پالینواستراتیگرافی ،پالینوفاسیس و ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند
سرچشمه در چاه ،A-شرق کپهداغ ،ایران
محمد شریفی* ،ابراهیم قاسمینژاد ،1دانشگاه تهران   مریم اختری ،2مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

سـازند سرچشـمه از سـازندهای شـیلی کرتاسـهی پیشـین در حوضـهی رسـوبی کپـهداغ اسـت کـه
در چـاه A-ایـن سـازند روی سـازند تیـرگان نهشـته شـده و توسـط سـازند سـنگانه پوشـیده میشـود.
سنگشناسـی ایـن سـازند عمدتـاً از مـارن ،شـیل و آهـک بـا ضخامتـی حدود  177متر تشـکیل شـده
اسـت .بـا بررسـیهای پالینولوژیکـی ،تعـداد  18جنـس و  31گونـه از داینوفالژلههـا شناسـائی شـد
سـن آپتیـن هسـتند .مطالعـات پالینوفاسـیس
کـه متعلـق بـه ناحیـهی  Odontochitinaoperculataبـا ّ
نشـان از سـه نـوع پالینوفاسـیس مختلـف دارنـد که همـراه با عوامـل مختلـف پالئواکولوژیکـی بهطور
کلـی گویـای عمیقتـر شـدن حوضـه در طول رسـوبگذاری سـازند هسـتند .آنالیزهای ژئوشـیمیائی
(پیرولیـز راک-اول) کـروژن سـازنده را کـروژن نوع سـوم نشـان میدهـد .مقدار مادهی آلـی در این
سـازند کـم اسـت کـه از نظـر درجـهی بلـوغ به مـرز پختگـی نرسـیده و نمیتوان آنرا سـنگ منشـائی
مناسـب دانست.

واژگان کلیدی:

ســازند سرچشــمه ،پالینولــوژی ،داینوفالژلــه،
پالینوفاســیس ،پتانســیل هیدروکربورزائــی

ســازند سرچشــمه در حوضـهی رســوبی کپـهداغ از درهی خــور تــا مــرز
شــرقی کشــور ،در امتــدادی شمالغربی-جنوبشــرقی در طــول 110
کیلومتــر گســترش دارد [ .]1نــام ایــن ســازند از روســتای سرچشــمه
واقــع در  14کیلومتــری شمالشــرق بجنــورد گرفتــه شــده اســت.
هرچنــد بــرش الگــوی آن در ناحیـهی غــرب تاقدیــس خــور ،در کنــار
جــادهی مشــهد بــه کالت نــادری مطالعــه گردیــده اســت .بهطــور کلــی
ایــن ســازند از دو بخــش پائیــن (بــا سنگشناســی مــارن خاکســتری)
و بــاال (معمــوالً تناوبــی از الیههــای تیرهرنــگ شــیلی و الیههــای
نــازک آهکــی) و یــک الیــهی کلیــدی (بــا منشــاء زیســتی) کــه در
رأس ســازند قــرار میگیــرد تشــکیل شــده اســت .در ایــن مطالعــهی
پالینواســتراتیگرافی ،محیــط رســوبی و تــوان تولیــد ســازند سرچشــمه
در چــاه A-کــه در مســیر مشــهد بــه ســرخس حفــاری شــده بررســی
میگــردد .بهدلیــل محرمانــه بــودن دادههــای شــرکت ملــی نفــت ،چــاه
مــورد مطالعــه بهعنــوان چــاه A-معرفــی میشــود .از نظــر چینهشناســی،
ســازند سرچشــمه در چــاه مــورد مطالعــه بــا ضخامتــی حــدود  177متــر
بــا تناوبــی از مــارن ،شــیل و آهــک شــیلی ،بیــن دو ســازند تیــرگان در
پائیــن و ســنگانه در بــاال قــرار دارد.

حوضــه نشــانگر آنســت کــه در نواحــی شــرق و جنــوب کپــهداغ،
در اواخــر ژوراســیک و کرتاســهی آغازیــن میتــوان شــواهدی از
یــک خشــکیزایی گســترده را دیــد [ .]1مطالعــات بســیاری روی
ســازند سرچشــمه در ایــن حوضــه انجــام شــده؛ مثــ ً
ا ســيد امامــي
[ ]2آمونيتهــاي ســازند سرچشــمه را در غــرب حوضــهی كپــهداغ
ســن ســازند را آپتيــن پيشــين تعييــن كــرده اســت.
بررســي نمــوده و ّ
ايمــل و همــكاران [ ]3ضمــن بيــان اينكــه ســازند سرچشــمه بهســمت
ســن آنــرا آپتيــن معرفــی كردنــد .رئيــس
شــرق جوانتــر ميشــودّ ،
ـن آنــرا
الســادات [ ]4بــر مبنــاي آمونيتهــاي موجــود در ايــن ســازند سـ ّ
آپتيــن پيشــين تعييــن كــرده اســت .داوطلــب و همــکاران [ ]5بــا بررســی
ـن ســازند را آپتیــن
پالینومورفهــای دریایــی در بــرش انجیــر بــاغ سـ ّ
معرفــی نمودنــد .محمــودی [ ]6نیــز بــا بررســیهای پالینولوژیکــی
ســن ســازند سرچشــمه را بارمیــن پســین-آپتین پیشــین
بــرش الگــوّ ،
تعییــن کــرده اســت .در ایــن مطالعــه جهــت مطالعــات پالینولوژیکــی،
 52نمونــه از خردههــای حفــاری ســازند سرچشــمه بــا فواصــل مناســب
انتخــاب شــد و در مجمــوع  110اســاید پالینولوژیکــی طبــق روش
اســتاندارد تــراورس [ ]7تهیــه گردیــد.

 -1بحث

 -1-1پالینولوژی و پالینواستراتیگرافی

توالــی رســوبی در حوض ـهی کپ ـهداغ را میتــوان 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
مرتبــه عمیقتــر شــده کــه گاه ضخامــت رســوبات برجــای مانــده بــه
بیــش از  8000متــر میرســد .بررســی دیرین ـهی جغرافیــای کرتاس ـهی
*
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در کرتاسـهی آغازیــن ،داینوفالژلههــا تنــوع کمــی دارنــد کــه کمتریــن
تنــوع آنهــا در طــول کرتاســه بــه ثبــت رســیده اســت [.]8
در واالنژینیـن تنـوع و فراوانـی جنـس  Oligosphaeridiumبهتدریـج
افزایـش مییابـد و اولیـن حضـور گونههایـی از جنسهـای ocysta
 ،Phober Pseudoceratiumو  Muderongiaدر رکـورد فسـیلی ثبـت

142

میشـود [ .]8آغـاز اشـکوب بارمیـن بـا اولیـن حضـور گونههایـی مثـل
 Odontochitinaoperculataو  Paleoperidiniumcretaceumمشخص
میگـردد [ .]9مـرز بارمین-آپتیـن را نیـز میتـوان با یک تغییر مشـخص
در اجتماعـات داینوسیسـتی کـه همـراه بـا حـذف گونههـای خاصـی از

آنهاس�ت تعیی�ن ک�رد[ [ .]9حضـور غالـب گونههـای �Oligospaheridi

 um complex، Spiniferitesramosusهمـراه بـا گونههـای شـاخصی
مثـل  Kiokansiumpolypesو Pseudoceratiumpolymorphum
نشـانگر اجتماعـی آپتینـی اسـت .در ادامـهی آشـکوب آپتیـن ،شـاهد
حضـور گونههای نوظهـوری از جنسهـای Hystrichosphaeridium،
 Florentiniaو  Kleithrasphaeridiumهسـتیم کـه ایـن روند در آلبین
نیـز ادامـه مییابـد ،چنیـن تنـوع فراوانـی را بهدلیـل پیشـروی محیطهای
دریایـی و افزایـش تعـداد نیچههـا میداننـد [.]8
در ایـن مقالـه پـس از مطالعـهی دقیـق اسلایدهای پالینولوژیکـی تهیـه
شـده ،تعـداد  18جنـس و  31گونـه از پالینومورفهـای دریایـی
(داینوفالژلهها) شناسـائی شـد (شـکل )1-که برخی از آنها در شـکل2 -
ارائـه شـدهاند .ضمـن اینکـه نمونههـای معـدودی از اسـپورها ،پلنهـا
و آکریتارکهـا نیـز در مقاطـع مشـاهده گردیـد .بـا توجـه بـه اجتمـاع
داینوفالژلـهای شناسـائی شـده در طـول سـتون چینهنـگاری و حضـور
گونههای�ی مث�لOdontochitinaoperculata Paleoperidinium�,  ,
cretaceum، Oligospaheridium complex، Spiniferitesramosus،

 Kiokansiumpolypes، Pseudoceratiumpolymorphummو
 mosphaeraneptuniپیشـنهاد میشـود کـه تمامـی رسـوبات منصـوب
به س�ازند سرچش�مه در چ�ا-ه ،A-در محـدودهی بیـوزون �Odontochit
سـن آپتیـن قـرار گیرد (شـکل .)1-حـق و همکاران
 inaoperculataبـا ّ
[ ]10و کاسـتا و دیـوی [ ]11ظهـور گونـهی �Odontochitinaopercu
 lataرا در مـرز هوتروین–بارمیـن تعریـف کردهانـد و هاردینـگ []12
ظهـور اینگونـه را بـه بارمیـن باالیـی منصـوب میکنـد .هلبـی []13
بیـوزون  Odontochitinaoperculataرا بهعنـوان بخشـی از سـوپرزون
 Muderongiaaدرنظـر میگیـرد کـه در قاعـده بـا ظهـور جنـس �Odon
 tochitinaoperculataمشـخص میگـردد و اتمـام آن منطبـق بـر ظهور
سـن بیـوزون مذکـور
 Pseudoceratiumturneriاسـت .مـورگان [ّ ]14
را آپتیـن تعییـن کـرده اسـت .همچنیـن هلبـی و مککیـن [ ،]15هلبـی
و همـکاران [ ]16و ایسـتینگ و همـکاران [ ]17بـا مطالعـهی ناحیـهی
 Odontochitinaoperculataدر بخشهـای مختلفـی از رسـوبات
�Acho

1

پراکنش و بیوزوناسیون پالینومرفهای دریایی در چاهA-

1: Achomosphaeraneptuni2: Florentiniacooksoniae
3: Homotrybliumsp. 4: Hystrichodiniumramoides.
5: Kiokansiumpolypes6: Kleithriasphaeridiumeoinodes
7: Muderongiapariata8: Odontochitinaoperculata
9: Oligosphaeridium complex10: Paleoperidiniumcretaceum

2

11: Pseudoceratiumpolymorphum12: Spiniferitesramosus
تصاویر برخی از داینوفالژلههای یافت شده در نمونههای چاهA-

3

پالینوفاسیسهای موجود در نمونههای چاه A-بر مبنای نمودار
مثلثی تایسون ()1993
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سـن آپتیـن را بـرای آن پیشـنهاد کردهانـد (شـکلهای2-و.)1
اسـترالیا ّ
 -2-1مطالعات پالینوفاسیس

ـن و بیواســتراتیگرافی میتــوان از
از کاربردهایــی کــه بهجــز تعییــن سـ ّ
اســایدهای پالینولوژیکــی متصــور بــود ،بازســازی محیــط دیرینــه بــا
اســتفاده از شــواهد موجــود اســت کــه در اصطــاح آنــرا پالینوفاســیس
میگوینــد و بــا تمامــی باقیماندههــای ارگانیکــی مقــاوم در برابــر
اســید در اســایدها مرتبــط اســت .بهعبــارت دیگــر تفســیر محیــط
رســوبی بــر اســاس رخســارههای پالینولوژیکــی را پالینوفاســیس
میگوینــد .عناصــر باقیمانــده در اســایدهای پالینولوژیکــی توســط
محققــان مختلــف مطالعــه شــده و در تمامــی تقســیمبندیهایی کــه
بــرای ایــن عناصــر پیشــنهاد شــده ،ســه گــروه اصلــی خردههــای آلــی
یعنــی پالینومورفهــا ،فیتوکالســتها (پالینوماســرالها) و مــواد
آلــی بیشــکل ( )AOMمــورد توجــه قــرار گرفتهانــد [ .]18پــس از
مطالعــهی اســایدهای پالینولوژیکــی ،بــرای تشــخیص پالینوفاســیس،
عناصــر پالینولوژیکــی شــمارش شــد و بــر مبنــای دیاگــرام تایســون []19
ســه نــوع پالینوفاســیس در ایــن ســازند شناســائی گردیــد (شــکل.)3-

آنهاســت .ایــن پالینوفاســیس در یــک محیــط دریایــی بــاز و کمعمــق
تهنشســت کــرده کــه در واقــع یــک ناحیـهی گــذر از نواحــی نزدیــک
منشــاء حوضــه بــه ســوی نواحــی عمیــق حوضــه اســت .رونــد رو بــه
کاهــش  AOMحاکــی از شــرایط کماکســیژنه اســت.
در شــکل 4-چگونگــی تغییــرات پالینوفاســیسها در طــی انبایــش
ســازند سرچشــمه در طــول ســتون چینهشناســی نشــان داده شــده اســت.
 -3-1پالئواکولوژی

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،

 -1-2-1پالینوفاسیس II

در ایــن رخســاره درصــد فیتوکالســت نمونههــا  65-95درصــد بــوده،
تعــداد داینوفالژلههــا کــم یــا بســیار نــادر و مقــدار  AOMکمتــر از 35
درصــد اســت .ایــن پالینوفاســیس کــه بخــش غالــب نمونههــای ســازند
سرچشــمه در چــاه A-را دربــر میگیــرد بیانگــر محیــط حاشــیهی
حوضــه بــا اکســیژن کــم یــا فاقــد اکســیژن اســت .بهطــور کلــی زیــاد
بــودن نســبت اجــزاء قــارهای بــه اجــزاء دریایــی نشــاندهندهی محیــط
رســوبگذاری نزدیــک بــه منشــاء می باشــد .در برخــی اســایدهای
پالینولوژیکــی ایــن رخســاره بهصــورت انــدک آســتر داخلــی فرامینفــرا
مشــاهده گردیــد کــه نشــان میدهــد شــرایط کامـ ً
ا هــم بــدون اکســیژن
نبــوده اســت [.]20
 -2-2-1پالینوفاسیس VI

درصـد حضـور فیتوکالسـت در این رخسـاره نسـبت به رخسـارهی قبلی
کمتـر اسـت ( 45-65درصـد) .امـا هنـوز مهمتریـن جـزء شـکلدهنده،
عناصـر پالینولوژیکـی هسـتند .در مقابـل ،مقـدار  AOMدر مقاطـع
افزایـش یافتـه کـه ایـن تغییـرات نشـان از عمیقتـر شـدن حوضـه دارند.
محیط رسـوبگذاری ایـن رخسـاره Proximalsuboxic-anoxic shelf
است.

 -3-2-1پالینوفاسیس IV

نکتــهی مهــم در ایــن پالینوفاســیس ،تنــوع و فراوانــی سیســتهای
داینوفالژلههــا نســبت بــه دو رخســارهی قبلــی اســت کــه نشــان دهنــده ی
شــرایط مناس ـبتر بــرای تعــدد ،تنــوع و افزایــش مقــدار حفظشــدگی
50
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البیلیتــی اســت کــه بــر اســاس نســبت فیتوکالســتهای قهــوهای بــه
تیــره ســنجیده میشــود و تغییــرات ســطح آب را منعکــس میکنــد؛
بهطــوری کــه فیتوکالســتهای قهــوهای نشــانگر محیــط نزدیــک بــه
ســاحل هســتند و فیتوکالســتهای تیــره ،نواحــی دور از ســاحل را
نشــان میدهنــد [ .]21تغییــرات  Labilityدر طــول ســتون چینهشناســی
ســازند سرچشــمه (شــکل )5-حاکــی از شــرایط ناپایــدار حوضــه
بهخصــوص در بخشهــای باالیــی ســازند اســت.
دیگــر عامــل مهــم در ایــن زمینــه ،نســبت  AOMشــفاف بــه تیــره اســت.
 AOMشــفاف حاصــل عملکــرد باکتریهــای بیهــوازی در محیطــی
احیایــی و  AOMتیــره حاصــل فعالیــت باکتریهــای هــوازی (شــرایط
اکســیدان) اســت .بــر ایــن اســاس اگــر نســبت  AOMشــفاف بــه تیــره
بیــش از یــک باشــد ،شــرایط احیایــی و اگــر کمتــر از یــک باشــد،
شــرایط اکســیدان اســت [ .]22بــا مطالعــهی چنیــن نســبتی میتــوان
ســازند سرچشــمه در چــاه A-را در عمــق  2920متــری بــه دو بخــش
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روند تغییرات عوامل مختلف پالئواکولوژیکی سازند سرچشمه در
چاهA-

6

الف) نمودار  HIدر مقابل  Tmaxسازند سرچشمه در چاه[25] A-

تفکیــک کــرد (شــکل .) 5-در بخــش زیریــن ،ایــن نســبت صرفنظــر
از چندیــن نوســان کوچــک ،بهطــور میانگیــن کمتــر از یــک بــوده و
بیانگــر محیــط اکســیدان اســت .امــا در بخــش بــاال ،ایــن نســبت بیشــتر
از یــک شــده و بازگوکننــدهی شــرایط احیایــی حاکــم بــر محیــط در
طــول عمیقشــدگی حوضــه اســت.
نســبتهای  AOMبــه فیتوکالســت قهــوهای و  AOMبــه پالینومــورف
دریایــی نشــاندهندهی مقــدار اکســیژن موجــود در محیــط و ریتــم
رســوبگذاری اســت .زیــاد بــودن نســبت  AOMشــفاف بــه
پالینوماســرال قهــوهای ،نشــاندهندهی عــدم رســوبگذاری در
شــرایط کــم اکســیژن یــا بــدون اکســیژن اســت و اگــر مقــدار AOM
تیــره بــه فیتوکالســت قهــوهای زیــاد باشــد ،هرچنــد داللــت بــر ریتــم
رســوبگذاری کــم دارد امــا برخــاف حالــت قبلــی ،شــرایط محیطــی
اکســیدان را نمایــان میکنــد [ .]23همچنیــن مقــدار حفظشــدگی
پالینومورفهــا در شــرایط بــدون اکســیژن و ســرعت رســوبگذاری
زیــاد اســت و افزایــش نســبت  AOMشــفاف بــه پالینومــورف دریایــی
نشــاندهندهی شــرایط بــدون اکســیژن و نــرخ رســوبگذاری کــم
اســت .امــا در مقابــل ،افزایــش نســبت  AOMتیــره بــه پالینومــورف
دریایــی بیانگــر شــرایط اکســیدان اســت .از رونــد تغییــرات ایــن دو
نســبت میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در بخــش زیریــن ســازند ،محیطــی
اکســیدان غالــب بــود کــه در بخشهــای باالتــر همزمــان بــا عمیــق
شــدن حوضــه ،بــه محیطــی احیایــی بــا نــرخ رســوبگذاری کــم
تبدیــل میگــردد (شــکل.)5-
 -4-1بازسازی محیط رسوبی

حضــور غالــب پالینوفاســیس  IVدر رأس ســازند نســبت بــه بخشهــای
قاعــدهای و میانــی ســازند منعکسکننــدهی باالآمــدن ســطح آب
دریا ســت .شــواهد پالئواکولوژیکــی نیــز نمایانگــر کاهــش اکســیژن
محیــط و افــت نــرخ رســوبگذاری بهســمت رأس ســازند اســت
کــه داللــت بــر عمیــق شــدن حوضــه دارنــد .بهطــور کلــی بــر اســاس
تلفیــق نتایــج حاصــل از مشــاهدات مختلــف پالینولوژیکــی در چــاهA-
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در ابتــدای تهنشســت ســازند سرچشــمه،
1

ب) نمودار  HIدر مقابل  TOCسازند سرچشمه در چاه[25] A-

نتایج حاصل از آنالیز راک-اول نمونههای سازند سرچشمه در چاه]25[ A-

HI

)TOC (%

)Tmax (°C

)Depth(m

118/00

0/49

389

2830-2832

109/00

0/44

381

2838-2840

108/00

0/48

379

2880-2882

95/00

0/56

412

2888-2890

92/00

0/53

406

2898-2900
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محیطــی کمعمــق و اکســیدان بهصــورت شــلفی قــارهای وجــود
داشــته کــه در طــول رســوبگذاری ســازند شــاهد پیشــروی دریــا
بــوده و محیــط ،بهتدریــج عمیقتــر و کماکســیژنتر میگــردد و
بــه محیــط نریتیــک خارجــی تبدیــل میشــود .ایــن امــر در برشهــای
مختلــف مطالعــه شــدهی ســازند سرچشــمه (از جملــه بــرش الگــو [،]6
بــرش انجیربــاغ [ ]5و بــرش ددانلــو [ )]24نیــز گــزارش شــده اســت.
 -5-1ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی

پیرولیــز مــواد آلــی ،روشــی حرارتــی اســت کــه بــرای تشــخیص
کیفیــت و بلــوغ حرارتــی ســنگهای منشــاء اســتفاده میشــود .در ایــن
روش بــا بهکارگیــری دســتگاه پیرولیــز راک–اول و حــرارت دادن
مــادهی آلــی در غیــاب اکســیژن ســعی میشــود شــرایط واقعــی بلــوغ
کــروژن در ســطح زمیــن و بــا دمــای بیشــتر شبیهســازی گــردد .بــر
اســاس آنالیزهــای راک-اول [ ]25روی نمونههــای ســازند سرچشــمه
در چــاه مــورد مطالعــه (جــدول ،)1-مقــدار مــادهی آلــی در ایــن ســازند
کــم بــوده و نمیتــوان آنــرا ســنگ منشــائی مناســب دانســت .مقادیــر
 Tmaxایــن ســازند نیــز نشــاندهندهی پختگــی نهچنــدان زیــاد ایــن
ســازند اســت کــه از نظــر بلــوغ حرارتــی بــه مرحل ـهی تولیــد نرســیده
اســت (جــدول.)1-
بـــا اســـتفاده از نمـــودار  HIدر مقابـــل  ]26[ Tmaxمیتـــوان نـــوع
کـــروژن را در نمونههـــای آنالیـــز شـــده تعییـــن کـــرد .بـــر اســـاس
آنچ ــه از بررس ــی ای ــن نم ــودار در م ــورد س ــازند سرچش ــمه در چ ــاهA-
بهدســـت آمـــده (شـــکل-6 -الف) ،در نمونههـــای مطالعـــه شـــده،
کـــروژن نـــوع ســـوم و بهمقـــدار کـــم از کـــروژن نـــوع دوم اســـت.
ک ــروژن ن ــوع س ــوم ک ــه آن ــرا ک ــروژن زغال ــی ه ــم میگوین ــد غن ــی
از ماســـرال ویترینایـــت اســـت ،ظرفیـــت تولیـــد نفـــت بســـیار کمـــی
دارد و بهطـــور عمـــده گاز خشـــک تولیـــد میکنـــد [ .]27-29البتـــه
بهدلی ــل مقادی ــر ک ــم م ــادهی آل ــی در س ــازند سرچش ــمه ،نمیت ــوان
آنـــرا بهعنـــوان یـــک شـــیل گازی هـــم مطـــرح کـــرد [ .]25کـــروژن
نـــوع دوم منشـــاء دریایـــی دارد ،ذرات تشـــکیلدهندهی آن غالبـــاً

آمـــورف هســـتند و از تجزیـــهی فیتوپالنکتونهـــا ،زئوپالنکتونهـــا
و برخـــی جانـــوران عالیتـــر حاصـــل شـــده اند .بـــر اســـاس نمـــودار
 HIدر مقابـــل ( TOCشـــکل-6-ب) نیـــز میتـــوان دریافـــت کـــه
نمیتـــوان از ســـازند سرچشـــمه بهعنـــوان منشـــایی بـــا پتانســـیل
هیدروکربورزایـــی زیـــاد نـــام بـــرد (شـــکل.)6-
نتیجهگیری

■ در ایـن مطالعـه بـا بررسـی دقیـق اسلایدهای پالینولوژیکـی متعلـق
بـه سـازند سرچشـمه در چـاه ،A-تعـداد  18جنـس و  31گونـه از
پالینومورفهـای دریایـی شناسـائی شـد .بـر اسـاس وجـود گونههـای
ش�اخص مث ل Odontochitinaoperculata Paleoperidiniumcreta�,
ceum، Oligospaheridium complex، Spiniferitesramosus، Kio-

سـن سـازند
ّ ،kansiumpolypes، Pseudoceratiumpolymorphum
آشـکوب ،آپتیـن پیشـنهاد میگـردد .همچنین حضور و گسـترش زمانی
پالینومورفهـای دریایـی در رسـوبات مذکـور ،تعلـق آنهـا بـه ناحیـهی
 Odontochitinaoperculataرا نشـان میدهـد.
■ در بررســـی ســـه گـــروه اصلـــی عناصـــر پالینولوژیکـــی ،ســـه
پالینوفاس ــیس ب ــرای س ــازند سرچش ــمه معرف ــی ش ــد .بهط ــور کل ــی ب ــر
اس ــاس پالینوفاس ــیسهای شناس ــائی ش ــده و عوام ــل پالئواکولوژیک ــی
مختلـــف ،محیـــط رســـوبگذاری در بخشهـــای قاعـــدهای ســـازند،
شـــرایط پایـــدار کمعمقـــی را نشـــان میدهـــد کـــه در بخـــش بـــاالی
ســـازند نوســـاناتی بیـــن شـــرایط کمعمـــق و عمیـــق انجـــام میشـــود.
امـــا بهطـــور کلـــی میتـــوان گفـــت کـــه از قاعـــده بهســـمت رأس
س ــازند ،ش ــرایط حوض ــه از حال ــت کمعم ــق ب ــه عمی ــق تغیی ــر یافت ــه
و بهتدریـــج از مقـــدار اکســـیژن و نـــرخ رســـوبگذاری آن کاســـته
ش ــده اس ــت.
■ جهــت تعییــن تــوان تولیــد ســازند و بــر اســاس نتایــج حاصــل از
آنالیزهــای پیرولیــز راک-اول ،مقــدار مــادهی آلــی در ایــن ســازند،
کــم و از کــروژن نــوع ســوم تعییــن شــد کــه بهدلیــل درج ـهی بلــوغ
کــم ،نمیتــوان آنــرا بهعنــوان ســنگ منشــاء معرفــی کــرد.
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