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مقاالت علمی - پژوهشی

رس��وبات ژوراس��یک باالیي-کرتاس��ه ی زیرین حوضه ی کپه داغ ش��امل 
رسوبات مزدوران )ژوراسیک باالیي(، شوریجه و تیرگان )کرتاسه ی زیرین( 
است. این س��ازندها به علت استعداد مخزنی مناسب و پتانسیل هیدورکربنی، 
مهم ترین واحدهای س��نگ چینه ای در حوضه ی کپه داغ محسوب مي شوند. 
اف��راد مختلف��ی به ط��ور پراکن��ده مطالع��ات رسوب شناس��ی و متعاقب آن 
بررسی های ژئوشیمیایي و ارزیابي پتانسیل مخزن را روی این سازندها انجام 
داده اند. مي توان گفت اطالعات ارزش��مندی در خصوص رسوب شناس��ی، 
چینه شناس��ی، ژئوشیمیایي و توان هیدورکربن زایی این سازندها وجود دارد. 
اما بررس��ی کامل و دقیق این رس��وبات در غرب حوض��ه ی کپه داغ نیازمند 
مطالعات گوناگون و جامع اس��ت. این مطالعه به بررسی رسوبات ژوراسیک 
باالیي-کرتاس��ه ی زیرین در دو برش در غرب حوضه ی کپه داغ می پردازد 
و این رس��وبات را از دیدگاه ه��ای گوناگون پتروگرافی، رسوب شناس��ی، 

ژئوشیمیایي و توان هیدورکربن زایی تجزیه و تحلیل می کنند.

1- روش تحقیق
شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه ی اجرا عبارتند 

از:
 شناسایی مقاطع چینه شناس��ی قابل دسترس و مناسب جهت نمونه برداری با 
اس��تفاده از نقش��ه ی زمین شناس��ی منطقه و عکس های ماهواره ای و بازدید 

زمین شناسی از منطقه
 جمع آوری منابع معتبر علمی در خصوص موضوع مورد بحث

 مطالعات صحرایی و نمونه برداری کامل از قاعده تا رأس مقاطع چینه شناسي 
مورد مطالعه

 مطالعه و مقایس��ه ی کارهای علمِی قبلی روی رسوبات ژوراسیک باالیي-

کرتاسه ی زیرین در مناطق همجوار در قالب پایان نامه ها و مقاالت منتشر شده 
در مجالت داخلی و خارجی

 تهیه ی مقاطع نازک از نمونه های برداشت شده و مطالعه ی مقاطع نازک با 
استفاده از میکروسکوپ الکترونی پالریزان

 پتروگرافی و شناسایی اجزای رخساره ای و ارائه ی رخساره های موجود
 عکسبرداری از رخساره های شناسایی شده

 انتخاب نمونه هاي مناس��ب و انجام آنالیزهاي ژئوش��یمیایي با اس��تفاده از 
دستگاه راک اول

 بررس��ي و آنالیز توان هیدورکربن زایی رس��وبات م��ورد مطالعه در مقاطع 
مورد مطالعه

2- تاریخچه ی مطالعات پیشین
نخستین بررسي هاي زمین شناسي در منطقه ی کپه داغ را گریسباخ5 از سازمان 
زمین شناسي هند در سال 1881 انجام داد. این بررسي ها بیشتر به بخش شرقي 

منطقه ی کپه داغ محدود بوده است.
در 1937و1938 نخس��تین ب��ار عملی��ات و مطالعات منظم زمین شناس��ي در 

منطقه ی کپه داغ توسط زمین شناسان شرکت نفت امیرانین انجام شد.
گلداش��میت6 و فخرای��ي )1331(، پ��رن7 و جهان بگل��و )1335( و انصاري 
)1340( از جمله اولین زمین شناس��ان ش��رکت ملي نفت ای��ران بوده اند که 
در منطقه ی کپه داغ مطالعاتی انجام داده اند. از 1341 افش��ار حرب مطالعات 
بیش��تری در منطقه انجام داد. او در 1979 در رس��اله ی دکترای خود، ضمن 
مطالعه ای جامع و کلی ناحیه ی شرق، مرکز و غرب منطقه ی کپه داغ، سیزده 

برش الگو از سازندهاي موجود را معرفي و اندازه گیري کرده است.
کالنتري )1969( در خصوص فرامینیفرهاي ژوراس��یک میاني و کرتاس��ه، 

محمد نجفی*، داریوش باغبانی1، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند  سعیده سنماری2، دانشگاه قزوین  نورآذر شکرزاده3، مدیریت 
اكتشاف شركت ملی نفت 

در اين مطالعه س��عي ش��ده با بررسي و مطالعه ی رس��وبات ژوراسيك بااليي-كرتاس��ه ی پايينی )شامل سازندهاي 
مزدوران، شوريجه و تيرگان( در غرب حوضه ی كپه داغ، توان هيدوركربن زايی اين سازندها ارزيابي شود. رخساره هاي 
شناس��ايی ش��ده در سازند مزدوران عمدتاً مادس��توني تا گرينستوني بوده كه به گس��تردگی تحت تأثير فرآيندهاي 
دياژنژي قرار گرفته اند و انواع تخلخل ها مانند بين بلوري، درون دانه اي و قالبي در آنها شناسايی شده اند. رخساره هاي 
شناس��ايی شده در سازند ش��وريجه فقط تخريبي بوده و كربناته نيستند كه اين موضوع بيانگر محيط رسوب گذاري 
دريايي كم عمق با ورود مداوم مواد تخريبي اس��ت. رخس��اره هاي شناسايی شده در س��ازند تيرگان شامل تنوعي از 
رخس��اره هاي گل پشتيبان )مادستون، وكستون( و دانه ی پشتيبان )پکس��تون، گرينستون( هستند كه تحت تأثير 
پديده هاي دياژنتيکي قرار گرفته اند و انواع تخلخل ها در آنها بوجود آمده است. آناليزهاي ژئوشيميايي راك اول4 نشان 
داد كه هيچ يك از اين سه سازند در غرب كپه داغ خاصيت سنگ منشاء هيدوركربن بودن را ندارند اما از نظر سنگ 

مخزن بودن وضعيت متوسط تا خوب دارند.
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مدني )1977( درباره ی رسوبات ژوراسیک تحتاني تا میاني، آدابي و موسوي 
حرمي )1365( در خصوص ژئومورفولوژي منطقه، الس��مي )1372و1995( 
در خصوص پتروگرافي و محیط رسوبي سازند مزدوران، اهري پور )1375( 
در خص��وص میکروفاس��یس و محیط رس��وبي س��ازند تیرگان و موس��وي 
حرم��ي و هم��کاران )1384( در خصوص لیتواس��تراتیگرافي و تاریخچه ی 
رس��وب گذاري س��ازند تیرگان در منطقه ی کپه داغ بررس��ي و مطالعه انجام 

داده اند.

3- زمین شناسی عمومی
حوضه ی رس��وبي کپه داغ قس��مت ش��مال خاور ایران، جنوب ترکمنستان و 
ش��مال باختر افغانس��تان را دربر مي گیرد. بخش ایراني این حوضه ی رسوبي 
ش��امل منطقه ای به وس��عت ح��دودی 55000 کیلومتر مربع نواحي ش��مالي 
اس��تان هاي خراس��ان رضوي، خراسان ش��مالي و گلس��تان است. ضخامت 
رس��وبات دریای��ي در این حوض��ه بالغ بر 6000 متر اس��ت و ع��دم وجود 
فعالیت هاي آذرین و آتشفش��اني از مشخصات مثبت و قابل قبول این حوضه 

به عنوان یک حوضه ی رسوبي با پتانسیل هیدورکربني مناسب است.
در حفاري هاي اکتشافي انجام شده در این ناحیه، وجود گاز در دو بخش 
غربي و ش��رقي آن به اثبات رسیده است. مخازن تولیدي در این ناحیه در 
افق هاي کربناته ی مزدوران )ژوراس��یک باالیي( و ماسه س��نگي شوریجه 
)کرتاس��ه ی زیرین( قرار دارند. وجود مخازن دیگ��ر از قبیل آهک هاي 
تیرگان، ماسه س��نگ هاي چلکن، کشف رود و شمش��ک در آن محتمل 

است ]1[.

4- موقعیت زمین ساختي كپه داغ
حوض��ه ی کپه داغ در ش��مال ش��رق ای��ران ق��رار دارد و در یک راس��تاي 
شمال غربي-جنوب ش��رقي، از ش��رق دری��اي خزر آغاز و پ��س از عبور از 
ترکمنس��تان و ایران، وارد خاک افغانس��تان مي ش��ود. این پهنه ی رسوبي-

س��اختاري، حوضه ای درون قاره اي اس��ت که پس از بس��ته ش��دن دیرینه ی 
اقیانوس هرسي نین و طي تأثیر کوه زایي سیمرین پیشین در زمان تریاس میاني 

تشکیل شده است ]2[.
در این حوضه ی رسوبي میادین گازي خانگیران در شمال شرقي ایران، دولت 
آباد-دونمز، ش��اتلیک، گازلي، بایران علی و مهري در ترکمنستان و گوگر 
در افغانس��تان کشف شده اند ]1[. حوضه ی رسوبي کپه داغ از زمان تریاس تا 
نئوژن روي پوس��ته ی قاره اي ایران-توران تکامل یافته و همگرایي صفحات 

ایران و توران رسوبات این حوضه را دگرشکل کرده است.
حوضه ی کپه داغ پس از کوهزایي س��یمرین پیشین یعني هنگامي که به 
ظاهر برخورد ایران و توران خاتمه یافت ]2[ به شکل حوضه ای رسوبي 
درمي آید و در آن ژوراس��یک تا میوسن رسوبات به ضخامت بیشینه ی 
8000 متر در ایران و 17000 متر در ترکمنستان بدون وجود چینه شناسي 
مهمي اما با رخس��اره هاي گوناگون روي هم انباش��ته ش��ده است. این 

رسوبات بیشتر ش��امل شیل، س��نگ آهک، مارن، ماسه سنگ و گاهي 
کنگلومرا و سنگ هاي تبخیري است که در باالي خود توسط الیه هاي 

سنگ سرخ رنگ آواري خشکي با سّن میوسن پوشیده مي شود ]3[.

 1  موقعیت برش هاي مورد مطالعه و راه هاي دسترسي به آن

 2  نقشه ی زمین شناسي ناحیه ی کپه داغ غربي )گزارش داخلي مدیریت 
اکتشاف، 1387(
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5-  مطالعات رخساره ای و محیط رسوبی
محیط رس��وبی بخشی از پوس��ته ی زمین است که پتانس��یل رسوب گذاری 
دارد و از لحاظ فیزیکی، ش��یمیایی و زیس��تی از س��ایر مناطق پوسته ی زمین 
تفکیک می ش��ود. آنچه مبنای تعریف رخس��اره ها را مشخص می کند نوع 
داده های در دسترس است. این داده ها شامل سنگ شناسی، محتوای فسیلی، 

انواع س��اخت های رسوبی، فرم هندس��ی، جهت جریان های دیرینه، سطوح 
چینه ای و اطالعات ژئوشیمی هستند ]4[. در این مطالعه سعی شده با استفاده 
از اطالعات حاصل از مطالعه ی مقاطع نازک، رخس��اره های میکروسکوپی 

)میکروفاسیس ها( تعیین شوند.

6- سازند مزدوران
س��ازند کربناته ی مزدوران به سّن آکسفوردین-کیمریجین از شرق تا غرب 
ناحیه ی کپه داغ غربي گس��ترش دارد ]1[. این سازند در ناحیه ی مورد مطالعه 
در برش هاي  چینه شناسي جوزک و تکل کوه برداشت و مطالعه شده و شامل 

آهک، آهک دولومیتي، دولومیت و مارن است.

7- محیط رسوبي سازند مزدوران
رخساره هاي شناسایی شده در سازند مزدوران همگي کربناته بوده و رخساره هایی 
با زمینه ی پکس��توني و گرینستوني بیشترین گسترش را دارند. رخساره هاي-1و2 
فوناي ش��رایط دریاي محدود شده مانند فرامینیفر بنتیک، گاستروپود، دوکفه اي 
و میلیولید دارند و بیانگر الگون محدود ش��ده8 هستند. رخساره هاي-3و4 مقدار 
کم��ي فوناي دریاي ب��از مانند اکینوئی��د و بریوزوئر دارند و ب��ا توجه به اجزاي 
تشکیل دهنده ی اصلي شامل میلیولیدهاي فراوان، دوکفه اي، پلوئید، فرامینیفرهاي 
بنتی��ک و دوکف��ه اي نش��ان دهنده ی ش��رایط الگ��ون نیمه محص��ور9 هس��تند. 
رخس��اره هاي-5و6و7 بافت گرینستوني دارند و با توجه به پرانرژي بودن محیط، 
گردشدگي و جورشدگي خوب اجزاي سازند اصلي مانند ااوئید، اینتراکالست، 
فرامینیف��ر بنتیک، دوکفه اي، پلوئید، اکینوئی��د و بریوزوئر مي توان گفت محیط 
رس��وب گذاري آنها محیط سدي10 است. رخساره ی-8 بافت باندستوني دارند و 
ذرات اصلي سازنده ی آن مرجان ها، بریوزوئر، دوکفه اي و اکینوئید هستند. این 
رخس��اره ریف ساز بوده و لبه ی اصلي شلف را تش��کیل مي دهد و بیانگر محیط 
رسوب گذاري سدی به سمت دریاي باز است. رخساره هاي-9و10 شامل فوناي 
ش��اخص دریاي باز مانند اکینوئید و س��وزن اس��فنج بوده و متعلق به دریاي باز11 

 1  انواع رخساره هاي شناسایی شده در سازند مزدوران در برش هاي 
مورد مطالعه

Mozduran Facies AssociationsFacies No
Gastropod Wackestone1

Bioclast Benthic foraminifera Wackstone2

Miliolid Packstone-Grainstone3

Bivalve Packstone4

Bioclast Peloid Grainstone5

Intraclast Benthic foraminifera Grainstone6

Ooid Benthic foraminifera Grainstone7

Coral Boundstone8

Intraclast Echinoid Packstone9

Sponge spicule Wackestone10

 3  رخساره هاي شناسایی شده در سازند مزدوران در برش هاي مورد مطالعه: 
الف( رخســاره ی داراي گاستروپد ب( وکستون داراي فرامینیفر بنتیک و 
بایوکالست پ( پکستون-گرینستون داراي میلیولید ت( پکستون داراي 
دوکفه اي ج( پکســتون داراي پلوئید و بایوکالســت د( گرینســتون داراي 
اینتراکالست و فرامینیفر بنتیک ذ( گرینستون داراي ااوئید و فرامینیفر 
بنتیک ر( باندســتون مرجانی ز( پکستون داراي اکینوئید و اینتراکالست 

س( وکستون داراي سوزن اسفنج

9 

  
داراي  يرخساره الف)هاي مورد مطالعه: شده در سازند مزدوران در برش شناساييهاي رخساره-3شكل

ت)  دليوليگرينستون داراي مي- پكستون پ) وكستون داراي فرامينيفر بنتيك و بايوكالست گاستروپد ب)
و  كالستگرينستون داراي اينترا )بايوكالست د پكستون داراي پلوئيد و اي ج)پكستون داراي دوكفه

ن داراي كستوپ )گرينستون داراي اوئيد و فرامينيفر بنتيك ر) باندستون مرجاني ز )فرامينيفر بنتيك ذ
  وكستون داراي سوزن اسفنج س) اكينوئيد و اينتراكالست

  
  شوريجه سازند-8

كوه شناسي جوزك و تكلچينهاغ غربي در برش دپهك يدر حوضه 14نئوكومين تا 13تيتونين به سنّ سازنداين 
 و سنگسيلت سنگ،رس سنگ،ماسه شامل شوريجه سازندنام شوريجه معروف است. شناسي تخريبي بهسنگ

 .قرار دارد مزدوران سازند باالي در تدريجي و روندهپس ايخسارهر صورتبه كه كنگلومراست

 
  هاي مورد مطالعهازند شوريجه در برششده در س شناساييهاي انواع رخساره -2جدول

Shurijeh Facies AssociationsFacies No. 

Clay stone 1 
Siltstone 2 
Quartz Arenite 3 

8 
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هستند. تغییرات ناگهانی رخساره ها، گستردگي رخساره هاي گرینستوني، وسعت 
و گسترش رخساره ی ریف ساز باندستوني، فقدان سدهای بایوکالستی و افزایش 
قابل توجه اینتراکالس��ت ها، پیزوئیدها، رس��وبات ریزشي و لغزشي نشان می دهد 
رسوبات س��ازند مزدوران در پالتفرم کربناته ی شلف لبه دار12 ته نشست شده اند 

.]5[

8- سازند شوریجه
این س��ازند به س��ّن تیتونین13 تا نئوکومین14 در حوضه ی کپ��ه داغ غربي در 
برش  چینه شناس��ي جوزک و تکل کوه سنگ شناسي تخریبي به نام شوریجه 
معروف اس��ت. سازند شوریجه ش��امل ماسه سنگ، رس سنگ، سیلت سنگ 
و کنگلومراس��ت که به صورت رخس��اره ای پس رونده و تدریجي در باالي 

سازند مزدوران قرار دارد.

9- محیط رسوبي سازند شوریجه
رخس��اره هاي شناسایی ش��ده در س��ازند ش��وریجه همگي تخریبي بوده و 
این س��ازند فاقد رخس��اره هاي کربناته است. رخس��اره ی کلي ستوني-1 از 
ذرات دانه ریز رس تش��کیل ش��ده و بیانگر ش��رایط کم انرژي با آبهاي آرام 
دریاي کم عمق محدود ش��ده اس��ت. رخساره ی سیلت س��توني-2 نسبت به 

رخس��اره ی-1 دانه درش��ت تر بوده و ذرات دانه ریز کوارتز تش��کیل شده و 
محیط کم عمق تر و با انرژي بیشتري را نسبت به رخساره ی-1 نشان مي دهد. 
رخس��اره هاي ماسه سنگي کوارتز آرنایت )رخس��اره ی-3(، لیتیک آرنایت 
)رخساره ی-4( و لیتیک وک )رخساره ی-5( از ذرات دانه متوسط تا درشت 
کوارتز و مقادیري رس تش��کیل شده اند و بیانگر محیط ساحلي، کم عمق و 
نس��بتاً پرانرژي هستند. بر اساس نوع رخساره ها و روند تغییرات ناگهانی آنها 
در س��تون چینه شناسي می توان گفت محیط رسوب گذاری سازند شوریجه، 

محیط دریایي کم عمق ساحلی با ورود مواد تخریبي است ]6[.

10- سازند تیرگان
مطالعه ی پتروگرافي سازند تیرگان به سّن نئوکومین تا آپسین15 در حوضه ی 
کپ��ه داغ غربي در برش هاي جوزک و تکل کوه انجام ش��د. سنگ شناس��ی 
این س��ازند از آهک های االیتی و زیس��ت آواری اربیتولین دار تش��کیل شده 
که به طور محلی، آهک های رس��ی و شیل های آهکی به خصوص در برش 

تکل کوه دارد.

11- محیط رسوبي سازند تیرگان
رخس��اره هاي شناسایی شده در سازند تیرگان ش��امل دوازده رخساره ی 

 4  رخساره هاي شناسایی شده در سازند شوریجه در برش هاي مورد مطالعه: 
الف( کلي ستون ب( سیلت ستون پ( کوارتز آرنایت ت( ساب لیت آرنایت 

ج( لیتیک وک د( متبلور شده

11 

  
 سيلت )كلي ستون ب )الفمورد مطالعه:  هايشده در سازند شوريجه در برش شناساييهاي رخساره-4شكل

  متبلور شده وك د)ليتيك ج) ليت آرنايت) سابكوارتز آرنايت ت )ستون پ
  
  تيرگان سازند -10

هاي داغ غربي در برشكپه يدر حوضه 15آپسيننئوكومين تا  سازند تيرگان به سنّپتروگرافي  يمطالعه
دار ينبيتولآواري ارليتي و زيستهاي ااد شامل آهكشناسي اين سازنكوه انجام شد. سنگجوزك و تكل

  د.داركوه خصوص در برش تكلههاي آهكي بلهاي رسي و شيمحلي، آهك طورتشكيل شده كه به
  

  هاي مورد مطالعهسايي شده در سازند تيرگان در برشهاي شناانواع رخساره- 3جدول

 5  رخساره هاي شناســایی شده در سازند تیرگان در برش هاي مورد مطالعه: 
الف( مادستون داراي بایوکالســت ب( مادستون داراي کوارتز و دولومیت 
پ( وکستون داراي بایوکالست ت( مادستون داراي ساختارهاي فنستریت 
ج( وکستون داراي بایوکالست و اینتراکالست د( پکستون داراي بایوکالست 13 

نشان  12و11- هايساز مانند رخسارههاي ريفتوجه رخسارهدار) و گسترش قابلهاي لبهآگرگات (ويژگي شلف
نشست شده است دار تهشلف لبه يروي يك پالتفرم كربناته هاي مورد مطالعهدهد سازند تيرگان در برشمي

]9.[  
  

  
اراي ) مادستون دالفهاي مورد مطالعه: شده در سازند تيرگان در برش شناساييهاي رخساره-5شكل 

 ارايدمادستون  پ) وكستون داراي بايوكالست ت) مادستون داراي كوارتز و دولوميت بايوكالست ب)
  ستكالايوپكستون داراي ب اي بايوكالست و اينتراكالست د)وكستون دار ج) ساختارهاي فنستريت
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کربناته است. رخساره های-1و3 زمینه ی مادستوني و وکستوني دارند که 
فاقد فوناي دریاي باز بوده و با توجه به س��اختارهاي فنستریت و محتواي 
فوناي کم نشان دهنده ی محیط جزر و مدي هستند. رخساره هاي-2و4 با 
توجه به محتواي فسیلي آن مانند پلوئید، دوکفه اي، گاستروپود، میلیولید، 
اینتراکالس��ت و ذرات دانه ریز کوارتز متعلق به ش��رایط محدود شده ی 
الگون هستند ]6[. رخساره هاي-5و6 زمینه ی وکستوني تا پکستوني دارند 
و ذرات اینتراکالس��ت، فرامینیفر بنتیک، دوکفه اي، پلوئید، گاستروپود، 
مرجان و مقادیر کمي اکینوئید و بریوزوئر دارند و نشانگر محیط الگون 
نیمه محصور است. رخساره ی-7 ذرات اکینوئید، اینتراکالست، بریوزوئر 
و فرامینیفر بنتیک در زمینه ی پکستوني دارد و با توجه به اجزاي سازنده ی 
آن بیانگر محیط رسوبي دریاي باز است. رخساره هاي-8و9و10 زمینه ی 
دانه پشتیبان16 و گرینستوني دارند و اجزاي اصلي سازنده ی این رخساره ها 
ش��امل اینتراکالست، اوئید، پلوئید، اکینوئید، بریوزوئر، کوارتز دانه ریز، 
فرامینیفر بنتیک و دوکفه اي اس��ت. زمینه ی گرینستوني،گسترش سیمان 
اس��پاریتي و همچنین جورش��دگي و گردش��دگي اجزاي اصلي بیانگر 
محیط پرانرژي و کم عمق سدي است. رخساره هاي-11و12 رخساره هاي 

ریف ساز شناسایی شده در سازند تیرگان هستند که گسترش قابل توجهي 
نیز دارند. زمینه ی س��ازنده ی آنها باندستوني و رودستوني است که بیشتر 
از ذرات مرج��ان، بریوزوئر و دوکفه اي تش��کیل ش��ده اند ، لبه ی اصلي 
شلف را نش��ان مي دهند و بیانگر محیط سدي به سمت دریاي باز هستند. 
تغییرات ناگهاني رخس��اره ها، گس��تردگي رخس��اره هاي گرینستوني و 
بایوکالست هاي خرد ش��ده ی فراوان، وجود رسوبات ریزشي و لغزشي 
)بیانگر شیب زیاد محیط رسوب گذاری(، حضور آنکوئیدها، پیزوئیدها، 
دانه ه��اي آگرگات )ویژگي ش��لف هاي لبه دار( و گس��ترش قابل توجه 
رخساره هاي ریف ساز مانند رخس��اره های-11و12 نشان مي دهد سازند 
تیرگان در برش ه��اي مورد مطالعه روي یک پالتفرم کربناته ی ش��لف 

لبه دار ته نشست شده است ]9[.

12- آنالیزهاي راک اول
ویژگي هاي ژئوش��یمیایي نمونه هاي برداشت شده در برش هاي مورد مطالعه 
از سه سازند مورد نظر در بازه ی زماني ژوراسیک باالیي-کرتاسه ی زیرین، 
با اس��تفاده از نتای��ج آنالیز نمونه ها با دس��تگاه آنالی��ز راک اول به  طور اولیه 

 2  انواع رخساره هاي شناسایی شده در سازند شوریجه در برش هاي 
مورد مطالعه

Shurijeh Facies AssociationsFacies No
Clay stone1

Siltstone2

Quartz Arenite3

Lithic  Wacke4

Sub Lithic Arenite5

Crystallized6

 3  انواع رخساره های شناسایی شده در سازند تیرگان در برش های 
مورد مطالعه

Tirgan Facies AssociationsFacies No
Bioclast Mudstone1

Sandy Dolomite Mudstone2

Bioclast Wackestone3

Fenestral Mudstone4

Bioclast Intraclast Wackestone5

Bioclast Packstone6

Bioclast Echinoid Packstone7

Bioclast Intraclast Grainstone8

Bioclast Grainstone9

Ooid Grainstone10

Briozoa rudstone11

Coral Boundstone12

 6  نمودار شاخص هیدروژن )HI( در مقابل کربن آلي کل )TOC( براي 
نمونه هاي سازند مزدوران در برش هاي تکل کوه و جوزک

 )TOC( در مقابل کربن آلي کل )S2( 7   نمودار توان هیدروکربن زایي 
براي نمونه هاي سازند مزدوران
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توصیف شدند ]9[.
نتایج آنالیز راک اول براي سازند مزدوران نشان مي دهد که از میان نمونه هاي 
آنالیز ش��ده، هیچ کدام از نمونه ها ی مربوط به برش هاي جوزک و تکل کوه 

ویژگي هاي سنگ منشأ ندارند )شکل-4( ]9[.
نتایج آنالیز راک اول براي سازند شوریجه نشان مي دهد که نمونه هاي آنالیز 
ش��ده ی برش هاي جوزک و تکل کوه ویژگي هاي سنگ منشأ بسیار ضعیف 
دارن��د و فاقد کمیت و کیفیت الزم برای معرفی آن به عنوان س��نگ منش��اء 

احتمالی هیدورکربن هستند )شکل-6( ]9[.
نتایج آنالیز راک اول براي سازند تیرگان نشان مي دهد که از میان نمونه هاي 
آنالیز شده هیچ کدام از نمونه های برش هاي جوزک و تکل کوه ویژگي هاي 

سنگ منشأ ندارند )شکل-7( ]9[.

13-  ارزیابی پتانسیل سنگ مخزن در سازند مزدوران
ارزیابي پتانس��یل س��نگ مخزن بر اس��اس مطالعه ی چینه شناسي دو برش 
برداش��ت شده در حوضه ی کپه داغ غربي انجام شده است. به طرف غرب 

حوضه ی کپه داغ غربي از ضخامت س��ازند مزدوران کاسته شده است. از 
این رو به نظر مي  رس��د که در مرکز حوضه ی کپه داغ غربي این س��ازند از 

نظر ضخامت در شرایط مناسب تري قرار دارد.
افزایش تخلخل همزمان با افزایش میانگین ضخامت بخش هاي  متخلخل این 
س��ازند رخ داده است ]2[. از این رو پتانسیل سنگ مخزن سازند مزدوران در 
ش��مال غرب ناحیه ی کپه داغ غربي )برش تکل کوه به نس��بت برش جوزک( 

افزایش قابل توجهي داشته است.

14- ارزیابي پتانسیل سنگ مخزن در سازند شوریجه
همان طور که در ش��کل-10 دیده مي  ش��ود سازند ش��وریجه در بخش هاي 

 مرکزي و شرقي حوضه ی کپه داغ غربي بیشترین ضخامت را دارد.
 

15- ارزیابي پتانسیل سنگ مخزن در سازند تیرگان
سنگ شناس��ي این س��ازند در بیشتر برش هاي  چینه شناس��ي ارزیابي شده، از 

سنگ آهک هاي  ضخیم الیه ی فسیل دار تشکیل شده است.

 )TOC( در مقابل کربــن آلي کل )HI( 8   نمــودار شــاخص هیدروژن 
براي نمونه هاي سازند شوریجه در برش هاي تکل کوه و جوزک

 )TOC( در مقابــل کربن آلي  کل )HI( 9   نمــودار شــاخص هیدروژن 
براي نمونه هاي سازند تیرگان در برش هاي تکل کوه و جوزک

 10   نقشــه ی هم ضخامــت و روند تغییر ضخامت ســازند مزدوران در 
ناحیه ی کپه داغ غربي )با اصالحاتي از افشار حرب، 1373(

 11   نقشــه ی هم ضخامت و روند تغییر ضخامت ســازند شــوریجه در 
ناحیه ی کپه داغ غربي )با اصالحاتي از افشار حرب، 1373(



61 60

مقاالت علمی - پژوهشی

 نتیجه گیری و پیشنهاد
 آنالیزه��اي ژئوش��یمیایي راک اول روي س��ازندهاي  م��زدوران و تیرگان در 
برش هاي تکل کوه و جوزک نش��ان داد این س��ازندها ویژگي هاي س��نگ منشأ 
ندارند. نمونه هاي آنالیز شده از سازند شوریجه بیانگر ویژگي هاي ضعیف سنگ 
منشأ هستند. نمونه هاي آنالیز شده از سازند مزدوران کروژن IV بدون توان تولید 

هیدورکربن هستند.

 با توجه به مطالعات پیشین نه چندان قابل توجه در مورد رسوبات ژوراسیک 
باالیي-کرتاسه ی زیرین )شامل سازندهاي مزدوران، شوریجه و تیرگان( در 
حوضه ی کپه داغ غربي پیش��نهاد مي گردد مطالعات جامع تر و گس��ترده تری 
روي این س��ازندها تعریف شود و با ارائه ی امکانات الزم جهت بررسي این 

سازندها، بیشترین بهره برداري را از این مخازن انجام داد.
 با توجه به پتانسیل مخزني بسیار مناسِب سازند مزدوران پیشنهاد مي شود به دلیل 
عدم رخنمون سازند مزدوران در کمربند شمالي حوضه ی کپه داغ غربي )به ویژه 
نواحي م��رزي(، مطالع��ات تکمیل��ي زمین شناس��ی زیرزمینی و برداش��ت هاي 
 لرزه نگاري اکتش��افي در این ناحیه به ویژه در ش��رق تا شمال شرقي ناحیه ی مورد 
مطالعه متمرکز ش��ود تا بتوان اطالعات و ارزیابي ه��اي جامعی در مورد کیفیت 
مخزني این سازند به دست آورد و ابزار الزم جهت بهره برداري از مخازن احتمالي 

مشترک با کشور ترکمنستان را فراهم کرد.
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 4  ارزیابي وضعیت پتانسیل سنگ مخزن سازند مزدوران

نام برش 
چینه شناسي

خیلي ضعیف
)0-%1(

ضعیف
)%1-%5(

متوسط
)%5-%10(

خوب
)%10-%15(

خیلي خوب
)بیشتر از %15(

*تکل کوه
*جوزک

 5  ارزیابي وضعیت پتانسیل سنگ مخزن سازند شوریجه

نام برش 
چینه شناسي

خیلي ضعیف
)0-%1(

ضعیف
)%1-%5(

متوسط
)%5-%10(

خوب
)%10-%15(

خیلي خوب
)بیشتر از %15(

*تکل کوه
*جوزک

 6  ارزیابي وضعیت پتانسیل سنگ مخزن سازند تیرگان

نام برش 
چینه شناسي

خیلي ضعیف
)0-%1(

ضعیف
)%1-%5(

متوسط
)%5-%10(

خوب
)%10-%15(

خیلي خوب
)بیشتر از %15(

*تکل کوه
*جوزک

 12   نقشــه ی هم ضخامــت و رونــد تغییر ضخامت ســازند تیرگان در 
ناحیه ی کپه داغ غربي )با اصالحاتي از افشار حرب، 1373(


