هب انم خدا

«زمینشناسی حوضه جنوب خزر
از نگاهی دیگر»

مؤلفین:
سید رمضان بحرینی
Seyed Ramezan Bahreini
کورش اتحاد
Kurosh Ettehad

سرشناسه
عنوان و نام پديدآور
مشخصات نشر
مشخصات ظاهری
شابک
وضعیت فهرست نویسی
يادداشت
موضوع
موضوع
موضوع
شناسه افزوده
شناسه افزوده
رده بندی کنگره
رده بندی دیویی
شماره کتابشناسی ملی

 :بحرینی ،سید رمضان- ۱۳۳۳ ،
زمینشناس�ی حوض�ه جنوب خزر از نگاهی دیگر /مؤلفین س�ید رمض�ان بحرینی ،کورش
 :اتحاد؛ ویراستار سمیه شریعتیراد.
 :تهران :سارگل.۱۳۹۳،
 : ۲۷۶ص:.مصور (رنگی) ،نقشه (رنگی).
978-964-5890-98-6 :

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

فیپا
کتابنامه:ص.۲۷۲ .
نفت  --دریای خزر ،منطقه --زمینشناسی
نفت  --زمینشناسی
حوضهها (زمینشناسی)
اتحاد ،کورش،- ۱۳۵۰
شریعتیراد ،سمیه،- ۱۳۵۹ ،ویراستار
 8 1393ز3بQE307/
555/۵۰۲۴
۳۶۹۰۶۴۳

تمام حقوق معنوی و مادی اثر برای ناشر و مؤلف محفوظ است.

زمینشناسی حوضه جنوب خزر از نگاهی دیگر
نویسندگان  :سید رمضان بحرینی ،کورش اتحاد
ویراستار

 :سمیه شریعتیراد

چاپ اول

 :پاییز 1393

شابک

978-964-5890-98-6 :

صفحهآرایی  :سارگل (محرمپور)
تیراژ

قیمت

 2,000 :نسخه

 00,000 :تومان

انتشارات سارگل
تهران ميدان فاطمي خيابان يكم پالك  12طبقه پنجم
تلفن 88954041 :ـ88950475

www.goto847.ir

فهرست
عنوان
مقدمه

صفحه
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

پیش گفتار

......................................................................................................................................................................................................................................................

9
13

فصل اول :کلیات
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

19

دیباچه

تاریخچه و نامها

.....................................................................................................................................................................................................................................

21

جغرافیایی خزر

........................................................................................................................................................................................................................................

22

...................................................................................................................................................................................................................................

28

....................................................................................................................................................................

28

...............................................................................................................................................................................................................................

38

..............................................................................................................................................................................................................

41

تشکیل و تکامل

تولد خزر (الیگومیوسن پاراتتیس)
تکامل جغرافیایی

تغییرات میزان شوری
دمای آب

.............................................................................................................................................................................................................................................................

44

...........................................................................................................................................................................................................................

48

...................................................................................................................................................................................................................................................

48

.................................................................................................................................................................................................................................

49

...........................................................................................................................................................................................

50

......................................................................................................................................................................................................................

50

.............................................................................................................................

51

جریانهای دریایی
شفافیت آب

تولید مواد غذایی

آلودگیهای زیست محیطی
خطرات شنا در خزر

ویژگیهای عمومی بخش ایرانی سواحل خزر

....................................................................................................................................................

59

اثر کانیهای رسی در تغییر غلظت آب

........................................................................................................

62

.......................................................................................................................................................................................................................................

62

.............................................................................................................................................................

63

تشکیل محلولهای حقیقی ،کلوئیدی ،و امولسیون
رفتار سیال آب

چرخه گردش آب در نواحی ساحلی

فصل دوم :زمینشناسی حوضه جنوب خزر و نواحی مجاور آن
....................................................................................................................................................................................................................................................................

69

دیباچه

...............................................................................................................................................................................................................................

69

کپه داغ با پیسنگی اوراسیایی

...............................................................................................................................................................................

69

کپه داغ با پیسنگی گندوانایی

...............................................................................................................................................................................

72

................................................................................................

73

....................................................................................................

77

.............................................................................................................................................................................................

78

زمینشناسی سنوزوئیک البرز شمالی

.........................................................................................................................................................

82

ریختشناسی توالی چینهای ترشیری

........................................................................................................................................................

83

.....................................................................................................................

84

...............................................................................................................................................................................................................................

90

...........................................................................................................................................................................

90

.........................................................................................................................................

94

پیسنگ کپه داغ

زمینشناسی زمان قبل از تشکیل حوضه جنوب خزر
زمینشناسی مرز جنوبی حوضه خزر (البرز مرکزی)
زمینشناسی ناحیهای البرز

رخسارههای دریایی خزر در بخش شمالی البرز
رسوبات کواترنری

گسترش سازند الیههای قهوهای

تکتونیک و فرونشست حوضه جنوبی خزر

جستاری در مورد جنس پوسته حوضه جنوبی خزر

......................................................................................................

104

سوابق عملیات حفاری در بخش ایرانی حوضه خزر

.......................................................................................................

111

.....................................................................................................................................................................................................

112

.................................................................................................................................................................................................................................................

112

شرکت تحقیقاتی فرانسه
کشور آلمان

.........................................................................................................................................................................................................................

112

اتحاد شوروی سابق

....................................................................

113

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

113

................................................................................................................................................................................................................................................................

113

..............................................................................................................................................................................................................

114

چاههای اکتشافی حفاری شده توسط شرکت ملی نفت ایران
گرگان

مازندران

استان گلستان و گنبد

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

115

گیالن

......................................................................................................................................................

115

خالصهای از اطالعات زمینشناسی/حفاری چاههای حفر شده در بخش ایرانی خزر

116

..........................................................................................................................................................................................................................................................

116

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

116

.................................................................................................................................................................................................................................................

117

......................................................................................................................................................................................................

117

............................................................................................................................................................................................................................................

119

..........................................................................................................................................................................................................................

123

.......................................................................................................................................................................................................................................

124

..................................................................................................................................................................................

124

توالی رسوبی چاه شاهآباد1

..............................................................................................................................................................................................

126

چینهشناسی دشت گرگان

................................................................................................................................................................................................

128

.................................................................................................................................................................................................................................................

128

...........................................................................................................................................................................

129

............................................................................................................................................................................................................................

129

...............................................................................................................................................................................................................................................

129

............................................................................................................................................................................................................................

130

.........................................................................................................................................................................................................................................................

130

...........................................................................................................................................................................................................................................

131

....................................................................................................................................................................................................................................

131

................................................................................................................................................................................................

132

................................................................................................................................................................................................................................

133

........................................................................................................................................................................................................................................

134

...............................................................................................................................................................................................................................................

137

...............................................................................................

139

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

139

چاههای حفر شده در محدوده دریایی
چاه خزر1
حفاری

زمینشناسی

خالصه افقهای چینهای
ضمائم فسیلی

ارزیابیهای مخزنی
سایر مالحظات

مقایسه چاه شاهآباد 1با خزر1

چاه گرگان1

موقعیت لولههای جداری شامل:
مغزه و نمونهگیری
زمینشناسی

سازند خزر قدیمی
سازند باکو

سازند آپشرون

سازند آق چغیل

سازند سری قرمز (چلکن)
آثارهیدروکربوری
چاه قزل تپه 1
چاه قزلتپه2

خالصه گزارش تطبیقی اطالعات چاه شماره  1مقداد
ساختار

زمینشناسی ناحیهای
رسوبات کرتاسه

................................................................................................................................................................................................................

140

.....................................................................................................................................................................................................................................

140

................................................................................................................................................................................

140

............................................................................................................................................................................................................

141

رسوبات پلیوسن زیرینـمیانی
رسوبات پلیوسن باالیی

.........................................................................................................................................................................................................................................

141

رسوبات نئوژن

...............................................................................................................................................................................................................................

142

...................................................................................................................................................................................................................

142

.......................................................................................................................................................................................................................................

143

....................................................................................................................................................................................................................................................

144

.......................................................................................................................................................................................................................

147

..........................................................................................................................................................................................................

152

...............................................................................................................................................

155

..........................................................................................................................................................................................................................................

156

رسوبات کواترنری

اهداف هیدروکربوری
سایر مشخصات
گل فشانها

ساختمان گل فشان

چینهشناسی گل فشان

مخاطرات حفاری آب عمیق دریای خزر
هیدرات گازی

...............................................................................................................................................................................................................................................................

159

گلفشان

..........................................................................................................................................................................................................

159

.............................................................................................................................................................................................

162

.................................................................................................................................

163

.......................................................................................................................................................................................................................................

165

.................................................................................................

165

...........................................................................................

171

...............................................................................................................................................

174

................................................................................................................................................................

174

.......................................................................................................................................................................................................................................

176

....................................................................................................................................................................

178

..........................................................................................................................................................................................................

180

اهمیت خلیج فارس

.......................................................................................................................................................................................................................

180

زمین ریختشناسی

......................................................................................................................................................................................................................

181

فشار غیرعادی سازندی

گروه مطالعاتی خزر جنوبی

محدوده فعالیت گروه مطالعاتی خزر جنوبی
شروع مطالعات

ویژگیهای زمینشناسی ،ساختار حوضه ،و تكتونیك

تدارک مقدمات حفاری اکتشافی در بخش عمیق خزر
ویژگیهای سکوی نیمه شناور امیرکبیر
خطوط انتقال ذخایر هیدروکربوری
مالحظات دیگر

مقایسه خلیج فارس و دریای خزر
ژرفاسنجی خلیج فارس

اقلیمشناسی

..................................................................................................................................................................................................................................................

181

..................................................................................................................................................................................................

182

زمینشناسی خلیج فارس

فصل سوم :چینهشناسی نفت دریای خزر
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

185

مقدمه

...........................................................................................................................................................................................................................................

185

..........................................................................................................................................................................................................................

198

حوضه میانی خزر

..............................................................................................................................................................................................................................

201

حوضه جنوب خزر

............................................................................................................................................................................................................................

201

...............................................................................................................

206

حوضه آمودریا

حوضه شمالی خزر

عوارض جغرافیایی و محدوده حوضه جنوبی خزر
چینهشناسی حوضه جنوب خزر
پرمین زیرین

.........................................................................................................................................................................

207

...............................................................................................................................................................................................................................................

208

............................................................................................................................................................................................................................................................

208

...................................................................................................................................................................................................................................................................

210

............................................................................................................................................................................

211

پالئوـائوسن

.................................................................................................................................................................................................................................................

211

الیگومیوسن

...................................................................................................................................................................................................................................................

214

پلیوسن

...................................................................................................................................................................................................................................................................

221

کواترنر

......................................................................................................................................................................................................................................................................

225

...................................................................................................................................................................................................

228

....................................................................................................................................................................................................................................

228

.............................................................................................................................................................................................................................................

232

..................................................................................................................................................................................................................................................

269

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

272

ژوراسیک
کرتاسه

توالی ترشیر حوضه جنوب خزر

فسیلشناسی حوضه خزر
بیواستراتیگرافی
تصاویر فسیل
ضمیمه فنی
منابع

مقدمه ¨

9

به نام خدا
بزرگترین دریاچه جهان به نام دریای خزر به دلیل محصور بودن میان  5کشور روسیه،

قزاقستان ،ترکمنس��تان ،آذربایجان و ایران و شرایط ژئواس��تراتژیکی و ژئوپولتیکی از
اهمیت ویژهای برخوردار است که این اهمیت طی دو دهه گذشته و با هجوم شرکتها
و کارتلهای بزرگ نفتی به این منطقه و کش��ف و توسعه و تولید منابع هیدروکربوری
از لحاظ ژئواکونومیکی نیز دو چندان شده است .در طول این مدت یکی از چالشهای

بس��یار بزرگ این منطقه خالء منابع و مدارک مس��تند و علم��ی در رابطه با مطالعات
جامع در زمینههای مختلف هیدروکربوری بوده است .این امر باعث ارائه اظهار نظرهای

متف��اوت در حوزههای مختل��ف ،از آمار و ارقام در مورد می��زان ذخایر گرفته تا تعداد
ساختار و میادین با پتانسیلهای هیدروکربوری شده است .یکی از کمبودهای مبنایی

و پای��های مطالعات��ی ،به ویژه ،در زمینه زمینشناس��ی دریای خزر بوده اس��ت که در

دوران اخیر در س��طح دانشگاهها و مراکز پژوهش��ی و حتی واحدهای عملیاتی صنعت
نفت موجب ارائه نظرات و سناریوهای مختلف در رابطه با امکان وجود و یا عدم وجود
شرایط هیدروکربور در حوضه خزر شده که این نگاههای متفاوت و بعضاً متناقض ناشی

از نبود منابع و مستندات علمیقوی و مستدل در رابطه با این حوضه بوده است.

ش��رکت نفت خزر بنا به رس��الت و وظایف ذاتی خود در دریای خزر و  3استان شمالی

کش��ور (استانهای گلستان ،مازندران و گیالن) در راس��تای عملیات اکتشاف ،توسعه
و تولید منابع هیدروکربوری تالشهای بس��یاری انجام داده که خوش��بختانه علیرغم
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محدودیتهای بس��یار ،موفق به کشف نفت در میدان سردار جنگل شده است .به طور
همزمان ،در راستای غنا بخشیدن به فعالیتهای عملیاتی و فنی خود ،اقدامات پژوهشی

و مطالعاتی بسیاری انجام شده است که انجام مطالعات در زمینه زمینشناسی یکی از
این موارد میباشد.

خوش��بختانه کتاب حاضر تحت نام «زمینشناسی حوضه جنوب خزر از نگاهی دیگر»،
به عنوان اولین دستاورد مکتوب حاصل از فعالیتهای عملیاتی و مطالعاتی کارشناسان

اداره زمینشناس��ی شرکت نفت خزر به نتیجه رسیده که در دسترس عالقهمندان قرار
میگیرد .این اثر اولین تجربه تلفیق علم و عمل در این زمینه اس��ت که پس از انجام
عملیات اکتش��افی موفق در میدان س��ردار جنگل به رش��ته تحریر در آمده و میتواند

نقطه آغازین فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهش��ی با تکیه بر آموزههای حاصل از حفاری
چاهها در این ناحیه باش��د .اهمیت این امر زمانی روش��ن میش��ود که به کمبود منابع

علمیدر ارتباط با این بخش از کشورمان توجه داشته باشیم.

در ای��ن ج��ا فرصت را غنیمت ش��مرده ،از زحمات جناب آقای س��ید رمضان بحرینی

و همکارانش��ان ک��ه در به ثمر رس��اندن این مجموعه مکتوب به رغ��م درگیر بودن در
فعالیتهای عملیاتی و اکتش��افی میدان س��ردار جنگل نقش وی��ژه و منحصر به خود

داش��تهاند تقدیر و تش��کر مینمایم .امید اس��ت صاحب نظران ،پژوهش��گران و جامعه

علمی کش��ور با بهرهگیری از این منبع ،با دید انتقادی و ارائه اصالحیههای الزم مسیر
مطالعات حوضه دریای خزر را تداوم و غنای بیشتر بخشند.
دکتر علی اصولی

مدیرعامل شرکت نفت خزر
پاییز 1393

مقدمه ¨
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بارها گفتهام و بار دگر میگویم  /که من دلشده این ره نه به خود میپویم
در پس آینه طوطی صفتم داشتهاند  /آن چه استاد ازل گفت بگو میگویم
من اگر خارم و گر گل چمنآرایی هست  /که از آن دست که او میکشدم میرویم
دوستان عیب من بیدل حیران مکنید /گوهری دارم و صاحبنظری میجویم
گر چه با دلق ملمع می گلگون عیب است /مکنم عیب کز او رنگ ریا میشویم
خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است /میسرایم به شب و وقت سحر میمویم
حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی /گو مکن عیب که من مشک ختن میبویم
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پیشگفتار ¨

13

پیش گفتار
در نوشتههای کهن ،داستانها ،و دانشنامه ویکیپدیا واژه «توران» به سرزمینهای
ش��مالی ایران و ماورای چی��ن و ماچین اطالق گردیده اس��ت .در حقیقت ،آن چه

با ش��نیدن واژه توران نزد ش��نونده موضوعیت مییابد شامل سرزمینهای واقع در
شمال ایران ،از کاشغر در غرب چین ،فالت مرکزی آسیا تا تاتارستان و شبه جزیره

کریمه در شرق دریای سیاه و کشور اوکراین میباشد .گذشته از این ،واژه «توران»
چنان در علوم زمین شهرت دارد که تقریباً میتوان دو واژه اوراسیا و توران را معادل

یکدیگر دانست.

در یادداشتهای رسمیعلمیآمده است که اولین چاه نفت در دنیا به نام «تیتوسویل»

1

در ش��هر پنس��یلوانیای آمریكا توسط ش��خصی به نام «ادوین دریك» 2در سال 1859

میالدی حفر ش��د .این در حالی اس��ت که مورخان و مستش��رقان از حدود  4000سال

پیش چشمههای نفت و قیر طبیعی را از سرزمینهای خاورمیانه ،و به ویژه آذربایجان،
گزارش نمودهاند که از آنها جهت مصارف دارویی ،ایجاد روشنایی ،و اندود کردن دیوار

سازهها اس��تفاده میشد .کاوشهای باستانی مش��خص کردهاند که در حدود  5000تا
 6000سال قبل ،سومریان مواد نفتی را به عنوان جزئی از مالت ضد رطوبت در ترکیب
با مصالح ساختمانی دیگر استفاده میکردند.

1. Titusville
2. Edwin L. Drake
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از آن جا که روس��یه جدید وارث اصلی منطقه جغرافیایی توران اس��ت میتوان گفت
سیاس��تهای فرهنگی و تاریخی امپراتوری وس��یع روس��یه از دیرباز چنان بوده که تا

همین دو س��ه دهه اخیر درز و درج هر گونه اطالعات مکتوب علمی و رس��می بس��یار

س��خت و دشوار بود .از طرفی ،با بسته شدن درهای اتحاد جماهیر شوروی سابق حتی
گس��تره علوم و دانش نیز از این رخداد متأثر گردید و نظام علمیو فرهنگی مس��تقل

از تعاریف و دس��ته بندیهای علمیجهانی در کش��ور شوروی سابق و همپیمانان آن،

یعنی «کش��ورهای مستقل همسود» 1پایهگذاری شد .حتی خطوط ریلی روسیه نیز از

این قاعده مس��تثنی نبوده و اندازه آنها با اندازهه��ای رایج و متداول در ممالک دیگر
متفاوت است.

با اس��تقالل کشورهای اقماری ش��وروی سابق و تغییر سیاس��تهای فرهنگی ،علمی،

و اجتماع��ی و همراه با باز ش��دن پای ش��رکتهای چند ملیتی خارج��ی ،به ویژه در
صنعت نفت ،اطالعات علمی از حالت طبقهبندی خارج ،و با سهولت بیشتری در اختیار

پژوهشگران و مشاوران صنعتی قرار گرفت .از سوی دیگر ،در میهن عزیزمان گر چه از
سال  1287هجری شمسی با حفر چاه شماره یک مسجد سلیمان عم ً
ال ایران به جرگه
کش��ورهای نفتخیز پیوس��ت ،اما تا دهها سال عملیات اکتش��اف نفت در سایر نواحی
ایران ،به ویژه در ناحیه خزر ،به دست فراموشی سپرده شد.

تنظیم این نوش��تار از اواسط سال  1389هجری شمسی به تدریج با مقایسه دادههای

عملیاتی با اطالعات موجود در بایگانیها ،پروژههای پژوهشی در دست انجام ،گزارشات،
و مقاالت رس��می منتش��ر ش��ده و ارتباط با محافل علمی خارج از کشور آغاز و پس از

آن در فرصتهای مختلف به ش��کل موضوعی در مورد مقوالت علمی و تکنیکی حین
عملیات بحث و گفتوگو به عمل آمد ،و گزارش��ات داخلی مربوطه در این زمینه تهیه
ش��د .در نهایت تصمیم بر آن ش��د که با دریافت مجوزهای اداری الزم ،این یافتههای

علمی به صورت رسمی منتشر شوند.

همزمان با استقرار سکوی نفتی امیرکبیر در محدوده حاکمیتی آبهای ایران در دریای

خزر و با استفاده از منابع مصور و بهروز سعی بر آن شد تا تصویری دقیقتر و جامعتر
از آن چه تا کنون از پهنه خزر مطالعه و عملیاتی شده ارائه شود؛ هر چند که به دلیل

)1. Commonwealth of Independent States(CIS

پیشگفتار ¨
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گس��تردگی فعالیتهای اکتشافی و تولیدی در خارج از محدوده حاکمیتی کشورمان و

همچنین اشتراک این حوضه بین کشورهای حاشیهای دیگر ،باید پایه و مبنای مطالب
بر اساس تجزیه و تحلیلهای وسیع حوضهای و منطقهای صورت گیرد.

با فراهم ش��دن مقدم��ات حفاری اولین چاه در محدوده پهنه «دور از س��احل» 1ایران
در دریای خزر با س��کوی نیمه ش��ناور امیرکبیر ،تصمیم گرفته شد گروه عملیات اداره

زمینشناسی برای آمادگی مطالعه نمونههای میدان سردار جنگل ،تمام دادهها ،همراه با
خردههای حفاری در دسترس میدان شاه دنیز کشور آذربایجان را از نظر سنگشناسی

و فسیلشناسی مورد بررسی قرار دهد.

توضیح این که میدان شاه دنیز کشور آذربایجان ،همراه با میادین «آذریـچراغـگونشلی»،2

ج��زو میادی��ن اصلی تولیدی کش��ور جمهوری آذربایج��ان ب��وده و نزدیکترین میدان

هیدروکربوری به میدان سردار جنگل است که با وجود فاصله  170کیلومتری از میدان
س��ردار جنگل ،دارای دادههای مناس��ب علمی/کاربردی و قابل اتکا اس��ت .به دلیل عدم

وجود نمونههای برگش��تی در بخشهای «الیه باالی» 3چاههای میدان س��ردار جنگل و

وی ِژگیه��ا و رفتارهای منحصر به فرد این بخش از حفره ،گروه زمینشناس��ان عملیاتی
وادار به اس��تفاده از تمام ش��اخصها و اطالعات جانبی ش��دند .در این راستا متغیرهایی

مانند میزان «هرزروی» 4الیهها ،افزایش حجم «س��یال حفاری» ،5تغییرات وزن س��یال
استفاده شده در چاه ،و متغیرهای حفاری و مته مورد استفاده قرار گرفت و بدین ترتیب

شاخصهای بسیار مفید و کاربردی جهت ادامه عملیات حفاری به دست داد که به امید
خدا به شکل مقاالت و گزارشات کاربردی مبسوط ،در خارج از چارچوب این کتاب و در
مجالی دیگر به صورت رسمی منتشر خواهد گردید .در گزارش فنی ضمیمه به برخی از
این موارد اشاره شده است (رجوع شود به گزارش فنی در قسمت ضمیمه).

با توجه به تفاوت بس��یار زیاد محیط دریایی خلیج فارس و دریای خزر و جهت ایجاد
تصویری مقایس��های و روشنتر برای مخاطب این نوشتار ،به اختصار در مورد برخی از

ویژگیهای خلیج فارس نیز مطالبی ارائه شده است.

1. offshore
)2. Azeri-Chirag-Gyuneshli (ACG
3. top hole
4. loss
5. flow
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به طور قطع طرح موضوع در این مجال خالی از کاس��تی و نقصان نبوده و لذا با رویی

گشاده منتظر اعالم نظرات و پیشنهادات دانشپژوهان و اساتید فن خواهیم بود.

ج��ا دارد از تالشها و حمایتهای بیدریغ جناب آق��ای دکتر علی اصولی ،مدیرعامل

محترم ش��رکت نفت خزر که همواره پش��تیبان فعالیتهای علمیـپژوهش��ی پرسنل

ش��رکت نفت خزر بودهاند ،و نیز جناب آقای مهندس یوسف اعتمادی ،مدیریت محترم
اکتشاف شرکت نفت خزر تشکر و سپاسگزاری نماییم.

از اس��اتید گرانقدر ،جناب آقای دکتر عبدالحس��ین امین��ی و جناب آقای دکتر محمد

موس��وی روحبخش که با ارائه رهنمودها و نقطه نظرات بس��یار مفید و ارزنده ما را در

تدوی��ن و تألیف این کتاب یاری فرمودند سپاس��گزاریم؛ هر چند که مس��ئولیت کلیه
مطالب کتاب بر عهده مؤلفین است.

از جناب آقای دکتر حامد هوشمند (دانشگاه ناپولی ،ایتالیا) نیز که منابع علمی الزم و
ارزشمند را از خارج از کشور در اختیار ما قرار دادند سپاسگزاریم.

و اما تدوین و بازس��ازی تصاویر ،بدون مس��اعدت و یاری همکار عزیزمان ،جناب آقای

حس��ین رس��ولی امکانپذیر نبود که در این فرصت از ایش��ان و نیز سرکار خانم پریسا

شعبانی ،منشی اداره زمینشناسی ،تشکر و قدردانی مینماییم.

همچنين از جناب آقای احسان رضایینژادیان و پرسنل اداره روابط عمومي شركت نفت

خزر كه با پيگيري جدی و همكاري دلس��وزانه زمينه نش��ر اين كتاب را فراهم آوردند
كمال سپاس و قدرداني را داريم.

سیدرمضان بحرینی
کورش اتحاد

فصل اول
کلیات

فصل اول
کلیات

دیباچه
همزمان با گس��ترش فعالیتهای علمی ،پژوهش��ی ،و اکتشافی زمینشناسی در چهار

گوش��ه پهنه کش��ورمان ،نیاز به بازبینی و طرح اندیش��ههای جدید با س��مت و سوی

ب��از ش��دن افقهای فکری نوین که بتواند تعبیر و تفس��یرهای حوض��های و منطقهای

کاربردیتری را در دسترس قرار دهد ،بیش از پیش الزم به نظر میرسد و باید دادهها
و تفاسیر جدید با گزارشات قدیمی مقایسه شوند.

در گزارش��ات علمی و فنی ،جنس توالی و نهش��تههای حوضه جنوب خزر ،به ویژه در
بخش ایرانی آن ،از نوع «س��یلت» 1و «رسوبات آنتروپوژن» 2یا همان خاک دستریز یا
خاک باغچه معمولی است.

دس��ترس مربوط به خردههای حفاری ،طبیعتی
با این توضیح ،لیتولوژی نمونههای در
ِ
تقریباً یکنواخت داش��ته لذا اس��تفاده از اطالعات جنبی ،نظیر الگهای درون چاهی و
پارامترهای حفاری را توسط زمینشناسان عملیاتی الزامی مینماید.

ب��ر خ�لاف روال معمول مش��اهدات در مناطق نفتی س��ایر نواحی ای��ران که در آنها
الیهه��ای توالی کام ً
ال ش��اخص ،قاب��ل تفکیک ،و تا فواصل زیاد قابل ردیابی هس��تند،

الیهه��ای رس��وبی توالی حوضه جنوب خ��زر از جنس نهش��تههای آواری بوده که در

«گس��ترش جانبی» ،3ماهیت نازک شدگی« ،حذف ش��دگی» 4و ضخیم شدگی دارند.
 :anthropogen .2رسوبات متأثر از فعالیتهای انسانی و زیستی عهد حاضر

1. loam
3. lateral extent
4. pinch out
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ِ
س��نگ آواری» 1با می��زان تراکم متفاوت بوده که
بدن��ه غالب نمونهها از جنس «رس
دانههایی از جنس ماس��ه و س��یلت با اندازه ،جنس ،و حجم متف��اوت ،و مقادیری از
میکا آن را همراهی مینمایند .به دلیل ماهیت دانه ریز رسوبات ،غالب زمینشناسان
در توصی��ف الیههای گلس��نگی آواری این حوضه بر اس��تفاده از واژه ِگلس��نگ یا

«مادس��تون» 2تأکی��د دارند ( )Huseynov et al., 2004ک��ه بیش از آن که به جنس
رسوبات اشاره داشته باشد ،نمایانگر بافت و دانهبندی توالی رسوبی حوضه است.

در مورد اسامي خاص و واژهها ،نظر به وسعت حوضه و اين كه محققين بسيار با مليت

و زبانهاي گوناگون به ش��كلي متفاوت و با لهجه و زبان علمي خود به توصيف اسامي

محلي و علمي پرداختهاند ،لذا اين اس��امي در هنگام نگارش به زبانهای تركي ،آذري،
روس��ي ،انگليس��ي و البته پارسي ،به اَشکال مختلف گزارش ش��دهاند .در زبان تركي و

آذري ،حروف كاف ،گاف ،ها ،خ ،و قاف به شكلي خاص و با زبان بومي رايج آن منطقه

ادا ميگردند كه عالمت اختصاصي نوش��تاري براي اين الفاظ وجود ندارد و اين مسئله

موجب تلفظ و نوش��تن اين اس��امي خاص به ش��كلهاي مختلف ش��ده است .در اين

زمينه ،با تالش بسيار سعي شده معادلهاي بهروز و واقعيتري از اين اسامي محلي در
دسترس قرار داده شود.

نهشتههای نئوژن و عهد حاضر در بسیاری از نقاط دنیا به محیطهای اکسیدان و قرمز

رنگ نسبت داده شدهاند .همانند سازند قرمز فوقانی ،در نواحی جنوبی البرز ،در کشور
ترکمنس��تان نیز که طبیعتی بیابانی و پوش��یده از توالی عهد حاضر در مناطق «قیزیل
قوم» 3یا ش��ن س��رخ و «قره قوم» 4یا شن سیاه دارد ،به رخسارههای قرمز رنگ مربوط

به زمان پلیوس��ن میانی ،نام «توالی قرمز رنگ» 5و یا «سری چلکن» 6داده شده است.

همچنین ،وجود الیههای قرمز رنگ سازند سرخ باالیی (نئوژن) و دیگر توالیهای قرمز

رن��گ در ایران مرکزی و برخی از نواحی البرز (توالیهای قرمز نئوژن) موجب گردیده،
به دلیل تمایز و تیرهتر بودن نس��بی سازند سری تولیدی ،معدود رخنمونهای معادل
سری تولیدی در ایران با نام «الیههای قهوهای رنگ» 7خوانده شوند.

1. claystone
2. mudstone
3. Kizil-kum
4. Kara-kum
5. red bed
6. Cheleken Series
7. brown bed

فصل اول  -کلیات ¨
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تاریخچه و نامها
واژه «تتی��س» 1ب��رای مورخان و س��یاحان در ط��ول دورانهای مختل��ف همواره
تاریخچهای پر رمز و راز و البته جذاب را به ذهن متبادر میکرده است .در واژهشناسی

زمینشناسی ،دریای تتیس محدودهای از اسپانیا تا نواحی غربی اقیانوس آرام را در

بر میگرفته که در طول زمان و به تدریج ،دریاهای سیاه و خزر ،هر کدام به شکلی
جدا و مستقل از هم ،از آن منفک شدهاند .اندازه و گسترش دریای خزر در زمانهای
مختل��ف متأثر از فرایند بارش و یا یخبندان کم و زیاد ش��ده اس��ت .نباید فراموش

کرد که در تاریخ باس��تان ،محدوده خزر گاه تا سرشاخههای رود ولگاـ ُدن در شمال
غرب دریای خزر و گاه تا دریاچه آزوف (ش��مال دریای س��یاه) ،گاه تا حدود ناحیه

«کویبیشف» 2واقع در مرز قزاقستان و روسیه ،و گاه تا حاشیه رود «سیردریا» 3ادامه
داش��ته است .شاید «اصطخری» اولین کسی باش��د که در قرن نهم میالدی به این

نکته اش��اره میکند که :هرگاه از یک نقطه در س��احل دریای خزر شروع به پیمودن

کنی ،به مکان اول خود بر میگردی .این جمله اش��اره به بس��ته بودن محیط دریای
خزر دارد (.)Aladin & Plotnikov, 2004

در م��ورد دریای خزر در ابت��دا مورخین یونانی و عرب و پ��س از آن ایرانیان ،ترکها،
اروپاییها و روسها به ارائه گزارش و تاریخ نگاری در مورد آن پرداختهاند .مس��عودی
در قرن دهم میالدی از مش��اهدات خود در مورد استخراج نفت در ناحیه باکو گزارش

نموده اس��ت .از دیدگاه این مورخین ،اس��امی متعددی که گاه تعداد آنها بر  100نام

نیز بالغ میشده در مورد دریای خزر استفاده شده است که  40نام مشخص آن دارای
ش��هرت بیشتری است .این اسامیغالباً از نام نواحی و اقوام ساکن در ساحل و حاشیه

این دریا برگرفته ش��ده اس��ت .نامهایی از قبیل «هیرکان ،آبس��کون ،خزر» 4و برخی

اس��امی دیگر 5که از بین آنها نام دریای کاس��پین و خ��زر در فرهنگهای جغرافیایی
جهان معروفترند (.)Azerbaijan. az//portal

نامهای دریای قزوین ،ارقانیا ،بحرباب ،دیلم ،و عجم نیز از دیگر نامهای مشهور دریای
1. Tetis
2. Kuybyshev
3. Syrdarya
4. Hirkan, Abeskun, Khazar
5. Hazar, Xazar, Khvalynsk, Kaspi, Pontik, Kimmerik, Sarmat, Khorasan, Tabasaran, Mazandaran, Goy,
Aghdeniz, Rus, Baku, Derbend
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مازنداران هس��تند .برخی مستشرقین نام دریای خزر را به قوم خزرها یا غزها منتسب

میکنن��د .خزرها از ترکان قفقاز بودند که دولت مقتدری را بین دو رود «ولگا و ُدن»

1

پدید آورده و سالیان متمادی در همسایگی دو امپراتوری ایران و روم میزیستند.

در نواحی ش��رقی ش��به جزیره چلکن ،آبادی و باراندازی به نام چاغیل یا چغیل وجود
دارد (در زبان ترکی ،چاغالی یا چاغا به معنای ُخرد و کوچک اس��ت و کلمه «چغاله»

مأخ��وذ از زبان ترکی و به معنی کال و نارس میباش��د) که رس��وبات تیپ آق چغیل
ِ
کوچک س��فید و روشن) از آن اخذ گردیده
(آق به معنی س��پید و آق َچغیل به معنی

است (ش��کل  .)59همچنین ،چنان که در متن خواهد آمد ،زمینشناسان روس از نام
«سری» 2به جای سازند استفاده میکنند و از این پس در این نوشتار ،از واژه سازند بر
حسب مورد به جای واژه سری استفاده خواهد شد.

بندر ترکمنباش��ی (به معن��ی کدخدا ،و یا رییس ایل ترکمن که اش��اره به نام رییس
جمهور فقید کش��ور ترکمنستان ،صفرمراد نیازاف است) با نامهای کراسنوودسک ،شاه

قدم و قیزیل س��و (آب قرمز رنگ) نیز در طول س��الیان گذشته خوانده شده است .این

بندر مهم ،مرکز اس��تان بالخان آباد اس��ت .الزم به ذکر اس��ت ک��ه برخی محققین به
اشتباه ،نام این مکان را بالکان ذکر کردهاند .واژه بالکان اشاره به نام شبه جزیره بالکان

در شرق اروپا ،به ویژه مناطق مرتبط با کشور یوگسالوی سابق دارد.

جغرافیایی خزر
دریاچه خزر سیس��تم بس��تهای اس��ت که سواحل آن را پنج کش��ور ایران ،آذربایجان،

روسیه ،قزاقستان و ترکمنستان تشکیل میدهند .طول خط ساحلی آن 5580کیلومتر
است و سطح آن از سطح دریاهای آزاد پایینتر و بر اساس متغیرهای جوی ،این سطح

به طور دائم درحال نوس��ان است که در نتیجه مساحت و پهنه جغرافیایی آن را تغییر
میدهد و این س��طح با کاهش یا افزایش آب ورودی به طور مرتب کم یا زیاد میشود

(شکلهای  ،2 ،1و .)3

کشیدگی دریای خزر در امتداد عرضهای جغرافیایی است که طول آن  1225کیلومتر است.
1. Volga & Don
2. Serie

شكل  )1نقشه آب نگاري و حوضچه شماتيك درياي خزر

شكل  )2حوضه آبريز درياي خزر

شكل  )3تراز منفي حوضه خزر نسبت به درياهاي آزاد

)The Caspian Sea Encyclopedia (Zonn et al., 2010
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پهنترین قس��مت این دریاچه  566کیلومتر عرض دارد که در محور ش��به جزیره آپشرون،
این مقدار به  204کیلومتر کاهش مییابد .میانگین عرض دریای خزر  330کیلومتر اس��ت.

مس��احت این دریاچه ح��دود  436000کیلومتر مربع و حجم آن ح��دود  77000کیلومتر

مکعب است .حد اکثر عمق آن  1025متر و متوسط عمق آن  184متر است.

مس��احت دریای خزر قابل تقسیم به سه قسمت تقریباً مساوی است ،هر چند که حجم

این سه قسمت تفاوت چشمگیری با هم دارند (شکل  .)1کم عمقترین قسمت خزر که

حدود  29درصد از پهنه آن را تشکیل میدهد ،در «شمالیترین قسمت آن» 1قرارگرفته،
ولی تنها کمتر از یک درصد از حجم دریاچه را دارا میباشد .مساحت شمالیترین قسمت

بی��ن  92750تا بی��ش از  126596کیلومتر مربع و حجم آن در ح��دود  900کیلومتر

مکعب اس��ت .میانگین عمق این قس��مت  6متر اس��ت و حداکثر عمق از  10متر تجاوز
نمیکند و تقریباً  20درصد از این ناحیه عمقی کمتر از  1متر دارد (شکل .)1

«بخش میانی خزر» 2حدود  36درصد وس��عت و کمتر از  35درصد از حجم دریاچه را دارا
میباشد .وسعت آن بین  133560تا  151626کیلومتر مربع متغیر است .متوسط حجم آن

 26400کیلومتر مکعب میباش��د .عمق متوسط آن  175متر و عمیقترین قسمت آن790
متر میباشد.

«ناحیه جنوب خزر» 3بیشترین حجم دریاچه ،یعنی چیزی حدود  64درصد از مجموع

حجم آن را ش��امل میش��ود .حدود  35درصد از مجموع وسعت دریا در این بخش قرار

گرفته و عمیقترین قس��مت آن  1025متر اس��ت .وس��عت آن  151018تا 144690
کیلومتر اس��ت و متوسط حجم آن  48300کیلومتر مکعب میباشد .میانگین عمق این
قسمت  300متر است.

به غیر از این س��ه قس��مت ،محدوده آبی قره بغازگل 4که به ش��کل یک خلیج مستقل

اس��ت ،در ش��رق دریاچه گس��ترش دارد که عمق آن کمتر از  10متر اس��ت و حدود

 15000کیلومت��ر مرب��ع ،یعنی چی��زی حدود  3درصد از مجموع وس��عت این دریا را
تش��کیل میدهد .این خلیج نقش اساس��ی و عمدهای در توازن حجم آب دریای خزر
)1. North Caspian Basin (NCB
)2. Central Caspian Basin (CCB
)3. South Caspian Basin (SCB
4. Kara-Boghaz Gol
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دارد .سطح آن  3تا  4متر از دریای خزر پایینتر است و به این ترتیب به طور مرتب از
ی از سمت خزر به سوی این
آب خزر به آن وارد میشود .به عبارت دیگر ،جریانی دائم 

خلیج برقرار اس��ت .آب خلیج قره بغاز به طور مداوم و به س��رعت در حال تبخیر است.
این خلیج توسط کانالی باریک به دریای خزر متصل میگردد (شکلهای  4و .)7

باالترین ثبت دس��تگاهی سطح آب دریای خزر در سال  1896میالدی انجام شده که

مقدار آن  25متر پایینتر از س��طح آب دریاهای آزاد بوده اس��ت .در طول قرن بیستم
در س��ه مرحله س��طح آب دریای خزر نوسان داش��ته و مقدار آن کاهش ،افزایش ،و یا

ش��رایطی ثابت را تجربه کرده اس��ت .کمترین میزان سطح آب در سال  1977میالدی

ثبت شده که  27/62متر پایینتر از سطح آب دریاهای آزاد بوده است .در سال 1995
این میزان به  26/61متر کمتر از س��طح آب دریاهای آزاد رس��ید و در همین محدوده
ثابت باقی مانده ،ولی در سالهای بعد چندین سانتیمتر در سال به طور مرتب از سطح

آن کاهش یافت که در حال حاضر این مقدار به  27/20متر پایینتر از سطح دریاهای

آزاد رسیده است.

این کاهش و افزایش سطح آب ،تغییر مساحت پهنه دریای خزر و تغییر و جابجایی خطوط
ساحلی آن در طول زمان را به همراه داشته است .اثر شاخص این تغییرات حجم در شمال

دریای خزر مشهودتر است .مساحت دریای خزر در سال  1930برابر با  422000کیلومتر

مربع بوده که در س��ال  1970به  371000کیلومتر مربع رس��یده اس��ت .از س��ال 1978
مجددا ً سطح آب دریای خزر در اثر افزایش مقدار آب ورودی افزایش یافته است.
حوضه آبریز دریای خزر با  3/1تا  3/5متر ستون آب در هر کیلومتر مربع دارای 2500

کیلومتر طول ش��مالی جنوبی و  1000کیلومتر عرض ش��رقی غربی اس��ت .مساحت
کنونی دریای خزر تنها  12درصد از کل حوضه آبریز آن را شامل میشود (شکل .)2

توازن سطح آب این دریا به روان آبهای جاری ،مقدار بارش آب در حوضه آبریز (جزء
ورودی) ،و مق��دار خروج��ی آب از حوضه ،که عمدتاً در اثر تبخی��ر آب خلیج قرهبغاز

صورت میگیرد ،بستگی دارد .مقدار آبی که از سفرههای آب زیر زمینی در این حوضه
ج��اری میگردد به دلی��ل ناچیز بودن حجم آن در نظر گرفته نمیش��ود (ش��کل )4

(.)Zonn et al, 2010
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شکل )4

 :Bحجم ورودي آب به خليج قره بغاز بر حسب كيلومتر مكعب بر سال (از سال  1930ميالدي تاكنون)

بین سالهای 1982تا  1992میالدی ،کانال بین قره بغاز و دریای خزر بسته شد و در آن بازه زمانی هیچ گونه جریان آبی
از خزر به خلیج قره بغاز برقرار نگردید.
Frank Westerman, Ingenieurs van de ziel, Atlas, Amesterdam, 2002

تغییرات حجم ورودی آب به خلیج قره بغاز
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اصلیترین عاملی که آب ورودی به حوضه خزر را کنترل میکند رودخانه ولگا اس��ت

که  80درصد مجموع حجم آب ورودی از رودخانههای جاری به دریای خزر را ش��امل
میش��ود .حج��م آب ورودی به دریای خزر تقریباً با مق��دار آبی که از طریق خلیج قره

بغازـگل تبخیر میشود برابر است؛ به همین دلیل عم ً
ال تنها  5درصد از کل آب ورودی
به دریای خزر توان اثرگذاری بر حجم آب آن را دارد (شکلهای  2و .)3

بی��ش از  130رود ب��ه دریای خزر میریزند ک��ه از این تعداد تنها  8رودخان��ه ولگا ،کورا،

«ت ِ ِرک»« ،1س��والک»« ،2س��امور» 3آرال ،اترک و س��فید رود میتوانند دلتا تشکیل دهند

(شکلهای  ،3 ،2و .)6

به جز در ناحیه جنوب خزر ،سه نوع عارضه مورفولوژیکی شاخص در کف حوضه دریای
خزر قابل مشاهده است که شامل «سکوی ساحل»« ،4شیب قاره» ،5و «کف گودالهای

واقع درآبهای عمیق» 6است.

س��کوهای ساحلی از خطوط س��احلی آغاز و تا عمق حدود  100متری آب دریا تداوم

دارند .شیبهای قارهای از عمق  100متری شروع و در خزر میانی تا عمق  600ـ500

متری و در خزر جنوبی تا عمق  750ـ  700متری ادامه مییابند.

دو گ��ودی عمیق در کف دریای خزر قابل مش��اهده اس��ت .یکی در خ��زر میانی با نام

گودال «دربند» 7که حداکثر عمق آن حدود  790متر اس��ت و دیگری در قسمت خزر

جنوبی که حداکثر عمق آن  1025متر است.

سواحل دریای خزر غالباً از رسوبات کواترنر پوشیده شدهاند .ساحل خزر شمالی شیبی
مالیم و تدریجی دارد ،ولی به شدت ناهموار است .در خزر میانی ،ساحل غربی سواحل

قله مانند اس��ت ،در حالی که س��احل شرقی پلهای ش��کل و یا «تختگاه مانند» 8است.
س��واحل جنوبی خزر عموماً کم عرض هس��تند و شیب پیشانی ساحلی به طور عمده
1. Terek
2. Sulak
3. Samur
4. shelf
5. continental slope
6. deep water depressions
7. Derbent
8. step
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در آن زیاد ،پرتگاه مانند ،و «قلهای ش��کل» ،1و یا «ناهموار» 2اس��ت ،هر چند که در
برخی مناطق ،سواحلی با ظاهر کم شیب و یا با شیب مالیم هم در آن دیده میشوند

(ش��کل  .)Firoozfar et al., 2012( )5ریختشناس��ی ،جنس ،و نوع بسیار سست و

جوان رس��وبات سواحل جنوب خزر ،آن را به «سواحل با الگوی تخریبی» 3منتسب
میکند (.)Reading, 1996

تشکیل و تکامل
دریای خزر کشیدگی در امتداد عرضهای جغرافیایی داشته و در منابع علمی مختلف به سه

قسمت شمالی ،میانی ،و جنوبی قابل تقسیم است (شکلهای  1و .)Hutzinger, 2005( )6

محدوده جغرافیایی تجزیه تحلیل و تأکید مطالب در این کتاب عموماً بر حوضه جنوبی
خزر منطبق اس��ت ک��ه در حقیقت ،ش��امل  1/3بخش جنوبی و پایین��ی دریای خزر

میش��ود .در این بین ،تمرک��ز مطالعات علمی میدانی بر روند آپش��رون (باکو)ـچلکن
(ترکمنستان) متمرکز است که بیشتر تحت عنوان «ناحیه شرق کوههای قفقاز بزرگ»

4

از آن یاد میشود.

تولد خزر (الیگومیوسن پاراتتیس)
روگل ( )Rogel, 1998 &1999به طور وسیعی حوضه پاراتتیس را مورد مطالعه قرار داده
اس��ت .بر اساس یافتههای چینهشناس��ی و دیرینهشناسی ،از به هم پیوستن حوضهها،

جلگهها ،و گودیهای مختلف از «رود ُرن» 5در غرب اروپا تا آس��یای مرکزی در زمان
میوسن ،حوضه پاراتتیس تشکیل میشود .این حوضه از غرب به شرق به ترتیب شامل

محدوده حوضه آبریز رود ُرن« ،حوضه آبریز دانوب میانی»« ،6حوضه پانونین» 7و حوضه
دریای س��یاه و دریای خزر در شرق بوده است .از نظر مفاهیم تکتونیکی این دریاـقاره

وسیع با خرد قارههای کوچکی مانند ایران ،آناتولی ،و «رودوپین»(8بلغارستان) محصور
1. mountainous
2. rouged
3. beach
)4. East Great Cacausus (EGC
5. Rhone
6. Middle Danub Lowland
7. Pannonian
8. Rhodopian
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میگردیده اس��ت .از این جهت ،حوضه خزر جنوبی و دریای س��یاه پوستهای اقیانوسی
دارند که خرد قارههای کوچکتر بر روی آن شناورند.

آغاز بس��ته ش��دن اقیانوس تتیس در زمان ائوس��ن پس��ین رخ داد .آن موقع ،به طور

همزمان دو پهنه دریایی در غرب این اقیانوس شکل گرفته که شامل دریای مدیترانه و
یـاورازیایی در درون پاراتتیس است که قلمرو هیدروکربوری حوضه
حوضچهای رس��وب 

خزر جنوبی در آن شکل گرفته است (.)Rogel, 1998 &1999

پیامده��ای ای��ن رویداد ،تغییرات عم��ق آب ،حرکت قطعات پوس��ته ،و ارتفاع گرفتن

مرزهای حاش��یهای پاراتتیس بوده که نواحی جغرافیایی متفاوتی را در این پهنه ایجاد

نموده است .در مقاطع زمانی مختلف ،بسته به شرایط جغرافیایی دیرینه ،خطالرأسها،
ارتفاع��ات ،آبراههه��ا ،و پس��تی و بلندیها در مکانهای مختل��ف حوضه و در قطعات

قارهای درگیر ناحیه ایجاد گردیده و چهره و س��یمای حوضه از بازس��ازی قطعات زمان

س��نوزوییک حوضه همراه با تغییر ش��کلهای وسیع در آن شکل گرفته است .از جمله

ای��ن تغییرات بزرگ در حوضه پاراتتیس ،تش��کیل آبراهه «تورقای»( 1ش��کل  )10در

زمان ائوسن با روندی شمالیـجنوبی بین غرب آسیا و اروپا (منطبق بر روند اورال؟) و
دیگری تش��کیل حوضه محصو ِر خزر با کاهش مقدار شوری آب در الیگوسن آغازی ،با

جاندارانی بومیو اختصاصی در آن بوده است.

از زمان الیگوس��ن میانی با باز ش��دگی مجدد حوضه ،حداکث��ر ارتباط با اقیانوس هند
طی «زمان الیگوسن پسین و میوسن آغازی» 2برقرار شد (جدول  .)1باز و بسته شدن

راهه��ای آبی و برقراری و قط��ع ارتباط متناوب بین این پهنههای درگیر و گس��ترش

«جانداران بومی» 3در حوضه از اختصاصات زمان بوردیگالین پس��ین و میوس��ن میانی

اس��ت .در «زمان س��رروالین میانی» 4آخرین راههای ارتباطی پاراتتیس قطع و از زمان

سارماس��ین ،شوری آب کاهش یافته و شرایط زیست بومی جانداران در حوضه به طور

کامل غالب گردیده است .ارتباط بین آبهای اقیانوسی «هندـآرام» 5با دریای مدیترانه
تا زمان بوردیگالین پس��ین برقرار بوده است .با برخورد صفحات عربستان و آناتولی در

1. Turgay
2. Late Chattian-Early Burdigalian
3. endemic
4. Mid-Serravallian
5. Indo-Pasific

شکل )Firoozfar et al., 2012( )5
 :Aعمق سنجي ،مورفولوژي ،و شيب سواحل جنوب خزر

شکل  )6نقشه جغرافيايي دريايي خزر و نواحي مجاور
European Environment Agency

شکل  )7ميزان شوري آب نواحي سطحي بخشهاي مختلف خزر
Caspian Environment Programme; Vol 3, 2002. Baku
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زمان بوردیگالین پس��ین ،تنها یک خش��کی پل مانند برای مهاجرت پستانداران باقی

گذاش��ته است .در زمان «النگین» 1ساحل به سمت خشکی پسروی نموده و در نهایت

در زمان س��رراوالین ،حوضه به طور کامل بس��ته شده اس��ت (شکلهای  ،9 ،8و  10و

جدول .)Rogel, 1998 &1999( )1

در  15میلیون س��ال قبل در اواخر میوس��ن ،دریای سارماس��ین در بخش��ی از ناحیه
پاراتتیس ش��رقی و مرکزی تشکیل گردیده است .این دریا در مناطق وسیعی از جلگه
و گودال پانونین تا دریای آرال را میپوشانده است و وسعت این دریا احتماالً تا آسیای

مرکزی نیزگسترش داشته است.

گرچه دریای سارماس��ین پایینی شوری حدود  20گرم بر لیتر داشته که از نظر مقدار

از میانگی��ن دریاهای آزاد و اقیانوسها کمی کمتر بوده ،لیکن با ش��وری کنونی دریای
س��یاه قابل مقایسه است که موجودات و جانوران محیطهای دریایی معمول را در خود
جای میداده است.

در  11/5میلیون س��ال پیش دریاچه لب ش��ور پانونین به صورت مستقل تشکیل شده
اس��ت و جانداران بومی ویژه آبهای با ش��وری  12تا  15گرم بر لیتر بسیار سریع در
این دریاچه ظاهر شدهاند.

پس از  1/5میلیون س��ال ،ش��وری دریای سارماس��ین باال کمی کمتر و در 10میلیون

س��ال قبل به حدود  6تا  17گرم بر لیتر رس��یده و جانداران بومی محیطهای لب شور
مختص این دریا که ترکیب گونههای جانوری متفاوتی از دریای پانونین داشت در این

محیط ساکن شدهاند.

حدود  8/5میلیون سال قبل ،دریای سارماسین باال به «دریای اختصاصی میوسن» 2تغییر

ش��کل داده و ش��وری آن کمی از محدوده  6تا  15گرم بر لیتر کمتر ش��ده است .کاهش
مقدار شوری آب موجب اختصاصیتر شدن جانداران دریای سارماسین باال شده است.

کمیپس از آن و در حدود  7میلیون س��ال پیش ،در اواخر میوس��ن ،دریای میوسن با
«دریای زمان پونس��ین» 3جایگزین گردیده و بالفاصله جانداران بومی محیط این دریا

1. Langhian
2. Miotic Sea
3. Pontic sea

شکل  )8تكامل پاراتتيس (ائوسن پسین-ميوسن آغازي) ()Rogel, 1998 & 1999

شکل  )9ادامه روند تكاملی پاراتتيس (بوردیگالین پسین-كاراگانين) ()Rogel, 1998 & 1999

شکل  )10ب :تنگه و آبراهه تورقای

(ب)

شکل  )10الف :ادامه روند تكاملی پاراتتيس

(ميوسن مياني-سارماسين آغازي) ()Rogel, 1998 & 1999

(الف)

جدول  :1بایوزوناسيون حوضه پاراتتيس ()Rogel, 1998 & 1999
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به وفور در آن س��اکن شدهاند .پیدایش جانداران بومی در این محیط فرایندی مستقل

در ای��ن حوضه نبوده ،بلکه به احتمال زیاد ارتباط ب��ا حوضههای «پانونین» 1و «اژه»

2

منجر به خلقت منحصر به فرد این موجودات شده است.

ش��وری دریاچه پونسین به شوری دریای میوس��ن نزدیک بوده ،ضمن این که شواهدی

از نوس��ان کم نمک ،در محدوده  12تا  15گرم بر لیتر در آن مش��اهده شده است .الزم
به ذکر اس��ت که تنها تعداد کمی از نمایندگان دریای میوسن در دریای جدید به حیات

خود ادامه دادهاند .این تداوم بقا ربطی به تغییر ش��وری آب نداش��ته چون میزان تغییر

نمک قابل توجه نبوده و تصور میشود که به احتمال زیاد این تداوم و بقای نسل متأثر از

ارتباط با حوضه پانونین و اژه بوده است (.)Krijgsman et al., 2010 & Ruban, 2010

حدود  6میلیون سال پیش دریاچه پونتیک به دو دریاچه «پونتیک باال» 3و «باباجان»
تقسیم شده است .در ابتدا دریای سیاه یا حوضه «اُکسین» 5تشکیل و پس از آن گودی
4

خزر جنوبی پر شده است .شوری دریاچه پونتیک باال در محدوده  10تا  15گرم بر لیتر
باقی مانده ،در حالی که آب و هوای خشکتر مقدار نمک دریاچه باباجان را به بیش از

 15تا  30گرم بر لیتر افزایش داده است.

حدود  5میلیون س��ال پیش ،در مرز میوس��ن و پلیوس��ن ،دریاچه پانونین به ش��کلی
ناگهانی به درون دریای س��یاه و احتماالً حوضه اژه تخلیه ش��ده است .شوری  42گرم

بر لیتر نمک خود را از دست داد و محیطی آب شیرین جایگزین آن شد که گونههای
بوم��ی جانوری بس��یاری را درخود جای داده اس��ت .حدود یک میلیون س��ال قبل از
تخلی��ه کامل دریاچه پانونی��ن ،تنها دریاچه کوچک و مح��دود «باالتون» 6باقی مانده

ک��ه تم��ام گونههای جانوری نماینده محیطهای آب ش��یرین در آن از بین رفتهاند .به

ط��ور همزم��ان ،در همان حدود  5میلیون س��ال قبل ،دریای پونتی��ک باال به دریاچه
«سیمرین»( )Grigorovich, 2003( 7و یا دریاچه «کیمرین» ))Rogel, 1998( 8تبدیل
شد که میزان شوری آن کمتر از  5تا  12گرم بر لیتر بود.

1. Pannonian
2. Aegean
3. Upper Pontic
4. Babajan
5. Euxine
6. Balaton
7. Cimmerian
8. Kimmerian
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پس از آن در  3/5میلیون س��ال قبل دریاچه س��یمرین با دریاچه «کویال نیتس» 1یا
«اگریس» 2که شوری تقریباً یکسانی داشت جایگزین شده است.
حدود دو میلیون س��ال قبل دریاچه «گوری» 3که شوری کمتر و در حدود  5تا  8گرم

بر لیتر داش��ته جایگزین ش��ده اس��ت .این دریاچه مانند حوضه پانونین ،ولی با روندی
آرامتر نمکزدایی شده؛ به همین دلیل جانوران بومی محیط لب شور یک به یک و به

آهستگی با گونههای دیگر مرتبط با خود جایگزین شدهاند.

حدود  5میلیون س��ال پیش و شاید کمیقبلتر از آن ،دریاچه بسیار شور «باالخانی»

4

که توالی تولیدی و س��نگ مخزن حوضه خزر جنوبی محس��وب میگردد نیز تش��کیل
گردیده است .چنین غلظت باالیی از نمک که بیش از  300گرم بر لیتر برآورد میشود

در ش��رایط بس��یار فعال تبخیری و محیطی بس��یار خشک (ماسه س��نگهای محیط

خش��کی) ایجاد گردیده اس��ت (.)Aladin & Plotnikov, 2004) (Grigorovich, 2003
وجود جانداران مخصوص محیط بس��یار ش��ور موجود در مخزن باالخانی این فرضیه را
اثبات میکند.

حدود س��ه میلیون سال پیش آب و هوای مرطوب و افزایش ورود روانآبهای سطحی به
دریاچه باالخانی منجر به پیدایش دریاچه لب شور آق چغیل با شوری  5تا  12گرم بر لیتر

شده و جانوران بومیبسیاری که روند تکاملی نامعلومی داشتند در آن سکونت یافتهاند.

دریاچه آق چغیل در چندین مرحله در حوضه خزر به شکلی متوالی با چندین محدوده

آبی که کم و بیش جاندارانی را در خود جای داده بودند جایگزین ش��ده اس��ت .از این
 5محدوده آبی 5 ،دریاچه اهمیت بیش��تری داشتهاند .دریاچه آپشرون با درجه شوری

 5تا  12گرم بر لیتر و ش��بیه به آق چغیل در محدوده زمانی کمتر از حدود  2میلیون
سال قبل تشکیل شده است.

حدود  1/7میلیون س��ال قبل دریاچه «باکو» 5جایگزین دریاچه آپش��رون ش��ده که باز
محدوده شوری یکسانی داشته است .پس از آن و در حدود  400هزار سال قبل حوضچه

خزر با ش��وری  5تا  12گرم بر لیتر ایجاد گردیده است .حوضچه خزر حدود  100هزار
1. Kuyalnits
2. Egriss
3. Guriy
4. Balakhany
5. Baku
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سال قبل جای خود را به دریاچه «خوالین» 1داده که شوری کمتری در محدوده  3تا 8

گرم بر لیتر داش��ته و در نهایت دریای کاسپین موجود که در واقع همان محیط کنونی

«دریای کاس��پین /خزر» 2اس��ت تشکیل گردیده اس��ت .در حقیقت ،این دریا از 500تا
 700سال پیش از آغاز هولوسن شروع به تکوین نموده است (جدول  2و شکل .)11

تکامل جغرافیایی
دریای خزر بزرگترین دریاچه س��یاره زمین اس��ت .این دریاچه از نظر اندازه منحصر
ب��ه فرد بوده و حتی از «دریاچههای بزرگ آمری��کا» 3و دریاچه ویکتوریا در آفریقا نیز
بزرگتر است (شکل 2 ،1و.)3

این دریا عالوه بر وسعت ،تفاوتهای بارز دیگری نیز با دریاچههای دیگر دارد .آب دریای
خزر شیرین نیست و اصطالحاً «لب شور» 4است و هر لیتر از آن بین  10تا  13گرم نمک

دارد که نسبت به میانگین دریاهای آزاد و اقیانوسهای جهان ،سه برابر از آنها شیرینتر
است (شکل  .)7با وجود شوری کمتر نسبت به اقیانوسها ،آب دریای خزر برای آشامیدن
و یا کشاورزی مناسب نیست .دلیل اصلی این تفاوت شوری ،جدایش دریای خزر به عنوان

بازماندهای از دریای تتیس قدیمی است .در حقیقت ،دریای خزر جزئی خلیجی شکل و
بازماندهای از دریای پاراتتیس است که بخشی از خواص دریایی این اقیانوس عظیم را به
ارث برده اس��ت؛ اقیانوس��ی که از 60ـ 50میلیون سال قبل اقیانوسهای اطلس و آرام را

به شکل کانالی وسیع به هم متصل مینموده است .با حرکت آرام و تدریجی «سکوهای
ق��ارهای» 5کوچک و بزرگ ،به تدریج اتصال بین دو اقیانوس اطلس و آرام در دو س��وی

پاراتتیس خاتمه یافته و دو اقیانوس آرام و اطلس به عنوان آبهایی مس��تقل ،و بقایای

پاراتتیس نیز هر کدام به ش��کل دریاهای س��یاه ،مدیترانه ،و خزر امروزی از آن مش��تق
گردیدهاند .بر این اساس ،بخش قابل توجهی از شوری دریای خزر مرتبط به این انشقاق

است .پس از تشکیل دریای خزر به شکل پهنه آبی مستقل ،حجم آب دریای خزر ،بیش
از آن که از روند ش��وری عمومی آب دریاهای آزاد تأثیر پذیرد ،خود با تشکیل چرخهای

مس��تقل ،از حوضه آبریز رودخانههای پیرامونیاش متأثر بوده که آب ش��یرین حاصل از
1. Khvalyn
2. Caspian Sea
3. Great American Lakes
4. brackish
5. platform

) و محدوده جلگهها و حوضههاي زمينشناسي خزر و دريايPonto-Caspian( كاسپين-) نقشه محدوده پونتو11 ش�کل
 و آزوف، سياه،سياه و نمايش مرزهاي كنوني درياهاي خزر

Sarmatian sea (A), Maeotic Sea (B), Pontic Lake-Sea (C), Balakhan and Cimmerian basins (D)
Akchagyl and Kuyalnik (E), Apsheron and Chauda basins (F)
(Grigorovich et al., 2003)

ج�دول  :2خالصه تغیی�رات جانوری مرتبط با رخدادهای زمینشناس�ی در دریای خزر و آبهای مج�اور آن با توجه به
مطالعات چینهشناسی و رسوبشناسی ()Grigorovich et al., 2003
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بارشهای طبیعی را در این حوضه جاری مینمودهاند .در این میان ،نواحی ش��رقی خزر
نیز که طبیعتی گرم و بیابانی دارند ،همواره در حال خارج کردن حجم بسیاری از نمک
دریای خزر از طریق سیستم قره بغاز است.

تاریخچه پیچیده تشکیل دریای خزر بر روی ساکنان آن نیز تأثیر گذاشته است .از این
منظر ،تنها جایی که با دریای خزر قابل مقایس��ه است قاره استرالیا است .در حقیقت،

هر دوی این سیس��تمها در زمان تشکیل به ش��کل اقلیمهای جداشده و منفرد ،واجد

شرایط انحصاری مربوط به خود گردیدهاند که به واسطه استقالل یافتن از اقلیمهای به

هم مرتبط دیگر ،هر کدام روند تکاملی اختصاصی را با ایجاد جانوران بسیار نادر مربوط

به خود طی کردهاند .در واقع ،جداش��دگی این دو سیستم زیستگاههای مستقلی برای
ایجاد جانداران کمیاب و مخصوص به خود فراهم آورده است.

بس��یاری از جانورشناسان ،قاره اس��ترالیا و دریای خزر را زیستگاه فسیلهای جانوری

زنده میدانند .این دو زیس��ت بوم ،همانند دنیاهای گمش��ده افس��انهای هر یک روند

زیستیـتکاملی منحصر به فرد و مربوط به خود را طی کردهاند .همان طور که جانوران
اورنیتورنگ) خاص زیس��تگاههای اس��ترالیا است،
کیس��هدار و منقار اردکی (اکیدنه و
َ

خانواده ماهیهای خاویاری و استروژنی نیز ویژه دریای خزر هستند که از  200میلیون

س��ال پیش در عصر دایناس��ورها و علیرغ��م روند تکاملی ماهیهای اس��تخوانی و در
مقایس��ه با آنها توانستهاند ش��کل کنونی خود را حفظ کنند .در حال حاضر ،بیش از

 90درصد از ماهیهای خاویاری و استروژنی جهان در دریای خزر زندگی میکنند .در

حقیقت ،این تنها دریای خزر اس��ت که توانسته ش��رایط محیطی مناسب و مطلوب را
برای زیس��ت این نوع از ماهیها فراهم کند .عالوه بر ماهیهای اس��تروژنی و خاویاری،
بسیاری دیگر از گونههای جانوری مانند کروتاسهآ و نرمتنان با ویژگیهای اختصاصی و
منحصر به فرد خود تنها در این دریا زندگی میکنند (.)Aladin & Plotnikov, 2004

تغییرات میزان شوری
میزان شوری آب دریای خزر در طول زمان یکنواخت نبوده و متأثر از پدیده و فواصل
زمانی خشک و تَرسالی ،این میزان شوری تغییر میکرده است .در فواصل زمانی آب و
هوای خش��ک و گرم ،میزان تبخیر بیش از میزان بارش بوده و مقدار نمک دریای خزر
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را به سمت شوری سوق میداده ،و در زمانهای سرد و پربارش ،با افزوده شدن میزان

آب شیرین به آن از میزان شوری آن کم میشده است .فرایندهای یخچالی نیز در این

زمینه بیتأثیر نبودهاند و در هنگام آب ش��دن یخچالها مقدار آب ش��یرین ورودی به
دریای خزر افزایش مییافته که از شوری آب آن میکاسته است .در مجموع آن چه از

این فعل و انفعاالت در گذشته رخ داده منجر به وضعیت شوری کنونی آب دریای خزر

ش��ده که در نهایت میزان متوسط شوری آن از متوسط شوری آب اقیانوسهای جهان
( 35گرم در لیتر) سه برابر کمتر ،یعنی حدود یک سوم شوری آب اقیانوسها است.

مهمترین جزء غیر آلی دریای خزر ،میزان ش��وری آب دریا اس��ت .میانگین شوری آب

دریای خزر  12/85گرم بر لیتر اس��ت .آب س��ه بخش ش��مالی ،مرک��زی ،و جنوبی و

همچنین آب خلیج قره بغاز ،هریک شوری متفاوتی دارند.

کمتری��ن مقدار تجمع نمک مربوط به آبهای خزر ش��مالی اس��ت .در خزر ش��مالی

میانگین ش��وری آب حدود  5تا  10گرم بر لیتر اس��ت؛ با این حال در نواحی خاصی

در نزدیک به دلتای رودخانههای ولگا ،اورال ،و ت ِ ِرک ش��وری آب متأثر از حجم عظیم
آب شیرین ورودی ،بسیار کمتر بوده و در محدوده  2تا  4گرم بر لیتر در نوسان است
(شکلهای 1 ،2 ،3و .)7

در «دلتاهای پیشرونده» 1این سه رود ،آب دریا در بخش شمالی خزر شوری کمتر از

 0/5گرم بر لیتر دارد و حتی میتوان آن را به عنوان آب شیرین هم در نظر گرفت .در
نواحی کم عمق س��احل ش��رقی بخش خزر شمالی ،گاه شوری آب دریا به مقدار بسیار

کمی از میانگین  5تا 10گرم بر لیتر بیشتر است .گاهی هم به شکل محدود ،در برخی
از خلیجهای س��احلی خزر ش��مالی مانند ناحیه «مِرتویتی کولت��وک» 2و «کادیاک»

3

مقدار شوری به بیش از  30گرم بر لیتر نیز میرسد.

ش��وری آب خزر میانی  12/7گرم بر لیتر اس��ت که این مقدار در دلتای رود س��والک

کاه��ش مییابد .با توجه به این که به بخش ش��رقی خزر میان��ی آب هیچ رودخانهای

وارد نمیش��ود و میزان بارش اندک و مقدار تبخیر باال است ،مقدار شوری در افقهای

سطحی آبهای راکد گاه به  13تا  13/2گرم بر لیتر میرسد.

1. avant–delta
2. Mertvity Kultuk
3. Kadiak
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میزان شوری آب خزر جنوبی  13گرم بر لیتر است که باز این مقدار در نواحی نزدیک

ب��ه دلتای رودهای کورا و س��فید رود و همچنین دهانه رود اترک کمتر اس��ت .میزان
شوری آب دریا در سواحل کم عمق ترکمنستان بین  13تا  13/2گرم بر لیتر است.

باالترین تجمع و تمرکز نمک در دریای خزر مربوط به خلیج قره بغاز اس��ت .س��رعت

تبخیر سطحی نمک در این حوضچه  1500میلیمتر در سال است .مقدار بارندگی نیز

در این ناحیه از  70میلیمتر در سال تجاوز نمیکند .به همین علت ،این خلیج به مانند
یک تابه عظیم تبخیری در دریای خزر عمل میکند که میزان شوری آب در این خلیج

را گاه به  300تا  350گرم در لیتر و حتی بیش از این مقدار میرساند.

در ای��ن تابه منحصر به ف��رد تبخیری ،نمکه��ای «میرابیلیت»« ،1آس��تراخانیت»

2

(سولفاتهای سدیم) ،و هالیت به طور مداوم در حال تولید هستند .آب ورودی به این

خلیج چی��زی حدود  130تا  150میلیون تن نمک میتواند تولید کند که این مقدار

حدود  10برابر چیزی است که تمام آبهای خزر تولید میکند .به همین دلیل خلیج
قره بغاز را میتوان سیستم «نمکزدای» 3خزر نامید که حجم عظیمی از نمک محلول

موج��ود در خ��زر را از چرخه آب خارج میکند .بدون این خلی��ج ،مقدار نمک حاضر

در دریای خزر بس��یار بیش از این مقدار خواهد بود .در ضمن مقادیر عظیمی از مواد

معدنی در کف این خلیج به روش تبخیر یا رس��وبگذاریهای معمول نهشته شدهاند
(.)Aladin & Plotnikov, 2004

بر اساس آن چه گفته شد و بر مبنای میزان شوری توده آب ،میتوان دریای خزر
را به سه بخش تقسیم کرد:

1 .1آب ناحیه خزر شمالی «کم شور»

4

2 .2آب ناحیه میانی و جنوبی «نیمه شور»

5

3 .3ناحیه خلیج قره بغاز «بسیار شور»)The Caspian Sea Environment, 2002( 6
(.)Hutzinger, 2005

1. Mirabilite
2. Astrakhanite
3. Desalter
4. Oligo-mesohaline
5. Meso-polyhaline
6. Hyperhaline
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دمای آب
تغیی��ر دمای آب دریای خزر بس��ته به فصول و موقعی��ت جغرافیایی محل از جایی به
جای دیگر بس��یار متفاوت و غیرمعمولی است .در کل ،دریای خزر آب و هوای قارهای
شاخصی دارد.
دمای آب جنوب خزر هرگز به کمتر از  13درجه سانتیگراد در زمستان نمیرسد و در
تابستان معموالً باالی  25درجه و حتی به  30درجه سانتیگراد میرسد.

تغیی��رات دمایی محس��وس در دریای خزر معم��والً مختص به خزر میانی اس��ت .در فصل
زمستان میانگین دمای آبهای سطحی فقط  6درجه سانتیگراد است ،در حالی که در میانه
تابستان این میانگین گاه به دمای  25درجه سانتیگراد میرسد (شکلهای.)13 ،14 ،12
بیش��ترین تغییرات دمایی فصلی مربوط به خزر شمالی است .در فصل زمستان بخشی
از این پهنه با یخ پوشیده شده و دمای آب به حدود صفر درجه و کمتراز آن میرسد،
در حالی که در نیمه تابستان میانگین درجه حرارت آب دریا در این قسمت  24درجه
سانتیگراد است.
در «آبهای آرام» 1و در خلیجهای کم عمق ،گاه دمای آب به  35درجه س��انتیگراد
هم میرسد.
همچنین دمای آب در نواحی کم عمق شرقی دریا مانند خلیج قره بغاز میتواند حتی
به بیش از  40درجه سانتیگراد هم برسد.
برخالف تغییرات دمایی مش��خصی که در افق س��طحی آب دریای خزر مش��اهده میشود،
توده آب دربخشهای زیرین درطول زمس��تان و تابستان دمای ثابتی را تجربه میکنند .در
قسمت خزر شمالی هیچ گونه عمقی مشخص و افقی زیستی بر اساس تغییرات افقی دمای
آب قابل تشخیص نیست ،درحالی که در خلیج قره بغاز« ،جانداران خون گرم» 2در مناطق
کم عمق قابل مش��اهدهاند .بنابراین ،هر یک از نواحی یاد ش��ده در خزر بس��ته به تغییرات
دمایی رفتار مخصوص به خود دارند (.)Aladin & Plotnikov, 2004) (Hutzinger, 2005
1. calm water
2. homeothermia

شکل  :A )12مدل و الگوي عمومي گردش آب كه بر الگوي وزش باد منطبق است.

در اين الگو به وضوح ایجاد جريانهاي موازي با ساحل  long shore currentقابل تشخيص است.

شکل  :B, Cتغييرات ميزان دماي آب ،شوري ،و ميزان ورود آب به درياي خزر

 تغييرات فصلي سطح شوري آب درياي خزر:A )13 شکل

Note: some water freshening in the Northern Caspian Sea and vice versa in the Middle and Southern
Caspian Sea from February to August
Note: a) advection of relatively warm water in February;

 تغييرات فصلي دماي سطح آب درياي خزر:B

b) upwelling along eastern coast in August; both in the Middle Caspian Sea
C) Casp Info Website, 2014
Turkish State Meteorological Service

 تغييرات شفافيت آب نواحي مختلف درياي خزر:C
 سرعت باد:D

شکل  :B )14شوري سطحي آب

 :Fسنجش آلودگي مواد شيميایي و پيرامون خزر :ددت ،نيكل ،كروم ،و...

 :Eمناطق متأثر از آلودگی صنعتی و اتمی پیرامون خزر

 :Dنواحي مستعد خطر فرسايش خاك پيرامون خزر

 :Cتغييرات ميزان دما و بارش در نواحي مختلف درياي خزر
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جریانهای دریایی
حرک��ت افقی و عم��ودی بدنه و ت��وده آب در افقها و اعماق مختل��ف در دریای خزر
روندهای مش��خصی دارد .جابجایی و گردش سطحی جریان آب در بخشهای میانی و

جنوبی به شکل چرخشی است .در بخش شمالی خزر ،جریان حرکت آب متأثر از روند

حرکتی روانآبهایی است که از سوی خشکی به سمت دریا در جریان هستند .در این
محل جریانهای تند ،سیالبی ،و اتفاقی سریع میتوانند تا فاصله  30کیلومتری از نوار

ساحلی اثرگذار باشند (شکلهای  ،6 ،12 ،13و .)5

آب دریای خزر ماهیتی آشفته و متالطم دارد و دریا از اوائل آبان ماه تا اسفند ماه مواج
اس��ت .دریا در اواخر بهار تا نیمه اول تابس��تان آرامترین زمان خود را س��پری میکند.

همچنین ،حداکثر نیروی امواج در سواحل غربی خزر میانی ثبت شده است.

در دری��ای خزر عالوه بر حرکات افقی ،آب حرکات س��ریع عمودی نیز دارد و به دلیل
همین حرکات ،اکس��یژن غیرمحلول این قابلیت را دارد که توسط جریانهای متالطم

به نواحی عمیق دریا انتقال یابد؛ لذا همان گونه که انتظار میرود در نواحی عمیق خزر

افقهای «فاقد شرایط زیست» 1دیده نمیشوند.

شفافیت آب
به طور کلی آب دریای خزر ش��فافیت باالیی دارد .ش��فافیت آب دریای خزر از س��مت
نواحی ش��مالی به سمت نواحی جنوبی افزایش مییابد .ورود جریانهای شدید آب در
بخش شمالی دریای خزر موجب افزایش تالطم و کاهش شفافیت آب میشود و عمق

دید در نواحی س��احلی از حدود  1متر به حدود  7الی  8متر در نواحلی دور از س��احل
افزایش مییابد.

در نواحی شمالی خزر ،جریانهای شدید و پرحجم رودخانهای میتوانند با حمل ذرات

معلق و مواد آلی مناس��ب ،شرایط را برای رشد جلبکهای آبزی و افزایش کلروفیل در
نواحی نزدیک به س��احل افزایش دهند که خود موجب کدر ش��دن آب میش��ود .کدر

ب��ودن آب در نواحی مصب رودخانهها ،و به ویژه ورودی ولگا ،از طریق ماهوارهها رصد
1. dead zone
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ش��دهاند .این موضوع خود به رش��د و تنوع زیس��تی موجودات در نواحی س��احلی این
مناطق منجر میشود.

ب��ه ط��ور کلی ،با افزایش عمق در نواحی فراس��احل ،تنوع و تراکم زیس��تی موجودات
دریای��ی ،به ویژه نس��بت به افزایش عم��ق کاهش مییابد .ل��ذا در نواحی جنوبی خزر
که عرض خط س��احلی کم ،شیب پیشانی س��احلی زیاد ،حجم آب ورودی رودخانهها

به نس��بت نواحی ش��مالی کمتر ،و به طور کلی عمق آب بیشتر است ،ارزش اقتصادی

صنعت ماهیگیری بسیار کمتر است (.)Hutzinger, 2005

در بخش میانی خزر عمق ش��فافیت آب بین  10تا  15متر و در نواحی جنوب خزر به
حدود  21متر میرس��د .باالترین مقدار شفافیت آب مربوط به بخش دریای باز قسمت

آب دریای باز اندکی
جنوبی دریای خزر اس��ت .در بخش میانی دریای خزر ،ش��فافیت ِ
کمتر است (شکل .)13

تولید مواد غذایی
به طور کلی ،پتانس��یل و «س��طح تولید چرخ��ه غذایی» 1و میزان غذاس��ازی و تولید

ریزمغذیها در دریای خزر کم اس��ت .همان طور که گفته ش��د ،مواد مغذی گوناگون

میتوانند همراه با جریانهای متالطم و در وهله اول از طریق جریان رودخانه ولگا وارد
محیط دریا شوند .مهمترین زمان ورود مواد غذایی به خزر در اواخر بهار و آغاز تابستان

اس��ت .با این ح��ال ،وقتی جریانهای رودخان��های (مانند رود ولگا) منظم میش��وند،

س��دهای طبیعی متعددی برای ورود ،حرکت ،و گردش مواد مغذی غیرمحلول و معلق
در این دریا تشکیل میشود که کاهش شدید فسفر و سیلیس را در پی دارد .با تشکیل

جنگله��ای جلبکی «ماکروفیت» 2بر روی دلتای رودخانهها ،مواد مغذی در آن به تله

افتاده و راه ورود آنها به دریا سد میشود .در کل ،بخش شمالی خزر به جهت فعالیت
ش��دید رودخانه ولگا و تالطم حاصل از آن حائز ش��رایط بس��یار مناسبی برای تشکیل
س��وپ دریایی مغذی و تش��کیل محیط «یوتروفیک» 3است ،در حالی که نواحی دیگر

خزر مانند خزر میانی و جنوبی از نظر وجود مواد غذایی فقیر هس��تند .بر این اس��اس،
1. trophic level
2. macrophyte
3. eutrophic
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تنوع و تراکم جانداران آبزی در نواحی ش��مالی و پس از آن در نواحل س��احل شرقی و

غربی خزر و در مصب رودهای ورودی به خزر ،نس��بت به نواحی عمیق دریا و به ویژه
جنوب خزر بسیار بیشتر است

(Aladin & Plotnikov, 2004) (Hutzinger, 2005).

آلودگیهای زیست محیطی
متأسفانه ،با رشد جمعیت و صنعتی شدن جوامع ،فعالیتهای نفتی ،مصرف آفتکشها،

استفاده از منابع طبیعی و ایجاد پسابهای صنعتی و آلودگیهای مربوط به فعالیتهای

هستهای جهت تولید برق صنعتی و همچنین نشت مواد رادیواکتیو (نیروگاه چرنوبیل)

یا آزمایشهای اتمی ،محیط طبیعی این بزرگترین دریاچه جهان را دس��تخوش انواع
آلودگی قرار داده اس��ت .اس��تفاده بیش از ظرفیت از خاکهای حاصلخیز پیرامون این

دریاچه نیز موجب تس��ریع فرس��ایش یک��ی از مهمترین منابع طبیع��ی ،یعنی خاک،
گردیده اس��ت .در ش��کل  14و  15برخی از آثار فعالیتهای مخرب و نواحی متأثر از
فعالیت انسان به تصویر کشیده شده است (.)Hutzinger, 2005

خطرات شنا در خزر
نام سواحل دریای خزر در کشور ایران با تعطیالت تابستانی ،ایام عید ،و تعطیالت دیگر

در طول سال گره خورده است .سالیانه میلیونها نفر از هر فرصتی برای تن به آب زدن

در سواحل دریای خزر استفاده میکنند .در این میان ،متأسفانه پدیده غرق شدگی در
دریای خزر به یکی از اخبار ناگوار همراه با این تعطیالت بدل شده است ،به طوری که
تعداد بس��یاری از مسافران و افراد غیر بومیرا دستخوش آسیب و تلفات جبرانناپذیر

میکند .اسفبار این که غرق شدگی حتی گریبان افراد بومیو حرفهای آشنا با فن شنا

را نیز میگیرد که این نیز آمار آزار دهنده و تأسفآور دارد.

هر از گاه در مجالت و به مناسبتهای مختلف تحلیلهای گوناگونی پیرامون توجیه این
پدیده به چشم میخورد .برخی این سواحل را همچون جزایر برمودایی دیگر پر از رمز و
راز و همراه با جریانهای چرخشی و پیچشی معرفی میکنند .گروهی باال آمدن ناگهانی
1
سطح آب را علت این پدیده میدانند .اما رایجترین فرضیه وجود جریانهای شکافنده
1. rip current
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اس��ت .این در حالی اس��ت که دریای خزر از جمله دریاهای بستهای است که در آن اثر
جزر و مد وجود ندارد .حتی در فصولی که آب خزر متالطم است ،کمتر کسی باال آمدن
ناگهانی آب دریا را مشاهده نموده تا جایی که خط ساحل ماسهای ،به ندرت به اختالف
س��طح تراز  1متر میرسد؛ اما بسیاری از مردم شاهد این ماجرا بودهاند که به فاصلهای
کم از خط ساحلی ،افرادی که حتی تا حد کمی در ساحل فرضی پیشروی کردهاند ،به
ناگاه ناپدید شدهاند .در حقیقت ،در اثر شسته شدن کف بستر ماسهای ناپایدار زیر پای
خود به درون آب غوطه ور ش��دهاند .در مقایسه ،در سواحل ایرانی دریای عمان و خلیج
فارس ،کمتر موردی از غرق شدگی گزارش شده و این در حالی است که خلیج فارس از
گروه دریاهای حاشیهای باز بوده و به شدت تحت تأثیر پدیده جزر و مد قرار دارد.
به دلیل اهمیت موضوع با استفاده از دادههای حاصل از حفاری در بستر خزر ،به ویژه سکوی
نیمه شناور امیرکبیر ،در زیر الگوی رفتاری رسوبات ساحل خزر به اختصار ارائه میشود.
ضربالمثلی فارس��ی میگوید :بی گدار به آب نزنید« .گدار »1در زبان فارس��ی به نقاط
سنگالخی و پله مانند باالتر از سطح «آب کف رودخانه» گفته میشود که جهت عبور
از ع��رض رودخانه از آن به عنوان جای پا اس��تفاده میکنند (فرهنگ دهخدا) .در این
گفتار بیان خواهیم کرد ،ساحل خزر ،سطح و بستری موقتی است که به ویژه در هنگام
مواج بودن و تالطم دریا به آسانی به حرکت در میآید .در حقیقت ،آن چه تحت عنوان
س��کوی ساحلی خزر میشناسیم وجود خارجی نداشته و سطح ساحلی بسیار ناپایدار،
کاذب ،و در حال تخریب است .برای آن که درک بهتری برای تفسیر رفتار این سطوح
ساحلی در اختیار داشته باشیم ،الزم است به نکات و تعاریفی در این زمینه اشاره کنیم
(شکلهای  ،16 ،17 ،18و .)15
ویژگیهای عمومی بخش ایرانی سواحل خزر
کرانهه��ای جنوبی و بخش ایرانی خزر دارای س��واحلی با دانههای آواری اس��ت که بر

خالف بس��یاری از س��کوهای س��احلی متداول ،فاقد کف و بستر س��نگی سخت شده

هستند (شکلهای  5و .)Firoozfar et al., 2012) (Khoshravan et al., 2013( )18

از نگاه زمینشناس��ان مختلف ،نرخهای رس��وبگذاری متفاوتی ب��رای دریای خزر ذکر

ش��ده اس��ت (بین 0/1تا  4/5میلیمتر در س��ال) .بدین ترتیب ،حوضه خزر به عنوان
?1. bedform or ford

شکل  :A )15ناهمواريهاي درياي خزر و پيرامون آن

 :Bميزان بارش در حوضه آبريز درياي خزر

 :Cمناطق فراس�احلي درياي خزر كه به طور مستقيم به درياي خزر
وابستگي اقتصادي دارند

ش�کل  :A )16ایجاد کانالهای حمل ذرات آواری در اثر برخورد جریانهای س�احلی به توالیهای سست و سنگی نشده
( )unconsolidatedساحل مخرب ،موجب شسته شدن کف بستر میشوند.

 :Bمدل ژورنالیس�تی پیش�نهادی برای فرار از غرق ش�دن در دریای خ�زر .در این الگو راه فرار و اجتن�اب از برخورد با
جریانهای موازی با س�احل مخرب که در اثر انحالل و افزوده ش�دن بار رس�وبی معلق ،بر غلظت و چگالی آن افزوده
شده ،نامشخص است!؟

همچنین ،در بس�یاری از موارد افراد نابالغ و بانوان ناآش�نا با فن ش�نا در اثر شسته شدن بستر بسیار سست و ناپایدار
س�احلی (که بر اثر شس�ته ش�دن بر شیب آن افزوده ش�ده) بیاختیار توس�ط جریان آب به نواحی دور از ساحل حمل
میشوند.

)(canyon & channel

 :Cهندسه و شكل سواحل تخريبي و حركت رسوبات ساحلي به سمت
نواحي عميقتر از طريق كانالهای زير دريايي

شکل  :A & B (17الگوي حركت امواج به سمت ساحل و شستن پيشاني
ساحل مستعد تخريب

A: Sand dune erosion intensity degree, Caspian Sea southern coasts

)18 شکل

Temporal and Spatial Variation of Sand Dunes, the Caspian Sea
Homayoun Khoshravan, Seidmasoumeh Banihashemi, Mahdieh Shapouri
International Journal of Marine Science, 2013, vol.3, No.22

 تشكيل محلول كلوئيد و سوسپانسيون با اندازههای متفاوت در محيط سواحل تخريبي:B
 الگوي طبيعي و رايج حركت و انرژي امواج:C

 الگوي حرکت رسوبات بر روی سطوح شیبدار زیردریایی:D
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یکی از حوضههای با نرخ رس��وبگذاری بس��یار باال در جهان شناخته میشود .این نرخ
رسوبگذاری باال موجب میشود که رسوبات به شکل آبدار و سخت نشده ،قبل از خروج
آب و بدون طی شدن مراحل مختلف سنگشدگی تا اعماق زیاد ،سست و ناپایدار باقی

بمانند .حفاری توالی رسوبی در میدان سردار جنگل نشان داده است که از بستر دریا،

به ترتیب رس��وبات «عهد حاضر»« ،1نئوکاس��پین» ،2الیههای باکو ،و حداقل تا بخش

پایین الیههای سازند آپشرون (توالیهای رسوبی پلیوستوسن تا  2میلیون سال قبل)،
رسوبات کام ً
ال «سست» 3و «سخت نشده» 4قرار دارند .در کل ،بدنه رسوبات حفر شده
از رس س��نگ و شیلهای خاکستری روش��ن تا تیره ،گاهی متمایل به زیتونی ،همراه

با ذرات ماس��ه (گردشدگی و جورش��دگی ضعیف) که اجزای ماسه آن به طور غالب از
جنس کوارتز ،و پس از آن از فلدس��پات و میکای آبدار با س��یمان نادر ،تش��کیل شده
اس��ت .این بدان معنا اس��ت که حداقل حدود  1000متر از این توالی رسوبی ،سست،

آبدار ،ناپایدار ،و س��خت نشده است .فاصله کم از خاستگاه رسوبی سواحل ایرانی خزر،
و نیز نوع جریان حامل این رس��وبات ،همچنین تغییر متناوب انرژی جریانهای حامل

رسوبات ورودی در فصول مختلف سال که حاصل وضعیت خشک یا «ترسالی» 5حوضه
آبریز میباشد ،باعث میگردد در توالی نهشته شده در دلتاهای رسوبی ،دانههای حمل
ش��ده به صورت در هم ،آش��فته ،و یا «جورشدگی ضعیف» 6ظاهر گردد .همچنین ،به

دلیل نازک بودن خطوط س��احلی و بیتأثیر بودن پدیده جزر و مد در دریای خزر (به
دلیل بس��ته بودن آن) ،امکان دانهبندی منظم و غربال کردن ذرات در گس��تره سکوی
ساحلی وجود ندارد .به این ترتیب ،چهره ساحل جنوبی خزر به طور عمده تحت تأثیر
رژیم امواج و جریانها،تراز کوتاه مدت و بلند مدت آب حوضه آبریز ،وضعیت فیزیكوـ

ش��یمیایی ،دمای آب ،و جنس رس��وبات از منش��اء آواری قرار میگیرد .آثار دلتاهای
گذش��ته و خطوط س��احل قدیمۀ همراه آن بر روی خشكی امروزی از سطح تراز 140

متر و در بس��تر دریای امروزی تا تراز50متر از س��طح دریاهای آزاد رصد ش��ده است

(وبسایت پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم ج ّوی).

1. Holocene
2. Neo Caspian
3. loose
4. unconsolidated
5. wet period
6. poorly sorted
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عناصر مهم شكل دهندة ساحل در دریای خزر در درجة نخست فرایندهای زمینشناختی است

كه در دو میلیون س��ال گذش��ته چهرة عمومی س��واحل را به صورت كنونی ایجاد كرده است.

رسوبات رودخانهای ،به همراه امواج ،و کاهش سطح تراز آب از دیگر عوامل شکل دهنده ساحل
خزر هستند (وبسایت پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری).

رودخانههای محلی بسیاری از ساحل ایران به دریای خزر میریزند ،اما سفید رود و گرگانرود

تنها رودخانههایی هستند كه در شرایط كنونی در داخل دریا دلتا تشكیل میدهند .سواحل
ایران عمدتاً ماسهای هستند ( )Firoozfar et al., 2012) (Khoshravan et al., 2013که در
بخشهای مركزی قلوهسنگی و در بخش خاوری به ساحل گلی تبدیل میشود.

به طور معمول ،در حاش��یه قارهها مناطقی با شیب کم وجود دارند که به منطقه فالت
قاره موسوم هستند .فالت قاره ،در حقیقت جزئی از «قلمرو دریایی کنار قارهها» 1است

که با ش��یب کم ،در حکم دنباله خشکی به حساب میآید .این منطقه از ساحل ،محل

ته نشست رس��وبات نریتیک است که از خاستگاه تخریبی حوضه ،رسوباتی با جنس و
دانهبندی مختلف به آن حمل شدهاند.

برخی محققین فالت قاره را به عقب نشینی ساحل (فالت تخریب یافته) و بعضی دیگر

به «اش��غال ممتد رس��وباتی که ذرات در محیط آن به تدریج به طرف پهنه دریا ریزتر
میش��وند» 2نس��بت دادهاند .در حقیقت ،فالت قاره قسمتی از خشکی است که به زیر
آب رفته است .نه تنها شبکههای رودخانهای زیردریایی ،که وجود کارست و «الپیزها»

3

(ش��یار و کانالهای موجود در سطوح قابل فرسایش) (شکل  )17در اعماق آهکی این
فالتها تأیید میکنند که نواحی فالت قاره بخشی از خشکی میباشد.

در ش��رایطی كه عملكرد عوامل زمینشناختی در زمانهای طوالنی بروز میكند و در
این بازه زمانی رژیم موج و جریان تغییرات محسوس��ی ندارند ،نوس��ان تراز آب دریای

خزر مهمترین عامل در ش��كلدهی س��احل به شمار میآید .تغییر تراز آب دریای خزر
س��بب تغییر تراز عملكرد موج و جریان و تغییر تراز آب زیر زمینی ،و در نتیجه ایجاد

عوارض ریختشناختی جدید بر حسب جنس و شیب سواحل میگردد .سواحل دریای
خزر بر حس��ب نوع فرایندهای غالب در آن (فرایندهای دریایی نظیر تراز آب ،موج ،و
1. epicontinental
2. proximal to distal environment
3. lapies
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جریان) و فرایندهای مؤثر از خش��كی (رودخانهای) ،به دو دسته كلی سواحل دلتایی و

سواحل غیردلتایی قابل تقسیم هستند.

هر چند در سواحل ایرانی خزر ،رودخانههای محلی بسیاری به دریا میریزند و حجم زیادی

آب و رس��وبات را با خود حمل میکنند ،اما تنها رودخانهای که در این س��و امکان تشکیل

دلتای وس��یع دارد ،رودخانه سفید رود است .همچنین ،بخش خاوری دریای خزر در پهنه
ترکمنستان ،با داشتن آب و هوای خشك اكنون تقریباً فاقد رودخانه و دلتا است.
نوس��ان ت��راز آب دریای خزر در مقیاس زمینش��ناختی تأثیرات عمدهای بر تش��كیل

دلتاها داشته است .در زمان پیشروی آب ،دلتاهای قدیم توسط دریا پوشیده میشدند

و دلتاهای تازه به طرف خش��كی عقبنش��ینی میكردند .در زمان عقبنش��ینی دریا،

رودخانهها با قطع رسوبات دلتایی قدیم در داخل دریا پیشروی میكردند .برای توسعه
دلتاهای بزرگ بهترین حالت پایداری تراز آب حوضه است .در زمان پایداری نسبی تراز

آب دریای خزر در كرانههای دلتاها بارهای بزرگ رسوبی تشكیل شدهاند.

مهمترین پدیده زمینش��ناختی ساحل ایران وجود رش��ته كوه البرز است كه سواحل

ایران را محاصره كرده و به واس��طة چند گس��ل بزرگ با اختالف ارتفاع زیاد از ساحل

متمایز است .بر اساس اندازه ذرات رسوب ،سواحل ایران را میتوان به سه نوع ماسهای
(س��واحل گیالن و خاور مازندران) ،قلوهس��نگی (باختر مازندران) ،و گِلی (گلس��تان)

تقس��یمبندی كرد ( .)Firoozfar et al., 2012) (Khoshravan et al., 2013متناس��ب

با رس��وبات س��احل ،با افزایش عمق ،رسوبات بس��تر نیز ریزدانهتر میشوند كه این امر

به ش��یب بس��تر ،انرژی امواج ،و آورد رسوب رودخانهای بستگی دارد .بنابراین ،شیب و

گسترة ساحل در خشكی آن نیز متفاوت است.

در بخش باختری گیالن و مازندران ،س��احل خش��كی باریك و پرش��یب است .به این
ترتیب ،در بخش عمدة بستر كمژرفای ساحل ایران ،رسوبات ماسهای غالب است و در

نتیجۀ عمل امواج ،رسوبات به سوی پایین دست دریا حركت كرده و بارهای زیر آبی را

تشكیل میدهند .از این گذشته ،سواحل دریای خزر متأثر از الگوی وزش باد و چرخه

آب تحت تأثیر «جریانهای موازی با س��احل» 1میباش��ند که همراه با الگوهای دیگر

حرکت آب ،به فرسایش بیشتر بستر ساحلی کمک میکنند (شکلهای  16و .)17

1. longshore currents
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اثر کانیهای رسی در تغییر غلظت آب
رس در مفاهیم رسوبشناس��ی از نظر اندازه به کلیه ذرات رس��وبی ریزتر از  4میکرون
اط�لاق میگ��ردد .همچنین ،از نظر ترکیب ش��یمیایی به س��یلیکاتهای آلومینیوم با
ساختمان ورقهای گفته میشود که معموالً در اندازه ریز در رسوبات ظاهر میشوند.

کانیهای رسی ،سیلیکاتهای هیدراته آلومینیوم میباشند که از یکی از دو واحد پایه
چهار وجهی س��یلیکا و هش��ت وجهی آلومینا تش��کیل یافتهاند .هر واحد چهار وجهی

مرکب از چهار اتم اکس��یژن میباش��د که یک اتم س��یلیکون را در برگفتهاند .ترکیب

واحدهای چهار وجهی بین چهار وجهیهای همسایه مشترک قرار میگیرند.

واحدهای هشت وجهی مرکب از شش اتم هیدروکسیل میباشند که یک اتم آلومینیوم

را در برگرفتهاند .ترکیب واحدهای هش��ت وجهی آلومینیوم هیدروکس��یل تولید یک
ورقه هش��ت وجهی میکند .این ورقه ،ورقه گیبسیت نیز نامیده میشود .گاهی مواقع

در واحدهای هش��ت وجهی ،اتم منیزیم جایگزین ات��م آلومینیوم میگردد که در این

حالت ،ورقه هشت وجهی ،ورقه بروسیت نامیده میشود.

در یک ورقه س��یلیکا ،هر اتم س��یلیکون با ظرفیت مثبت چهار ،با چهار اتم اکسیژن با

ظرفیت منفی کل هشت ،پیوند دارد .لیکن هر اتم اکسیژن در پایه چهار وجهی با دو اتم
سیلیکون پیونده داده شده است .این بدان معنی است که اتم اکسیژن فوقانی هر واحد
چهار وجهی دارای یک بار ظرفیتی واحد است که نامتعادل بوده و باید متعادل گردد.
از این رو اتمهای اکس��یژن جایگزین هیدروکس��یلها میش��وند تا پیوندهای ظرفیتی

خنث��ی گردد .بر خالف کائولینی��ت که بین الیههایش پیوند هیدروژنی برقرار اس��ت،

در ساختار کریس��تالی مونت موریلونیتها الیه هشت وجهی بین دو الیه چهار وجهی
محبوس بوده و تنها نیروی موجود ،نیروهای ضعیف واندوالس اس��ت .به این خاطر ،در

هنگام تماس با آب ،س��اختار کریستالی مونت موریلونیتها به راحتی مولکولهای آب
را جذب نموده و تا شش برابر حجم اولیه خود متورم میشوند (شکل .)19

ذرات رس در سطح خود بار منفی خالص حمل میکنند .این پدیده هم به علت جانشینی

ایزومورفیک و هم به علت شکس��ت پیوستگی ساختمان مولکولی در لبهها میباشد .هر

چه سطح مخصوص کانی رس (مساحت سطح بر جرم) بزرگتر باشد ،بار منفی بزرگتر
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خواهد بود .بعضی مناطق با بار مثبت نیز ممکن است در لبهها وجود داشته باشد.
در رس خش��ک ،اث��ر ب��ار منفی ب��ا کاتیونهای مختلف��ی نظیر یون فلزات کلس��یم،
منیزیم ،س��دیم ،و پتاسیم متعادل میگردد که ذرات نگه داشته شده به وسیله جاذبه

الکترواس��تاتیک را احاطه کردهاند .وقتی که آب به رس اضافه ش��ود ،کاتیونهای فوق
و یک تعداد از آنیونها ،در حول ذرات رس ش��ناور میش��وند .این پدیده الیه مضاعف

پراکنده نامیده میشود .در الیه مضاعف ،تمرکز کاتیونها با فاصله از سطح ذره کاهش
پیدا میکند .مولکولهای آب قطبی هستند؛ در نتیجه مولکول آب همانند یک میله با

بار مثبت در یک انتها و بار منفی در انتهای دیگر عمل میکند.

در الیه مضاعف ،مولکولهای دو قطبی آب هم به وس��یله س��طح بار منفی ذرات رس

و هم به وس��یله کاتیونها جذب میش��وند .کاتیونها نیز به نوبه خود به وسیله ذرات
خاک رس��ی جذب میشوند .مکانیسم سومیکه آب به وسیله آن به ذرات رسی جذب

میش��ود ،پیوند هیدروژنی اس��ت که در آن اتمهای هیدروژن مولکول آب به وس��یله

اتمهای اکس��یژن واقع در س��طح ذرات رس جذب میش��وند .بعض��ی از کاتیونهای

هیدراته ش��ده جزئ��ی در آب حفرهای نیز به س��طح ذرات رس جذب میش��وند .این
کاتیونها مولکولهای دو قطبی آب را جذب میکنند.

با توجه به س��اختار مولکولی و اتمیو خواص ش��یمیایی رسها میتوان دلیل خاصیت

چس��بندگی و جذب در صد باالی آب توس��ط این کانیها ،رسوبات ،یا خاکها یا دلیل
این که چرا وقتی در آب حل میشوند به سختی و پس از زمان طوالنی رسوب میکنند
را دریاف��ت و عملک��رد این مواد را در طبیعت توجیه ک��رد .از مهمترین خواص رسها

میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1 .1در آب حل نمیشوند ،ولی آب را در خود جذب كرده به صورت خمیر در میآیند.
2 .2گل و خمیر آنها شكلپذیر است.
3 .3گل و خمیر آنها در حرارت سخت شده و به سفال و چینی تبدیل میشود.
4 .4در  PHبی��ن  8ـ 6ب��ه حال��ت معل��ق و در  PHكمتر از  6و بیش��تر از  8رس��وب
میكنند.

شکل  )19مقايسه حالليت نمك ،ذرات رسي ،و دانههای ديگر در آب

62

¨ زمینشناسی حوضه جنوب خزر از نگاهی دیگر

5 .5رسها تبادل یونی قابل توجهی دارند؛ به همین دلیل ،عالوه بر كاتیونهای كلسیم،
منیزیم ،پتاسیم ،و سدیم ،آب را نیز به شدت جذب مینمایند.

6 .6ساختمان ورقهای دارند.
تشکیل محلولهای حقیقی ،کلوئیدی ،و امولسیون
در محلولهای واقعی ،ذرات جسم محلول به صورت مولکول و یا یون بوده و محیط همگن

و یکنواختی به وجود میآورند؛ یعنی جسم محلول و حالل ،یک فاز تشکیل میدهند .در
محلولهای کلوئیدی ،واحدهای ماده محلول از نظر ماهیت یا حجیم هستند و یا این که
از چندین مولکول بزرگ مجتمع شده به دست آمدهاند (مانند نشاسته).

امولس��یون ،کلوئیدی اس��ت که در آن ذرات معلق یک مایع در مایع دیگر وجود دارند؛

مانند تعلیق روغن در آب .امولسیون و سوسپانسیون زیر مجموعهای از محلول کلوئیدی
به حس��اب میآیند .تنها تفاوت اساس��ی که میتوان قائل ش��د در اندازه ذرات محلول

امولس��یون و محلول کلوئیدی است؛ به طوری کهاندازه ذرات محلول سوسپانسیون و
امولسیون بزرگتر از محلول کلوئیدی است و محلول کلوئیدی نیز دارای ذرات بزرگتر
از محلولهای حقیقی اس��ت .اندازه ذرات محلول امولسیون ،حدود  1000بار از اندازه

ذرات محلول کلوئیدی درشتتر است (شکل.)19
رفتار سیال آب

ه��ر «فوت مکعب آب ش��یرین» 62/4 1پوند وزن دارد .هر لیت��ر آب دریای خزر 12تا
 13گ��رم نم��ک دارد که با این غلظ��ت ،وزن آب دریای خزر را ت��ا  pcf 63/2افزایش

مییابد .خانواده رس از جمله سیلیکاتهایی هستند که حاصل تخریب گروهی دیگر از

س��یلیکاتها ،یعنی فلدسپاتها میباشند .بر اساس ترکیب شیمیایی خاستگاه رسوبی

س��نگ ،رسهای به وجود آمده در محیط میتوانند ترکیب و رفتاری متفاوت داش��ته

باش��ند .گروهی از آنها به شدت آب دوست و جاذب رطوبت هستند؛ در مقابل برخی
دیگر از رسها در اثر جذب آب متورم و برخی دیگر به طور کلی در مقابل ورود آب به

درون شبکه کانی خود مقاومت میکنند.

)1. Pound Cubic Feet (pcf
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از آن چه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که اجزای رسوبی فالت ساحلی ،با دانهبندی

و جنس��ی در اندازه س��یلت ،رس ،و ماس��ههای بس��یار دانهریز تا اندازه ماسه و اجزای

درش��ت دانه دیگر میتوانند به اش��کال مختلف با آب معمولی دری��ا ،در فاز کلوئید یا

سوسپانس��یون مخلوط ش��ده و آب دریا را ،هم از نظر وزن و هم از نظر «گرانروی»،1

بس��یار غلی��ظ و چگال کنند .چنان ک��ه در صنعت حفاری ،س��یاالت حفاری را جهت

کنت��رل دیواره حفرۀ در حال حفاری ،به روشهای مش��ابه ،تا وزن  pcf 150در محل

موقعیت سکوی حفاری ،ساخت و تولید مینمایند .سیال در این حالت به شدت غلیظ
و صمغگونه است.

چرخه گردش آب در نواحی ساحلی
هنگام عملیات حفاری در میدان س��ردار جن��گل ،به طور لحظهای رفتار الیهها رصد و
تعبیر و تفسیر میشد .همچنین ،لحظه به لحظه ،موقعیت کف بستر ،تاج ،و دهانه چاه

و جریانهای غیرمعمول ،اما رایج در «افقهای س��طحی کف بس��تر» ،2قابل رؤیت بود.

وضعیت س��کون و ی��ا جریانهای دیگر غیرمعمول ،از جمله تالط��م و یا جریان یافتن
چاه نیز از طریق «دس��تگاه نمایشگر زنده تصویری» 3سرچاهی قابل مشاهده ،ضبط ،و

کنت��رل بود .کنترل و پیگیری لحظ��های پارامترها و رفتار مته حفاری و رصد تغییرات
حجم گل نشان داد که الیههای در حال حفاری دارای رفتار و جنسی متفاوت هستند.

هر چند که بدنه غالب رس��وبات را «گِل س��نگ آواری» 4تشکیل میدهند ،در افقهای

مختلف توالی رسوبی آثاری از دانههای ماسه با مقادیر مختلف مشاهده میشود .برخی
از الیهها بعضاً خش��ک یا دارای رفتاری س��اکن و یا «سیالپذیر» 5و برخی دیگر دارای

آب محبوس تحت فش��ار و رفتاری «تهاجمی» 6نس��بت به چ��اه و ادوات درون چاهی

هس��تند .رفتارهای فوق در افقهای بس��یار نزدیک به فاصله بسیار کوتاهی از هم قابل
مشاهدهاند ،به طوری که جدا و کنترل کردن مناطق نزدیک با شرایطی که همزمان در

حال هرزروی یا تحت فشار جریان تهاجمی درون حفره در حال حفاری هستند بسیار
1. viscosity
2. shallow water flow
)3. Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV
4. mudstone
5. loss zone
6. flow
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سخت است .این فرایندها کنترل و سرعت عملیات را دستخوش تغییر میکنند.
ب��ا توج��ه به آن چه که در رخنمونهای س��طحی و مقاطع زیر س��طحی قابل رؤیت و
تفس��یر است ،دانهبندی رس��وبات ،به ویژه در رسوبات تخریبی کم عمقتر عهد حاضر،

نامنظمتر بوده ،الیهها در فواصل نزدیک و در جوانب مختلف ،به سرعت «قابل حذف»

1

یا قابل تبدیل به اجزای رسوبی با دانهبندی متفاوت هستند.

شکل کلی جریانهای معمول دریایی از سمت دریا «به سمت ساحل» 2است .تحقیقات

و برداش��تهای هواشناسی وجود «جریانهای دیگری که موازی با ساحل هستند» 3را

نش��ان میدهند که در حقیقت عمود بر جریانه��ای قبلی بوده و تابع الگوی وزش باد

هس��تند .این جریانها موجب تشدید فرسایش و تخریب خطوط ساحلی میگردند .از

آن چه گفته ش��د میتوان دریافت که جبهه امواج هنگام برخورد با پیش��انی رسوبات
س��احلی ،در برخورد به الیههایی با جنس و اندازه مختلف ،بخش��ی از رس��وبات رسی
تا ماس��های پهنه س��احلی را شس��ته و از طریق کانالهای زیر دریایی به سمت نواحی

عمیقت��ر دری��ا حمل کنند .برخ��ی از الیهها به راحتی در حجم و ت��وده آب دریا حل

میش��وند ،ولی الیههای رسی کم تراواتر کمتر تحت تأثیر قرار میگیرند .به این دلیل،
جریانهای آب برگش��تی دارای ذرات محلول و یا معلق با درجه حاللیت متفاوت بوده
و میتوانند جریانهای آش��فتهای در س��مت ساحل ایجاد کنند (شکلهای  ،18 ،19و

 .)17همین عامل س��بب ش��ده اس��ت که برای کنترل اثر امواج در ساحل و سازههای

س��احلی در سواحل مخرب از «قطعات تخته سنگی بزرگ در حد و اندازه خرده سنگ

و تخته سنگ» 4استفاده شود.

با توجه به آن چه گفته ش��د میتوان نتیجه گرفت در س��کوهای س��احلی معمول ،به
جهت آن که سکوی ساحلی از کف و بستر سخت سنگی با شیب مالیم برخوردار است،
افراد میتوانند با اعتماد به بس��تر باثبات فالت س��احلی تا فواصل دور از خط س��احلی

به س��مت دریا پیش��روی کنند ،در حالی که در س��واحل خزر ،حتی در نواحی بس��یار
نزدیک به نواحی داخلی س��کوی س��احلی ،فرد شناگر به ناگاه دچار شسته شدن بستر

ماسهایـگِلی زیر پای خود شده و به درون سیال بسیار سنگین و غلیظی که در شرایط
1. pinch out
2. onshore
3. longshore currents
4. Boulders and Cobbles
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تالطم دریا میتواند س��احل را ناپایدارتر کند فرو میرود .بدین ترتیب ،الگوی متالطم
و نامنظم آب فرد ش��ناگر را به درون خود میکش��اند .در این حالت ،حتی افراد ماهر و

آش��نا با فن شنا باید دارای مقاومت و آمادگی بدنی باالیی برای غوطهور ماندن در این

ش��رایط پیرامونی باشند .همه آن چه گفته شد در یک جمله و عبارت قابل جمعبندی
نیس��ت .کف بستر سواحل خزر ش��یبی غالباً زیاد داشته و برعکس بسیاری از الگوهای

رایج در سکوهای ساحلی ،دلتایی سخت نشده ،آبدار و کام ً
ال دروغین ،سست و ناپایدار،
و از نوع س��واحل مخرب همراه با فرسایش مداوم دریایی است ( )Reading, 1996که
مجموعهای از عوامل جغرافیایی ،رسوبی ،هیدرولیکی ،و هیدرواستاتیکی محیطی بسیار

ناامن برای شنا به وجود میآورد.

در مجموع میتوان گفت که کف بس��تر ساحلی شیبدار خزر یک بستر پایدار با مقدار
شیب و اشکال مرسوم هندسی مشابه در نواحی ساحلی رایج جهان نمیباشد.

فصل دوم
زمینشناسی حوضه جنوب
خزر و نواحی مجاور آن

فصل دوم
زمینشناسی حوضه جنوب
خزر و نواحی مجاور آن

دیباچه
ایران شمالی که در واقع در محدوده خط درز دریای تتیس قدیمی است ،با مکانیسمهای

مختلف ،دو پهنه فشارشی را یکی در شرق ،با نام حوضه کپه داغ و دیگری با ویژگیهای

کشش��ی ،با نام خزر جنوبی در غرب خود شامل میشود (شکلهای 20و  .)21در مورد
تخصیص حوضه کپه داغ به دو پهنه اوراسیا و گندوانا نظرات مختلفی ابراز شده است.

پیسنگ کپه داغ
کپه داغ با پیسنگی اوراسیایی
در زم��ان پالئوزوئی��ك بین قارههای اوراس��یا و گندوانا اقیانوس��ی به ن��ام تتیس و یا
پالئوتتیس وجود داشته است .صفحة ایران جزئی از اَبَر قاره گندوانا بوده که در حاشیه

جنوبی اقیانوس پالئوتتیس قرار داش��ته اس��ت .صفحة توران نیز در حاشیة جنوبی اَبَر
قارة اوراس��یا و در ساحل شمالی اقیانوس تتیس جای داشته است .در كربونیفر میانی
پوستة اقیانوسی مزبور شكسته شده و «فرورانش» 1آن به زیر صفحة قارهای توران آغاز
گردیده اس��ت .فرورانش پوسته اقیانوسی پالئوتتیس به زیر پوسته قارهای توران سبب
خارج ش��دن فالت قاره از آب و توقف رس��وبگذاری در آن شده است .این فرآیند سبب

تشكیل یک س��ری ورقههای نازک تراشه مانند شده که مجموعهای متشکل از پوسته
1. subduction

شکل )20

)(ب

)(الف

)(ج
 مقطع عرضي زمينشناسي در امتدادهاي، موقعيت واحدهاي ساختاري مرتبط با زمينشناسي درياي خزر:) الف21 شکل
.مشخص شده در شكل (ب) آمده است
 نمايش هندسي و مقطع عرضي توالي زمينشناسي حوضه درياي خزر:ب
 ایالت هیدروکربوری حوضه شمال خزر:A

1: Cenozoic; 2:Mesozoic; 3:Upper Permian; 4:Kungarian Salt; 5:Carboniferous to Permian; 6: Devonian to
Carboniferous; 7: Lower Paleozoic; 8:Proterozic.Carboniferous; 7: Lower Paleozoic; 8:Proterozic.

 ایالت هیدروکربوری حوضه میانی خزر:B

1: Cenozoic; 2:Cretaseous; 3:Jurassic; 4: Upper Permian to Triassic.

 ایالت هیدروکربوری حوضه جنوب خزر:C

1: Quaternary; 2: Middle to upper Pliocene; 3: lower Pliocene; 4: Miocene;
5: Oligocene to Miocene (Maykop Formation); 6: Paleocene to Eocene;
7: Mesozoic; 8: basement, continental crust; 9: basement, oceanic crust;
10: water of Caspian Sea

)Klett et al. USGS, 2010( :الف و ب

)Manafi et al., 2013(  و پارا تتیس، پالئوتتیس، موقعيت كنوني خط درز نئوتتیس:ج
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اقیانوس��ی ،رسوبات توربیدایتی ،و نهش��تههای نواحی عمیق دریا بوده که به «گوههای
فزاینده» 1مش��هور هس��تند .این گوهها بر روی پوسته اقیانوس��ی توران رانده شدهاند.
فرآیندهای مزبور را به فاز كوهزایی هرسینین نسبت میدهند (علوی.2)1991 ،

افیولیتهای جنوب مش��هد و ش��مال فریمان بقایایی از این گوههای فزاینده هس��تند
(مشاهدات صحرایی و همچنین علوی .)1991 ،در نتیجه ،نهشتههای زمان لیاس ناحیه

آق دربند با ناپیوستگی آشکار بر روی «نهشتههای آذر آواری تریاس میانیـباالیی» 3قرار

میگیرند .این توالی ،خود بر روی ضخامت زیادی از رس��وبات آواری سرخ رنگ مشابه
موالسه��ای پرمی��ن باالییـتریاس زیرین فالت توران قرار گرفته و بهطور ناپیوس��ته

پیسنگ هرسینین را میپوشاند .این توالی با رسوبات خرد قاره ایران نسبتی نداشته و

با توالی چینهای پهنه ترکمنس��تان قابل مقایسه است (( )Ulmishek, 2004شکل.)20
ما با این مس��تندات که با قرائنی دیگر در ادامه ارائه میش��وند ،مرز بین صفحه ایران و

توران را در داخل خاک ایران و در قاعده حوضه رسوبی کپه داغ در نظر میگیریم.
کپه داغ با پیسنگی گندوانایی

برخ�لاف طرفداران نظری ه اوراس��یایی ،افتخارنژاد و بهروزی 4معتقدند که س��نگهای

پرکامبرین پسینـپالئوزوییک در ناحیه رباط قره بیل همسان نهشتههای ایران مرکزی
و البرز شرقی هستند و رخسارههای دونینـکربونیفر پنجره آق دربند مشابه سازندهای

جیرود و مبارک البرز مرکزی ذکر میکنند و نتیجه میگیرند که پهنه کپه داغ متعلق

ب��ه پهنه گندوانا اس��ت .جدا از دو نظریه فوق ،بقایای اولترامافیک و اقیانوس��ی اطراف
مش��هد که س��ن پرمین پس��ینـ میانی دارد میتواند مؤید یک کافت درون قارهای در

اواخ��ر کربونیف��ر و اوایل پرمین باش��د که همزمان یا پ��س از آن حوضه کپه داغ را به
صورت یک حوضه رس��وبی مس��تقل و ناهمس��از با ایران مرکزی و البرز شرقی مطرح

نموده اس��ت (آقانباتی .)1383 ،همان گونه كه ذكر ش��د ،افيوليتهاي جنوب مشهد و
فريمان و توالی آق دربند در ناحیه جنوب شرق مشهد ،بیشتر مؤید برخورد دو پوسته

هس��تند ،نه یک کافت و کشش اقیانوسی .رس��وبات ولكانوژنیك تریاس در این بخش
1. accretionary prisms
2. Alavi, 1991
3. Pre-Liassic
4. Eftekharnejad & Behroozi, 1991
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مرب��وط به یك «حوضة پیش كمانی» 1یا در «حوض��ة بین كمانی» 2زونهای برخورد
پوسته اقیانوسیـقارهای هستند (علوی.)1991 ،

الزم به ذكر اس��ت كه از دونین تا تریاس ،حوادث زمینشناس��ی و رسوبگذاری در كپه
داغ و بینال��ود روندی كام ً
ال متمایز از هم را نش��ان میدهد كه حاكی از جدا بودن این

دو پهنه از یكدیگر است.

افش��ار حرب ( )1373نواحی گرگان ،جاجرم ،و اس��فراین را بخش��ی از قلمرو کپه داغ

دانس��ته و در تجزیه و تحلیل جغرافیا و محیط دیرینه آن به واحدهای س��نگی بعد از
کامبرین اشاره میکند که مشابه ایران مرکزی و البرز است .وی برای نامگذاری از همان

واژهها استفاده میکند که میتواند مؤید تعلق این پهنه به مجموعه گندوانا باشد .با این

وجود این ،یافتههای زمینشناس��ی بیانگر آن اس��ت که پارهای از رخسارههای سنگی

کپ��ه داغ که در نواح��ی بینالود ،جنوب بجنورد ،و جنوب گ��رگان حاضرند «ورقههای

نابرجایی» 3هس��تند که در پی حرکات آلپی و در نتیجه گس��لش به روی حاشیههای

شمالی البرز و تا فواصل زیاد رانده شدهاند (آقانباتی( .)1383 ،شکل )22

زمینشناسی زمان قبل از تشکیل حوضه جنوب خزر
ش��مال البرز را میتوان مرز بین اوراس��یا و گندوانا دانس��ت که در این روند پهنه ایران

و ت��وران ب��ر اثر فاز کوهزایی هرس��ینین به هم دوخته ش��ده و توالیهای س��نگی آن
ارتفاع گرفتهاند ( .)Zanchi et al, 2009در ش��مال البرز رس��وبات آواری تریاس پسین

تا ژوراس��یک شمش��ک با رخنمونهایی محدود در اطراف دره نکا و جنوب گرگان در

ش��رق البرز قابل مشاهده هس��تند .بر روی توالی مزوزوئیک که شامل سازند شمشک
تا س��نگ آهکهای کرتاسه پسین است ،مجموعههای س��نگی مربوط به زمان قبل از

کوهزایی س��یمرین رانده ش��دهاند .این مجموعه شامل شیست گرگان و توالی دگرگون
ش��ده اردویسین باالـسیلورین پایین است که به س��مت نواحی جنوبی به باالی توالی

مزوزوئیک رانده شده است.

در ناحی��ه تالش در غرب البرز ،مجموعه ش��اندرمن که ش��امل بازماندههای افیولیتی
1. fore arc basin
2. inter arc basin
3. nappe

شکل )22

د :مقايس�ه نهش�تههای قبل از لي�اس ( )Prelissicمرز ش�مالي
ايران ،از ناحيه آقدربند تا تالش

ج :نقشه زمينشناسي البرز شمالي/غربي

ب :نقشه زمينشناسي البرز شمالي/شرقي

الف :نقش�ه زمينشناسي البرز مركزي -شمالي -شمال غربي و
شمال شرق البرز

(ب)

(د)

(الف)

(ج)
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و ورقههای رانده نابرجای پوس��ته عمیق اقیانوس��ی در نظر گرفته میش��وند ،بر روی
توالیهای ژوراسیک رانده شده و با توالی مشابه واریسکن قفقاز قابل مقایسه هستند.

درجنوب مجموعه ش��اندرمن اس��لیتهای پالئوزوئیک باال و کربونیفر که در زیر سازند

ژوراسیک زیرین شمشک قرار گرفتهاند از نشانههای دگرگونی فازهای کوهزایی قبل از
سیمرین هستند (شکل .)23بدین ترتیب میتوان گفت که حاشیه جنوبی دریای خزر

دنباله غربی حوضه کپه داغ است.

بررسی ردیفهای رسوبی جنوب دریای خزر از ناحیه گنبد تا دشت مغان نشان میدهد
که نهش��تههای میوس��ن میانی به بعد که گاه تا  4500متر ضخامت دارند ،در مجموع
ماهیت آواری و لب ش��ور داشته و تفاوت چشمگیری با رسوبات همزمان خود در البرز

دارند (آقانباتی.)1383 ،

حفاریهای نفتی نش��ان میدهند رسوبات س��نوزوئیک نوار جنوبی دریای خزر متعلق

به ش��رق پاراتتیس بوده که متأثر از فرونش��ینی بس��تر و کاهش س��طح آب ،از ساحل
قدیمه خود عقب نشس��تهاند .دشت گرگان با تأثیر پسروی و پیشروی دریای میوسن و
خزر قدیمی ،حجم انبوهی از رس��وبات را ،که از چند ده متر در ش��رق گرگان تا بیش از

س��ه هزار متر در شرق خزر متغیر اس��ت ،در خود جای میدهد .در این دشت رسوبات
سارماس��ین نهشته ش��ده ولی رسوبات پونس��ین غایبند .همچنین ،نهشتههای آشکوب

چلکنین (پلیوس��ن زیرینـمیانی) و آق چغیلین (پلیوس��ن باالیی) در این دشت وجود

دارند که با رخسارههای خزری کواترنر پوشیده میشوند (موسوی روحبخش.)1380 ،

توالی رسوبی الیگومیوسن ناحیه مغان (شکل  )23در بخش شمال غرب ایران را سازند

تخریبی زیوه نمایندگی میکند .تجزیه و تحلیل ذرات آواری و اجزای رس��وبی س��ازند
زی��وه (نام قبلی «زیور» ،)1محیط تش��کیل این توالی را به «مجموعههای فعال پش��ت

کمانی» 2منتسب میکند.

سیستم رسوبی اصلی تشکیل این توالی ،عمدتاً از نوع محیطهای رودخانهایـ دلتایی و بر

بخش سکوی ساحل جنوبی «حوضه رسوبی خزر» 3منطبق است .امینی ()Amini, 2006
1. Zivar
2. active back arc setting
3. Paratethys

شکل  )23ب :به نظر مي رسد ،پس از رخداد سيمرين ،همزمان دو حوضه در لبه جنوبي توران پديد آمد .يكي كپه داغ
با روندي به س�مت ش�مال غرب و ديگري البرز با روندي به س�مت جنوب غرب گسل مازندران حد حوضه كپه داغ و
گس�ل البرز ش�مالي حد حوضه البرز است .نهشتههای هر دو حوضه به سمت نواحي غربي (كپه داغ) و به سمت نواحي
شمالي (البرز) با توالي ضخيم نئوژن حوضه خزر جنوبي پوشانده ميشوند.
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س��ه سیکل رس��وبی اصلی کوچک مقیاس تا بزرگ مقیاس را در تأمین اجزای رسوبی در
این سازند تفکیک و قابل تشخیص میداند .این سیکلهای رسوبی ،برحسب مورد از چند

متر و چند ده متر ،تا چند صد متر ضخامت دارند .به نظر میرسد اصلیترین دلیل تشکیل

سازند زیوه تغییرات تکتونیکی در حوضه باشد .همان طور که اشاره شد ،در محیط رسوبی
این س��ازند س��ه عامل موجب تغییر حجم و س��طح آب بودهاند .باال آمدگی کف حوضه و

«فرونشس��ت» 1آن موجب تغییرات کوچک و متوس��ط مقیاس محیط ،و تغییرات جهانی
س��طح آب دریاها (یوستاسی) 2باعث تغییرات بزرگ مقیاس شدهاند .در تشکیل خاستگاه

رس��وبات حوضه ،فعالیت گسلهای فعال در حاشیه محیط اهمیت بسیاری دارند .جنس،
طبیعت ،و ضخامت رسوبی سازند به جنس توالی سنگی خاستگاه رسوبی ،میزان فرسایش
و هوازدگی ،فاصله خاس��تگاه از محیط رس��وبی ،میزان انرژی جریانهای حامل رسوبات،

تغییرات خاستگاه رسوبی ،و همچنین نوع گسل خوردگی و فرایندهای تکتونیکی در حین
رسوبگذاری در محیط مرتبط است .رخسارههای سازند زیوه از نوع «دلتایی پیشرونده»

3

پس��رونده به سمت نواحی جنوبی حوضه خزر جنوبی بوده است .این رخسارهها آن چنان

که انتظار میرود به س��مت نواحی شمال شرقی خود عمیق میگردند .جریانهای متعدد

س��احلی مسئول حمل و توزیع رسوبات در محیطهای «پهنه و شیب دلتای» 4این سازند

بودهاند .امینی ( )Amini, 2006در بخشهایی از این س��ازند ،افقهای غنی از مواد آلی و

زغال گزارش نموده است .این سازند در مطالعات گستردۀ صورت گرفته در منطقه توسط
شرکت نفت فرانسه به عنوان سنگ مخزن اصلی معرفی شده است .با این وجود ،تا کنون

هیچ ذخیره هیدروکربوری اقتصادی از این ناحیه گزارش نشده است.

زمینشناسی مرز جنوبی حوضه خزر (البرز مرکزی)

محدوده جنوبی حوضه خزر جنوبی ،عمدتاً در برگیرنده نهشتههای آواری نئوژن است

ک��ه در کنار توالیهای رس��وبی محدود قرمز و قهوهای رنگ حوض��ه خزر جنوبی قرار

گرفته و خود خاستگاهی برای نهشتههای حوضه خزر جنوبی محسوب میگردد.

تخریب و فرسایش ارتفاعات هر ناحیه در طول زمانهای زمینشناسی میتواند ساختار
1. subsidence
2. eustasy
3. progradational
4. delta plain/front
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و تاریخچه چینهشناس��ی حوضههای محیطی آن منطق��ه را در معرض دید قرار دهد.

زمانی که جریانهای فرسایش دهنده از سمت ارتفاعات به سمت گودیهای هر حوضه

جریان مییابند ،ذرات کنده شده از ارتفاعات را با خود حمل و در نواحی پایین دست

آن نهش��ته میکنند .در نتیجه ،ذرات آواری همواره ش��واهدی از تاریخچه تکتونیکی و
آب و هوای دیرینه حوضه را در سینه خود ثبت مینمایند .رسوبات دانه درشت مرتبط
با این روند فرسایش��ی در بخش نزدیک «خاس��تگاه» 1و پیش��انی حوضههای در حال

فرونشست رسوب میکنند.

حجم رس��وبات متأثر از نرخ فرس��ایش منطقه ،فعالیتهای تکتونیکی ،و ترکیب سنگ
بس��تر است .گسل خوردگی و تشکیل ناپیوستگیهای فرسایشی در حاشیههای حوضه

به فرایندهای کشش��ی یا فشارشی در کمربند کوهستانی مرتبط هستند ،در حالی که
فرس��ایش ناحیهای ممکن اس��ت متأثر از تغییرات اقلیمی و تغییرات سطح آب ناحیه

باش��د (شکل  .)Posamentier & Allen, 1999) (Catuneanu, 2002( )24با تجزیه و
تحلیل و تفس��یر رویدادهای زمینشناسی یک منطقه میتوان دید و نگرشی دقیق در

مورد تاریخچه تشکیل حوضه و منطقه به دست آورد.
زمینشناسی ناحیهای البرز

کوههای البرز کمربند چین خورده گس��لهای در نواحی ش��مال ایران اس��ت که از نظر
س��اختمانی از سمت ش��مال دارای ویژگیهای حوضه خزر جنوبی و از سمت جنوب با
ایران مرکزی در ارتباط است.
حاصل تالقی دو پهنه ایران مرکزی و حوضه خزر جنوبی (اورازیا) ایجاد رشته کوه البرز
است .روند ساختمانی که  200تا  500کیلومتر از خط درز نئوتتیس در محل برخورد
عربس��تانـ اورازیا را در بر میگیرد .همان گونه که گفته ش��د ،یال جنوبی ویژگیهای
زمینشناس��ی شبیه ایران مرکزی دارد ،در حالی که رخدادهای دامنه شمالی متأثر از
وقایع زمینشناسی حوضه خزر جنوبی است .اعتقاد بر این است که دو سوی این ناحیه
از زمان پلیوسن آغازی شروع به تشکیل یک واحد پیوسته تکتونیکی /رسوبی در محل
برخورد عربستانـاورازیا نمودهاند.
1. proximal

قانون والتر )(Walther) (1860-1937

رخس�ارههایی که به صورت قاب�ل انطباق در یک
توال�ی عم�ودی پدی�دار میش�وند میتوانن�د به
ص�ورت جانب�ی در محیطهای بالفص�ل نیز ظاهر
گردند .طبقاتی که از نظر زایش�ی مرتبط هستند
از ای�ن قان�ون تبعی�ت مینماین�د .پیش�رویها و
پس�رویهای تدریج�ی میتوانن�د ب�ه پیشبین�ی
تغییرات عمودی رخسارهها کمک نمایند.
ارتباط زایشی طبقات و جابجایی رخسارهها:

پس�روی :به جابجایی خط س�احلی ب�ه طرف عمق
حوضه میگویند.

پیشروندگی :به مهاجرت رسوبات و رخسارهها به
ط�رف عمق حوضه اطالق میش�ود و به طور کلی
رخس�ارهها در یک مقطع عمودی به طرف باال کم
عمق میشوند.

After Posamentier & Allen, 1999

پیش�روی :به جابجایی خط ساحلی به طرف خشکی
پیشروی میگویند.

پس�روندگی :مهاجرت رسوبات و رخسارهها را به
طرف خش�کی پس�روندگی گویند .در چنین حالتی
در یک س�تون عم�ودی رو به باال رس�وبات عمیق
میشوند.

شکل  )24ب:

شکل  )24الف:

Posamentier, H.W., Allen, G.P., 1999.siliciclastic
Sequence stratigraphy: concepts and
applications.SEPM concepts in Sedimentology
and Paleontology no. 7, 210 p

Catuneanu, O., (2002), Sequence stratigraphy of
clastic systems: concepts, volume 35, Issue1,
Pages 1-43
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خط درز و برخورد این دو قطعه در ش��مال گرگان ،ش��مال ش��رق مشهد ،و در شمال

ش��رقی تالش ،در محدوده کنونی کمربند البرز در نظر گرفته میش��ود .شیس��تهای
گرگان واقع در ناحیه ش��مال ش��رقی البرز ،نماینده بخشی از قطعات شمالی خط درز
پالئوتتیس است که حاوی مجموعههای «رسوبات دانه ریز» 1کمی دگرگون شدهـآذرین

اردویسین پسین؟ است .این مجموعه به سمت جنوب و به باالی توالی به شدت تغییر
شکل یافته پالئوزوئیک پسین تا تریاس میانی رانده شده است (شکل .)25c

پ��س از فرایند برخ��ورد و در طی زمان بازش��دگی مجدد حوضه در زمان ژوراس��یک
آغازیـتورونین ،رسوبات سیلیسیـآواری سازند شمشک/کشف رود در پیشانی حوضه،

در زمان «رتینـلیاس» 2نهش��ته شدهاند .از آن به بعد ،شرایط رسوبگذاری با پیشروی

دریا منجر به تش��کیل یک س��کوی کربناته طی ژوراسیک پسین و کرتاسه شده است.

توالی رس��وبی کرتاس��ه فوقانی متش��کل از مارنهای دریایی کربناته اس��ت که گاهی
رخس��ارههای متفاوتی را در دو سمت مختلف شرق و غرب البرز به نمایش میگذارند.

در نواحی غربی و ش��مالی این حوضه رس��وبات شامل توف و الوا است ،در حالی که در

نواحی جنوبی و شرقی البرز ،فعالیتهای آتشفشانی کاهش مییابد.

در بخشهای ش��مالی ،رس��وبات دریایی نواحی کم عمق پالئوسن آغازی به شکل هم
شیب ،در نواحی محدودی در باالی رسوبات کربناته کرتاسه قرار میگیرند.

کش��ش ناحیهای در قسمتهای جنوب غربی آسیا در ائوسن موجب ایجاد جریانهای
بسیار داغ و ماگماتیسم شده که کل نواحی شاخص زون فرورانش نئوتتیس را در شرق
ایران مرکزی و البرز جنوبی تحت تأثیر قرار داده اس��ت .البرز ش��مالی و کپه داغ تأثیر
زیادی از این پدیده نگرفتهاند .توالی رسوبیـآتشفشانی دریایی ائوسن در البرز جنوبی
س��ه تا چهار کیلومتر ضخامت دارد .این توالی در تمام طول البرز گس��ترش داشته که
وسیعترین رخنمون آن در نواحی غربی بوده که به تدریج در نواحی شرقی باریک شده
و تداوم کمتری دارد (شکل .)Rezaeian, 2008( )25این توالی دریایی دربخش باالیی
خود رسوبات تبخیری و سنگ آهک دارد (شکل 23ـالف) ( .)Amini, 2006این فرایند
در البرز مرکزی مشاهده گردیده ،اما در نواحی جنوب غرب کوههای البرز ،سطح زمین
1. mudstone
2. Rhaetic-Liassic

) نقشه زمينشناسي و توالي چينهای زمان سنوزوئيك پهنه البرز و حوضههای مجاور آن25 شکل

thesis, University of cambridge; 219 p.

Rezaeian M., 2008, Coupled tectonics, erosion and climate in the Alborz Mountains, Iran. PhD

82

¨ زمینشناسی حوضه جنوب خزر از نگاهی دیگر

غالباً با نهش��تههای رسوبیـ آتشفش��انی نیمه دریایی که تا زمان الیگوسن تداوم دارند
پوش��یده میشود .سنگهای اسیدی آتشفش��انی به عنوان یک واحد چینهای متفاوت
که به طور ناپیوسته بر روی سنگهای رسوبی آتشفشانی قرار گرفتهاند در این منطقه
دیده میشوند .در ضمن ،این توالی (همانند توالیهای مشابه و همسان خود در کشور
آذربایجان) تأمین کننده ذرات آواری کوارتز و فلدس��پات (ماس��ه س��نگ کوارتزیتی و
آرکوزی) ،کانیهای رسی (دگرسانی فلدسپاتها) ،و میکای تخریبی حوضه بوده و خود
با الیههای به رنگ روش��ن نئوژن به ش��کل ناپیوسته پوشیده میشود .در برخی نقاط،
کنگلومرای قاعدهای در برخی رخنمونها از آن ایجاد شده است.
همچنین ،گودیهای س��اختمانی بین ارتفاع��ات کوههای البرز با این خردههای آواری
قارهای که الیههای قرمز رنگ و بقایای «تابههای تبخیری» 1هستند پر شدهاند.
در پی عقب نش��ینی دریا در زمان پس از بوردیگالین ،توالی ضخیمیقرار گرفته که تا
 5کیلومت��ر ضخامت دارد .این توال��ی ضخیم ،در نواحی غربی البرز رخنمونهایی دارد

که عمدتاً آواری و آتشفش��انی بوده ،س��ن نئوژن دارد و در چندین حوضچه محلی ،در
بین ناهمواریهای منطقهای جای گرفتهاند .این رس��وبات آواری از ارتفاعات برافراشته
البرز نشأت میگیرند .در بخش ایرانی حوضه خزر ،مارنها ،ماسه سنگها ،و کنگلومرا و
نهشتههای تبخیری قرمز رنگ همراه با سنگهای آتشفشانی یا بدون آنها به محدوده
وس��یع س��نی از زمان الیگوسن تا پلیوسن مربوط میش��وند .این نهشتهها مجموعاً به
عنوان الیههای قرمز رنگ نئوژن شناخته میشوند.
زمینشناسی سنوزوئیک البرز شمالی
البرز شمالی تاریخچه زمینشناسی متفاوتی را در دوران سنوزوئیک تجربه کرده است.
در بخش ش��مالی ،در فاصله زمانی تا قبل از میوس��ن آغازی ،رسوبگذاری انجام نشده
اس��ت .الیههای دریایی نئوژن در باالی الیههای کرتاس��ه پس��ین و س��نگ آهکهای
پالئوس��ن آغازی قرار گرفتهاند که بر روی آنها الیههای دانه درشت و تخریبی قارهای
به سن پلیوسن قرار دارند.
1. playa evaporite
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در زمان پلیوس��ن آغازی ،در محدوده دریای خزر به ش��کل نامتعارف و ناگهانی سطح
آب دریا تا حدود  600متر پایین رفت .این واقعه در پایان مسینین و مشابه با رخدادی

همزمان در سرتاسر دریای مدیترانه در محدوده زمانی بین  5/96تا  5/33میلیون سال

قبل به وقوع پیوس��ته و نوعی خش��کیزایی و افزایش ناگهانی میزان ش��وری آب را به

همراه داش��ته است .در ادامه این پدیده ،گستره دریای آن زمان به نصف میزان کنونی
خود کاهش یافت .رودخانههای پیرامونی اجازه پیش��روی یافتند و دلتاهای اختصاصی
را ایج��اد کردند که میتوانس��ت تا «نواحی دوردس��تتر» 1درون حوضه ،توده و حجم

بسیار زیادی از ذرات آواری را نهشته کنند .توالی پلیوسن در ناحیه البرز شمالی شامل
کنگلومرا با بین الیههای ماس��ه س��نگ و گلسنگ آواری اس��ت که با کنگلومرا ،ماسه
سنگ و مارنهای پلیوسن فوقانی پوشیده میشود .گذر بین این دو افق در برخی موارد

ناپیوسته و در برخی جاهای دیگر تدریجی است (.)Rezaeian, 2008

س��ازندهای نئوژن و رخسارههای پاراتتیس در محل گس��ل شمالی البرز بیرون زدگی

ندارند .در ضمن ،ضخامت الیههای پلیوس��ن پسینـکواترنر در نواحی شمالی محدوده

پاراتتیس ،به ش��کل شگفتآوری از سمت شرق به س��مت غرب و از ناحیه خشکی به
س��مت دری��ا و در طول خطوط س��احلی خزر جنوبی افزایش مییاب��د که این یافتهها
حاصل مطالعات چاههای حفر ش��ده توسط شرکت ملی نفت ایران است .این شواهد بر

فزونی پدیده فرونشس��ت حوضه در نواحی غربی دریای خزر داللت میکنند؛ جایی که
دلتای رودخانه سفید رود خاستگاه اصلی رسوبات است.

ریختشناسی توالی چینهای ترشیری
بر اس��اس مطالعات پیشینیان ،ریختشناسی و «تشکیل اولیه البرز» 2در ابتدا در طول

س��اختارهای اصلی البرز ش��مالی و کمربند کوهس��تانی و ارتفاعات قرار داش��ته است

(ش��کل .)Rezaeian, 2008( )25این گس��لها ،بر حس��ب مورد ،مرزهای س��اختاری

شاخصی را بین دو پهنه اصلی معرفی شده باال که نواحی شرق پاراتتیس ،ایران مرکزی،
و همچنین شمال و جنوب البرز را شامل میشوند ،مشخص میکنند .به عالوه ،میزان و

نحوه رسوبگذاری در طول محور و روند کوههای البرز تغییرات آشکاری دارد.

1. distal
2. Early Alborz
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رخسارههای دریایی خزر در بخش شمالی البرز
در ش��مال منطقه گسله تالشـالبرز ش��مالی ،توالی رسوبی دریای خزر شامل رسوبات
کرتاس��ه و سنگهای جوانتر است .در نواحی ش��مال غرب البرز توالی کرتاسه فوقانی

از نهش��تههای توفی کرتاس��ه همراه با الوا و به میزان کمتر از الیههای آهکی تشکیل
ش��ده که به تدریج و به صورت جانبی به مارنهای س��یلتی و آهکی در نواحی ش��مال

غربی البرز تبدیل میشود .این شواهد بر کاهش فعالیتهای ماگمایی کرتاسه به سمت
نواحی شرق داللت میکنند.

توالی پالئوژن در البرز شمالی به شکل «رسوبات دریایی پالئوسن پایین» ،1به جز در چند
محل محدود که رسوبات کرتاسه و سازندهای قدیمی تر را بدون ناپیوستگی میپوشاند،

نـالیگوسن در بیشتر
در نواحی دیگر غایب هستند (26ـ الف) .عدم وجود الیههای ائوس 

مناطق تالش و البرز ش��مالی مرتبط با فرایندهای کوهزایی در طول گس��ل تالش/البرز

ش��مالی و فرس��ایش متعاقب این توالی رس��وبی اس��ت که در پی آن ضخامت رسوبات
پالئوژن تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش ضخامت پیدا کردهاند (.)Rezaeian, 2008

الیههای نئوژن و کواترنری در توالی خزر در چندین مقطع عرضی تشخیص و توصیف

ش��دهاند .این مقاطع با عملی��ات حفاری چاههای اکتش��افی و رخنمونهای منطقهای
شمال غرب حوضه در آذربایجان و شرق حوضه در ترکمنستان مرتبط و به خوبی قابل
مقایسهاند .توالیهای نئوژن متأثر از تغییرات نسبی سطح آب دریای خزر و باال آمدگی

کوههای البرز بودهاند .این روند نتیجه فرس��ایش و یا عدم فرایند رس��وبگذاری بوده و

موجب انقطاع و گس��یختگی زمانی توالیهای زمینشناسی رخسارههای خزر در البرز
شمالی شده است.

سازند مارنی قرمز رنگ متعلق به «میوسن میانی» ،2اولین بار توسط ارنی ()Erni, 1931

در کوههای البرز معرفی گردید .این س��ازند متشکل از مارنهای دریایی قرمز ارغوانی
همراه با بین الیههای س��نگ آهک ،ماسه س��نگ ،کنگلومراهای قرمز رنگ ،بازالت ،و
ژیپس اس��ت که به طور ناپیوسته در باالی الیههای کرتاسه پسین تا پالئوسن آغازی

قرار میگیرد و نشان دهنده فازی فرسایشی قبل از شروع رسوبگذاری توالی دریایی
1. Danian
2. Langhian

(ج)
(الف)

(د)
(ب)

شکل )26

الف :مارن خاكستري و قرمز با بين اليههای كرتاسه-پالئوسن در مقطع جاده رويان ( َع َلمده) به گلنده رود
ب :مرز بين پليوسن مياني (چلكن)-پيلوسن فوقاني (آق چغيل) در محل تونل راهدار در جنوب قائم شهر
ج :مرز ميوسن و كنگلومراي چلكن در مقطع علمده

د :اليههای مارني -ماسهای ميوسن حاوي فسيل  spaniodontellaدر جنوب قائم شهر
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اس��ت .بعد از این سازند ،الیههای رسی ،مارنی ،ماسه سنگ ،و رسوبات بایوکالستیکی

سبزـ خاکستری قرار دارند که حاوی صدفهای «فسیل اسپانیودونتال» 1است (شکل

26ـ د) .همچنی��ن ،الیههای میوس��ن باالی��ی حاوی «فوالس» 2به طور پیوس��ته در

باالی آن قرار میگیرند .این توالی متش��کل از رس ،ماس��ه سنگ ،مارن ،سنگ آهک
مارنی اس��ت که دارای «صدف فس��یل گونه فوالس» 3بوده و تدریجاً به س��مت باال به
الیههای سارماس��ین تبدیل میش��ود .بخشهای باالیی الیههای سارماسین به دلیل
تأثیر فاز تخریبی زمان پلیوسن که احتماالً با پسروی دریای خزر همزمان بوده وجود
ندارن��د .ی��ک توالی ضخیم (با بیش از  1700متر ضخامت) ش��امل کنگلومرا همراه با

بین الیههای مارن ،ماس��ه سنگ ،و س��نگ آهک فسیلدار ،موسوم به سری قارهای یا

«الیههای قهوهای» ،به طور ناپیوس��ته در باالی الیههای میوسن باالیی قرار میگیرد

(ش��کل 2 6ـ ج) .این نبود چینهای بین الیههای سارماسین و سری قارهای به سختی
قابل تشخیص است و ممکن است چندین میلیون سال به طول انجامیده باشد.

سری قارهای قدیمی ترین رسوبات آواری در البرز شمالی است .این توالی شامل خرده

سنگهای خوب گردش��ده پالئوزوئیک همراه با اجزای ائوسن است که مؤید فرسایش

عمیق و قابل توجهی در «پس بوم» 4البرز ش��مالی طی زمان پلیوسن آغازیاند .سری
قارهای با الیهها و توالی پلیوسن پسین که موسوم به واحد (سازند) «آق چغیل» 5است

دنبال میش��ود (شکل 26ـب) .زمین شناسان شرکت ملی نفت ایران از اصطالح زون

رنگین 6نیز جهت نامیدن س��ازند آق چغیل نیز اس��تفاده نمودهاند .این واحد چینهای

شامل کنگلومرا ،مارن ،و ماسه سنگ در قاعده و «لس» 7در قسمت فوقانی خود است.

یک ناپیوستگی مشخص در قاعده سازند آق چغیل در زمان پلیوسن میانیـباالیی در
چاههای حفر شده اکتشافی و در نیمرخهای لرزهای حوضه خزر جنوبی توسط شرکت
ملی نفت ایران تش��خیص داده شده اس��ت .در باالی واحد آق چغیل ،الیههای کواترنر

با ضخامت بیش از  2600متر قرار دارند .این الیههای کواترنر در ش��رایط فرونشس��تی
1. Spaniodontella sp.
2. Pholas
3. Pholas sp.
4. hinterland
5. Akchagyl
6. Coloured zone
7. loess
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فعال ،در طول لبههای خزر و در جلوی باال آمدگی کوههای البرز نهشته شدهاند.1
در درون کوههای البرز ،از حدود دو میلیون سال قبل توالی سری قارهای به طور افقی
با بیش از  3500متر از رس��وباتی که در طول گس��ل خزر «رانده» 2شدهاند جایگزین

گردیدهاند .هزار متر اول از این توالی در باالی س��طح دریا در جنوب گس��ل خزر قرار
میگیرد و در چاههای عمیق حفاری ش��ده حوضه خزر جنوبی مش��هود است .به نوبه

خ��ود ،این توالی در زیر  1600تا  2000متر رس��وبات جوانتر قرار میگیرد .این روند

رس��وبی نشانه فرونشست س��ریع حوضه بوده که در تشکیل این ستون چینهای ایفای
نقش نموده اس��ت .به طور کلی ،س��رعت فرونشس��ت از نواحی شرقی به سمت نواحی

غربی حوضه و از س��مت خشکی به س��مت دریا افزایش مییابد .عمق قاعده سازند آق
چغیل در چاههای حفاری ش��ده در شرق (نواحی گرگانـگنبد) از حدود  600تا 700

مت��ر به  1300تا 1400متر در قس��متهای مرکزی (مازن��دران) و به  2610متر در

نواحی غربی (انزلی) افزایش مییابد.

توالی کواترنر با س��ازند آپشرون که متش��کل از مارنهای سبزـآبیـخاکستری و ماسه

س��نگهای دانه ریز بوده و بین الیههای خاکستر آتشفشانی دارد آغاز میشود .گرچه
سازند آپشرون به صورت رسمی به زمان پلیوسن پسین متعلق میدانند ،اما نیکیفورا

( )1968آنرا به کواترنر پیش��ین منسوب میکند (موس��وی روحبخش .)1380 ،این

توالی با گلسنگهای آواری و ماسههای دریایی کمتر سخت شده پوشیده میشود که

در درون خود الیههای نازک گراول ،متعلق به آش��کوب خ��زر قدیمیدارد .این توالی
خود به رسوبات آشکوب کاسپین جدید ،شامل ماسه و گراولهای سخت نشده ،منتهی
میش��ود .در ناحیه گرگان در شرق البرز ،لسهای پلئیوستوسن آغازی درون مجموعه

رسوبات خزر عهد حاضر حضور دارند .این رسوبات لسی میتوانند به فواصل زمانی بین
یخچالی با شرایط آب و هوای استپ مرتبط باشند (.)Rezaeian, 2008

رسوبات با المیناسیونهای نازک مربوط به محیط دریاچهای همراه با رسوبات حاصل
از زمین لغزش غالباً در البرز ش��مالی قابل مش��اهدهاند .بسیاری از این زمین لغزشها

ط��ی دوران یخچال��ی پلئیوستوس��ن و زمانی که ش��رایط آب و هوایی ب��ه طور قابل
 .1در زبان انگلیسی حرف «ق» وجود ندارد و حرف « »gدر رسم الخط زبان ترکی به صورت «ق» ادا میشود.

2. thrusting
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مالحظهای مرطوبتر از امروز بوده ایجاد ش��دهاند .زمین لغزشها موجب ایجاد سدها

و دریاچههای موقت در پش��ت رودخانهها شدهاند که حوضههایی با رسوبات تخریبی

مانند «دلتاهای بادبزنی مدل گیلبرت» 1و توالی ریز دانه دریاچهای را تشکیل دادهاند

(.)Rezaeian, 2008

در کل ،بخ��ش وس��یعی از توالی ماگمایی پالئوژن البرز را س��ازند زی��ر دریایی کرج با
س��ن ائوس��ن میانی تش��کیل میدهد که ش��امل توف و الواهای بین الیهای است .در
کوههای تالش جنوبی ،این س��ازند ضخامت بسیار زیادی دارد که وسیعترین گسترش

آن در طارم و کوههای تالش جنوبی اس��ت .در این ناحیه ،س��ازند کرج ش��امل اجزای
متفاوتی از جریان گدازه و الیههای ماس��های و گلسنگهای توفی است که در محیط

یـش��رقی
دریایی نهش��ته ش��دهاند .الیههای پالئوژن الب��رز غربی بیش از البرز مرکز 

ماگمایی هس��تند .توالی الیگوس��ن با نهشتههای آتشفش��انی خشکی با ضخامت بیش

از  6کیلومتر مش��خص میش��ود .توده آذرین «آکاپل» 2در این ناحیه س��ن پالئوس��ن
پس��ین دارد که احتماالً مقدمهای برای فعالیتهای گس��ترده ماگمایی ائوس��ن میانی

میباشد .در ضمن ،از زمان ائوسن میانی ،افقی پراکنده از رسوبات قرمز رنگ ،التریت،

و ایگنمبریت (توفهای به هم جوش خورده) در درون توالی نیمه دریایی س��ازند کرج
به ش��کلی تصادفی و غیرمنتظره ظاهر میش��وند .تغییرات عمده سنگهای آذرین در
زمان الیگوس��ن رخ میدهد .سنگهای آذرین الیگوسن آغازی در برخی از رخنمونها

دربرگیرنده کنگلومرای قرمز رنگی هستند که افقی ناپیوسته آنها را در چندین مقطع
از افقهای قدیمی تر سازند کرج جدا میکنند.

در الب��رز مرکزیـغربی س��ن بازالتهای بی��ن الیهای که به صورت ناپیوس��ته بر روی

نـالیگوسن تعیین شده
گدازههای س��ازند کرج (به سن ائوسن) قرار گرفتهاند ،مرز ائوس 
است .یک توده آذرین نفوذی دیگر سنگهای آتشفشانی الیگوسن را قطع کرده است.

ماسه سنگ ،سیلت ،و مارنهای قرمز و سبز تبخیری همراه با جریانهای آتشفشانی و

قطعات آذر آواری «س��ازند قرمز پایینی» 3در پی عقبنشینی دریا در زمان ائوسن ،در

نـالیگوس��ن
چندین حوضه الگونی همزمان با باال آمدگی ایران مرکزی در زمان ائوس 

1. Gilbert–type fan delta
2. Akapol
3. lower red formation
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نهشته شدهاند .این سازند در مکانهای مختلف اشکالی متفاوت دارد و به طور کلی در
نواحی غربی ،بیشتر کنگلومرایی و بین انگشتی و یا به شکل جریانهای گدازه بازالتی
نیمه دریایی است ،در حالی که در نواحی شرقیتر ،در آن بیشتر ،رخسارههای لب شور،
ماسه ،شیل ،و مارنهای ژیپسدار و رخسارههای آذر آواری به چشم میخورند.

پس از پیشروی دریای تتیس در الیگوسن میانیـپسین ،در بیشتر نواحی ایران مرکزی

ش��رایط دریایی غالب میش��ود که نقطه اوج این رخداد در میوس��ن آغازی اس��ت .در

این فاصله زمانی س��نگ آهک س��ازند قم در ایران مرکزی نهش��ته میشود که معادل

چینهای آن در البرز آن زمان کمتر به چش��م میخورد .الیههای س��نگ آهک دریایی

به ش��کل محلی در یال جنوبی البرز قابل مش��اهدهاند .یک الیه سنگ آهک قاعدهای
ش��اخص به ش��کل هم ش��یب بر روی س��ازند قرمز زیرین قرار گرفته که به تدریج با

س��ازند قرمز باالیی پوشیده میش��ود .در برخی از رخنمونهای البرز غربی این سنگ

آهک ،کنگلومرایی اس��ت و میان الیههای توف در قس��مت پایین��ی خود دارد .دریای
الیگومیوس��ن به سمت نواحی شمالی به تدریج به رسوبات آواری و رودخانهای نزدیک

ساحل تبدیل میشود .در نواحی شرقی نیز مارنها و الیههای ماسه سنگ گچدار قرمز

رنگ نهشته میشوند.

به س��مت نواحی کوهس��تانی البرز در بخش ش��مالی ،هیچ مرز مش��خصی بین سازند
قرمز باالیی و پایینی مش��خص نیست .شباهت رس��وبات الیگومیوسن و الیههای قرمز
کار تش��خیص س��ازند قرمز باالیی و پایینی و همچنین بخش غیر دریایی سازند قم را

مش��کل میکند .بنابراین ،در چندین مقطع به مجموع این توالی غیردریایی ،الیههای
قرم��ز نئوژن یا رس��وبات نئوژن اطالق میگردد .ضمناً در ب��االی الیههای قرمز نئوژن

کنگلومراهایی به س��ن پلیوس��ن قرار دارند که از الیههای زیرین خود غیرقابل تفکیک

هستند .در طول لبه جنوبی البرز یک ناپیوستگی فرسایشی آنها را از واحدهای زیرین
جدا میکند ،ولی در جاهای دیگر این گذر تدریجی و یا هم شیب است.

برای تعیین س��ن بخشهای فوقانی سازند قرمز باالیی به دلیل فقدان فسیلهای قابل
تشخیص محدویت وجود دارد.
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رسوبات کواترنری
سنگهای آتشفشانی و آذر آواری کواترنر آغازی در چند مقطع زمینشناسی در مرکز

و البرز جنوبی به ویژه در اطراف قله دماوند مش��خص میش��وند .کوه دماوند با بیش از

 5600متر ارتفاع ،مخروطی است مرکب که بیش از  400کیلومتر مکعب حجم داشته
و از گدازههای تراکی آندزیتی و س��نگهای آذر آواری س��اخته شده است .این فعالیت
ماگمایی با برداش��ته شدن فشار از روی مواد مذاب مرتبط میشود .سن این واکنشها

به  1/8میلیون س��ال تا  700هزار س��ال پیش برمیگردد .سنگهای آتشفشانی همراه
با س��نگهای آذرین دماوند در مناطق مرک��زی آن و به فاصله  40تا  50کیلومتری از

موقعیت کنونی قله تمرکز یافتهاند .بس��یاری از رسوبات ،حاصل فرسایش شدید همین
ناهمواریهای موجود در منطقهاند.

آخرین فعالیتهای آتشفشانی در غرب البرز کمی قبل از پلیوسن پسین ( 2/86میلیون

تا  830هزار سال قبل) رخ دادهاند .توالیهای آتشفشانی مربوط به این فورانها بر روی
سنگهای رسوبی رودخانهای و تخریبی تغییر شکل نیافته و تقریباً افقی قرار میگیرند

که گاهی ممکن است سن کواترنر داشته باشند.

رس��وبات حاصل از زمین لغزش ،دریاچههای محلی پرش��ده ،آذر آواری ،و نهشتههای
تراورتن��ی و ل��س در درون الیههای کواترنر البرز جنوبی وجود دارند .ممکن اس��ت در

نواحی ش��مالی البرز بسیاری از زمین لغزشهای بزرگ در شرایط محیطهای مرطوب
پلیوستوس��ن رخ داده باش��ند .این واریزهها موجب س��د ش��دن راه رودخانهها و ایجاد
حوضههای محلی دریاچهای ش��دهاند .زمین لغزشها در عهد حاضر نیز ممکن است به
علت تکانهای شدید حاصل از لرزههای بزرگ در کمربند کوهستان ایجاد شده باشند.

همچنین ،رس��وبات تخریبی و حمل شده لسی مربوط به زمان پلیئوستوسن در بخش
پایین دامنه دره سفید رود قابل مشاهدهاند.
گسترش سازند الیههای قهوهای
س��ازند موس��وم به «الیههای قهوهای» ،که در جمهوری آذربایجان به نام «سریهای

تولیدی» 1مش��هورند ،در برخی از نواحی البرز بیرون زدگی دارند .از تجمیع گزارشات
1. Productive Series
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ش��رکت ملی نفت ایران و نقش��ههای اولیه زمینشناسی تهیه شده ،اطالعات کاربردی
وی��ژهای به دس��ت نمیآید .ش��اید یکی از مهمتری��ن دالیل آن ع��دم ارتباط علمی و

پژوهشی بین محققین فعال درحوضه خزر در پهنههای سرزمینی کشورهای هم جوار

باش��د .مسلم این که به دلیل س��ابقه طوالنی حفاری و استخراج ذخایر هیدروکربوری،
به ویژه در س��ده اخیر ،و به دلیل اهمیت آن در مقیاس حوضه و محلی ،توالی رس��وبی
حوضه خزر در کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق و اقمار آن مطالعه شدهاند ،در حالی

دانش پژوهشگران فعال در پهنه سرزمینی ایران محدود به برداشتهای صحرایی و
که
ِ
مشاهدات علمیـعملیاتی چاههای حفر شده در این محدوده است .در این زمینه ،ذکر

چند مورد حائز اهمیت میباش��د .در محدوده کش��ور ایران اکثر توالیهای اختصاصی
حوضه خزر توسط پوششهای گیاهی منطقه از نظر پنهان و به دلیل مرطوب و شرجی

بودن هوای منطقه ،به ش��دت هوازده هس��تند .هر چند طبقات در دس��ترس در ابتدا
توس��ط زمینشناس��ان توصیف و تفکیک ش��دهاند ،اما کل توالی رسوبی در چارچوب

رس��وباتی از گلس��نگ تا کنگلومرا با رنگ قرمز قهوهای و سیمان شدگی ضعیف قابل
توصیف اس��ت .وضعیت سیمان شدگی و ماهیت رخسارهها تشکیل این توالی در پهنه
خارج از دریا یا آب ش��یرین را مش��خص میسازد .به دلیل سرعت تخریب و نرخ باالی

رس��وبگذاری و ماهیت تخریبی توالی س��نوزوئیک حوضه خزر جنوبی و امکان «حمل

مجدد» 1اجزای رسوبی آن به توالیهای باالتر ،سنیابی الیههای استراکوددار یا حاوی
گ��رده و پالینومرف فاقد ارزش عملیاتی در حین فرایند حفاری اس��ت؛ هر چند که به

مطالعات تفصیلی و تحلیل حوضه بسیار کمک میکند.

س��حابی طی گزارشی که در س��ال  1384هجری شمسی برای شرکت نفت خزر تهیه
نموده به طور خالصه اش��ارهای به س��وابق مطالعاتی این توالی مینماید .بر این اساس،
اولین بار «ارنی» 2در سالهای 1310و  1311در هنگام تهیه نقشه زمینشناسی برای

شرکت ملی نفت ایران در حاشیههای رودخانه تجن در مازندران ،رخنمونهای این توالی

را توصیف نمود (مس��تند به گزارشهای داخلی شرکت ملی نفت ایران)« .اشتوکلین»

3

نیز در س��ال 1320شمسی ،هنگام تهیه نقش��ه زمینشناسی مازندران به طور رسمی،
توالی سازند الیههای قهوهای (معادل الیههای قرمز یا چلکن درترکمنستان) که معادل
1. rework
2. Erni
3. Stocklin
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س��ازند س��ریهای تولیدی در جمهوری آذربایجان اس��ت را در حاش��یه خزر توصیف
میکن��د .کمی بعدتر ،در س��ال  ،1930مج��ددا ً ارنی به توالی معادل چلکن یا س��ری

تولیدی که متعلق به زمان پلیوس��ن آغازیـمیانی اس��ت ،نام «س��ری قارهای» اطالق
میکند تا این که در سال « ،1961ویلیام و همکاران» به تبعیت از زمینشناسان روس،
نام «سری چلکن» را بر توالی فوق مینهند (سحابی.)1384 ،

طی پروژه مذکور ،س��حابی ( )1384اظهار میکند که رس��وبگذاری تا زمان میوسن

پس��ین به جهت پس��روی عمومی متأثر از فاز کوهزایی الرامید ،در حوضه انجام نشده

است و رس��وبات میوسن پسین و گاه پلیوسن آغازی ،بر روی توالی رسوبی کرتاسه به

طور ناپیوس��ته قرار گرفتهاند .در شرق و جنوب ش��رق خزر تنها  45متر از پایینترین

یـمیانی را
بخش پالئوس��ن نهشته شدهاند .وی محیط تش��کیل الیههای پلیوسن آغاز 
ک ً
ال قارهای و مربوط به محیطهای بس��ته کم عمق و حاش��یهای دانسته و این توالی را
در دش��ت گلس��تان و مازندران (به خصوص در مناطق علمده ،جوارم ،چاههای گرگان

 A3و قزل تپه  ،2و در ش��مال گنبد کاووس) گیالن و مغان رصد کرده اس��ت .ایش��ان

واحد تحتانی این توالی را واجد اجزای محیطهای خشک قارهای و درشت دانه میداند

نـپونسین)
و معتقد اس��ت که پیش��روی مجدد دریا در زمان میوسن پسین (سارماسی 
علت تشکیل آن بوده است .در این تحلیل ،مشخص نیست که چگونه پیشروی دریای
میوس��ن پسین موجب نهشته شدن رس��وبات محیط خشکی شده ،چه این که به نظر

میرسد بر اساس فعالیتهای تکتونیکی فشارشی ،حاشیههای حوضه خزر در این زمان

ارتفاع گرفته (س��طح تراز محیط آبی خزر پایین افتاده) و موجب تشکیل اجزای آواری

و حمل آن به درون حوضه شده است (.)Smith-Rouch, 2006

به نظر میرس��د پس از رخداد هرس��ینین ،دو حوضه در لبه جنوبی توران شامل کپه داغ با
روندی به سمت شمال غرب و البرز با روندی به سمت جنوب غرب به وجود آمده باشد .این

دو حوضه با توجه به خاس��تگاه بار رس��وبی ،تکتونیک ،و عمق حوضه ،هر کدام روند تکاملی

جداگانهای را طی نمودهاند (ش��کل23ـ ب) .این دو حوضه هر دو توسط توالی بسیار ضخیم
رسوبی حوضه خزر جنوبی پوشیده میشوند .حد حوضه کپه داغ و البرز بر دو گسل مازندران

و گس��ل البرز منطبق میباشد .طبیعی است که زبانههایی از نهشتههای حوضه خزر جنوبی
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در نواحی دوردست به سمت «گودال مرکزی حوضه» ،1بر روی توالی رسوبی حوضههای کپه
داغ و البرز نشسته باشد .به سمت نواحی دور از ساحل و مرکز حوضه جنوبی خزر ،ضخامت

توالی رس��وبات نئوژن به طور قابل مالحظهای افزای��ش مییابد (گزارش فنی چاههای میثم
و مق��داد) .همچنین ،در گزارش س��حابی ،ضخیمترین مقطع در حوالی ش��یرگاه و جوارم با

حدود  269متر ضخامت و کمترین ضخامت مربوط به منطقه انزلی ذکر میگردد .وی اظهار
میدارد که در حاش��یه جنوب غربی خزر ،جنوب شرق استان گلستان ،و شمال گنبد ،توالی
قهوهای رنگ تشکیل نشده و رسوبات آق چغیل پلیوسن پایانی به طور مستقیم بر روی توالی
کرتاس��ه زیرین قرار گرفتهاند .س��حابی با توجه به یافتههای خود پیشنهاد میکند که از این

پس به جای توالی رس��وبی چلکنین (پلیوسن آغازیـمیانی) ،نام «سازند جوارم» و به جای
توالی آق چغیلین با س��ن پلیوسن پایانی ،نام «سازند گنبد» را بر نهشتههای محدوده ایران
برگزینیم .این در حالی اس��ت که توالی فوق در «بخش خشکی» 2ایران دارای ضخامت قابل

توجهی نبوده و قابلیت تفکیک و نقشهبرداری مشخص در این پهنه ندارد.

در دشت مغان ،به ویژه در نواحی گرمیو پارسآباد ،ردیفهای نئوژن گستردگی زیادی

دارند .در این دشت نهشتههای آشکوب سارماسین زیرین و میانی بیشتر از نوع رسهای
قهوهای ،مارنهای سیلیس��ی گچدار ،و کمی آهک اس��ت که حدود  2500متر ضخامت

دارند (ش��کل 23ـالف) .ردیفهای سارماس��ین باالیی و پلیوسن زیرین در دشت مغان
گزارش نش��ده ،ولی نهشتههای پلیوسن باالیی با  500متر ضخامت متشکل از مارنهای

صدفدار در زیر و مارنهای ماسهدار در باال حضور دارند که مقدار کمی توف و کنگلومرا

نیز در آنها دیده میشوند .نهشتههای کواترنر مغان از نوع پادگانههای آبرفتی و مخروط

افکنههای عهد حاضر هستند که به طور مستقیم روی نهشتههای پلیوسن باالیی (سازند
آق چغی��ل) قرار دارند .با توج��ه به تاریخچ ه چینهای میتوان نتیج��ه گرفت که از آغاز
پالئوس��ن تا میوس��ن پس��ین در ناحیه مغان هیچ جنبش کوهزایی وجود نداشته است.

نخس��تین فاز کوهزایی در این منطقه همزمان با رخداد آتیکن بوده که در اواخر میوسن
رخ داده و بر اثر آن رس��وبات قدیمیچین خوردهاند و رس��وبات جوان سازند آق چغیل

به صورت ناپیوس��ته روی آنها قرار گرفتهاند .به دلیل عملکرد این فاز کوهزایی رسوبات
پلیوسن آغازی سازند چلکن در دشت مغان وجود ندارند (آقانباتی.)1383 ،

1. depocenter
2. onshore
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تکتونیک و فرونشست حوضه جنوبی خزر
در کل ،حوضه جنوب خزر به عنوان فروافتادگی و نوعی «س��اختار در حال کشش» 1و
قطعهای از پوسته اقیانوسی فرو رانده نشده با وضعیت نابهنجار معرفی شده که به شکل

یک مثلث وسیع منطقهای ،از سمت شمال و شمال غرب ،به گسل آپشرونـبالخان ،از
غرب به گسل آستاراـتالش و از جنوب به گسل خزر محدود است.2

برخی از زمینشناسان حوضه در حال فرونشست خزر جنوبی را به عنوان یک «سیستم

کافت��ی نارس» 3در نظر میگیرند ک��ه در امتداد خط درز زمان تری��اس بین اورازیا و
گندوانا قرار داش��ته است .این روند به احتمال زیاد به دلیل حرکات برخوردی کرتاسه

پس��ین (بسته ش��دن اقیانوس س��وانـاکراـقره داغ) در این منطقه پایان یافته است
(آقانباتی.)1383 ،

مرز حاش��ی ه غربی خزر محدود به کوههای تالش ،و در جنوب حوضه محدود به گس��ل
معکوس خزر اس��ت .عملکرد این گسل موجب باال آمدگی رسوبات دامنه شمالی البرز

شده ،به ش��کلی که رسوبات پالئوزوئیک دامنه ش��مالی البرز در کنار رسوبات کواترنر

ساحل جنوبی خزر قرار گرفتهاند (شکلهای  27و .)28

تکوین حوضه جنوب خزر در بازه زمانی مزوزوئیک تا زمان حاضر صورت گرفته اس��ت.
رخنمونه��ای کلیدی که توالی رس��وبی حوضه را در اختیار ق��رار میدهند عمدتاً در

نواحی شرقی قفقاز بزرگ قرار گرفتهاند.

پدیدهها و عوارض بارز در این حوضه ش��امل حاش��یههای «صفحات خنثی»« ،4سطوح
شیبدار حاشیهای حوضه» ،5نواحی دور از خاستگاه رسوبی «حوضه واجد نهشتههای دانه

ریز» 6و فرایندهای چین خوردگی و گسل خوردگی هستند (.)Egan et al, 2009

روندهای س��اختاری در حوضه ،در کل جهت��ی  NW-SEیا روند  W/NW-E/SEدارند.
در زمان کرتاس��ه تا ائوسن ،حوضه «فرونشست حرارتی» 7مالیمیرا تجربه میکند که

1. pull-apart

 .2دقت شود که دو واژه محلی بالخان( )Balkhanواقع در غرب ترکمنستان و بالکان ( )Balkanواقع در اروپای شرقی معادل
یکدیگر در نظر گرفته نشوند.
3. failed rift
4. passive margin
5. slope
6. distal basin
7. thermal subsidence

(الف)

(ب)

شکل )27

الف :مدلسازي اثرات فرورانش پوسته جنوبي خزر

 :Aروند پيشروي فرایند گسترش پوسته و تقابل اليهها در منطقه فرورانش در عمق حدود  18كيلومتر.

 :Bاز  400كيلومتر پوسته در حال كشش حوضه جنوب خزر ،نواري به عرض  80كيلومتر در محدوده فرورانش/راندگي
در محل برآمدگي آپشرون قرار ميگيرد.

ب :مقطع عرضي فروافتادگي حوضه جنوب خزر در شرق گسل تالش

ج :گسترش سنگهای رسوبي و آذرين (عمدت ًا ائوسن مياني) در جنوب غرب آسيا و شمال خط درز بيتليس-زاگرس
()Bitlis- Zagros؛ اورازيا -عربستان؛ شامل ناحيه تالش در غرب حوضه جنوبي خزر

(ج)

)(ب

)(د

)(الف

)(ج

)28 شکل
) سيستم ساختماني بلبرينگ تركمنستان (عشق آباد:الف
GCS_ WGS_1984;
Blackbourn (Geological Services Ltd)

 سيماي ساختاري حوضه جنوب خزر:ب

در اين شكل سيستم تكنونيكي بلبرينگ كپه داغ (عشق آباد) و كج شدگيهای حاصل از گسلهای امتداد لغز در حوضه
)Smith-Rouch, 2006( .مشهود است
 نمايش حركت گسلها و تقابل قطعات مجاور فالت آناتولي:ج

به نظر مي رس�د پديده تكتونيكي شايع از نواحي ش�رقي پاراتتيس تا حوضه جنوب خزر و نواحي غربي پارتتيس تشكيل
 تش�ديد فرایند فرو نشس�ت حوضه و ايجاد سيس�تمهای س�اختماني.)pull-apart basin( حوضههای در حال كش�ش
.بلبرينگي در اثر عملكرد گسلهای امتداد لغز بوده است
North Anatolian Fault (NAF) caused by the collision of the Arabian Plate (AR)

With the Eurasian Plate (EU): Abbreviations: EAF, East Anatolian Fault; NEAF, Northeast Anatolian Fault;
CF, Chalderan Fault; TF, Tabriz Fault; DSF, Dead Sea Fault; BZFTB, Bitlis-Zagros Fold and Thrust Belt;
BS, Black Sea; MTS. Mediterranean Sea; MS, Marmara Sea; AS, Aegean Sea.
Plate names: EU, Eurasian; AR, Arabian; NU, Nubia (Africa); AT, Anatolian;
Black, red, and purple Lines are Plate Convergent margins, Plate-boundary transform faults,
and indent-Linked Strike-Slip faults, respectively. Blue arrows indicate the direction and velocity of Plate
motion (mmyr1) relative to the Eurasian Plate
(Noda, 2013)

 نقشه سه بعدي و روند حركتي البرز مركزي:د

.همراه با حركات نواحي حوضه جنوب خزر (فلش آبي رنگ) در جهت عقربههای ساعت

فلشهای قرمز رنگ مشخص كننده روندهاي عمومي فشارشي ناحيه البرز و فلشهای نارنجي رنگ محورهاي موازي
.گسترش پوسته و برش پهلوي چپ را نشان ميدهند
A: Miocene - pliocene
B: Quaternary
(Ritz et al., 2006)
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متأثر از تغییر فش��ارهای تکتونیکی با روند س��اختاری غالب در محیط بوده است .این
رویداد فش��ردگی در مرز ژوراسیک و کرتاسه و طی کرتاسه پسین تا پالئوسن به وقوع

پیوسته است (شکلهای  29و .)30

ت��داوم روند فرورانش نئوتتیس از زمان کرتاس��ه تا پالئوژن در زون سنندجـس��یرجان
منجر به تش��کیل حوضهای کشش��ی و پش��ت کمانی در زمان ائوسن در پوسته حوضه

جنوب قطعه ارمنستان و در حد فاصل ناحیه قفقاز کوچک تا نواحی جنوبیتر آن شده
اس��ت .این پدیده موجب ایجاد مجموعهای از حوضههای کششی شده که متعاقب آن
حوضههای «آچاراـتریالت» ،1س��وانـاردوباد ،تال��ش ،و در ادامه آن جنوب البرز ایجاد

ش��ده است (ش��کل .)31حوضه اخیر با س��تون چینهای متش��کل از چندین کیلومتر

سنگهای آذر آواری و توف و در مجاورت مجموعههای سنگی کرتاسه پسینـ پالئوژن
آغازی پر ش��ده است .طی زمان الیگومیوسن ،فرونشست سریع در حوضه خزر جنوبی
به وقوع پیوس��ته است که رسوبات غالباً رس��ی را در حوضه با خود همراه نموده است.

ش��روع مرحله فرونشست سریع حوضه همزمان با فشردگی و کوهزایی آلپی در منطقه

بوده اس��ت .حوضه قدیمی کپه داغ نیز از کوتاه شدگی پوسته و فرایندهای تکتونیکی

راس��تگرد تأثی��ر گرفته اس��ت .تمام واحدهای محص��ور کننده حوضه خزر خاس��تگاه
مجموعههای رسوبی حوضه خزر بودهاند و روند تکاملی حوضه را تا زمان حال به پیش
بردهاند (.)Brunet et al., 2003 & 2009

همچنین ،زون لرزه خیز کپه داغ به عنوان ادامه جنوب شرقی نوار لرزه خیز قفقازـخزر

در نظر گرفته میش��ود (آقانباتی .)1383 ،گودال قفقاز بزرگ از الیگومیوس��ن ش��روع

به بسته ش��دن کرده است .طی الیگومیوسن ،پوسته تحتانی شروع به فرورانش به زیر

پوسته شمالی نموده و طی میوسن حاشیههای برخوردی پیشین حوضه نامنظمتر شده
است .طی پلیوکواترنر ،فرونشستی سریع در حوضه خزر جنوبی رخ داده که همزمان با

باال آمدن کوههای قفقاز بزرگ ،کپه داغ و البرز بوده است.

فرایندهای دفعی و کوتاه مدت تکتونیکی که شکسته شدن کف پیسنگ حوضه را در
پی داشته همراه با کشیدگی پوسته موجب افزایش شدید نرخ فرونشست از  6میلیون
1. Achara-Trialet

 :Aپیش�روی فرایند گسترش پوسته و تشکیل توالی رسوبی هم زمان /پس از
شکافت پوسته از حدود  20میلیون سال قبل (میوسن تحتانی)

 :Aمرحله آغازین شکافت پوسته

 :Cروند عمومی توالی رس�وبی حوضه بین مرز جنوبی و مرز میانی (برجستگی
آپشرون) حوضه

 :Cاثرات تغییرات شکلهای فشارشی

 :Bتغییر شکل فشارشی رسوبات در روند بر آمده آپشرون

 :Bمرحل�ه فرونشس�ت حرارت�ی پ�س از ش�کافت
پوسته

 :Aنیمرخ حوضه رسوبی ،پوسته ،و بخش باالیی سنگ کرهای جبه

 :Bبرقراری تعادل ایزواستاتیک حوضه با بارگذاری رسوبی نسبت
به شکستن ،گسترش ،و فرو افتادن کف بستر حوضه رسوبی

شکل Egan et al., 2009 )29

(الف)

(ب)

شکل )30

الف :خالصه روند تكنونيكي و چينهشناسي ناحيه شرق قفقاز بزرگ ()Bochud, 2011

ب :موقعيت چينهشناسي شرق قفقاز بزرگ ()Eastern Great Cacausus; EGC
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س��ال قبل (زمان «مسینین» )1مستقل از سیستمهای اقیانوسی جهان به این سو شده

اس��ت ( .)Green et al., 2009حاصل این فرایند تش��کیل سریع رسوبات ضخیم سری

تولیدی در نیمرخی فرو افتاده ،در پاس��خ به روند فرونشس��ت حوضه بوده که موجب
تعادل ایزواس��تاتیکی حوضه شده است و اجزای دانه درش��ت دلتای قدیمیولگا را تا

فاصله  700کیلومتری از خاس��تگاه حوضه آبریز رودخانه ولگا ،تا حاش��یههای حوضه

جنوب خزر پیش برده است (.)Green et al., 2009

آغاز ش��کافت و شکسته شدن پوس��ته حوضه جنوب خزر را میتوان به زمان ژوراسیک

میانی مربوط دانس��ت که همزمان موجب رس��وبگذاری در لبه جنوبی قطعه اس��کیتین
توران شده است .ش��باهتهای بسیاری در روندهای ساختمانی حوضه پاراتتیس وجود

دارد که ترتیب شکس��ته شدن و گس��ترش پیسنگ را در نواحی شرقی ،میانی ،و غرب
پاراتتیس به گس��لهای امتداد لغز پیسنگی منتس��ب نموده و الگوی مشابهی را برای

ایجاد حوضههای در حال کشش و فرونشست پدید آورده است .عملکرد گسلهای امتداد

لغز پیسنگی ،خود منتج به تشکیل س��اختارهای تکتونیکی بلبرینگی در ترکمنستان،

حوضه جنوب خزر ( ،)Smith-Rouch, 2006و فالت آناتولی ( )Noda, 2013شده است

(شکلهای  28و .)31

در نتیجه فرایندهای فشارش��ی ناحیهای متعاقب س��یمرین میانی ،س��نگ آهکها ،و

نهشتههای تبخیری کالووینـآکسفوردین به صورت ناپیوسته در باالی نهشتههای چین
خورده زمان آلنین تا کالووین قبل از خود جای گرفتهاند .دومین ناپیوستگی (سیمرین

پس��ین) در انته��ای زمان ژوراس��یک (کیمریجین) موجب قرار گرفت��ن کنگلومراهای
تخریبی زمان بریازین (با توالی کشف رود /شمشکـ چمن بید ـمزدوران ـشوریجه/

زرد در کپه داغ قابل مقایس��ه است) به ش��کل ناپیوسته در باالی توالی رسوبی قبل از
خود ش��ده اس��ت .این فرایندهای تکتونیکی مجموعاً حاصل تداوم فعالیتهای حوضه
پشت کمانی مربوط به فرورانش تتیس به زیر کمان قفقاز کوچک در لبه جنوبی صفحه

توران بودهاند (ش��کل 22ـ د) .در حقیقت ،روند آپش��رون به عنوان مرز شمالی حوضه
جنوب خزر مانع از کش��ش و گسترش پوس��ته خزر به سمت نواحی شمالی خزر شده

است ( .)Green et al., 2009در این زمان (ژوراسیک تا کرتاسه میانی) ،حوضه جنوب
1. Messinian

شکل )31

(د)

(ج)

ه :بازسازي تقريبي مجموعههای ژئوديناميكي حوضه خزر جنوبي طي زمان كالوين-ژوراسيك پسين تا زمان ائوسن در شرق ()Brunet et al., 2003 & 2009

 :Cتصوير ناهمواريهای حوضه در انتهاي فرایند ()Wu et al., 2009

 :Bتصوير افزايش گسلش همراه با افزايش فرونشست حوضه

 :Aتصوير لحظه ابتدایي لغزش

د :نماي كلي عملكرد گسلهای امتداد لغز در حوضههای در حال كشش

ج :حركت و گردش صفحات در جهت عقربههای ساعت ،متأثر از گسلهای امتداد لغز

گسيختگي سنگ كره و ايجاد مورفوبوژيهای مرتبط با آن

ب :حركت سنگ كره متأثر از واكنشهای اليه آستنوسفر

روند عملكرد گسلهای امتداد لغز در حوضههای در حال گسيختگي و روند پيشرفت و گسترش آن و ايجاد عوارض مرتبط و سيستم ساختمانهای بلبرينگي

(ه)

(ب)

(الف)
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خزر تنها بخش کوچکی از یک فرو افتادگی بس��یار عظی��م ،مانند حوضه قفقاز بزرگ

بوده است .حوضه قفقاز بزرگ حداقل  300کیلومتر پهنا و بیش از  3000کیلومتر درازا

داش��ته و در منطقهای که روند تکتونیکی غالب در آن کش��ش و گسترش پوسته بوده

قرار داشته است .چینهشناسی روند ساختمانی آپشرون به سختی با حوضه جنوب خزر
قابل انطباق بوده اس��ت .به نظر میرسد که روند ساختمانی آپشرونـبالخان ،تاریخچه

رسوبی مشابه کپه داغ داشته باشد.

گرچه فعالیتهای تکتونیکی مربوط به دگرش��کلیهای رویداد س��یمرین میانی و پس

از آن بر روی توالی مزوزوئیک و نهش��تههای پس از آن اثر گذاش��ته و موجب تشکیل
ارتفاعات و بلندیها شده (قفقاز بزرگ) ،با این وجود دادههای لرزهای به سختی قابلیت

شناس��ایی رویدادهای تکتونیکی در عمق بی��ش از  10کیلومتر (که عمق ظهور توالی
مزوزوئیک در نواحی «دور از س��احل» 1اس��ت) را دارند .تش��کیل ارتفاعات که حاصل

روندهای فشارش��ی تکتونیکی است در نواحی خش��کی در ناحیه قفقاز ردیابی شده و

میتوانند ش��اهد خوبی برای عملکردهای مش��ابه در نواحی مجاور خود باشند .تشدید
و پیش��رفت فرایند برخ��ورد صفحه عربی و اورازیا در زمان نئ��وژن موجب ایجاد چین

خوردگی و گسل خوردگی و وقوع زمین لرزه تا زمان حال در نواحی دریایی و خشکی
حوضه بوده که از روند ش��مال غربـجنوب شرق خط درز برخورد تبعیت میکند .در

همین زمان ،باال آمدگیهای حاصل از کوهزایی به شدت فرسایش یافته و اجزای آواری
به درون حوضه هجوم آوردهاند .موس��وی روحبخش ( )1380به نقل از «ش��وخرت»،

س��رعت رسوبگذاری در زمان س��نوزوییک را  0/1میلیمتر در سال ،و خود حدود یک

میلیمتر و بیشتر ذکر میکند .فضولیف  3میلیمتر ( ،)Fezullayev, 2012استوارت و

رخ  4/5میلیمتر در سال
دیویس  2میلیمتر ( ،)Stewart & Davies, 2006و اسمیتـ ُ

( )Smith-Rouch, 2006میداند .ضخامت رس��وبات نئوژنـکواترنر حوضه خزر حدود

 10کیلومتر است در حالی که در دامنه شمالی البرز تنها  800متر ضخامت دارند.

روند حرکتی و دینامیک و پویایی حوضه به تنهایی با فرایند نازک شدگی ،کشیدگی،

و گس��ترش پوس��ته و ایجاد خرده شکس��تگیها و فرو افتادگیهای پیسنگی قابل

تفسیر نیست؛ هر چند که میتواند تشدید فرونشست حوضه را توجیه کند .در کل،
1. offshore

)32 شکل
Kadirov F.A., Gadirov A.H., Abdullayev N.A.
Nafta- Press, 2012, 286 p.

Modern problems of geology and geophysics of Caucasus. Baku,

:C شکل

The major structural elements of SCB (International Tectonic map of Caspian Sea and its edging,
editing khain V.E. and Bogdanov N.A., 2003; ) The basement of platform areas (1-4): 1) -Early
Precambrian; 2- Baikalian; 3- Hercynian; 4- Early Cimmerian; the Alpine folding-cover systems
(5, 6): 5) - Great Caucasus and Kopet Dagh; 6- Lesser Caucasus, Talesh, Alborz; 7-foredeeps
and troughs; 8- troughs with oceanic crust; 9- faults corresponding to the boundaries of large
structures; 10-other relevant faults. The major structures (letters in circles): TZ - Tuarkyr
zone, KB- Middle -Caspian-Karabogaz anteclise, KD - Kusar -Divichi trough, AK - Absheron Kobustan trough, AP - Absheron- Pribalkhan zone, WK - West Kopet Dagh zone, LC fold system
of Lesser Caucasus, AR-Lower-Area flexure, TL-Talesh zone, AG-Alborz -Gogran foredeep, WTWest-Turkmen trough, GD -Gogran Dagh-Okarem zone, GC- Greater Caucasus folds system,
SM -South Mangyshlak-Ustyurt system of troughs; AA-Location of profile forming the basis of
this research investigation.
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جنس پوس��ته جنوب خزر از نوع متراکم اقیانوس��ی ،اما با ضخامتی در حد پوس��ته
نازک قارهای اس��ت که مجموعاً شرایط پدیده فرونشست شدید حرارتی و بارگذاری
رس��وبی را بر روی پوستهای اقیانوسی به ذهن متبادر میکند ()Egan et al, 2009

(شکلهای  29و .)30

جستاری در مورد جنس پوسته حوضه جنوبی خزر
اطالعات به دس��ت آمده از انع��کاس امواج لرزهای از عم��ق  50کیلومتری ناحیه خزر

جنوبی در مجاورت بلندی آپش��رون مش��خص میکند که حوضه خزر جنوبی از توالی

رسوبی بسیار ضخیم ( 26تا  28کیلومتر) پوشیده شده که از این جهت آن را در ردیف

ضخیمترین حوضههای رسوبی جهان قرار میدهد .رسوبات زمان سنوزوئیک ضخامتی

بین  14تا  18کیلومتر دارند .نیمرخ آپش��رون نشان میدهد که در یال جنوبی ،شیب
و تعدد گس��لها بیش��تر بوده (آقانباتی )1383 ،و درون رس��وبات تا س��طح «جدایش

قاعدهای» 1و تا عمق  14تا  20کیلومتری به سمت شمال تداوم مییابند .گرچه پوسته

در این جا از پوستههای معمول اقیانوسی کمی ضخیمتر به نظر میرسد ،لیکن پوسته

متبلوری با ضخامت  10کیلومتر و متمایل به ترکیب پوس��ته اقیانوس��ی در این بخش
از حوضه ظاهر میش��ود که افزایش لرزه خیزی و عمیق شدگی مالیم پوسته از سمت

جنوب به س��مت شمال فرضیه فرورانش پوسته اقیانوس��ی خزر جنوبی به زیر حاشیه

جنوبی اورازیا در سمت ش��مال خود را تقویت میکند ( .)Knapp et al. ,2004تعیین

نـ
س��ن پیسنگ خزر با ابهام مواجه است و س��نهای قبل از لیاس ،ژوراسیک و آپتی 

آلبینـس��نومانین برای آن پیش��نهاد شده که از میان همه ،س��ن ژوراسیک برای آن
معقولتر است (آقانباتی.)1383 ،

آن چنان که مرسوم است حوضه خزر جنوبی به پهنه جنوبی دریای خزر ،یعنی منطقه
محصور بین رش��ته کوه قفقاز بزرگ ،زون زمینشناس��ی تالش ،رشته کوه البرز و غرب

حوض��ه کپه داغ اطالق میگ��ردد .به عبارت دیگر چنان چه نیمرخی از دریای خزر در
راس��تای جنوب به سمت شمال تهیه ش��ود و دریای خزر در این امتداد به سه قسمت
تقس��یم گردد ،حوضه خزر جنوبی به بخش یک س��وم جنوبی در قس��مت پایین این
1. Detachment
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نیمرخ اطالق میگردد .مرز ش��مالی این ناحیه به روندی خطی و پش��ته مانند که در
زیر آب قرار دارد محدود اس��ت .این ساختار برآمده به روند «آپشرونـپریبالخان» ،1یا

به اختصار ،روند آپشرون یا آبشوران مشهور است .به این ترتیب ،میتوان گفت حوضه

خزر جنوبی حوضهای عظیم و «محصور در بین ارتفاعات» 2است (شکل .)32

طی دو دهه اخیر با بازتر ش��دن فضای علمی در کش��ورهای مش��ترک المنافع ش��وروی
س��ابق در حاشیه دریای خزر و مشارکت شرکتهای بینالمللی نفتی فرصت بهتری برای

مطالعات منطقهای در حوضه خزر ایجاد ش��ده اس��ت .بدین ترتی��ب ،محققین متعدد با

تلفی��ق مطالعات گرانیس��نجی دو بعدی ناحیهای و هوایی و دادههای انعکاس��ی لرزهای
چش��ماندازهای تازهتری از س��یمای س��اختاری و روند تکاملی حوض��ه جنوبی خزر ارائه

نمودهاند .در این الگو ،مجموعهای از رس��وبات و بقایای پوس��ته اقیانوس��ی حوضه جنوبی

خزر به ش��کل «گوههایی فزاینده» 3در پیش��انی قس��مت جنوبی پش��ته آپشرون ،یعنی
محلی که پوس��ته اقیانوس��ی خزر جنوبی در حال فرورانش به زیر پوس��ته قارهای زمان

«اس��کیتین» 4بخش میانی دریای خزر اس��ت ،ظاهر میش��ود .در مقیاس حوضه ،تمرکز
برداش��تهای هوایی و مطالعات تکتونیکی و ژئودینامیکی عمدتاً بر نواری که از کوههای

البرز تا برجستگی آپشرون امتداد داشته قرار گرفته است .روند خطی مذکور حدود 650
کیلومتر از س��مت جنوب غرب البرز مرکزی تا نواحی شمال شرق در بخش میانی دریای
خ��زر امتداد دارد .نتایج حاصل از مطالعات مذک��ور تفاوتهایی با هم دارد که به تعبیر و

تفس��یر دادهها و نتیجه گیریهای متفاوت ،به روش محاسبه سرعتهای بازتابی برای هر
الیه ،و از جمله تعیین عمق پیسنگ و عمق ناپیوستگی «موهو» 5وابسته است .نتیجه این

مطالعات تعیین مرزهای لرزهای بین نهشتههای زمان نئوژن و پالئوژن ،مرز بین پالئوژن و

مزوزوئیک و مرز باالیی پوس��ته سخت میانه حوضه خزر جنوبی است .در این بین ،جنس
پوسته بخش میانی حوضه خزر جنوبی از نوع بازالت ،و موقعیت مکانی و عمق ناپیوستگی

موهو تعیین گردیده اس��ت .عالوه بر آن ،مرزهای پوس��تهای داخل��ی بین الیه گرانیتی و

بازالت زیرین نیز مشخص شده است (( )Kadirov et al., 2012شکلهای 33و .)34

1. Apsheron-Pribalkhan
2. intramountain
3. accretionary prism
4. Scythian
5. Moho
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جنس پوس��ته حوض��ه خزر جنوب��ی هم��واره از چالشبرانگیزترین مق��والت علمی و
زمینشناس��ی بوده است .به ش��کل رایج ،این حوضه به عنوان حوضهای ناهمگون ،اما
در حال کشش با پوس��تهای از ترکیب پوستههای متداول اقیانوسی معرفی شده است
که اکثرا ً به جنس بازالتی آن اذعان دارند .در زیر س��عی ش��ده اس��ت با برداشتی نو از
یافتههای تحلیلی به یک ابهام قدیمی در مورد جنس این پوس��ته پاس��خ داده ش��ود

(.)Kadirov et al., 2012

آن گونه که از نام آن برمیآید ،پوسته اقیانوسی در زیر اقیانوسها قرار میگیرد .پوسته

در زیر اقیانوسها بین  4تا  7مایل ( 6تا  11کیلومتر) ضخامت دارد .سنگهای پوسته

اقیانوس��ی در مقایسه با سنگهای پوسته قارهای بس��یار جوانتر بوده ،بیشتر از 200

میلیون س��ال سن ندارند .پوستههای معمول اقیانوس��ی از بازالتهای تولئیتی (بازالت

فاقد الیوین) تشکیل شدهاند و میانگین چگالی پوسته اقیانوسی  3g/cm³است.

دادههای حاصل از مطالعات لرزهسنجی عمیق و نیمرخهای لرزهای بازتابی گاه تا بیش

از  25کیلومتر ضخامت رسوبی نامتعارف همراه با گل فشانهای گسترده را در حوضه
خزر جنوبی نش��ان میدهند که لیتوسفری نس��بتاً نازک در زیر این توالی نهشته شده
قرار گرفته است (شکلهای  33و .)34

تفس��یر دادههای لرزهای عمیق الیهای کم سرعت (با س��رعت کمتر از  4/8ثانیه/کیلومتر) با
ِ
پرس��رعت ( 6/4تا  7/4ثانیه/کیلومتر)
ضخامت  15تا  20کیلومتر (توالی رس��وبی) و یک الیه

بازالت��ی قطور اقیانوس��ی با ضخام��ت  10تا  18کیلومتر را در کف بس��تر حوضه خزر

جنوبی نش��ان میدهد .همچنین ،برداش��تهای لرزهای بس��یار عمیق ،جنس پوس��ته
قس��مت میانی دریای خزر را قارهای با ضخامت  10کیلومتر با یک توالی رسوبی نازک
( 2تا  3کیلومتر) تعیین میکند (شکل .)34

ضخامت پوس��تههای رایج قارهای حدود  10کیلومتر و پوس��تههای بازالتی  15تا 20

کیلومتر اس��ت .سرعت حرکت صوت در پوسته حوضه خزر جنوبی نزدیک به الیههای

بازالتی اس��ت .این بخش فاقد پوشش گرانیتی بوده که بالفاصله زیر توالیهای رسوبی
قرار میگیرد (شکل.)34

در مدلهای تکتونیکی اولیه ضخامت توالی رسوبی حوضه  20تا  25کیلومتر ذکر شده

(الف)

(ب)

شکل )33

الف :روند تغييرات آنومالي بوگر از ناحيه البرز مركزي تا محور آبشرون-پريبالخان

ب :مقطع عرض زمينشناسي-ژئوفيزيكي ناحيه البرز تا برآمدگي آبشرون

Modern problems of geology and geophysics of Caucasus. Baku, Nafta-press, 2012, 286 p
Kadirov F.A Gadirov A.H., Abdullayev N.A.

شکل )34

الف :مدل تغییر شکل و گرانی زمین در طول محور فرضی البرز – برآمدگی آپشرون.
تغییرات گرانی مشاهده شده با مقادیر پیش بینی شده در شکل آمده است.

ب :مناسب ترین مدل برای تفسیر مقدار گرانی زمین در طول محور البرز – برآمدگی آپشرون.

در این مدل  ,مقدار مشاهده شده با مقدار تخمینی محاسبه ای بر هم منطبقند  .مقدار گرانی بر حسب گرم بر سانتی
متر مکعب است.
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اس��ت که در زیر برآمدگی آپشرون این ضخامت به حدود  30کیلومتر افزایش مییابد.

به طور مش��ابه ،ضخامت توالی رس��وبی البرز نیز بین  20تا  30کیلومتر (مش��ابه پشته

آپشرون) تخمین زده میشود ( .)Kadirov et al., 2012الزم به ذکر است که در مقایسه

فوق ،در حالی ضخامت توالی رسوبی در پشته آپشرون با البرز مشابه و ضخامت تقریبی

آن برابر اعالم شده که توالی رسوبی حوضه خزر جنوبی ،تنها مربوط به دوران سوم بوده،
در حالی که توالی رسوبی البرز از زمان پرکامبرین تا عهد حاضر را در بر میگیرد.

گری��ن و هم��کاران ( )Green et al., 2009عمقی معادل  15کیلومتر برای پیس��نگ
مدل لیتوس��فری خود در نظر میگیرند که در عمیقترین نواحی به  25تا  26کیلومتر

افزایش مییابد .الزم به ذکر است که در این مدل ،چگالی الیههای رسوبی سنوزوئیک

 ،2/4نهش��تههای مزوزوئیک  ،2/6الیه گرانیتی باالی پوسته  ،2/9الیه بازالتی (پوسته
دریای خزر)  ،2/95و ُجبه  3/3گرم بر سانتیمتر مکعب در نظر گرفته شده است.

دادههای لرزهای ،ناحیه خزر جنوبی را یکی از فعالترین نواحی تکتونیکی دنیا معرفی میکنند

که در طول تاریخ زمین لرزههای مهیبی در آن به وقوع پیوس��ته اس��ت .در واقع ،این حوضه

قطعهای به نسبت سخت در کمربند کوهزایی آلپ هیمالیا است .فرایند فرورانش پوسته خزر

جنوب��ی لرزههای��ی با بزرگی  3تا  7ریش��تر در این ناحیه ایجاد کرده اس��ت .علیرغم برخی

اختالف نظرها ،در مورد فرورانش پوسته خزر جنوبی کمتر تردیدی وجود دارد .برداشتهای
لرزهای و تجزیه تحلیلهای آماری ،میزان حرکت قطعه اورازیا را حدود  0/6میلیمتر در سال
در ایس��تگاه مطالعاتی کشور آذربایجان ،و حدود یک میلیمتر در سال در ایستگاه مطالعاتی

ای��ران ارزیابی میکنند ( .)Kadirov et al., 2012کانون زلزلههای خزر جنوبی در این منطقه
همراه با چند رویداد دیگر به فرایند فرورانش پوس��ته به درون بخش جبهای پوس��ته در این
مکان ارتباط دارد (گزارشات لحظهای وبسایت مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران).

گری��ن و هم��کاران ( )Green et al., 2009در مدلی تطبیقی و س��ازگارتر با الگوهای
رایج ،با استفاده از نیمرخهای ساختمانی «بسیار عمیق» 1دوبعدی خطی در پهنه خزر

جنوبی از س��مت نواحی میانی خزر به سمت نواحی جنوب شرق و جنوب غرب دریای
خزر ،پدیده فرورانش و ساختمانهای پوسته را در محیط پیرامونی حوضه خزر جنوبی

ردیابی و تش��ریح میکنند .در این مدل ،ضخامت پوس��ته بازالتی اقیانوسی در نزدیک
1. ultradeep
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برآمدگی آپش��رون به  5تا  6کیلومتر کاهش مییابد ،ولی در نواحی میانی حوضه خزر

جنوبی بین  10تا  12کیلومتر ضخامت دارد (ش��کل .)34این تغییر ضخامت به فرایند
مهم کشیدگی و بازشدگی پوسته که از زمان ژوراسیک پسین در زیر بستر حوضه خزر

جنوبی رخ داده داللت میکند .همچنین ،این مدل تطبیقی بر اساس نگارههای لرزهای
عمیق ،ژرفای پیس��نگ را به طور میانگین  20کیلومتر تعیین میکند که با مدلهای
دیگر که این عمق را متجاوز از  20کیلومتر برآورد میکنند متفاوت است.

در الگ��وی تطابق��ی جدی��د ( )Kadirov et al., 2012ک��ه از مدل گری��ن و همکاران

اقتباس شده ،بخش فوقانی الیه بازالتی کمیچگالتر از مدلهای قبلی است و عمقی

مش��ابه با عمق قرارگیری قاعده پیسنگهای رایج و نزدیک به ناپیوستگی موهو برای

قس��مت مرکزی حوضه خزر جنوبی در اختیار قرار میدهد .با تفکیک مرزهای سنگی
زیرسطحی ،پوستهای از نوع بازالت با چگالی  2/95گرم بر سانتیمتر مکعب در نزدیک

برآمدگی آپش��رون دیده میشود که تنها  6کیلومتر ضخامت دارد .در این محل الیهها

به س��مت پایین خم برداشته و این مرز در حال فشردگی پوستهـجبه شکلی مشخص
دارد .به همین دلیل ،این مکان محل جبران تعادل پوس��ته توس��ط جبه نیز میتواند

در نظر گرفته ش��ود .در محل فرورانش ،به جای قرارگی��ری الیههای گرانیتی بر روی
الیه بازالتی اقیانوس��ی ،تودههای بسیار ضخیمیاز رسوبات گوهای شکل مزوزوئیک در

پیش��انی جنوبی پشته آپشرون جا میگیرند .در عمیقترین نگارههای لرزهای ،ضخامت
پوس��ته اقیانوس��ی کمتر از مدلهای اولیه و حدود  5کیلومتر است .همچنین ،در تمام

این حوضه عمق این نیمرخ بین  16تا  20کیلومتر متغیر است .حداکثر عمق رسوبات

نیز در این مدل تطبیقی در زیر پشته آپشرون  22تا  25کیلومتر است که با مدلهای
اولیه که در عمق حدود  30کیلومتری قرار داش��تند متفاوت اس��ت .ضخامت الیههای

مزوزوئیک در بخش میانی نیمرخ در حدود  8کیلومتر است که به سمت نواحی شمالی
افزایش یافته و حداکثر به حدود  20کیلومتر در محور آپش��رونـپریبالخان میرس��د.

دلیل این افزایش ضخامت ،فرایند فرورانش پوس��ته اقیانوس��ی به زیر پوسته گرانیتی
ِ
سنوزوئیک
پشته آپشرون اس��ت که موجب لغزاندن رسوبات باالیی زمان مزوزوئیک و

پوس��ته اقیانوسی به شکل گوههای فزاینده به باالی لبه جنوبی پشته آپشرون میشود

(( )Kadirov et al., 2012ش��کل .)34در نتیج��ه ،مجموع��های از رس��وبات که فرایند
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فش��ردگی و کوتاه ش��دگی را تجربه کردهاند در این محل تجمع پیدا میکنند .به نظر

میرس��د که پدیده فرورانش پوس��ته بازالتی فرایندی جوان ،تکامل نیافته ،و در حال

رخداد باش��د؛ فرایندی که هنوز به مرحله ورود پوس��ته اقیانوس��ی به درون گوشته در

زیر روند آپش��رون نرسیده ،لذا الگوهای آتشفشانی پش��ت قوسی ،هنوز در این حوضه

به چش��م نمیخورد .در این الگو ،روند رس��وبگذاری با هندسه عمومی حوضه و فرایند
فرونشس��ت حرارت��ی که پس از بارگذاری در حوضه به وقوع پیوس��ته منطبق اس��ت.

دادهه��ای لرزهای و گرانیس��نجی نش��ان میدهند که در محل تالقی پوس��ته قارهای
اس��کیتین (تریاس تحتانی) و اقیانوسی در محل برآمده آپشرون ،الیههای بازالتی خم
شده و از شکل معمول و متعارف خود خارج و به شکل گوههای فزاینده بر روی توالی

رسوبی رانده شدهاند .مکانیس��مهای اصلی زلزلههای بزرگتر از  6ریشتر در طول مرز

نوار ش��مالی حوضه خزر جنوبی به گس��لهای نرمال پر شیب و تداوم خمش الیههای
در حال فرورانش مرتبط اس��ت؛ الیههایی که با گس��لهای رانده فعال در سرتاسر مرز

جنوبی آپشرون مرتبط هستند .به این ترتیب ،برخی از لرزههایی که به گسلهای نوع
تراس��تی در مرز نواحی ش��مالی حوضه خزر جنوبی منتسب هستند در پوسته پایینی

یا باالترین بخش جبه رخ داده و بخش پایینی س��نگ کره ش��کنندهای که همزمان در

حال خم خوردن هستند را فشرده میکنند ( .)Kadirov et al., 2012گزارشات روزانه
وبسایت مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران نیز عمق زیاد این لرزهها را نشان میدهند.

سوابق عملیات حفاری در بخش ایرانی حوضه خزر
دس��تیابی به منابع قابل توجه نفت در طبقات پلیوسن زیرین که در منطقه آذربایجان

ش��وروی س��ابق و قفقاز و باکو (باد کوبه) به س��ری تولیدی معروف بود در اواخر قرن
 ،19و سپس گسترش چش��مگیر فعالیتهای اکتشافی در خشکی و فالت قاره دریای
خزر (ش��به جزیره آپش��رون در غرب خزر) ،و پس از آن ش��به جزیره کراسنوودس��ک

(ترکمنباشی فعلی در جمهوری ترکمنستان) به طور یقین از پارامترهای مثبتی بودند

که میتوانستند اکتشاف نفت در رسوبات مشابه موجود در سواحل جنوبی دریای خزر
را توجیه نمایند .به همین دلیل ،بررسی اکتشافی رسوبات چلکن (معادل سری تولیدی)
از دیرباز مورد عالقه دولت ایران بوده اس��ت و کارشناس��ان خارجی مقیم ایران ،نظر به
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اهمیت آن ،هر از چند گاهی با توجه به ش��رایط مناس��ب روز حفاریهایی در سواحل

خزر جنوبی کشورمان انجام دادهاند که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود.
شرکت تحقیقاتی فرانسه

شرکت نفتی فرانسه موسوم به «آیافپی» 1در سالهای  1928تا  1930در ناحیه بین
اَلمده ( َعلَمدِه) تا دره نکا ،دو چاه اکتشافی کم عمق در نزدیکی چشمههای نفتی ناحیه

حفاری نمود .چاه ش��ماره  1در نزدیکی منطقه نفت چال در  12/5کیلومتری ش��رق

بابلسر حفاری و در عمق  81/5متری به دالیل نامعلوم حفر آن متوقف شد و متأسفانه

اطالعاتی از آن در دسترس نیست.

لـ بابلس��ر و حدود  10کیلومتری
چاه ش��ماره  2در مغرب دهکده دش��ت کال در مسیر باب 

شرقـشمال شرق بابل قرار داشته و عمق نهایی آن  107متر بود که همانند چاه شماره 1
اطالعاتی از آن در دست نیست.
کشور آلمان
شرکتهای نفتی وابسته به کشور آلمان در سالهای  1938تا  1939میالدی دو چاه

اکتشافی دیگر در سواحل خزر حفاری کردند .چاه شماره  1خشت سر در غرب محمود
آباد به عمق  203متر ،و چاه شماره  2خشت سر در همان حوالی و به عمق  230متر
حفاری شد که هیچ گونه اطالع ثبت شدهای از این دو چاه نیز در دسترس نمیباشد.

اتحاد شوروی سابق
کارشناسان روسی در زمان اشغال و اقامت خود در ایران بین سالهای  1941تا1942

به حفاری  2حلقه چاه اکتشافی در نواحی قائمشهر و بندر ترکمن اقدام نمودند.

چاه ش��ماره  1در 10کیلومتری جنوب قائمش��هر در کنار رود تالرود ،کمیپایینتر از
تقاطع خط آهن با رود مذکور ،و چاه ش��ماره  2در حوالی ش��رق بندر ترکمن حفاری

گردی��د .هیچ گونه اطالع��ی از موقعیت دقیق این چاه و نیز اطالعات حاصله از حفاری
آنها در دس��ترس نمیباش��د .در برخی گزارشها به حفر چاه کم عمق هفت تن ،در
1. IFP
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فاصل��ه حدود  7کیلومتری قائمش��هر واقع بر دامنه هفت تن با عمق  82متر توس��ط

روسها در س��ال  1942اش��اره ش��ده که محل کنونی آن در ملکی شخصی قرار دارد.
ظاهرا ً این چاه در جوار یک چش��مه نفتی مش��هور حفر ش��ده ،اما نسبت آن با دو چاه
دیگر نامشخص بوده و اطالعاتی از آن در دست نیست.

چاههای اکتشافی حفاری شده توسط شرکت ملی نفت ایران
گرگان

در دههه��ای  1960و  1970میالدی ش��رکت ملی نفت ایران راس��اً اق��دام به عملیات

اکتشافی در دش��ت گرگان در استان مازندران (محدوده استان گلستان فعلی) و دشت

گیالن (ناحیه انزلی) نمود و طی مدت فوق در مجموع  16حلقه چاه خشکی در سواحل

خزر حفاری نمود که از این تعداد  11حلقه در دشت گرگان 3 ،حلقه در دشت مازندران،

و  2حلقه چاه در غازیان و ش��فارود گیالن حفر ش��ده است .در این بین ،آثار نفت و گاز

اقتصادی در چاه گرگان 3گزارش شده است .در این مدت 3 ،چاه مقداد ( ،)1374میثم

( ،)1375و خزر )1368( 1در محدوده دریایی خزر حفر گردیده است.

در چاه گرگان ،3آثار نفتی از مغزههایی که از اعماق  731تا  826متری به دست آمده مشخص

ش��د .بررسی آزمایشگاهی نیز وجود نفت در رسوبات مربوط به توالی آق چغیل را تأیید نموده

اس��ت .به عالوه ،در همین چاه به علت برخورد به گاز (در عمق  2009متری رسوبات چلکن)
چاه دچار حریق گردیده و متأسفانه دستگاه حفاری (نشنال فایو) 1از بین رفته است.

در چ��اه جایگزین (گ��رگان 3ـ الف در  300متری چاه مذکور) نی��ز به گاز و «میعانات
گازی» 2همراه برخورد شده است.

مازندران
در محدوده اس��تان مازندران  3حلقه چاه به نامه��ای مازندران 1تا مازندران 3حفاری

شده اس��ت .حفاری چاه مازندران 1در فوریه  1957میالدی به اتمام رسید .حفاری از
عمق  1058تا  1201متری در الیههای آپشرون متوقف گردید.

1. National 5
2. condensate
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حف��اری چ��اه مازندران 2در اکتبر  1957میالدی به اتمام رس��ید .حف��اری این چاه بر

مبنای دادههای لرزهای از عمق  1423تا  1552متری در الیههای چلکن متوقف شد.

حفاری چاه مازندران 3در مارس  1957به اتمام رسید .حفاری این چاه تا عمق 1443
متری در الیههای چلکن انجام و در برخی از اعماق آن مقدار کمی گاز مشاهده شد.

استان گلستان و گنبد
همان گونه که ذکر شد در دشت گرگان تعداد  11حلقه چاه حفاری شد که مشخصات

آنها به اختصار در زیر ذکر شده است.

•حفاری چاه آق قال( 1پهلوی دژ )1در مارس  1966به اتمام رسید .این چاه از عمق
 2377تا عمق  3452متری درون توالیهای کرتاسه حفر شد.

•حفاری چاه آق قال( 2پهلوی دژ )2در ژوئیه 1968به اتمام رس��ید .این چاه از عمق

 1368ت��ا عمق  1568در توالی آق چغیل حفاری ش��د ،اما هیچ آثار هیدروکربوری
از آن به دست نیامد.

•حفاری چاه ایمِر 1در فوریه  1966به اتمام رسید .این چاه از عمق  1253تا 2356
متری در نهشتههای کرتاسه پایینی (بر اساس دادههای لرزهای) حفاری شد.

•حفاری چاه گرگان 1در مارس  1960به اتمام رسید .این چاه از عمق  955متری تا
عمق  2010متری در توالی چلکن حفاری شد.

•حفاری چاه گرگان 3در ژوئیه  1960به اتمام رس��ید .این چاه از عمق  1341متری
تا  2091متری در توالی چلکن حفاری شد.

•حف��اری چاه گ��رگان A3در نوامبر  1963به اتمام رس��ید .این چاه از عمق 2942
متری تا  3378متری در توالی کرتاسه حفاری شد .این چاه جایگزین چاه شماره 3

گرگان بود و در آن مقدار قابل توجهی گاز در عمق  2035متری مشاهده شد.

•چاه اینچه 1در ژوئیه  1966به اتمام رسید .این چاه تا عمق  367متری در الیههایی
نامشخص حفاری شد و حفاری آن به دلیل جریان آب و نشت گاز متوقف شد.

•حفاری چاه اینچه 2در سپتامبر  1966به اتمام رسید .این چاه از عمق  2395متری
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تا عمق  2410متری تا الیههای الیگوس��ن حفاری و به دلیل وجود جریان آبـگاز

در عمق  1932متری متروک شد.

•حفاری چاه قزل تپه 1در اکتبر  1967به اتمام رسید .این چاه از عمق  3746متری
تا عمق  4759متری درون توالی ش��وریجه حفر ش��د .این چ��اه بر مبنای دادههای

لرزهای بر روی تاقدیس قزل تپه قرار داش��ت و به دلیل مش��اهده یک زون گازی در
سازند تیرگان حفر شد.

•حفاری چاه قزل تپه 2در ژانویه  1970به اتمام رسید .این چاه از عمق  3746متری
تا عمق  5827متری درون توالی شمشک برای الیه آزمایی سازند مزدوران حفاری

و بدون اخذ نتیجه مشخص متوقف گردید.
گیالن

طی حفاریهای اکتش��افی ش��رکت ملی نفت ایران  2حلقه چاه در استان گیالن و در

نواحی انزلی و شفارود حفر گردیده است.

حفاری چاه ش��فارود 1در اکتبر  1968به اتمام رس��ید .این چاه از عمق  975تا 1524
متری در سازند چلکن و بدون اخذ نتیجه مشخص حفاری شد.

چاههای حفر شده در محدوده دریایی
در محدوده آبی خزر جنوبی تا کنون حفر  3حلقه چاه اکتشافی به اتمام رسیده است.
•حف��اری چ��اه خزر 1در  1368شمس��ی ب��ه اتمام رس��ید که به تفصی��ل در مورد
مشخصههای آن پرداخته خواهد شد.

•حفاری چاه مقداد 1در سال  1374به اتمام رسید .این چاه تا عمق  5767متری در الیههای
نامشخص و بدون دریافت خردههای حفاری برگشتی با کیفیت مطلوب حفاری شد.

حفاری چاه میثم 1در سال  1374به اتمام رسید .این چاه تا عمق  5140متری درون
توالیهای نامش��خص و جهت الیه آزمایی س��ازند مزدوران حفاری و بدون اخذ نتیجه
مشخص متوقف شد.
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خالصهای از اطالعات زمینشناس�ی/حفاری چاههای حفر ش�ده در
بخش ایرانی خزر
به جهت اطالع و آش��نایی بیش��تر با نوع و جنس رس��وبات در چاههای مورد مطالعه و
امکان مقایس��ه آنها در بخشهای مختلف حوضه خزر ،در نواحی ش��رقی ،جنوبی ،و

غربی و نواحی دور از س��احل ،خالصهای از عملیات ،رفتار توالی حفاری شده ،و جنس
رسوبات در این چاهها که از گزارشات داخلی شرکت ملی نفت ایران اقتباس شده ،ارائه

گردیده است (ضمیمه .)1
چاه خزر1

تا قبل از استقرار سکوی امیرکبیر و انجام عملیات حفاری در میدان سردار جنگل ،هیچ
گونه فعالیت اکتش��افی در بخش جنوبی دریای خزر انجام نش��ده بود؛ لذا تفس��یر کلیه
اطالعات زمینشناس��ی ،رسوبشناسی ،و فسیلشناس��ی بر مبنای اطالعات چاه خزر1

انجام میپذیرفت .با یافتههای جدید حاصل از حفاری در میدان سردار جنگل ،اطالعات

این میدان میتواند از این پس در تفاسیر علمی مورد استناد قرار گیرد که در این گزارش
به آنها اش��اره نش��ده اس��ت .به دلیل اهمیتی که چاه خزر 1در تفاس��یر زمینشناسی
قدیمیداشته ،خالصهای از اطالعات آن در مجال این گفتار ارائه میگردد.

حفاری
چ��اه خزر 1در س��ال  1370در نواحی س��احلی گیالن (انزلی) تا عم��ق  5572متری تا

الیههای کرتاس��ه حفاری و ب��ه دلیل عدم وجود نتایج مثب��ت در ارزیابیهای مخزنی و
نمودارگیری ،متروکه اعالم گردید .این چاه با مش��ارکت پیمانکار آذری حفر شده و مواد
و تجهیزات مورد اس��تفاده در آن توس��ط پیمانکار تأمین گردیده است .در مجموع 676

روز زمان برای حفاری این حفره صرف شده است .حین عملیات حفاری ،حفره به دفعات

دچ��ار همآمدگ��ی و به تبع آن لزوم افزایش وزن گل تا میزان حداکثر  pcf 135ش��ده و
پیوسته عملیات بهسازی و گشاد کردن چاه در افقهای مختلف آن انجام شده است.

در چند مورد ورود گازهای اتفاقی به درون چاه موجب کاهش ناگهانی وزن گل و لزوماً
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س��وزاندن گازهای موجود در س��یال و یا اعمال وزن بیشتر به سیال درون حفره شده

اس��ت .عملیات مغزهگی��ری و نمودارگیری در افقهای قابل برداش��ت درون این حفره

انجام گردیده است .در عمق  4219متری ،به دلیل فوران چاه ناشی از الیههای گازدار

و عدم امکان بهس��ازی حفره ،تصمیم به حفر چاه کنارگذر از عمق 3000متری گرفته
ش��د .حفاری در حفره جدید با مش��کالتی مشابه حفره اصلی و با وزن سیالی معادل با

 pcf 128با هرزروی تا  BPH 135و تا عمق نهایی  5572متری ادامه یافت .آس��تری
1/2ـ 4اینچ تا عمق  5565متری رانده شد.

جدا از مش��کالت س��اختاری ناش��ی از عوارض زمینشناسی (حضور ش��یلهای فعال) یا
مشکالت عملیاتی موجود در آبهای عمیق ،بیشتر مشکالت حفاری در این چاه به کیفیت

ضعیف مواد گل و مهندسی آن و ضعف عملیاتی و تدارکاتی پیمانکار منتسب گردید.
زمینشناسی

بر اساس مطالعات میکروپالئونتولوژیکی ،این چاه حاوی رسوبات پلیوستوسن تا کرتاسه

باالیی (س��نومانین) اس��ت .این مطالعات وجود یک ناپیوستگی مشخص بین رسوبات

پلیوس��ن و پالئوس��ن پایینی را تأیید میکند .س��ن پلیوسنـپلیوستوسن در رسوبات
توسط استراکود و سن پالئوسنـکرتاسه توسط فرامینیفرهای بنتیک و پالنکتون تأیید

گردیده است .در ضمن ،وجود الیههای کرتاسهـترشیر بر اساس مطالعات پالینولوژیکی
نیز تأیید شده است.

خالصه افقهای چینهای
•از سطح زمین تا عمق  50متری ،بدون بازگشت نمونه و فاقد اطالعات تفصیلی
•از عمق  50تا 100متری ،الیههای نئوکاس��پین به س��ن هولوسن مشاهده میشوند
که فاقد زونبندی هستند.

•از عمق  100متری به پایین الیههای کاسپین قدیمیبه شرح زیر مشاهده میشوند:
•از عمق  100تا  250متری ،توالی «خوالینسکین» 1حاویاستراکود به سن پلیوستوسن
1. Khvalinskian
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•از عمق  250تا  467متری ،توالی «خزرین» 1حاوی استراکود به سن پلیوستوسن
•از عمق  467تا  945متری ،توالی «باکو» 2حاوی استراکود به سن پلیوستوسن
•از عمق  945تا  1730متری ،سازند «آپشرون» 3حاوی استراکود به سن پلیوستوسن
•از عمق  1730تا  2810متری ،سازند «آق چغیل» 4حاوی استراکود به سن پلیوسن
•از عمق  2810تا  3760متری ،سازند «چلکن» 5بدون زونبندی حاوی استراکود به
سن پلیوسن مشاهده میشود.

نـمیوسن
•بعد از عمق  3760متری حضور ناپیوستگی و عدم رسوبگذاری ائوسنـالیگوس 
در این چاه مشخص است.

•از عم��ق  3760تا  3800متری ،رس��وبات کرتاس��ه پایینی قرار دارن��د که غیرقابل
تشخیص گزارش شدهاند.

•از عمق  3800تا  4512متری ،توالی بینام و فاقد زونبندی به سن پالئوسن زیرین
گزارش شده است.

•از عم��ق  4512ت��ا  4763مت��ری ،توالی بین��ام و فاقد زونبندی به س��ن تورونین
مشاهده شده است.

•از عمق  4763تا  5576متری (عمقنهایی) ،توالی بینام و فاقد زونبندی به س��ن
آلبین؟ـ سنومانین گزارش شده است.

سنگشناسی غالب در چاه خزر 1شامل خاکستر آتشفشانی ،سیلتستون ،و ماسهسنگ

هم��راه با بین الیههای کربناته اس��ت .در مطالعات زمینشناس��ی این چ��اه از مغزه و

خردههای برگشتی حاصل از حفاری استفاده شده است .اغلب نمونهها میکروفسیلهای
خوب حفظ شدهای ندارند و نمیتوانند بیوزون یا زمان خاصی را مشخص کنند .این فقر

حفظ شدگی به فعالیتهای آتشفشانی همزمان با رسوبگذاری و همچنین فرایندهای
دیاژنز منتس��ب ش��دهاند .با این حال ،برخی از ضمائم فس��یلی مانند اس��تراکودها به

1. Khazarian
2. Baku
3. Apsheron
4. Akchagyl
5. Cheleken
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شناخت دیرینهشناس��ی محیط کمک کردهاند .بدین ترتیب ،رسوبات این چاه تا عمق

 3760متری بر اساس استراکود و از  3760تا  3800متری بر اساس میکروفسیلهای
پالنکتون جدا شده مشخص گردیدهاند.

ضمائم فسیلی

الف) «الیههای کاسپین قدیم» + 1الیههای کاسپین جدید

در این چاه الیههای کاس��پین قدیمـکاس��پین جدید حاوی فس��یل استراکود ،به سن

پلیوستوسنـهولوسن از عمق  50تا  945متری میباشد .تا عمق  50متری فاقد نمونه
خردهس��نگی و تا عمق  145متری فاقد مقطع نازک بوده و س��ن هولوسن (کواترنری)

بر اس��اس ردههای استراکود به دس��ت آمده از مغزه افقهای پایینی و برقراری ارتباط
و تطابق چینهای با چاه ش��ماره  1ش��فارود به آن اختصاص داده ش��ده است .ردههای

مختلف استراکودهای شاخص نئوکاسپین و کاسپین قدیم به قرار زیر میباشد:

Caspiolla acrunasuta.,
Bakunella dorsoarcuata.,
Cyprideis littoralis.,
Leptocythere.,
Cytherissa.,
Tyrrhenocythere.,

بر اساس شواهد موجود ،رسوبات مورد مطالعه در این چاه از سطح تا نزدیک عمق نهایی ()T. D.

دارای مقاطع نازک میکروس��کوپی حاوی آثار فس��یلی هستند .سنگشناسی الیههای
نئوکاسپین تا س��ازند باکو عمدتاً رس ،مارن ،شیل ،ماسه سنگهای سیلتیـماسهای،

و سیلتس��تون ،به همراه مقدار کمی از طبقات نازک کربناته و نودولهای چرتی ،غالباً

به ش��کل کنگلومرا و آگلومرا اس��ت که به ندرت دارای خردههای صدف ،فس��یلهای

خارپوس��ت ،بریوزوئر ،ش��کمپا و «گلوبوروتالیا ،رادیوالری��ا و گلوبیژرینا» 2همراه با آثار

فرامهای ریز کفزی و جلبکهای مرجانی میباشد.

1. Khvalinskian+Khazarian+Baku
2. Globorotalia spp., Radiolaria spp., Globigerina spp.
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ب) سازند آپشرون /حاوی استراکود /پلیئوستوسن ( 9 45تا 1730متری)
سنگشناس��ی س��ازند آپشرون کم و بیش ش��بیه کاسپین قدیمیاس��ت که ذکر آن

گذشت .میکروفسیلهای حاضر در مقاطع نازک شامل ردههای استراکود است که انواع

شناسایی شده در نمونههای شسته شده عبارتند از:

Caspiocypris candida.,
Caspiocypris liventali.,

این نمونهها در بخشهای باالیی سازند آپشرون مشاهده میشوند .بخش پایین سازند

حاوی گونه مهم «لوکس��اکونکا ایچوالدی» 1میباش��د .بر اس��اس ضمائم فسیلی ،سن

کواترنرـپلیوستوسن به سازند آپشرون اختصاص یافته است.

ج) سازند آق چغیل /حاوی استراکود /ترشیرـپلیئوستوسن ( 1 730تا 2810متری)
ای��ن توالی دارای سنگشناس��ی س��ازندهای باال ب��ه همراه بین الیهه��ای تبخیری و
استراکودهای شاخص زیر است:

Leptocythere cf. picturata.,
Caspiocypris filona.,
Leptocythere alfani.,
Leptocythere cf. camelii.,

هم��راه اس��تراکودها در نمونهه��ای شس��ته ش��ده ،فرامهای��ی در مقاط��ع ن��ازک با
میکروسکوپشناسایی شدهاند که عبارتند از:

Globorotalia sp.,
Epistomina sp.,
Textularia sp.,
miliolids.,
Globotruncana sp.,

و گونههای منفرد بازمانده از شستش��و که حمل ش��ده تش��خیص داده شدهاند ،شامل

«سیبیدِس مکزیکانا» 2که سن پلیوسن را به سازند اختصاص میدهند.

1. Loxoconcha eichwaldii
2. Cibicides cf. Mexicana
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د) سازند چلکن /بدون زون بندی حاوی استراکود /پلیوسن ( 2 810تا 3760متری)
سنگشناسی حاصل از نمونهها و مغزههای سازند چلکن شبیه آق چغیل و سازندهای
باالتر از آن بوده ،غالباً مؤید رخسارهای کنگلومراییـقارهای برای آن است .تعداد کمی

از انواع اس��تراکود در مرز فوقانی ش��یلی آن با سازند آق چغیلشناسایی شدند (مانند
.) Lepidocythere cf. camelii

فرامینیفرهای پالنکتون مجزا و منفرد حاصل از باقیمانده شستشوی نمونهها و همچنین
مقاطع نازک عبارتند از:

Globotruncana lapparenti.,
Globotruncana stuarti.,
Globotruncana spp.,
Globorotalia spp.,
Globigerina spp.,
Discorbis sp.,
Radiolaria spp.,
Bryozoa sp.,

بر اساس این ضمائم فسیلی و خردههای شکمپایان و خارپوستان ،به سازند چلکن سن

پلیوس��ن تخصیص داده شده است .حضور ناپیوس��تگی مربوط به عدم حضور رسوبات
نـمیوسن در این چاه مشخص است.
نـالیگوس 
پالئوسن پسینـائوس 

ه)واحدهای س�نگی بینام و بدون زونبندی به س�ن پالئوسن پایینی (3760

تا 3800متری)

توالی شیلی مربوط به پالئوسن زیرین دارای فرامینیفرهای پالنکتون منفرد و جدا شده

باقی مانده است که گونههای حاصل از نمونههای شسته شده عبارتند از:

Globorotalia cf. angulata.,
Globorotalia compressa.,
Globorotalia uncinata.,
Globorotalia pusilla.,
Globigerina daubjergensis.,
Globigerina triloculinoides.,
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این توالی که به شکل ناپیوسته در زیر سازند چلکن با سن پلیوسن قرار میگیرد سنی
معادل پالئوسن زیرین دارد.

و)واحد سنگی بینام و بدون زونبندی/کرتاسه فوقانی
این واحد غیر قابل تش��خیص ب��وده و از عمق  3800تا  4512مت��ری امتداد دارد .از

افق 3800ـ 3842متری هیچ مقطع نازکی از نمونهها به دس��ت نیامده اس��ت .انواعی
از «گلوبوترونکاناها» 1از کرتاس��ه فوقانی (غیرقابل تفکیک) ،در نمونهها گزارش شدهاند

که عبارتند از:

Oligostegina spp.,
Valvulammina schackoina.,
Hedbergella spp.,
Radiolaria spp.,
Dictyoconella/Iraquia spp.,
Lenticulina sp.,
Lithocodium sp.,
Dasycladacea algae.,
Coralline algae.,

همچنین ،برخی از خردههای فسیلی «گلوبیژرینا ،گلوبوترونکانا و گلوبوروتالیا» 2در آنها

دیده میشود .سن تخصیص یافته به باالی این واحد سنگی بینام کرتاسه فوقانی است.
 45تا 4763متری)
ز)واحد سنگی بینام و بدون زونبندی /تورونین ( 12

مغزههای به دس��ت آمده از این افق دارای فسیل «گلوبوترونکانا هلوتیکا» 3هستند که

شاخص تورونین است .دیگر فسیلهایشناسایی شده عبارتند از:

Hedbergella spp.,

Valvulammina sp.,
Textularia sp.,
Radiolaria spp.,
Oligostegina sp.,

عالوه بر فسیلهای مذکور ،خردههای خارپوست نیز در این واحدها دیده شده است.
1. Globotruncana
2. Globigerina, Globotruncana & Globorotalia
3. Globotruncana helvetica
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ح)واحد سنگی بینام و بدون زونبندی/به سن آلبین؟ـ سنومانین
سنگشناس��ی این قس��مت مانند رسوبات س��ازندهای فوقالذکر حاوی شیل همراه با

مارن و کمی الیههای کربناته ،س��یلتی ،ماس��های ،آگلومرایی ،کنگلومرایی ،پیریتی ،و
آهندار و به ندرت دارای شکس��تگیهای نفتدار و بیتومینوس اس��ت .این واحدهای

رسوبی شامل فسیلهای زیر است:

Rotalipora reicheli.,
Hedbergella/Globigerina cf. washitensis.,

در نزدی��ک ته چاه فس��یل «اوربیتولینا ُکنکاوا» 1به س��ن آلبین؟ /س��نومانین در این
رسوبات دیده میشود .میکروفسیلهای دیگر در این بخش عبارتند از:

Radiolaria spp.,
Oligostegina sp.,

در این بخش خرده سنگهای فرسایش یافته حاوی گلوبوروتالیا و خردههای خارپوست
نیز دیده میشوند که همراه تمامیمیکروفسیلهای ذکر شده در باال از مغزه و مقاطع
نازک به دست آمدهاند.

ارزیابیهای مخزنی

علیرغم شرایط مخزنی مناسب و با وجود حضور بیتومین و انواع هیدروکربورهای مایع
و گازی در سنگها و سیاالت چاه خزر ،1هیچ هیدروکربور اقتصادی در ساختار مذکور
یافت نگردیده است .در اعماق حدود  1600 ،1062 ،1040تا  1700 ،1700تا 2400
و 2900تا  5570متری گاز و جریان آب در درون سیال حفاری مشاهده شده است که
با افزایش وزن گل و یا از طریق هدایت به بیرون چاه مهار گردید .با بررسیهای صورت
گرفته در آزمایشگاه باکو ،وجود هیدروکربور در محل چاه خزر 1به اثبات رسیده است.
در افقهای عمیق نهش��تههای کرتاس��ه و در اعماق بیش از  5500متری وجود نفت
و گاز پیشبینی میش��ود؛ هر چند که افقهای باالتر نیز از این لحاظ دارای ش��واهدی
بودند .غالب رس��وبات چاه ،دلتایی و از بلندیهای مجاور خود نش��أت گرفتهاند .سری
تولیدی چلکن از س��مت آپش��رون به سمت جنوب غرب رسی شده که این امر موجب
کاهش پتانسیل مخزنی آن میشود.
1. Orbitolina concava
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سایر مالحظات
در گزارش رسوبشناس��ی چ��اه خزر ،1الیههای «باکونین و خزرین» 1به عنوان س��نگ
مخزن ولی رسوبات آق چغیل و چلکن نامناسب برای شرایط منشاءئی معرفی شدهاند .در
این چاه رس��وبات پلیوسن ویژگی دریایی داشته ،در حالی که همین رسوبات در قسمت
شمالی دریای خزر و در جمهوری آذربایجان شرایطی دلتاییـرودخانهای دارند .بنابراین،

شرایط رسوبگذاری در زمانهای یکسان در مکانهای مختلف متفاوت بوده است.
مقایسه چاه شاهآباد 1با خزر1

جهت مقایس��ه توالی دریایی کم عمق دریای خزر با نهشتههای منطقه دشت مغان که

میتواند مش��ابه توالیهای رسوبی کشور آذربایجان باش��د ،مقایسهای بین ویژگیهای
چاه خزر 1و شاهآباد 1صورت گرفته است.

نام چاه ش��اهآباد از نام روستای ش��اهآباد در اس��تان اردبیل (جعفرآباد فعلی در دشت
مغان) اخذ ش��ده و چاه اکتشافی شاهآباد ،1به طور منطقهای ،نزدیکترین چاه به چاه

بـجنوب شرق
خزر 1به نظر میرس��د .س��اختار تاقدیسی این چاه روندی ش��مال غر 

داش��ته و گس��ل نرمالی با روند شرقـشمال این س��اختار را قطع میکند .این چاه در

س��پتامبر س��ال  1966میالدی در یال شمالی این ساختار و تا عمق حدود  782متری

حفر شده و دارای نهشتههایی از سن کرتاسه باالیی تا پلیوستوسن میباشد.
در این چاه به ترتیب از باال به پایین الیههای زیر گزارش شده است:
Apsheronian
Akchagylian
Lower Ojagheshlagh
Salm Aghaji
Lower Santonian

در مقایس��ه ،توالی رس��وبی چاه ش��اهآباد 1بیش از خزر 1به الیههای نهش��ته شده در
جمهوری آذربایجان شبیه است.

نهش��تههای پلیوسن چاه ش��اهآباد 1شامل ماس��ه کربناته (کوکینا) ،توف و اجزای آذر
1. Bakunian & Khazarian
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آواری بیشتری نسبت به چاه خزر 1است؛ در حالی که توالی رسوبی پلیوسن چاه خزر1

به طور عمده از جنس کنگلومرا ،رسسنگ ،و انیدریت است.

نهش��تههای چلکن که در جمهوری آذربایجان نقش س��نگ مخزن را ایفا میکنند در

چاه خزر 1حاضر ،ولی در شاهآباد 1غایب هستند .رسوبات سری تولیدی آذربایجان در

چاه خزر 1ش��امل انیدریت و سنگ آهک اس��ت ،در حالی که در جمهوری آذربایجان
تناوبی از ش��یل ،سیلتس��تون ،و ماسهسنگ است .پس رس��وبات چلکن در جمهوری

آذربایجان برای س��نگ مخزن مناسب و در خزر 1برای سنگ مخزن نامناسب هستند.
نکته حائز اهمیت این که رس��وبات توالی چلکن در جمهوری آذربایجان میتوانند هم

در نقش س��نگ منش��اء و هم در نقش سنگ مخزن ظاهر شوند ،در حالی که مطالعات
رسوبشناس��ی و چینهشناسی محیط دیرینه تشکیل رس��وبات الیههای چاه خزر 1را

برای زیست جانوران مساعد نمیداند .در نتیجه ،الیههای چلکن چاه خزر 1نمیتوانند

نقش سنگ منشاء را ایفا کنند.

بر اساس مطالعات رسوبشناسی ،رسوبات الیههای آپشرون در خزر ،سن پلیوستوسن
و در جمهوری آذربایجان س��ن پلیوس��ن دارند (گزارش مطالعات رسوبشناس��ی چاه

خزر ،1شاهآباد1؛ شرکت ملی نفت ایران).

رس��وبات سازند اوجاگیشالق پایین در شاهآباد 1با حدود  72متر ضخامت حاوی توف،
وکستونهای پالژیک ،ماسهسنگ ،و بهندرت مارن و سیلتستون است .بر اساس شواهد
فسیلی زیر سن این سازند به ائوسن پسین نسبت داده شده است:

Plectina eocenica.,
Bulimina alabazensis.,
Bulimina aff. truncana.,
Anomalina rotulata.,

بنابراین در بین الیههای «آق چغیلین و اوجاگیش�لاق» 1یک «وقفه رسوبی» 2مشاهده
میشود که زمان الیگوـ میوسن را درون خود جای داده است.

رسوبات توالی «سلم آغاجی» 3ش��امل وکستونهای پالژیک سیلتی ،دارای خردههای
1. Akchagilian & Ojagheshlagh
2. hiatus
3. Salm Aghaji
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زیس��تآواری با بینالیههای س��یلت همراه با رسس��نگهای ح��اوی الیههای نازک
سنگآهک متبلور و توف میباشد .میکروفسیلهای این بخش که سن ائوسن پسین را

به آن اختصاص میدهند شامل موارد زیر است:

G. aperture.,
Globigerina corpulent.,
G. inflate.,
Globigerinoides conglobatus.,

بنابراین ،بین رس��وبات سلم آغاجی و الیههای سانتونین زیرین یک وقفه رسوبی دیگر
از پالئوسن تا ائوسن آغازیـمیانی به چشم میخورد.

توالی رس��وبی سانتونین زیرین که شامل مارن ،بینالیههای توف ،رسسنگ ،وکستون

بیوکالستیک ،و ماسهسنگ و وکستون است با وجود میکروفسیلهای زیر به سانتونین
آغازی نسبت داده شده است:

Globotruncana coronate.,
Globotruncana lapparenti.,
Globotruncana renzi.,
Hedbergella spp.,
Heterohelix sp.,
Stomiosphaera spherical.,

هیچ نش��انهای از کرتاس��ه پایانی در این رسوبات دیده نمیش��ود که این موضوع مؤید

شروع وقفه رسوبی از کامپانین میباشد.
توالی رسوبی چاه شاهآباد1

توالی رسوبی این چاه از رأس به قاعده شامل واحدهای رسوبی زیر است:
•آپشرونین که شامل مارن و کوکینا به سن پلیوستوسن آغازی است.
•آق چغیلین که ش��امل کنگلومرا ،کوکینا ،مارن ،دولومیت ،و توف به س��ن پلیوسن
پایانی است.
نـپلیوس��ن میانی و عدم حضور رسوبات مربوط به این
•وقفه رس��وبی به سن الیگوس 
بازه زمانی
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•«اوجاگیشالق زیرین» 1که شامل توف و سنگ آهک به سن ائوسن پسین است.
•سلم آغاجی ،شامل سنگآهک ،رسسنگ و توف به سن ائوسن پسین
•وقفه رس��وبی مربوط به سن کرتاسه پسین (کامپانین) تا ائوسن میانی و عدم حضور
رسوبات مربوط به این بازه زمانی

•«سانتونین زیرین» :2شامل مارنهای به سن کرتاسه (سانتونین)
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت رس��وبات پلیوسن جمهوری آذربایجان از محیط
دلتاییـرودخانهای حوضه رودهای قدیمه ولگا و کورا ،و در خزر( 1آق چغیل و چلکن)

از محیط تبخیری دریایی بس��ته نشأت گرفتهاند (مش��ابه با ماسههای صورتی/قرمز با

ویژگیهای محیطهای اکس��یدان در چاه س��ردار جنگل .)1رس��وبات پس از پلیوسن
خزر 1مربوط به محیط لب شور و اکثرا ً ماسه سنگهای با سیمان رسی هستند.
آغشتگی نفتی در مقاطع نازک مطالعه شده توالی خزر 1و شاهآباد 1مشاهده نشده است،

در حالی که در ارزیابی کروماتوگرافی چاه خزر 1اثر گاز خش��ک مالحظه گردیده است.

رس��وبات کرتاس��ه خزر 1ش��رایط احیایی عمده و یا اثری از غنای مواد آلی ندارند .چاه
ش��اهآباد 1تا حدود  700متری غالباً مارنی بوده و حاوی  140متر ماس��ه کربناته سست

و بین الیههای نازک توف اس��ت .در توالی حفر ش��ده خزر 1الیههای آق چغیل و چلکن
در باالی الیههای کرتاس هـپالئوسن زیرین نقش پوشسنگ را ایفا میکنند .با این وجود،

رسوبات بینام زیر آن فاقد ظرفیت مخزنی هستند .پس رسوبات چلکن (سری تولیدی)
در جمهوری آذربایجان مخزن و در چاه خزر 1فاقد ویژگیهای مخزنی هستند.

در چ��اه خزر 1ویژگی الیههای باکو و خزر (ماس��های) ش��رایط را ب��رای مخزن بودن
و ویژگی رس��وبات خوالینس��کین و نئوکاسپین (در ش��رایط حضور هیدروکربور) آن را
برای پوشس��نگ مناسب کرده است .پس رس��وبات باکونین چاه خزر 1دارای کوکینا
و رس��وبات باکونین جمهوری آذربایجان فاقد کوکینا میباش��د .رس��وبات آپش��رونین
آذربایج��ان دارای کوکینا و رس��وبات آق چغیل خزر 1حاوی رس و رس��وب تبخیری
است .رسوبات آق چغیل جمهوری آذربایجان فاقد نهشته تبخیری است .در چاه خزر،1
یک «نبود رس��وبی» 3بزرگ بین پالئوس��ن زیرین تا میوس��ن وجود دارد ،در حالی که
1. Lower Ojagheshlagh
2. Lower Santonian
3. gap
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در جمهوری آذربایجان نهش��تههای الیگومیوس��ن حاضرند .رسوبات پلیوکواترنر خزر1
سست همراه با سیمان ضعیف رسیاند .خردهسنگهای آتشفشانی چاه شاهآباد 1از چاه
خزر 1بیش��ترند .به دلیل وقوع وقفههای رسوبی متفاوت ،در زمانهای مختلف ،پدیده
مهاجرت هیدروکربوری از سمت جمهوری آذربایجان به سمت پهنه سرزمینی کشور ما
منتفی اس��ت .ضخامت رسوبات آپشرون از شاهآباد 1به خزر 1افزایش مییابد .الیههای
کوکینا در شاهآباد 1حاضر و در خزر 1غایبند .ضخامت رسوبات آق چغیل شاهآباد 1به
سمت خزر 1افزایش یافته و به نهشتههای تبخیری تبدیل میشوند.

چینهشناسی دشت گرگان

منطقه دش��ت گرگان از دیرباز توجه زمینشناس��ان را به عنوان یک منطقه سرشار از
مواد هیدروکربوری جلب کرده است .در سال  1937میالدی زمینشناسان یک شرکت
نفتی آمریکایی مسئولیت اکتشاف مقدماتی نفت و گاز را در این ناحیه عهدهدار شدند.
با این حال ،اولین بار «گانس��ر» در س��ال  1951و س��الهای پس از آن ناحیه دش��ت
گ��رگان را م��ورد ارزیابیهای ژئوفیزیکی قرار داد که به تبع آن حفاری چاه اکتش��افی
گرگان 1انجام و قرار ش��د که ارزیابی چینهشناس��ی منطقه حین حفاری انجام شود .با
هدف اکتش��اف اصولی ناحیه ،تقاضای مغزهگیری از زیر کفش��ک لوله جداری سطحی
تا عمق نهایی درخواس��ت ش��د .توجه و تمرکز اولیه هنگام حفر چاه گرگان 1بر روی
نهش��تههای ترش��یر بود که به طور ناپیوسته بر روی رس��وبات کرتاسه قرار میگیرند.
از ابتدا به دلیل نامناس��ب بودن س��کوی حفاری و پیشبینی مواجهه با ناپیوستگی در
افقهای باال ،رسیدن به رسوبات مزوزوییک در چاه گرگان 1مورد نظر نبود.
چاه گرگان1
برنامه حفاری اداره زمینشناس��ی بدون هرگونه اطالعات چینهشناس��ی قطعی سطحی
تهیه ش��د .تنها پیشبینی ممکن ،وجود یک ناپیوس��تگی بود که در عمق حدود 1000

متری واقع ش��ده بود .اطالعات مربوط به موقعیت واقعی ،س��ن ناپیوستگی ویژگیهای
سنگشناسی از دو چاه اکتشافی اولیه به دست آمده بود .چاه گرگان 1از شهریور 1959
تا عمق  6593فوتی ( 2008/5متری) حفر و در اسفند سال  1960تکمیل شد.
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موقعیت لولههای جداری شامل:
کفشک لوله جداری3/8ـ 13اینچ در عمق  36/3متری،
کفشک لوله جداری5/8ـ 9اینچ در عمق  275/2متری و
کفشک لوله جداری  7اینچ در عمق  757/1متری است.
البت��ه برنامه عملیات حف��اری قرار دادن لوله جداری  7اینچ در عمق  1701متری بود

که به دلیل چسبناکی سازند در عمق  1701متری رانده شد.
مغزه و نمونهگیری

برنامه اولیه گرفتن مغزه از زیر لوله جداری تا عمق نهایی بود که به دلیل مشکالت حفاری
تنه��ا از  969/24مت��ر آن مغزهگیری ش��د .مجموعاً  160مرحل��ه مغزهگیری معمولی هر

کدام با متوس��ط  20فوت و میانگین  63درصد با موفقیت انجام شد .فواصل انتخابی برای
نمونهگیری نیز یک متری در نظر گرفته ش��د که به دلیل سخت نبودن طبیعت نمونهها و

یا کمیت ناچیز آن بر روی شیکر خروجی ،مقدار و کیفیت نمونهها گاهی ضعیف بود.
زمینشناسی

دش��ت گرگان ناحیهای وسیع است که ش��یبی مالیم از جنوب به سمت شمال دارد.
از محل موقعیت چاه گرگان 1تا گمیش��ان ،سه س��طح پلکانی مشخص رسوبی وجود

دارد که هر کدام حدود یک متر از هم به س��مت قسمت جنوب شرق منطقه اختالف
س��طح و ارتفاع داشته ،که نش��انهای از موقعیت قرارگیری ساحل دریای قدیمه است.
این سطوح بازماندههای ساحل قدیمی خزر هستند و صدفهای فراوانی در طول این
خطوط س��احلی حضور دارند .عقیده بر این اس��ت که پسروی دریای خزر قدیمی که

این ناحیه را در برمیگرفته ،در زمان میوس��ن تا پلیوستوس��ن پسین به وقوع پیوسته
و مقادیر بس��یار زیادی از رسوبات پالستیک 1س��یلت و ماسه را در این نواحی رسوب

داده است.

 .1رسوبات شکلپذیر مانند رس و انواع گچ و نمک
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سازند خزر قدیمی
باالترین قس��مت چاه گرگان 1به ش��کل یک س��ری رسوبات س��خت نشده سیلتی و

ماس��های ریز تا دانه متوس��ط اس��ت که رنگ آنها خاکستری اس��ت و استراکودها،

دوکفهایها ،و ش��کمپایان کوچکی دارند .این فسیلها شامل «کاردیوم ا ِدول ِه ،نریتینا،
و دِریسِ نسیا» 1میباشد.

باور کلی این اس��ت که هنگام رسوبگذاری سازند خزر قدیمی ،منطقه شرایط محیط

ساحلی کم عمق یا خلیج را داشته است و برداشتی از وجود یک محیط کامل الگونی
برای آن محتملتر است .به دلیل ماهیت رسوبات نمیتوان به طور دقیق محیط رسوبی

را به محیطهایی مانند دریاچهای ،باتالقی ،الگون دلتایی ،و یا پالتفرم کمعمق دریایی

نسبت داد .بنابراین ،اختصاص محیطی شبه قارهای تا حد واسط به آن منطقیتر است.

س��ازند خزر قدیمیبه طور هم شیب بر روی رس��وبات باکو قرار میگیرد« .همبری»

2

باالیی خزر قدیمه در چاه گرگان 1مشخص نیست ،اما سطح زیرین آن با سازند باکو در
عمق حدود  253متری در این چاه قرار میگیرد .این رسوبات مبین زمان پلیوستوسن

باالیی هستند.
سازند باکو

در چاه گرگان 1رسوبات کواترنر پایین با سری رسوبات پالستیک سخت نشده رسی

ماسهای با بین الیههای ماسه سست ظاهر میشوند .مرز رسوبات باکو و خزر قدیمی
در چاه گرگان 1هم ش��یب ،و این دو از نظر سنگشناس��ی تقریباً مشابه هستند ،اما

محتوای ماس��ه رسوبات کاسپین بیشتر است .مرز باالیی سازند از نظر دیرینهشناسی
به طور دقیق تا کنون مش��خص نش��ده ،اما در باال در عمق ح��دود  253متری و در

پایین در عمق حدود  410متری قرار میگیرد .در بخش پایین سازند  25سانتیمتر
ماس��ه توفی و  20س��انتیمتر ماس��ه اُاُلیتی وجود دارد که به عنوان شاخص استفاده
میش��ود .در گزارشهای کشور روسیه سازند باکو به دو افق دیرینهشناسی مشخص
تقسیم میشود.

 .2همبری= کنتاکت

1. Cardium edule, Neritina, Derissensia
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اف��ق اول :باکوی تحتانی که با رس��وبات رسیـماس��های با فس��یل «دیداکنا پارووال و
دیداکنا سلول ُ ِزه» 1مشخص میشوند.
افق دوم :باکوی فوقانی که اساساً از ماسه کربناته ساخته شده و دارای دوکفهای «دیداکنا

کاریدئیدِس» 2است .با این حال ،از نظر کاربردی باید مطالعات تفصیلی
رودیس و دیداکنا
ُ

چاه گرگان 1مورد توجه قرار گیرد .در قس��مت پایین س��ازند  30سانتیمتر تناوب مارن

آبی با الیههای نازک ماسه متوسط تا درشت دانه شاخص دیده میشود.
سازند آپشرون

رسوبات پلیوسن باالیی در چاه گرگان 1شامل توالی ضخیمی از رس ،سیلت ،و ماسه سنگ

است که با نام سازند آپشرون شناخته میشود .از نظر سنگشناسی با سازند باکو در باال و
سازند آق چغیل در پایین هم شیب است .مرز باالیی آن در عمق  413متری (تهیه کننده

گزارش اصلی) و مرز پایین آن در عمق  914متری قرار میگیرند .از نظر دیرینهشناس��ی
هیچ مرز مش��خصی از آن گزارش نشده است .تجمع خوبی از استراکود در سازند آپشرون

وجود دارد .عالوه بر اس��تراکود ،فرامینیفر هم در آن یافت میش��ود که بس��یاری از آنها

گونههای حمل ش��ده کرتاسه تا میوسن هس��تند که غیرکاربردی هستند .در گزارشهای
کشور روسیه فسیلهای فراوانی ذکر شدهاند که مشخصه توالی آپشرون هستند:

(Monodacna, Hyrcania,Cardiidae, Cardium,Pseudocalillus, Aspheronia,
)Didacnomya, Odacna

سازند آق چغیل
اولین تغییر سنگشناسی در چاه گرگان 1در مغزه شماره  103در حدود عمق 3000

تا  3020فوتی رخ داد که تناوبی از مارنهای خاکستری روشن تا آبی ماسهای هستند

و برعکس س��نگهای باالتر سخت شدهاند .شیب اندازهگیری شده این الیهها حدود 5

درجه بود .با توجه به عدم امکان مغزهگیری در باالی این افق ،ش��اخص مرزی ویژهای

ب��رای آن نمیت��وان معرفی کرد ،اما با توجه به تغییر س��رعت حفاری در عمق 2995
فوتی ( 913متری) ،این عمق به عنوان مرز س��ازند آق چغیل در نظر گرفته میش��ود.

1. Didacna parvula & D. cellulose
2. D. caridoides & Didacna rudis
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حد پایینی مرز آق چغیل در عمق حدود  959متری اس��ت که رسهای قارهای قرمز

قهوهای (س��ازند چلکن ،سری قرمز)ظاهر میشوند .ضخامت آق چغیل در این جا 45

متر است .مرزهای این سازند هم باید در آزمایشگاه مورد بازبینی قرار گیرند .استراکود

و فرامینیفر در سازند آق چغیل خیلی فراوان نیستند.
سازند سری قرمز (چلکن)

در چ��اه گرگان 1در عمق  959متری به س��ازند چلکن میرس��یم ک��ه تا عمق نهایی

( 2009متری) در این چاه ادامه مییابد و حد پایینی آن در این چاه مش��خص نیست.
از نظر سنگشناسی ،نیمه باالیی آن از رسهای پالستیک آهکی قرمز رنگ با خاستگاه

قارهای (در چاه س��ردار جنگل 1گزارش شدهاند) ساخته شده که فاقد فسیل هستند و

به طور محدود اس��تراکودهای آب شیرین دارند .نیمه پایینی آن شامل تناوبی از رس،
سیلتس��تون ،و ماسه سنگ اس��ت غالباً خاکستری تا س��بز زیتونی هستند و محتوای

فسیلی شامل استراکود ،گاستروپود ،و فرامینیفر دارند .فرامینیفرها غالباً حمل شدهاند
و س��نی معادل کرتاسه تا میوس��ن دارند .محققین روس سن سازند چلکن را پلیوسن

میانی تعیین کردهاند که میتواند تا پلیوس��ن تحتانی نیز ادامه یابند .در ترکمنس��تان
ضخامت چلکن  2300متر گزارش ش��ده اس��ت .اکثر مغزههای به دس��ت آمده از چاه

گرگان 1ش��یب کم و در یک فاصله عمودی نیز درزه و شکس��تگیهای نس��بی حضور

دارند .شیب حاصل از مارنهای سازند آق چغیل حدود  5تا  7درجه محاسبه گردید.

این سنگها ،ساختمانی یک پارچه با چینهبندی موازی و مشخص را نشان میدهند .در

ادامه مقطع در بخش پایین سازند چلکن شیب  4تا  5درجه است .تنها در مغزه شماره

 155و در فاصل��ه بین عمق 1817ـ 1811متری ش��یب  26ت��ا  30درجهاندازهگیری
ش��د .از آن جاییکه هیچ ناپیوستگی در باالی این بخش مشاهده نشده ،این شیب 30
درجهای در ادامه مغزهها نیز دیده نش��د که ب��ه نظر تهیه کننده گزارش فنی میتواند
مربوط به یک بینظمیکوچک در ش��یب این قسمت باشد که روند مشخصی در کلیت

این ساختمان ندارد .شیب سنج شالمبرژر ،شیبی بین  4تا  13درجه را در کل ساختار

نش��ان داده است .در رسوبات آق چغیل شکس��تگیهایی عمودی با حدود  2میلیمتر

پهنا که با بلورهای کلسیت پر شدهاند دیده شده است.
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آثارهیدروکربوری
در بخش میانی رس��وبات خزر قدیمی با چند افق گازی برخورد ش��د که اولین افق از

نظ��ر میزان گاز قابل توجه بود و گل را تحت تأثی��ر قرار داد که با کمک «ابزار کنترل

کننده گل» 1مهار گردید.

گاز قابل مالحظهای حین عملیات مغزهگیری استشمام نشد .در عمق بین 1702ـ1695
متری با یک سری تناوب ماسه سنگ ،گراولهای ماسهای (با اندازه  2تا  4میلیمتر)،

و ش��یلهای سبز آبی مواجه میش��ویم که به شدت گازدار بودند ،اما در «ارزیابیهای
مینراالیت» ،2نتیجه در ش��یل و ماسه س��نگها منفی بود .از دیدگاه نویسنده گزارش

فن��ی ،این گاز باید حاصل نفوذ گاز از درزههای ذخایر عمیقتر باش��د .بنابراین ،درجا

نیس��تند .در عم��ق حدود  4000فوتی ب��رای رفع گیر لولههای چ��اه اقدام به جریان
دادن چ��اه گردی��د که در نتیج��ه آب و نمک جریان یافته ،هیچ نف��ت و گازی از چاه

به دس��ت نیامد .از  2008متر رس��وبات چاه گرگان ،1حدود  253متر رسوبات سازند
خزر قدیمی 157 ،متر رس��وبات باکو 501 ،متر رس��وبات آپش��رون 46 ،متر رسوبات

آق چغیل ،و  1050متر رس��وبات س��ازند چلکن (سری قرمز) از پلیوستوسن پسین تا
پلیوسن حفاری شده است.

گرچه هدف مورد نظر که قطع کردن ناپیوس��تگی و یا برخورد با زون تولیدی بود
در چ��اه گرگان 1حاصل نش��د ،اما اطالعات حاصل از ای��ن حفاری برای چاههای

آتی در این منطقه میتوانند مفید باش��ند .تفاس��یر لرزهس��نجی باید با اطالعات
به دس��ت آمده چاه مورد باز بینی قرار گیرند .البته این به این معنی نیس��ت که

تفاس��یر لرزهنگاری غلط بودهاند .چه بس��ا اگر چاه  500متر بیشتر حفر میشد به

سطح ناپیوستگی برخورد میشد .چاه در ماسههای باکو ،آپشرون ،و بخش پایینی
رسوبات خزر قدیمی تولید آب نمک و در دو افق نشانههایی کوچک از حضور گاز

داش��ت که عمق دقیق آن مش��خص نشد .در عمق  1700متری در قسمت پایین
سازند چلکن با دو الیه نازک گراولی در مغزهها مواجه میشویم که به شدت بوی
گاز میدهند.

1. mud gun
2. mineralight test
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چاه قزل تپه 1
چاه قزل تپه یک در نوک س��اختار قزل تپه در  22کیلومتری ش��مال غرب شهرستان

گنبد کاووس قرار میگیرد .حفاری این چاه از ماه دسامبر  1966آغاز و تا ماه سپتامبر

 1967تا عم��ق  15614فوتی ادامه یافت .نتیجه مطالع��ه  1561نمونه خرده حفاری

و  13نمونه مغزه در این گزارش منعکس ش��ده اس��ت .در مجاور این ساختار رخنمون
س��طحی وجود ندارد و اطالعات پایهای زمینشناس��ی تماماً بر اساس چاههای حفاری
شده قبلی منطقه و برداشتهای ژئوفیزیکی بودهاند .نهشتههای ترشیری و کواترنری با

فسیلهای جانوری و رسوبات کرتاسه با میکروفسیلهای گزارش شده در یادداشتهای
قبلی محققین تعیین سن شدهاند.

طبقهبندی سنگشناسی رسوبات این حفره به ترتیب از باال عبارتند از:
1گروه اول ماسهـرس
1.
2.2گروه دوم ماسه ـ رس
3.3الیههای قهوهای رنگ
4.4سازندهای معادل سرچشمهـسنگانه
5.5سازند معادل تیرگان
6.6سازند معادل شوریجه
در این چاه رس��وبات عهد حاضر تا کرتاسه تحتانی (بارمینـهوتروین) قطع شده است.
رس��وبات کرتاسه تحتانی در مقایسه با رسوبات ترشیرـکواترنر ضخامت بسیار بیشتری

دارند .نتایج حاصل از پیمایشهای لرزهای ساختارهای کرتاسه تحتانی را تأیید کردند.
گرچه بعد از حفر حدود  1000متر از چاه ،نسبت به وجود آن تردید ایجاد شد ،اما این
احتمال به طور کامل وجود دارد که تغییرات جانبی در مقایس��ه با چاههای اکتش��افی

مجاور وجود داش��ته باش��د .حفاریها تا حدی پیشبینی سازندهایی را که باید هنگام

حف��اری با آن مواجه ش��ویم رد کردند ،ب��ه ویژه که این موضوع در هن��گام برخورد با
سطوح ناپیوستگی محتملتر است .رسوبات کواترنر به نهشتههای نئوکاسپین ،رسوبات

غیرقابل تفکیک خوالینسکین خزر و همچنین الیههای آشکوب باکو تقسیم میشوند.
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الیههای آپشرون ،آق چغیل ،و چلکن در رسوبات پلیوسن شناسایی شدهاند .بر اساس

مجموعههای فس��یلی الیههای آپش��رون به دو بخش باالیی و پایینی تقسیم میشوند.

بخشهایی از رس��وبات کرتاس��ه پایینی فقیر و یا فاقد الیههای فسیلی است که تعیین
س��ن دقیق را در این چاه و چاه ش��ماره دو قزل تپه سخت میکند .با این حال ،وجود

برخی از نانو فس��یلها و اش��کالی نادر از باقیماندههای فرامینیفر مؤید س��ن بارمینـ
هوتروین برای این بخش است.

در مقایس��ه با کرتاس��ه تحتانی ،الیههای ترش��یر و کواترنر دارای مجموعه نمونههای
س��المتری از استراکودها و فرامینیفرها میباش��ند .تعداد  111گونه استراکود 6 ،گونه

فرامینیف��ر ،و یک گونه جلبک در الیههای ترش��یر گزارش ش��ده اس��ت .با این حال،
الیههای س��تبر کرتاس��ه تحتانی تنها چهار گونه فرامینیفر و سه گونه از نانوکونیدها را

مش��خص میکنند .در رس��وبات پلیوکواترنر نمونههای به دست آمده وجود دو زون و

دو زیر زون از اس��تراکود را مش��خص میکنند .عالوه بر این ،حضور برخی از گونههای

دریایی ترش��یر و کواترنر مؤید نمونه هر دو نوع محیط آب ش��ور و ش��یرین میباش��د.
عدم حضور کل رس��وبات کرتاسه فوقانی و بخشی از کرتاسه تحتانی ،پالئوسن ،ائوسن،
الیگوسن ،میوسن ،و «پلیوسن تحتانی» 1یک نبود رسوبی بزرگ را بین کرتاسه تحتانی

تا پلیوسن در چاه قزل تپه یک مشخص میکند .ساختار قزل تپه یک ساختار تاقدیسی
متقارن با روند ش��مال شرق جنوب غرب است .تاریخچه ساختمانی این ساختار کام ً
ال
مش��خص بوده و روند باال آمدگی س��ازندهای ژوراسیک و کرتاس��ه و فرسایش پس از
آن را مش��خص میکند که س��طوح ش��یبدار را باال آورده و در زیر الیههای ناپیوسته

میوس��ن فوقانی قرار داده است .در این مقطع ،سطح ناپیوسته به عنوان حوضه رسوبی

نهشتههای میوسن و پلیوسن عمل میکند.

از نظر جنس ،هنگام حفاری تمایزاتی به ترتیب زیر مالحظه شد:
توالی رس��ی که باالتر از عمق  600فوتی ،جایی که اولین لوله جداری رانده ش��ده به

خوبی قابل مش��اهده اس��ت و شامل رسهای چسبناک خاکس��تری و آبی خاکستری
روشن است ،این توالی کمتر برای حفاری مشکلساز است.

1. Maeotian–Pontian
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توالی نهش��تههای رس /شیل زیر عمق  600فوتی قرار دارد .این تناوب رس و شیل به
تدریج به توالیهای رسی تبدیل میشود.

رسس��نگ :در عمق حدود  3000فوتی ،رسسنگها پدیدار میشوند که موجب انجام

گردش گل و بهس��ازی دی��واره قبل از راندن لوله جداری 3/8ـ 13اینچ میش��وند .در
قاعده رسسنگ به سطح ناپیوستگی برخورد میکنیم.

مارن :در زیر ناپیوس��تگی ،افق دارای مارن ظاهر میش��ود که این روند کم و بیش بدون

تغییر تا عمق حدود  19644فوتی حفاری تداوم مییابد .این قسمت فاقد بخش ماسهای

( )k-1bاس��ت که در مقطع عرضی پیش��نهادی ارائه گردیده .به ع�لاوه ،الیههای آهکی
تیرگان هم تا این عمق مشاهده نمیشوند که دو احتمال در این رابطه مطرح است.

الف) آهکهای تیرگان بعد از عمق  9686فوتی تخمینی اولیه قرار دارند.
ب) تغییرات جانبی ،سنگآهک تیرگان را کام ً
ال از بین برده است.
قـجنوب غرب نمایان
در اکتش��افات لرزهای ،ساختاری به ش��کل تاقدیس با روند شمال شر 
اس��ت .وجود یک س��طح ناپیوسته در قاعده میوسن باالیی مشاهده گردید که با حفاری چاه
نیز تأیید شد .تاریخچه ساختمانی این ساختار کام ً
ال مشخص است .این ساختمان روندی باال
آمده از سازندهای ژوراسیک و کرتاسه را نشان میدهد که بعدا ً یک سطح شیبدار ناپیوسته

باال آمده فرسایش یافته را در قاعده میوسن باال ایجاد نموده است .این سطح ناپیوسته پس

از آن به عنوان حوضه رسوبی نهشتههای میوسن و پلیوسن عمل کرده است.

ال پیدا است که در محل حفاری ،سازند تیرگان یا کام ً
از مطالب گفته شده کام ً
ال غایب

است و یا به صورت محلی ،از یک مکان به مکانی دیگر جابجا میشود .این نتایج بر دو
پایه احتمالی استوار است.

الف) عدم حضور س��نگ آهک میتوان��د به دلیل قرار گرفت��ن آن در پایینتر از عمق
حفاری شده یا وجود یک گسل احتمالی باشد .دادههای ژئوفیزیکی هیچ گونه شواهدی

از گسل خوردگی نش��ان نمیدهند و تاریخچه زمینشناسی منطقه نشانهای بارز از به

همریختگی را به همراه ندارد .این بخش نش��ان دهنده یک حوضه رس��وبی با یک باال

آمدگی ضعیف طی کوهزاییهای جدید است.
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ب) انجام حفاری ،عدم وجود س��نگآهک را تأیید کرده اس��ت .ای��ن واقعیت میتواند
مربوط به تغییرات جانبی رسوبات حوضه در شرایطی غیرعادی و یا باال یا پایین رفتن

حوضه طی فرایند رسوبگذاری باشد.

این که کدام یک از این دو احتمال واقعیت داش��ته باشند تنها حفاریهای عمیقتر آن را

مشخص میکند .با این حال ،به شکلی که حفاری نیز نشان داد ،با وجود این که از افقهای

مارنی نمیتوان انتظار داشت ،اما از الیههای عمیق و پایینتر نیز نمیتوان به عنوان سنگ

مخزن مناسب صرفنظر کرد ،چه این که میتوانند دارای کلسیتهایی با شکستگی و به

میزان کافی بزرگ باشند و بتوانند به عنوان تله نفتی و گازی عمل کنند.
چاه قزلتپه2

چ��اه قزلتپه 2در  250متری جنوب غرب چاه قزل تپه  1واقع ش��ده اس��ت .عملیات
حفاری آن در خرداد ماه سال  1969آغاز و در دی ماه سال  1970و تا عمق 19118

فوتی ادامه یافت .این چاه عمیقترین چاهی اس��ت که تا کنون شرکت ملی نفت ایران
در این منطقه حفاری کرده و هدف آن اکتش��اف نفت و گاز در نهش��تههای ژوراسیک

بوده اس��ت .جهت مطالعات چینهشناسی و دیرینهشناسی 1920 ،نمونه خرده حفاری

و  13مرحله مغزهگیری در این چاه مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت .تقسیمبندیهای

سنگ چینهای بازه مورد مطالعه عبارت بودند از:
1.1گروه ماسهـرس

I

2.2گروه ماسهـرس

II

3.3الیههای قهوهای
4.4الیههای معادل سازندهای سرچشمهـسنگانه
5.5الیههای معادل سازند تیرگان
6.6الیههای معادل سازند شوریجه
7.7الیههای معادل سازند مزدوران
8.8الیههای معادل سازند شمشک
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ای��ن چاه رس��وبات کواترنر تا ژوراس��یک را قطع میکند .رس��وبات کرتاس��ه تحتانی

(نئوکومین) دارای بیشترین ضخامت ( 15156فوت) است ،در حالی که رسوبات ترشیر
و کواترن��ر  2850ف��وت و ژوراس��یک  1180فوت ضخامت دارند .رس��وبات کواترنر به

رسوبات نئوکاس��پین ،رسوبات تفکیکناپذیر خوالینسکین خزر ،و آشکوب باکو تقسیم

میش��وند .در قدیم در گزارشها به جای رس��وبات پلیئوستوس��ن از معادل آن (یعنی

کاسپین قدیمی) اس��تفاده میشد .آشکوبهای آپشرون ،آق چغیل ،و چلکن (از عمق

 960تا  2850فوتی) درون رسوبات پلیوسن قرار گرفتهاند .بر اساس مشاهدات فسیلی

آش��کوب آپشرون به دو بخش باال و پایین تقس��یم میشوند .در این قسمت از حوضه،
رس��وبات ژوراس��یک و کرتاس��ه تحتانی یا فاقد و یا فقیر از فسیل هس��تند ،بنابراین،

تعیین سن دقیق این رسوبات در قزل تپه  1و  2به سهولت عملی نیست .با این حال،

وجود برخی نانوفس��یلها و فرامینیفرها و جلبکهای کمیاب س��ن ژوراسیک تحتانی

میانی تا نئوکومین را برای این فاصله مش��خص میکند .برخالف رس��وبات ژوراسیک و
کرتاسه تحتانی نمونههای ترشیر و کواترنر در کل دارای مجموعههای نسبتاً سالمتری

از استراکود ،فرامینیفر ،و نرمتنان هستند.

تعداد  78گونه اس��تراکود ،چهار گونه فرامینیفر ،یک گونه جلبک 23 ،گونه ش��کمپا،

و هفت گونه دوکفهای در رس��وبات ترش��یر این چاهشناسایی شدهاند ،در حالی که در
بازه طوالنی رس��وبات ژوراس��یک تا کرتاسه تحتانی آن تنها سه گونه جلبک ،یک گونه

پروتوزوئر ،و یک گونه «فس��یل پیخال» 1گزارش شده اس��ت .در رسوبات پلیوکواترنر،

مطالعات کمی میکروفسیلها ،وجود دو زون و دو زیر زون شکمپا را مشخص میکند،

در حال��ی که اس��تراکودها دو زون و یک زیر زون را معرف��ی میکنند .عالوه بر برخی

گونههای دریایی رس��وبات ترش��یر و کواترنر هر دو نوع فس��یلهای محیط آب شور و
شیرین را دارا میباشند.

نبود کامل کرتاسه فوقانی در برخی جاها و کرتاسه زیرین ،پالئوسن ،ائوسن ،الیگوسن،

«میوس��ن و بخش��ی از قاعده پلیوس��ن» 2وقوع یک وقفه عمده رسوبی بین پلیوسن و
کرتاسه تحتانی را در چاه قزلتپه 2مشخص میکند.

1. coprolite

 :Maeotian-Pontian .2در گزارش فنی چاه قزل تپه 2آش��کوب پونتین-میوتین جزو قاعده پلیوس��ن ذکر شده ،حال آن که
در تقسیمات حوضه پاراتتیس این دو آشکوب متعلق به زمان میوسن هستند.
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خالصه گزارش تطبیقی اطالعات چاه شماره  1مقداد
ساختار

عملیات لرزهنگاری اکتشافی ایران در بخش خزر در سالهای 9 3ـ 1992میالدی انجام
شد که حاصل آن معرفی ساختار مقداد بود .طول این ساختمان ژئوفیزیکی  12کیلومتر
و عرض آن  7کیلومتر اس��ت .این س��اختار روندی ش��مال غربـجنوب شرق دارد و در
افق چلکن حدود  90کیلومتر مربع بستگی افقی و تا حدود  70متر ،بسته به مکانهای
مختلف ،بستگی عمودی ساختمانی دارد .عمق تقریبی ورود به چلکن حدود2150± 20
متر میباش��د .این ساختار بر اساس نقش��ههای زیر سطحی ،شکلی تاقدیسی مناسب با
ضخامت رسوبی زیاد در مجاورت نواحی گرگان و ترکمنستان دارد.
چاه اکتش��افی مقداد 1در س��الهای  74تا  75و تا عمق  5767متری تا رسوبات کرتاسه
جهت ارزیابی ذخایر هیدروکربوری در سازندهای آق چغیل و چلکن حفاری شده است .به
دلیل عدم کیفیت مناس��ب خردههای حفاری و مشکالت نمودارگیری ،تعیین عمق دقیق
سرس��ازندها در این چاه میس��ر نگردید .کارشناس��ان اداره زمینشناسی ،مهمترین عامل
عدم تجمع هیدروکربور در این س��اختمان را عدم توسعه سنگهای مخزنی در این ناحیه
میدانند .بر اس��اس دادههای اولیه لرزهنگاری و تفاس��یر مربوطه ،دو ساختار اصلی شماره
 24و 20که تغییرات جزئی در مطالعات ژئوفیزیکی بعدی یافتهاند در جنوب شرق حوضه
خزر معرفی شده که چاه شماره  9بر روی ساختار شماره  24به نام مقداد حفر گردید.
در بخش جنوبی خزر و در اعماق یک پوس��ته اقیانوسی معمول با تعدادی گسل اصلی
ب��ه موازات خط س��احلی که موجب عمیقش��دگی دریا در این بخش ش��دهاند حضور
دارند .ضخامت پیسنگ در این بخش  15تا  20کیلومتر است که توسط قشر رسوبی
با همین ضخامت رس��وبی که عمدتاً پلیوکواترنر هستند ،پوشیده شدهاست .گسترش
گودی جنوبی خزر حدود  200000کیلومتر مربع اس��ت .چاه ش��ماره  1مقداد توالی
یـکواترنری و حدود  700متر از رسوبات کرتاسه را قطع میکند که با
ضخیم ترش��یر 
مطالعات زمینشناس��ی و چینهشناسی به عنوان یک هدف اکتشافی هیدروکربوری در
بخش جنوب شرقی خزر معرفی و جهت انجام عملیات اکتشافی تفصیلی پیشنهاد شده
اس��ت .در صورت کش��ف منابع هیدروکربوری در آن میتواند آثار اقتصادی ،صنعتی ،و
توسعهای عمیقی در منطقه به بار بیاورد.
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زمینشناسی ناحیهای
توالی رس��وبی این ناحی��ه  15تا  20کیلومتر ضخامت دارد .رس��وبات ضخیم نئوژن و
کواترنری در گودی خزر جنوبی به ش��کل ناپیوسته بر روی رسوبات بینام کرتاسه قرار

میگیرند .توالی مش��اهده ش��ده این ناحیه که در چاههای گیالن ،مازندران ،و گرگان

مالحظه گردیده در زیر به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.
رسوبات کرتاسه

بر اساس اطالعات چاههای حفر شده در قسمتهای شرقی و غربی حوضه خزر جنوبی،

به نظر میرس��د که در چاه مقداد 1س��ری پلیوسن چلکن به ش��کل ناپیوسته بر روی
رس��وبات کرتاس��ه قرار میگیرد .بر اس��اس چینهشناس��ی چاه گرگان ،3این رسوبات

متشکل از تناوبی از شیلهای خاکستری تیره تا سبز خاکستری ،همراه با توف ،مارن و
رسهای خاکستریـس��فیدـآبی و سیلتستونهای آهکی خاکستری تیره است که بین

آنها الیههای ماس��ه سنگ آهکی خاکس��تری ریز تا متوسط دانه حضور دارند .سنگ

آهکهای فسیلدار سبز روشن تا سفید به سن کرتاسه تحتانیـمیانی نیز در این توالی

دیده میش��وند .در چاههای مازندران ،سنگ آهکهای اوربیتولیندار کرتاسه میانی به

شکل ناپیوسته در زیر الیههای چلکن قرار میگیرند.
رسوبات پلیوسن زیرینـمیانی

رسوبات پلیوسن زیرین تا میانی شامل سری چلکن است که در این نواحی این سری،

از توالی ضخیم قرمز و قهوهای ماسهسنگ و رسهای آهکی ساحلی تشکیل شده است.

توالی چلکن بر روی رسوبات میوسن و در زیر رسوبات آق چغیل که دارای استراکود و

فرامینیفرهای حمل شده است قرار میگیرد .به نظر میرسد که ضخامت سری قارهای
از سمت شرق به غرب در ناحیه خزر جنوبی افزایش مییابد.1

در ایران ،سری چلکن با توالی ضخیم رسهای قهوهای ،مارن ،ماسه سنگ ،و کنگلومرا

و فس��یلهای میوسن و کرتاس��ه همراه با اس��تراکودهای محیط آب شیرین شناخته

میشوند .سن سازند در این جا پلیوسن پایینـ میانی است.

 .1در جنوب شرق خزر هیچ نشانهای از رخساره پونتین (مسینین) به دست نیامده است.
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رسوبات پلیوسن باالیی
رس��وبات پلیوس��ن فوقانی در منطقه با رسوبات آق چغیل ش��ناخته میشوند .این نام
از نام روس��تایی در ش��به جزیره کراسنووس��ک در ش��رق دریای خزر اخذ شده است.
در این ناحیه این نام به الیههای س��نگ آهک ،مارن ،رس ،و ماس��ه سنگهایی اطالق
میش��ود که بر روی رسوبات چلکن و در زیر رس��وبات حاوی استراکود ،گاستروپود ،و
دوکفهای س��ازند آپش��رون قرار میگیرند .در ایران ،رس��وبات آق چغیل با توالی شیل،
سیلتس��تون ،گلس��نگهای قلوهسنگی که حاوی فس��یل دوکفهای «کاردیوم ُدمبرا و
استراکو ِد لپتوسیتِر» 1و گاس��تروپودهای کوچک دیگر هستند مشخص میشوند .سن
سازند در این جا پلیوسن فوقانی است.
رسوبات نئوژن
توالی میوسن به شکل ناپیوسته بر روی رسوبات پالئوسنـائوسن قرار میگیرند .رسوبات
نئوژن از آشکوب «ویندوبونین» 2آغاز و شامل  150تا  250متر الیههای قرمز و رسوبات
محیط لبش��ور میباش��د .این توالی ژیپسدار به ندرت حاوی فس��یلهای «کاردیوم،
لدفراژیلیس» 3و گاس��تروپودهای گوناگون میباش��ند .این توالی به طور ناپیوس��ته بر
روی «مارنهای خاکستری پالئوسن» 4پالئوسن یا مارنهای کرتاسه مینشیند و قاعده
توالی نئوژن را میس��ازد .بر روی این رس��وبات ،توالی آهک��ی مقاومیکه تا 100متر
ضخامت دارند و حاوی «فس��یلهای ا ِسپانیودونتال» 5با سن ویندوبونین پسین هستند
ق��رار میگیرند .در منطقه دره تاالر ،این مجموعه به صورت تناوبی از مارنهای هوازده
قهوهای ،ش��یل ،ماس��ه سنگ ،و سیلتستون دیده میش��وند که فسیلهای متعددی از
قبیل «کاردیوم ،ماکترا ،و الفیدیوم» 6را در خود جای داده و  400تا  500متر ضخامت
دارند .به سمت نواحی شرقی دریای مازندران ،الیههای کم عمق دریایی ،به صورت بین
انگشتی و تدریجی با الیههای آواری قرمز رنگ قارهای جایگزین میشوند.
1. Cardium dombra & Leptocythere
2. Vindobonian
3. Cardium, Ledfragilis
4. Danian
5. Spaniodontella Pulchella
6. Elphidium, Mactra Vitalina, Cardium Obsoletom
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رسوبات کواترنری
توالی کواترنر در این منطقه با رسوبات آپشرون شروع ،و با الیههای باکو و خزر قدیمی

ادامه مییابد .نام آپش��رون از نام ش��به جزیره آپش��رون در غرب دریای خزر اخذ شده
است .نهشتههای آپش��رون به توالی ضخیم ماسهسنگ ،مارن و الیههایی با صدفهای

«دیداکنا ،مونوداکنا ،هیرکونیا و کاردییدا» 1اطالق میش��ود که در باالی رس��وبات آق

چغی��ل و در زیر رس��وبات باکو قرار گرفتهاند .در ایران ،این رس��وبات تنها در چاههای
حفاری ش��ده در ناحیه گرگان ،مازندران ،و دش��ت گیالن دیده ش��دهاند .س��ن سازند
آپشرون در این جا پلیوستوسن تحتانی است.

بر روی رس��وبات آپشرون توالی نهش��تههای باکو قرار میگیرند .نام این رسوبات از نام

ش��هر باکو در غرب دریای خزر اخذ شده و حاوی رسوبات سست دریایی ،رس و ماسه
س��نگهای محیط لب ش��ور« ،صدف دیداکنا» 2و سایر فسیلهای مشابه میباشد .این
رسوبات معموالً در قاعده رسوبات کاسپین قدیمی قرار میگیرند.
واحدهای س��نگ چینهای کاس��پین قدیمی در پهنههای ساحلی نواحی جنوب غرب و

جنوب شرق خزر حضور دارند که با رسوبات کواترنری پوشیده میشوند .توالی کاسپین

قدیمی 3آش��کوبهای خزرین و خوالینس��کین را در خود جای میدهد .نهش��تههای
کاس��پین قدیمی شامل مجموعهای از رسوبات سخت نش��ده لُس ،کنگلومرا ،گراول ،و
ماس��ه محیطهای س��دی و دلتایی است که با واحدهای رس��وبی کاسپین جدید زمان

هولوسن پوشانده میشوند .سن این مجموعه در این محل پلیوستوسن است.
اهداف هیدروکربوری

با مطالعات تفصیلی زمینشناسی ،الیههای چلکن و رسوبات مزوزوئیک در چاه مقداد1
به عنوان اهداف اکتش��افی مطرح گردیدند .بر اس��اس دادهه��ای ژئوفیریکی و خطوط

کنتوری زیرس��طحی و بر مبنای شبیهسازی با مدل مونت کارلو ،پیشبینی حداقلی و
حداکثری برای برآورد ذخیره هیدروکربوری تاقدیس مقداد انجام شده است.

1. Didacnomia, Monodacna, Hyrconia, Cardiidae
2. Didacna

 .3در برخی از گزارشهای شرکت ملی نفت ایران الیههای باکو از نهشتههای کاسپین قدیمیجدا در نظر گرفته شدهاند.
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سایر مشخصات
نمونهب��رداری برای مطالعات زمینشناس��ی و دیرینهشناس��ی در فواص��ل دو متری و

نمونهبرداری برای آزمونهای ژئوش��یمیایی از هر بیس��ت متر از س��طح زمین تا عمق
نهایی انجام شد.

در دش��ت گرگان الیههای ماسه سنگی سازندهای آپشرون ،آق چغیل ،و چلکن دارای
افقهای آبدار هستند .این پدیده به صورت رایج در موقعیت میدان سردار جنگل نیز
قابل مشاهده است.

اثرات غیراقتصادی از نفت و گاز در رس��وبات الیههای آپش��رون ،آق چغیل ،چلکن ،و
کرتاسه در چاه مقداد 1مالحظه گردیده است.

در اعماق بین  2150تا  4500متری در رسوبات کرتاسه و چلکن مشکل هرزروی گل
مشاهده شده است.

جهت مطالعات زمینشناس��ی ،مخزن ،و دیرینهشناس��ی حداقل  15درصد از ضخامت
توالی آپش��رون ،آق چغیل ،چلکن ،و الیههای کرتاس��ه مورد نیاز بود که با تش��خیص

زمینشناس عملیات حدود 370متر مغزه از افقهایی مشخص گرفته شد.

در این چاه سیال مورد نیاز حفاری از سطح زمین با استفاده از آب دریا آغاز و وزن گِل برحسب

نیاز با روندی افزایشی تا عمق نهایی به میزان حدود  115پوند بر فوت مکعب رسید.

نموداره��ای گاما و نمودارهای همراه گاما و همچنین نمودار «نیمرخ عمودی لرزهای»

1

در افقهای مختلف و از ته چاه تهیه شد.

به دلیل همآمدگی و یا گشادشدگی حفره یا تأثیرپذیری آن از غلظت باالی گل حفاری،
حس��گرهای نمودارگیری حرکت مناسبی درون حفره نداش��تند و کیفیت نمودارهای
پتروفیزیکی به دس��ت آمده مناسب نبود .همچنین ،به دلیل عوامل فنی ،تطبیق عمق
نمودارهای مختلف دچار مش��کل بوده ،اما در عین حال و در مجموع کیفیت نمودارها
قابل قبولند .الیههای ماسه سنگی و سیلتی درکل تخلخل مناسبی دارند؛ هر چند که
اشباع از آب هستند.

)1. Vertical Seismic Profile (VSP
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گل فشانها
شاید طبیعیترین و با صرفهترین عوارض اکتشافی برای احراز وجود ذخایر هیدروکربوری

در یک منطقه ،مش��اهده گل فش��ان باشد .گل فش��انها همراه با چشمههای طبیعی

نفتی ،آغش��تگی زمین به مواد قیری و آس��فالت ،تصعید بخارهای گوگردی ،و نش��ت

طبیعی م��واد نفتی یکی از رایجترین ع��وارض نواحی دارای پتانس��یل هیدروکربوری
هس��تند (ش��کل  .)35در مناطقی ک��ه در زیر زمین الیههای گچی ب��ه عنوان «پوش
س��نگ» 1ذخایر هیدروکربوری عمل میکنند ،در اثر صعود و عبور گاز گوگرد از منافذ

زیر زمینی ،پدیدهای به نام گچ ترش ایجاد میشود که ارتباط مستقیم با ترکیب گچ و

گاز گوگرد به تله افتاده در الیههای گچی دارد.

مکانیسم عمل گل فشان همانند گنبدهای نمکی است ()Trusheim, 1960) (Vanderville, 2002

(شکل .)36از این بابت ،شاید عبارت گنبد رسی ،نامیبرازنده برای این پدیده باشد.

به دلیل شکل نامتعارف و غیرعادی ،گل فشانها از دیرباز به عنوان مکانهایی مقدس

و دارای پتانس��یل درمانی شناخته ش��ده و گردشگران بسیاری را به سمت خود جذب
نسبی محلی که معموالً در اثر گل
کردهاند .اَش��کال مدور و به نس��بت مرتفعتر از تراز
ِ
فشان پدید میآید این اعتقادات را تقویت میکند (شکل .)35

به طور کلی میتوان گفت که گل فشانها اغلب در نواحی با الیههای تازه نهشته شده
که هنوز فرایند سنگشدگی را به طور کامل طی نکردهاند و در شرایطی که فرونشست
در منطقه ش��ایع و نرخ رسوبگذاری در آن باال است مشاهده میگردند (همانند شرایط

موج��ود در حوض��ه خزر) .از دیگر ویژگیهای برجس��ته این پدی��ده میتوان به وجود
تکتونیک فعال در مناطقی که معموالً بر نواحی حاش��یهای حوضههای رسوبی منطبق
اس��ت اش��اره کرد .عمق نسبتاً زیاد تش��کیل این پدیده موجب شده که به علت پدیده

زمین گرمایی ،دمای سیال گل فشان از دمای آبهای جاری و زیر زمینی اطراف بیشتر
باش��د؛ هر چند که در حی��ن صعود میتواند بخش زیادی از حرارت خود را از دس��ت
بدهد .روند پدیده زمین گرمایی در حوضه خزر بین  15تا  18درجه سانتیگراد به ازای

هر کیلومتر ذکر ش��ده اس��ت ( .)Fezullayev, 2012همراهی معمول گازهای متان و

گوگرد با حرارت نسبی گل فشان میتواند شرایط زیست محیطی مساعدی برای ایجاد
1. cap rock

شکل )35

 :Aگلفشان گارني آريخ در ناحيه گنبد -ايران

 :Bكراتر گلفشان عظيم با گازهاي مشتعل در آن در كشور تركمنستان ،پديدهاي با جذابيتهاي توريستي
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یک س��وپ مغذی طبیعی جهت زندگی جانداران میکروس��کوپی و غیرمیکروس��کوپی
مرتبط با آنها در گودالها و عوارض سطحی ایجاد کند.

از آن ج��ا ک��ه گل فش��انها الیههای باالتر از خ��ود را قطع میکنن��د ،میتوانند مواد

هیدروکربوری و خردههای س��نگی موجود در س��ر راه خود را در حین صعود به سطح

زمی��ن حمل کنند .همچنین ،میتوانند عالمتی ش��اخص برای نش��ان دادن الیههای
جوانتر از خود باش��ند که درآن پدیده نفتزایی همچنان در حال وقوع بوده و نمونه و
نمایندهای از ترکیبات سنگی سر راه خود نیز باشند.

هر چند پدیده گل فش��ان در بدو امر میتواند به عنوان یک ش��اخص بس��یار برجسته
در اکتش��اف وشناس��ایی ذخایر هیدروکربوری ایفای نقش کند ،اما در هنگام عملیات

حفاری ،تولید و استخراج نفت ظرفیتهای مخاطرهآمیزی به وجود میآورد که میتواند
موجب هزینه و ریسکهای غیر قابل پیشبینی باشد.

هنگام طراحی و تعیین محل چاههای حفاری ،با استفاده از دادهای لرزهای و ژئوفیزیکی
از مواجهه با پدیده گل فشان احتراز میشود ،چرا که به دلیل رفتار غیر قابل پیشبینی

گل فشانها و تفاوت فشار الیهها در حین حفاری ،فرایند کنترل چاه و عملیات حفاری
بسیار سخت ،زمانگیر ،و پرهزینه است.

همان گونه که اش��اره ش��د ،پدیده گل فش��ان یکی از عوارض ش��ایع در نواحی دارای
ظرفیت هیدروکربوری اس��ت .دور از ذهن نیست که به دلیل نرخ باالی رسوبگذاری،

فرونشس��ت مداوم و پیوس��ته ،و تکتونیک فعال حوضه خزر جنوبی جزو متداولترین

حوضههای دارای گل فشان باشد .از دیرباز گل فشانهای بسیاری در اطراف خزر و در

نواحی مختلف (به ویژه ناحیه گنبد و گرگان) قابل مش��اهده بوده اس��ت .با حفاری در
میدان س��ردار جنگل و اعالن رسمی وجود هیدروکربور در این بخش از پهنه سرزمین

ایران ،عوارض س��طحی قابل مش��اهده با گل فشان ،نظیر آزاد ش��دن محدود گازهای
همراه گل فشان و حباب زدن پهنههای مردابی و باتالقی ،توجه اهالی منطقه را بیش از

پیش به موضوع جلب و گزارشهای متفاوتی از مناطق مختلف ،به ویژه در منطقه گنبد

و گرگان ،به ادارات و دوایر دولتی و به ویژه شرکت ملی نفت ایران واصل شده است.

گل فش��انهای حوضه خزر توسط اس��توارت و دیویس ()Stewart & Davies, 2006
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و فضولی��ف ( )Fezullayev, 2012ب��ه ش��کل اختصاصی و مفصل م��ورد مطالعه قرار

گرفتهاند .هرگاه الیههای رس��ی که حاوی ذرات ریزی در اندازه سیلت و رس هستند
از طری��ق ارتباط با آبهای محب��وس و اغلب گازدار ،با هم ترکی��ب و در طول زمان

از طریق درزه و ش��کافهای س��نگی قابلیت صعود پیدا کنند ،ب��ه محض فائق آمدن
بر فش��ارهای لیتواس��تاتیکی صعود کرده و در نواحی س��طحی به ش��کل حوضچه یا

حوضچههایی که حبابهای گازی در آن در حال قلیان اس��ت ظاهر میگردند .از آن
جا که گل فشانها ترکیبات و قطعات سنگی ناهمگونی را از شکل محبوس به نواحی
در دس��ترس س��طحی حمل میکنند به محض ترکیب با هوا به رنگ روش��ن و رنگ
پریده تغییر رنگ میدهند.

ساختمان گل فشان
اصطالح گل فشان به مجموعه ساختارهای پیچیدهای اطالق میگردد که با واحدهای

چینهای تغذیه میش��وند .گل فش��انها گسترش جهانی داش��ته و مهار آنها به ویژه

در صنعت نفت دارای اهمیت فوقالعاده اس��ت .گل فش��انها قادرند گازهای فس��یل و

محب��وس و متان را از اعماق زمین به درون فضای اتمس��فر منتقل کرده و آزاد کنند.

پدیده گل فشان میتواند در مقیاس محلی روند حمل و نقل و کشتیرانی را تحت تأثیر
قرار دهند و از نظر زمینشناسی ،به ویژه در صنعت نفت ،دارای مخاطرات بسیار باشند.
تا همین اواخر ،به جهت نامش��خص بودن الگوی رفتاری سیستم ساختاری گل فشان،

حین عملیات حفاری ذخایر نفت و گاز ،مواجهه با آن را بسیار مخاطرهآمیز مینمود که
در حال حاضر با به دس��ت آمدن بس��یاری از اطالعات در زمینه نوع عملکرد و ساختار

آن ،میتوان با تمهید و آمادگی بیشتری با آن مواجه شد یا توسط دادههای زیرسطحی
از مواجهه با آن حین عملیات حفاری اجتناب کرد.

گل فش��ان را میتوان س��یالی جامد و محبوس در نظر گرفت که به دلیل جنس و نوع
دانهبندی ،چنان چه در معرض فشارهای ناحیهای در حوضه قرار گیرد ،میتواند همانند

گنبدهای نمکی (شکلهای  )36از طریق درزه ،شکاف ،و شکستگیهای به وجود آمده
در الیههای سس��ت یا بریده شده ،به س��مت توالیهای سست «جانبی» 1و یا الیههای
1. lateral
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فوقانی صعود کند .به همین سبب ،گل فشانها به گنبدهای گِلی نیز شهرت دارند.
مدلهای موجود تغذیه کننده سیستم گل فشانهای زیرسطحی تفاوت فاحشی با انواع

«گنبده��ای پیازی یا حبابی» ،1منف��ذواره ،و لوله وارههای نازک خطی افقی در اعماق

دارند (شکل  .)39دادههای لرزهای سه بعدی در محدوده خزر جنوبی به خوبی ساختار،
عناصر س��اختمانی ،و روند تکاملی گل فشانها را مشخص نمودهاند .چنین پدیدههای

س��اختمانی ب��ه هم ریختهای با دهها جزء لولهای ش��کل عمودی که ه��ر یک از آنها

میتواند چندین متر قطر داشته و تا سطح زمین امتداد داشته باشد تغذیه میگردند.

سیستمهای گل فش��ان در ابعاد چندین کیلومتر و توسط ساختمانهای گنبدی شکل

پی��ش از خود پایهگذاری ش��ده ،به س��اختارهای پیچیده «دوگنب��دی» 2و «گنبدهای

حفار» 3نیز شهرت دارند (شکل  .)39در نتیجه فعالیت گل فشانها ،محتویات سیال این
ساختارهای ستونی شکل به درون توالیهای پیرامونی خود که در افقهای باالتر حضور
دارند با فش��ار تزریق ش��ده و چنان چه به الیههای محک��م و ناتراوایی برخورد نکنند،

میتوانند در نهایت در سطح زمین نمایان شوند .این مجموعهها در مقطع عرضی ،نمایی

س��تونی ،تودهای ،عظیم ،و خارقالعاده دارند و با ش��دت و تراکم و فشار بسیار در سطح
نواحی خشکی ظاهر میگردند .تراکم و قدرت توده گل فشان موجب فرسایش و اعمال
فش��ار به دیوارههای توده سیلندری شکل میش��ود .در نتیجه ،جداره این ساختارهای

سیلندری شکل به صورت مخروطی وارونه به کف حفره ایجاد شده خود ریزش میکند.

این پدیدههای س��یلندری شکل در سطح زمین به مانند «گودالهای وسیع» 4در اندازه

کیلومتر بوده و در قسمت فوقانی خود به گسلهای حلقوی ختم میگردند .گل فشانها
حاوی رسوبات گِلی بسیار دانه ریزی هستند که در طی فرایند فرونشست حوضه رسوبی

دفن شدهاند .در نگاه اول ،گل فشانها در مقاطع لرزهای به شکل «لنزهای نفوذی بین
الیهای»( 5ش��کلهای  )37به نظر میرس��ند .در پی انتقال و حرکت سیال گِل از درون

این سیستم ،تجمعی از گل فشانها در طول زمان در سطح زمین به معرض نمایش در

میآیند .گل فشانهای عظیم ممکن است در طی زمان بر اثر دفن شدن ،آب خود را از
1. balbous
2. biconic
3. pioneer cones
4. caldera
5. laccolith

(الف)

(ب)
شکل )36الگوي رشد دياپير نمك در مدل تروشايم و وندرويل
شکل الف:

Trusheim’s model

;Trusheim, Ferdinand (1960): Mechanism of salt migration in northern Germany Bull. Am., Assoc. Petro
Geol, 44, 1519-1450

شکل ب :بازسازي رفتار دياپير نمك در محل تقريبي هسته توده نمكي بر مبناي مدل تروشايم
 :Aمرحله نهايي رشد دياپير نمك

 :Bنمايش رشد هسته و حاشيههای گنبد نمكي

 :Cمرحله اوليه تشكيل بالشتك نمكي هنگام رشد توده دياپير
 :Dنمايش توده دياپير قبل از آغاز حركت صعودي

A New Interpretation of Trusheim’s Classic Model of Salt- Diaper Growth
vanderville, Bruno C.
Golf Coast Association of Geological Societies Transaction, Vol 52, 2002
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دس��ت داده و حرکاتی «محلی» 1داشته باشند .این روند تکاملی شبیه رفتار تکتونیکی

سنگهای آذرین در حال صعود و یا تودههای دیاپیری نمک است.

ِ
بزرگ جهنده و قابل نقشهبرداری در سطح زمین تا اندازههای بسیار
گل فش��انها از ابعاد

ِ
کوچک درجا با الیههای محدود تغذیه کننده منبع گل و به ش��کل ش��به گل فشان قابل

رؤیتند .اصطالح «سیستم گل فشان» 2به کلیه «سیستمهای سه بعدی نابرجای» 3گِل که
همراه با ساختمانهای عمیق مرتبط با خود که منبعی دور از موقعیت فعلی خود در زیر
زمین دارند ،اطالق میش��ود .برای پرهیز از اشتباه ،اصطالح گل فشان برای ساختارهایی

که در ابعاد کوچکتر و به ش��کل «شبه گل فشان» 4هستند به کار میرود .در واقع ،شبه
گل فش��ان گستردگی و مکانیس��مهای پیچیده سیستمهای گل فشان را نداشته ،به طور

محدود و محلی در هر مکانی که الیههای حاوی گل و س��یاالت توسط زمین قطع شوند،
به شکل چشمههای محدود نفتی و یا حبابهای گازی درون برکه ظاهر میشوند.

در حوض��ه جنوبی خزر مدل کاملی از سیس��تم گل فش��ان در مقی��اس و اندازه قابل
نقش��هبرداری دیده میشود .این سیستمهای گل فشان ،حالتی جهنده داشته و قادرند

به درون «ش��کافهای حاوی سیال» 5نفوذ کنند ( .)Fezullayev, 2012محتویات گ ِِل
در حال صعود با س��یاالت محبوس در زیر زمین با هم مخلوط ش��ده و تحت فشارهای

تکتونیکی به صورت آمیزهای از گِل ،مایع ،و گاز از زیر زمین خارج میشوند.6

ایجاد مکانیسم گل فشان (به جز از نظر هندسی و احتماالً خواص مکانیکی) با ساختار

گنبدهای نمکی و همچنین اجزای توده سنگهای آذرین قابل مقایسه هستند .گرچه

در مورد مدل نفوذ تمام تودههای گلی نمیتوان به طور یکس��ان قضاوت کرد ،اما روند

تکاملی ش��یلها و گلهای رونده و متحرک میتواند از نظر هندس��ی بسیار شبیه روند

تکاملی ساختارهای گنبد نمکی باشد (شکل  .)36اجزای اصلی ساختمانی سیستمهای

گل فش��ان که ش��امل س��اختارهای حفار ،مخروطهای معکوس ریزش��ی ،کالدراها ،و

دوگنبدیهای ساختمانی است میتوانند قابل ردیابی و نقشهبرداری باشند.

سیس��تمهای گل فش��ان فعال قدیمی این قابلیت را دارند که در طی زمان الیههایی با
1. local
2. mud volcano system
3. allochtonous
4. subvolcanic
5. hydrofracture
6. reactive exploitation of tectonic structures

(الف)

(ب)
شکل )37

الف :مدل ناحيهاي براي تشكيل گلفشان در نواحي تحت فشار در حاشيه صفحه خزر؛ استوارت و ديويس 2006

ب :شكل شماتيك و هندسه عمومي گل فشان (نمونه خزر)؛ تغيير يافته از مدل استوارت و ديويس 2006
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اجزای رسوبی غیر گلی در سطوح هندسی مختلف ایجاد کنند .همچنین ،ساختارهای

دوگنبدی گل فش��انها میتوانند به اش��تباه به س��طح فوقانی گنبدهای نمکی تفسیر
ش��وند .مخروطهای ریزشی معکوس نیز میتوانند دارای گل و تجمعی از اجزای آواری
ریزشی دیگر در قسمت تحتانی ساختار باشند.

چینهشناسی گل فشان
حوضه رسوبی جنوب خزر از سمت شمال به روند ساختاری که جهت شمال غرب جنوب
شرق داشته و به گوههای فزایندهای با سن مزوزوئیکـپالئوژن محدود میشود.
گوههای فزاینده با رس��وبات چین خورده زمان ترش��یر پوشانده میشوند .این چینها
همواره روندهای کوتاه ش��دگی س��اختاری در منطقه را در گوههای فزاینده و رسوبات
سیلیس آواری که سنی از الیگوسن تا عهد حاضر داشته و بیش از  15کیلومتر ضخامت
دارن��د کنترل میکنند (ش��کل  .)38در زیر این چینها س��طح جدایش��ی با گلهای
پرفشار و شکلپذیر «سازند میکوپ» 1ایجاد شده است .درحوضه خزر ،سیستمهای گل
فش��ان با چینهای بزرگ مقیاس ناحیه هماهنگ و همزمان هس��تند که نشان از تأثیر
فرایندهای تکتونیکی و فش��ردگیهای ناحیهای بر گل فشانها دارد .اجزای ساختاری
این چینها که در مقیاس میادین نفتی قابل نقش��هبرداری هستند ریزگسلهای فرعی
را با هندسه کششی نشان میدهند.
دادههای به دست آمده از کف چاههای در حال حفاری مؤید تأثیر و فشار گل فشانهایی
اس��ت که دارای اجزا و منش��اء دریاچهای بوده و در آبهای با عمق کمتر از  100متر

دارای توان جریان یافتگی سریع میباشند.

نرخ بس��یار سریع رسوبگذاری ( 3تا  4/5کیلومتر در هر میلیون سال) موجب عدم تعادل و به
هم ریختگی در فرایند فشردگی الیهها میشود (.)Smith-Rouch, 2006) (Fezullayev, 2012

مطالعات میدانی مؤید آن اس��ت که منشاء و منبع سیستم گل فشانها در این حوضه

و در نواحی مطالعه ش��ده س��ازند میکوپ با سن الیگوسن تا میوسن است که در عمق

 3تا  7کیلومتری رس��وبات دفن ش��ده است .در این جا ،ضخامت سازند میکوپ متغیر
1. Maykop Formation

(ب)

(ج)
(الف)

شکل )38

الف :مقايسه رشد گنبدهاي نمكي (مدل تروشايم) با مدل استوارت و ديویس در حوضه خزر

همان گونه كه در ش�كل مش�خص ش�ده گنبدهاي دياپيري تواليهای فوقاني خود را تغيير ش�كل داده و ميتوانند به
طور افقي يا عمودي درون اليههای متخلخل و تراوا نفوذ كنند .اين نفوذ افقي يا عمودي به طور مس�تقيم به مقاومت و
تراوایي اليههای مورد اشاره وابسته است.
تغیير شكل يافته از مدل استوارت و ديويس ؛2006
ب :حوضه جنوب خزر

نيمرخ طولي زمينشناسي ناحيهای درياي خزر و موقعيت توالي رسوبي آن ()Fezullayev, 2012

ج :به هم ريختگي تواليهاي ساختماني در باالي سيستم گلفشان و اشكال مرتبط با آن.

همان طور كه در ش�كل نش�ان داده ش�ده ،در حد امكان از مواجهه با س�اختمانهای پيوس�ته ،عميق ،و وسيع گلفشان
احتراز شده و احتما ً
ال چاههای حفر شده در آنها متروك گرديده است.

شکل  )39تغيير يافته از استوارت و ديويس
در شكل  Bاشكال مختلف مرتبط با ساختمان گلفشان در حوضه خزر نشان داده شدهاند.

عملكرد گسلهای تراستي در قاعده و مخزن سيستم گل فشان
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و حدود  1کیلومتر تخمین زده میش��ود .این سازند دارای نقشی کلیدی در تکتونیک

حوضه بوده و قادر اس��ت که در طبقات فوقانی خود ،س��طوح جدایش��ی ساختمانی و

«رانش س��قفی» 1برای گوههای فزاینده رس��وبی ایجاد کند .در باالی س��طح جدایش
فوقانی ،فرایند کوتاه ش��دگی توس��ط «چینهایی که به روی هم تا خوردهاند» 2و نوک

بیرون زده گوههای فزاینده را میس��ازند به تعادل میرس��ند (ش��کل  .)38 ،37سری

میکوپ عالوه بر داش��تن قابلیت برای تغذیه گل فشانها ،سنگ منشاء هیدروکربوری

الیههای زمان پلیوسن نیز محسوب میگردد و میتواند میلیاردها «بشکه نفت درجا»

3

را در توالیهای چین خورده تاخورده در باالی «سطح جدایش شیلهای میکوپ» 4به
تلهانداخته و ذخیره کند.

«سنگهای خروجی بیگانه» 5و بررسیهای ایزوتوپی نشان میدهند که گازها و سیاالت

الیهه��ای تحتانی ما قبل س��ری میکوپ نی��ز میتوانند دارای قابلیت تغذیه سیس��تم

نفت خام باش��ند که در س��اخت گوههای فزاینده نیز مش��ارکت دارند .به طور معمول،
فعالیت گل فش��انها ،رانش گوههای فزاینده ،و خروج س��یاالت در حاشیه صفحات با

هم همراهند ،اما گس��ترش و فاصله چند صد کیلومتری گل فش��انها با لبه حوضه و

موقعیت خط وارهای گوههای فزاینده به سمت نواحی جنوبی نشان میدهد که خروج

آب از گوههای فزاینده رسوبی تنها عامل مؤثر در تأمین سیاالت گل فشانهای حوضه

نیست (.)Smith-Rouch, 2006

مخاطرات حفاری آب عمیق دریای خزر
«جریان پرفش��ار کم عمق» 6به جریان آبی موجود در الیههای تحت فش��ار زیر بس��تر

دریا اطالق میگردد كه در هنگام عملیات حفاری ،پس از برخورد مته به صورت سیال

جریان مییابد .این جریان ،حجم قابل توجهی آب در طول مسیر حفاری تولید میکند
( .)Milkov, 2003معموالً این جریانها در حفاری اکتشافی تا اعماق حدود  500متر از

كف بس��تر ایجاد میگردند ،ولی از آن جا که زون حاوی آنها ارتباط نزدیکی با بس��تر
1. roof thrust
2. buckle fold
3. autochthonous
4. Maykop shale detachment
5. xenolith
)6. shallow water flow (SWF
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دریا دارد ،لذا جهت معرفی آن از واژه کم عمق اس��تفاده میکنند .الزم به ذکر اس��ت

که در موارد حاد ،وقوع این پدیده خس��ارت سنگین به تأسیسات حفاری وارد نموده و

باعث توقف عملیات ،تحمیل هزینههای اضافه ،و متروکه ش��دن چاه میش��ود .معموالً
وقوع این جریان با تخلیه نهش��تههای رسوبی زون سیال همراه است و از آن جایی که

الیههای ماس��های بیشتر مستعد وجود چنین جریانی هستند ،لذا در اکثر موارد خروج
1
ً
اصطالحآ به آن «جریان ماسهای»
آب به همراه ذرات فراوان ماس��ه و سیلت است که
نیز میگویند.)Bob & Harry, 2006( 2

از ن��کات قابل توج��ه در خصوص پدیده مذکور میتوان به این موضوع اش��اره کرد که
معموالً در اکثر موارد زمان وقوع آن پس از عبور مته حفاری از زون س��یال میباش��د

و در لحظه رس��یدن مته به زون مورد نظر جریانی ح��ادث نمیگردد .به همین جهت

پیشبین��ی زم��ان وقوع آن به راحتی میس��ر نیس��ت و این عامل نیز ب��ه نوبه خود بر
پیچیدگیهای مقابله با این مخاطره زمینشناس��ی افزوده اس��ت .جریانهای پر فشار
کم عمق در نقاط مختلفی از جهان گزارش ش��دهاند که از آن جمله میتوان به خلیج

مکزی��ک (با  74حلقه چاه دریایی که فقط  34درصد آنها با مش��کالت مرتبط با این
پدیده مواجه نشدهاند) ،غرب آفریقا ،غرب اسکاتلند ،آبهای جنوب شرقی آسیا ،دریای
نروژ ،دریای ش��مال و حوضه خزر اش��اره کرد .در خلیج مكزیك ب��ه میزان تقریبی 2

میلیون دالر هزینه اضافه در هر چاه جهت مقابله با خطر حاصل از وقوع این پدیده در

نظر گرفته میشود.
هیدرات گازی

هیدرات گازی به بلورهای متش��کل از ملکولهای آب و گاز اطالق میگردد که در آن
به ازای هر ملکول گاز ،بیش از  5ملکول آب وجود دارد .هیدراتهای گازی در طبیعت
به سه شکل ساختمانی مشاهده میشوند (شکل :)40

ساختار  :Iبه صورت مکعبی شکل با شعاع ساختمانی  12آنگستروم که به ازای هر 46

ملکول آب موجود دو سر آزاد جهت پیوند با ملکول گاز وجود دارد.
 .2این بخش برداشتی آزاد از گزارش مهاجرسلطانی و بحرینی در شرکت نفت خزر است.

1. sand flow
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س��اختار  :IIبه صورت مکعبی ش��کل با شعاع س��اختمانی  17/3آنگستروم که به ازای

هر  136ملکول آب موجود فقط یک س��ر آزاد جه��ت پیوند با ملکول گاز وجود دارد
(( )Bollavaram & Slon, 2001شکل 40ـ ب).

س��اختار  :Hبه شکل هشت وجهی (هگزاگونال) با ش��عاع ساختمانی 10/17آنگستروم

که به ازای هر  34ملکول آب موجود دو سر آزاد جهت پیوند با ملکول گاز وجود دارد
(( )Khokhar et. al, 2001شکل 40ـب).

بر اس��اس نمودارهای تشکیل و پایداری (ش��کل 40ـ ج) ،هیدرات گازی در شرایط فشار زیاد

و درجه حرارت پایین تش��کیل میش��ود .در صورتی که هر یک از این ش��رایط برقرار نباشد،

ملکولهای آب و گاز جدای از یکدیگر خواهند بود و بلور هیدرات گازی تشکیل نخواهد شد.

با توجه به موارد فوق در رسوبات نزدیک به بستر دریاهای ژرف که در آن میزان فشار
زیاد و درجه حرارت پایین است ،به شرط باال بودن میزان تخلخل و تراوایی نهشتههای

زون سیال ،شرایط الزم برای تشکیل هیدرات گازی مهیا است .این شرایط بیشتر برای
رسوبات ماسهای نزدیک به بستر آبهای مناطق عمیق قابل مشاهده است.

بر اس��اس بررسیهای صورت گرفته بر روی هیدراتهای گازی مشخص گردیده است

كه در س��اختمان بلورین آنها میزان قابل توجهی آب شیرین به دام افتاده است و اگر

این ساختار تجزیه گردد ،حجم زیادی ملکول آزاد آب نشأت گرفته از آبهای شیرین

تولید میشود .این مطلب با شرایط تشکیل رسوبات یک حوضه رسوبگذاری که آبهای

هم منشاء آن دارای میزان نمک برابر یا بیشتر از آب دریا هستند در تناقض است .لذا

جهت تفسیر این پیچیدگی دو پیش فرض مطرح است:

1.1رودخانهای تحت تأثیر جریانهای سریع به صورت تودهای حمل شده و در این میان آبهای
شیرین را در داخل خود به دام انداخته و آنها را به محیط دریایی حمل نمودهاند.

2مجموعه آبهای ش��یرین س��فرههای آب زیرزمینی از بخش س��احلی و خشكی تا
2.
بخش دریایی گسترش یافتهاند .این پیش فرض مورد قبول عموم كارشناسان نفتی

قرار نگرفته است (.)Sloan & Max, 1998

برای تجزیه هیدرات گازی میبایست ساختمان بلورین آن در معرض تغییرات محیطی

شکل )40

(ه)

ز :نمايش نقاط زونهاي جرياني بر روي نمودار شرايط تشكیل هيدرات

و :تصويري از يك گلفشان زير دريايي در خليج مكزيك كه گاز متان در حال خارج شدن از دهانه آن است

ه :چرخه هيدرات گازي در دريا

د :محيطهاي تشكیل هيدرات گازي.

ج :شرايط تشكيل و پايداري هيدرات گازي

ب :انواع ساختار بلورين هيدرات گازي

الف :تصاعد هيدرات گازي از بستر دريا

(د)

(الف)

(ب)

(و)

(ج)

(ز)
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از جمله افزایش حرارت ،كاهش فش��ار ،یا هر دو عامل قرار گیرد .لذا وقوع جریانهای
پر فش��ار کم عمق مرتبط ب��ا تجزیه هیدراتهای گازی را میت��وان به صورت افزایش
حرارت یا کاهش فش��ار در زون هیدراتی به دلیل حفر چاه تفسیر نمود .در طول زمان

حفاری ،چرخه گرم گل حفاری دمای سازند در زون هیدراتی را باال برده و سبب تجزیه

آن میگ��ردد .در برخی موارد مدت زمان الزم جهت فرآیندهای مذكور كه س��بب باال
رفتن درجه حرارت سازند تا نقطه تجزیه هیدرات میگردد افزایش مییابد .این مطلب
گویای این واقعیت اس��ت كه چرا تا موقعی كه مته حفاری از زون جریانی عبور نكند،

جریانهای پرفشار به وقوع نمیپیوندند (شکلهای 40ـد و40ـ ه)
گلفشان

گل فش��انها در نواحی در حال فرونشینی و حوضه نفتی دریای خزر ارتباط دارند .هر
چند كه وجود گل فشان میتواند نشانهای از وجود مواد هیدروكربوری باشد ،ولی نقطه

منفی جهت حفاریهای اكتش��افی محسوب میشوند .این عوارض سبب جریان یافتن

ذرات دانهریز به س��مت سطوح فوقانی ش��ده و سبب افزایش ریسك حفاری به همراه
افزایش هزینههای ناشی از خسارات احتمالی میگردند (شکل 40ـو).
فشار غیرعادی سازندی
فشار سازندی ارتباط مستقیمی با سرعت فرونشینی كف بستر حوضه رسوبی و همچنین
نرخ سریع رسوبگذاری ذرات در آن دارد .در صورتی كه كف حوضه رسوبی بر اثر عوامل

تكتونیكی فرونشینی مداومی داشته باشد و نرخ رسوبگذاری در چنین حوضهای سریع
باش��د ،در یک برهه زمانی كوتاه ضخامت زیادی از رس��وبات تشكیل میگردد .در این
حال��ت ،افزایش وزن طبقات فوقانی به طبقات زیرین س��بب افزایش فش��ار س��ازندی

میشود كه این خود عامل خطرناكی در حفاری اكتشافی محسوب میگردد.

در دریای خزر نیز نرخ فرونشینی كف حوضه رسوبی زیاد و میزان نهشته شدن ذرات رسوبی
باال است و به همین جهت این حوضه دارای شرایط منحصر به فرد خود میباشد.

بررس��ی علل وقوع جریان پر فش��ار كم عمق در موقعیت چاه اكتشافی سردار جنگل1
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مطابق جدول زیر وجود «جریان همراه با ماس��ه» 1از عمق  850متر به پایین را نشان
میدهد .الزم به توضیح اس��ت كه شدت جریان ارتباط مستقیم با عمق حفاری داشته
و با افزایش عمق ،بر میزان شدت نیز افزوده میشود.

جهت بررس��ی دالیل وقوع این پدیده ،ارتباط س��ه عامل هیدرات گازی ،گل فشان ،و

فشار غیرعادی سازندی با ایجاد جریان ماسهای مد نظر قرار گرفت:

در ش��کل ( 40شکل 40ـ ج) شرایط پایداری هیدرات گازی در شرایط فشار و حرارت
مناسب میباشد كه منطقه زرد رنگ موجود در آن محدوده تشكیل هیدرات گازی در

زیر سطح بستر دریا را نشان میدهد .همان گونه كه در تصویر مشخص است ،بر اساس

اطالع��ات حاصله از عمق و درجه حرارت زونهای جریانی و پالت كردن آن در نمودار

مذك��ور ،كلیه نقاط (به رنگ بنفش) در محدوده ش��رایط تش��كیل هیدرات گازی قرار

گرفتهاند .براین اساس ،ارتباط بین پدیده مذكور و هیدرات گازی محتمل میباشد.

ش��ایان ذكر اس��ت در این خصوص« ،دس��تگاه ربات زی��ر دریایی» 2نی��ز تصاویری از

حبابهایی مربوط به اعماق زیاد را در حین عملیات حفاری ثبت و ضبط نموده اس��ت
كه این امر ممكن است شاهدی بر وجود هیدرات گازی در زونهای جریانی باشد.

بر مبنای مطالعات لرزهای صورت پذیرفته از س��اختار زمینشناسی منطقه اكتشافی و
تفاسیر مرتبط با آن ،ساختمانهای قارچی شكلی مشخص میشوند كه وجه تشخیص

آن «كاهش قدرت بازگش��ت امواج» 3در خطوط لرزهای است که میتواند بیانگر وجود

گل فش��ان در منطقه مذكور باشد .الزم به توضیح است گل فشانهای حوضه خزر در
مقاطع سطحاالرضی (اكثرا ً استان گلستان) و همچنین در زیر بستر دریا فراوانند .یكی

از مهمترین دالیل فراوانی آنها ،تركیب لیتولوژی س��ازندهای حوضه خزری است كه
عمدتاً از میزان زیاد رس و مارن تشكیل شدهاند كه با سیاالتی نظیر گاز و آب تركیب
شده و با انرژی زیاد به سمت باال جریان مییابند.

همان گونه كه در شکل ( 38شکلهای جـ )38مشاهده میگردد اثری از وجود یك گل
یـمارنی است،
فشان عظیم به چشم میخورد .از آن جایی كه تركیب سازندهای منطقه رس 

1. Sand Flow
2. ROV
3. low reflectivity
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با توجه به فشار سازندی ،در تركیب با سیالهای گازی در قالب زونهای جریانی پرفشار

به سمت كف بستر جریان مییابند كه این جریان با آزاد كردن مقدار زیادی انرژی ،سبب

گسله شدن الیههای مجاور نیز میشود .در نتیجه ،میتوان احتمال منشاء گل فشان برای
جریانهای پر فشار كم عمق را در چاههای مورد مطالعه محتمل دانست.

معموالً فش��ار س��ازندی به عنوان عامل ثانویه كمك ش��ایانی به وقوع سایر پدیدههای

مورد بحث (هیدرات گازی و گل فشان) مینماید و احتمال تأثیر مستقیم آن در وقوع
جریانهای ماس��های كمتر اس��ت .اما از دیدگاه بعضی از كارشناسان نفتی شركت نفت
خزر ،این عامل به صورت مستقیم تأثیر بسزایی در وقوع چنین جریانهایی دارد .تأثیر
مس��تقیم فشار سازندی در وقوع جریان ماسهای زمانی مد نظر قرار میگیرد كه عالوه

بر س��رعت زیاد رس��وبگذاری و فرونشینی كف حوضه ،الیه ماسههای تراوا و حاوی آب
س��ازندی در بین الیههای ناتراوای رس و مارن قرار گرفته و محبوس میشوند .در این

حالت ،به دلیل نرخ س��ریع رس��وبگذاری كه منجر به فشار نهش��تههای باالیی بر روی

طبقات زیرین میگردد ،در صورت ورود مته حفاری به الیههای ماس��های تحت فشار،

ماسه به همراه سیال موجود به سمت باال جریان مییابد .از آن جا كه میزان فرونشینی

بس��تر دریای خزر بس��یار زیاد ب��وده و در محل حفاری چاه م��ورد نظر چنین تركیب

لیتولوژی وجود دارد ،احتمال ارتباط فش��ار س��ازندی و الیههای تحت فش��ار با وقوع

جریان پر فشار كم عمق وجود دارد.

به طور کلی میتوان نتیجه گرفت از آن جا که وقوع پدیده جریان پر فش��ار كم عمق
سبب تحمیل هزینههای فراوان در حین عملیات حفاری میشود ،و همچنین با در نظر

گرفتن این نكته كه وقوع آن در چندین مورد حفاریهای اكتشافی خزر سبب متروكه
ش��دن «حفرههای راهنما» 1گردیده است ،لذا شناخت عوامل مؤثر بر آن جهت بررسی

راهكار مناسب برای مقابله با این پدیده ضروری به نظر میرسد.

در صورت��ی كه عامل اصلی این پدیده هیدرات گازی در نظر گرفته ش��ود ،جهت مهار
جریان میبایست دو عامل فشار و حرارت را كنترل نمود .از آن جا كه ساختار هیدرات
گازی بر اثر افزایش حرارت و كاهش فشار شكسته و تجزیه میگردد ،لذا تناوب چرخه
گ��رم گل حفاری پس از برخورد ب��ه زون هیدراتی باعث گرمای آن و در نتیجه تجزیه
1. Pilot Holes
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میگردد كه با وقوع جریان همراه میش��ود .در ای��ن حالت ،تأخیر در حین حفاری به
همراه كاهش سرعت حفاری و همچنین افزایش وزن گل كمك شایانی به مهار پدیده
مذكور مینماید .بر این اساس ،در مورد اول میتوان دما را كنترل نمود و در مورد دوم
با مهار فشار از این زون عبور نمود .در صورتی كه عامل اصلی این پدیده گل فشان در
نظر گرفته ش��ود ،حفاری در مناطق با نبود این ساختار و گسله كمتر میتواند حفاری
اكتش��افی موفقی را تضمین نماید .در صورتی كه عامل اصلی فش��ار سازندی باشد ،با
تجدید نظر در زمان گذاش��تن پوشش جداری در الیههای پرخطر میتوان تا حدودی
تأثیر این جریان را كمتر نمود و ریسك حفاری را كاهش داد.
نتیجه کلی این که جهت دس��تیابی به این مهم میبایست مطالعات جامعی در خصوص
جریانهای ماس��های انجام داد كه اهم بررس��یها ش��امل مطالعه تركیب آب همراه این
جریانها ،مشخصات بافتی و كانیشناسی رسوبات موجود در آنها ،عناصر اصلی ،فرعی ،و
ردیاب موجود در این جریانها و مشخصات بافتی و كانی شناختی كانیهای رسی موجود
در آنها ،و نیز بازسازی شرایط محیطی (با تكیه بر توپوگرافی) بستر خواهد بود.

گروه مطالعاتی خزر جنوبی

ب��ا توجه به این که حفر هیچ یک از چاههای خش��کی و دریایی نتیجه موفقیتآمیزی
در بر نداش��ته ،شرکت ملی نفت ایران انجام مطالعه و اکتشاف اصولی در نواحی عمیق
دریا در بخش ایرانی حوضه را در دس��تور کار خود قرار داده است .بدین منظور ،توافق
مطالعات اكتشافی برای مطالعات منطقه خزر جنوبی در تاریخ  14دسامبر  1999بین
ش��ركت نفت خزر و سه ش��رکت خارجی شل ،الزمو ،و «وبا اُیل» 1منعقد گردید .هدف
از ای��ن قرارداد ارزیابی س��اختارزایی و پتانس��یل منطقه م��ورد مطالعه «خزر جنوبی»
ب��ود .برای این منظور ،یك گروه مطالعاتی فنی تحت نام «گروه مطالعاتی خزر جنوبی
( 2»)SCSGش��امل نمایندگانی از هر چهار شركت فوقالذكر تحت نظارت یك كمیته
راهبری تشكیل گردید.3
بر طبق این قرداد مطالعات اكتشافی ،شركتهای فوق مجاز گردیدند حداكثر شش ناحیه
جمعاً به مساحت  2000كیلومترمربع در خزر جنوبی انتخاب نمایند (شكل41ـالف).
 .3خانم مریم ظفری از طرف اداره زمینشناسی همکار این پروژه بودهاند.

1. Veba Oil Company
)2. South Caspian Study Group (SCSG
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دو بل��وك ( 6و  )7در «منطق��ه اولوی��تدار» 1و چه��ار بلوك دیگ��ر در جنوب منطقه
اولویتدار انتخاب و مطالعه گردیدند (شكل41ـ ب).

تا كنون اكتش��اف در دریای خزر به علت نیاز به تکنولوژی س��كوی حفاری آب عمیق

ب��ه اعماق كمتر از  200متر محدود بوده اس��ت .عملیات تولی��د نیز محدودیت عمقی

120متر را داش��ته اس��ت (میدان گونش��لی) .با انتقال تكنولوژی حفاری آب عمیق به
منطق��ه ،خ��زر جنوبی نیز به عنوان یك هدف اكتش��افی مطرح گردیده اس��ت .ركورد

فعلی جهانی برای عملیات حفاری و تولید در آب عمیق درحدود  1500متر عمق آب

میباشد؛ در حالی كه حداكثر عمق در دریای خزر جنوبی درحدود 1000متر است.

ط��ی مطالعات اسس��یاسجی در طول  22م��اه ،ح��دود  10,000كیلومتر اطالعات
لرزهای دو بعدی برداش��ت گردیده اس��ت .در این راستا ،یك گروه مطالعاتی متشكل از
اداره زمینشناسی و ژئوفیزیك تحت نام اختصاری « 2»G&Gتشكیل و اقدام به تفسیر

اطالعات نمود .بعدها یک س��ری عملیات صحرایی با نمونهبرداری از چشمههای نفتی

سطحی و برنامه مغزهگیری بستر دریا انجام گردید .همچنین ،پردازش مجدد و تفسیر
اطالعات زمینشناسی و ژئوفیزیكی موجود با تهیه كلیه نقشههای الزمه صورت گرفت.

این گزارش ش��امل نتایج تفس��یر اطالعات لرزهنگاری در كل خزر جنوبی و نقشههای
تفصیلی منطقه ،مدل تكامل س��اختاری خزر جنوبی ،و نهایتاً مطالعه س��نگ منش��اء

احتمالی و میزان پختگی آن بود.

محدوده فعالیت گروه مطالعاتی خزر جنوبی
به منظور مطالعات زمینشناس��ی در بخش جنوبی دریای خزر جنوبی ،سه چاه ایرانی
در بخش حاش��یه س��احل جنوبی و  26چاه در ش��مال دریای خزر جنوبی متعلق به
آذربایجان و تركمنس��تان انتخاب شدند (شكل40ـ ج) .چهار شبكه خطوط لرزهای نیز
مورد مطالعه قرار گرفتند كه به شرح ذیل میباشند (شكل40ـ د).

 4001.1كیلومتر اطالعات لرزهای آذربایجان در بخش غربی تا مركز دریای خزر جنوبی،
مربوط به سال  1995میالدی (نواحی قرمز رنگ).

1. Priority Area
2. Geology and Geophysics

(الف)

(ج)

شکل )41

الف :منطقه مورد مطالعه توسط گروه مطالعاتي خزر جنوبي
ب :منطقه اولويت دار )(Priority Area

ج :چاههاي مورد مطالعه توسط گروه مطالعاتي خزر جنوبي

د :شبكه خطوط لرزهاي با پوشش كامل در بخش جنوبي دريايي خزر

(ب)

(د)
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 37002.2كیلومتر اطالعات لرزهای تركمنس��تان در بخش ش��رقی تا مركز دریای خزر
جنوبی ،مربوط به سال  1996میالدی (نواحی آبی رنگ).

 72003.3كیلومت��ر اطالعات لرزهای ایرانی در حاش��یه جنوبی و كمعمق دریای خزر،
مربوط به س��الهای 1991تا  1994میالدی كه در س��ال  1999دوباره پردازش و
مطالعه شدند (نواحی سبز رنگ).

4.4برداش��ت و مطالع��ه حدود  10200كیلومت��ر اطالعات ل��رزهای در بخش میانی و

پركننده بخش میانی دریای خزر جنوبی ،توس��ط گ��روه مطالعاتی خزر جنوبی در
سال ( 1999مشكی).

شروع مطالعات
مطالعات با انتقال اطالعات موجود از آذربایجان و تركمنس��تان بر روی مقاطع لرزهای
و نیز از چاه منتخب فرسمن( 2آبی کم عمق ترکمنستان) به روی خطوط لرزهای آغاز

ش��د .نظر به كیفیت متف��اوت خطوط لرزهای فوقالذكر به عل��ت منابع مختلف آنها،

تعقیب و تفسیر «بازتابندهها» 1و افقها و «پدیدههای زمینشناسی شاخص» 2در همه

قس��متهای حوضه امكانپذیر نبود .لذا ش��اخصهای منطقهای در كل بخش جنوبی

دریای خزر تفس��یر ش��ده ،ولی بقیه آنها بر اس��اس تداوم بازتابندهها در كل حوضه و

خصوصیات زمینشناسی بخش جنوبی دریای خزر تعریف گردیدند.
ویژگیهای زمینشناسی ،ساختار حوضه ،و تكتونیك

حوضه خزر جنوبی در جنوب پش��ته آپش��رون قرار میگیرد و توسط كوههای تالش و
قفق��از در آذربایجان و البرز ،و همچنین كپهداغ در تركمنس��تان و ایران احاطه ش��ده
اس��ت .حوضههایی نظیر خزر جنوبی ،در مركز آس��یا ش��ناخته ش��ده بوده و اغلب به

حوضههای محصور بین «ارتفاعات در حال فرسایش» 3اشتهار دارند .چنین حوضههایی

از همه طرف توسط كمربندهای فشارشی احاطه شده و به واسطه تركیبی از فشارهای
تكتونیكی جانبی و حجم زیاد رس��وبات دچار فرونشینی میشوند .عالوه بر فشارش در
1. reflector
2. markers
)3. Push Down (or Butterfly
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نواحی حاشیهای ،ارتفاعات در حال فرسایشی در پیرامون حوضه وجود دارند که حجم
زیاد رسوبات در «حوضههای پیش بوم خزر جنوبی» 1را توجیه مینمایند.

خزر جنوبی یكی از ضخیمترین تجمع رس��وبات را در تمام س��طح زمین دارا است كه
ضخامت رسوبی آن در جنوب حوضه بالغ بر  28كیلومتر میشود.

ای��ن حوض��ه نمونهای از یک «حوضه پش��ت قوس��ی اقیانوس��ی» 2بوده ك��ه از زمان

ش��كلگیریاش در كرتاسه تا زمان حال ،همواره در حال فرونشینی است .تنها از زمان
کرتاس��ه تا كنون ضخامتی نزدیك به  20كیلومتر از رسوبات در آن تجمع یافته است.
حاش��یه ش��مالی حوضه بر پشته آپشرون منطبق اس��ت که در واقع بخش شمالی یك

زون فرورانش است.

حوضه خزر جنوبی به شش بخش تكتونیكی تقسیمبندی میشود كه از نظر ساختاری

بسیار متفاوتند:

1.1پشته آپشرون
2.2شبه جزیره چلكن ،ادامه جغرافیایی پشته آپشرون كه تحت تأثیر یك گسل امتدادلغز
قرار گرفته

3.3ایالت آمودریا (بخش شرقی حوضه)
4.4ایاالت ولگا و كورا (بخش غربی و شمال غربی حوضه)
5.5ایالت مركزی
6.6ایاالت میثم و سفید رود (بخش جنوبی حوضه)
مثل��ث فرضی کپه داغ/آپش��رونـتالشـالبرز حوضه را محصور نموده اس��ت .در ناحیه

غرب��ی این مثلث فرضی ،یعن��ی ایالت ولگاـكورا ،عمیقترین پیس��نگ و نازكترین و

كش��یدهش��دهترین پوس��ته در حوضه جنوب خزر حضور دارد .الیههای رسوبی ایالت
ولگاـك��ورا به صورت مجموعهای از «چینهای خمش��ی مرک��ب» ،3مجموعهای از یک

توالی کامل با حدود  15كیلومتر ضخامت را شكل دادهاند.

گلی شکلپذیر
به احتمال زیاد ،در اعماق و در زیر این مجموعه رسوبی ،یك زون و
ِ
مخزن ِ
1. foreland basin
2. Back-Arc Basin
3. Buckle Folds
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نـالیگوسن ،که به طور مشخصی از طبقات فوقانی خود جدا
همگون پر فشار ،با سن ائوس 
ِ
شده ،حضور دارد .برای حفظ بقای تعادل در حوضه ،كوتاهشدگی این رسوبات با فرورانش
پوس��ته زیرین در قسمت غربی پشته آپش��رون جبران شده است .این چینها عمدتاً در

راس��تای شمال غربـجنوب ش��رق جهت یافتگی داشته ،به دلیل اثر عملکرد یک گسل
امتدادلغز ،به سمت شمال شرق خود به شکل راست گرد ،دچار چرخش گشتهاند.

با وجود پیچیده بودن تاریخچه رس��وبگذاری حوض��ه خزر جنوبی ،بر طبق «مدلهای
تفسیری حوضهای معمول و متعارف» ،1برای تجزیه و تحلیل رسوبی حوضه در جنوب

خزر ،دلتاهای قدیمی رودخانههای ولگا و آمودریا ،از زمان میوسن تا عهد حاضر تأمین

کننده اصلی بار رس��وبی حوضه در نظر گرفته میشوند .با وجود این که به شکل غالب
حوضه دریای خزر به حوضهای از نوع آب عمیق با نرخ رس��وبگذاری باال مش��هور شده
است ،اما باید به خاطر داشت که در طول زمان میوسن باالیی و پلیوسن زیرین ،شرایط

حوضه کم عمق بوده که حاصل آن ایجاد ش��رایط تش��کیل توالی مخزنی در این ایالت
نفتی اس��ت .در ضمن ،سیس��تمهای فرعی و محلی رودخانهای دیگر نیز به این فرایند

کم��ک کردهان��د .با این وجود ،یک م��دل فرعی دیگر تحت نام «مدل دلتایی قوس��ی

شکل» 2نیز در آن قابل تفکیک وشناسایی است.

بر اس��اس مدل قراردادی ،در میوس��ن باال و پلیوس��ن زیرین سیس��تم دلتایی اصلی
آمودریای قدیمیاز س��مت ترکمنستان به سمت نواحی جنوب غربی حوضه پیشروی

میکند و «رس��وبات دانه درشت دلتایی» 3سری تولیدی را در سکوی پهنه آمودریا ،و
«رسوبات گلی» 4را در بخشهای عمیقتر میانی حوضه (احتماالً با عمق بیش از 400

متر) بر جای میگذارند .با توجه به موقعیت س��اختار برآمده آپشرون ،مشخص نیست
که تا چه مقدار بار رسوبی دلتای ولگا توان حمل به بخش جنوبی خزر را داشته است.

همان گونه که در بخشهای دیگر این کتاب آمده ،نوع دانه و ذرات آواری حمل شده به

بخشهای شمالی و جنوب خزر متفاوت و متأثر از خاستگاه رسوبی آن ،پلتفرم روسیه،

حوضه کورا ،آمودریا ،یا البرز بوده که با تجزیه تحلیلهای پتروفیزیکی ،این خاس��تگاه
قابل تشخیص است.

1. Conventional Model
2. Delta Lobe Model
3. proximal
4. distal
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به این ترتیب ،میتوان گفت در مرحله پسروی دریا («پیشروی دلتا» ،)1سیستم دلتای
قدیمه ولگا ،ماسههای رودخانهای «پره ریوا» 2در بخش شمال غرب ناحیه نهشته شده

که سکانس اصلی مخزن را در آذربایجان تشکیل دادهاند.

در زمان پلیوس��ن زیرین ،سیس��تم دلتای قدیمه آمودریا بر روی توالی دانه ریز و گلی
پیش��روی نموده ،رسوبات سست و دانه درشت را به روی آن بر جای گذاشته است .به
علت وزن توالی دانه درش��ت فوقانی و ریزش رسوبات سست ،توالی فوقانی دانه درشت
شکسته و گسله شده است .توجه شود که این شکستگی و گسلش از گسلهای مرسوم
تکتونیکی متفاوت ،و به طور غالب مربوط به تخلیه پلکانی رسوبات دانه درشت سست
در نواح��ی دورت��ر ،بر روی توالیهای زیرین اس��ت که در ش��رایطی ناپایدار ،مقدمات
تشکیل «گنبدهای گلی» 3را در محیط فراهم نمودهاند .هر چند که با وضوح نمیتوان
در «ش��بح» 4دادههای زیرس��طحی دید (ش��کل  ،)42اما میتوان گفت که در نواحی
شمال غرب ،بار رسوبی ولگا به تدریج شروع به کاهش کرده است .در عوض ،در کشور
آذربایجان ماسههای رودخانهای باالخانی برجای گذاشته شدهاند؛ در حالی که رسوبات
دانه ریز گلی توانستهاند تا نواحی دوردستتر و عمیقتر حوضه حمل شوند.
در نواحی جنوب شرقی گرچه حوضه تا حدودی کم عمق گردیده ،اما در نواحی جنوب
غربی ،با کمی ابهام ،احتماالً محیط رسوبی سفید رود نیمه خشک بوده است.
در پلیوس��ن میانی ،کل حوضه کم عمق گردیده و میزان انرژی در س��مت دلتای ولگا
کاهش و مقدار بیش��تری گل در محیط رس��وبی نهشته شده و موجب کاهش پتانسیل
مخزنی گردیده است.
در پهنه آمودریا ،گودالی با روند شمال غربـجنوب شرق ،متأثر از امتداد کپهداغ ـآپشرون
تش��کیل ،و با کاهش عمق آب ،بار رس��وبی از ارتفاعات البرز به نواحی جنوب ش��رقی
حوضه حمل ش��ده است« .شکسته ش��دن توالیهای ثقلی دانه درش��ت فوقانی» 5در
حاشیه و لبه جنوب شرقی خزر جنوبی ،روند تشکیل سیستم گل فشانی را که از زمان
ائوس��ن ـالیگوسن شروع به تشکیل کردهاند تسریع نموده است (گل فشانهای ناحیه
استان گلستان).
1. progradation
2. Pereriva
3. Mud Diapirs
4. phantom
5. Collapse Sinks
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در زمان پلیوس��ن میانی فرو افتادگی نس��بتاً بزرگ و کم عمق در نواحی شمال غرب و

مرکز حوضه تش��کیل میگردد؛ ضمن این ک��ه دلتای قدیمه آمودریا همچنان در حال

پیش��روی و بر جای گذاش��تن رسوبات ثقلی است .به عبارتی ،اگر از شمال غرب ایران،
در مرز کشور ترکمنستان ،زاویهای ساخته شود که رأس آن در ناحیه سرخس و اضالع

مثلث ،یکی روند کپه داغـآپشرون و دیگری روند البرز باشد ،با پیشروی توالی رسوبی
به سمت حوضه جنوب خزر ،به تدریج حوضه آمودریا بسته شده است.

توالی رسوبی دانه ریز گلی /شیلی تحتانی ،در کف و عمق حوضه ،در حال سر خوردن و

چین خوردگی و گسل خوردگی حاصل این حرکت بر روی یک سطح جدایش قاعدهای
بوده و شکل توالی سری تولیدی قرار گرفته بر روی خود را تحت تأثیر قرار داده است.
این باال آمدگیهای محلی موجب ارتفاع گرفتن رخنمون این توالی و فرس��ایش سری
تولیدی و رسوبگذاری مجدد این توالی در حال فرسایش شده است (شکل .1)42

در ایالت آمودریا ،در بخش ش��رقی راس��تای البرز ،روند افزایش ثقلی پوسته اقیانوسی

ضخیمتر تغییر شکل یافتهای را نشان میدهد که توسط رسوبات میوسن باالیی تا عهد
حاضر مربوط به دلتای آمودریا پوشیده شده است.

در جنوب جبهه دلتای آمودریا ،مركز حوضه ،ایاالت س��فید رود و میثم تحت تأثیر دو

عامل تكتونیكی هستند :یكی گودالی که پس از تخلیه گلها از سمت باال پرشده و دیگر
تودههای رس��وبی لغزشی ناشی از وزن رسوبات (تا ابعادی بالغ بر  100× 200کیلومتر)

که منجر به تشکیل «گسلهای رشدی (گسلهای ثقلی پیشرونده؟)» 2میشوند.

3

حوضه خزر جنوبی از زمان ژوراسیك پایینی مرتبط با تهنشینی رسوبات سازند کشف
رود /شمش��ك ،شروع به شكلگیری کرده اس��ت .پس از آن ،یك حوضه پشت قوسی

در كرتاس��ه پدید آمده که روند فرونشست آن تا عهد حاضر ادامه پیدا كرده است .نرخ

فرونشست و تجمع رسوبات در این حوضه در مقایسه با كل دنیا بسیار زیاد است .نرخ
فرونشینی سریع در دریای خزر ،احتمال پرفشار بودن مخازن را افزایش میدهد.

1. Decollement deformation structure
2. Growth Fault

 .3در متون علمی فارسی زمینشناسی ،این گسلها تحت نام گسلهای رشدی ترجمه شدهاند که با توجه به روند و هندسه
تشکیل آن نام گسلهای ثقلی پیشرونده برای آن پیشنهاد میگردد.

(ب)
(الف)

(ج)

شکل )42

(د)

الف :روند تشكيل و گسترش گسلهاي رشدی

ب :تشكيل تلههاي نفتي در گسلهاي رشدي

ج :شبح تحت االرضي گسلهاي رشدي با استفاده از دادههاي لرزهاي

د :اشكال ساده و مشخص براي نشان دادن سرخوردن تواليهاي نرم و شكل پذير نمك

اليههای گچي و گلسنگ ( )claystoneدر اين حالت تواليهای فوقاني تا زماني كه توان شكلپذيري داشته باشند دچار
چين خوردگي شده؛ اما پس از آن ميشكنند.
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س��نگ مخزن هیدروكربوری مورد انتظار در دریای خزر جنوبی س��ازند چلكن /سری
تولیدی با س��ن پلیوسن میباش��د .در مورد قابلیت تولید هیدروكربوری این سازند در
حدی كه دارای تولید اقتصادی باش��د ،باید مطالعات تفصیلی دیگری صورت گیرد .در

عین حال ،نتایج نمونهبرداری از رخنمونهای خش��كی و نشت سطحی نفتی در دریای

خزر نش��ان میدهد سازند مایكوپ/دایاتوم با سن میوسن میتواند محتملترین كاندید
برای شارژ نفت به ساختارهایشناسایی شده باشد.

تدارک مقدمات حفاری اکتشافی در بخش عمیق خزر
دریای خزر را پنج كش��ور ایران ،آذربایجان ،روس��یه ،قزاقس��تان ،و تركمنستان احاطه

میکنند .بیش��ترین عرض آن بین دو بندر آس��تاراخان و حسین قلیخان میباشد كه
ح��دود  560كیلومت��ر درازا دارد .ارتفاع امواج در این دریا به حدود  12متر میرس��د.
میانگین ژرفای دریای خزر 180متر است .عمیقترین قسمت این دریاچه كه در جنوب

آن واقع است  1025متر عمق دارد .دریای خزر بزرگترین دریاچه كره زمین محسوب

میش��ود .هر چند كه دریای خزر به صورت طبیعی بسته است ،ولی از طریق رودخانه

ولگا و ولگاـدن ،به دریای سیاه و دریای بالتیك ،امكانات كشتی رانی بینالمللی در آن

فراهم گردیده است.

توس��عه صنعت نف��ت در منطقه خزر دارای پیچیدگیهای خاصی اس��ت .مش��كالت
جغرافیای��ی و فاصلههای طوالنی مراكز اس��تخراج نفت تا بازاره��ای جهانی مصرف از

عوامل مهمی هس��تند كه میتوانند اختالل در زنجیره تولید و عرضه نفت این منطقه

را فراهم آورند .پیشبینی و وقوع احتمالی چنین مش��كالتی نرخ ریسك سرمایهگذاری
در منطق��ه دریای خزر را افزایش میدهد .از ط��رف دیگر ،هر چند به دلیل عمق زیاد
دریای خزر هزینه استحصال نفت در این منطقه افزایش مییابد و شاید در حال حاضر

تولی��د نف��ت در آن برای عرضه در بازار جهانی مقرون به صرفه نباش��د ،اما با توجه به

کاهش ذخایر این ماده استراتژیک تجدیدناپذیر و افزایش روزافزون تقاضاهای جهانی،
به زودی ،حتی اس��تخراج نفتهای نامرغوب و با درجه  APIپایین نیز به همراه ذخایر

نواحی عمیق دریایی مورد توجه خواهند بود.
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برخی از محدودیتها و مشكالت دیگر اكتشاف و استخراج نفت در دریای خزر عبارتند از:
•وزن زیاد تجهیزات و سازههای نفتی،
•كاهش سرعت عملیات حفاری به دلیل فشار زیاد آب در مناطق عمیق،
•مش��كالت دسترسی و كندی انجام عملیات تكمیلی و تعمیری در عمق غیرمتعارف
آبهای عمیق،

•تشكیل هیدرات گازی در خطوط لوله استخراج،
•مشكالت مخزن در اثر فشار زیاد گل حفاری،
•عم��ق ك��م آب در بنادر این منطقه ك��ه فقط برای پهلوگیری كش��تیهای كوچك
مناسبند ،و

•عدم وجود ناوگان دریایی مناس��ب فعالیتهای اكتشافی در آبهای عمیق ،از قبیل
سکوی حفاری آب عمیق ،كشتیهای لرزهنگار و یدككش.

ایران با برخورداری از صنایع نفت و گاز عظیم و با شبكه طوالنی و گسترده خطوط لوله

موقعیت و جایگاه ویژهای در توسعه بخش انرژی ناحیه دریای خزر عهدهدار است.

پس از انجام مطالعات جامع خزر ( )SCSGدر س��ال  1379شمس��ی با به دست آمدن
نتایج حاصل از مطالعه اكتش��افی ،برای اولین بار تصویر جامعی از تعداد س��اختارها و

موقعی��ت جغرافیایی آنها و ذخایر احتمالی به دس��ت آمد و ام��كان برنامهریزی برای

انجام مراحل بعدی اكتش��اف و توس��عه این منطقه فراهم گردید .بر اس��اس مطالعات
انجام ش��ده و تخمینهای اولیه از س��اختارهای مهمشناس��ایی شده در جنوب دریای

خ��زر ،حضور بیش از « 32850میلیون بش��كه نفت درجا» 1در آن محتمل اس��ت .در
راستای مطالعات تكمیلی اكتشافی ساختارهای شناسایی شده در بلوكهای  ،29 ،6و

 8عملیات حفاری درچاههای اكتشافی آغاز گردید.

این مطالعات تكمیلی با هدف برداشت مجموع  3250كیلومتر مربع اطالعات لرزهنگاری

سه بعدی در بلوكهای مذكور صورت گرفته است .همزمان با مطالعات فوقالذكر ،ایران

همچنین مذاكراتی با ش��ركتهای خارجی در زمینه آغاز عملیات اكتش��اف و حفاری
 .1طبق آمار اعالم شده در ترازنامه انرژی سال 1386
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انجام داده اس��ت كه از جمله آنها میتوان به مذاكراتی برای نهایی كردن قراردادهای

حفاری با یك شركت خارجی اشاره كرد كه سابقه حفاری در آبهای عمیق را داشت.
انجام عملیات لرزهنگاری در پهنه سرزمینی ایران با استفاده از كشتی پژواک و ساخت
سکوی امیرکبیر با برنامه حفر  2حلقه چاه در خزر ،از دیگر فعالیتهای ایران در دریای

خزر به منظور کشف ذخایر هیدروکربوری بوده است.

به علت عدم وجود س��کوی نیمه ش��ناور در کشور و وسعت و بزرگی این نوع سکوها و

این که تکنولوژی س��اخت آن در انحصار کش��ورهای خاص است ،امکان خرید و حمل

آن به شکل متعارف وجود نداشت .از طرفی ،مدت زمان معمول برای استفاده از کانال
ولگاـ ُدن حدود  200روز در سال است که از این حیث نیز عملیات انتقال را با مشکل

مواجه مینمود .لذا ساخت سکوی امیرکبیر به مرحله اجرا در آمد.

ش��رکت مل��ی نفت ایران از اواخر س��ال  1382عملیات اكتش��اف و لرزهن��گاری را در

حوزهه��ای جنوبی دریای خزر آغاز كرد و در ش��هریور  1383اع�لام نمود كه با پایان

یافتن عملیات اكتشاف در تعدادی از بلوكهای نفتی دریای خزر ،به مرحله آمادهسازی
مقدم��ات حفر چاه در این دریا رس��یده و حفاری دو چاه مذكور را از بهمن ماه س��ال

 1388در بخشهای عمیق دریای خزر آغاز میكند.

تا كنون ایران از برداش��ت نفت و گاز دریای خزر س��همی نداشته است و این در حالی
اس��ت كه بس��یاری از فعالیتها در عرصه كشف و اس��تخراج نفت در دیگر كشورهای

حاش��یه این دریا به مرحله تولید رسیده است .ایران حداقل در یك میدان بزرگ نفتی
به نام البرز که جمهوری آذربایجان آن را «آلُف» 1مینامد با این كشور مشترك است و
گویا در برخی میدانهای دیگر نیز با كشورهای منطقه اشتراك دارد .طبیعی است كه

تأخیر در برداشت از این میدانها به زیان كشور تمام میشود (شکل .)43

برای انجام عملیات حفاری اكتش��افی و رسیدن به اهداف طرح اكتشاف نفت و گاز در

حوزه دریایی مرتبط با پروژه ( ،)SCSGیک سری مقدمات الزم بود .به این سبب ،طرح
س��كوی حفاری نیمه شناور ،ش��ناورها ،و تأسیسات ساحلی و پشتیبان آنها به مرحله

اجرا در آمد.

1. Alov
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اهداف این طرح به شرح زیر بود:
•س��اخت دكل حفاری نیمه شناور با توانایی حفاری در آبهای با عمق  1000متر از
بستر دریا تا عمق  6500متری،

•س��اخت شناورهای چند منظوره برای جابجایی دكل حفاری ،لنگراندازی ،پشتیبانی
عملیات ،و اطفای حریق ،و

•احداث پایگاه پشتیبانی عملیات و اسكلههای مورد نیاز پهلو دهی شناورها و دكل حفاری.
ویژگیهای سکوی نیمه شناور امیرکبیر

در راس��تای اجرای طرح مذكور اقداماتی در قالب پروژههای ساخت دو فروند یدككش
 4400اس��ب بخار ،ساخت سكوی حفاری نیمه ش��ناور ایرانـامیرکبیر ،ساخت  3فروند
شناور پشتیبانی چند منظوره ،و احداث تأسیسات ساحلی و فراساحلی در دستور کار قرار
گرفت که عمده این مقدمات انجام ،و بخش دیگری از آن نیز در دست اجرا میباشد.
در نتیجه مطالعات فوق ۴۶ ،س��اختار کوچک و بزرگ در دریای خزرشناس��ایی ش��د.
ساختارهای شناسایی شده در اعماق  ۵۰۰تا  ۸۰۰متری نیازمند حفاریهای اکتشافی
بود .پروژههای س��اخت سکوی نیمه شناور امیرکبیر ،شناورهای  ۱۶هزار اسب بخار ،و
کاسپینهای  ،۲ ،۱و  ۳مقدمه انجام این حفاریهای اکتشافی بود (شکل .)44
س��کوی نیمه ش��ناور امیر کبیر با وزن  ۱۴.۷۰۰تن س��نگینترین سازه دریایی کشور
است .این سکو قادر به تولید بیش از  ۱۱مگاوات برق بوده و امکان اقامت  ۱۲۰نفر بر
روی آن فراهم شدهاست.
سکوی امیرکبیر قادر به حفاری در آبهای تا عمق  1000متر بوده و همچنین قابلیت
حفاری از کف دریا تا عمق  6600متری را دارد .تثبیت موقعیت سکو در محل حفاری
توسط  ۸لنگر  ۲۰تنی و زنجیر انجام میشود.
خطوط انتقال ذخایر هیدروکربوری
با توجه به جغرافیای سیاس��ی حوضه خزر جنوبی ک��ه منافع اقتصادی هیدروکربوری
را بین س��ه کشور ایران و آذربایجان و ترکمنستان تقسیم کرده ،احداث خطوط لوله و

ب :موقعيت ساختارهايشناسایي شده آب عميق جنوب خزر

شکل )43
الف :نقشه منابع هيدروكربوري خزر

(الف)

(ب)
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ایجاد زیرساخت برای توسعه و برداشت اقتصادی منابع نفتی در این حوضه با مشکالتی

مواجه شده است .از مهمترین فعالیتهای توسعهای در این محدوده میتوان به تکمیل

خ��ط لوله انتقال با قطر  86/5و  107س��انتیمتر با طول بی��ش از  1760کیلومتر در
مس��یر باکوـغرب تفلیس در کشور گرجستان ،به سمت جنوب در کشور ترکیه تا بندر
جیحان در شرق دریای مدیترانه در ماه میسال  2005میالدی اشاره کرد .بهرهبرداری
از خطوط لوله با قطر کمتر در مس��یر باکو تا بندر «سوس��پا» 1در کرانه دریای سیاه در

کشور گرجستان نیز در سال  1999آغاز شد (.)eia, 2013
مالحظات دیگر

یک��ی از مهمترین نواحی حوضه جنوبی خزر که ذخایر هیدروکربوری به طور عمده در

آن واقع شده ،روند س��اختمانی آپشرونـپریبالخان است .در منابع علمی مختلف ،این

مکان تحت نامهای «سکوی مرتفع ساحل» 2و «پشته» 3یاد شده که مطالعات میدانی
نیز عموماً بر آن تمرکز دارد.
در ناحی��ه آپش��رونـچلکن ،و همچنین در بخش دریایی ش��مال ای��ن روند (محدوده

حاکمیتی کش��ور روسیه ،و ،)...منابع هیدروکربوری بخش دور از ساحل در عمق کمتر

از  100متر و توس��ط سکوهای متعدد حفار /بهرهبردار پایهدار نواحی کم عمق دریایی
موسوم به «جکاپ ریگ» 4و عمدتاً توسط خطوط لوله دریایی استخراج میگردند (شکل

 .)44درست مانند آن چه در خلیج فارس در حال انجام است ،در حالی که در نواحی با

عمق بیش از 100متر ،عملیات حفاری و بهرهبرداری مستلزم استفاده از سکوهای فوق

پیشرفته ویژه آب عمیق («سکوهای نیمه شناور» )5بوده که عالوه بر تجهیزات و ادوات
متدوال در سکوهای کم عمق ،به تجهیزات کنترل کننده و تثبیت کننده سکو در برابر

تالطم آبهای عمیق نیازمند اس��ت .لنگراندازی و حفظ موقعیت پایدار برای سکوهای
نیمه ش��ناور بسیار حائز اهمیت اس��ت .کنترل «اتصال دهنده تاج چاه به سکو» 6و نیز

فرایند مش��اهده و کنترل عملیات توس��ط ربات زیردریایی در سکوهای نیمه شناور (از
1. Suspa
2. Bank
3. Ridge
4. jack-up rig
5. semi sub-mersible
6. riser

شناور چند منظوره كاسپين  3با قابلیت نشست و برخاست هلیکوپتر ()Helipad

سكوي نيمه شناور امير كبير و شناور تداركاتي كاسپين
شکل )44

 :Aانواع سكوي حفاري و بهرهبرداري دريایي كم عمق و عميق
 :Bماكت سكوي نيمه شناور اميركبير

 :Cنمايي از لنگراندازي سكوهاي نيم شناور
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جمله «سکوی نیمه ش��ناور امیرکبیر» )1نیازمند سیستم و پرسنل متخصص ویژه آب

عمیق اس��ت .در حال حاضر ،تنها س��ه سکوی امیرکبیر از طرف ایران و سکوهای نیمه

ش��ناور «استقالل» 2و «حیدر علیف »3از طرف جمهوری آذربایجان در پهنه آب عمیق

جنوب خزر در حال فعالیت هستندکه محدوده عملیات حفاری سکوی امیرکبیر تقریباً
دو برابر سکوی استقالل جمهوری آذربایجان عمق دارد.

مقایسه خلیج فارس و دریای خزر
ش��اید بس��یاری از مردم از دریا و دریاچه و اقیانوس تنها یک تصویر ذهنی مش��ترک

داش��ته باشند و آن هم واژه آب اس��ت .اما محیطهای دریایی چه از نقطه نظر وسعت

و چه از نقطه نظر روند تش��کیل ،ویژگیهای متفاوتی دارند که بر روی ش��کل و رفتار
محیطه��ای آبی تأثیرگذارند .ب��ا توجه به این که دو پهنه آبی وس��یع ،یکی در بخش
ش��مالی ایران به نام دریای خزر و دیگری پهنه دریایی خلیج فارس و دریای عمان در

بخش جنوبی ایران ،هر کدام دارای ویژگیهای منحصر به فرد هس��تند ،این ویژگیها

ب��ر روی فعالیتهای دریایی ،اکتش��افی ،و نفتی تأثی��رات متفاوتی میگذارند .لذا الزم
میدانی��م خالص��های از آن چه که خلیج ف��ارس را از دریای خ��زر متمایز میکند به

اجم��ال در این بخش ذکر کنیم .عالوه بر این ،در جدول ضمیمه فنی به اهم تفاوتها

به اختصار اشاره شده است.

خلیج فارس آبراهی اس��ت که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و ش��بهجزیره

عربستان قرار دارد .مساحت آن  237473کیلومتر مربع است ،و پس از خلیج مکزیک
و خلیجهادس��ون س��ومین خلیج بزرگ جهان به شمار میآید .خلیج فارس از شرق از
طری��ق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد ،و از غرب به

دلت��ای رودخانه اروند رود که حاصل پیوند رودخانهه��ای دجله ،فرات ،و کارون به آن
اس��ت .کشورهای ایران ،عمان ،عراق ،عربستان س��عودی ،کویت ،امارات متحده عربی،

قطر ،و بحرین در کناره خلیج فارس هستند .در این میان ،سواحل شمالی خلیجفارس
تماماً در جغرافیای سیاسی ایران قرار دارند.
1. Amir Kabir Semi Sub-Mersible
2. Istiqlal
3. Heydar Aliyev Semi Sub-Mersible

سکوی حیدر علیف در سال  2014میالدی جهت حفاری تا عمق  30000فوت ( 9144متر) عملیاتی گردیده است
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نام تاریخی این خلیج ،در زبانهای گوناگون ،ترجمه عبارت «خلیج فارس» یا «دریای
پارس» بودهاس��ت .در تمام س��ازمانهای بینالمللی نام رس��می ای��ن خلیج« ،خلیج
فارس» 1است .همچنین ،سازمان آبنگاری بینالمللی از نام خلیج ایران (خلیج فارس)

برای این خلیج استفاده میکند.

محدوده جغرافیایی خلیج فارس در  ۲۴تا  ۳۰درجه و  ۳۰دقیقه عرض ش��مالی و ۴۸
تا  ۵۶درجه و  ۲۵دقیقه طول ش��رقی از نصفالنهار گرینویچ قرار میگیرد .این خلیج
توس��ط تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریاهای آزاد مرتبط اس��ت .از بین

کش��ورهای همس��ایه خلیج فارس ،کشور ایران بیش��ترین مرز آبی مشترک را با خلیج

فارس دارا میباش��د .طول مرز آبی کش��ور ایران با خلیج فارس ،با احتساب جزایر ،در
ح��دود  1800کیلومتر ،و بدون احتس��اب جزایر در حدود  1400کیلومتر میباش��د.

طول خلیج فارس از تنگه هرمز تا آخرین نقطه پیش��روی آن در جهت غرب در حدود
 ۸۰۵کیلومتر اس��ت .عریضترین بخش خلیج فارس  ۱۸۰مایل ( ۲۹۰کیلومتر) است.

عمیقترین نقطه خلیج فارس  ۹۳متر (عمق حداکثر خزر  1025متر اس��ت و موقعیت

کنونی فعالیت سکوی امیرکبیر در عمق حدود  750متر است) در  ۱۵کیلومتری تنب
بزرگ ،و کم عمقترین نقطه آن با عمقی بین  ۱۰تا  ۳۰متر در سمت غرب میباشد.

جزایر و ش��ناورهای ترددی متعدد خلیج فارس در نقش پای��گاه و باراندازی میتوانند

فعالیتهای اکتشاف ،استخراج ،و حمل شناورها و تأسیسات دریایی مرتبط را با فواصلی

کم پشتیبانی کنند؛ در حالی که بین سکوی امیرکبیر تا نزدیکترین مرز ساحلی 180
کیلومتر فاصله وجود دارد و عملیات پش��تیبانی س��کوی نیمه شناور امیرکبیر صرفاً از
طریق «ش��ناورهای مخصوص پش��تیبانی و نجات پرسنل س��کو» 2و یا هلیکوپتر قابل

انجام اس��ت .از آن گذشته ،عملیات اکتش��اف ،استخراج ،و بهرهبرداری در خلیج فارس

در اعماق کم دریا و توس��ط س��کوهای پایهدار صورت میگیرد؛ در حالی که سکوهای
حفاری آبهای عمیق از نوع «نیمه ش��ناور» ،3قبل از آن که یک س��کوی نفتی باشند،
در حکم یک ش��ناور بوده و فاقد اتصال به بس��تر دریا هس��تند .حفظ تعادل ،کنترل ،و

هدایت این نوع سکوها توسط نفرات و متخصصین ناوبری و لنگراندازی انجام میگردد.
1. Persian Gulf
2. stand by boat
3. semi sub-mersible rig
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در ضمن ،در محدوده فعالیت سکوهای قسمت فالت قاره ساحلی ،کف و بستر رسوبی
محل استقرار سکو« ،سخت و سنگی شده» 1است.

ژرفاسنجی خلیج فارس
از نظر ریختشناس��ی ،خلیج فارس نامتقارن بوده و ش��یب سواحل جنوبی آن مالیمتر
از ش��یب سواحل شمالی است .کرانه جنوبی خلیج فارس ،به ویژه در شرق شبه جزیره
قطر ،به شکل فالت هموار ،وسیع ،و کم عمق ( 10تا  20متر) با شرایط محیط تبخیری
و منطقه جزر و مدی مش��خص اس��ت .خلیج فارس از «رسوبات سخت شده و برآمده
زیردریایی» 2با اش��کال خطی ساخته شده و با واسطه یک دشت ساحلی باریک با دریا
در ارتباط است.
اهمیت خلیج فارس
خلیج فارس در واقع محور ارتباط بین اروپا ،آفریقا ،و آس��یای جنوبی و جنوب ش��رقی
اس��ت .از نظر راهبردی ،در منطقه خاور میانه به عن��وان بزرگترین و مهمترین مرکز
ارتباطی بین این سه قارهاست و بخشی از یک سیستم ارتباطی شامل اقیانوس اطلس،
دریای مدیترانه ،دریای س��رخ ،و اقیانوس هند میباش��د .به همین دلیل از دیرباز مورد
توجه قدرتهای جهانی و همچنین بازرگانان و تجار دنیا ،و مسیری بسیار پر تردد بوده
است .همچنین ،این منطقه منبع مهم انرژی جهان میباشد.
خلیج فارس از نظر ذخایر نفتی در مقایس��ه با س��ایر نقاط جهان دارای مزایای زیادی
مانند س��هولت اس��تخراج ،هزینه پایین تولید ،مازاد ظرفیت تولید ،کیفیت باالی نفت
خام منطقه ،سهولت حمل و نقل ،توان باالی تولید چاهها ،و امکان کشف ذخایر جدید
نفتی وس��یع در منطقه میباش��د .طبق آخرین برآوردهای انجام ش��ده ،منطقه خلیج
فارس در حدود  ۷۳۰میلیارد بش��که ذخیره نفت اثبات ش��ده ،و بیش از  ۷۰تریلیون
مترمکعب گاز طبیعی را در خود جای دادهاست.
1. consolidate
2. highland
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زمین ریختشناسی
جزایر ایرانی خلیج فارس به صورت پش��تههای کش��یده و موازی س��احل با روند چین
خوردگی زاگرس بوده که بر اثر باال آمدن از آب به شکل جزیره درآمدهاند (مانند قشم
و کیش) یا کم و بیش حالت دایرهای ش��کل داشته ،حاصل باال آمدن گنبدهای نمکی
س��ری هرمز هس��تند (مانند هرمز و ابوموسی) .س��طح جزایر خلیج فارس از رسوبات
تخریبی و مارن تشکیل شدهاست که کم و بیش صدف دارند .خاک این جزایر عمدتاً
شور یا حاوی گچ است که در نتیجه رشد گیاهان را به گونههای خاص محدود میکند.
ش��کل س��احلی خلیج فارس در مجاورت ایران از نوع طولی اس��ت که موازی با محور
ارتفاعات مجاور اس��ت .در برخی موارد تراکم آبرفتها فاصله زیادی بین خط ساحل و
ارتفاعات زاگرس ایجاد کرده (مانند جلگه بوشهر) و در موارد دیگر دامنه تاقدیسها در
خط ساحلی قرار گرفتهاند (مانند غرب خور موج).
اقلیمشناسی

آب و هوای خلیج فارس خش��ک و نیمه اس��توایی است .در تابستان دما گاهی تا بیش
از  ۵۰درجه سانتیگراد میرسد و میزان تبخیر بیشتر از میزان آبهای وارده میشود.
در زمس��تان دما تا  ۳درجه س��انتیگراد هم گزارش ش��دهاس��ت .در عین شوری زیاد
آب خلیج فارس ۲۰۰ ،چش��مه آب ش��یرین در کف ،و  ۲۵چش��مه آب کام ً
ال ش��یرین
در س��واحل آن جریان دارند که منشاء همگی آنها از کوههای زاگرس در ایران است.
آبهای شیرینی که وارد خلیج فارس میشوند عمدتاً محدود به روان آبهای کوههای
زاگرس در ایران و کوههای ترکیه و عراق اس��ت .به دلیل محصور بودن ،اثر اقیانوس بر
خلیج فارس بس��یار ناچیز اس��ت و به همین علت سرعت جریانهای زیرین و افقی آن
بس��یار کم و در حدود  ۱۰س��انتیمتر در ثانیهاست .شوری بیشتر خلیج فارس نسبت
به اقیانوس موجب پیدایش جریان آبی از اقیانوس هند به خلیج فارس میش��ود که به
موازات ساحل ایران و در جهت عکس عقربههای ساعت است (وبسایت پژوهشگاه ملی
اقیانوسشناسی و علوم جوی) .جریان ذکر شده با کاهش دما و شوری همراه است؛ به
طوری که در تنگه هرمز مقدار نمک  ۳۶/6گرم در لیتر و در انتهای ش��مال غربی و در
دهانه کارون در حدود  ۴۰گرم در لیتر اس��ت .میزان بارندگی در سواحل جنوبی کمتر
از  ۵سانتیمتر در سال و در سواحل شمالی بین  ۲۰تا  ۵۰سانتیمتر در سال است.
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زمینشناسی خلیج فارس
خلیج فارس فرونشست تكتونیكی كم عمقی است كه در اواخر دوره ترشیری ،در بخش
جنوبی چینخوردگی زاگرس تشكیل شده است ( .)Purser, 1973محور و روند اصلی

خلیج فارس در زمان پلیوـپلیوستوسن در اثر چینخوردگی زاگرس شكل گرفته است.
این حوضه ساختاری نامتقارن دارد و شیب آن در بخش سواحل ایران زیادتر و بیشینه

عمق آن در این بخش واقع ش��ده اس��ت .خطالقعر خلیج فارس ك��ه در طول آن قرار
گرفته اس��ت آن را به لحاظ زمینشناس��ی به دو بخش پایدار عربی در جنوب و بخش
ناپایدار چین خورده ایرانی در شمال تقسیم میكند.

خصوصیات چینهشناسی خلیج فارس مانند رشته کوه زاگرس بوده با این تفاوت که از

س��مت جنوب و غرب دریا تغییرات چینهای متأثر از روند زمینشناسی عمومی حوضه
تغییر پیدا کرده ،اسامیتوالی چینهای بر حسب مکان تغییر مینماید.

برخورد ساختارهای كرانه عربی و رشتهكوه زاگرس توپوگرافی زیردریایی خلیج فارس

را تشكیل میدهد .اگر چه شیب بستر بسیار آرام است ،ولی حدود  20جزیره و تعدادی
پش��تههای كوتاه و بلند زیردریایی در آن وجود دارد ك��ه ناهنجاریهای توپوگرافی را

تشكیل میدهند.

س��واحل خلیج فارس عمدتاً س��واحلی با غلبه جزر و مد هستند؛ با این حال ،در برخی

نقاط امواج نیز غلبه دارند.

فصل سوم
چینهشناسی
نفت دریای خزر

فصل سوم
چینهشناسی نفت دریای خزر

مقدمه

بر خالف تصور رایج ،چرخه هیدروکربوری خزر عالوه بر بخش دریایی ،محدوده وسیع
و مهمیاز خش��کیهای نواحی مجاور آن را نیز شامل میشود؛ تا جایی که صحبت در
مورد چینهشناسی خزر بدون توجه به ویژگیهای چینهای این نواحی تقریباً غیرممکن
اس��ت .در ضمن دریای خزر خود به س��ه ناحیه ش��مالی ،میانی ،و جنوبی (هر یک با
ویژگیهای انحصاری) تقس��یم میشود به همین دلیل ،به روند تکاملی و چینهشناسی
مربوط به هر یک از این نواحی با تأکید بر چینهشناسی ناحیه جنوب خزر میپردازیم
(ش��کلهای  ،46 ،45و  .)47همچنین ،به دلیل تفاوتهای اساسی عملیات حفاری در
محیط دریای خزر و خلیج فارس در پایان کتاب اشاراتی به آن نمودهایم.

حوضه آمودریا

اثر چرخه رس��وبی و حوضه آبریز رودخانه آمودریا بر چرخه هیدروکربوری اصلی خزر ،
هر چند به شکل محدود ،اما ثابت شده است .از این گذشته این حوضه خود به تنهایی
چرخه هیدروکربوری مستقلی را تشکیل داده و به طور کلی امروزه به عنوان منطقهای
غنی از مواد هیدروکربوری شناخته میشود.
باید توجه داشت که در تاریخ زمینشناسی و قبل از ارتفاع گرفتن سلسله جبال پامیر
و هندوکش و بسته شدن حوضه پاراتتیس از سمت نواحی شرقی حوضه ،رودخانههای
آمودریا و س��یحون تأمین کننده اصلی بار رسوبی نواحی شرقی حوضه بودهاند .امروزه
حوضه آبریز آمودریا تا دریاچه آرال در فالت مرکزی آسیا عقب نشسته است.

)(ج
)45 شکل

 ذخاير هيدروكربوري قطعي و احتمالي حوضه خزر:3 جدول

 مسيرهاي اصلي صادرات نفت و گاز درياي خزر:ج

Sardar jangal field (SCB- Islamic Republic of IRAN)

Cheleken area fields (SCB-Turkmenistan)

ACG & shah Deniz fields (SCB-Azerbaijan)

Astrakhan, Kashagan, Tengiz fields (NCB)

 موقعيت ميادين بزرگ هيدروكربوري خزر:ب

North Ustyurt Basin

North Caspian Basin (NCB);

Middle Caspian Basin (CCB);

South Caspian Basin (SCB);

 موقعيت چرخههاي هيدروكربوري حوضه خزر:الف

)(ب

)(الف

)(Hall & Sturrock, 2001

)(S.CASPIAN _ N.USTYURT

د :نقشه مقطع عرضي زمينشناسي -ژئوفيزيكي در روند جنوب خزر و شمال
اوستيورت در شمال غرب تركمنستان

)(Hall & Sturrock, 2001

ب :موقعيت كنوني خط در زمان مزوزوئيك و
سنوزوئيك و بخشهای مختلف حوضه و چرخههای
هيدروكربوري درياي خزر

 مانگيشالقه :مقطع عرضی زمينشناسي-ژئوفيزيكي در طول محور جلگه کورا 
ي-غرب تركمنستان)
(غرب خزر جنوب 

شکل )46

پ-هيماليا
الف :موقعيت حوضه جنوب خزر در كمربند تكنونيكي آل 

Present- day position of the
Mesozoic - Cenozoic sutures.

ج :موقعيت مكاني جغرافياي ديرينه سازند ميكوپ
و همچنين گسترش سكوي قارهای كربناته و تشكيل
چرخه هيدروكربوري بخش مياني حوضه خزر

(الف)

(ب)

(ج)
شکل )47

ال�ف :موقعي�ت حوضه جنوبي خزر بر اس�اس طبقه بندي اياالت داري پتانس�يل انرژي س�ازمان زمينشناس�ي آمريكا
()USGS
ب :گوديها و ترافهای اصلي رسوبی حوضه جنوب خزر ()Smith-Rouch, 2006

ج :مقايسه نسبي مقطع عرضي رسوبات در سه بخش درياي خزر (نقل از )Asli SureK, 2013

)(Klett et al., 2010) & (Smith- Rouch, 2006
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در ای��ن بخش به اختصار به چرخه هیدروکربوری حوض��ه آمودریا با تأکید بر تعامالت
زمینشناس��ی که با حوضه کپه داغ و حوضه جنوب خزر داشته است خواهیم پرداخت.

(شکلهای  ،51 ،50 ،49 ،48و )Guliyev et al, 2003( )52

جدا از بحث جغرافیای حوضه آمودیا ،همان طور که گفته ش��د ،چرخه هیدروکربوری

یاد ش��ده نقش مهمیدر تأمین بار رس��وبی نواحی ش��رق/جنوب شرقی حوضه خزر و
تش��کیل چرخه هیدروکربوری حوض��ه اختصاصی آمودریا ،ک��ه بخشهایی از ایران را

نیز ش��امل میشود ،ایفا کرده اس��ت .چرخه هیدروکربوری آمودریا ایجاد کننده ذخایر
هیدروکربوری کش��ور ازبکس��تان ،ترکمنستان ،افغانس��تان ،و ایران بوده در زیر توالی
رس��وبی رشته کوه کپه داغ و «بن ِد ترکس��تان» 1قرار گرفته است (.)Ulmishek, 2004

در قاعده این توالی رس��وبی ،پیس��نگی متامورفیک مرتبط با رویداد هرسینین با سن

پالئوزوئیک قرار دارد که روی آن را توالی پرمین پسین /تریاس میپوشاند.

این توالی متامورفیک به ش��دت تحت تأثیر تراکم و دگرگونی قرار داش��ته ،رس��وبات آن در

«حوضه گرابنی گسله ،وسیع ،و در حال فرونشست» 2نهشته شدهاند (.)Ulmishek, 2004

هر چند قائمی ( )1388محیط تش��کیل توالی «رتین» 3آق دربند را محیطی بسیارکم

عمق و مردابی دانسته که شرایط را برای نهشته شدن توالیهای «قبل از زمان لیاس»
دیگ��ر مانند شمش��ک نی��ز فراهم نموده اس��ت (احتماالً «حوضهه��ای پیش بوم خزر

4

جنوب��ی» .)5آقانباتی ( )1383وجود توالی توربیدایتی ،چرت ،و قطعات اولترامافیک در

جنواحی جنوب مش��هد را حاصل «کافتی» 6درون قارهای میداند .به نظر میرسد آن

چن��ان که علوی ( )1991توصیف ک��رده ،توالی فوق حاصل «فرارانش» 7و «خردههای

لب��ه ورقه» 8اقیانوس��ی به روی لبه جنوبی اورازیا اس��ت و همراه��ی آن با فعالیتهای
آتشفش��انی منطقه (گرانیت مشهد) نشان میدهد که در آن فرایند فرورانش به مرحله
تکامل رس��یده است (چرخه کامل ویلسون) .از این گذش��ته ،وجود توالیهای رسوبی

نواحی عمیقتر و تشکیل نهشتههای آواری بسیار ضخیم زمان کرتاسه تا عهد حاضر در
1. Bande-Turkestan
2. riftogen or taphrogenic
3. Rhaetian
4. Preliassic
5. foreland basin
6. rifting
7. obducting
8. accretianary prism

)(ب

)(الف

)(د

)(ج
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)پرمين (قبل از كنگورين- نقشه جغرافيايي قديمه محيط رسوبگذاري دونين:الف

Legend: I-Zone of distribution of late Devonian - Middle Carboniferous reef massifs , II-Reef massifs of Late
Devonian- Middle carboniferous age, inferred; III- Northem margin of the deep -water terrigenous sedimentation
area in Early-Middle Devonian time; IV- Area of terrigenous -carbonate predominantly deep-water sedimentation
in Middle Devonian-Late Carboniferous time; V-Area of shallow -water carbon- ate- terrigenous sedimentation in
Middle Devonian- Late Carboniferous time; VI- Area of shallow -water carbonate -terrigenous sedimentation in
Middle Devonian- Early Permian (Pre-Kungurian) time; VIII Area of denudation in early Carboniferous time.
I- Isopaches, km;

پرمين تحتاني درياي خزر- نقشه ساختارهاي چينهای دوره دونين:ب

II- Areas of the Devonian -Lower Permian sediments absence, or sediments are the basement of the sedimentary cover;
III- The area of Paleozoic folding (Karpinsky Swell)

پرمين آغازي- نقشه تغييرات رژيم دمایي سيستم دونين:ج

Legend: I- Sites of heat flow measurement and calculation of temperature at the base of system, value in oC; IIIsolines of temperature; III- Areas of the Devonian- Lower Permian sediments absence, or the sediments are the
basement of the sedimentary cover; IV-The areas of Karpinsky Paleozoic swell.

)پرمين زيرين (قبل از كنگورين-ن
  نقشه نرخ رسوبگذاري در دوني:د

Legend: I - Isolines of sedimentation rates, m/m.y; II -Areas of the Devonian - Lower Permian sedimentations absence,
or the sediments are the basement of the sedimentary cover, III- The area of paleozoic folding (Karpinsky swell)

)(ب

)(الف

)(د

)(ج

)49 شکل

ترياس درياي خزر-ن
  رژيم حرارتي دوران پرمين پسي:الف

I- Sites of heat flow measurement and calculation of temperature at the base of system; values in oC; IIIsolines of temperature; III- Regional areas of the late Permian- Triassic sediments absence

ترياس- نقشه ساختارهاي چينهای دوران پرمين فوقاني:ب

I- Isopahytes, km II-Areas of the upper Permian - Triassic sediments absence; III-Faults;

IV-Areas of distribution of the upper Permian - Triassic sediment in the fold- thrust orogen of
mangyshlak.
I- Isoclines of sedimentation rates, m/m.y,

ترياس درياي خزر- نقشه نرخ رسوبگذاري در زمان پرمين پسين:ج

II- Areas f the upper Permian- Triassic sedimentations absence;
III- Areas of distribution of the upper Permian - Triassic sediments in the fold thrust orogen of mangyslak;
IV- Some faults

ترياس- نقشه توزيع پتانسيل سنگ منشاء چرخه هيدروكربوري دوران پرمين پسين:د

1- Oil; 2- GAS; 3- Oil - gas and gas -condensate; 4-area of the upper Permian- Triassic sediments absence;
5- area of distribution of Triassic sediments in fold - thrust orogens of mangyshlak; 6-cotour of area with
top of system occurrence at a depth of more than 7 km.

)(ه

)49 شکل

ترياس خزر- نقشه محيط رسوبگذاري و جغرافياي ديرين زمان پرمين پسين:ه

THE CASPIAN REGION : THE MAP OF PALEOGEGRAPHIC ENVIRONMENT OF SEDIMENT OF SEDIMENTATION IN
LATE PERMIAN - TRIASSIC TIME
Legend:
Palegeographic environment and formations:
Shallow – water and continental: I-Variegated , mainly terrigenous

Shallow – water : II –acid volcanism and tuffs; III- Terrigenous – carbonate, Lare Permian- early Triassic age ;
IV- Terrigenous- Carbonate , middle Triassic age , V-Reef , Early Triassic age; VI- Reef , early triassic age, inferred
, VII-Carbonate and terrigenous – carbonate, late Permian-Middle Triassic age; VIII – Carbonate and terrigenouscarbonate, late Permian- Middle Triassic age, inferred
Deep – water : IX-Terrigenous
Other symbols:
Contours of paleogeofraphic environment , inferred ; X- The Early Triassic shallow sea(mainly Olenok time) ; XIThe middle Triassic shallow sea ; XII- The late Permian- Triassic tethys occan;
The degree of arenaceous rocks: XIII - < 20% ; XIV – 20 % - 30 % XV- 30%- 50 % ;
XVI- The area of distribution of the Triassic sediments in the fold Thrust orogen of Mangyshlak ; XV- The area of
recent absence of Later Permian – Triassic sediments, established and inferred.
sections of wells. Scale 1 : 14000
Palo geographic environment of sediments : XVI - Continental; XVII – paralic; XVIII – shallow – water , XIX – Deep
–water.
Formations: XX- Terrigenous; XXI- Carbonate- terrigenous; XXII- Reef; XXIII-Carbonate;XXIV-Volcano-sedimentary
Pools of hydrocarbons: XV- Oil ; XXVI- Gas; XXVI- Gas; XXVII- Gas-condensate
Pools of hydrocarbons :XXV-Oil ; XXVII-Gas-condensate
The wells: 1- tereklinskaya; 2- Darghinskaya ; 3- jubileinaya;4- Andre-Ata; 5- Russky hutor ;6-svet-loyarskaya ;7benoyskaya;8- burunnaya;9- zimnyaya Stavka; 10-North- Rukashechnaya;11- South Zhetiay; 12- Buzachinskaya;13Kultuk;14-Kokarna East;15-Besbolek;16-Bugrinskaya

(ب)

(الف)

(د)

(ج)

شكل )50

الف :نقشه نرخ رسوبگذاري زمان ژوراسيك در ناحيه خزر
 -1خطوط هم نرخ ميزان رسوبگذار m/ m.y
		

 -3نواحي با ضخامت رسوبي كم و فاقد پوشش

 -2نواحي بدون رسوبگذاري

 -4نواحي بدون رسوبگذاري <  m / m.y 10يا با نرخ رسوبگذاري بسيار كم
ب :نقشه قاعده ساختارهاي رسوبي دوره ژوراسيك درياي خزر

;I- Isohypses of the system base

II- Contour of the fold- thrust orogens of Alpine belt and Talysh - Vandam area the volcanic arcs with
;unknown depth of the Jurassic base
;III- Areas of portial or whole denudation of the Jurassic sediments with unknown depth of hts base
(IV- Areas where sediments of system are absent (Godin uplift, Mangyshlak orogen
V - Areas of supposed predominance of volcanics in composition of the system.

ج :نقشه توزيع سنگ منشاء و پتانسيل هيدروكربوري زمان ژوراسيك درياي خزر

			
 -1نفت

			
 -2گاز

 -4نواحي با پيشبيني عدم وجود ذخيره هيدروكربوري

 -3نفت /گاز /ميعانات گازي

 -5خطوط تراز رأس سيستم هيدروكربوري در عمق بيش از  7كيلومتر

د :نقشه رژيم حرارتي زمان ژوراسيك

 -1ايستگاههای اندازهگيري و محاسبه درجه حرارت
 -3نواحي بدون رسوبات دوران ژوراسيك

 -2خطوط هم دماي قطعي يا گمانهاي

)(ج

)(ب

)(ه

)(الف

)(د
)51 شكل

كواترنر- نقشه توزيع پتانسيل منشاء هيدروكربوري درياي خزر دوره پليوسن:الف

Fields: 1- oil; 2- gas; 3- oil- gas and gas - condensate

I- Areas of intensive gas-hydrates generation, inferred;
II- Contour of the Pliocene- Quaternary system distribution;
III- Areas of low thickness of the system which are not perspective for a search for hydrocarbons

كواترنر خزر- نقشه توزيع درجه زمين گرمایي دوره پليوسن:ب

I- Isolines of temperature, established and inferred, oC;

II- Areas of the Pliocene - Quaternary sediments absence

كواترنر حوضه خزر- نقشه نرخ رسوبگذاري زمان پليوسن:ج

I- Isoline of sedimentation rates, km/m.y,

II- Areas of the Pliocene - Quaternary sedimentation absence

كواترنري- نقشه قاعده ساختارهاي سيستم هيدروكربوري پليوسن:د

كواترنري دريايي خزر- نقشه پالئو جغرافيايي محيط رسوبگذاري زمان پليوسن:ه

Continental: 1- fluvial of paleoriver Valley; paralic:
Shallow - water:

4- clay- sandy facies; Deep sea:

I- Direction of sedimentation removal;

2- upper delta,

3- lower delta;

5- sandy- clay facies

II- Isopachs;

III- Areas of denudation

شكل )52

خالصه روندهاي تكتونيكي ،زمينشناسي و گسترش حوضه مياني خزر ( )CCBدر بخش مياني خزر در پيش بوم شمالي
روند آپشرون در كوههاي قفقاز طي ژوراسيك زيرين تا ائوسن زيرين و ميوسن فوقاني (به نقل از )Bochud, 2010
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حوضه پاراتتیس میتواند با یک «کافت درون قارهای» 1در قس��مت شمالی و در پشت

کمان برخوردی مرتبط باشد کهاندکی پس از برخورد گندواناـاورازیا فعال شده است.
این برخورد آغازی برای تش��کیل پوسته اقیانوس��ی خزر بوده و شرایط را برای نهشته

ش��دن و فرونشس��ت حوضه در طول کل خط درز جنوب ت��وران در حوضه پاراتتیس
تا نواحی دریای س��یاه و مدیترانه فراهم نموده اس��ت .به این ش��کل ،حوضه پاراتتیس

از س��مت فالت مرکزی آس��یا تا دریای س��یاه و مدیترانه تحت فشار حاصل از برخورد
(منطقه فشارشی کپه داغ) بوده است .این روند تکتونیکی موجب ارتفاع گرفتن لبههای

حاش��یه حوضه و ایجاد شرایط مناسب برای تشکیل بار رسوبی آن شده است .از سوی

دیگر ،با گس��ترش و بازش��دن پیسنگ (منطقه در حال گسترش جنوب خزر) ،شرایط

فرونشس��ت فعال برای نهشتگی رس��وبات آواری مختلف ،از محیطهای عمیق دریایی
تا محیطهای س��احلی و حاش��یهای دریا فراهم شده است .این محیط رسوبی از سمت

شرق به غرب عمیقتر میشده و به نظر میرسد در نواحی شرقی زودتر از نواحی غربی

از آب خارج ش��ده اس��ت .همان طور که در بخش جنس پوسته خزر گفته شد ،فرایند
گس��ترش پوس��ته در خزر ،برای فرورانش و فرایندهای آتشفشانی متعاقب آن هنوز به

مراحل تکامل خود نرسیده است (.)Kadirov et al., 2012

بر روی توالیهای ماقبل ژوراس��یک رس��وبات ضخیم آواری زغالدار ژوراسیک زیرین/

میانی نهش��ته شدهاند .این رس��وبات آواری ضخیم در نواحی حاشیهای حوضه درشت
دانه هستند که به س��مت مرکز حوضه ریز دانه میشوند .همچنین ،نهشتههای زغالی

به محیطهای حاش��یهای حوضه تعلق دارند .این توالی ،خود توس��ط رسوبات کربناته

عمیقتر به س��ن کالووینـ آکس��فوردین ،که در نواحی ساحلی آن رسوبات کم عمقتر
ریف ساز نهشته شدهاند ،پوشانده میشوند.

رس��وبات تبخیری ضخیم زمان کیمریجینـتایتونین (قابل مقایس��ه با ش��وریجه؟) در
باالی نهش��تههای کربناته فوق قرار گرفتهاند که توسط رس��وبات آواری دریایی زمان

کرتاس��ه تا پالئوژن پوشیده میش��وند .در این رسوبات ،میان الیههایی کربناته از زمان

واالنژینینـبارمین ـماستریش��تین کرتاس��ه و همچنین واحدهای چینهای پالئوس��ن
مشاهده میشوند.

1. spreading marginal basin
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در زمان نئوژن ،نهشتههای آواری /قارهای غالب هستند و حوضه متأثر از کوهزایی آلپی
مجددا ً گسله و جوان شده و تلههای ساختمانی بیشتری در آن ایجاد شده است.
ذخایر هیدروکربوری حوضه عمدتاً گازی است؛ هر چند که در مقیاس کوچکتر ذخایر

نفتی و میعانات گازی هم تش��کیل ش��دهاند .تلههای مخزنی اصلی در دو توالی نازک

کربناته ژوراس��یک فوقانی (آکسفوردین) (مقایسه با س��ازند مزدوران) 1و «نهشتههای
ماس��ه س��نگ آواری زمان نئوکومین (هوتروین)»( 2قابل مقایس��ه با سازند شوریجه)

3

ایجاد شدهاند که هر کدام به طور تقریبی نیمیاز ذخایر حوضه را تشکیل میدهند.

در نواح��ی مرکزی این چرخه هیدروکربوری ،در میان این دو تله اصلی هیدروکربوری

حوضه« ،س��ازند تبخیری گوردک» 4با رسوبات نمکی ضخیم به سن ژوراسیک فوقانی

قرار گرفته اس��ت .توالیهای با پتانس��یل مخزنی کمتر و فرعی حوضه که در بازهای از
زمان ژوراسیک میانی تا پالئوژن تشکیل شدهاند عموماً در لبههای حوضه قرار گرفتهاند

و رسوبات سازند گوردک در آن نواحی غایبند.

دو سنگ منشاء اصلی در حوضه آمودریا وجود دارند:
1.1ش��یلهای زغال��ی و زغالهایی که ک��روژن گازی نوع  IIIداش��ته و متعلق به زمان
ژوراسیک تحتانی تا میانی هستند.

2ش��یلهای دریایی سیاه رنگ ژوراسیک فوقانی (آکسفوردین) هستند که کروژن نوع
2.

 IIدارند .بحرینی و همکاران ( )1390با آنالیز نمونههای سازند چمن بید ،کشف رود،
و شمشک در محدوده دره نکا ،آنها را واجد کروژن نوع  IIIمیدانند.

هیدروکربور بس��یاری از میادین تولیدی احتماالً مخلوطی از هر دو نوع س��نگ منشاء

حوضه اس��ت .همچنین ،منشاء بیشتر ذخایر نفتی و میعانات گازی حوضه که تلههای
نفتی فرعی محس��وب میشوند احتماالً رسوبات بعد از زمان آکسفوردین بودهاند .اکثر
واحدهای رسوبی اصلی سنگ منشاء حوضه شرایط پنجره گازی را طی کردهاند.

 .1سازند مزدوران به سمت نواحی شرقی کپه داغ به توالی ماسه سنگی تبدیل میشود که نشان دهنده کاهش عمق حوضه
به سوی نواحی شرقی است.
2. Hauterivian

 .3سازند شوریجه به سمت نواحی غربی به رسوبات کربناته سازند زرد تغییر رخساره میدهد که نشان دهنده افزایش عمق
حوضه به سوی نواحی غربی است.
4. Gaurdak Formation
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تلههای نفتی حوضه آمودریا متنوع بوده ،انواعی از ساختمانی ،چینهای ،پالئوژئومورفی
به ش��کل «ریفهای مستقل» ،1ترکیبی از ساختمانی و پالئوژئومورفی و «پوش سنگی
گسله» 2را شامل میشوند .در این میان ،نفتگیرهای ساختمانی و نفتگیرهای مرکب
ساختمانیـپالئوژئومورفیکی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند (شکل .)53
تولی��د نفت اقتصادی در جمهوری ترکمنس��تان با انجام عملیات اکتش��افی در میدان
عظیم «نِبِت داغ» 3در محدوده شبه جزیره چلکن آغاز شد.
تا سال  1933ذخایر نفتی از حدود  385متری تا عمق حدود  5200متری قرار گرفته
بودند؛ اما عم ً
ال تا پس از جنگ جهانی دوم توس��عه عملیات اکتش��افی به تعویق افتاد.
اولین چاه اکتشافی در محدوده دریا در سال  1968حفر گردید.

حوضه شمالی خزر

حوضه ش��مالی دریای خزر بر روی پوستهای به سن پالئوزوئیک و در حاشیه صفحهای
غیرفعال و در کنارههای جنوبی ابر قاره لورازیا تشکیل شده است .پوسته بخش شمالی
ِ
گسس��ت پوسته ،حوضه
خزر در زمان دونین دچار گس��یختگی ش��ده و در نتیجه این
ش��مالی خزر دچار فرونشست شده و در این حوضه کم عمق تشکیالت ریفی گسترش
و توسعه پیدا کرده که سنگ مخزن اصلی حوضه را ایجاد نموده است.
ای��ن تلههای هیدروکربوری موس��وم به «پالئوژئومورفیک» 4ب��وده و در «مجموعههای
ریفساز مستقل و مجزا» 5ایجاد شدهاند (.)Ulmishek, 2004

یـغربی ،حاشیه
چینهشناس��ی حوضه ش��مالی خزر خود به سه قسمت حاشیه ش��مال 
ش��رقـجنوب شرق ،و بخش جنوبی حوضه ش��مالی تقسیم میشود (شکل 45ـ الف).
چینهشناسی چرخه هیدروکربوری شمال خزر به اواخر دوران اول مرتبط است .در این
بخش ،ش��یلهای س��یاه رنگ زمان دونین پسین تا پرمین آغازی (کنگورین) به عنوان
س��نگ منش��اء چرخه هیدروکربوری عمل کردهاند .مهمترین و با کیفیتترین س��نگ
مخزن حوضه ،ابتدا مربوط به س��نگ آهکهای ریف��ی زمان دونین فوقانی تا کربونیفر
میانی بوده و پس از آن ماسه سنگهای دونین فوقانیـکربونیفر زیرین ،پرمین تحتانی،
1. isolated reef buildups
2. fault-sealed
)کوه ِ نفت( 3. Nebit-Dag
4. paleogeomorphic
5. isolated reef buildups

ب :چرخه هيدروكربوري ژوراسيك-كرتاسه آمودريا و اجزای آن

شكل ) 53

الف :چينهشناسي چاههاي حفر شده در حوضه آمودريا/كپه داغ

(الف)
(ب)

(ج)

KS: Kirmaku Suite

NKP: Nadkirmaku Suite sands,

KaS: Kalinsk Suite

PK: Podkirmaku Suite,

NKG: Nadkimaku Suite clays,

د :تطابق چينهشناس�ي و ضخامت نس�بي واحدهاي رس�وبي س�ري توليدي زمان پليوس�ن در غرب و
س�ازند سري قرمز در شرق حوضه جنوب خزر در محور آپش�رون-پريبالخان .موقعيت عمودي توالي
كه منعكس كننده فرونشس�ت يا برآمدگي رسوبات ساختارها و اجزای چرخه هيدروكربوري مرتبط با
آن در شمال حوضه جنوب خزر است.

شكل ) 53

ج :نيمرخ چينهشناسي و عملكرد اجزای چرخه هيدروكربوري آمودريا

(د)
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ژوراس��یک ،و کرتاسه سنگ مخزن حوضه شمالی خزر بودهاند .الیههای تبخیری نمک
دونین فوقانیـ«پرمین زیرین» 1نیز نقش پوش سنگ اصلی حوضه را ایفا نمودهاند که
در غیاب این پوش سنگ اصلی ،به طور محلی شیلهای ژوراسیک فوقانی و کرتاسه به
صورت پوش سنگ فرعی عمل کردهاند .در شکلهای  48تا  52موقعیت اجزای چرخه
هیدروکربوری دریای خزر به تفکیک آمده است.

حوضه میانی خزر
بخش میانی دریای خزر به عنوان بخش پیش بو ِم حوضهای به نس��بت کم عمق همراه

با کوتاه شدگیهای ساختمانی در ناحیه کوههای قفقاز شناخته میشود که تکوین آن
از ژوراسیک آغازی تا ائوسن پسین به طول انجامیده است.

در زم��ان ژوراس��یک آغازی در موقعی��ت کنونی کوههای قفق��از در غرب بخش میانی
خزر ،پوس��ته دچار گسیختگی ش��د .روند تکتونیکی این ناحیه از زمان کرتاسه آغازی

ش��کل ناحیهای گسیخته به ناحیهای که در
و ترش��یر (ائوسن پسین تا عهد حاضر) از
ِ

ح��ال برخ��ورد و فرورانش به زیر لبه جنوبی صفحه اورازیا اس��ت تغیی��ر رفتار داد .در

نتیج��ه همین فرایند برخورد و فروران��ش ،ارتفاعات ناحیه قفقاز و حوضه پیش بوم آن
ش��کل گرفته است و با عمیقتر ش��دن ناحیه پیش بوم ،توالی مخزنی با گسترش درزه

و شکاف در س��نگ آهکهای میکرایتی که بر اثر فعالیتهای تکتونیکی تغییر ماهیت

داده بودند تشکیل شد .رسوبات دانه ریز محیط عمیق دریایی ژوراسیک تحتانی سنگ
منش��اء این بخش از حوضه اس��ت .سنگ مخزن این ناحیه در درزه و شکافهای توالی

کربناته میکرایتی زمان کرتاسه فوقانی تشکیل شده که در پیش بوم شمالی روند قفقاز

گس��ترش یافتهاند .خالصهای از توالیهای رسوبی و روندهای تکتونیکی حوضه میانی

خزر در شکل  52ارائه شده است.

حوضه جنوب خزر
منابع قطعی و ذخایر احتمالی ایران در نواحی شمالی ایران یکی مرتبط با منابع گازی

در ح��ال اس��تخراج در نواحی کپه داغ و دیگری ذخایر بالق��وه نواحی بخش عمیق در
1. subsalt
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نواحی دور از س��احل جنوب خزر اس��ت .برونزد نهش��تههای اختصاصی نئوژن حوضه

ِ
قس��مت خشکی در پهنه س��رزمینی ایران بسیار نازک ،پراکنده ،و کم
جنوب خزر ،در
ضخامت اس��ت .ل��ذا در بادی امر مجددا ً یادآور میگردد ،از ای��ن پس با انجام عملیات

حفاری توس��ط سکوی نیمه ش��ناور امیرکبیر و با به دست آمدن نمونهها و خردههای

سنگی مناسب ،باید اسامیبومیو اختصاصی مربوط به پهنه سرزمینی ایران برای این
نهشتهها انتخاب گردد.

در ارتب��اط ب��ا آن چه در مورد حوضه هیدروکربوری کش��ورهای ای��ران ،آذربایجان ،و
ترکمنستان مطرح میشود شاید استفاده از لفظ حوضه جنوب خزر ،گویاتر و مناسبتر

از ن��ام حوضه خزر جنوبی باش��د؛ چه این که نام حوضه خزر ،کل س��ه بخش جنوبی،

میانی ،و ش��مالی آن را ش��امل میگردد .لذا در این مورد استفاده از نام حوضه جنوب
خزر مناسبتر به نظر میرسد.

حوضه جنوبی خزر پهنهای از دریای خزر اس��ت که مناطقی از شرق کشور آذربایجان،

غرب ترکمنس��تان ،و شمال کش��ور ایران را در برمیگیرد .این قسمت دارای پتانسیل

نفتی قابل مالحظهای است و تولید نفت و گاز در 150سال اخیر نقش مهم و بسزایی در
اقتصاد آذربایجان ،و به مقدار کمتر در ترکمنس��تان ،ایفا نموده است .مخازن نفتی این

حوضه به طور عمده در اعماق  2500تا  3500متری از سطح زمین قرار گرفتهاند که
عموماً خاستگاهی دلتایی دریاچهای دارند .این مخازن دارای سن پلیوسن زیرینـمیانی

بوده و به طور عمده در بخش کم عمق دریا متمرکز شدهاند.

تا کنون حدود  620میدان نفتی و گازی در الیههایی که محدوده سنی بین میوسن تا

کواترنری دارند در این بخش از حوضه کش��ف شدهاند؛ با این وجود ،توالیهای محدود

مخزنی مطبقی در حوضه دیده شدهاند که به طور همزمان در افقهایی از زمان میوسن

تا کواترنر دارای ذخایر هیدروکربوری بودهاند.

به نظر میرسد عمده مخازن و اهداف اکتشافی احتمالی در آینده درون سری تولیدی
با سن پلیوسن زیرین ـ میانی قرار گیرند.

مهمترین ،کاملترین ،و در دس��ترسترین برونزدها ب��رای مطالعه ردیفهای چینهای
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حوض��ه جن��وب خزر ،ناحیه قفقاز بزرگ و به ویژه «نواحی ش��رق آن» 1اس��ت .پس از

آن ،خرده س��نگهای حاصل از حفاری منبع انجام مطالعات و تهیه گزارش��ات علمی/

پژوهشی هستند.

همان گونه که گفته ش��د ،حوضه خزر جنوبی از چند منظر ش��رایطی غیرمعمول دارد.

ن��رخ تجمع رس��وبات در این حوضه را بس��یار غیرع��ادی و باال و از ح��دود کمتر از 1
کیلومت��ر ،ت��ا  1کیلومتر ،و گاه تا حدود  2کیلومت��ر ) (Stewart & Davies, 2006و3

کیلومتر ( )Fezullayev, 2012و حتی بیشتر از آن و تا حدود بیش از  4/5کیلومتر در
میلیون س��ال ( )Smith-Rouch, 2006ذک��ر کردهاند .آن جا که دریای خزر در امتداد
عرضهای جغرافیایی کشیدگی و وس��عت دارد ،اقلیمهای مختلف با دماهای مختلف،
از محیطه��ای مرطوب مدیترانهای تا محیطهای خش��ک و نیمه خش��ک بیابانی و در

نهایت محیطهای نزدیک به نواحی قطبی سردس��یر و پربارش در سمت شمالی آن در

پیرامون این دریاچه واقع ش��دهاند .بر این اس��اس ،بر حس��ب میزان اثرات فرسایشی و
موقعیتهای مختلف اقلیمی ،نرخهای رس��وبگذاری در نواحی مختلف حوضه متفاوت

است (شکلهای  48تا .)Guliev, 2003( )51

نظر به این که  80درصد حجم آب ورودی دریای خزر متعلق به رودخانه ولگاست و به

دلیل تأثیر و تغییرات دمایی فصلی در رودخانه عظیم ولگا و سرچشمههای آن ،میزان
بار رسوبی آن در طول فصول مختلف سال بسیار متفاوت خواهد بود.

اصلیترین مناطق تجمع رسوبات در یک سوم بخش جنوبی دریای خزر ،یعنی حوضه
جنوب خزر ،در س��ه «گودی مرکزی» 2در بخ��ش دریایی حوضه ،بخش «ناحیه دور

از س��احل کش��ور آذربایجان» ،3توالی رسوبی «نواحی خش��کی و ناحیه دریایی غرب

کش��ور ترکمنس��تان» ،4و همچنین بخش دریایی کش��ور ایران قرار دارند که بالغ بر
 28کیلومتر ضخامت رس��وبی را در خود جای دادهاند (ش��کل  46و  .)47رس��وبات

زمان پلیوس��ن ،خود به تنهایی  5کیلومتر از این ضخامت رسوبی را تشکیل میدهند

(.)Smith-Rouch, 2006) (Asli Surek, 2013
 .1در منابع علمی

)Eastern Great Caucasus (EGC

2. Depocentre
3. Azerbaijan Offshore
4. Turkmenistan Offshore & Onshore
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این حوضه دارای ویژگیهای منحصر به فرد دیگری نیز میباش��د .تراکم ،فش��ردگی ،و
سنگش��دگی رس��وبات در این حوضه در کل کم ،و به ویژه رسوبات عهد حاضر آن به
ش��دت سست« ،س��خت نشده» ،1و آبدار هس��تند« .گرادیان زمین گرمایی» 2در این

حوضه به نس��بت کم ،و بین  15تا  18درجه س��انتیگراد به ازای هر  1000متر است

( .)Smith-Rouch, 2006) (Fezullayev, 2012این درجه زمین گرمایی اجازه میدهد

که نفت ،حتی در اعماق بسیار زیاد و با مرغوبیت باال تولید شود.

در برخی از نواحی حوضه ،افزایش فش��ارهای درون س��ازندی بسیار غیرعادی و متغیر
اس��ت .نرخ رسوبگذاری بس��یار باال در این حوضه موجب شده که نهشتههای آبدار به

س��رعت و بدون امکان تخلیه آب ،در زیر توالی ش��یلی /گلسنگی و همچنین افقهای
انهیدریتی که تراوایی بسیار ناچیزی دارند محبوس شده ،به محض برخورد مته حفاری

در این افقهای پرفشار ،به سرعت دیواره چاه در حال حفاری پیشروی کرده و موجب

خس��ارتهای مالی فراوان به سیستم حفاری ش��ود .این پدیده تحت عنوان «افقهای
پرفش��ار» 3در چاههای میدان ش��اه دنیز در دریای خزر گزارش شده و به نظر میرسد

که در میدان سردار جنگل نیز این پدیده رخ نموده باشد .پیشبینی و تعیین موقعیت
این افقهایی که از نظر فشار هیدرواستاتیکی تفاوت فاحش دارند میتواند از آسیبها

و هزینههای عملیات حفاری بکاهد.

تخلخل و نفوذپذیری باال در این حوضه گاه میتواند تا عمق بیش از  12کیلومتری در
رس��وبات حفظ شود .این پدیده نیز به طور مستقیم با شرایط رسوبگذاری و نرخ باالی

نهشتگی بار رسوبی این حوضه در ارتباط است.

ب��ه طور کلی ،توالی س��نگهای مخزنی حوضه از س��نگهای آواری رودخانهای/

دلتایی تش��کیل ش��ده که دارای بافتی از اندازه گلسنگ آواری تا اندازه کنگلومرا

اس��ت .این نهشتهها در کل به سری تولیدی با سن پلیوسن میانی مربوط هستند

( .)Smith-Rouch, 2006در عی��ن حال ،مخازنی هم که س��ن متفاوتی از میوس��ن تا

پلیوسن آغازی دارند نیز در حوضه دیده میشوند (.)Asli Surek, 2013

1. unconsolidated
2. geothermal gradient
3. High pressure Zone
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نقش پوش سنگ مخازن را شیلهای بین الیهای ایفا نموده و تلههای هیدروکربوری را
اساساً در زمان پلیوسن پسین و پلیوستوسن آغازی ایجاد نمودهاند.
در حوضه جنوب خزر  5واحد و ناحیه رسوبی /چینهای قابل تفکیک است (شکل :)47
1.1منطقه آپشرون (باکو)ـپریبالخان (ترکمنباشی)
«2.2جلگه پست کورای کوچک و ساحل نزدیک به آن»

1

3.3منطقه «گوگران داغـاوکارم» 2که ناحیهای با روندی جنوبی شمالی در نواحی شرق
حوضه خزر جنوبی است

«4.4دریای عمیق مرکزی»

3

«5.5نواحی ساحلی نزدیک به ساحل و دریایی ایران»

4

حوض��ه جنوبی خزر و برخی نواحی مج��اور و نزدیک به آن در «پروژه جهانی انرژی»

5

به ایالت  1112جهان از س��وی س��ازمان زمینشناس��ی ایاالت متحده آمریکا موسوم
گردیده (ش��کل )47که حدود  45درصد آن در پهنه س��رزمینی کشور آذربایجان35 ،
درصد در محدوده ترکمنس��تان ،و  20درصد آن نیز مربوط به پهنه س��رزمینی کشور

ایران است .طول این ایالت فرضی از شمال به جنوب  680کیلومتر ،و از شرق به غرب
 547کیلومتر میباشد که در مجموع  189000کیلومتر مربع وسعت را شامل میشود.

بخش اعظم این ایالت نفتی در پهنه دریا قرار دارد.

اصلیترین سیس��تم و چرخه رس��وبی هیدروکرب��وری جنوب حوضه خ��زر مربوط به
مجموعه س��نگهای رس��وبی الیگومیوس��ن (میکوپ/دیاتوم) میباشد که در کف تمام

بس��تر حوضه عمومیت دارد .منش��اء دومین چرخه احتمال��ی هیدروکربوری حوضه به

کربناتهای ژوراس��یک و کرتاسه ،ش��یلهای ائوسن ،و گلسنگهای پلیوسن در غرب
کشور ترکمنستان و حوضه کپه داغ (ایران) مربوط میشود.

اولین حلقه چاه در مح��دوده این ایالت هیدروکربوری در محدوده حوضه خزر جنوبی
در س��ال  1848میالدی حفر گردید .اولین چاه اکتشافی در کشور ترکمنستان نیز در
1. Lower Kura Depression and Adjacent Shelf
2. Gograndag-Okarem
3. Central Offshore
4. Iran Onshore-Nearshore-Offshore
5. World Energy Projects
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سال  1876در شبه جزیره چلکن حفر شد .تا کنون  105میدان نفتی در حوضه خزر

جنوبیشناسایی شده که  65میدان از این تعداد متعلق به کشور آذربایجان 35 ،میدان

متعلق به محدوده غربی کش��ور ترکمنستان ،و مابقی مربوط به ایران؟ است (به نقل از
گزارش « 1»USGSخزر.)2006 ،

اکتش��اف ذخایر محدوده دریایی کشور آذربایجان از ابتدای دهه  1950میالدی آغاز و
منجر به کش��ف چندین میدان عظیم نفتی و گازی ش��د .تا سال  ،1993بیش از 930
چاه در محدوده دریایی این حوضه حفر شده بود .از این تعداد ،یک چهارم ،یعنی حدود
 180حلقه چاه ،در عمق  5000متری و بیشتر ،و  30حلقه چاه تا بیش از عمق 6000
متری حفاری گردیدهاند (.)Smith-Rouch, 2006
تا س��ال  1997میالدی ،مجموع ذخایر نفتی تولید ش��ده و یا درجا در این قس��مت از
جهان معادل  23/9میلیارد بش��که ( )BBOEبرآورد شده بود ()Smith-Rouch, 2006
که این میزان در آخرین برآورد به  48میلیارد بش��که افزایش یافته اس��ت (جدول )3
(.)eia, 2013
در حوض��ه خزر عمده عملیات اکتش��اف و تولید در عمق کم دری��ا و در محدود چند
ده متری آن صورت گرفته اس��ت .تا کنون عملیات اکتش��اف و استخراج در عمق بین
 100تا  300متری دریا و برای اعماق بیش از  300متری دریا برآوردی قطعی و قابل
اعتمادی از میزان ذخیره حوضه در اختیار قرار نداده اس��ت .در س��ال  ،1994شرکت
بینالمللی نفت جمهوری آذربایجان موسوم به ( )AIOCبرنامهای  30ساله برای توسعه

س��ه میدان «آذری»« ،2چراغ» ،3و «گونشلی» 4که برآورد میشود بین  3تا  5میلیارد
بشکه ذخیره نفتی داشته باشد آغاز کرد (.)Asli Surek, 2013
عوارض جغرافیایی و محدوده حوضه جنوبی خزر

حوض��ه خ��زر جنوبی درحقیقت گودال��ی عظیم و محصور در بین ارتفاعات اس��ت که
از س��مت شمال به پش��ته یا کمان در حال فش��رده شدن آپش��رونـپریبالخان (بندر
کراسنووسکـترکمنباش��ی در نواح��ی غربی کش��ور ترکمنس��تان) محدود میش��ود
1. U.S. Geological Survey
2. Azeri
3. Chirag
4. Guneshli
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(ش��کلهای  46و  .)47این عارضه جغرافیایی خود بخش��ی از سلس��له ارتفاعاتی است
یـغربی داشته و تحت عنوان سلسله جبال قفقاز
که در غرب دریای خزر روندی ش��رق 
بزرگ شناخته میشود .سلسله جبال قفقاز بزرگ از سمت مشرق به ارتفاعات کپه داغ،
و از س��مت جنوب و جنوب غرب به سلس��له جبال الب��رز و ارتفاعات تالش آذربایجان
ایران منتهی میشود .همچنین ،در سمت جنوب غرب این حوضه ،سلسله جبال قفقاز
کوچک و جلگه کورا قرار دارد.
حوضه کنونی خزر دارای چند گودال و برآمدگی مش��خص است .یکی از اینها گودال
«کلکر» 1است که در لبه شمالی حوضه خزر جنوبی قرار دارد .گودال اصلی حوضه خزر
جنوبی وسیع ترین ،اصلیترین ،و مهمترین بخش آن محسوب میگردد.
در بخش ش��رقی حوضه و در غرب کشور ترکمنستان حوضه و گودال «گیزیل قوم»،2
بخشهای وس��یعی از پهنه خش��کی و دریایی را تش��کیل میدهد« .تختگاه س��احلی
ترکمن» 3بخش دیگری از شرق حوضه است که همانند سکوی وسیعی بخش ساحلی
و کم عمق نواحی ترکمنستان غربی را در شمال حوضه گیزیل قوم اشغال میکند .این
ساختار روندی شمالی جنوبی دارد .در سمت رو به جنوب سه گودال دیگر مشهودند.
دو گودی مشرف به «پیشانی البرز» 4در سمت مرکزی و رو به ارتفاعات البرز هستند و
گودال س��وم ،که بزرگترین گودی در این سمت محسوب میشود ،در نزدیک و بخش
جنوبی پشته آپشرونـ پریبالخان قرار گرفته است.
دیگر محدودههای خزر در نواحی بس��یار عمیق حوضه و در محدوده عمق  1000متر
قرار میگیرند .همچنین« ،پش��ته و برآمدگی گودین» 5در سمت میانی حوضه و رو به
پهنه ساحلی ترکمنستان جای گرفته است.
چینهشناسی حوضه جنوب خزر
توالی چینهای این حوضه س��نی بین پرمین آغازی یا ژوراسیک آغازی تا زمان کواترنر

دارند .توالی چینهشناس��ی در این حوضه پیوس��ته نیست و شامل  5ناپیوستگی عمده
است (:)Smith-Rouch, 2006

1. Kelkor
2. Kizil-Kum
3. Turkmen-Step
4. Pre-Alburz
5. Gaudin Uplift
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1.1ناپیوستگی بین پرمین آغازی و پیسنگ حوضه،
2.2ناپیوستگی بین الیههای تریاس پایینی و میانی،
3.3ناپیوستگی حاضر در زیر الیههای میوسن تحتانی،
4.4ناپیوستگی در زیر الیههای پلیوسن تحتانی،
5.5ناپیوس��تگی رس��وبی در قاع��ده پلیوس��ن میانی (در بی��ن الیهه��ای «نادکرماکو و
پ ِ ِرهریوا».)1

از آن جا که زمینشناس��ی این ناحیه به طور اختصاصی و رس��می توسط زمینشناسان

روس و اعضای کشورهای مشترکالمنافع ( )CISشوروی سابق توصیف شدهاند ،تا زمانی

که توالی چینهای و اطالعات زمینشناس��ی رس��می توسط زمینشناسان ایرانی معرفی
نشوند همچنان باید از اسامیرسمی بینالمللی اختصاصی موجود استفاده گردد.

پرمین زیرین
الیههای پرمین زیرین در نواحی جلگه کورا و آپش��رون نامگذاری نش��دهاند .این توالی

به ش��کلی ناپیوس��ته بر روی پیس��نگ قدیمیتر از پرمین قرار میگیرند .سنگهای
پرمین در این ناحیه غالباً سنگ آهک ،مارن ،و سیلتستونهای آهکی هستند که نشان

میدهند احتماالً در محیطی دریایی و در زمانی که حوضه خزر جنوبی توس��عه نیافته

بوده نهشته شدهاند (شکل  48و .)49
ژوراسیک

دریاهای خزر و س��یاه بخش��ی از زنجیره و حوضههای پشت کمانی مزوزوئیک هستند

که حدود  3000کیلومتر امتداد دارند و شامل «حوضههای فرعی کارپات» 2در اروپای

ِس��ین» 3در سوییس نیز میش��وند .این زنجیره فرضی در حاشیه
مرکزی و گودال «وال َ

قاره و بین دو لبه اورازیا در ش��مال و کمربند آتشفشانی پالئوژنـمزوزوئیک در نواحی

جنوب قرار گرفتهاند .بسیاری از زمینشناسان معتقدند که زنجیرهای تکتونیکی در سه
1. Nadkirmaku & Pereryva
2. Carpath Basin
3. Vallesian
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مرحله جداگانه در ژوراس��یک میانی ،ژوراسیک پسین ،و کرتاسه پسین موجب تکامل

این بخش شده است (.)Smith-Rouch, 2006) (Klett et al., 2010

پس از برخورد اورازیا و گندوانا و رخداد سیمرین ،حوضهای وسیع در لبه و مرز اورازیا
و گندوانا در زمان ژوراسیک تحتانی گرفت 1که میتواند آغازی برای نهشته شدن توالی

رسوبی اختصاصی حوضه خزر جنوبی و کپه داغ باشد (شکل .)50

با باال آمدن گام به گام پاراتتیس ،حوضه از نواحی شرقی نهشتههای کپه داغ از مناطق

ش��رق پاراتتیس به سمت غرب پیش��روی نموده و موجب بسته شدن دریای کپه
داغ در زمان ائوسن (پستلیق ،چهل کمان ،و خانگیران) گردید .از آن جا که کافت

جدیدی در زمان ژوراس��یک در س��مت خزر جنوبی و دریای س��یاه شکل گرفت

( ،)Brunet et al., 2009) (Egan et al, 2009همراه با نرخ فرونشست باال در آن ،حوضه

جدیدی با نهشتههای ستبر در خزر و غرب آن ایجاد شد که موجب گسترش نهشتههای
دریایی زمان میوسن تا عهد حاضر را سبب گردیده است (.)Smith-Rouch, 2006

نهشتههای ژوراسیک تحتانی در ناحیه قفقاز حدود  2000متر ضخامت داشته و از سنگهای
آذرین ،رس��وبات آواری و فلیش ،گلسنگ ،ش��یل رسی ،سنگ آهک ،و ماسه سنگ آهکی
تش��کیل شدهاند .وجود قطعات س��نگی آذرین در این توالی مؤید تشکیل آن در کمانهای

پش��ت قوس��ی مربوط به ژوراسیک تحتانی است ،و این قبیل رسوبات از جنس همان توالی
رسوباتی است که با اندکی تفاوت در سازند کشف رود (مسیر جاده مشهدـسرخس ،ناحیه

آق دربند ،ش��مال فریمان ،و تربت جام) در حوضه کپه داغ نیز مشاهده میشود .این توالی
مش��ابه توالی توصیف شده از کشور ترکمنس��تان (در منطقه توارکور در صحرای قره قوم و

مناطق نزدیک به بندر کراسنوودسک ،قائمی )1388 ،است (.)Ulmishek, 2004

توالی رسوبات ژوراسیک تحتانی ،به تدریج از جنس آواری به نهشتههای عمدتاً کربناته

محیطهای دریایی تبدیل میش��وند .الیههای رس��وبی دریایی کم عمق حوضه جنوب

خ��زر ،محدودهای از قفقاز بزرگ تا البرز و کپه داغ (س��ازندهای چمن بید و مزدوران)
را میپوش��انده اس��ت .با این حال ،در برخی نواحی محدود و سواحل باریک ،دلتاهای
رودخانهای کوچک نیز تشکیل میگردیدند .خاستگاه تمامیاین رسوبات پلتفرم وسیع

روسیه در نواحی شمال و شمال شرقی حوضه بوده است (.)Smith-Rouch, 2006

1. Protobasin
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رسوبات ژوراسیک میانی قفقاز بین  1500تا  3400متر ضخامت داشته و به طور محدود

دارای افقهای هیدروکربور هستند .این رسوبات شامل ب ِ ِرشهای توفی ،شیلهای رسی،
و ماس��ه سنگهای دانه ریز هستند .با عمیقتر ش��دن حوضه در زمان کالووین ،ساحل

ناحیه جنوب غربی آن عقب نشسته است و بر روی دامنه شمالی قفقاز بزرگ  300متر
رس��وبات آهکی که از جنس س��نگ آهک ریفی همراه با س��نگ آهک کالکارنایتی قرار

گرفته؛ در حالی که در دامنه جنوبی قفقاز رسوباتی از جنس فلیش و تخریبی مختلف،
سیلیسی شده ،همراه با شیلهای کربناته با  500متر ضخامت حضور دارند.

در زمان ژوراسیک پسین ،بر روی لبه شرقی حوضه ،سکوی ساحلی کم عمقی تشکیل

ش��ده است .موقعیت کنونی این سکوی ساحلی ،ناحیه کپه داغ و شمال حوضه جنوب
خزر بوده که روندی به س��مت غرب داش��ته اس��ت .در ناحیه البرز رسوباتی تکراری و

متناوب شامل آهکهای پالژیک و چرت تشکیل شدهاند .در برخی مکانها ،به ویژه در

ناحیه البرز ،گل فشانها توانستهاند «قطعات برشی کربناته» 1را با خود به سطح زمین

بیاورند .این قطعات ایجاد محیطی کربناته را در برخی از نواحی البرز تأیید میکنند.

در ناحیه قفقاز بزرگ ته نشس��ت رس��وبات مارن و فلیش ادامه داش��ته تا این که در
انتهای ژوراس��یک ،توالی تبخیری بر روی لبه ش��مالی حوضه جنوبی خزر ظاهر شده
است (مشابه رسوبات تبخیری سازند شوریجه در کپه داغ؟).

کرتاسه
حفاریهای عمیق در بخش خشکی کشور آذربایجان و غرب ترکمنستان وجود رسوبات

زمان کرتاسه پایین را در این مناطق به اثبات رسانده است .این امر مؤید آن است که
نوعی پایداری تکتونیکی در این زمان در محیط حاکم بوده اس��ت .ضخامت رس��وبات
کرتاس��ه در قفقاز بزرگ بین  500تا  2000متر اس��ت که به طور عمده از فلیشهای

آهکی تش��کیل شدهاند .در جلگه کورا و قفقاز کوچک ،رس��وبات کرتاسه پایین شامل
س��نگهای آواری ،کربناته ،و توف اس��ت؛ در حالی که در نواحی دیگر (شرق و غرب)

حوضه جنوب خزر ،توالی کرتاس��ه زیرین با ضخامت  990متر ،متشکل از شیل با بین
الیههای مارن و ماسه سنگ ،حضور دارد.

1. carbonate breccia
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در آشکوب سنومانین کرتاسه فوقانی حوضه خزر جنوبی تبدیل به یک کمان پشت
قوسی با زنجیرهای از جزایر کمانی میشود که سلسله جبال پونتیدـقفقازـتالش
ت��ا دریای س��یاه حاصل همین رویداد تکتونیکی اس��ت (ش��کلهای  27و )28
(.)Vincent et al., 2005) (Noda, 2013
نهشتههای «گچی» 1و تخریبی بخشهای وسیعی از حوضه را پوشانده و در نهایت در
انتهای کرتاسه (ماستریشتین) دریاهای سیاه و خزر به هم پیوسته و توالی سنگ آهک
به طور وس��یعی در حوضه بر جای گذاش��ته شده اس��ت .این گسترش شرایط رسوبی
دریایی مانع ایجاد هرگونه رخنمونی از نواحی خشکی در حوضه شده است.
توالی سنگ آهک دریایی عمیق کرتاسه فوقانی همراه با بازالتهای بالشی و افیولیتها
در نواحی جنوبی کشور آذربایجان و شمال غرب ایران نشان از تکتونیکی فعال در این
بخش از حوضه در زمان کرتاسه پسین دارد.
همزمان ،توالی سنگهای آتشفشانی کرتاسه فوقانی به سمت نواحی مرکزی و شرقی البرز
در ایران رو به کاهش گذاشته است (.)Smith-Rouch, 2006) (Rezaeian, 2008
حفاری چاههای عمیق ،وجود نهش��تههای آواری و کربناته را در جلگه کورای کش��ور
آذربایجان نش��ان دادهاند .در بخش دریایی ،واقع در نواحی ش��رقی کش��ور آذربایجان،
ضخامت الیههای کرتاسه بین  300تا  730متر است (.)Smith-Rouch, 2006
توالی ترشیر حوضه جنوب خزر
رس��وبات ترشیر جنوب خزر یکی از س��تبرترین توالیهای رسوبی جهان با بیش از 20
کیلومتر ضخامت اس��ت .عمده نهشتههای رسوبی پالئوسن و ائوسن از جنس گلسنگ
با بین الیههای مارن و س��نگ آهک است .ش��یلهای ضخیم دریایی غنی از مواد آلی

الیگومیوسن (سازندهای میکوپ و دیاتوم) سنگ منشاء چرخه هیدروکربوری حوضه را

تشکیل میدهند (شکل  51و .)52
پالئوـائوسن

رسوبات نواحی شمال غرب حوضه جنوب خزر بین  1700تا  2800متر ضخامت دارند.
1. chalky

(الف)

(ب)
شكل )54

الف :واحدهاي رس�وبي  ,ضخامت تقريبي و س�تون چينهشناسي چرخه هيدروكربوري خزر ( سنگ منشاء ،سنگ مخزن،
و پوش سنگ) دوران دوم زمينشناسي در حوضه جنوب خزر

ب :واحدهاي رس�وبي ،ضخامت تقريبي ،و س�تون چينهشناسي چرخه هيدروكربوري خزر (سنگ منشاء ،سنگ مخزن ،و
پوش سنگ) دوران سوم زمينشناسي در حوضه جنوب خزر

(الف)

(ب)

(ج)

شكل )55

الف :موقعيت برخي از ميادين اصلي روند آپشرون-چلكن

ب :توالي كلي چينهشناسي جنوب حوضه خزر

ج :توصيف سنگشناس�ي توالي مخزني و اليههاي فوقاني آن در ميدان ش�اه دنيز كه با ميدان س�ردار جنگل ش�باهت
بسيار دارد.
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در جلگه کورا ،نهش��تههای پالئوس��ن و ائوسن در مجموع بیش از  3000متر ضخامت

دارند .رسوبات پالئوسن ،همچنین در باال آمدگیهای محلی و میادین نفتی در «ناحیه
سکوی ساحلی الم و گوبکین» ،1در منتهی الیه شرقی زون آپشرونـپریبالخان به چشم

میخورند (شکلهای  52و .)55

یکی از نتایج افزایش فعالیتهای تکتونیکی در ائوس��ن ،جداش��دن دو دریای س��یاه و
خزر در نواحی غربی حوضه خزر بوده است .در این زمان در چند نقطه« ،توالی رسوبی

رودخانهای/دلتای��ی» 2در نتیجه پی پس��روی دریا در بخشهایی از حوضه خزر جنوبی

گس��ترش یافتند .به طور طبیع��ی ،ارتفاعات نواحی البرز ،کپه داغ ،و قفقاز خاس��تگاه
رس��وبی این توالیهای آواری رودخانهای ،در س��مت جنوب ،جنوب شرق ،و همچنین

نواحی شمال غرب حوضه بودهاند.

نهش��تههای زمان ائوس��ن خزر به نام «س��ازند کوئن» ،3به س��ه توالی رسوبی تقسیم
میشوند (شکل :)54

1.1توالی ائوسن زیرین با  850تا  1200متر ضخامت در جلگه کورای کوچک که شامل
ش��یل همراه با میان الیههای ماسه س��نگ ،مارن ،سنگ آهک ،و توف آتشفشانی

است.

2.2توالی ائوس��ن میانی با ضخامت بین  100تا بیش از  400متر که ش��امل رس��وبات
تخریبی و توفی با بین الیههای شیل و مارن است.

3.3توالی ائوسن باالیی که با ضخامت  450تا  550متر به طور عمده «رسی» 4است.
الیگومیوسن
سنگ منشاء ذخایر هیدروکربوری حوضه جنوب خزر را نهشتههای زمان الیگومیوسن

تشکیل میدهند که در محیط دریایی نهشته شده و از غرب ترکمنستان تا دریای سیاه
ادامه داشتهاند (شکلهای  52و .)59

حوضه کپه داغ در زمان الیگومیوس��ن بس��ته ش��ده بوده ،اما به س��مت نواحی شمالی
1. Lam Bank and Gubkin Bank
2. fluviodeltaic
3. Koun Suite
4. argillaceous

)(الف

)56 شكل

 خالصه ستون چینهشناسی جنوب خزر در جلگه کورا:الف

I.S.Guliyev, P.Z.Mamedov, A.A.Feyzullayev, D.A.Huseynov, F.A.Kadirov, E.H.-M.Aliyeva,
M.F.Tagiyev. Haydrocarbon systems of the South Caspian basin.
Baku, “Nafta-Press”, 2003, p.206.

(ب)

شكل )56

ب :موقعيت توالي مخزني حوضه جنوب خزر در میدان آذری -چراغ-گونشلی ()ACG

()Choi et al., 2011

شكل )57

نيمرخ لرزهاي و نماي عرضي س�اختماني بخش دريايي كش�ور تركمنستان كه در آن پديده دياپيریسم و حركت رو به
باالي شيلها و تلههاي هيدروكربوري متأثر از آن ديده ميشود.
عملكرد ساختمانهای گل فشان و دادههاي تحتاالرضی در غرب تركمنستان

شكل )58

 :Aمقطع عرضي چرخه هيدروكربوري جنوب خزر

تغييرات تكتونيكي و چينهاي در محور آپشرون -بالخان به نمايش در آمده است.

 :Bمقط�ع عرضي چرخه هيدروكربوري حوضه جنوب خزر كه موقعيت توالي رس�وبي را از س�مت نواحي عميق دريا به
سمت غرب كشور تركمنستان نشان داده است.

شكل )59

موقعيت برخي از مناطق جغرافيايي حوضه هيدروكربوري خزر
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(به س��مت روند آپش��رونـچلکن) و غربی کپ��ه داغ (در بخش نواحی دور از س��احل
دریای خزر) ،رس��وبگذاری در محیطی دریایی ،همچنان تداوم داشته است .لذا در این

محیط دریایی و غنی از مواد آلی رس��وبات« ،س��ازند میکوپ» 1نهش��ته گردیده است.
ضخامت س��ازند میکوپ در مرکز حوضه  3000متر اس��ت که در ناحیه کوههای قفقاز

کوچک تا  3500متر گزارش ش��ده اس��ت .رش��ته کوه قفقاز بزرگ و کپه داغ حاصل
فش��ردگیهای تکتونیکی همین زمان نهش��تگی توالی میکوپ اس��ت .با ارتفاع گرفتن

پهنههای س��رزمینی ،به تدریج ارتباط بین دریاها محدود و ش��رایط «بیهوازی» 2در
محیط دریای خزر فراهم گردیده است (شکلهای ،53 ،52و .)56

آخرین ارتباط بین دو دریای مدیترانه و خزر مربوط به زمان میوسن آغازی بوده است.

در نتیجه این ارتباط« ،سازند دیاتوم» 3با جنس شیل ،مارن ،ماسه سنگ ،و سنگ آهک
با میان الیههای آتشفشانی و کوکینا است نهشته گردیدهاند.

در زمان میوس��ن میانی ،س��ازندهای «ترخانُ ،چکرک ،قره قان ،و ُکنک» 4بر روی س��ازند

میکوپ نهش��ته ش��دهاند .با حفاری چاههای این ناحیه ،جنس این توالی از ش��یل و مارن

همراه با بین الیههای ماسه سنگ و سیلتستون مشخص شده است (شکلهای  54و .)56
ضخامت توالی رس��وبی دریای میوس��ن میانی و باالیی در دامنه شمالی کوههای البرز
 520متر گزارش ش��ده است .همچنین ،بیرون زدگیهای توالی دریایی میوسن باال تا

پلیوس��ن زیرین در دامنه چین خورده شمالی البرز گزارش شده است .موقعیت کنونی
این توالی در ارتفاع حدود  2000متری از س��طح دریا اس��ت .غنیترین کربن آلی در

نمونهها مربوط به بخش میانی سری میکوپ با سن الیگوسنـمیوسن بوده است .سری
میک��وپ ب��ا ضخامتی بین  100متر تا بیش از  2500متر معموالً هس��ته بس��یاری از
تاقدیسها در این حوضه را تشکیل دادهاند (.)Smith-Rouch, 2006

رس��وبات زمان میوس��ن باالیی در برخ��ی از نواحی حوضه وجود ندارن��د که دلیل آن
احتماالً باال آمدگی و فرسایش در بخشهایی از نقاط حوضه قبل از زمان پلیوسن بوده
است( .شکل )Bochud, 2010( )52

1. Maykop Suite
2. anoxic
3. Diatom Suite
4. Tarkhan, Chokrak, Karagan & Konk
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پلیوسن
رس��وبات زمان پلیوس��ن حوضه جنوب خزر بخش مهمیاز چرخه هیدروکربوری این
ناحیه اس��ت .توالی زیرین و میانی زمان پلیوس��ن حوضه جنوبی دریای خزر به عنوان

سنگ مخزن اصلی توالی هیدروکربوری حوضه شناخته میشوند؛ در حالی که رسوبات

زمان پلیوسن فوقانی نقش پوش سنگ را ایفا میکنند.

مطالعه نهش��تههای پلیوس��ن زیرین و میانی حوضه نشان دادهاند که این رسوبات قادر

بودهاند نقش سنگ منشاء را هم ایفا نمایند ( .)Huseynov et al., 2004آنالیز شیمیایی
نمونههای خرده سنگی با بوی تُند لجنی میدان سردار جنگل نیز مؤید وجود پتانسیل

هیدروکربوری توالی چلکن است.

در زمان پلیوسن آغازی ،دریای خزر به طور کامل از آبهای آزاد جدا گردیده است .در
ی از وسعت کنونی خود کاهش یافته
نتیجه این جدایش ،مجموع پهنه دریای خزر به نیم 

و دلتای قدیمی رودخانه ولگا تا ش��به جزیره آپش��رون در نواحی جنوبی خود پیش��روی
نموده اس��ت .به همراه این رودخانه ،رس��وبات آواری دلتای قدیمی کورا در آذربایجان،
دلتای آمودریا در ترکمنستان ،و دلتاهای کوچک مقیاستر ،مانند دلتای سفید رود ایران،

مجموعهای عظیم و ضخیم از «رسوبات آواری به نام سری تولیدی» 1ایجاد نمودهاند.

س��ؤال مطرح در بین زمینشناسان آن اس��ت که آیا نهشتههای دلتای قدیمه ولگا که
تأمین کننده اصلی بار رسوبی حوضه بودهاند توانایی حمل تا فواصل بسیار زیاد به سمت

نواحی شرق و جنوب شرق جنوب خزر را داشتهاند؟ به نظر میرسد ساختارهایی نظیر
گل فشانها ،چینهای تاقدیسی ،و بلوکهای گسله مرتفع قادر بودهاند همچون سدی
از فرایند حمل رس��وبات جلوگیری کنند .با تجزیه تحلیلهای پتروفیزیکی مش��خص
گردیده که هر یک از اجزای رس��وبی حوضه میتواند خاستگاه احتمالی اجزای رسوبی
خود را به خوبی مش��خص کند .برای مثال ،خردههایی که از طریق دلتای قدیمی ولگا
حمل شدهاند از «پلتفرم روسیه» 2که شامل بلوک عظیم شمالی توران است سرچشمه

گرفتهاند؛ در حالی که رسوبات دلتای قدیمه کورا حامل رسوبات و خردههای فلدسپاتی

و آذر آواری رشته کوههای قفقاز هستند (.)Smith-Rouch, 2006

1. Pliocene Productive Series
2. Russian Platform
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در نواحی غرب کش��ور ترکمنس��تان ،رس��وبات سازند سری تولیدی س��ن «پونتین»

1

پلیوس��ن زیرین تا پلیوس��ن میانی دارند .در این جا توالی س��ری تولیدی به «س��ری
الیههای قرمز» 2شهرت دارند.

رس��وبات پلیوس��ن زیرین در جلگه کورا حدود  300متر ضخامت دارد که به س��مت
ش��رق در نواح��ی «مجمعالجزایر باکو» 3و ش��به جزیره آپش��رون ضخامت آن کاهش

یافته ،اما اندازههای آن درش��تتر میشود .این ویژگی موجب افزایش پتانسیل مخزنی

این رس��وبات گردیده است .نزدیک به روند ساختمانی آپشرونـپریبالخان ،مقدار ماسه
سنگ و ضخامت چینهشناسی پلیوسن زیرین افزایش مییابد.

نهشتههای پلیوسن زیرینـمیانی ،حاصل چرخهای متناوب از رسوبات محیط رودخانه
ایـدلتایی با بین الیههای ماسه سنگ ،سیلتستون ،و شیل هستند که میتوانند دارای

فسیلهای حمل شده فرامینیفر و استراکود پالئوژن و نئوژن باشند.

سری تولیدی میتواند  7کیلومتر ضخامت داشته باشد .نهشتههای سری تولیدی ،خود

به دو واحد رس��وبی قابل تفکیک هستند :سری تولیدی زیرین ( )PS1و سری تولیدی
باالیی (.)PS2

مرز بین این دو واحد در قاعده نهش��تههای س��ازند پ ِ ِرهریوا ناپیوسته است (شکل .)54

بخ��ش زیرین ای��ن توالی بین  800ت��ا  1200متر و بخش باالی��ی آن از  260متر تا
 3600متر ضخامت دارد .در برخی از نقاط بعضی از واحد زیرین سری تولیدی ممکن
اس��ت سن میوسن پسین داشته باشند .توالی زیرین س��ری تولیدی شامل سازندهای

«کالینس��ک ،پُودکِرماکو ،کِرماکو ،و نادکِرماکو» 4میباش��د .این الیهها از ماسه سنگ و

گلسنگ ساخته شدهاند (شکلهای .)56 ،55 ،54

نهش��تههای سری تولیدی باالیی ( )PS2نیز شامل « 4واحد رسوبی پرهریوا ،باالخانی،
صابونچی ،و س��وراخانی» 5میباش��د (شکل  .)54در ش��کل  55توصیف سنگشناسی

میدان شاه دنیز به اختصار ارائه گردیده است.

1. Pontian
2. Red Bed Series
3. Baku Archipelago
4. Kalinsk, Podkirmaku, Kirmaku & Nadkirmaku
5. Pereryva Suite, Balakhani, Sabunchi & Surakhani
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از آن جا که خواص ژئوش��یمیایی هر حوضه به ترکیب ژئوشیمیایی مواد آلی ( )OMآن
بس��تگی دارد ،نمونههای هیدروکربوری محدوده ش��به جزیره آپشرون توسط «دستگاه
راک ـا ِ َول  1»7مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .این بررسیها نشان دادهاند مواد هیدروکربوری
که در بخش زیرین و باالیی سری تولیدی حضور دارند ،بیشتر از نوع هیدروکربور نوع III
بوده ،و بر اس��اس مطالعه «عناصر کمیاب» 2در این بخش ،حوضه رس��وبی تشکیل این
توالی چینهای با «محیطهای لب شور» 3تطابق دارند (.)Huseynov et al., 2004
محیط تش��کیل توالی کالینس��ک و کرماک��و محیطهای الگون ی��ا نواحی نزدیک به
س��احل ،یعنی دریایی حاش��یهای یا لب ش��ور در نظر گرفته میشوند که محیطهایی
نس��بتاً کم عمق بودهاند (قابل مقایسه با توالی ماسه سنگی محیطهای خشک و نیمه
خش��ک نزدیک به س��احل و همچنین رس��وبات نمکی و انهیدریت مشاهده شده در
میدان سردار جنگل) (شکل  .)51سازندهای پودکرماکو و نادکرماکو همراه با برخی از
رس��وبات بخش باالیی سری تولیدی ،مانند سازندهای پ ِ ِره ریو و باالخانی به طور کلی
در محیطهای دلتایی نهش��ته ش��دهاند .بر اساس مدلهای چینهای رسوبات بر اساس
وزن و جریانهای وزنی و به ش��کل دلتاهای پیشرونده رودخانههای قدیمی تا نواحی
دور از س��احل قابل حمل بودهاند .بنابراین ،ش��رایط برای تشکیل سنگ مخزنهایی با
کیفی��ت باال ،حت��ی در نواحی عمیقتر حوضه درالیههای پلیوس��ن میانی فراهم بوده
است (.)Smith – Rouch & others,1996) (Choi et al., 2011
رسوبات لبه غربی دلتای قدیمی رود ولگا در شمال شبه جزیره آپشرون به سمت نواحی
جنوبی و دوردست و تا حدود  100کیلومتر دورتر حمل شدهاند .با پیشروی دلتا ،بسته
به ش��دت تالطم ،ش��دت فعالیت ،و تغییر انرژی رودخانه ،جنس دانه حمل ش��ده در
رسوبات ،در مسیل رود از گِل تا ماسه با اندازههای مختلف امکانپذیر بوده است .نتایج
حاصل از مدل س��ازیهای حوضهای و تلفیق دادههای به دس��ت آمده از چاهها نشان
میدهد که از میوس��ن پسین تا پلیوسن پس��ین ،موقعیت لبه سکوی ساحلی ،سرعت
فرونشست ،و عوامل محیطی در طول زمان تغییرات بسیاری کردهاند .همچنین ،با این
مدل میتوان نش��ان داد که محور آپش��رونـپریبالخان از سمت شمال متأثر از دلتای
قدیمه ولگا ،و از سوی دیگر تحت تأثیر دلتاهای قدیمه منطقه ترکمنستان بوده است.
1. Rock–Eval 7
2. microelement
3. brackish
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همچنی��ن ،از دادههای لرزهای میتوان دریافت که منحنی تغییرات س��طح آب و نرخ
تجمع رس��وبات متأثر از تغیی��رات آب و هوایی و فرایند فرونشس��ت حوضه ،تغییرات
(ممدف.1)1989 ،
شدیدی داشته است
ُ
در منطقه ترکمنستان الیههای سری قرمز در باالی سطح فرسایشی که سن کرتاس هـ
پالئوژن دارند قرار میگیرند.
ارزیابی رس��وبات واحدهای گاال ،کرماکی ،و بخش��ی از واحد باالخانی دو نوع ماده آلی
را نش��ان میدهند که در برش عمودی مقطع چینهای متفاوت هس��تند .این تغییرات
میتوانند به تغییر محیط رسوبی از محیطهای نزدیک به خاستگاه به بخشهای دورتر
از خاستگاه رسوبات مربوط باشند .به همین دلیل ،میتوان گفت که در آینده مطالعات
و عملیات اکتش��افی باید روی محیطهای دور از ساحل متمرکز شود .به عبارت دیگر،
«نواحی پایین دس��ت شیب سکوی س��احلی» 2دارای قابلیت ایجاد مخازن بین الیهای
هس��تند و مواد آلی غنی موجود در گلسنگها میتوانند در نقش سنگ منشاء حوضه
ظاهر گردند .با حرکت به س��مت نواحی دورتر از خاستگاه رسوبی ،شیب بستر کمتر و
در فرایند پیشروی و پسروی دریا در این فواصل چینهای ،اهداف اکتشافی لنزی شکل
آواریـدریاچهای مرسوم میتوانند ایجاد گردند (.)Huseynov et al., 2004
تجزیه تحلیلهای ش��یمیایی قدیمی نشان دادهاند در بخشهای حاشیهای دریای خزر
رس��وبات س��ری تولیدی نابالغند .در ای��ن نواحی« ،مقدار» 3کم و ضری��ب تولید ()PI
پایین اس��ت .نتایج حاصل از دادههای لرزهس��نجی عمیق و مدلسازیهای حوضهای،
ضخام��ت و میزان رس همراه در توالی ،به س��مت بخشهای مرکزی حوضه به تدریج
افزایش مییابد .با تغییر محیط به س��مت محیطهای دریاچهای دور از خاس��تگاه و در
بخش آبهای عمیق حوضه خزر جنوبی ،همزمان با فرونشست رسوبات سری تولیدی،
ش��رایط ایجاد پنجره «نفتزایی» 4و تولید نفت نه تنها در مجموعه پالئوژنـمیوس��ن،
که در س��ریهای پلیوس��ن زیرین نیز به وجود آمده است .پس این باور به وجود آمده
که رسوبات زمان پلیوسن نه تنها در نقش سنگ مخزن ،که در نقش سنگ منشاء نیز
ایفای نقش نمودهاند (آن چنان که آنالیز ش��یمیایی نمونههای میدان سردار جنگل نیز
مؤید بودهاند).
1. Mamedov,1989
2. down dip
3. Tmax
4. oil window
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دس��تاوردهای مرتبط با این تفاسیر پنجرههای امید را برای انجام عملیات اکتشافی در
نواحی پایین دس��ت شیب سکوی س��احلی (که در آن به طور همزمان سنگ منشاء و
سنگ مخزن وجود دارد) باز میکند (.)Huseynov et al., 2004
تجزیه تحلیل نمونه س��نگهای منشاء در رخنمونهای در دسترس و خردههای خارج
ش��ده توس��ط گل فش��ان مؤید وجود کربن آلی بین  1/2تا بیش از  10درصد اس��ت
(.)Smith-Rouch, 2006
توالی پلیوس��ن پسین که پوش س��نگ حوضه جنوبی خزر را تشکیل میدهد ،بر روی
رس��وبات س��ری قرمز قرار گرفته و به نهش��تههای آق چغیلین موسومند .رسوبات این
توالی پوش سنگی از جنس شیل با میان الیههای ماسه سنگ ،کنگلومرا ،و خاکسترهای
آتشفش��انی میباشد .رس��وبات آق چغیل در جلگه رود کورا بین  70تا  690متر ،و در
ناحیه شبه جزیره آپشرون  20تا  100متر ضخامت دارد .در رسوبات این توالی چندین
مرحله باال آمدن عمومی س��طح آب بدون تغییر در نرخ «رس��وبگذاری حوضه» 1قابل
تشخیص است (.)Posamentier & Allen, 1999
ضخام��ت رس��وبات آق چغی��ل در بخش مرک��زی حوضه خزر به بی��ش از  4500متر
میرس��د .در خطالرأس چندین ساختار تاقدیسی ،نهش��تههای توالی آق چغیل بسیار
نازک و بعضاً ناچیز است .در میدانهای سردار جنگل و شاه دنیز ،بر اساس رخسارههای
رس��وبی و نمودارهای پتروفیزیکی ،ضخامت س��ازند آق چغیل حدود  100متر برآورد
میشود (شکل .)55
کواترنر
نهش��تههای آپشرونین که رسوبات آغازین زمان کواترنر هستند در پهنههایی وسیع در
حوضه جنوب خزر بر جای گذاش��ته شدهاند .در مرز بین پلیوسن باالیی و پلیوستوسن

(آشکوب آپشرونین پایین) در ناحیه آپشرونـپریبالخان ،سطحی فرسایشی و ناپیوسته

وجود دارد .رخس��اره رس��وبی غالب زمان کواتر حوضه ،رس��وبات متداول محیطهای
دلتایی هستند که شامل توالی ماسه سنگ ،سنگ آهک ،سیلتستون ،و شیل میباشند.
1. transgressive event
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همراه این رس��وبات« ،نهش��تههای محیطهای توربیدیتی/ثقلی» 1و «رسوبات سنگین

دانه درشت پیشرونده» 2حاضر هستند.

توالی چینهای کواترنر بین  200تا  3000متر ضخامت دارد .حداکثر ضخامت نهشتههای

کواترن��ر در جلگه کوچک کورا  1800متر ،در مجمع الجزایر باکو بین  1800تا 2000

متر ،و در جلگه «گیزیل گوم (ماس��ه قرمز)» 3در غرب ترکمنس��تان  2000متر اس��ت
(.)Smith-Rouch, 2006

نـپریبالخان
در قاعده رسوبات آق چغیلین یک سطح ناپیوسته و فرسایشی در ناحیه آپشرو 
وجود دارد که رسوبات آق چغیلین را از توالی آپشرونین زمان پلیوستوسن جدا میکند
(.)Smith-Rouch, 2006

رخساره سنگی آپشرون از شیلهای رسی ،ژیپس ،ماسه سنگ ،سنگ آهک ،و خاکستر

آتشفشانی تشکیل شده است .ضخامت آن در ناحیه آپشرون  100متر ،در جلگه کورای

کوچک  350متر ،در مجمع الجزایر باکو  800متر ،و در غرب کشور ترکمنستان 2000
متر است (.)Smith-Rouch, 2006

الیههای «آشکوب آپشرونین» 4به سه بخش تقسیم میشوند .دو بخش میانی و باالیی

که ترکیب س��نگ آهک و ماس��ه س��نگی دارند قادر بودهاند چندین پش��ته دریایی و
جزیره را بسازند .واحدهای جوانتر پلیوستوسن عبارتند از آشکوبهای «باکینسکی»،5

خزرین ،و خوالینین (.)Smith-Rouch, 2006

در زمان کواترنر ،در پی تغییرات آب و هوایی و متأثر از زمانهای بین یخچالی ،س��طح
تراز آب دریا باال آمده و میزان آب شیرین را در نواحی خشکی افزایش داده است .پس از

تأثیرات تکتونیکی ،دلتای قدیمه ولگا به سمت نواحی شمالی عقب نشینی نموده است.

این عقب نش��ینی حجم رسوبات ورودی حوضه جنوب خزر را کاهش داده است .دلتای
قدیمه آمودریا نیز ،حجم عظیمیاز رسوبات را به قسمت شرقی حوضه روانه کرده است.

این توالی رسوبی از چهار نظر شبیه رسوبات سری تولیدی پلیوسن میانی هستند::

1. gravity-flow
2. density prograding shelf deposit
3. Kizil Kum
4. Apsheronian Stage
5. Bakinskian
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1هندسه و شکل نمودارهای لرزهای،
1.
2ضخامت توالی،
2.
3وج��ود دلتای بزرگ مقیاس (که به ش��دت متأثر از جریان روانآبهای س��طحی و
3.
پیشروی خشکی است)،

4تراکم و شدت جریانهای ثقلی.
4.
مدلی س��ه مرحلهای از فرایند رس��وبگذاری رس��وبات پلیوستوس��ن در حاشیه سکوی
ساحلی حوضه خزر جنوبی در سمت ترکمنستان ارائه شده است .در نتیجه مرحله اول
این فرایند ،رس��وبات دانه درشت در موقعیت کنونی خط ساحلی به روی رسوبات دانه

ریز ناحیه خط شکست شیب ساحلی پیشروی نموده و توده عظیمیاز رسوبات دلتایی

را در این ناحیه بر جای گذاش��تهاند .این فرایند رس��وبات دان��ه ریز گلی را محبوس و
مقدمات ایجاد پدیده دیاپیریسم را در منطقه فراهم کرد (شکل .)57

در مرحله دوم این مدل ،به دلیل فعالیتهای تکتونیکی« ،چین خوردگی و خمشهایی»

1

در منطقه ایجاد شده و زمینه برای زهکشی منطقه و تشدید فرایند انتقال بار رسوبی به
سمت نواحی غربی ترکمنستان فراهم گردیده است .حاصل نهایی دو فرایند ،توسعه و
گسترش دلتای قدیمه آمودریا بوده که سومین مرحله این مدل را ایجاد نموده است.

مغزههای حفاری ،جنس رس��وبات هولوس��ن منطق��ه را از ماس��ههای اُاُلیتی و خرده
صدفهای نواحی ساحلی نشان دادهاند که با ِگلهای «اُاُز» 2مختص نواحی عمیق دریا

همراه بودهاند.

در زمان هولوسن از میزان رسوبات آواری در این بخش از حوضه کاسته شد .دلیل این

کاهش میتواند پس��روی دلتای قدیمه آمودریا بوده باش��د که دلتا را از قسمت شرقی
حوضه خزر تا کرانههای دریاچه آرال در زمان پلیوستوسن پسین عقب رانده است.

در منطقه ترکمنستان ،روندهای ساختمانی خطی که جهت شمال جنوب دارند تحت
تأثیر عملکرد سیس��تم ساختمانی و بلبرینگی عش��ق آباد دچار کج شدگی گردیدهاند

(شکلهای  57و .)Smith-Rouch, 2006( )58

1. Decollement deformation structure
2. ooze
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فسیلشناسی حوضه خزر
همزمان با شروع عملیات حفاری آب عمیق در میدان سردار جنگل ،اداره زمینشناسی

ش��رکت نفت خزر با تقس��یم کار بین پرس��نل ای��ن اداره ،عالوه بر انج��ام روال جاری
عملیات ،مطالعات بس��یار ویژه و تخصصی را به موازات پروژههای مطالعاتی در دستور

کار ق��رار داد .به دلیل عدم وجود خردههای حفاری معتبر و مناس��ب و همچنین عدم

وجود «رخنمونهای» 1فس��یلدار مناسب در بخش خش��کی ،تا قبل از انجام عملیات
حفاری در میدان سردار جنگل تقریباً هیچ گونه مطالعهای بر روی فسیلهای شاخص

مح��دوده آب عمیق انجام نگرفته ب��ود .به دلیل بومی بودن موج��ودات حاضر در این
مح��دوده آبی ،در حال حاضر به غیر از یک یا دو متخصص قدیمی ،تقریباً هیچ نیروی

تربیت ش��ده دیگری برای انجام مطالعات فسیلشناس��ی در این زمینه در کشور وجود

ندارد .به همین سبب ،هم اکنون با به دست آمدن نمونهها و خردههای حفاری معتبر
و مناس��ب از میدان س��ردار جنگل ،کار مطالعه بر روی اس��تراکودها ،که تقریباً تنها و

معتبرترین «فس��یلهای» 2موجود جهت انجام تطابقهای چینهشناس��ی در پهنه خزر
میباش��ند آغاز شده و در آینده نه چندان دور شاهد تربیت نیروهای متخصص در این
زمینه توسط اداره زمینشناسی شرکت نفت خزر خواهیم بود.

ب��ا توجه به وجود «نرمتنان» 3دیگر در ای��ن پهنه که البته در درجه کمتری از اهمیت
قرار دارند ،در این کتاب ،اطلس فونای مربوط به فس��یلهای موجود در رس��وبات این
حوضه ارائه شده است.

بیواستراتیگرافی
دریای خزر با منشاء اقیانوسی ،باقیمانده حوضه پاراتتیس میباشد .دریای خزر در طول
تكوین خود دس��تخوش پیشروی و عقب نشینیهای متعدد همراه با افزایش و كاهش

میزان نمك آب آن بوده كه از حدود  5تا  7هزار سال قبل میزان «شوری» 4آب ،شرایط
كنونی دریای خزر را حفظ نموده ( )Aladin & Plotnikov, 2000و محیطی انحصاری

1. outcrop
2. fauna
3. Mollusca
4. salinity
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با موجوداتی انحصاری را در خود جای داده اس��ت .آخرین جداول بایواس��تراتیگرافی و
تصاویر مربوط به استراکودهای مطالعه شده در محدوده حوضه پاراتتیس در پایان این

فصل ارائه شده است.

نظ��ر به این كه تنه��ا میكروفونای موجود در نئ��وژن باالییـكواترن��ری این حوضه را
اس��تراكودها تشكیل میدهند ،لذا مطالعات بیواس��تراتیگرافی این میكروفسیلها حائز

اهمیت زیاد میباش��د .با توج��ه به كاوشهای ژئوفیزیكی س��الهای اخیر كه طی آن
طاقدیسهای متعددی در قس��مت جنوبی دریای خزر كش��ف شده ،حفاری اولین چاه

دور از س��احل به نام «چاه خزر 1»1در س��ال  1368در بخش جنوب غرب دریای خزر

و ش��مال غرب بن��در انزلی انجام گرفت .متعاقب آن چاهه��ای مقداد و میثم در بخش

کم عمق دریایی حفاری شد .در این جا نتیجه مطالعات دقیق استراكودها در چاههای

خزر 1و ش��فارود 1كه در فاصله  12كیلومتری جنوب غرب چاه خزر 1قرار دارد ،ارائه
شده است.

دری��ای خزر به عنوان یكی از بازماندههای حوضه رس��وبی پاراتیتس ش��رقی از دیرباز
مورد توجه زمینشناس��ان بوده است .كشف و اس��تخراج نفت و گاز در قسمت شمالی
این حوضه در محدوده کشورهای آذربایجان و تركمنستان ،توجه زمینشناسان شركت

ملی نفت ایران را به بررس��ی و مطالعه بخش جنوبی این حوضه معطوف داش��ته است.

همان طور که ذکر شد ،گرچه توالی رسوبی كاملی در بخش جنوبی این حوضه درروی
زمین دیده نمیش��ود ،اغلب رخنمونهای پراكندهای از رس��وبات به خصوص در مسیر

رودخانههای منتهی به دریای خزر قابل مش��اهده میباش��د .حفاری چاههای اكتشافی
نفت و گاز در سواحل جنوبی و غربی دریای خزر در ایران امكان مطالعه توالی رسوبی

كاملی از این حوضه را مقدور نموده است.

ای��ن توال��ی رس��وبی به می��زان زیادی ح��اوی گونههای بوم��ی اس��تراكودها از دو
س��وپرفامیلی «سیپریداسه» 2و «سیتراسه» 3میباشد .مش��خصات و ساختمانهای

ویژه تاكس��ونومیك و انتش��ار بایواستراتیگرافی مجموعههای اس��تراكود و همچنین

«محدوده انتش��ار سنی آنها» 4مربوط به اش��كوبهای چلكن ،آق چغیل ،آپشرون،
1. Caspi #1
2. Cypridacea
3. Cytheracea
4. Biostratigraphic distribution
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باكو ،كاس��پین قدیم ،و كاسپین جدید با سن «پلیوسنـهولوسن» 1در این جا مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.

اس��تراكودهای خزر در محدوده س��نی فوق از مجموعههای بوم��ی حوضه بوده كه در
بستری رسی و ماسهای با محیطی «لبشور» سازگاری پیدا کردهاند.

رس��وبات نئ��وژن و کواترنری حوضه رس��وبی خزر به صورت پراكن��ده در محدوده واقع

بین گس��ل ش��مالی البرز و گسل مازندران به صورت ناپیوس��ته روی رسوبات پالئوسن

و یا كرتاس��ه باالیی گزارش ش��ده اس��ت .بخشهای ناچیزی از این رسوبات در امتداد

رودخانههایی كه به دریای خزر میریزند (تجن ،تاالر رود ،گرمرود ،تارود و گلنده رود)

قابل بررس��ی و مطالعه میباش��د ،حال آن كه مطالعه رس��وبات دوران چهارم به صورت
كامل منحصرا ً در حفاری چاههای اكتشافی نفت امكانپذیر است .شرح بیواستراتیگرافی

توالی نئوژن باالییـكواترنری و همچنین مجموعههای اس��تراكودهای به دست آمده از

نمونههای حفاری چاههای شفارود شماره  1و خزر 1در پایان کتاب همراه با توصیفهای
آن آمده است.

1. Pliocene-H
 olocene

تصاویر فسیل
و ضمائم

Plate 1

استراکودهای نئوژن باالیی  -کواترنری در حوضه رسوبی جنوب دریای خزر
حسن بهرامی

شرکت نفت خزر

description of plate 1

Plate 2

استراکودهای نئوژن باالیی  -کواترنری در حوضه رسوبی جنوب دریای خزر
حسن بهرامی

شرکت نفت خزر

description of plate 2

Plate 3

استراکودهای نئوژن باالیی  -کواترنری در حوضه رسوبی جنوب دریای خزر
حسن بهرامی

شرکت نفت خزر

description of plate 3

Plate 4

استراکودهای نئوژن باالیی  -کواترنری در حوضه رسوبی جنوب دریای خزر
حسن بهرامی

شرکت نفت خزر

description of plate 4

Plate 5

استراکودهای نئوژن باالیی  -کواترنری در حوضه رسوبی جنوب دریای خزر
حسن بهرامی

شرکت نفت خزر

description of plate 5

Plate 6

Existing Caspian Basin and Eastern Paratethys timescales. Lines connect the upper and lower
boundaries of the Akchagylian regional stage. Works by: a) Vasiliev et al.(2004);
b) Krijgsman et al. (2010); c) Steiniger and Rögl (1984); d) Jones and Simmons (1996); e) Steiniger et al.
(1996); f) Mitchell and Westaway (1999); g) Zubakov (2001); h) Abreu and Nummedal (2007); i) Green et al.
(2009); j) Green et al. (2009).
Van Baak, C.G.C, Vasiliev, I.,Stoica, M.,Kuiper, K.F., A.M. Forte, A.M., Aliyeva,Krijgsman, WGlobal and
Planetary Change 103 (2013) 119–134.

Plate 7

Ostracod species from the upper part of Productive Series — Lokbatan Section (all adult valves, external lateral
views, LV = left valve, RV = right valve, UA47=micropalaeontological sample): 1. Darwinula stevensoni (Brady and
Robertson), LV (UA 47, 322.5 m); 2. “Candoniella” sp., RV (UA 12, 444.5 m); 3,4. Pseudocandona sp.(juveniles),
LV(UA 80, 253 m); 5. Cyprinotus sp., RV (UA 12, 444.5 m); 6. Cypris sp., RV (UA47, 322.5 m); 7, 8. Ilyocypris ex.gr.
gibba (Ramdohr); 7. LV; 8, RV (UA 47, 322.5 m); 9, 10. Ilyocypris ex.gr. bradyi Sars; 9. LV; 10. RV (UA 52, 326 m); 11.
Ilyocypris aff. caspiensis (Neg.), LV (UA 47, 322.5 m). 12. Zonocypris membranae (Livental), LV (UA 12, 444.5 m).
13, 14. Limnocythere aralensis Schornikov; 13. RV, female; 14. RV., male (UA 40, 357 m); 15. Pontocypris sp., RV
(UA 47, 322.5 m); 16, 17. Cyprideis torosa (Jones), smooth variety; 16. RV, female; 17. RV, male (UA 4, 469.5 m); 18.
Eucypris sp., LV, fragmented shell (UA 80, 253 m). b) Ostracod species from the Akchagylian — Lokbatan Section
(all adult valves, external lateral views, LV = left valve, RV = right valve, UP28=micropalaeontological sample): 1.
Caspiocypris sp., LV (UP 28, 584 m); 2. Caspiolla acronasuta (Livental), LV (UP 28, 584 m); 3. Caspiolla aff. karatengisa
Mandelstam, LV (UP 28, 584 m); 4. Cytherissa bogatchovi (Livental), RV, male (UP 25, 573.5 m); 5, 6. Eucythere
ex. gr. naphtatscholana (Livental); 5. RV, female; 6. LV, male (UP 14, 546 m); 7, 8. Limnocythere ex. gr. alveolata
Suzin; 7. RV, male; 8. RV, female (UP 28, 584 m); 9. Limnocythere sp., RV (UP 13, 543.5 m); 10, 11. Amnicythere
andrusovi (Livental); 10. RV, possible female; 11. RV, possible male; 12. Amnicythere palimpsesta (Livental), RV;
13. Euxinocythere praebosqueti (Suzin), RV (UP 28, 584 m); 14, 15. Euxinocythere bosqueti (Livental); 14. RV, male;
15. RV, female (UP 38, 609 m); 16. Amnicythere multituberculata (Livental), RV (UP 28, 584 m); 17.Amnicythere
gracilloides (Schornikov), LV(UP 28, 584 m); 18. Amnicythere ex. gr. pediformis (Schornikov), RV (UP 28, 584 m); 19.
Amnicythere cymbula (Livental), LV (UP 28, 584 m); 20. Tyrrhenocythere donetziensis (Dubowsky), RV (UV 9, 633
m); 21. Tyrrhenocythere pontica (Livental), RV (UV 9, 633 m); 22. Loxoconcha petasa Livental, RV (UP 28, 584 m);
23.Loxoconcha sp., RV (UP 28, 584 m); 24. Loxoconcha babazananica (Livental), LV (UP 28, 584 m).

Van Baak, C.G.C, Vasiliev, I.,Stoica, M.,Kuiper, K.F., A.M. Forte, A.M., Aliyeva,Krijgsman, WGlobal and
Planetary Change 103 (2013) 119–134.

Plate 8

Fresh water ostracods and Charophyta gyrogonites from Apsheronian — Xocashen Section (LV=left valve, RV=right
valve, SX 11=micropalaeontological sample): 1, 2. “Candoniella” sp.; 1. LV; 2. RV (SX 32, 231 m); 3. Pseudocandona
compressa (Koch), carapace, lateral view from RV, adult (SX 11, 51 m); 4, 5. Pseudocandona sp., RV, juveniles (SX
45, 312 m); 6, 7. Ilyocypris ex. gr. gibba (Ramdohr); 6. LV; 7; RV (SX 11, 51 m) 8, 9. Ilyocypris ex. gr. bradyi Sars; 8.
LV; 9. RV (SX 11, 51 m); 10–15; Charophyta gyrogonites; 10,11. Nitellopsis (T) merani merani Grambast and SouliéMärche, (SX 45, 312 m); 12, 13. Nitellopsis sp., (SX 11, 51 m);14, 15. Chara group globularis, elongated morph, (SX
11, 51 m). b) Brackish water ostracods from Bakunian - Xocashen Section (all adult valves, external lateral views,
LV = left valve, RV = right valve, SX 87 = micropalaentological sample): 1–4. Eucythere ex.gr. naphtatscholana
(Livental); 1, 3. LV; 2, 4. RV; 1, 2 (SX 87, 578 m); 3, 4 (SX 96, 674.5 m); 5, 6. Loxoconcha babazananica (Livental); 5.
LV; 6. RV, (SX 87, 578 m); 7, 8. Amnicythere pediformis (Schornikov); 7. LV; 8. RV, (SX 96, 674.5 m) 9, 10. Amnicythere
sp.; 9. LV; 10. RV, (SX 96, 674.5 m); 11, 12. Amnicythere cymbula (Livental); 11. LV; 12. RV, (SX 96, 674.5 m); 13–16.
Euxinocythere bacuana (Livental); 13, 14. LV; 15, 16. RV, (SX 96, 674.5 m); 17. Amnicythere quinquetuberculata
(Schweyer), RV, (SX 96, 674.5 m).

Van Baak, C.G.C, Vasiliev, I.,Stoica, M.,Kuiper, K.F., A.M. Forte, A.M., Aliyeva,Krijgsman, WGlobal and
Planetary Change 103 (2013) 119–134.

Plate 9-1

Stratigraphic distribution of Candonidae species and the other ostracoda species of Bafra-Gümüsyaprak
Section (Samsun), (after Tunoglu 2001b, 2002a).
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Plate 9-2

Stratigraphic levels of known Candonidae and the other ostracod species in the investigated localities.
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Plate 9-3

Environmental definition by Candonidae genera and subgenera and the other ostracod genera in the study
area.
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Plate 10
Stratigraphic distribution of Candonidae species and the other ostracod species of the Arakli (Trabzon)
Section (after Tunoglu 2002a,b).
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Plate 11
Stratigraphic distribution of Candonidae species and the other ostracod species of west of Degirmendere
Section/Boztepe (Trabzon), (after Tunoglu 2002a,b).

Stratigraphic distribution of Candonidae species and the other ostracod species of east of Degirmendere
(Trabzon), (after Tunoglu 2002a,b).
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Plate 12

Photographic (SEM) figures of Pontian Candonidae species from Eastern Black Sea region of Turkey. 1. Candona
(Caspiolla) balcanica (Zalanyi, 1929). Boztepe (Trabzon), sample number: C-25a, Pontian. Right valve, external view.
2. Candona (Caspiolla) lobata (Zalanyi, 1929). Arakli (Trabzon)/factory of brick-tile kilns, sample number: Y-31, earlymiddle Pontian. Right valve, external view. 3. Candona (Caspiolla) bulgarica Stancheva, 1960. Boztepe (Trabzon),
sample number: C-20, Pontian. Left valve, external view. 4, 5. Candona (Caspiolla) liventalina (Evlachova, 1939).
East of Degirmendere (Trabzon), sample number: T-8, Pontian. 4. Left valve, external view. 5. Right valve, external
view. 6—8. Candona (Caspiolla) acronasuta Livental. Arakli (Trabzon)/factory of brick-tile kilns, sample number:
Y-26, late Pontian. 6. Right valve, external view. 7. Left valve, external view. 8. Right valve, internal view. 9. Candona
(Candona) sp. Arakli (Trabzon) factory of brick-tile kilns, sample number: Y-26, late Pontian. Right valve, external
view. 10—12. Candona (Caspiolla) ataensis n.sp. Arakli (Trabzon)/factory of brick-tile kilns, sample number: Y-33,
middle-late Pontian. 10. Left valve, external view, holotype. 11. Right valve, external view, paratype. 12. Left valve,
internal view, paratype.
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Plate 13

Photographic (SEM) figures of Pontian Candonidae species from Eastern Black Sea region of Turkey. 1—4. Candona
(Pontoniella) acuminata (Zalanyi, 1929). Arakli (Trabzon)/factory of brick-tile kilns, sample number: Y-29, Pontian.
1. Left valve, external view. 2. Right valve, external view. 3. Carapace, dorsal view. 4. Left valve, internal view.
5. Candona (Pontoniella) srebarnensis Stancheva, 1981; Boztepe (Trabzon), sample number: C-26, Pontian. Left
valve, external view. 6. Candona (Pontoniella) pseudoglabra Stancheva, 1981; Arakli (Trabzon), factory of brick-tile
kilns, sample number: Y-30, middle-late Pontian. Right valve, external view. 7. Candona (Pontoniella) saxagintae
Stancheva, 1981; Boztepe (Trabzon), sample number: C-22, middle-late Pontian. Left valve, external view. 8.
Candona (Pontoniella) sokachae Stancheva, 1981; Arakli (Trabzon)/factory of brick-tile kilns, sample number: Y-31,
early-middle Pontian. Right valve, external view. 9. Candona (Pontoniella) sp. 1; Boztepe (Trabzon), sample number:
C-26, early Pontian. Right valve, external view. 10. Candona (Pontoniella) sp. 2; Boztepe (Trabzon), sample number:
C-22, middle Pontian. Left valve, external view. 11. Candona (Pontoniella) sp. 3; Arakli (Trabzon)/factory of brick-tile
kilns, sample number: Y-28, middle-late Pontian. Right valve, internal view.
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Plate 14

Photographic (SEM) figures of Pontian Candonidae species from Eastern Black Sea region of Turkey. 1, 2. Candona
(Pontoniella) turcica n.sp.; Boztepe (Trabzon), sample number: C-22, middle-late Pontian. 1. Right valve, external
view. 2. Left valve, external view. 3—5. Candona (Pontoniella) aliusensis Stancheva, 1981; Boztepe (Trabzon),
sample number: C-22, Pontian. 3. Right valve, external view. 4. Left valve, external view. 5. Left valve, external
view. 6, 7. Candona (Candona) candida O.F. Muller, 1776; Gümüsyaprak village (Bafra/Samsun), sample number:
G-1, Pontian. 6. Left valve, external view. 7. Right valve, external view. 8, 9. Candona (Lineocypris) bafraensis n.sp.;
Gümüsyaprak village (Bafra/Samsun), sample number: G-1, Pontian. 8. Left valve, external view, paratype. 9. Right
valve, external view, holotype. 10. Candona (subgenus indet.) sp.; Arakli (Trabzon)/factory of brick-tile kilns, sample
number: Y- 26, late Pontian. Left valve, external view. 11, 12. Candona (Caspiocypris) trabzonensis n.sp.; Boztepe
(Trabzon), sample number: C-17, early Pontian. 11. Right valve, external view, holotype. 12. Left valve, external
view, paratype. 13, 14. Cyclocypris sp.; Boztepe (Trabzon), sample number: C-22, middle Pontian. 13. Left valve,
external view. 14. Right valve, external view. 15. Candona (Caspiocypris) araxica Freels, 1980; East of Degirmendere
(Trabzon), sample number: T-11, middle-late Pontian. Left valve, external view. 16. Candona (Candona) parallela
pannonica (Zalanyi, 199); Arakli (Trabzon)/factory of brick-tile kilns, sample number: Y-32, middle Pontian. Right
valve, external view.
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Plate 15

Photographic (SEM) figures of Pontian Candonidae species from Eastern Black Sea region of Turkey. 1—3, 9,
10. Candona (Bakunella) dorsoarcuata Zalanyi, 1929; Arakli (Trabzon)/factory of brick-tile kilns, sample number:
Y-31, Pontian. 1. Left valve, external view. 2. Left valve, internal view. 3. Left valve, external view. 9. Left valve,
dorsal view. 10. Carapace, dorsal view. 4, 5. Candona (Bakunella) sp. 1; Arakli (Trabzon)/factory of brick-tile kilns,
sample number: Y-31, Early-Middle Pontian. 4. Left valve, external view. 5. Right valve, external view. 6—8. Candona
(Bakunella) sp. 2; Gümüsyaprak village (Bafra/Samsun), sample number: G-1, Pontian. 6. Left valve, external view.
7. Left valve, dorsal view. 8. Right valve, dorsal view. 11. Candona (Reticulocandona) sp.; East of Degirmendere
(Trabzon), sample number: T-8, Pontian. Left valve, external view. 12—14. Candona (Reticulocandona) stanchevae
n.sp.; East of Degirmendere (Trabzon), sample number: T-9, Pontian. 12. Right valve, external view, holotype. 13.
Left valve, internal view, paratype. 14. Right valve, dorsal view, paratype. 15, 16. Candona (Caspiocypris) sp.; East
of Degirmendere (Trabzon), sample number: T-4, Pontian. 15. Left valve, external view. 16. Carapace, dorsal view.
17. Candona (Typhlocypris) sp. 1; East of Degirmendere (Trabzon), T-4, early-middle Pontian. Right valve, external
view. 18. Candona (Typhlocypris) sp. 2; East of Degirmendere (Trabzon), sample number: T-3, middle Pontian. Left
valve, external view. 19. Candona (Metacandona) sp.; East of Degirmendere (Trabzon), sample number: T-3, early
Pontian. Left valve, external view.
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Plate 16

Hand drawn figures of Pontian Candonidae species from Eastern Black Sea region of Turkey. 1—7. Candona
(Caspiolla) ataensis n.sp.; Arakli (Trabzon)/factory of brick-tile kilns, sample number: Y-29, Pontian. 1. Left valve,
external view, holotype. 2. Right valve, external view, paratype. 3. Left valve, internal view, holotype. 4. Right valve,
internal view, paratype. 5. Central muscle scars, holotype. 6. Left valve, dorsal view, holotype. 7. Right valve, dorsal
view, paratype. 8—14. Candona (Pontoniella) acuminata (Zalanyi, 1929); Arakli (Trabzon)/factory of brick-tile kilns,
sample number: Y-29, Pontian. 8. Right valve, external view. 9. Left valve, external view. 10. Right valve, internal
view. 11. Left valve, internal view. 12. Left valve, dorsal view. 13. Right valve, dorsal view. 14. Central muscle scars,
right valve, external view. 15, 16. Candona (Pontoniella) srebarnensis Stancheva, 1981; Boztepe (Trabzon), sample
number: C-26, Pontian. 15. Left valve, external view. 16. Right valve, external view. 17. Candona (Pontoniella) sp. 1;
Boztepe (Trabzon), sample number: C-26, early Pontian. Right valve, external view. 18, 19. Candona (Pontoniella)
sp. 3; Arakli (Trabzon)/factory of brick-tile kilns, sample number: Y-28, middle-late Pontian. 18. Right valve, external
view. 19. Right valve, internal view.
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Plate 17

Hand drawn figures of Pontian Candonidae species from Eastern Black Sea region of Turkey. 1—6. Candona
(Pontoniella) turcica n.sp.; Boztepe (Trabzon), sample number: C-22, middle-late Pontian. 1. Left valve, external view,
paratype. 2. Right valve, external view, holotype. 3. Right valve, internal view, holotype. 4. Left valve, internal view,
paratype. 5. Left valve, dorsal view, paratype. 6. Right valve, dorsal view, holotype. 7—12. Candona (Pontoniella)
aliusensis Stancheva, 1981; Boztepe (Trabzon), sample number: C-22, middle-late Pontian. 7. Left valve, external
view, %; 8. Left valve, external view,&;9. Left valve, dorsal view, &; 10. Left valve, internal view, %; 11. Left valve,
dorsal view, %; 12. Left valve, internal view, &; 13—17. Candona (Candona) candida (O.F. Muller, 1776); Gümüsyaprak
village (Bafra/Samsun), sample number: G-1, Pontian. 13. Right valve, external view. 14. Left valve, external view. 15.
Right valve, internal view. 16. Left valve, dorsal view. 17. Right valve, dorsal view. 18—23. Candona (Lineocypris)
bafraensis n.sp.; Gümüsyaprak village (Bafra/Samsun), sample number: G-1, Pontian. 18. Right valve, external view,
holotype. 19. Left valve, external view, paratype. 20. Right valve, internal view, holotype. 21. Left valve, internal view,
paratype. 22. Left valve, dorsal view, paratype. 23. Right valve, dorsal view, holotype.
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Plate 18

Hand drawn figures of Pontian Candonidae species from Eastern Black Sea region of Turkey. 1—4. Candona
(Bakunella) dorsoarcuata Zalanyi, 1929; Arakli (Trabzon)/ factory of brick-tile kilns, sample number: Y-31, Ponsiyen.
1. Right valve, external view. 2. Left valve, external view. 3. Left valve, dorsal view. 4. Right valve, dorsal view. 5,
6. Candona (Bakunella) sp. 2; Gümüsyaprak village (Bafra/Samsun), sample number: G-1, Pontian. 5. Left valve,
external view. 6. Left valve, dorsal view. 7—10. Candona (Bakunella) sp. 1; Arakli (Trabzon)/ factory of brick-tile
kilns, sample number: Y-31, early-middle Pontian. 7. Right valve, external view. 8. Left valve, external view. 9. Right
valve, internal view. 10. Left valve, internal view. 11—17. Candona (Reticulocandona) stanchevae n.sp.; East of
Degirmendere (Trabzon), sample number: T-8, Pontian. 11. Right valve, external view. 12. Left valve, external view.
13. Right valve, internal view. 14. Left valve, internal view. 15. Central muscle scars. 16. Left valve, dorsal view. 17.
Right valve, dorsal view. 18—23. Candona (Caspiocypris) sp.; East of Degirmendere (Trabzon), sample number:
T-4, Pontian. 18. Left valve, external view. 19. Right valve, external view. 20. Left valve, internal view. 21. Left valve,
dorsal view. 22. Right valve, dorsal view. 23. Right valve, internal view. 24, 25. Candona (Typhlocypris) sp. 1; East
of Degirmendere (Trabzon), sample number T-4, early-middle Pontian. 24. Right valve, internal view. 25. Right valve,
external view. 26—28. Candona (Metacandona) sp.; East of Degirmendere (Trabzon), sample number: T-3, early
Pontian. 26. Left valve, external view. 27. Left valve, dorsal view. 28. Left valve, internal view.
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ضمیمه  – 1صفحه 1

چارت چینه شناسی مقایسه ای بین چاه های مقداد،گرگان،آق قال(پهلوی دژ)

چارت چینه شناسی مقایسه ای بین چاه های میثم،مقداد،ایمر،گرگان،قزل تپه،آق قال(پهلوی دژ)

ضمیمه  – 1صفحه 2

چارت چینه شناسی مقایسه ای بین چاه های ایمر،گرگان و قزل تپه

چارت چینه شناسی مقایسه ای بین چاه های گرگان

ضمیمه  – 1صفحه 3

چارت های مقایسه ای چینه شناسی بین چاه های میثم و مقداد

چارت چینه شناسی مقایسه ای بین چاه های مقداد ،گرگان ،اینچه و قزل تپه

ضمیمه  – 1صفحه 4

موقعیت چاه های خشکی و دریایی کم عمق حفر شده در ایران

ضمیمه  – 1صفحه 5

توالی حفاری شده چاه مقداد 1

واحد زمانی چینه شناسی

واحدهای سنگی چینه شناسی

Holocene

Neocaspian
Khvalyn

Khvalinskian

Ancient
Caspian

Khazar
Baku
Apsheron

Khazarian

Quaternary

Bakuvian

Pleistocene

Apsheronian

Akchagyl

Akchagylian

( Chelekenسری قارهای)
هدف اصلی اکتشافی

Lower – Middle
?Pliocene

U
L-M

Pliocene

Tertiary

*** ناپیوستگی کرتاسه پسین – پالئوسن – ائوسن – الیگوسن – میوسن ***

رسوبات آهکی اوربیتولیندار کرتاسه
میانی (هدف اکتشافی فرعی)

Mesozoic

Cretaceous

عمق نهایی

قبل از حفاری (پیش بینی)
ترشیر

کرتاسه
زیرین

گروه ماسه – رس
بخش اُاُلیتی

چاه قزل تپه 1
I

گروه ماسه – رس  IIماسههای
قهوهای  -الیههای قهوه ای

بعد از حفاری
پلیوسن
میوسن

*** ناپیوستگی کرتاسه – میوسن ***
سازند مراوه تپه (احتماالً مارن )k-1d
سازند مراوه تپه شیلی (مارن )K-1c
سازند مراوه تپه شیل و ماسه سنگ ( )K-1b
سازند مراوه تپه مارن رسی آهکی ()K-1a
آهک تیرگان
عمق نهایی در آهک تیرگان

رس – شیل

مارن  10664فوتی

به نظر میرس�د پس از رخداد هرس�ینین هم زمان دو حوضه در لبه توران پدید آمد .یکی کپه داغ با روندی به سمت
شمال غرب و دیگری البرز با روندی به سمت جنوب غرب .گسل مازندران حد حوضه کپه داغ و گسل البرز شمالی حد
حوضه البرز اس�ت .نهشتههای هر دو حوضه به س�مت نواحی غربی (کپه داغ) و به سمت نواحی شمالی (البرز) با توالی
ضخیم نئوژن حوضه جنوب خزر پوشیده میشوند.

ضمیمه  – 1صفحه 6

خالصه چینه شناسی و سنگ شناسی چاه شاه آباد 1
سنگ شناسی
غالب

سازند
رسوبات
آپشرون

سن
زمینشناسی

مارن و کوکینا

رسوبات
آق چغیل

کنگلومرا ،کوکینا،
دولومیت ،مارن،
توف ،کوکینا،
توف ،تناوب
منظم کوکینا
و توف

سازند
اوجاگیشالق
پایین

توف و سنگ
آهک

پلیوستوسن
زیرین
پلیوسن
باالیی

مقایسه محیط رسوبی چاه خزر 1و الیههای رسوبی در جمهوری آذربایجان
واحد سنگی

عمق
 0-149متر

149-499
متر

*** ناپیوستگی الگومیوسن – پلیوسن زیرین ***

سازند سلم
آغاجی

ائوسن پسین

سنگ آهک،
رسسنگ و توف

چاه خزر 1

ناحیه باکو

الیههای باکونین

رس ،سیلتستون،
کوکینا

الیههای آپشرونین

رس سنگ و شیل

الیههای آق چغیلین

رس و انیدریت

الیههای چلکنین

تبخیری

ماسه ،شیل ،رسوبات مختلط
آواری گیاخاک دار ،سیلتستون،

محیط تبخیری بسته

دلتایی رودخانهای

محیط رسوبی

رس و بین الیه ماسه
کوکینا ،سنگ آهک تبخیری،
ماسه ،رس ،شیل
شیل و بین الیه های نازک
ماسه و خاکستر آتشفشانی
chidolites

499-565
متری
565-668
متری

*** ناپیوستگی کامپانین – ائوسن زیرین ***

الیه های
سانتونین
پایین

کرتاسه
(سانتونین)

مارن

توالی حفاری شده خزر 1

سازند

بدون برگشتی نمونه
نئو کاسپین

Khvalinskian
Khazarian
Baku

668–782
متری

کاسپین
قدیمی

زون بندی
---

بدون زونبندی

هولوسن

 50 – 100متری

حاوی استراکود

پلیوستوسن

حاوی استراکود

پلیوستوسن

 467 – 945متری

حاوی استراکود

Apsheron

Cheleken

بدون زونبندی – حاوی استراکود

بینام

---

 0 – 50متری

 100 – 250متری

حاوی استراکود

Akchagyl

زمان

عمق

حاوی استراکود

پلیوستوسن
پلیوستوسن
پلیوسن

 945 – 1730متری

 1730 – 2810متری

پلیوسن

 2810 – 3760متری

پالئوسن تحتانی

 3760 – 3800متری

*** ناپیوستگی پالئوسن – ائوسن – میوسن ***
بدون زونبندی

 250 – 467متری

بینام

بدون زونبندی

کرتاسه باال (نامشخص)

 3800 – 4512متری

بینام

بدون زونبندی

آلبین؟  -سنومانین

 4763 – 5576متری

بینام

بدون زونبندی

تورونین

 4512 – 4763متری

مقایسه پارامترهای حفاری در محیط خشکی
و آبهای کم عمق با حفاری در آبهای عمیق دریای خزر
تفاوت کارعملیات بر روی سکوهای جکاپ ( )jack upبا حفاری در آبهای عمیق با استفاده از سکوهای
Jack up
نیمه شناور
عمق زیاد و بیش از  700متر
تا عمق  100متر
عمق آب
باالی  15000تن
حداکثر  8000تن
وزن و ابعاد سکو
به لحاظ پیچیدگ��ی و تنوع عملیات
س��کو ،نفرات فنی متخصص بیشتری
ب��رای کار بر روی این س��کوها مورد
در حد متعارف
پرسنل مورد نیاز فنی و متخصص
نیاز هس��تند .مانند کاپیتان ش��ناور،
 OIM،Sub Sea Engو ...
قرارگرفت��ن ب��ر روی  3ی��ا 4
پای��ه متح��رک که توس��ط چرخ به صورت ش��ناور در ب��االی آب قرار
نحوه استقرار در محل حفر چاه دندهه��ای ب��زرگ متص��ل ب��ه گرفته و معموالً توس��ط  8لنگر مهار
موتوره��ای الکتریکی قوی ،باال و میشوند.
پایین میشوند.
کف دریا که عالوه بر پیچیده ش��دن
محل استقرار  well headو  BOPباالی سطح آب (بر روی  )jacketعملیات ،نیازمن��د تجهیزات خاص و
بسیار پرهزینه میباشد.
به دلیل تاثیر باد و امواج دریا،حرکات
چرخشی ،طولی ،عرضی و عمودی در
سکو به وجود میآید که باید کنترل
به جهت اس��تقرار پایه های سکو
گردن��د.در صورتی که ای��ن حرکات
پایداری در برابر باد و امواج دریا در ک��ف دریا آب ،باد و امواج دریا
بی��ش از حدمجاز تعریف ش��ده برای
تاثیری در فعالیت آن ندارند.
عملیات سکو باشد ،عملیات متوقف و
در صورت نیاز سکو از تجهیزات کف
بستر دریا جدا میشود.
از سیس��تم پیچیدهای جهت تنظیم
به دلی��ل قرارگرفتن روی بس��تر
کردن ح��رکات عم��ودی اس��تفاده
حذف نوسانات سکو حین حفاری دری��ا از طریق پایهها ،نوس��انات
میشود که س��بب ا ِعمال وزنی ثابت
امواج دریا در آن بیتاثیر است.
بر روی مته میگردد.
در این سکوها به دلیل آنکه well head
و  BOPدر بستر دریا قرار میگیرند و
به لحاظ آنکه  well headو BOP
ارتباط آن با سطح آب قطع میگردد
در باالی سطح آب قرار میگیرند
ل��ذا در فازهای اولیه،حف��اری بدون
سیستم برگشت گل
لذا گل حفاری از درون لوله های
برگش��ت گل انجام میشود و پس از
ج��داری ،باالآم��ده و به س��مت
نصب جداری  20اینچ با اس��تفاده از
مخازن گل هدایت میشوند.
سیس��تم  Riserگل حفاری به سطح
سکو منتقل میگردد.

خشکی و آبهای کم عمق

نوع سازند

آبهای عمیق دریای خزر

مخازن عمدت��اً از جن��س کربناته درزه
ش��کاف دار با ضخامتهای مش��خص و مخازن از نوع آواری که در افقهای مختلف به ش��کل توالی ماس��ه
قابل تش��خیص توسط روشهای معمول سنگ و مادستون آواری دیده می شوند.
نمودارگیری و زمین شناسی است.
جنس سنگ مخزن به طور عمده خوب افق های دارای ماس��ه سست ( )sand productionعملیات تولید را
پیچیدهتر میکند.
سنگ شده ( )consolidateاست.

وجود اطالعات بس��یار زیاد از چاه های
حفاری ش��ده قبلی به ط��وری که برای حفاری اولین چاه در آب های عمیق بدون داشتن خرده های حفاری
اطالعات مقایسهای انج��ام عملی��ات حفاری و نی��ز تولید از ( ،)cuttingبدون اطالعات میدانی و چاه های مجاور (،)nearby well
موقعیتهای جدید یک میدان ،اطالعات بدون داش��تن نقش��ه خطوط هم ارتفاع تحت االرضی )(UGC map
گوناگون مخزنی ،پتروفیزیکی و حفاری )(underground contour map
موجود است.
پشتیبانی س��خت ،پیچیده و پرهزینه تا فواصل زیاد ( 250کیلومتر
دور از س��احل) به ویژه برای تجهیزات سنگین .شرایط جوی ناپایدار
و متغیر.حرکات سکو غیرقابل پیشبینی است.

پشتیبانی عملیاتی

دسترسی آسان

مشکالت حفاری

وجود خصوصیات خطرس��از در حین حفاری مانند سیستم پیچیده
حفاری ب��ه روشهای متع��ارف صورت گسلی و فشارهای غیرعادی و بحرانی مانند  SWFدر زیر آب .وجود
میگیرد.
بس��ته های گازی پرفش��ار زیربس��تر و نیز هیدراتهای گازی و گل
فشان.
با توجه پیچیده بودن و عدم ش��ناخت از ش��رایط مخزن الزم است
تکنیک های جدید نمودارگیری به کار گرفته شوند.

عملیات
نمودارگیری

مخازن شناخته شده هستند.

فشار تخلخل

فشار تخلخل سازندی تنها با کمک اطالعات ژئوفیزیکی پیش بینی
ب��ا توجه ب��ه اطالعات چاه ه��ای قبلی،
گردیده اند .این فش��ارها به دلیل سرعت باالی رسوبگذاری در حد
فشارهای مخزنی مشخص ویا قابل پیش
باالی��ی (بی��ن  2تا  15ه��زار  )psiبوده که در ص��ورت عدم کنترل
بینی هستند.
صحیح میتواند خطرات زیادی را حین حفاری ایجاد کند.
نیاز به تجهیزات ف��وق تخصصی و زیردریایی جهت تنظیم موقعیت
سکو و جدایی از سکو در مواقع بروز خطر (.)sentree

آزمایشهای چاه

عدم نیاز به تجهیزات خاص زیردریایی

برداشت دادههای
ژئوفیزیکی

برداش��ت های متعارف لرزه ای و غیرلرزه ای -عملیات بسترشناسی
دریا به منظور تعیین مکان مناس��ب جهت لنگراندازی و حفاری چاه
برداش��تهای متع��ارف ل��رزهای و
که ش��امل تعیین وضعی��ت کف دریا در هر نقطه ،تش��خیص زمین
غیرلرزهای
ساخت زیر بستر دریا ،تشخیص گسلها و بستههای گازی در سطح
بستر و عمق  50تا  150متری از بستر دریا است.

پردازش دادههای
لرزهای

سکانس پردازش استاندارد دریا  – AVO -پردازشهای ویژه در ابعاد
سکانس پردازشی اس��تاندارد خشکی و
کوچک به مرکزیت چاه جهت تشخیص وجود گاز و یا هیدراتهای
دریا ()AVO
گازی تا عمق حدود  500متر از بستر دریا است.

مالحظات
زمینشناسی

خشکی و آبهای دریایی کم عمق

آبهای عمیق حوضه جنوب خزر

نرخ حفاری

در ای��ن حوضه با توج��ه به وجود
بستگی به نوع سازند و نوع حفاری رس��وبات آواری سس��ت ی��ا کمتر
متراک��م نرخ حفاری کنترل ش��ده
دارد.
تر میباشد.

الیههای شیلی

ماهیت رس��وبات آواری این حوضه
در نواحی خش��ک نسبت به دیگر
احتمال برخورد با توالی ش��یلی را
س��ازندهای کربناته کمتر هستند
جدی میکن��د .پیشبین��ی برای
ول��ی همیش��ه برای حف��اری یک
استفاده از س��یال حفاری مناسب
ریسک قابل بررسی بودهاند.
باید مورد توجه قرار گیرد.

جریان یافتگی /هرزروی

حض��ور الی��ه ه��ای متخلخ��ل و در نواح��ی عمی��ق خ��زر حض��ور
پرفشار  /کم فشار بیشتر باعث آن الیههای واجد ه��رزروی یا جریان
یافتگی چاه بسیار باالست.
میشود.

نازک شدگی /ضخیم شدگی /
تکرار الیه

در نواح��ی عمی��ق حوض��ه خزر،
در خش��کی و در حض��ور گس��ل
ن��ازک ش��دگی  /ضخیم ش��دگی
و عوام��ل تکتونیک��ی و بس��یار
بی��ش از عوام��ل تکتونیک��ی تابع
چین خ��ورده ای��ن پدیدهها اتفاق
شکل حوضه ،گلفشانها و عوامل
میافتند.
رسوبگذاری است.

پوش سنگ

عموماً در نواحی خشکی و دریایی در حوض��ه جن��وب خ��زر حضور
کم عمق س��الم و دس��ت نخورده گلفش��انها ک��م و بی��ش آنها را
دستخوش تغییر نموده است.
هستند.

تنگ شدگی حفره چاه  /ریزش
دیواره چاه

چون محیط رسوبی آواری و کم و
حضور الیههای شیلی باعث ایجاد بیش دارای توالی ش��یلی است این
پدیدهه��ا به کرات حی��ن عملیات
آنها میگردد.
حفاری مشاهده میگردند.

نوع سازند و محیط رسوبی

بیشتر در محیط رس��وبی کربناته
و رس��وبات ژئوش��یمیایی دریایی
عمی��ق و ی��ا کم عم��ق رخ داده و
کمت��ر در رس��وبات آواری دی��ده
میشوند.بیشتر سازندها متراکم و
سیمانی شدهاند که مراحل دیاژنز
را طی کردهاند.

رسوبات این حوضه بیشتر آواری و
کمتر شیمیایی است.غالب سازندها
غیرمتراک��م و یا دیاژن��ز در آنها به
خوبی انجام نگرفته است.

ایجاد مدل فشار

گلفشان

اس��تفاده از اطالعات میادین نیاز ب��ه ایجاد مدل فش��ار بر اس��اس س��رعتهای
پردازشی دادههای لرزهنگاری دارند.
اطراف
ناحیه خ��زر جنوبی از معدود مکان هایی اس��ت که
در نواح��ی خش��کی و ک��م شکل گیری و رشد گلفشانها در آن به خوبی دیده
دریای��ی دارای ظرفیت میشود .رسوبگذاری س��ریع و فرونشست کف بستر
عمق
ِ
هیدروکربوری ایران به ندرت این ناحیه به همراه تکتونیک فعال آن باعث پیدایش
گلفش��انها گردیده است که در هنگام فعالیتهای
دیده می شود.
اکتشافی باید حتماً مد نظر قرار گیرند.

هیدراتهای گازی

هیدراتهای گازی در آبهای با عمق بیشتر از 200
مت��ر و منابع گازی کم عمق کف بس��تر در فش��ار و
هیدرات های گازی در نواحی
دمای خاصی ش��کل میگیرند .ناحی��ه خزر یکی از
خش��کی تنه��ا در خاکهای
این مکانهاس��ت که ریسک عملیات اکتشافی را باال
یخزده قطبی دیده شدهاند.
میبرد .در خطوط لرزهنگاری سه بعدی نواحی کشور
آذربایجان رصد شدهاند.

گازهای محبوس

بیش��تر از گازهای متاژنیک حاص��ل از بلوغ حرارتی
بیش��ترگاز متان بایوژنیک در هیدروکربورهای موجود و به مقدار کمتر از گازهای
الیههای متخلخ��ل کم عمق بیوژنی��ک در آبهای عمیق ش��کل میگیرند .خطر
میباش��د که ریسک باالیی در ظهور ای��ن لنزها و افقهای حاوی گاز باید به میزان
بیش��تری نس��بت به نواحی خش��کی در نظر گرفته
حفاریهای اکتشافی دارند.
شوند.

جریانهای آبی کمعمق در آب های عمیق ،بیش��تر
در نواحی خشکی کمتر دیده معمول بوده و همراه با تداخل های ماسه و رسوبات
جریانه��ای آبی کم شده و قابل کنترلتر است.
دانه ریز غیرمتراکم است .لذا به دلیل وجود گلفشان
عمق
و هیدراتهای گازی در حوضه جنوب خزر دشواری
حفاری نسبت به خشکی بیشتر است.
در نواحی خش��کی و کم عمق در نواح��ی عمی��ق خزر ب��ه واس��طه ماهیت حوضه
بسیار محتمل  ،قابل بررسی و مخاطره آمیز است.در
فش��ارهای غیرعادی هم معمول است.
سازندی
میادین کشور جمهوری آذربایجان و میدان شاه دنیز
تا  17000پوند بر اینچ مربع ( )psiگزارش شدهاند.
نرخ رسوبگذاری

در حوضههای رسوبی متداول،
از نظر نرخ رس��وبگذاری این حوضه یک اس��تثنا در
مقداری معمول و قابل مقایسه
تمام جهان ش��مرده می شود که به شرایط تکوین و
با دیگ��ر حوضههای رس��وبی
تکتونیک حوضه مرتبط است.
است.

فعالیت گسل

در هم��ه مناط��ق خش��کی
و ک��م عم��ق دریای��ی دی��ده
ش��ده میش��وند .از نیروهای
در حوض��ه جنوب خ��زر پیچیدگی کمت��ر و تحلیل
حوض��ه
موثرتکتونیک��ی
سادهتری داشته و جوانترند.
مدلهای زمین شناسی
و
تبعیت کرده و میتوانند س��ن
زیادی داشته باشند.
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