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80 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

                    زیست چینه نگاري سازندهاي سروك و ایالم در میدان نفتی آغاجاري

  )140 چاه شماره(

  
  3؛ طاهري، محمدرضا3؛ امیري بختیار، حسن2؛ صادقی، عباس1*سبکرو، معصومه 

  ـ کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی1

  ـ عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی2

  ـ شرکت مناطق نفت جنوب3

  چکیده

ضـخامت   . میدان نفتی آغاجاري  مطالعه شده اسـت ) 140چاه شماره ( در در این تحقیق بایوستراتیگرافی سازندهاي سروك و ایالم

در مطالعـات   .متر و شامل سنگ آهک، آهک رسـی، شـیل اسـت    5/1150و  5/41سازندهاي ایالم و سروك در این چاه به ترتیب 

هـاي  بنتیـک و گونـه  جنس از فرامینیفرهاي پالنکتونی و  27 گونه متعلق به 42 من تشخیصضبایوستراتیگرافی سازندهاي مذکور 

 .، سه بایوزون در سازند سروك و یک بایوزون در سازند ایالم معرفی گردید)oligosteginid(الیگوستژینید 

1) Favusella washitensis & oligosteginid assemblage zone 

2) Nezzazata /alveolinid assemblage zone 

3) Nezzazatinella picardi / Dicyclina assemblage zone 

4) Rotalia skourensis / Algae assemblage zone 

  .تورونین و سن سازند ایالم سانتونین تعیین شده است ـ بر مبناي بیوزونهاي فوق سن سازند سروك آلبین پسین

  

Biostratigraphy of Sarvak & Ilam Formations in Aghajari oil field 
(well no. 140) 

 
Abstract 
In this research, biostratigraphy of Sarvak & Ilam Formations in Aghajari oil field (well no. 140) have 
been studied. The thickness of Sarvak & Ilam Formations are 1150/5 and 41/5 meters and consist of, 
limestone, argillaceous limestone & shale. In the micropalaeontology and biostratigraphic study of this 
Formation are recognized 42species in relation to 27 genus of planktonic foraminifera and bentic and 
oligosteginid and also identified 3biozones in the SarvakFormation  and 1 biozone in the Illam Formation 
following: 
1) Favusella washitensis & oligosteginid assemblage zone 
2) Nezzazata /Alveolinid assemblage zone 
3) Nezzazatinella picardi / Dicyclina assemblage zone 
4) Rotalia skourensis / Algae assemblage zone 
So age of the Sarvak Formation is late Albian – Turonian and Ilam Formation is Santonian. 

 

  مقدمه

ــله     ــتان ، در فاص ــتان خوزس ــاري در اس ــدان آغاج  90می

کیلومتري شمال شـرق   5کیلومتري جنوب شرق اهواز و حدود 

میدان نفتی  140چاه شماره . شهرستان امیدیه قرار گرفته است

  E: 1, 960,560 مزبور در موقعیت یال شمالی بـا مختصـات   

ع نـازك  مقطـ  690دراین مطالعـه  . قرار دارد  N: 982 ,896و

مطالعه قرار  هاي حفاري چاه، موردپی حاصل از خردهمیکروسک
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جهت ترسیم ستون سنگ شناسی از نمودارهاي پتروفیزیکـی نـوترون و پرتـو گامـا همـرا بـا نمودارهـاي        . گرفت

استفاده شد و در ادامه ضمن شناسایی میکروفسـیلها و گسـترش آنهـا،     (Graphic well log)سرچاهی ترسیمی 

متـر ضـخامت دارد و از    5/1150سازند سروك در چاه مورد مطالعه  .ي مربوطه شناسایی و معرفی گردیدبایوزونها

مرز زیرین آن با سازند کژدمی هم شیب و مـرز بـاالیی بـا    . شیل است و لحاظ لیتولوژي شامل آهک، آهک رسی

لحـاظ لیتولـوژي    دارد و از متـر ضـخامت   5/41 نیزسازند ایالم  .باشدمی disconformityسازند ایالم به صورت 

و مـرز بـاالیی بـا     disconformityمرز زیرین آن با سازند سـروك بـه صـورت    . آهک رسی است و شامل آهک

جـنس از   27 گونه متعلـق بـه   42بر اساس مطالعات میکروسکوپی تعداد  .سازند گورپی به صورت هم شیب است

شناسایی شده است که منجـر بـه تشـخیص     oligosteginids)(فرامنیفرهاي پالنکتون و بنتیک و الیگوستژینید 

  :سه بایوزون در سازند سروك و یک بایوزون در سازند ایالم به شرح زیر گردید

  

 Favusella washitensis & oligosteginid Assemblage Zone                    )1(بایوزون شماره  

به خود اختصـاص داده   3255ـ  3643 /5 صل اعماقدر حدفا متر از قاعده سازند سروك را 5/388این بایوزون    

 Favusella washitensisتحت عنوان )1965(وایند  23این بایوزون منطبق با بخشی از بایوزون شماره  .است

& oligosteginid Assemblage Zone باشد و سن آن بر اساس جامعه همزیسـت فسـیلی موجـود در آن    می

متر از قاعده ایـن بـایوزون    198در  Ticinella هاي مختلفحضور گونه. عیین شده استسنومانین ت ـ  آلبین پسین

میکروفسـیلهاي شـاخص زیـر     در ایـن بـایوزون  . کنـد راي این بخش از بایوزون تعیـین مـی  سن آلبین پسین را ب

  :شناسایی شده است
Calcisphaerula innominata, Pithonella sphaerica, Pithonella ovalis, Pithonella trejoi, 
Bonetocardiella conoidea, Favusella washitensis, Biticinella breggiensis, Ticinella sp., 
Ticinella roberti, Ticinella raynaudi, Ticinella madecassiana, Ticinella primula, 
Ticinella praeticinensis, Hedbergella rischi, Hedbergella planispira, Hedbergella cf. 
simplex, Hedbergella delrioensis, Rotalipora appenninica, Rotalipora cf. brotzeni, 
Globigerinelloides bentonensis, Globigerinelloides ultramicra. 

 

 Nezzazata /Alveolinid Assemblage Zone                                              )2(بایوزون شماره 

متـر از سـازند سـروك را     605متري شناسایی شده است  3255 ـ  2650این بایوزون که در حد فاصل اعماق 

 واینـد  25یـن بـایوزون بـا بـایوزون     تشـابه فسـیلی موجـود در ا   . به خود اختصاص داده اسـت ) 1(بعد از بایوزون 

مرز زیرین و باالیی این بایوزون منطبق با شروع و خاتمـه  . را با بایوزون مذکور منطبق ساخته است آن ،)1965(

قـرار  ) 3(و در باال در زیر بایوزون ) 1(این بایوزون در زیر بر روي بایوزون . باشدجامعه همزیست موجود در آن می

در ایـن بـایوزون   . بایوزون بـر اسـاس میکروفسـیلهاي زیـر سـنومانین تعیـین شـده اسـت        سن این . گرفته است

  .زیر شناسایی شده است  میکروفسیلهاي شاخص
Nezzazata simplex, Nezzazata conica, Nezzazata concava, Ovalveolina ovum, 
Praealveolina cretacea, Cisalveolina fallax, Praealveolina cretacea, Simplalveolina 
simplex, Multispirina iranensis, Taberina bingistani, Pseudorhipidionina casertana, 
Murgeina apula, Coxites zubairensis, Biplanata peneropliformis, Dicyclina 
schlumbergeri, Trocholina lenticularis, Quinqueloculina sp., Miliolids, Rudist debris.  
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82 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

                               Nezzazatinella picardi / Dicyclina Assemblage Zone )3(بایوزون شماره 

 158متري شناسایی شده اسـت و   2493ـ 2650آغاجاري در حدفاصل اعماق  140این بایوزون در چاه شماره 

ـ   ایـن بـایوزون بـر اسـا    . س سازند سروك را به خود اختصاص داده استأمتر از ر  ویـژه ه س محتویـات فسـیلی ب

Dicyclina schlumbergeri و Nezzazatinella picardi  باشـد و  مـی  )1965(وایند  29منطبق با بایوزون

ــر     ــیلی زی ــه فس ــاس جامع ــر اس ــن آن ب ــ س ــور  ه و ب ــژه حض و                 Montcharmontia appenninicaوی

Mangashtia viennoti، ین و بـاالیی منطبـق بـا شـروع و خاتمـه جامعـه       مرز زیـر . تورونین تعیین شده است

  .در این بایوزون میکروفسیلهاي شاخص زیر شناسایی شده است. باشدهمزیست فوق می
Nezzazatinella picardi, Dicyclina schlumbergeri, Montcharmontia apenninica, 
Mangashtia viennoti, Cuneolina pavonia,  
 

  Rotalia skourensis / Alge Assemblage Zone                                           4بایوزون شماره 

 140متـري چـاه شـماره     2451. 5 ـ  2493در حدفاصل اعماق  41. 5 این بایوزون در سازند ایالم با ضخامت

ایی و شناسـ  )1965(واینـد   30معادل با بـایوزون    Rotalia skourensisمیدان نفتی آغاجاري بر اساس حضور

س سـازند سـروك و در بـاال در زیـر     أمتعلـق بـه ر  ) 3(روي بـایوزون   این بایوزون در قاعده بر. معرفی شده است

 سـن ایـن بـایوزون براسـاس حضـور      .متعلق به سازند گورپی قرار گرفته اسـت  )1965( وایند 32بایوزون شماره 

Rotalia skourensis  این بایوزون  در .ین پسین، تعیین شده استبه سن سانتون 32و قرارگیري در زیر بایوزون

 .میکروفسیلهاي زیر شناسایی شده است
Pithonella sphaerica, Rotalia skourensis, Actinoporella sp., Dasyclad algae. 

 

 گیرينتیجه

 هـا دههایی از الیگوسـتژینی جنس از فرامینیفرهاي بنتیک و پالنکتون 27گونه متعلق به  42در این دو سازند  ـ1

  .شناسایی گردید

  .شناسایی و معرفی گردید 4در سازند ایالم بایوزون و  3 و 2، 1در سازند سروك سه بایوزون  ـ2

ــاي  -3 ــاي    4و 3، 2،  1بایوزونه ــا بایوزونه ــق ب ــب منطب ــه ترتی ــی از بــایوزون   ب                           30، 29، 25، 23بخش

  .هستند )1965(وایند 

تـورونین و   ـ  آن سن سازند سـروك آلبـین پسـین    هاي فوق و محتویات فسیلی موجود دربراساس بایوزون ـ4

 .سن سازند ایالم سانتونین تعیین شده است
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3. Simplalveolina simplex, 90x.  2. Rotalia skourensis, 70x.  1. Dicyclina schlumbergeri, 70x. 
6. Psudolituonella reicheli, 90x. 5. Mangashtia viennoti, 90x.  4. Nezzazata simplex, 90x. 
9. Multispirina iranensis, 100x.          8. Nezzazatinella picardi, 70x. 7. Cuneolina pavonia, 90x. 
12. Ovalveolina ovum, 90x.  11. Nezzazata concava, 110 x.   10. Cisalveolina fallax, 90x. 
15. Taberina bingistani, 100x. 14. Favusella washitensis, 110x. 13. Ticinella madecassiana, 100x.  
18. Hedbergella rischi, 70x. 17. Ticinella roberti, 130x.  16. Ticinella raynaudi, 110x. 

)140چاه شماره (تصاویر برخی از میکروفسیلهاي شاخص در میدان نفتی آغاجاري   
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