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سـازند سرچشـمه از سـازندهای شـیلی کرتاسـه ی پیشـین در حوضـه ی رسـوبی کپـه داغ اسـت کـه 
در چـاه-A ایـن سـازند روی سـازند تیـرگان نهشـته شـده و توسـط سـازند سـنگانه پوشـیده می شـود. 
سنگ شناسـی ایـن سـازند عمدتـاً از مـارن، شـیل و آهـک بـا ضخامتـی حدود 177 متر تشـکیل شـده 
اسـت. بـا بررسـی های پالینولوژیکـی، تعـداد 18 جنـس و 31 گونـه از داینوفالژله هـا شناسـائی شـد 
کـه متعلـق بـه ناحیـه ی Odontochitinaoperculata بـا سـّن آپتیـن هسـتند. مطالعـات پالینوفاسـیس 
نشـان از سـه نـوع پالینوفاسـیس مختلـف دارنـد که همـراه با عوامـل مختلـف پالئواکولوژیکـی به طور 
کلـی گویـای عمیق تـر شـدن حوضـه در طول رسـوب گذاری سـازند هسـتند. آنالیزهای ژئوشـیمیائی 
)پیرولیـز راک-اول( کـروژن سـازنده را کـروژن نوع سـوم نشـان می دهـد. مقدار ماده ی آلـی در این 
سـازند کـم اسـت کـه از نظـر درجـه ی بلـوغ به مـرز پختگـی نرسـیده و نمی توان آنرا سـنگ منشـائی 

دانست. مناسـب 

ســازند سرچشــمه در حوضــه ی رســوبی کپــه داغ از دره ی خــور تــا مــرز 
ــول 11۰  ــرقی در ط ــدادی شمال غربی-جنوب ش ــور، در امت ــرقی کش ش
ــمه  ــتای سرچش ــازند از روس ــن س ــام ای ــترش دارد ]1[. ن ــر گس کیلومت
واقــع در 14 کیلومتــری شمال شــرق بجنــورد گرفتــه شــده اســت. 
هرچنــد بــرش الگــوی آن در ناحیــه ی غــرب تاقدیــس خــور، در کنــار 
جــاده ی مشــهد بــه کالت نــادری مطالعــه گردیــده اســت. به طــور کلــی 
ــتری(  ــارن خاکس ــی م ــا سنگ شناس ــن )ب ــش پائی ــازند از دو بخ ــن س ای
و بــاال )معمــوالً تناوبــی از الیه هــای تیره رنــگ شــیلی و الیه هــای 
ــه در  ــتی( ک ــاء زیس ــا منش ــدی )ب ــه ی کلی ــک الی ــی( و ی ــازک آهک ن
ــه ی  ــن مطالع ــت. در ای ــده اس ــکیل ش ــرد تش ــرار می گی ــازند ق رأس س
ــمه  ــازند سرچش ــد س ــوان تولی ــوبی و ت ــط رس ــتراتیگرافی، محی پالینواس
ــاری شــده بررســی  ــه ســرخس حف در چــاه-A کــه در مســیر مشــهد ب
می گــردد. به دلیــل محرمانــه بــودن داده هــای شــرکت ملــی نفــت، چــاه 
مــورد مطالعــه به عنــوان چــاه-A معرفــی می شــود. از نظــر چینه شناســی، 
ســازند سرچشــمه در چــاه مــورد مطالعــه بــا ضخامتــی حــدود 177 متــر 
بــا تناوبــی از مــارن، شــیل و آهــک شــیلی، بیــن دو ســازند تیــرگان در 

ــرار دارد. ــاال ق پائیــن و ســنگانه در ب

1- بحث
توالــی رســوبی در حوضــه ی کپــه داغ را می تــوان از ژوراســیک میانــی 
دنبــال کــرد. از ژوراســیک میانــی تــا اوایــل الیگوســن، دریایــی در ایــن 
قســمت وجــود داشــته کــه هــر چنــدگاه از عمــق آن کاســته شــده و دو 
ــه  ــده ب ــای مان ــوبات برج ــت رس ــه گاه ضخام ــده ک ــر ش ــه عمیق ت مرتب
ــای کرتاســه ی  ــه ی جغرافی ــر می رســد. بررســی دیرین بیــش از 8۰۰۰ مت

حوضــه نشــانگر آنســت کــه در نواحــی شــرق و جنــوب کپــه داغ، 
در اواخــر ژوراســیک و کرتاســه ی آغازیــن می تــوان شــواهدی از 
یــک خشــکی زایی گســترده را دیــد ]1[. مطالعــات بســیاری روی 
ــي  ــام شــده؛ مثــاًل ســید امام ــن حوضــه انج ســازند سرچشــمه در ای
]2[ آمونیت هــاي ســازند سرچشــمه را در غــرب حوضــه ی کپــه داغ 
ــت.  ــرده اس ــن ک ــین تعیی ــن پیش ــازند را آپتی ــّن س ــوده و س ــي نم بررس
ــمت  ــمه به س ــازند سرچش ــه س ــان اینک ــن بی ــکاران ]3[ ضم ــل و هم ایم
ــس  ــد. رئی ــی کردن ــن معرف ــرا آپتی ــّن آن ــود، س ــر مي ش ــرق جوان ت ش
الســادات ]4[ بــر مبنــاي آمونیت هــاي موجــود در ایــن ســازند ســّن آنــرا 
آپتیــن پیشــین تعییــن کــرده اســت. داوطلــب و همــکاران ]۵[ بــا بررســی 
پالینومورف هــای دریایــی در بــرش انجیــر بــالغ ســّن ســازند را آپتیــن 
معرفــی نمودنــد. محمــودی ]۶[ نیــز بــا بررســی های پالینولوژیکــی 
ــین  ــین-آپتین پیش ــن پس ــمه را بارمی ــازند سرچش ــّن س ــو، س ــرش الگ ب
تعییــن کــرده اســت. در ایــن مطالعــه جهــت مطالعــات پالینولوژیکــی، 
۵2 نمونــه از خرده هــای حفــاری ســازند سرچشــمه بــا فواصــل مناســب 
ــق روش  ــی طب ــالید پالینولوژیک ــوع 11۰ اس ــد و در مجم ــاب ش انتخ

ــد. ــه گردی ــراورس ]7[ تهی ــتاندارد ت اس

1-1- پالینولوژی و پالینواستراتیگرافی
در کرتاســه ی آغازیــن، داینوفالژله هــا تنــوع کمــی دارنــد کــه کمتریــن 

تنــوع آنهــا در طــول کرتاســه بــه ثبــت رســیده اســت ]8[.
در واالنژینیـن تنـوع و فراوانـی جنـس Oligosphaeridium به تدریـج 
 ocysta جنس هـای  از  گونه هایـی  حضـور  اولیـن  و  می یابـد  افزایـش 
Phober Pseudoceratium، و Muderongia در رکـورد فسـیلی ثبـت 
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می شـود ]8[. آغـاز اشـکوب بارمیـن بـا اولیـن حضـور گونه هایـی مثـل 
Odontochitinaoperculata و Paleoperidiniumcretaceum مشخص 
می گـردد ]۹[. مـرز بارمین-آپتیـن را نیـز می تـوان با یک تغییر مشـخص 
در اجتماعـات داینوسیسـتی کـه همـراه بـا حـذف گونه هـای خاصـی از 

Oligospaheridi- ۹[. حضـور غالـب گونه هـای ]آنهاسـت تعییـن کـرد 
um complex، Spiniferitesramosus  همـراه بـا گونه هـای شـاخصی 
 Pseudoceratiumpolymorphum و   Kiokansiumpolypes مثـل 
نشـانگر اجتماعـی آپتینـی اسـت. در ادامـه ی آشـکوب آپتیـن، شـاهد 
 Hystrichosphaeridium، حضـور گونه های نوظهـوری از جنس هـای
Florentinia و Kleithrasphaeridium هسـتیم کـه ایـن روند در آلبین 
نیـز ادامـه می یابـد، چنیـن تنـوع فراوانـی را به دلیـل پیشـروی محیط های 

دریایـی و افزایـش تعـداد نیچه هـا می داننـد ]8[.
در ایـن مقالـه پـس از مطالعـه ی دقیـق اسـالیدهای پالینولوژیکـی تهیـه 
دریایـی  پالینومورف هـای  از  گونـه   31 و  جنـس   18 تعـداد  شـده، 
)داینوفالژله ها( شناسـائی شـد )شـکل-1( که برخی از آنها در شـکل- 2 
اینکـه نمونه هـای معـدودی از اسـپورها، پلن هـا  ارائـه شـده اند. ضمـن 
و آکریتارک هـا نیـز در مقاطـع مشـاهده گردیـد. بـا توجـه بـه اجتمـاع 
داینوفالژلـه ای شناسـائی شـده در طـول سـتون چینه نـگاری و حضـور 
Odontochitinaoperculata Paleoperidinium- مثـل  ,گونه هایـی 
 cretaceum، Oligospaheridium complex، Spiniferitesramosus،
Acho- و   Kiokansiumpolypes، Pseudoceratiumpolymorphum

mosphaeraneptuni پیشـنهاد می شـود کـه تمامـی رسـوبات منصـوب 
Odontochit- در محـدوده ی بیـوزون ،A -به سـازند سرچشـمه در چـاه

inaoperculata بـا سـّن آپتیـن قـرار گیرد )شـکل-1(. حـق و همکاران 
Odontochitinaopercu- 1۰[ و کاسـتا و دیـوی ]11[ ظهـور گونـه ی[

lata را در مـرز هوتروین–بارمیـن تعریـف کرده انـد و هاردینـگ ]12[ 
 ]13[ هلبـی  می کنـد.  منصـوب  باالیـی  بارمیـن  بـه  را  این گونـه  ظهـور 
بیـوزون Odontochitinaoperculata را به عنـوان بخشـی از سـوپرزون 
Odon- درنظـر می گیـرد کـه در قاعـده بـا ظهـور جنـس Muderongia

tochitinaoperculata مشـخص می گـردد و اتمـام آن منطبـق بـر ظهور 
Pseudoceratiumturneri اسـت. مـورگان ]14[ سـّن بیـوزون مذکـور 
را آپتیـن تعییـن کـرده اسـت. همچنیـن هلبـی و مک کیـن ]1۵[، هلبـی 
بـا مطالعـه ی ناحیـه ی  و همـکاران ]1۶[ و ایسـتینگ و همـکاران ]17[ 
رسـوبات  از  مختلفـی  بخش هـای  در   Odontochitinaoperculata

1A-پراکنش و بیوزوناسیون پالینومرف های دریایی در چاه

2

1: Achomosphaeraneptuni2: Florentiniacooksoniae
3: Homotrybliumsp. 4: Hystrichodiniumramoides.
5: Kiokansiumpolypes6: Kleithriasphaeridiumeoinodes
7: Muderongiapariata8: Odontochitinaoperculata
9: Oligosphaeridium complex10: Paleoperidiniumcretaceum
11: Pseudoceratiumpolymorphum12: Spiniferitesramosus
A-نمودار 3تصاویر برخی از داینوفالژله های یافت شده در نمونه های چاه مبنای  بر   A-چاه نمونه های  در  موجود  پالینوفاسیس های 

مثلثی تایسون )1993(
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اسـترالیا سـّن آپتیـن را بـرای آن پیشـنهاد کرده انـد )شـکل های-2و1(.

1-2- مطالعات پالینوفاسیس
ــوان از  ــن ســّن و بیواســتراتیگرافی می ت ــی کــه به جــز تعیی از کاربردهای
ــا  ــه ب ــط دیرین ــود، بازســازی محی اســالیدهای پالینولوژیکــی متصــور ب
اســتفاده از شــواهد موجــود اســت کــه در اصطــالح آنــرا پالینوفاســیس 
می گوینــد و بــا تمامــی باقیمانده هــای ارگانیکــی مقــاوم در برابــر 
اســید در اســالیدها مرتبــط اســت. به عبــارت دیگــر تفســیر محیــط 
پالینوفاســیس  را  پالینولوژیکــی  رخســاره های  اســاس  بــر  رســوبی 
می گوینــد. عناصــر باقیمانــده در اســالیدهای پالینولوژیکــی توســط 
ــه  ــیم بندی هایی ک ــی تقس ــده و در تمام ــه ش ــف مطالع ــان مختل محقق
ــرای ایــن عناصــر پیشــنهاد شــده، ســه گــروه اصلــی خرده هــای آلــی  ب
مــواد  و  )پالینوماســرال ها(  فیتوکالســت ها  پالینومورف هــا،  یعنــی 
ــس از  ــد ]18[. پ ــرار گرفته ان ــه ق ــورد توج ــکل )AOM( م ــی بی ش آل
ــیس،  ــخیص پالینوفاس ــرای تش ــی، ب ــالیدهای پالینولوژیک ــه ی اس مطالع
عناصــر پالینولوژیکــی شــمارش شــد و بــر مبنــای دیاگــرام تایســون ]1۹[ 
ــد )شــکل-3(. ــن ســازند شناســائی گردی ــوع پالینوفاســیس در ای ســه ن

II 1-2-1- پالینوفاسیس
ــوده،  در ایــن رخســاره درصــد فیتوکالســت نمونه هــا ۹۵-۶۵ درصــد ب
تعــداد داینوفالژله هــا کــم یــا بســیار نــادر و مقــدار AOM کمتــر از 3۵ 
درصــد اســت. ایــن پالینوفاســیس کــه بخــش غالــب نمونه هــای ســازند 
سرچشــمه در چــاه-A را دربــر می گیــرد بیانگــر محیــط حاشــیه ی 
ــاد  ــا فاقــد اکســیژن اســت. به طــور کلــی زی ــا اکســیژن کــم ی حوضــه ب
ــه اجــزاء دریایــی نشــان دهنده ی محیــط  بــودن نســبت اجــزاء قــاره ای ب
ــالیدهای  ــی اس ــد. در برخ ــاء می باش ــه منش ــک ب ــوب گذاری نزدی رس
پالینولوژیکــی ایــن رخســاره به صــورت انــدک آســتر داخلــی فرامینفــرا 
مشــاهده گردیــد کــه نشــان می دهــد شــرایط کامــاًل هــم بــدون اکســیژن 

نبــوده اســت ]2۰[.

VI 1-2-2- پالینوفاسیس
درصـد حضـور فیتوکالسـت در این رخسـاره نسـبت به رخسـاره ی قبلی 
کمتـر اسـت )۶۵-4۵ درصـد(. امـا هنـوز مهم تریـن جـزء شـکل دهنده، 
مقاطـع  در   AOM مقـدار  مقابـل،  در  هسـتند.  پالینولوژیکـی  عناصـر 
افزایـش یافتـه کـه ایـن تغییـرات نشـان از عمیق تـر شـدن حوضـه دارند. 
 Proximalsuboxic-anoxic shelf محیط رسـوب گذاری ایـن رخسـاره

است.

IV 1-2-3- پالینوفاسیس
نکتــه ی مهــم در ایــن پالینوفاســیس، تنــوع و فراوانــی سیســت های 
داینوفالژله هــا نســبت بــه دو رخســاره ی قبلــی اســت کــه نشــان دهنــده ی 
شــرایط مناســب تر بــرای تعــدد، تنــوع و افزایــش مقــدار حفظ شــدگی 

ــاز و کم عمــق  آنهاســت. ایــن پالینوفاســیس در یــک محیــط دریایــی ب
ته نشســت کــرده کــه در واقــع یــک ناحیــه ی گــذر از نواحــی نزدیــک 
ــه  ــد رو ب ــق حوضــه اســت. رون ــه ســوی نواحــی عمی منشــاء حوضــه ب

ــت. ــیژنه اس ــرایط کم اکس ــی از ش ــش AOM حاک کاه
در شــکل-4 چگونگــی تغییــرات پالینوفاســیس ها در طــی انبایــش 
ســازند سرچشــمه در طــول ســتون چینه شناســی نشــان داده شــده اســت.

1-3- پالئواکولوژی
عوامــل مختلفــی در تفاســیر پالئواکولوژیکــی نقــش دارنــد کــه اســتفاده 
از آنهــا در کنــار ســایر شــواهد علمــی حاصــل، کمــک شــایانی بــرای 
ایجــاد درک صحیحــی از شــرایط قدیمــه اســت. یکــی از ایــن عوامــل، 

4A-پالینوفاسیس های مختلف در نمونه های چاه
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ــه  ــوه ای ب ــت های قه ــبت فیتوکالس ــاس نس ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس البیلیت
ــد؛  ــس می کن ــطح آب را منعک ــرات س ــود و تغیی ــنجیده می ش ــره س تی
ــه  ــک ب ــط نزدی ــانگر محی ــوه ای نش ــت های قه ــه فیتوکالس ــوری ک به ط
ســاحل هســتند و فیتوکالســت های تیــره، نواحــی دور از ســاحل را 
ــرات Lability در طــول ســتون چینه شناســی  ــد ]21[. تغیی نشــان می دهن
ســازند سرچشــمه )شــکل-۵( حاکــی از شــرایط ناپایــدار حوضــه 

ــت. ــازند اس ــی س ــای باالی ــوص در بخش ه به خص
دیگــر عامــل مهــم در ایــن زمینــه، نســبت AOM شــفاف بــه تیــره اســت. 
ــی  ــوازی در محیط ــای بی ه ــرد باکتری ه ــل عملک ــفاف حاص AOM ش
احیایــی و AOM تیــره حاصــل فعالیــت باکتری هــای هــوازی )شــرایط 
اکســیدان( اســت. بــر ایــن اســاس اگــر نســبت AOM شــفاف بــه تیــره 
ــد،  ــک باش ــر از ی ــر کمت ــی و اگ ــرایط احیای ــد، ش ــک باش ــش از ی بی
ــوان  ــبتی می ت ــن نس ــه ی چنی ــا مطالع ــت ]22[. ب ــیدان اس ــرایط اکس ش
ــش  ــه دو بخ ــری ب ــق 2۹2۰ مت ــاه-A را در عم ــمه در چ ــازند سرچش س

تفکیــک کــرد )شــکل-۵ (. در بخــش زیریــن، ایــن نســبت صرف نظــر 
ــوده و  ــک ب ــر از ی ــن کمت ــن نوســان کوچــک، به طــور میانگی از چندی
بیانگــر محیــط اکســیدان اســت. امــا در بخــش بــاال، ایــن نســبت بیشــتر 
ــر محیــط در  از یــک شــده و بازگوکننــده ی شــرایط احیایــی حاکــم ب

ــت. ــه اس ــدگی حوض ــول عمیق ش ط
ــه پالینومــورف  ــه فیتوکالســت قهــوه ای و AOM ب نســبت های AOM ب
دریایــی نشــان دهنده ی مقــدار اکســیژن موجــود در محیــط و ریتــم 
بــه  شــفاف   AOM نســبت  بــودن  زیــاد  اســت.  رســوب گذاری 
در  رســوب گذاری  عــدم  نشــان دهنده ی  قهــوه ای،  پالینوماســرال 
 AOM ــدون اکســیژن اســت و اگــر مقــدار ــا ب شــرایط کــم اکســیژن ی
ــم  ــر ریت ــت ب ــد دالل ــاد باشــد، هرچن ــه فیتوکالســت قهــوه ای زی ــره ب تی
رســوب گذاری کــم دارد امــا برخــالف حالــت قبلــی، شــرایط محیطــی 
اکســیدان را نمایــان می کنــد ]23[. همچنیــن مقــدار حفظ شــدگی 
ــوب گذاری  ــرعت رس ــیژن و س ــدون اکس ــرایط ب ــا در ش پالینومورف ه
زیــاد اســت و افزایــش نســبت AOM شــفاف بــه پالینومــورف دریایــی 
نشــان دهنده ی شــرایط بــدون اکســیژن و نــرخ رســوب گذاری کــم 
ــورف  ــه پالینوم ــره ب ــبت AOM تی ــش نس ــل، افزای ــا در مقاب ــت. ام اس
ــن دو  ــرات ای ــد تغیی ــت. از رون ــیدان اس ــرایط اکس ــر ش ــی بیانگ دریای
نســبت می تــوان نتیجــه گرفــت کــه در بخــش زیریــن ســازند، محیطــی 
ــق  ــا عمی ــان ب ــر همزم ــای باالت ــه در بخش ه ــود ک ــب ب ــیدان غال اکس
شــدن حوضــه، بــه محیطــی احیایــی بــا نــرخ رســوب گذاری کــم 

تبدیــل می گــردد )شــکل-۵(.

1-4- بازسازی محیط رسوبی
حضــور غالــب پالینوفاســیس IV در رأس ســازند نســبت بــه بخش هــای 
قاعــده ای و میانــی ســازند منعکس کننــده ی باالآمــدن ســطح آب 
ــیژن  ــش اکس ــر کاه ــز نمایانگ ــی نی ــواهد پالئواکولوژیک ــت. ش دریا س
محیــط و افــت نــرخ رســوب گذاری به ســمت رأس ســازند اســت 
ــر اســاس  ــد. به طــور کلــی ب ــر عمیــق شــدن حوضــه دارن کــه داللــت ب
   A-تلفیــق نتایــج حاصــل از مشــاهدات مختلــف پالینولوژیکــی در چــاه
ــمه،  ــازند سرچش ــت س ــدای ته نشس ــه در ابت ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت

روند تغییرات عوامل مختلف پالئواکولوژیکی سازند سرچشمه در 5
A-چاه

6[25] A-سازند سرچشمه در چاه Tmax در مقابل HI الف( نمودار
[25] A-سازند سرچشمه در چاه TOC در مقابل HI ب( نمودار 

HITOC (%)Tmax (°C)Depth(m)

118/۰۰۰/4۹38۹283۰-2832

1۰۹/۰۰۰/443812838-284۰

1۰8/۰۰۰/4837۹288۰-2882

۹۵/۰۰۰/۵۶4122888-28۹۰

۹2/۰۰۰/۵34۰۶28۹8-2۹۰۰

1]25[ A-نتایج حاصل از آنالیز راک-اول نمونه های سازند سرچشمه در چاه
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قــاره ای وجــود  به صــورت شــلفی  اکســیدان  محیطــی کم عمــق و 
ــا  ــروی دری ــاهد پیش ــازند ش ــوب گذاری س ــول رس ــه در ط ــته ک داش
و  می گــردد  کم اکســیژن تر  و  عمیق تــر  به تدریــج  محیــط،  و  بــوده 
ــه محیــط نریتیــک خارجــی تبدیــل می شــود. ایــن امــر در برش هــای  ب
مختلــف مطالعــه شــده ی ســازند سرچشــمه )از جملــه بــرش الگــو ]۶[، 
ــز گــزارش شــده اســت. ــو ]24[( نی ــرش ددانل ــالغ ]۵[ و ب ــرش انجیرب ب

1-5- ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی
پیرولیــز مــواد آلــی، روشــی حرارتــی اســت کــه بــرای تشــخیص 
کیفیــت و بلــوغ حرارتــی ســنگ های منشــاء اســتفاده می شــود. در ایــن 
روش بــا به کارگیــری دســتگاه پیرولیــز راک–اول و حــرارت دادن 
مــاده ی آلــی در غیــاب اکســیژن ســعی می شــود شــرایط واقعــی بلــوغ 
ــر  ــردد. ب ــازی گ ــتر شبیه س ــای بیش ــا دم ــن و ب ــطح زمی ــروژن در س ک
ــمه  ــازند سرچش ــای س ــای راک-اول ]2۵[ روی نمونه ه ــاس آنالیزه اس
در چــاه مــورد مطالعــه )جــدول-1(، مقــدار مــاده ی آلــی در ایــن ســازند 
ــر  ــرا ســنگ منشــائی مناســب دانســت. مقادی ــوان آن ــوده و نمی ت کــم ب
ــن  ــاد ای ــدان زی ــی نه چن ــان دهنده ی پختگ ــز نش ــازند نی ــن س Tmax ای
ــه مرحلــه ی تولیــد نرســیده  ســازند اســت کــه از نظــر بلــوغ حرارتــی ب

اســت )جــدول-1(.
ــوع  ــوان نـ ــل Tmax  ]2۶[ می تـ ــودار HI در مقابـ ــتفاده از نمـ ــا اسـ بـ
ــاس  ــر اسـ ــرد. بـ ــن کـ ــده تعییـ ــز شـ ــای آنالیـ ــروژن را در نمونه هـ کـ
 A-آنچـــه از بررســـی ایـــن نمـــودار در مـــورد ســـازند سرچشـــمه در چـــاه
به دســـت آمـــده )شـــکل- ۶-الف(، در نمونه هـــای مطالعـــه شـــده، 
کـــروژن نـــوع ســـوم و به مقـــدار کـــم از کـــروژن نـــوع دوم اســـت. 
ـــی  ـــد غن ـــم می گوین ـــی ه ـــروژن زغال ـــرا ک ـــه آن ـــوم ک ـــوع س ـــروژن ن ک
از ماســـرال ویترینایـــت اســـت، ظرفیـــت تولیـــد نفـــت بســـیار کمـــی 
دارد و به طـــور عمـــده گاز خشـــک تولیـــد می کنـــد ]2۹-27[. البتـــه 
به دلیـــل مقادیـــر کـــم مـــاده ی آلـــی در ســـازند سرچشـــمه، نمی تـــوان 
آنـــرا به عنـــوان یـــک شـــیل گازی هـــم مطـــرح کـــرد ]2۵[. کـــروژن 
نـــوع دوم منشـــاء دریایـــی دارد، ذرات تشـــکیل دهنده ی آن غالبـــاً 

آمـــورف هســـتند و از تجزیـــه ی فیتوپالنکتون هـــا، زئوپالنکتون هـــا 
و برخـــی جانـــوران عالی تـــر حاصـــل شـــده اند. بـــر اســـاس نمـــودار 
ــه  ــت کـ ــوان دریافـ ــز می تـ ــکل-۶-ب( نیـ ــل TOC )شـ HI در مقابـ
نمی تـــوان از ســـازند سرچشـــمه به عنـــوان منشـــایی بـــا پتانســـیل 

هیدروکربورزایـــی زیـــاد نـــام بـــرد )شـــکل-۶(.

نتیجه گیری
متعلـق  پالینولوژیکـی  بررسـی دقیـق اسـالیدهای  بـا  ایـن مطالعـه  ■ در 
از  گونـه   31 و  جنـس   18 تعـداد   ،A-چـاه در  سرچشـمه  سـازند  بـه 
پالینومورف هـای دریایـی شناسـائی شـد. بـر اسـاس وجـود گونه هـای 
Odontochitinaoperculata Paleoperidiniumcreta-,  شـاخص مثل
ceum، Oligospaheridium complex، Spiniferitesramosus، Kio-

سـازند  سـّن   ،kansiumpolypes، Pseudoceratiumpolymorphum
آشـکوب، آپتیـن پیشـنهاد می گـردد. همچنین حضور و گسـترش زمانی 
پالینومورف هـای دریایـی در رسـوبات مذکـور، تعلـق آنهـا بـه ناحیـه ی 

می دهـد. نشـان  را   Odontochitinaoperculata
■ در بررســـی ســـه گـــروه اصلـــی عناصـــر پالینولوژیکـــی، ســـه 
ـــر  ـــی ب ـــور کل ـــد. به ط ـــی ش ـــمه معرف ـــازند سرچش ـــرای س ـــیس ب پالینوفاس
ـــی  ـــل پالئواکولوژیک ـــده و عوام ـــائی ش ـــیس های شناس ـــاس پالینوفاس اس
مختلـــف، محیـــط رســـوب گذاری در بخش هـــای قاعـــده ای ســـازند، 
شـــرایط پایـــدار کم عمقـــی را نشـــان می دهـــد کـــه در بخـــش بـــاالی 
ســـازند نوســـاناتی بیـــن شـــرایط کم عمـــق و عمیـــق انجـــام می شـــود. 
ــمت رأس  ــده به سـ ــه از قاعـ ــت کـ ــوان گفـ ــی می تـ ــور کلـ ــا به طـ امـ
ـــه  ـــر یافت ـــق تغیی ـــه عمی ـــق ب ـــت کم عم ـــه از حال ـــرایط حوض ـــازند، ش س
ــته  و به تدریـــج از مقـــدار اکســـیژن و نـــرخ رســـوب گذاری آن کاسـ

ـــت. ـــده اس ش
ــل از  ــج حاص ــاس نتای ــر اس ــازند و ب ــد س ــوان تولی ــن ت ــت تعیی ■ جه
ــازند،  ــن س ــی در ای ــاده ی آل ــدار م ــز راک-اول، مق ــای پیرولی آنالیزه
ــوغ  ــل درجــه ی بل ــن شــد کــه به دلی ــوع ســوم تعیی کــم و از کــروژن ن

ــرد. ــی ک ــاء معرف ــنگ منش ــوان س ــرا به عن ــوان آن ــم، نمی ت ک
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