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چکیده

اطالعات مقاله

پتانس��یل هیدروکربوری رس��وبات پالئوزوئیک در دو «زون» مهم ساختاري ايران مركزي و زاگرس از اهمیت
باالیی برخوردارند .هرچند مطالعات انجام ش��ده در حوضه زاگرس نس��بت به ایران مرکزی گس��ترده تر بوده،
تاریخ پذیرش د   اور98/09/14 :
ام��ا هن��وز موارد ناش��ناختهای در آنها وجود دارد .در مطالعات زمينشناس��ي ايران مرك��زي ،روند مطالعاتي
سيس��تماتيك انجام نش��ده و دادههاي مستند زيادي وجود ندارد ،اما میتوان با بررسيهاي اصولي به اهدافي
بزرگ دست يافت كه پايهگذار اكتشاف هيدروكربوري در ناحيه ايران مركزي باشد .در این پژوهش برشهايي
از رس��وبات پالئوزوئیک که حضور مواد آلي در آنها محرز بوده و از توان فس��یلی آنها تا حدی اطمينان وجود
داش��ت ،از دیدگاه «چینهشناس��ی»« ،فسیلشناسی»« ،ژئوش��یمی» و «ایزوتوپی» مورد بررسی قرار گرفتند.
مطالعات چینهشناس��ی حاکی از شباهت بس��یار زیاد رس��وبات پالئوزوئیک آذربایجان با ایران مرکزی است.
قديميترين واحد س��نگي كه در زاگرس «برونزد» دارد« ،سري هرمز» است كه در هيچ جا قاعدهی آن ديده
نميش��ود .بررس��یهای چينهشناسي حاکی از وجود ويژگيهاي مشترك در سري هرمز و «سري ريزو» است
بااليي «س��ازند س��لطانيه» قديميترين واحد س��نگي است كه
و سِ ��ن «پركامبرين» دارند .پس از آن ،بخش
ِ
تاكنون در زاگرس برونزد داش��ته و در این پژوهش براي نخس��تين بار معرفي ش��ده است .بر اساس مطالعات
انجام ش��ده و آناليزهاي ش��يميايي ،در ايران مركزي رسوبات «افق موش» و «سازند شيشتو  ،»IIو در مرحله
بعدي «س��ازند شيرگش��ت» و «آباده» از نظر منش��اء هيدروكربوري میتوانند مدنظر ق��رار گیرند .در نهایت
براس��اس نتایج حاصل از مطالعات ،در پالئوزوئيك زاگرس ميتوان س��ه سيس��تم نفتي «ميال  IIIو باروت»،
سيس��تم «ايلبيكو زردكوه» و سيس��تم نفتي «پالئوزوئيك باال» راتعريف نمود .شایان ذکر است احتمال وجود واژگان کلید ی:
یک سیس��تم نفتی در «هرمز» دور از انتظار نیس��ت ،به طوری که س��نگ منشأ و س��نگ مخزن هرمز و نیز اي��ران مرك��زي ،زاگ��رس ،پالئوزوئیک،
هيدروكربور ،چینهشناسی.
سنگهای باالیی آن به عنوان سنگ پوشش باشند.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/07/16 :
تاریخ ارسال به د   اور98/07/21 :

مقدمه

فس��یلهاي جانوري و گياهي ،باقيماندههاي حياتي ادوار گذش��ت ه بوده و
ميتوانند نشانگر بسياري از رخدادهاي گذشته زمين باشند .براي نمونه در
تش��كيل و انباشت ذخاير هيدروكربوري ،فسیلهاي كهن این توانایی را در
شرايط فيزيكوشيميايي نشان دادهاند .جدا از تشكيل هيدروكربورها ،پارهاي
از دادهها بیانگر آن هس��تند كه حتي موجودات ميكروس��كوپي توانستهاند
در فعل و انفعاالت مربوط به ذخاير فلزي كارس��از باشند .بنابراين شناخت
انواع گونههاي گروههای فس��یلي ميتواند در درک بهتر و شناخت دقیقتر
رسوبات ،در برهههای زمانی مختلف راهگشا باشد.
برخالف زاگرس كه بهلحاظ داش��تن ميدانه��اي عظيم نفت و گاز ،از نگاه
ديرينهشناس��ي مورد توجه خاص بوده اس��ت ،در اي��ران مركزي مطالعات
زمينشناس��ي انجام ش��ده عمدتاً عمومي بوده و بررسيهاي پالئونتولوژي
جنبه حاشيهاي داشته ،در انجام آن نيز یک روند نظاممند مطالعاتي لحاظ
نش��ده اس��ت ،لذا در گستره وس��يع ايران مركزي ،دادههاي مستند و قابل
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دفاع زيادي وجود ندارد ،در حاليكه بهنظر ميرس��د با بررسيهاي اصولي
ميتوان به اهدافي بزرگ دس��ت يافت كه پايهگذار اكتشاف هيدروكربوري
در ناحيه ايران مركزي باشد.
در این راس��تا ،بررسي و انتخاب برشهايي از ترادفهاي پالئوزوئيك كه به
داش��تن مواد آلي بارز بوده و اطمينان از توان فس��یلی رسوبات پالئوزوئيك
نظي��ر« :كنودونتها»« ،پالينومورفه��ا»« ،فرامینیفرها» و  ...كه ميتوانند
شناساگر ش��رايط «فيزيكی-ش��يميايي» پالئوزوئيك باش��ند ،بسیار حائز
اهمیت هستند.
افزونبر آن ،برآورد سِنی ترادفات ،برمبناي يك گروه فسيلي نميتواند بيانگر
جايگاه سني واقعی و راستين نهشتهها باشد .بهعبارت ديگر با برداشتهاي
1
جامع زمينشناس��ي از گروههاي مختلف فس��يلي ،مطالعه و «واسنجی»
آنها ميتوان ضم��ن برطرف كردن ناهمخوانيه��اي احتمالي ،در خصوص
ديرينگي نهشتهها و ش��رايط پالئوژئوگرافي انباشت آنها ،دادههايي مستند
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ارائه نمود.
بهاین منظور گردآوري دادههاي پيش��ين ،ارزيابي و تحليل آنها ،تهيه بانك
اطالعاتي از فسيلهاي شاخص پالئوزوئيک ،انتخاب برشهاي چينهشناسی،
نمونهبرداری اصولی و آمادهس��ازی آنها به منظور مطالعه گروههای مختلف
فسیلی ،مطالعات آزمایش��گاهی ،شناسايي و معرفي «زون های زیستی» یا
«بیوزونها» 2با بهرهگيري از گروههاي گوناگون فس��یلی ،واس��نجی آنها و
نهایتاً جمعبندی یافتهها در این پژوهش به انجام رسید.
قاب��ل ذکر اس��ت بي��ش از  15هزارنمونه س��نگی ازبرشهای چينهشناس��ي
پالئوزوئیک به منظورمطالعات چینهشناسی ،فسيلشناسي ،مطالعات ايزوتوپي
وژئوش��یمی برداش��ت ش��د و مورد ارزیابی و مطالعه ق��رار گرفت.آنچه در این
نوش��تار ارائه میگردد دس��تاوردهای حاصل از نتایج مطالعات فسیلشناس��ی
و «منطقهبن��دی زیس��تی» 3در راس��تای درک بهتر چینهشناس��ی رس��وبات
پالئوزوئیک ایران مرکزی و زاگرس و بررسی پتانسیل هیدروکربوری آنها است.
ای��ن پژوهش با نظارت اداره پژوهش و فناوری مدیریت اکتش��اف ش��رکت
ملی نفت ایران و توسط مرکز پژوهشی زمینشناسی «پارسآرینزمین» به
عنوان مجری پژوهشی انجام شده است.
 -1محدودهی مطالعاتی

درمطالع��هی حاض��ر ،هدف بررس��ي دوزون مهم س��اختاري ايران مركزي
وزاگ��رس اس��ت؛بهای��ن منظ��ور  51برش چينهشناس��ي س��طحاالرضي
پالئوزوئيك و11چاه موردبررسی قرارگرفتهاند.
 -2زونهای ساختاری

همه لوت را جزء ايرانمركزي ميداند« .نوگلسادات» [ ]4محدودهی ايرا 
ن
مركزي را گس��ترش بیشتری داده و بخشهاي بزرگي از آذربايجان و شرق
اي��ران را نیز به آن ميافزاي��د ،ولي در داخ��ل آن ،بخشهايي را بهصورت
«زيرزون» جدا ميكند (ش��كل .)1-دراین نوش��تار باتوج��ه به ویژگیهای
پالئوزوئیک نظ ِر نوگلسادات [ ]4مدنظرقرارگرفته است.
به عقيده ی «بولین» [ ]5ايرانمرك��زي بين دونواركوه زايي «پالئوتتيس»
(درشمال) و «نئوتتيس» (درجنوب) واقع شدهاست .حدشمالي اين حوضه،
بلنديه��اي البرز و حد جنوب -جنوبغربي آن ،س��نگهاي آتشفش��اني
«ارومي��ه -دخت��ر» قرارداردکه توس��ط كمربندي ازگس��لهاي پرش��يب
ومستقيم ،از ناحيه ی «سنندج -سيرجان» جدا ميشود [ .]6حدشرقي اين
حوضه چندان مشخص نيست ،چراكه برخي زمينشناسان« ،بلوك لوت» را
جزء ايرانمركزي وبرخي ديگر قطعهاي جداگانه ازآن ميدانند .اين حوضه
از بزرگترين وپيچيدهترين واحدهاي زمينشناس��ي ايران بهش��مارميآيد
وح��وادث متعددي را نيزپش��ت س��رنهاده و بارها دس��تخوش دگرگوني،
ماگماتيس��م،كوهزايي وچينخوردگي ش��ده اس��ت .واقعيت اين است كه
تف��اوت چنداني بي��ن زون سنندج-س��يرجان تاقبل ازكرتاس��ه نميتوان
یافت ،به خص��وص درپالئوزوئيك حتي بين ايرانمرك��زي والبرز نميتوان
اختالف چنداني مشاهده كرد .همان طوركه دراین مطالعه مشاهده ميشود،
درپالئوزوئي��ك بين زاگ��رس ،البرز وايران مركزي اختالف چينهشناس��ي،
دگرگونی و ماگماتیسم خاصي ديده نميشود .ايران مركزي دراين پژوهش
ش��امل «بلوك طبس»«،كرمان»« ،يزد»« ،منطقه جام»« ،ترود» وكل زون
«سنندج-سيرجان» وتمامي آذربايجان است (شكل.)1-

زون های س��اختاری واحدهایی هستند که در روند تحوالت زمین شناسی،
وی ِژگی های مش��ترکی چون رسوبشناس��ی ،چینه شناس��ی ،ماگماتیسم،
متامورفیسم و به طور کلی شیوه ی «زمین ساخت» مشابهی دارند .در این
مقاله دو زون ساختاری ایران مرکزی و زاگرس مورد مطالعه قرار گرفته اند.
 -1-2زون ایران مرکزی

زون ايرانمركزي يكي از واحدهاي اصلي و عمدهاي است كه به شكل مثلثي
در مرك��ز ايران قرار دارد و بزرگترين و پيچيدهترين واحد زمينشناس��ي
بهشمار ميآيد .در اين واحد ،س��نگهاي «نئوپروتروزوئيک» تا «كواترنر»
و همچنین فازهاي گوناگون كوهزايي« ،ماگماتيس��م» و دگرگوني رخ داده
را ميتوان مش��اهده كرد .مح��دوده ايرانمركزي ،از ديدگاه پژوهش��گران
آش��نا به زمينشناسي ايران متفاوت بوده و برخي از زمينشناسان از جمله
«اش��توكلين» [ ،]1ايرانمركزي را از ش��مال به كوههاي البرز ،از شرق به
«بلوك لوت» و از جنوبغربي به زون «سنندج -سيرجان» محدود ميكنند.
درحالي كه «نبوي» [ ]2بخش��ي از لوت (شمال لوت) ،و «افتخارنژاد» []3

 1تقسيمبندي ساختارهاي اصلي ،اقتباس با تغییر از «نوگلسادات» []4
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 -2-2زون زاگرس

جوان و فعالي اس��ت كه در اث��ر برخورد تقريباً ش��مالي -جنوبي «ورقهی
عربي» با «ورقهی اوراسيا» بهوجود آمده است [ .]8باتوجه به وقوع احتمالي
زمينل��رزه در يك ناحيه [ ]9,10و دادههاي اخیر س��امانهی موقعیت یاب
جهان��ی یا «جی .پی.اس» ]11,12[ 5ميزان همگرايي در سراس��ر زاگرس،
مرتبط با «زون چينخورده س��اده» 6اس��ت كه خود متش��كل از سيس��تم
چينخ��ورده پيشب��وم و كمربندهاي راندگي اس��ت .باتوج��ه به دادههاي
بهدست آمده از ش��بكهی  ]11[GPSكوتاهشدگي به ميزان 8-10 mm/yr
در ناحيه زاگرس قابل مش��اهده است كه ميتواند برابر با  40-45درصد از
كل همگرايي برآورد شده ( )21 mm/yrاز برخورد صفحات اوراسيا و عربي
باش��د ،اما به عقيده «ورنانت و همکاران»[ ]8و«سلاّ و همکاران» [ ]13در
حال حاضر همگرايي فعالي در جهت نسبي شمالي -جنوبي با نرخ تقريبي
 25-30 mm/yrدر لبهی شرقي صفحهی عربي در حال انجام است.
با وجود دادههاي زمينشناسي و ژئوفيزيكي ،ابهاماتي در خصوص گسترش
دگرش��كلي در پوس��ته زاگ��رس وج��ود دارد .چينه��اي نامتقارني كه در
رشتهكوههاي زاگرس ديده ميش��وند معموالً دليلي از «دگرشكلي» ناشي
از فش��ارش ش��مالي -جنوبي موجود در  10كيلومت ِر بااليي پوس��ته است
كه توسط رسوباتِ
ابردوران «فان ِروزوئيك» پوشيده شدهاند [ .]10براساس
ِ
مطالعات جديد ،س��تبراي رس��وباتِ دگرگون نشدهی پوس��ته در زاگرس،
حداقل  10كيلومتر است و گاهاً تا  16كيلومتر هم ميرسد [ .]14چينهاي
گس��ترش يافته فوق ،داراي يك س��طح گسس��ته پايهاي هس��تند كه در
تبخيريهاي «س��ري هرمز» متعلق به «نئوپروتروزوئيک» ،روي پيسنگ
كريس��تالين قرار گرفتهاند [ .]10اگرچه س��تبراي اليه دگرش��كل شدهی
پوسته زاگرس توسط «اويسي و همکاران» [ ]15و «بربريان»[ ]10بيش از
 10كيلومتر درنظر گرفته ش��ده است ،ولي بر پايهی ستبراي بهدست آمده
براي هر واحد چينهاي -بر پايه گزارشها و دادههاي زيرس��طحي مديريت
اكتش��اف وزارت نفت ایران -ژرفاي پهنهی دگرريخت دستكم بالغ بر 14
كيلومتر اس��ت كه اين مقدار بيشتر همس��ان با مقادير برآورد شده توسط
«جهاني و همکاران» [ ]14به میزان 16كيلومتر است.
ناهمساني توپوگرافي در سطح ،نشانگر فعاليت گسلههاي بزرگ پيسنگي است
[ ،]10حالآنكه درعناصرس��اختاری سراس��ر زاگرس ،تغييراتی چون ش��يب
عناصر مربوطه در پوستهی مياني نتيجهاي از جابهجاييهاي عمودي با مقياس
كيلومتري در پيسنگ اس��ت []16,17,18؛ با اين وجود ،مدلهاي ساختاري
ديگر نيز پلههاي ساختاري را به ميزان زياد در نمكهاي هرمز نشان ميدهند
كه نتيجهاي مشابه با برشهاي عرضي موجود در ساختارها دارند [.]19

زون زاگ��رس نی��ز از جن��وب اي��ران (منطق��هی بندرعباس) ش��روع و در
ش��مالغرب ،از طريق كرمانشاهان وارد كش��ور عراق ميشود .اين زون در
حقيقت لبهی شمالشرقي ورقه عربستان است كه توسط «گسل تراستي»،
به نام «تراست سراسري زاگرس» از ايران مرکزی (سنندج -سيرجان) جدا
ميش��ود .حوضه زاگرس ،از پرمين تا پليوس��ن ،از ديگر بخشهاي ايران با
نشس��ت دائمي تميز داده ميشود (هرچند ناپيوستگيهاي همشيب در آن
ديده ميشود)؛ ويژگيهاي اين زون عبارتنداز:
بعد از سازن ِد هرمز هیچ گونه فعاليتهاي ماگمايي و دگرگوني تاكنون در
آن ديده نشده است .هرچند که فقط سازندهای ایلبیک و زردکوه در برخی
موارد دگرگونی ضعیفی از نوع رخساره «سریسیتی» نشان میدهند.
قديميترين سنگهاي مشاهده شده درآن از سري هرمزاست كه درهيچ
منطقهاي قاعده ی آن ديده نميشود.
از نظر زمينس��اختي داراي س��اختارهاي بزرگ تاقديسي و ساختارهاي
كوچك ناوديسي است.
از آغاز «پرمينِپس��ين» تا اواخر «ميوسن» ،توقف رسوبگذاري چنداني
در آن ديده نميش��ود و پارهاي از ناپيوس��تگيهاي رس��وبي موجود در آن
بهصورت همشيب قرار دارند.
درحقيق��ت زون زاگ��رس ،حوض ه رس��وبي ويژهاي اس��ت كه از ش��مال و
شمالشرق به راندگي اصلي زاگرس و از جنوبشرق به كوههاي عمان و از
غرب و جنوب غرب به «سپر عربستان» محدود ميشود .زاگرس مهمترين
منطق��ه نفتي-گازي ايران اس��ت .در اين زون ،تقريباً رس��وبات «كامبرين
پيشين» تا «پليوسن» را ميتوان بهصورت متوالي مشاهده كرد .اين حوضه
از كامبرين پيش��ين تا «ترياس مياني» ،همانند نق��اط ديگر ايران ،محيط
رس��وبي «سكويي» 4داش��ته كه گاهي تحتتأثير حركات خشكيزايي بوده
است .از ترياس تا ميوسن ،رسوباتي به ستبراي بيش از  10,000متر در اين
حوضه در حال فرونش��يني مداوم ،تشكيل ش��ده است؛ اين رسوبات بيشتر
ش��امل كربنات و در مواردي «ماسهسنگ» «ش��يل» و «مارن» هستند که
البته سرعت فرونشيني از جنوب بهسمت شمال كمتر بوده است .بهطوريكه
در امتداد گس��له دنا (مانند ناحيه «تنگ پوتك»« ،لردگان» و  )...س��تبراي
كل رس��وبات پالئوزوئيك ،مزوزوئيك و دورهی «ترش��يری» حدود 5,000
متراست اين نشان ميدهد كه فرونشينيای كه براي حوضهی زاگرس وجود
داش��ته ،از جنوب بهسمت شمال تغيير كرده است [ .]7به طوري كه برخي
از سازندها درلبهی شمالي يا تش��كيل نشدهاند و يا كم ضخامتتر بودهاند؛
ب��ه عنوان نمونه در برش چینهشناس��ی «دنا» (تنگ پوت��ك) داالن  Iو II
ضخامت كمي دارند.
 -3برهههای زمانی
زاگ��رس در ميان كمربند كوه زايي «آلپ -هيمالي��ا» از جمله كوه زادهاي مطالعات زمينشناس��ي به خصوص نتايجي كه از مطالعات فسيلشناس��ي
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رس��وبات پالئوزوئيك حوضههاي زاگرس وايرانمركزي بهدست آمده است،
حكاي��ت از اين دارد كه بين واحدهاي س��نگي و جمعيت «فرامينيفرهاي
بنتي��ک ِ» پالئوزوئي��ك اي��ران ،درايران مرك��زي ،زاگرس والب��رز ،اختالف
چندان زيادي وجود ندارد واين اختالف درزونهاي ساختاري وحوضههاي
رس��وبي ايران عموماً ازاواخرپالئوزوئيك وابتداي مزوزوئيك ظهورميكنند.
ازگذش��تههای دورك��ه واحده��اي س��اختاري وحوضههاي رس��وبي ايران
تفكيك ش��دهاند ،درموردپهنه ی آذربايجان بين زمينشناسان اختالف نظر
وجودداش��ته است؛ عدهاي آذربايجان را جزئي ازايران مركزي دانسته[ ]1و
عدهاي ديگر آن را جزء البرز[ ]2قلمدادکردهاند؛ ولي واقعيت اين اس��ت كه
شناس��ي آذربايجان نش��ان ميدهد كه در پالئوزوئيك ،بهخصوص در
زمين
ِ
گس��ل «سلطانيه-تبريز-ميشو» واحدهاي سنگي ،رخسارههاي آنها،
شمال
ِ
ِ
فازهاي پيش��روي و پس��روي و نيز جمعيت فرامينیف��راي بنتيک تا حدي
با ایرانمرکزی ش��بيه هستند ،بهطوریكه نميتوان سازندهاي پالئوزوئيك
آذربايجان -درش��مال گسل س��لطانيه -تبريز -ميشو -را جدا از سازندهاي
پالئوزوئيك ايرانمركزي -ناحيهی آباده -دانس��ت .از سوي ديگر زونهاي
مياني ايران مرکزي
فسيلي که پیش از این توسط محققان متعدد از پرمين
ِ
گزارش شدهاند شاملCancellina cutalensis, Chusenella brevipola, Chusenella :
 conicocylindrica Chusenella abichi, Dubarula mathieuiو Dubarula nana
[ ،]20,21,22,23در آذربايجان هم قابل شناس��ايي هس��تند .بهطور مثال
«س��ازند مولي» از نظر سنگشناس��ي با يك «دولوميت» ش��روع و بعد به
س��نگ ِ
آهك ضخيمالي��ه و بهتدريج به آهك متوس��طاليه با ميان اليههاي
ش��يل تبديل ميشود .همچنين اين س��ازند داراي ماكروفسيلهاي فراوان
«براكيوپ��ود» اس��ت که باای��ران مرکزی ش��باهت دارند .س��ازند مولي در
آذربایجان از نظر «ليتولوژيکي» ش��باهت زيادي به «سازند بهرام» در برش  -1-3پركامبرين پسين–كامبرين پيشين
الگ��و و ب��رش مرجع در دهنه كل��وت و هم چنین به ب��رش های «انارک» دراين برهه زمانی ،درايران مركزي وزاگرس ،سازندهاي «كاهار»« ،تاشك»،
مهاب��اد در ایرانمرک��زی دارد؛ همچنين ب��ه باور «عل��وي ناييني» [« ]24كلم��رد»« ،مراد»« ،ق��رهداش»« ،ريزو»« ،دس��و»« ،هرم��ز»« ،بايندر»،
واحدهای س��نگی بعضي قس��متهاي ناحيهی «پلدش��ت» قابل مقايسه با «س��لطانيه»« ،ب��اروت»« ،زاگ��ون» و «الل��ون» برونزد دارن��د .مطالعات
«س��ازندهاي سيبزار» و بهرام در ايران مرکزي است .از اين گذشته سازند چینهشناس��ی و صحرايي در این پژوهش ،رابطه ی س��ازندها رادر شکل2-
مولي از نظرسِني هم مشابه با سازند بهرام است .ازسوي ديگر «سازند ايالن نشان ميدهد.
قره» در«برش جلفا» از نظرليتولوژيکي دقيقاً مش��ابه «س��ازند شيشتو» در ش��واهد فسيلشناس��ي براين رابطه صحرايي صحه میگذارد ،به طوري كه
برش تيپ اس��ت .سازندهاي «سورمق»«،آباده» و «همبست» دراين ناحيه ماكروفسيلهايی كه درسازند سلطانيه و باروت مشاهده ميشوند ،بهخوبي
ازنظرليتولوژيکي و محتواي فسيلي شباهت زيادي به نواحي «ابرقو»«،آباده» اين ارتباط را نش��ان ميدهند .هم چنين ميكروفس��يلهايي كه درس��ازند
و«ش��هرضا» دارند .درمطالعات گذش��ته درناحي��ه ی آذربايجان درتفکيک باروت درآذربايجان و زاگرس مش��اهده ش��دهاند ،نیز اي��ن موضوع را ثابت
رس��وبات پرمين از س��ازندهاي مختلفي هم چون وژنان ،سورمق ،اليباشي ،ميكنند.
درود ،روته ،نسنو اليههاي جلفا استفاده شده است[.]25
«س��ازند س��ورمق» دربرش الگ��و«-دره همبس��ت»-معموالً به صورت يك -2-3كامبرين مياني
س��نگ آهك ضخي ِم اليه چرتدار اس��ت كه درناحي��ه ی جلفا نيز و داراي كامبري��ن مياني در تمام ايرانمركزي و زاگرس با «س��ازند ميال» ش��روع
همين سنگشناسي اس��ت« .س��ازندآباده» نيزدربرش الگو(دره همبست)
ش��امل تناوبي ازس��نگآهك داراي موادآلي با مياناليههاي شيل است كه
درناحيه ی جلفا نيزداراي ليتولوژي مشابه است .هم چنين سازند هم بست
در ناحيه ی جلفا داراي ليتولوژي مشابهي با ناحيه «ابركوه» (دره همبست)
اس��ت .مطالعات فسيلشناس��ي و ش��واهد صحرايي حاکي از آن است كه
آنچه از رسوبات پرمين تاکنون در ناحيه آذربايجان تحت عنوان سازندهاي
«دورود»« ،روته» و «نسن» در نظر گرفته ميشد ،شباهت بسياري با ناحيه
آباده دارد ،لذا ميتوان از نام س��ازندهاي «وژنان»« ،س��ورمق»« ،آباده» و
«همبس��ت» که واحدهای سنگی متعلق به حوضه ایران مرکزی هستند به
جای سازندهای البرزی استفاده کرد.
گس��ل «س��لطانيه-تبريز -ميش��و» يعني نواحي كوههاي
درناحيه جنوبِ
ِ
«سلطانيه»« ،شاهيندژ»« ،اروميه» و«عجبشير» سنگهاي اردويسين تا
کربونيفر برونزد ندارند .در این نواحی رس��وبات پرمين ش��باهت بيشتري با
الب��رز دارند اما هم چنان تفاوت کمي ب��ا غرب ايران مرکزي دارند .بنابراين
بهتراست به دليل شباهت سنگشناسي اين رسوبات،آنها همارز سازندهاي
ايران مركزي درنظرگرفته شوند.
همانطور که ذکر شد ،بين زونهاي ساختاري ايران در پركامبرين پسين-
پالئوزوئي��ك ،تفاوت چنداني درايران مرك��زي ،غرب ايران مركزي و ناحيه
آذربايجان به چشم نميخورد .هم چنين پارهاي ازسازندهاي ايران مركزي با
سن پالئوزوئيك ،باسازندهاي زاگرس به خوبي قابل تطابق هستند .درادامه
ِ
به بح��ث در مورد نتایج مطالعات به تفکیک برههه��ای زمانی پالئوزوئيك
پرداخته میشود.
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ميش��ود .درناحيهی كرمان ش��روع كامبرين مياني با «س��ازندكوهبنان»
اس��ت« .مي�لا »Iيك واحد «دولوميتي» صخرهس��از و س��خت اس��ت كه
درتم��ام ايرانمركزي از طبس تا آذربايج��ان و در زاگرس ،درتمام مناطقي
كه پالئوزوئيك پيشين ديده ميش��ود ،برونزد دارد .هرچند،گاهی به دليل
سخت بودن« ،تكتونيزه» شده است .نکته قابل توجه اين است كه ضخامت
اين واحد درمناطق يادشده تفاوت چنداني نميكند و تنها درناحيه كرمان،
در قاعده ی كوهبنان كم ضخامتتراست.
درطبس درناحيه ی «شيرگش��ت» و «ازبككوه»« ،ميال »Iباس��ازن ِد زيرين
خ��ود ،تكتونيزه اس��ت و تش��كيل آمي��زهاي داده كه درای��ن ناحيه به آن
«كالش��انه» گفته ميش��ود ،درصورتيكه واحد ِ
یک می�لا فقط میتواند به
عنوان بخشی از آنچه به آن كالشانه گفته ميشود ،در نظر گرفته شود.
واح��د ميال  Iدرآذربايجان كام ً
ال ش��بيه به آن چيزي اس��ت كه در زاگرس
ديده ميش��ود .درتمام��ي برونزدهاي ميال  Iدر زاگ��رس و آذربايجان يك
اليهی دو تا چهارمتري متش��كل از «سيلتستون» 7یا «الی سنگ» و شيل
ِ نرمفرس��ا به رنگ قرم��ز وجودداردكه به عنوان يك الی��ه ی کلیدی قابل
پيگيري است.
واح��د «مي�لا  »IIدرآذربايجان و زاگرس بس��يار به هم ش��بيه هس��تند و
ضخامت آن نيز درمناطق يادش��ده زياد نيست و به طورمتوسط در زاگرس
وآذربايجان كمتر از  100متر اس��ت .واحد مي�لا  IIدركرمان همان بخش
بااليی سازن ِد «كوهبنان» است كه بسيار شبيه به ميال  IIدرزاگرس است.
واحد «مي�لا  »IIIدرآذربايجان فق��ط درمنطقهی زنجان و «ش��اهيندژ»
برونزد داش��ته و قابل مشاهده است .درايرانمركزي در ناحيه طبس ،همارز
ميال « ،IIIس��ازند درنجال» در نظرگرفته ميشود .درزاگرس ،واحدميال III
درچندين منطقه كام ً
ال برونزد دارد و تركيب آن تقريباً مشابه ايران مركزي
وآذربايجان است.

دربرههی كامبرين پسين نهشته شده است .ضخامت سازند شيرگشت از شمال
شرقي يعني ناحيه ی طبس به سمت غرب ايرانمركزي كاسته ميشود ،چنانكه
اگر«ميال  »IVدرآذربايجان معادل شيرگش��ت در نظر گرفته شود ،فرض درستي
است ،بهطوری كه ضخامت ميال  IVدرزنجان  40متراست.
ب��ه نظرميرس��د پديدهه��اي تكتونيكي مانن��د باالآمدگيها وگس��لههاي
پيس��نگي درتغييرضخامت ،نق��ش اصلي راداش��تهاند؛ چنانكه درناحيه ی
«كلمرد» به خصوص در کوه «ل َ َخر بخشي»  -نزدیک رباط کلمرد -ضخامت
سازند «شيرگشت» با اينكه فاصله كمي با برش الگو دارد ،خيلي كم است.
درزاگ��رس ضخام��ت س��ازندهاي اردويس��ين «-زردك��وه»« ،س��ياهو» و
«ايلبي��ك» -تغيي��رات چنداني ب��ا ايرانمركزي ندارند .درحقيقت س��ازند
شيرگش��ت معادل سه س��ازن ِد ايلبيك ،زردكوه وس��ياهو در زاگرس است.
سازند ايلبيك معادل بخش پاييني سازند شيرگشت است كه سن كامبرين
پسين رادارد.
تفاوت آش��كاري بين س��ازندهاي اردويس��ين درايران مرك��زي و زاگرس
وج��ود دارد .اي��ن تف��اوت در مق��دار موادآل��ي و نق��ش آنه��ا در منش��اء
هيدروكربوري اس��ت .سازندشيرگش��ت باتوج��ه به آناليزهاي ش��يميايي
آل��ي انج��ام گرفت��ه ازنظرمنش��اءهيدروكربوري ضعيف اس��ت و برعكس
س��ازندهاي اردويس��ين زاگ��رس بهخصوص س��ياهو در اين م��ورد نقش
قاب��ل توج��هاي درمنش��اءهيدروكربوري «مخ��ازن دهرم» زاگ��رس دارد.
-4-3سيلورين درايران مركزي و زاگرس

رسوبات برههی «سيلورين» در زاگرس و ايران مركزي تفاوت قابل توجهی
باهم دارند .اين رسوبات در ايرانمركزي ،ماسهسنگي ،دولوميتي وگاه آهكي
هستند،كه درش��مال ايران مركزي باسنگهاي آتشفشاني همراه ميشوند،

-3-3اردويسين درايران مركزي وزاگرس

«اردويس��ين» ،دراي��ران مركزي و زاگ��رس از ديدگاه چينهشناس��ي و به
خصوص منش��اء هيدروكربوري بس��يارقابل توجه است؛ درمورد سنگهاي
اردويسين نكات زير قابل توجه است:
مرزكامبرين -اردويسين درايران مركزي و زاگرس پيوسته است.
تفاوت ليتولوژي چنداني بين س��ازندهاي ايران مركزي وزاگرس نيست؛
تمام س��ازندهاي اردويسين درايران مركزي و زاگرس ،شيلي و ماسهسنگي
هستند .درايران مركزي ليتولوژي ماسهسنگي بارزتر از زاگرس است.
بيوزونهاي مشترك بين ايران مركزي و زاگرس ديده ميشود.
اردويسين در ايران مركزي با سازند «شيرگشت» شناخته ميشودكه ضخيمترين
برونزد آن در این ناحیه بوده و به 1071متر می رس��د ،كه البته  260متر ازآن
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ولي در زاگرس ،رسوبات سيلورين شيلي بوده كه از نظرمنشاءهيدروكربوري
بسيارقابل توجه هستند.
8
دربسياري ازمناطق ايران مركزي «نبود» در رسوبات سيلورين وجود دارد؛
درزاگرس نيز ظاهرا ً چنين اس��ت .شواهد رسوبات زاگرس نشان ميدهدكه
اين رسوبات -همارز«سازندسرچاهان» -در همه جاي زاگرس تشكيل شده
و نبودآن در بس��یاری ازمناطق نتيجه فرس��ايشهاي بعدي است .درايران
مركزي نيزچنين اس��ت .بهطوركلي ميتوان گفت ك��ه دراغلب نقاط ايران
مركزي و زاگرس رسوبات سيلورين تشكيل شده ولي فرآيندهاي فرسايشي،
باعث حذف يا كم ضخامت شدن آنها درمناطق مختلف شده است.
بين رسوبات سيلورين ايران مركزي و زاگرس يك تفاوت آشكار وجود دارد
و آن اين اس��ت كه اين رس��وبات در ايران مركزي فاقد مواد هيدروكربوري
است؛ درصورتي كه درزاگرس ازاين نظر بسيارغني است.
-5-3دونين درايران مركزي و زاگرس

واقعيت اين اس��ت كه رس��وبات دونين درايرانمركزي و زاگرس تش��كيل
ش��دهاند ،اما آنگونه كه ش��واهد نش��ان ميدهد بخشهايي ازاين رسوبات
بهخصوص بخشهاي بااليي فرس��ايش يافته وحذف شدهاند و يا ازضخامت
آنها کاسته شده است.
بخشهاي پاييني واحدهاي س��نگی «دوني��ن» در ايران مركزي وزاگرس،
ماسه س��نگي بوده وش��رايط درياي كم ژرفا وگاه قارهاي را نشان ميدهد؛
اما برحس��ب ش��واهد درناحيه ی «زرندكرمان»« ،كاشمر» و قسمت بااليي
بااليي دونين ،دريا ژرفتر ميشود.
«سازند زكين» در زاگرس ،بخش
ِ
هرچند دراین پژوهش ،تالش فراوان ش��د تا جايگاه س��ازندهاي «پادها» و
«زكين» دقيق مش��خص شود واين اتفاق هم تا حدود زيادي رخداد اما به
دليل زياد نبودن تعداد فس��يل ها اين امربه خوبی تحقق نيافت .اما واقعيت
فس��يلي و جايگاه چينهشناس��ي هردوسازند نش��ان ميدهدكه سازندپادها
درايران مركزي ،همان سازند زكين در زاگرس است .البته الزم به ذكراست
كه تفاوتهايی هم بين اين دوس��ازند ديده ميش��ود .سازندپادها ،درايران
مركزي داراي واحدهايی اس��ت كه شواهد تبخيري را نشان ميدهد .البته
اي��ن موضوع چندان قابل توجه نيس��ت و بايد به اي��ن مهم توجه كردكه
بخشهاي «س��يلتي» و «مارني» پادها دراي��ران مركزي به دليل موقعيت
جغرافيايي داراي مادهی معدنی «ژيپس» هستند كه غالب آنها ثانويه بوده
و ازاقليم منطقه و ليتولوژي خاص «سيلتي -مارني» ناشي ميشوند.
درايران مركزي برروي س��ازندپادها ،س��ازندكربناتهاي مينشيندكه تحت
عنوان سيبزار وبهرام شناخته شده است،كه سني از «ایفلین» تا «فرازنين»
وگاه «فامنين پيشين» نشان ميدهد.
بخش دولوميتي س��ازند به��رام در همهي برونزدها وج��ود ندارد .امابخش

آهكي كه گاه همراه با ماس��هس��نگ اس��ت در تمام نقاط ايران مركزي از
طبس گرفته تا جام وكرمان برونزد دارد وتا آذربايجان قابل پيگيري اس��ت.
اين سازند به عنوان يك سازند پرفسيل بهخصوص از نوع ماكروفسيلهايی
كه زونهاي زيستي زيادي هم دارد ،درتمام نقاط ايران مركزي مشابه بوده
و ازاين نظر یک سازندی كليدي محسوب می شود.
درزاگرس ،رسوبات بخش بااليی س��ازن ِد زكين (شيل) شرايط دريايي پيدا
ميكندكه با بخش كربناتي دونين يعني بهرام و احتماالً «شيش��تو  »Iقابل
مقايسه است ،ولي دراثر فرسايش حذف شده است.
درزاگ��رس برخ�لاف ايران مرك��زي واحدهاي س��نگي كربنات��ه كه روي
واحدهاي دونين تش��كيل ش��دهاند ،وجود ندارند .درواق��ع بخش زيادي از
زاگرس دركربونيفر از آب خارج ش��ده و رسوب گذاري صورت نگرفته است
و احتماالًرسوبات دونين پيشين را هم درصورت تشكيل ،حذف كرده است.
دونين پسين درايران مركزي سازند شناخته شدهاي است كه درتمام نقاط
ايرانمركزي ميتوان آن را پيگيري كرد وتحت عنوان «شيشتو »Iشناخته
ميشود؛ ازناحيه طبس تا كرمان ،انارك تا آذربايجان تقريباًتفاوت چندانی
مشاهده نمیشود .حتي درضخامت هم تغييرات چنداني به چشم نیامده و
نواحی مربوطه داراي زونهاي زيستي مشابهی هستند.
درزاگرس واحدهاي هم ارز «شيش��تو »Iديده نميشود که به احتمال زياد
تشكيل نش��ده و يا دستخوش فرسايش ش��دهاند .ازديدگاه هيدروكربوري
دونين ايران مركزي و زاگرس بسيارضعيف است.
-6-3كربونيفردرايران مركزي و زاگرس

رسوبات كربونيفردرايران مركزي و زاگرس و درنقاط مختلف ايران مركزي
تف��اوت زيادي با هم دارن��د .درزاگرس رس��وبات كربونيفراولين باردر«چاه
آغار» ديده شد که داراي فسيلهاي متنوع پالینومورف بوده و قابل مقايسه
باسازن ِد  Berwathعربستان است.
دركوه «چاليش��ه» در لرس��تان ،واحدهاي ماسهس��نگي كه تا كنون سازند
«فراقان» درنظرگرفته ش��ده بودند ،به نظرميرسد درقسمتهاي پايين به
س��ن پرمين نبوده و متعلق به كربونيفرباش��د؛ اما مش��كلي كه براي اثبات
اين موضوع وجوددارد اين اس��ت كه اينسنگها به خصوص بخش پاييني
آنها فاقد فس��يل هستند ولي برپايهی فس��يل گياهي «سجیالریا براردی»
 -Sigillaria brardiiجن��اب دكت��ر «فخ��ر» -در طی مصاحب ه ش��فاهی
بيش��ترين احتمال را به كربونيفردادهاند .به هرحال وجود رسوبات كربونيفر
در زاگرس در این پژوهش اثبات شده است.
درايران مركزي س��ه سازند متعلق به كربونيفر موردمطالعه قرارگرفتهاندكه
شامل :بخش شيش��تو  ،IIسازندهای «س��ردر» و «زلدو» هستند .واقعيت
اين اس��ت كه سازندهاي كربونيفر درايرانمركزي،گاه درقسمتهاي باالیی
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غرب ش��روع ميشود ،زيرا بخش ماسهس��نگی قاعدهی «جمال»« ،خان»،
«وژنان» و «باغونگ» (دركوه باغ ونگ) از پرمين پيش��ين ش��روع میشود،
ولي در زاگرس «س��ازند فراقان» از آخر پرمين پيش��ين ش��روع شده و تا
پرمين مياني ادامه مییابد و بيشترضخامت آن به پرمين مياني تعلق دارد.
س��نگي ِپرمين زودتر از زاگرس شروع و ديرتر
درايران مركزي بخش ماسه
ِ
پايان مييابد.
دراي��ران مركزي به ج��ز در ناحيه ی كلمرد ك��ه در پالئوزوئيك حالت باال
آمده داش��ته ،تقريباً در تم��ام نقاط ديگر ازجمله طبس،كوههاي ش��تري،
ازبكکوه ،بلوك يزد وكرمان يك س��ازند کربناته ضخیم الیه به نام «سازند
جمال» وجوددارد که این سازند درناحيه ی غرب ايران مركزي و آذربايجان
«س��ورمق» ناميده ش��ده و در زاگرس همارز س��ازند جمال و س��ورمق ،از
«سازند داالن» نامبرده ميشود.
«س��ازند فراقان» ،درتم��ام مناطق زاگرس ديده ميش��ود ،اين س��ازند از
چن��د جهت مورد اهمیت اس��ت :اول آنکه فراگير اس��ت و در تمام مناطق
زاگرس ديده ميشود .به علت وجود شيل در باالي آن و گاه مياناليههاي
ماسهس��نگي اين سازند هم ميتواند منشاءهيدروكربوري داشته باشد و هم
اليه ی ماسهس��نگي آن ميتواند مخزن نفتي باش��د .ازطرف ديگر ،به علت
وجود واحد شيلي در قسمت باالي آن ،اين سازند ميتواند به عنوان سنگ
پوش��ش هم نقش ايفا كند .هرچندكه ضخامت ش��يل زياد نيست ،ولي به
علت بار زيادي كه برروي آن است (حداقل  5,000متررسوب) ضخامت ك ِم
شيل همميتواند نقش يك سنگ پوشش را ایفا نماید.

جايگزين هم ميش��وند،كه بايد مورد
از لحاظ لیتولوژی به هم نزدیک و یا
ِ
توجه قرارگيرد.
ِ
وآهك نازك اليه
بخش شيشتو  IIدر برش «حوضدوراه» با يك واحدشيلي
ِ
به نام «افق موش» ش��روع ميش��ود كه در«كوههاي شتري» -در ناحیهی
طبس -ديده شده و درغرب ايران مركزي گسترش ندارد؛ اين واحد از نظر
منشاء مواد هيدروكربوري قابل توجه است .این بخش تقريباً در تمام نقاط
ايران مركزي« ،كوههاي ش��تري»« ،ازبكکوه»« ،ان��ارك» و «آذربايجان»
قابل پیگيري است.
اين س��ازند در برخي از نقاط جايگزين سازند بااليي خود ميشود به عنوان
مثال :در ازبكکوه و اناركوآذربايجان .البته درتمام اين نقاط س��ازند سردر
با ليتولوژي ماسهس��نگي -شيلي (بيشترماسه سنگ وكمي كربنات) برروي
شيش��تو  IIديده ميشود .اما يك تغيير قابل توجه و بين انگشتي بين آنها
ديده ميش��ود .مث ً
الدربرش ِ«حوض دو راه» ،رس��وبگذاری شيش��تو ،IIتا
«ویزین پسین» و در «ازبكکوه» تا «باشکیریَن» ادامه مییابد؛ در «انارك»
این رس��وبگذاری تا «مس��كووين» و در آذربايجان برش ايالنلو تا «ویزین
پیش��ین» ادامه ميآيد« .سازند سردر»،كه به طورعمده ازماسهسنگ ،شيل
و «سيلت» تشكيل شده وگاه در بخشهاي بااليي كربناته ميشود ،درنقاط
مختل��ف اي��ران مركزي برونزد داش��ته و در پارهاي از نقاط از نظرس��ني تا
شمیرود .البته بخش كربناته آن «زلدو» ناميده
«اش��کوب قزلين» هم پی 
شده که داراي زونهاي زيستي مختلفی است.
س��ازند «زلدو» س��ن كربونيفرپسين را نش��ان ميدهد و فقط در ازبكکوه
برونزد دارد .البته در انارك در«كوه عبدالحسين» هم گزارش شده كه مورد
قبول واقع نش��ده است .بهنظرميرسد «زلدو» تغيير رخساره كربناتي باالي  -4سيستمهاي نفتي درسنگهاي پالئوزوئيك ايرانمركزي و زاگرس
یک سیس��تم نفتی میتواند ش��امل س��ه واحد باشد« -1 :س��نگ منشا»
«سازند سردر» باشدكه در برخي ازنقاط ايران مركزي ديده ميشود.
9
ازنظرهيدروكرب��وري تمام واحدهاي كربونيفر ب��ه جزء «افق موش» فقير بوده و « -2سنگ میزبان» و «سنگ پوشش» .
اميدي به توليد ذخاير هيدروكربوري درسازندهاي كربونيفر نيست .تفاوت آشكار
-1-4ايران مركزي
بين ايران مركزي و زاگرس در نبو ِد رسوبات فراگيركربونيفردر زاگرس است.
درايران مركزي رسوباتي كه از نظرمنشاءهيدروكربوري قابل توجه بودهاند،
براساس مطالعات انجام شده وآناليزهاي شيميايي عبارتند از:
-7-3پرمين در ايران مركزي و زاگرس
رس��وبات پرمين را درتمام نقاط ايران مركزي و زاگرس را با شباهت زیاد بین درمرحل��ه اول اف��ق موش وس��ازند شيش��تو ،IIو درمرحله بعدي س��ازند
این دو می توان مشاهده نمود؛ ازجمله اینکه هم درايران مركزي وهم زاگرس« ،شيرگش��ت»،كه يك منش��اء ضعيف هیدورکربوری محسوب میشود؛ از
رسوبات پرمين باماس ه سنگ شروع شده و سازندهاي آن در ايران مركزي در «سازندآباده» درغرب ايران مركزي نيز ميتوان به عنوان يك منشاء نسبتاً
قاعده ی «سازند جمال» ،قاعده ی «سازند خان» و «سازند وژنان» از طبس تا خوب يادكرد.
آذربايجان تقريباً يكس��ان است .در زاگرس نيز اين مسأله قابل توجه است كه ايران مركزي هرچندكه در پالئوزوئيك داراي س��نگ مخزن ماس��ه سنگي
قاعده ی «سازند فراقان» هم ماسهسنگی است،كه گاه بين آنها شيل نيزديده وكربناتي خوبي اس��ت ،ولي س��نگ پوش��ش خوبی در پالئوزوئيك ندارد؛
مگراينكه س��ازندهاي جواني ك��ه درمزوزوئيك و س��نوزوئيك وجود دارند
ميشود؛ درتمام ايران مركزي و زاگرس اين مسأله قابل پيگيري است.
به نظر ميرس��د شروع درياي پيش رونده در سراسر ايران از شرق به سمت را س��نگ پوش��ش در نظرگرفت .به هرحال در پالئوزوئيك سازندهايی كه
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منشاءهيدروكربوري داشته باشند ،محدود هستند.
 -2-4زاگرس

در زاگرس از نظر سيستم نفتي ميتوان با قاطعيت گفت كه منشاء بسياري
از ذخاير هيدروكربوري مهم ،از س��ازندهاي پالئوزوئيك اس��ت ،به خصوص
پالئوزوئيك پاييني؛ چنانكه سازندهاي «اردويسين» و «سيلورين» مانند:
«ب��اروت»« ،ميال « ،»IIIايلبيك»« ،زردكوه»« ،س��ياهو» و «س��رچاهان»
شواهد منشاء را نشان ميدهند .از بين این سازندها« ،سياهو» و «سرچاهان»
بس��يار قابل توجه هستند .از طرف ديگر بايد گفت كه سازندهاي سياهو و
س��رچاهان ،عالوه بر بندرعباس (فارس) در لرستان هم برونزد دارند .سازند
سياهو در لرستان-كه سن آن تا اردويسين پيشين هم ميآيد -از نظر توان
هيدروكربوري نسبت به بندرعباس بسيار قابل توجهتر است.
سازند سرچاهان كه شواهد آن به عنوان منشاء در مناطق فارس و بندرعباس
تأييد ش��ده و بسيار قابل توجه است در لرستان نيز ديده ميشود .بنابراين
منش��اء هيدروكربوري در زاگرس با س��ن پالئوزوئيك منحصر به منطقهاي
خاص نيست و ميتوان آن را در همه جاي زاگرس مورد كنكاش قرار داد.
س��ازندهاي پالئوزوئيك باال كه در زاگرس از نظر منشاء هيدروكربوري قابل
بااليی «سازند زكين».
توجه هستند عبارتند :از «سازند فراقان» و بخشهاي
ِ
 -3-4سیستمهای نفتی

با توجه به آنچه كه گفته ش��د ميتوان س��ه سيس��تم نفتي در پالئوزوئيك
زاگ��رس تعري��ف كرد؛ ج��دا از اينكه ش��واهد نش��ان ميدهد ك��ه ذخاير
هيدروكربوري «دهرم» از پالئوزوئيك منشاء گرفته است.
سيستم نفتي «ميال  »IIIو «باروت» :سازندهای باروت و ميال  IIIبه عنوان
سنگ منشاء ،ميال  IIIبه عنوان مخزن و «سياهو» يا «ايلبيك» يا «زردكوه»
به عنوان سنگ پوشش مطرح اند ،كه «دره ياس» نمونه بارز آن است.
سيس��تم «ايلبيك» و «زردكوه» :ايلبيك و زردكوه هم به عنوان س��نگ
منش��اء و هم سنگ مخزن ،و س��ياهو به عنوان سنگپوشش مطرح اند ،که
زردكوه نمونه بارز آن است.
سيستم نفتي پالئوزوئيك باال :سازندهاي «سياهو» و «سرچاهان» از نظر
منش��اء هيدروكربوري بس��يار غني هستند؛ س��ازندهايی مانند «باروت» و
«ميال « ،»IIIايلبيك» و «زردكوه» به عنوان س��نگ منش��اء و س��ازندهای
«زكين» و «فراقان» به عنوان س��نگ مخزن مطرح اند و سنگ پوشش آن
هم ميتواند شيلهاي سازند فراقان باشد.
جدا از سيس��تمهايی كه ذكر شد مطالعات ژئوشيمي و فسيلشناسي نشان
ميدهد كه عمدهی نفت و گازهاي گروه دهرم از پالئوزوئيك هس��تند و با
توجه به مطالعات انجام شده در زاگرس بخش كوچكي از آن تاكنون كشف

شده است.
البته شواهد منطقهای نشان میدهد احتمال یک سیستم نفتی در «هرمز»
مخزن هرمز
هم دور از انتظار نیس��ت ،به طوری که س��نگ منش��أ و سنگ
ِ
و س��نگهای باالیی آن به عنوان سنگ پوشش باش��ند .البته این سیستم
تاکنون مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته و به دلیل جایگاه سنی هرمز در این
مطالعه نیز مورد نظر نبوده است.
نتیجهگیری

 -1پیشنهاد میشود «معدن كوش��ك» به عنوان برش نمونه براي «ريزو»
در نظر گرفته ش��ود؛ چون مرز زيرین و بااليی آن مشخص بوده و میتواند
مرتبهاش از سري به سازند تغيير كند؛ به عالوه گسترش آن در ايرانمركزي
در مناطق «بافق»« ،ساغند» و «كرمان» ،قابل پيگيري است.
 -2در برش چينهشناسي «كوشك» ،واقع در شمالشرق بافق در محدوده
معدن س��رب -روي كوش��ك« ،سازند هش��م» براي نخس��تينبار گزارش
ِ
ميشود؛ و درست بر روي واحدهاي ريزو و در زير سنگآهک «عقدا» قرار
ميگيرد .اين س��ازند در برش کوشک حتي از مقطع تيپ هم کاملتر بوده
و ليتولوژي غالب آن شيلي است.
 -3مياناليههاي آهكي در بخش بااليي «سازند اللون» در برش چينهشناسي
«شيرگشت» براساس ايزوتوپ «روبیدیوم -استرونسيوم» مورد بررسي قرار
گرفت که سن حدود  510ميليون سال قبل را نشان میدهند .سِن تعيين
شده برای نمونههاي مورد بررسی از «سازند اللون» بسيار واقعبينانه بوده و
براي اولين بار در تاريخ مطالعات زمينشناسي ايران سن تعیین شده برای
این سازند ،با ديگر شواهد چينهشناسي مطابقت دارد.
 -4آنچ��ه ك��ه به عن��وان جايگاه واقعي در منابع زمین شناس��ی «س��ازند
كالش��انه» (كامبرين مياني) ذكر ميشود ،صحیح نبوده و سنگهايي كه به
«س��ازند كالشانه» منسوب ش��دهاند ،از نظر ليتولوژي درواقع به سه سازند
«دزو»« ،عق��دا» و «ريزو» در منطقهی «بافق» ش��باهت داش��ته و به نظر
ميرس��د سازندي بهنام كالشانه نميتواند وجود داشته باشد .زيرا كنتاكت
بااليي و زيرين آن هردو گس��له هس��تند؛ ولي چون ب��ا زمينهاي بااليي و
پاييني خود هم امتداد و همش��يب است به اشتباه ،تحت عنوان يك سازند
مجزا نامگذاري شده است .در حقيقت بخشهاي چهارگانهاي براي «سازند
كالشانه» ذكر شده است که سه واحد آن مربوط به «دزو» يا «ريزو» است
كه س��ن پركامبرين دارد و واحد چهار آن «س��ازند عقدا» اس��ت که س��ن
کامبرين پيشين براي آن حتمي است.
 -5در غ��رب ايرانمرك��زي«-زون سنندج-س��يرجان» و «آذربايج��ان»
«سازندهای سورمق» و «آباده» ،شواهد ليتولوژي مشابهي را نشان ميدهند؛
ب��ه همين دلیل در آذربايجان ،آنچه به «روته» نس��بت داده ش��ده ،در این
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مقاالت پژوهشی

 در ايران مركزي، بر اس��اس مطالعات انجام شده و آناليزهاي شيميايي-7
» و در مرحله بعدي «سازند،II رس��وبات «افق موش» و «سازند شيش��تو
.شيرگشت» و «آباده» از نظر منشاء هيدروكربوري قابل توجه هستند
ِ
 ميتوان س��ه سيس��تم نفت��ي تعريف نمود که،پالئوزوئيك زاگرس
 در-8
» «سيستم ايلبيك و زردكوه،» و باروتIII  سيستم نفتي «ميال:عبارتند از
.»و «سيستم نفتي پالئوزوئيك باال
 به طوری، احتمال وجود یک سیس��تم نفتی در هرمز دور از انتظار نیست-9
که سنگ منش��أ و سنگ مخزن هرمز و سنگهای باالیی آن به عنوان سنگ
.پوشش باشند

 كه با توجه به ويژگيهاي،مطالعه س��ازند سورمق درنظر گرفته ش��ده است
. فرض درستي است، فسيلشناسي و جغرافياي ديرينه،ليتولوژيكي
 قديميترين واحد س��نگي كه در زاگرس برونزد، برخ�لاف ايرانمركزي-6
 مقايسهی. «سري هرمز» است كه در هيچ جا قاعده آن ديده نميشود،دارد
چينهشناس��ي و تطابق بخش��ي اين سري و نیز ويژگيهاي سنگشناسی و
ماهيت پترولوژيكي سريهرمز نش��ان ميدهد كه «سري هرمز» و «سري
 داراي يك س��ن ب��وده و متعلق به،ري��زو» ويژگيهاي مش��تركي داش��ته
 قديميترين واحد س��نگي كه، جدا از س��ري هرمز.پركامبرين ميباش��ند
تاكنون در زاگرس برونزد دارد بخش بااليي «سازند سلطانيه» است كه در
.این پژوهش براي نخستين بار معرفي شده است

پانویس ها
1. Calibration
2. Biozone
3. Biozonation
4. Platform
5. Global Positioning System (GPS)

6. Simply Folded Zone (SFZ)
7. Siltstone
8. gap
9. source rock, host rock and cover rock.
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