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دياژنز و ارزيابي نقش تغييرات تخلخل بر توان مخزني آسماري -جهرم در
چاههاي شماره 10 ،2و  11ميدان نفتي گلخاري
3

وحيد حسنوند ،*1حسن محسني ،2مجتبي همايي

 -1کارشناسي ارشد رسوبشناسي و سنگشناسي رسوبي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان
 -2دانشيار گروه زمينشناسي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان
 -3شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب
پذیرش مقاله1394/12/8 :
تأیيد نهایي مقاله1395/4/16 :
چكيده
سازندهاي آسماري و جهرم به ترتيب با سن اليگوسن -ميوسن پيشين و ائوسن توالي ضخيم آهکي با الیههاي
نازک انيدریتي ،آهک دولوميتي ،دولوميت و با ميان الیههاي شيل هستند که در ميدان نفتي گلخاري در غرب
گسل قطر -کازرون و زون چين خورده زاگرس و زیر زون فارس ساحلي مورد پژوهش قرار گرفتهاند .انحالل،
آشفتگي زیستي ،سيماني شدن ،نئومورفيسم ،سيليسي شدن ،ميکریتي شدن ،تراکم و دولوميتي شدن فرایندهاي
دیاژنزي مشاهده شده در سازندهاي آسماري و جهرم ميباشند .مهمترین آنها سيماني شدن ،دولوميتي شدن و
انحالل است که سيماني شدن تأثير منفي بر روي کيفيت مخزني دارد ولي دولوميتي شدن باعث افزایش تخلخل
بين بلوري و انحالل باعث افزایش تخلخل حفرهاي ،قالبي و بين دانهاي شدهاند .مهمترین تخلخلها شامل بيندانه-
اي ،درون دانهاي ،بين بلوري ،قالبي ،شبکهاي ،حفرهاي و شکستگي است .هر چند تخلخل حفرهاي و بين دانهاي
اهميت بيشتري نسبت به بقيه دارند .تخلخل حفره اي در جایگاه نخست قرار دارد و بيشتر در بخش باالیي سازند
جهرم و بخش زیرین سازند آسماري مشاهده گردید .ميزان تخلخل بين دانهاي در جایگاه دوم قرار دارد.
فرایندهاي دیاژنزي سازندهاي آسماري و جهرم نشان دهنده تأثير مجموعهاي از فرایندهاي دیاژنزي هم زمان با
رسوبگذاري در بستر دریا و پس از رسوبگذاري در طي تدفين کمعمق و تا عميق و باال آمدگي است .به طور
کلي تخلخل این ميدان ،نشان ميدهد که توان مخزني متوسط بوده و فرایندهاي دیاژنزي در افزایش کيفيت
مخزني تاثيرگذار بودهاند.

* -نویسنده مسئول09169639954 :

Email:

vahidhassanvand@yahoo.com
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واژههاي کليدي :تخلخل ،دیاژنز ،زاگرس ،مخزن آسماري -جهرم ،ميدان نفتي گلخاري.
ميباشد .اهميت مطالعه فرایندهاي دیاژنزي به لحاظ
کنترل تخلخل سنگ (کاهش یا افزایش تخلخل)
بستگي به محيطهاي دیاژنزي که رسوبات در آن
قرار گرفتهاند ،دارد و از سوي پژوهشگران زیادي
مورد مورد بحث قرار گرفته است (براي مثال رحيم-
پور بناب و همکاران .)2010 ،در پژوهش کنوني
تالش شده تا بر اساس مطالعات پتروگرافي،
مشخصات سنگشناسي که از مهمترین پارامترهاي
کنترل کننده کيفيت مخزني بوده و نقش بسيار
مهمي در پدیدههاي بر عهده دارند ،به همراه
فرایندهاي دیاژنزي و تخلخل شناسایي و در نهایت
توالي پاراژنزي تفسير گردد .در نهایت مشخص
گردید که فرایندهاي دیاژنزي بویژه انحالل و ایجاد
تخلخل حفرهاي نقش نخست را در افزایش توان
مخزني بازي نموده است.

مقدمه
بررسي فرایندهاي که ميتوانند توان مخزني
سازندهاي کربناته را تحتتاثير قرار دهند در گام-
هاي توسعه یک ميدان نفتي بسيار مهم است .در
ميدان گلخاري نيز سازندهاي آسماري و جهرم
ترکيب سنگشناسي کربناته دارند و این ميدان هنوز
در مرحله توسعه هست .بنابراین تالش گردید تا
براساس دادههاي موجود از چاههاي حفر شده به
بررسي این ویژگيها پرداخته شود .بيشتر سنگهاي
این سازندها در ميدان یاد شده مادستون ،وکستون
تا پکستون و تا حدودي گرینستون و به طور جزئي
بانداستون در تغيير است .این سنگها عموما در
کمربندهاي رخسارهاي کم ژرفا نهشته شدهاند و
تخلخل برآورده شده از روي برشهاي نازک نشان
ميدهند که به علت فراواني گل و بلوغ بافتي اندک،
در زمان پس از نهشت ،توان مخزني آنها پایين بوده
است .بنابراین ،به علت کم بودن تخلخل اوليه در
اکثر قسمتهاي سازندهاي آسماري و جهرم ،به نظر
ميرسد که توان مخزني این سازندها تا حد زیادي
به توسعه تخلخلهاي ثانویه ناشي از عملکرد فرایند-
هاي مختلف دیاژنزي مانند دولوميتي شدن (آزوماني
و همکاران )2013 ،شکستگي و انحالل در این
سازند بستگي دارد .گاهي تا  50درصد تخلخل
مخزن ميتواند پيامد دولوميتي شدن باشد (اردکاني
و همکاران .)2013 ،با مطالعه فرایندهاي دیاژنزي و
تاثير آنها بر روند تخلخل و کيفيت مخزني سازند،
ميتوان زونهاي متخلخل را شناسایي کرد (اهر،
 .)2008تخلخل از خصوصيات مهم یک نفتگير
محسوب ميشود ،زیرا فضاهاي خالي سنگ عامل
مؤثري در ذخيرهسازي سياالت هيدروکربني مخزن

موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه

ميدان گلخاري با ابعاد حدود  42 × 6کيلومتر در
حدود  70کيلومتري شمال غرب بندر بوشهر و 20
کيلومتري شمال شرق بندر گناوه در حوضه زاگرس
و زیر زون فارس ساحلي قرار گرفته است (شکل .)1
وجود ذخایر هيدروکربني در آن پس از حفر چاه
شماره  1در سال  1342تائيد شد .تاکنون  12حلقه
چاه در مخزن حفاري گردیده است .ضخامت سازند
آسماري در چاههاي شماره  10 ،2و  11به ترتيب
 191 ،188و  290متر و ضخامت سازند جهرم در
چاههاي مزبور به ترتيب  262 ،272و  290متر
است .ستون رخسارهاي ،درصد سيماني شدن،
دولوميتي شدن و تخلخل در شکلهاي  2و 3
ترسيم شده است .در حال حاضر توليد منحصراً از
افق آسماري -جهرم صورت ميپذیرد به طوري که
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نفت ،مخزن مشترکي ایجاد کردهاند.

دو سازند با برخورداري از یک سطح تماس آب-

شکل :1موقعيت ميدان گلخاري در حوضه زاگرس (باال) و نقشه منحني همتراز رأس مخزن آسماري -جهرم به همراه
موقعيت چاههاي مورد مطالعه (پایيني) (یزداني و راکي.)1387 ،
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شکل  :2ستون رخسارهاي سازندهاي آسماري و جهرم در چاه شماره  10همراه با درصد تخلخل ،سيمان و دولوميتي شدن.
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شکل  :3ستون رخسارهاي سازندهاي آسماري و جهرم در چاه شماره  11همراه با درصد تخلخل ،سيمان و دولوميتي شدن
(عالئم شبيه شکل  2ميباشد).
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-1کمربند رخسارهاي رمپ خارجي و مياني شامل:

مواد و روشها

(،Mudstone with a few pelagic fauna
Bioclast ،Argillaceous lime mudstone
Bioclast ،Nummulites wackestone- packstone
– Nummulites Discocyclina wackestone
Dolomitized bioclast Nummulites ،packstone
– Amphistegina Heterostegina wackestone
)packstone
3
-2کمربند رخسارهاي سد شاملPelloid ( :

در این پژوهش ،تعداد  750برش نازک
ميکروسکوپي تهيه شده از مغزه و خردههاي حفاري
چاههاي شماره  10 ،2و  11ميدان نفتي گلخاري
مورد بررسي قرار گرفته است .فاصله بين چاههاي 2
  11 - 2 ،10و  11 - 10به ترتيب  2/5 ،1و 2کيلومتر است .مقاطع نازک ميکروسکوپي از جهات
گوناگون به ویژه ميزان و نوع اجزاي اسکلتي و غير
اسکلتي ،ماتریکس ،ویژگيهاي بافتي و دیاژنز مورد
بررسي قرار گرفتند .حدود  150نمونه از مقاطع
نازک توسط محلول آليزارین قرمز 2به منظور
تشخيص کاني کلسيت از دولوميت به روش دیکسون
( )1965رنگآميزي شدهاند .براساس طبقهبندي
چوکت و پري ( )1970تخلخلهاي مشاهده شده در
سازندهاي آسماري و جهرم را ميتوان به دو گروه
تابع فابریک (بيندانهاي ،دروندانهاي ،بين بلوري،
قالبي و شبکهاي) و بدون تبعيت فابریک (حفرهاي و
شکستگي) تقسيم کرد .براي نامگذاري دولوميتها از
تلفيقي از طبقهبنديهاي فریدمن ( ،)1965سيبلي
و گرگ ( )1987و مازولو ( )1992استفاده شده
است .درصد تخلخل و سيمان بر پایه برآورد چشمي
از روي برشهاي نازک انجام گرفته است.

bioclast Miliolid Nummulites Miogepsina
Bioclast Nummulites Orbitolites ،grainstone
Bioclast Quinqueloculina
،grainstone
Bioclast ooid ،Orbitolites grainstone
)packstone – grainstone
-3کمربند رخسارهاي الگون شاملBioclast ( :
Pelloid bioclast
،intraclast packstone
Nummulites Orbitolites wackestone to
Pelloid imperforate foraminifera ،packstone
Miliolid
،wackestone – packstone
Algal
،Coral boundstone ،wackestone
،Pelloid wackestone to packstone،boundstone
Bioclastic mudstone with few detrital quartz
)grains

-4کمربند رخسارهاي پري تایدال شامل:
((Pelloid intraclast packstone، Dolostone

-5کمربند

رخسارهاي

سوپرتایدال

شامل:

(،Quartz wacke ،Mudstone ،Dolomudstone
.(Shale ،Anhydrite

فرايندهاي دياژنزي

نتايج

به کليه فرایندهاي فيزیکي ،شيميایي و زیستي که
پس از رسوبگذاري و پيش از دگرگون شدن بر
سنگها تاثير ميگذارند و باعث تبدیل رسوب
منفصل به سنگ ميشوند ،دیاژنز گفته ميشود (تاکر
و رایت .)1990 ،بر اساس مطالعات پتروگرافي
برشهاي نازک سازندهاي آسماري و جهرم ،انواع
فرایندهاي دیاژنزي ،نوع محيط دیاژنتيکي آنها و

شرح رخسارهها
براساس مطالعات پتروگرافي برشهاي نازک  21ریز
رخساره کربناته و  3پتروفاسيس غير کربناته
شناسایي گردید .ریز رخسارههاي کربناته در 5
کمربند رخسارهاي رسوب نمودهاند که به ترتيب
کاهش عمق (از بخش عميق به سوي خشکي):

3- Shoal

2- ARS

88

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،27پایيز  ،1395صفحات .................................................... 107 – 83
89
 -3سيماني شدن :سيماني شدن ،به صورت حفره پر
کن به عنوان ته نشستهاي شيميایي از محلولها
محسوب ميشود .از آنجا که سيماني شدن در اغلب
محيطهاي دیاژنتيکي اتفاق ميافتد لذا استفاده از
آن در بازسازي تاریخچه دیاژنزي بسيار با اهميت
است .سيمانهاي موجود عمدتا از نوع تدفيني و
متئوریکي ميباشند که عبارتند از:
 -1-3سيمان کلسيت بلوکي يا هم بعد :این نوع
سيمان کلسيتي شامل بلورهاي متوسط تا درشت
دانه بدون جهتیابي ترجيحي ميباشد .به وسيله
بلورهاي با اندازه مختلف (دهها ميکرون تا چندین
ميليمتر) ،اغلب با مرز بلورها مشخص و با فابریک
بلوري زنوتوپيک و هيپيدیوتوپيک در برشهاي نازک
مشاهده شد (شکل C-4و  .)Dاین نوع سيمان عالوه
بر محيطهاي آب شيرین ،در محيطهاي دفني نيز
تشکيل ميگردد و به عنوان سيمانهاي نسل دوم و
سوم محسوب ميشوند (فلوگل2010 ،؛ تاکر،
 .)2001گسترش سيمان بلوکي نشان دهنده نسبت
پایين منيزیم /کلسيم 4در سياالت تشکيل دهنده آن
است (احمد و همکاران .)2006 ،این سيمان گاهي
نيز به صورت پرکننده شکستگيها دیده ميشود و
ميتواند نشان دهنده تشکيل آنها در محيط
دیاژنزي آب شيرین ،پس از باالآمدگي باشد
(سيلينگ و همکاران .)2005 ،سيمان بلوکي در
سازندهاي مورد مطالعه ،عمدتاً در ریزرخسارههاي
محيط پر انرژي الگوني نزدیک سد و به ویژه در
ریزرخسارههاي محيط سدي مشاهده گردیده است و
فراواني زیادي ندارد و شکستگي و حفرههاي موجود
در سنگ توسط این سيمان پر شده است.

توالي پاراژنتيکي فرایندها در تواليهاي مورد مطالعه
ارائه شده است ،که در زیر به شرح آنها پرداخته مي-
شود.
 -1ميكريتي شدن :فرایندي است که طي آن ،ذرات
کربناته توسط بلورهاي مخفي بلور یا ميکریت در
مراحل اوليه دیاژنز دریایي و در حد فاصل آب دریا و
رسوب جانشين ميشوند (سمانکاسو و همکاران،
 .)2005در ميدان گلخاري فرایند ميکرایتي شدن
بيشتر در رخسارههاي پهنه جزر و مدي و الگون و
به طور جزئي در رخسارههاي سدي بر روي قطعات
نرمتنان مشاهده شده است و داراي گسترش زیادي
ميباشد که بيشتر در بخش مياني سازند آسماري و
بخش پایيني تا مياني سازند جهرم مشاهده گردید و
تأثير منفي بر روي کيفيت مخزني دارد (شکل -4
.)A
 -2آشفتگي زيستي :آشفتگي زیستي با تاثير بر
ترکيب رسوب و کنترل فرایندهاي دیاژنزي ،نقش
مهمي در تخمين پتانسيل مخزن دارد (اهر،
 ،)2008به طوري که با نزدیک کردن آرایش دانهها
به یکدیگر ،تخلخل را کاهش ميدهد .آشفتگي
زیستي در رسوبات سخت و یا قطعات اسکلتي به
صورت بورینگ در برشهاي نازک مشاهده شد که
شامل حفاري ميکرو و ماکرو بر بسترهاي سخت
ميباشد .آشفتگي زیستي به صورت بارو نيز مشاهده
شد که توسط موجودات گلخوار عمدتاً در
مادستونهاي کربناته محيط پهنه جزرومدي و
الگون به وجود آمده است .به طور کلي ،آشفتگي
زیستي در منطقه مورد مطالعه ،بيشتر در سازند
آسماري در رخسارههاي پهنه جزرومدي و الگوني
مشاهده گردید و اکثر خالي ميباشد ،اما به علت
فراواني کمتأثير جزئي بر روي کيفيت مخزني دارد
(شکل .)B-4

4- Mg+2/Ca+2
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 -2-3سيمان فراگيرنده :این سيمان از یک یا چند
بلور با ابعاد مختلف تشکيل شده و ميتواند چندین
دانه را در بر بگيرد (شکل E-4و  .)Fاین سيمان در
محيط دفني از سياالت درون حفرهاي اشباع نسبت
به کلسيت 5تشکيل ميگردد (تاکر .)1993 ،سيمان
انيدریتي پویيکيلوتوپيک آلوکمهاي دولوميتي شده
و بلورهاي دولوميت را در بر گرفته است .در
سازندهاي مورد مطالعه ،در سازند آسماري و بخش
باالیي سازند جهرم در رخسارههاي پهنه جزر و
مدي ،الگوني و سدي مشاهده گردید و داراي
فراواني نسبي حدود  2تا  3درصد است که ميتواند
موجب کاهش تراوایي در مخزن آسماري -جهرم
شود.
 -3-3سيمان حاشيهاي يا سين تكسيال :سيمانهاي
حاشيهاي ،اغلب به عنوان سيمانهاي آب شيرین ،اما
در شرایط دریایي و تدفيني نيز دیده ميشود (احمد
و همکاران .)2006 ،در سازندهاي مورد مطالعه،
سيمان حاشيهاي به صورت شفاف از منشا متئوریکي
در ریزرخسارههاي الگوني نزدیک به سد ،سدي و
ابتداي رمپ مياني در اطراف قطعات اکينوئيد
تشکيل شدهاند (شکل  )A-5که مربوط به قسمت
باالیي سازند جهرم و بخش زیرین سازند آسماري
ميباشد.
 -4نئومورفيسم :نئومورفيسم اغلب در سنگهاي
آهکي به صورت افزایشي است که منجر به تشکيل
بلورهاي با اندازه بزرگتر ميگردد (تاکر و رایت،
 .)1990این فرایند در رخسارههاي حاوي گل آهکي
(رخسارههاي الگون) گسترش دارد و داراي فراواني
خيلي کمي است و ميکریت (با قطر کوچکتر از ۴
ميکرون) به ميکرواسپار (با قطر ۵تا  ۱۵ميکرون) و

اسپار دروغين (با قطر  ۱۵تا  ۵٠ميکرون) تبدیل
شده و تاثير چنداني بر روي کيفيت مخزني ندارد
(شکل .)B-5
 -5سيليسي شدن :سيليسي شدن مانند دولوميتي
شدن طي مراحل دیاژنز اوليه و ثانویه صورت گرفته
است .سيليسي شدن به فرم جانشيني انتخابي در
فسيلها ،گسترش ندولها و الیههاي چرتي مشاهده
گردید .بررسي سيليسي شدن ميتوان برخي از
مسائل محيط نظير ميزان غلظت سيليس در سياالت
درون حفرهاي و زمان سيليسي شدن نسبت به سایر
فرایندها را مشخص نمود (هس .)1990 ،در مخزن
آسماري -جهرم ميدان نفتي گلخاري ،فرایند
سيليسي شدن از گسترش بسيار کمي برخوردار
است و فقط در برخي اینتروالهاي مربوط به بخش
پایيني سازند جهرم مياني مشاهده گردید (شکل -5
.)C
 -6انحالل :انحالل در سنگهاي کربناته زماني
صورت ميگيرد که آب در تماس با رسوب یا سنگ،
نسبت به کربنات کلسيم ،تحت اشباع باشد (شکل
 D-5و  .)Eانحالل در محيطهاي جوي نزدیک به
سطح و محيطهاي متئوریکي ،زون مخلوط
(لونگمان )1980 ،و محيطهاي دیاژنزي تدفيني
صورت ميگيرد (مور .)1989 ،انحالل منجر به
تشکيل انواع تخلخلهاي ثانویه قالبي ،حفرهاي و
استيلوليتي در رخسارههاي سازندهاي آسماري و
جهرم شده است .بيشتر این فرایند در شرایط
تدفيني رخ داده است ،زیرا تخلخلهاي قالبي و
حفرهاي همراه با استيلوليت هستند .در منطقه مورد
مطالعه ،انحالل بيشتر در بخش باالیي سازند جهرم و
بخش پایيني سازند آسماري مشاهده گردید و تأثير
مثبت بر روي کيفيت مخزني دارد ،ولي در بعضي

5- CaCO3
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سازند آسماري در محيطهاي اینترتایدال ،الگون،
رمپ مياني و خارجي مشاهده گردید و اکثر به
وسيله مواد هيدروکربني و مواد نامحلول پر شدند.
 -2-2-7استيلوليت :استيلوليتها به صورت سطوح
مضرس ممتدي در برشهاي نازک مشاهده شدند
که بدون استثناء دانهها ،سيمان و ماتریکس را قطع
کردهاند (شکل  .)B-6براساس روش پيشنهادي
لوگان و سيمينيوک ( ،)1967استيلوليتهاي
سازندهاي مورد مطالعه ،از نوع منفرد به شکل
نامنظم و با دامنه کوچک و نيز به صورت دستههاي
استيلوليتي آناستوموسينگ نامنظم که توسط رس،
اکسيدهاي آهن و مواد هيدروکربني پر شدهاند دیده
ميشوند .عمدتاً در رخسارههاي الگوني و رمپ
مياني مشاهده شدند .استيلوليت و انحالل فشاري
بيشتر در بخش باالیي سازند جهرم و بخش زیرین
سازند آسماري مشاهده گردید .استيلوليتها در
رخسارههاي وکستوني و پکستوني ،باعث انحالل
بخشي از آلوکمها شدهاند و به همراه تراکم فيزیکي،
در تغيير شکل و خردشدگي آلوکمها دخالت دارند.
 -3-2-7فابريک درهم :فابریک متراکم ،شبکهاي از
دانههاي درهم فرو رفته توسط انحالل فشاري بوده
به طوري که سطح تماس بين دانهها ،عموماً
مضرسي تا منحني یا صفحهاي ميباشد (باترست،
 .)1986فابریکهاي درهم معموالً در بعضي
گرینستونهاي پلوئيدي ،اُاُئيدي و اینتراکلستي
دولوميتي شده که داراي سيمان اوليه کمي بودهاند،
مشاهده گردید (شکل  .)C-6فابریکهاي درهم رفته
سبب کاهش تخلخل و تراوایي در سازندها شدهاند و
در بخش مياني سازند آسماري مشاهده گردید و
توسط سيمان پر شده و باعث کاهش تخلخل و
تراوایي مخزن شده است.

بخشها به علت پر شدن با سيمان تأثير اندکي بر
کيفيت مخزني دارد.
 -7تراکم :تراکم در رسوبات کربناته به دو صورت
مکانيکي و شيميایي مشاهده گردید.
 -1-7تراکم مكانيكي :تراکم مکانيکي احتماالً
بالفاصله بعد از رسوبگذاري ،آغاز شده و در رسوبات
گل پشتيبان با از دست دادن آب و کاهش تخلخل
ماتریکس و در رسوبات دانه پشتيبان ،باعث آرایش
متراکم دانهها و جهتیابي ترجيحي در بایوکلستها
(عمدتاً فرامينيفرها) و در نهایت تغيير شکل
پالستيکي و شکستگي در دانهها و حواشي سيمان-
هاي اوليه شده است .آبزدایي فرایند اصلي در تراکم
مکانيکي کربناتهاي گلي و ماسههاي دانه پشتيبان
است که به وسيله انحالل فشاري در محيطهاي
تدفيني عميقتر دنبال ميشود .تراکم مکانيکي
بيشتر در بخش باالیي سازند جهرم مشاهده گردید و
باعث تغيير شکل آلوکمها ،آرایش فشرده و کاهش
تخلخل در مخزن نامبرده شده است (شکل .)F-5
 -2-7تراکم شيميايي :تراکم شيميایي به صورت
رگههاي انحالل فشاري ،استيلوليتها و فابریکهاي
درهم در منطقه مورد مطالعه مشاهده گردید.
 -1-2-7انحالل فشاري :رگچههاي انحاللي ،به
صورت خطوط منحني شکل و مضرسي از مواد باقي
مانده غير قابل حل مشاهده شدند که فاقد حالت
مضرس استيلوليتاند .اغلب از اطراف دانهها مي-
گذرند ،بدون آنکه آنها را قطع کنند (شکل .)A-6
ترجياً در امتداد الیههاي رسي نازک یا در محل
تقاطع آهکهاي غني از رس با آهکهاي فقير از
رس ،گسترش دارند .تدفين کمتري نسبت به
استيلوليتها براي تشکيل درزههاي انحاللي الزم
است (تاکر و رایت .)1990 ،رگچههاي انحاللي در
بخش مياني تا باالیي سازند جهرم و بخش زیرین
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 -8دولوميتي شدن :با مطالعات پتروگرافي مشخص
شد که بخشهاي زیادي از سازندهاي آسماري و
جهرم دستخوش دولوميتي شدن گردیده است ،هر
چند که ميزان گسترش این فرایند به پارامترهاي
متعددي از جمله نوع رخساره ،ترکيب شيميایي
سياالت و درصد منيزیم /کلسيم سياالت حفرهاي،
شرایط اکسيداسيون و احيا ،ویژگيهاي رسوب-
شناسي ،ترکيب کانيشناسي آلوکمها و اجزاي
تشکيل دهنده سنگ و بافت اوليه سنگ بستگي
دارد .انواع دولوميتهاي شناسایي شده در منطقه
مورد مطالعه به شرح ذیل ميباشند:
 -1-8دولوميتهاي خيلي ريز بلور يا دولوميكرايت:
این نوع دولوميت که تحت عنوان دولوميت نوع اول
معرفي شده است از بلورهاي بيشکل تشکيل گریده
و حدود  25درصد از دولوميتهاي سازندهاي
آسماري و جهرم در منطقه مورد مطالعه را تشکيل
داده است (شکل  D-6و  .)Eاندازه بلورهاي
دولوميت بين  5تا  16ميکرون در تغيير ميباشد.
دولوميکرایتها معموالً متراکم و رنگ خاکستري
تيره دارند .این نوع بافت معادل بافت زنوتوپيک
(فریدمن ،)1965 ،صفحهاي A-از (مازولو )1992 ،و
زنوتوپيک( A-سيبلي و گرگ )1987 ،ميباشد .در
این نوع دولوميتها ،معموالً خردههاي اسکلتي،
پلوئيدها و قالبهاي تبخيري ریز دیده ميشود .با
توجه به فابریک و اندازه کریستالي بسيار ریز و
حفظشدگي بافتهاي رسوبي اوليه به نظر ميرسد
که دولوميتهاي نوع اول تحت شرایط درجه حرارت
کم و نزدیک سطح در محيط باالي پهنه جزر و مدي
تشکيل شدهاند (آزمي و همکاران .)2011 ،اصوالً
این دولوميتها همزمان با رسوبگذاري یا در مراحل
اوليه دیاژنز در محدوده سوپراتایدال تا باالي
اینترتایدال تشکيل گردیدهاند (آدابي .)2002 ،در

دولوميکرایتها بافتهاي اوليه رسوبي نظير
الميناسيونها و فيالمنتهاي جلبکي تشکيل دهنده
استروماتوليتها و ترومبوليتها به خوبي حفظ شده
است.
 -2-8دولوميتهاي ريز بلور (دولوميكرواسپارايت):

دولوميتهاي نوع دوم عمدتاً از بلورهاي متراکم و
هم اندازه 6نيمه شکلدار تا بيشکل و داراي مرزهاي
بين بلوري مسطح 7تشکيل شده است (شکل .)F-6
اندازه آنها بين  16تا  62ميکرون است .بلورها به
رنگ قهوهاي تيره ،ابري و متراکم هستند .تيرگي این
دولوميتها به دليل حضور ادخالهاي سيال و جامد
نامحلول پراکنده در سطح بلور ميباشد .این
دولوميتها به صورت تجمعاتي تيره در دو طرف
صفحات انفصال نظير رگچههاي انحاللي و
استيلوليتها دیده شدند .این نوع دولوميتها معادل
بافت هيپيدیوتاپيک (فریدمن ،)1965 ،ایدیوتاپيک
(سيبلي و گرگ )1987 ،و مسطح (مازولو)1992 ،
است .دولوميکرواسپاریتها معموالً از جانشيني گل-
هاي آهکي یا از تبلور مجدد دولوميکرایتها به وجود
ميآیند (آدابي.)2002 ،
 -3-8دولوميتهاي متوسط بلور (دولواسپاريت) :اندازه
بلورها در این دولوميتها از  62تا  250ميکرون
است ،بلورها اغلب بيشکل و داراي مرزهاي بين
بلوري منحني شکل و زبانهاياند ،اما در بعضي موارد
به صورت نيمه شکلدار تا شکلدار با مرزهاي بين
بلوري سازشي دیده ميشوند .توزیع اندازه بلورها به
صورت چند نمایي ميباشد (شکل  A-7و  .)Bبلورها
در نور پالریزه داراي خاموشي بوده و در نور معمولي
داراي رنگ کرم تا قهوهاي هستند .این نوع
دولوميتهاي جانشيني بر اثر حضور ادخال ،بقایاي
6- unimodal
7- planar-s
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دولوميتها از واکنش یون کربنات حاصل از انحالل
کلسيت با یون سولفات و یا تهنشيني ژیپس و یا
انيدریت تامين ميگردد ،د) تشکيل دولوميکرایتها
در رسوبات غني از مواد آلي درجایي که سولفاتها
به طور وسيعي احيا ميشوند و فرایند متانوژنز رخ
ميدهد.
-2دولوميتهاي حاصل از تبلور دوباره دولوميکرایت
اوليه (دولوميت نوع دوم و سوم) :درمورد دولوميت-
هاي رمبوئدري پراکنده در زمينه ميکرایتي که به
احتمال زیاد در مراحل تدفين کمعمق تشکيل مي-
شود .منيزیم احتماالً از آبهاي بين دانهاي بر اثر
انحالل کلسيت داراي منيزیم زیاد حاصل شدهاست.
-3دولوميتهاي زین اسبي و دولوميتهاي با
خاموشي موجي و درشت بلور :دولوميتهاي زین
اسبي یک کاني دفني متداول در پالتفرمهاي
کربناتهاست (ال -آسم و همکاران .)2000 ،در
کربناتها ،دولوميتهاي زین اسبي به طور متداول
در شرایط تدفيني عميق و به وسيله سياالت شور و
گرم تشکيل ميشوند (یو و همکاران .)2000 ،این
دولوميتها ميتوانند در ارتباط جانبي با قالبهاي
تبخيري در شرایط دفني کمعمق نيز تشکيل شوند
(موتي.)1990 ،
مدل دولوميتي شدن :در سازندهاي آسماري و جهرم
در ميدان نفتي گلخاري سه نوع مدل دولوميتي
شدن پيشنهاد شده است که شامل مدل سبخایي،
نشتي -برگشتي و تدفيني ميشوند (شکل  .)8نوع
اول دولوميتهاي سبخایي است .توفانها و جزر و
مدهاي شدید بهاره ،آب دریا را از الگونها بر روي
پهنههاي سابخایي ميراند .در عين حال آبهاي
زیرزميني قارهاي نيز در داخل رسوبات جریان دارند.
آبهاي سطحي فوق که از منشأ دریایياند به داخل
رسوبات سبخایي نفوذ ميکنند و از درون این

کاني اوليه یا حفرههاي ميکروسکوپي پر یا خالي،
داراي مراکز ابري ميباشند که توسط حاشيه شفافي
در بر گرفته شدهاند .این نوع دولوميتها معادل
دولوميت هيپيدیوتاپيک (فریدمن )1965 ،و
ایدیوتاپيک( S-سيبلي و گرگ )1987 ،ميباشد.
 -4-8سيمان دولوميتي پر کننده حفرات :دولوميت-
هاي زونه ميباشند که از بلورهاي درشت بلور شفاف
و اغلب شکلدار با مرزهاي مسطح تشکيل شده و به
صورت سيمان فضاهاي کوچک و بزرگ و
شکستگيها را پر نموده است (شکل  .)C-7اندازه
بلورهاي این سيمان دولوميتي متفاوت بوده (بين
 200تا  500ميکرون) و اغلب بستگي به اندازه
فضاهاي موجود دارد .این نوع دولوميتها در دماي
کمتر از  60 -50درجه تشکيل ميشوند (مازولو،
 .)1992دولوميت درشت بلور اسپاري پرکننده
حفرات در شرایط دفني کمعمق یعني در مراحل
آخر دیاژنز تشکيل ميشوند (موتي.)1990 ،
منشا دولوميتها :تعيين منشا دولوميتها ساده
نيست زیرا دولوميتها در شرایط متفاوتي تشکيل
ميشوند .دولوميتها ميتوانند به صورت اوليه،
دیاژنتيکي یا در فاز هيدروترمالي تشکيل گردند
(ماچل ،)2000 ،که به شرح زیراند:
-1دولوميتهایي که تقریباً همزمان با رسوبگذاري و
همراه با کانيهاي تبخيري در مراحل اوليه تشکيل
ميشوند (دولوميت نوع اول) .معموالً این دولوميتها
جانشين آراگونيت یا کلسيت داراي منيزیم باال 8مي-
شوند (لند .)1985 ،مکانيزمهاي متفاوتي براي
تشکيل این دولوميتها ارائه شده است :الف) در
مناطق کمعمق توسط پمپاژ جزرومدي ب) جریانات
برگشتي ،ج) مقدار منيزیم الزم براي تشکيل این

8- HMC
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رسوبات به سمت دریا نشت ميکنند .در همين حال
مقادیري از این آبها بر اثر تبخير در سطح ،از
طریق نيروي مویينه به سطح سبخا باز ميگردند.
طي این عمل ،آبهاي حفرهاي رسوبات تغليظ شده،
به حدي که کربنات (آراگونيت) و سپس سولفات
(ژیپس یا انيدریت) رسوب ميکند .رسوب این کاني-
ها موجب کاهش ميزان کلسيم 9در آبهاي حفرهاي
و باال رفتن نسبت منيزیم /کلسيم ميگردد .این امر
موجب تسهيل رسوب دولوميت و یا دولوميتي شدن
ميشود .از طرف دیگر تشکيل کانيهاي سولفات
کلسيم موجب کاهش غلظت یون سولفات و اثر
مزاحمت آن بر روي تشکيل دولوميت ميشود .این
نوع مدل دولوميتي شدن در بخش مياني سازند
آسماري و در رخساره پهنه جزرومدي مشاهده
گردید و با توجه به شواهد بافتي از قبيل بافت
ميکروکریستالين بلورهاي دولوميت موجود و
همراهي با رخساره سبخایي و کانيهاي تبخيري از
جمله انيدریت و ژیپس مدل دولوميتي شدن سبخا
براي آن پشنهاد شده است (شکل  .)A-8نوع دوم
دولوميتي شدن مدل نشتي -برگشتي است .که این
نوع مدل ،دولوميتهاي تدفين کمعمقاند و فرایند
دولوميتي شدن در این مدل به وسيله سياالت
حاصل از تبخير در آبهاي الگون یا آبهاي حفره-
اي جزرومدي است .این آبها پس از تغليظ به
وسيله تبخير ،به داخل رسوبات کربناته زیرین خود
نشت کرده و آنها را دولوميتي ميکنند (شکل .)B-8
این دولوميتهاي ثانویه بلورین عموماً همراه با
تبخيريها ميباشند .رسوب سولفات کلسيم موجب
افزایش نسبت منيزیم /کلسيم در شورابهها و کاهش
یون سولفات ميگردد .فرو رفتن این سياالت ،شور،

داراي درجه قليایيت 10باال و غني از منيزیم 11و فقير
از سولفات ،از طریق کربناتهاي تراوا موجب
دولوميتي شدن بخش مهمي از رسوبات سکوي
کربناته ميگردد .دولوميتي شدن از این طریق تا
عمق چند صد متري ميتواند روي دهد و گاهي
اوقات دولوميتها داراي سيمان هاليتياند که حاکي
از منشأ تبخيري سياالت دولوميت ساز است .این
نوع دولوميتي شدن به صورت جانشيني و سيمان
است .این نوع مدل دولوميتي شدن ،بيشتر در
قسمتهاي باالیي بخش پایيني سازند آسماري و
بخش باالیي سازند جهرم دیده مي شود که بيشتر
در محيطهاي ساب تایدال ،الگوني و به طور جزئي
در رمپ مياني نهشته شدند .نوع سوم دولوميتي
شدن ،دولوميتهاي تدفيني ميباشند .دولوميتهاي
تدفيني به صورت جانشيني و سيمان در زیر منطقه
فریاتيک فعال در فواصل نفوذناپذیر رسوبات که
تحت نفوذ آبهاي گرم و غني از منيزیم حوضهاي و
یا هيدروترمال هستند ،تشکيل ميشوند (شکل -8
 .)Cبسياري از فرایندهاي دولوميتي شدن در سيکل
رسوبي -دیاژنتيک به طور آغازین شروع ميشوند و
سپس در اعماق به وسيله دولوميتهاي مراحل
نهایي پوشيده و از بين ميروند .براي دولوميتي
شدن در محيط دفني ،کمترین موانع جنبشي وجود
دارد ،زیرا سياالت گرم و داغ هستند ،درجه قليایيت
کامالً قليایي و سياالت اغلب غني از  Mg2+مي-
باشند .دولوميتهائي که در اعماق محيط تدفيني
تشکيل شده یا تبلور دوباره ميیابند ،از دماي بحراني
ناصاف کننده گذر ميکنند ،در نتيجه پارامترهاي
بافتي -شيميایي آنها کامالً تغيير ميکند .دولوميتي
شدن تدفيني در اعماقي روي ميدهد که بر اثر

9- Ca2+

10- pH
11- Mg2+
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فشردگي رسوبات ،تخلخل ماتریکس به حدود  5الي
 %10رسيده و نفوذپذیري کمتر از یک ميلي دارسي
است ،بنابراین ،گردش سياالت در رسوبات بسيار
محدود بوده و دولوميتي شدن نيز محدود ميگردد.
در این اعماق دولوميتي شدن یا در مسير الیههاي
نفوذپذیر و گسلهاي حواشي حوضه صورت ميگيرد

و یا حاصل تبلور مجدد و تعادل مجدد دولوميتهاي
مراحل قبلي است .این مدل دولوميتي شدن ،بيشتر
در قسمتهاي زیرین سازند آسماري و بخشهاي
مياني و پایيني سازند جهرم که در محيطهاي رمپ
مياني ،رمپ بيروني و تا حدودي سد نهشته شدن
مشاهده گردید.

شکل  )A :4تشکيل هاله ميکریتي ،XPL .عمق  2772متر ،چاه شماره  )B .2آثار بورینگ در جلبک قرمز ،XPL .عمق
 2574متر ،چاه شماره  )C .10سيمان بلوکي پرکننده قطعه انحالل یافته ،XPL .عمق  2695متر ،چاه شماره )D .11
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سيمان بلوکي پرکننده حفره ،XPL .عمق  2581/1متر ،چاه شماره  )E .10سيمان انيدریتي فراگير زمينه ،XPL .عمق
 2466/5متر ،چاه شماره  (F .10سيمان انيدریتي فراگير زمينه ،XPL .عمق  2537متر ،چاه شماره .11

شکل  )A :5سيمان حاشيهاي اطراف اکينوئيد ،XPL .عمق  2582متر ،چاه شماره  )B .10افزایش اندازه بلورها از مرکز به
سمت حواشي مشخص است ،XPL .عمق  2710متر ،چاه شماره  )C .10سيليسي شدن ،XPL .عمق  2750متر ،چاه
شماره  )D .11انحالل اکينوئيد و پر شدگي توسط انيدریت ،XPL .عمق  2616متر ،چاه شماره  )E .10انحالل نوموليتس
و پرشدگي توسط انيدریت ،XPL .عمق  2628متر ،چاه شماره  )F .11فرایند فشردگي مکانيکي باعث کج شدگي
بایوکالستها شده است ،XPL .عمق  2605متر ،چاه شماره .10
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شکل  )A :6تمرکز مواد نامحلول در امتداد رگچههاي انحاللي ،XPL .عمق  2745متر ،چاه شماره  )B .11تجمع مواد
نامحلول در امتداد استيلوليت 2691 ،XPL .متر ،چاه شماره  )C .11فابریک در هم رفته ،XPL .عمق  2538متر ،چاه
شماره  )D .11دولوميکرایت با تخلخل بين بلوري و حفرهاي ،XPL .عمق  2623متر ،چاه شماره  )E .10دولوميکرایت با
سيمان انيدریتي بين بلوري ،XPL .عمق  2634متر ،چاه شماره  )F .10دولوميکرواسپارایت با تخلخل بين بلوري،XPL .
عمق  2540متر ،چاه شماره .11
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شکل  )A :7دولواسپاریت ،XPL .عمق  2574متر ،چاه شماره  )B .10دولواسپاریت با تخلخل بين بلوري ،XPL .عمق
 2529متر ،چاه شماره  )C .11دولوميت پر کننده حفره ،XPL .عمق  2524متر ،چاه شماره .11
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شکل  :8مدلهاي دولوميتي شدن پيشنهاد ميگردد براي دولوميتهاي مخزن آسماري -جهرم در ميدان نفتي گلخاري.
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پایيني منطقه مورد مطالعه به وفور وجود دارد و در
اکثر موارد خالي ميباشند ،اما به علت عدم اتصال به
همدیگر ،اهميت باالیي در افزایش کيفيت مخزني
ندارد.
 -3تخلخل بين بلوري :این نوع تخلخل ،اغلب مرتبط
با فرایندهاي دیاژنتيکي و دولوميتي شدن است.
اندازه منافذ کمتر از  1تا  10ميکرون است .اغلب در
دولوميتهاي جانشيني یافت ميشود و از نوع ثانویه
محسوب ميگردد .همچنين در آهکهاي متبلور و
رسوبات تبخيري که دیاژنز زیادي تحمل نکرده
باشند نيز فراوان است .شکل فضاهاي خالي بستگي
به شکل بلورها دارد و نفوذپذیري خوبي نشان مي-
دهد .در سازند آسماري مياني و جهرم تخلخل بين
بلوري یکي از مهمترین تخلخلها ميباشد (شکل
 .)C9مقایسه فراواني دولوميتي شدن با تخلخل بين
بلوري نشان دهنده تطابق این دو فرایند دیاژنزي با
یکدیگر است .با توجه به شدت دولوميتي شدن به
خصوص سازند جهرم این نوع تخلخل نقش مثبت بر
روي کيفيت مخزني سازندهاي آسماري و جهرم در
ميدان نفتي گلخاري داشته است.
 -4تخلخل قالبي :معموالً از انحالل انتخابي دانهها
حاصل ميشود .قالبها در محيطهاي متئوریک-
فراتيک ،همچنين محيطهاي تدفيني تشکيل مي-
شوند .اندازه منافذ  0.1تا  10ميلي متر معمول
است .تخلخل قالبي به دو شکل بایومولدیک و
تخلخل حاصل از فرایند دولوميت زدایي در منطقه
مورد مطالعه مشاهده شد .در کل ،تخلخل قالبي در
ميدان گلخاري در محيطهاي اینترتایدال ،الگون،
سد و ابتداي رمپ مياني مشاهده گردید و در اکثر
موارد توسط سيمان انيدریتي پر شدند (شکل .)D9

انواع تخلخلها

 -1تخلخل بين دانهاي :تخلخل بين دانههاي یک
سنگ رسوبي است .از نظر زایشي با تخلخل اوليه
رسوبي مرتبط است اما همچنين تخلخل ثانویه
(مانند تخلخلي که از انحالل جزئي هستههاي اُاُئيد
آراگونيتي ایجاد ميشود) را شامل ميشود .تخلخل
بين دانهاي در ماسههاي کربنات بدون گل امروزي
(حداکثر تا حدود  50درصد) ،همچنين در رسوبات
گلدار امروزي (حدود  40تا حدود  75درصد) باال
است .شکل فضاهاي خالي در این نوع تخلخل خيلي
متغير است و به اندازه قطعات ،جورشدگي و آرایش
دانهها بستگي دارد (رضایي .)۱٣۸٠ ،این نوع تخلخل
در منطقه مورد مطالعه ،حدود  3تا  4درصد ( 20تا
 % 25از تخلخل کل) ،در گرینستونها و پکستون-
هاي محيطهاي اینترتایدال ،الگوني و سد دیده مي-
شود ،اما معموالً توسط سيمان دولوميتي ،کلسيتي و
انيدریتي پر شدهاند با این وجود در افزایش کيفيت
مخزني سازندها نقش مثبت داشتهاند (شکل .)A9
 -2تخلخل درون دانهاي :یکي از تفاوتهاي مهم بين
تخلخلهاي موجود در رسوبات آواري و کربناته
گسترش تخلخل درون دانهاي در رسوبات کربناته
ميباشد .تخلخل درون دانهاي نوعي تخلخل اوليه
است که در خردههاي اسکلتي یا درون دانهها
تشکيل ميگردد .این نوع تخلخل با فضاي خالي
درون دانهاي اسکلتي مانند (فرامينيفرها) یا فضاهاي
باز که با از بين رفتن اجزاي داخلي ایجاد ميشود،
مربوط است (شکل  .)B9اندازه منفذ کمتر از 0.01
تا  1ميلي متر است .درکل ،ميزان نفوذپذیري در
این نوع تخلخل معموالً کم است ،زیرا حفرههاي
درون دانهاي ممکن است به هم مرتبط نباشند .این
نوع تخلخل ،در رخسارههاي پکستون و وکستون
بخش مياني تا باالیي سازند جهرم و سازند آسماري
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شکل  )A :9تخلخل بين دانهاي در زمينه که توسط سيمان انيدریتي پر شده ،XPL .عمق  ،2547چاه شماره )B .11

تخلخل درون دانهاي در نوموليتس ،XPL .عمق  ،2664چاه شماره  )C .11تخلخل بين بلورهاي درشت دولوميت،XPL .
عمق  ،2529چاه شماره  )D .11تخلخل قالبي نوموليتس که توسط انيدریت پر شده است ،XPL .عمق  ،2628چاه شماره
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 )E .11تخلخل شبکهاي در باندستون مرجاني ،XPL .عمق  ،2484چاه شماره  )F .2گسترش تخلخل حفرهاي،XPL .
عمق  ،2685چاه شماره  )G .11تخلخل شکستگي و پر شدن با سيمان ،XPL .عمق  ،2581.1چاه شماره .10

 -5تخلخل شبكهاي :تخلخل اوليه مرتبط با رشد
ارگانيسمهاي سازنده ریف است .تخلخل شبکهاي
ممکن است زیاد (در ریفهاي مرجاني امروزي) و یا
کم (در ریفهائي که ارگانيسمهاي چسبنده غالب-
اند) باشد .تخلخل شبکهاي به سرعت با تجمع
رسوب یا سيمان کربنات کاهش یافته است (شکل
 .)E9در مخزن آسماري -جهرم ميدان نفتي گل-
خاري ریفها (مرجانها) گسترش چنداني ندارند،
بنابراین این نوع تخلخل از اهميت پایيني برخوردار
است و به ندرت دیده ميشود .در مواردي که
تخلخل شبکهاي ایجاد شده توسط سيمان کلسيت
اسپاري و انيدریت پر شده است و مربوط به
ميکروفاسيس الگون ميباشد.
 -6تخلخل حفرهاي :این تخلخل به طور نامنظم توزیع
شده و بر اثر انحالل دیاژنتيکي اوليه و ثانویه بوجود
آمده است و دانهها یا مرز سيمانها را قطع کرده و
اندازه حفرهها  1ميليمتر تا  1سانتيمتر است.
تخلخل حفرهاي حاصل از انحالل ،ممکن است در
ابتدا از نوع تخلخل تابع فابریک باشد که بر اثر
پيشرفت انحالل ،شکل اوليه آن تغيير کرده و بزرگتر
شده باشد .عموماً تخلخل حفرهاي در سنگها به
صورت هم بعد ميباشد (شکل  .)F9در مخزن
آسماري -جهرم ميدان گلخاري تخلخل حفرهاي
مهمترین تخلخل به شمار ميآید زیرا گسترش خوب
این تخلخل احتماالً به دليل تشکيل و توسعه آن در
محيط دیاژنزي دفني و جوي ميباشد و در محيط
متئوریک ،سياالت تحت اشباع از کربنات کلسيم
موجب انحالل بيشتر و توسعه تخلخلهاي قالبي و
بين دانهاي به تخلخلهاي حفرهاي گردیده است و
همچنين این تخلخل کمتر تحتتاثير فرایندهاي

دیاژنزي (سيماني شدن ،تهنشست انيدریت و ژیپس)
قرار گرفتهاند و بين  7تا  8درصد از کل تخلخل
شامل ميشود بيش از سایر تخلخلها حفظ شده
است و تاثير مهمي در کيفيت مخزني دارد و بيشتر
در بخش باالیي سازند جهرم و بخش زیرین سازند
آسماري مشاهده گردید.
 -7تخلخل شكستگي :این نوع تخلخل فابریک سنگ
را قطع ميکند و عموماً حاصل نيروهاي جهتدار
(تکتونيکي) ،فروریزش و یا انحالل در آهکها و یا
تبخيريها هستند .تخلخل شکستگي با منشأ
تکتونيکي ،به ویژه در اینتروالهاي دولوميتي
گسترش بيشتري دارد ،زیرا دولوميت شکنندهتر از
آهک است و آهک معموالً تحت فشار تا حدي
جریان ميیابد و یا انحالل فشاري در آن صورت مي-
گيرد .تخلخل اصلي در بسياري از مخازن کربناته از
نوع شکستگي است اما در مخزن آسماري -جهرم
ميدان نفتي گلخاري ،شکستگيها بيشتر در
اینتروالهاي دولوميتي و سنگ آهک دولوميتي
مشاهده شد ولي به علت فراواني کم و پر شدن با
سيمان انيدریت ،ژیپس یا کلسيت تأثير زیادي بر
کيفيت مخزني نامبرده ندارند .این تخلخل ،بيشتر در
بخش باالیي سازند جهرم و بخش پایيني سازند
آسماري مشاهده گردید( .شکل .)G9
توالي پاراژنزي فرايندهاي دياژنزي در منطقه مورد
مطالعه

با توجه به تقدم و تاخر زماني فرایندهاي دیاژنزي بر
مبناي شواهد پتروگرافي و رابطه بافتي بين آنها
ترتيب زماني حوادث دیاژنزي یعني توالي پاراژنزي
رویدادهاي دیاژنزي براي مخزن آسماري -جهرم
پيشنهاد گردیده است (جدول  .)1بررسي مشخصه-
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دفني در این سازند ميباشد .به نظر ميرسد که این
سازندها بعد از محيط دیاژنزي دریایي وارد محيط
دیاژنز متئوریکي شده است ،زیرا نمونههایي که
تحتتاثير سيماني شدن (سيمان هم بعد) محيط
فراتيک آب شيرین قرار گرفته بودند ،پس از
قرارگيري در محيط دیاژنزي دفني ،فواصل بين
دانهها حفظ شده و دانهها با هم تماس ندارند .این
امر نشان ميدهد که رسوبات پس از تحمل دیاژنز
دریایي مستقيما وارد محيط دیاژنز دفني نشدهاند.
همچنين پوشيده شدن سيمانهاي حاشيهاي توسط
سيمان هم بعد متئوریک نيز شاهد دیگري است که
رسوبات اوليه تشکيل دهنده این سازند بعد از
رسوبگذاري احتماالً در اثر افت سطح آب دریا و نفوذ
سياالت جوي به درون رخسارههاي محيط کربناته،
ابتدا محيط دیاژنز متئوریک را طي کرده و بعد وارد
محيط دفني شدهاند .وجود سيمان کلسيت اسپاري
دروزي در قالبهاي باقي مانده از دوکفهايها نشان
ميدهد که صدفهاي آراگونيتي در محيط وادوز
تحت جوي تحتتاثير انحالل قرار گرفته و فضاي
خالي ایجاد شده قبل از ورود به محيط دفني در
محيط فراتيک آب شيرین توسط کلسيت اسپاري
دروزي با ترکيب کم منيزیم پر شده و سپس وارد
محيط دفني شدهاند .در نتيجه ميتوان گفت که
رسوبات بعد از تحمل محيط دیاژنز دریایي وارد
محيط دیاژنزي تحت جوي شده و سپس وارد محيط
دیاژنز دفني شدهاند (جدول .)1

هاي اصلي عوارض دیاژنزي ،تفکيک سه محيط
دیاژنزي دریایي ،متئوریک و دفني را در این سازند
آشکار ساخته است.
الف) گسترش سيمانهاي دریایي مانند سيمان
حاشيهاي و پدیده ميکریتي شدن ذرات آهکي نشان
دهنده وقوع دیاژنز دریایي در این سازندها ميباشد.
ب) شواهدي از قبيل انحالل گسترده قطعات ناپایدار
آراگونيتي و ایجاد فضاي خالي و سپس پر شدن آن-
ها توسط سيمان هم بعد و همچنين وجود
نئومورفيسم و تبدیل آراگونيت به کلسيت که معموالً
در محيط متئوریک اتفاق ميافتد ،ميتواند نشان
دهنده محيط دیاژنزي متئوریک باشد .از طرف دیگر
وجود ریزرخسارههاي باالي پهنه جزرومدي مانند
انيدریت ،دولوميکرایت و مادستون فاقد فسيل بيانگر
خارج شدن رمپ کربناته از آب و حاکم شدن شرایط
محيط سبخایي ميباشد که نشان ميدهد این
سازندها در زمان تشکيل گاهگاهي در معرض جو
قرار گرفته است.
ج) گسترش سيمانهاي محيط دیاژنزي دفني مانند
سيمان انيدریتي فراگير ،سيمانهاي دروزي و هم
بعد که شواهدي مانند در برگرفتن پوششهاي
ميکرایتي شکسته شده ،پر کردن شکستگيها و
همچنين وجود دولوميتهاي تدفيني ميتواند نشان
دهنده محيط دیاژنز دفني باشد .عالوه بر این
گسترش عوارض فشردگي مکانيکي مانند کج شدگي
بایوکالستها ،فابریکهاي درهم رفته ،رگچههاي
انحاللي ،استيلوليتها دالیل محکمي بر وقوع دیاژنز
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جدول :1توالي پاراژنزي پيشنهادي فرایندهاي دیاژنزي مشاهده شده در مخزن آسماري -جهرم ميدان نفتي گلخاري

دریایي ،جوي و دفني سازندهاي مورد مطالعه را
تحتتأثير قرار دادهاند .فراوانترین فرایند دیاژنزي
تأثيرگذار در رسوبات دولوميتي شدن ،سيماني شدن
و انحالل است که دولوميتي شدن و انحالل تأثير
مثبت و سيماني شدن تأثير منفي بر کيفيت مخزني
نامبرده دارد .دولوميتهاي مشاهده شده در منطقه

نتيجهگيري
فرایندهاي دیاژنزي تاثيرگذار بر روي سازندهاي
آسماري و جهرم ميدان نفتي گلخاري شامل
ميکریتي شدن ،آشفتگي زیستي ،سيماني شدن،
نئومورفيسم ،سيليسي شدن ،انحالل ،تراکم و
دولوميتي شدن است که در محيطهاي دیاژنزي
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و تخلخل بين دانهاي حدود  3تا  4درصد و تخلخل
بين بلوري با حدود  2تا  3درصد در ردههاي بعدي
قرار دارند .فرایندهاي دیاژنزي تأثير عمده بر روي
رخسارههاي پهنه جزرومدي ،الگون ،سدي و دریاي
باز (رمپ مياني) و تأثير کمتري بر روي رخسارههاي
دریاي باز (رمپ بيروني) در سازندهاي مورد مطالعه
داشته است.

مزبور شرایط دیازنتيکي متفاوتي را تحمل کردهاند و
داراي منشأهاي متفاوتي ميباشند که دولوميتهاي
نوع اول (دولوميکرایت) به عنوان دولوميت تقریباً
همزمان با رسوبگذاري در نظر گرفته شده است.
دولوميت نوع دوم (دولوميکرواسپارایت) از جایگزیني
کربنات کلسيم اوليه و در طي مراحل تدفيني کم-
عمق تشکيل گردیده است .دولوميت نوع سوم
(دولواسپاریت) در اثر تبلور مجدد دولوميتهاي
قبلي حاصل شده است .دولوميت نوع چهارم (حفره
پر کن) در مرحله دیاژنز تدفيني کمعمق و عميق
تشکيل شدهاند .اما مهمترین تخلخلهاي مشاهده
شده تخلخل حفرهاي است ،زیرا به علت فراواني ،به
هم متصل بودن و خالي بودن ميتواند نقش مهمي
در کيفيت مخزن مورد مطالعه داشته باشد و حدود
 7تا  8درصد ( %50از تخلخل کل) را شامل ميشود

سپاسگزاري

نویسندگان از معاونت پژوهش و توسعه شرکت ملي
مناطق نفتخيز جنوب به خاطر در اختيار نهادن
دادههاي ميدان و همچنين موافقت با انتشار
دستاورد پژوهش سپاسگزاري مينمایند .نکته
سنجي و نقد دقيق نسخه اوليه از سوي داوران به
رفع کاستيها و افزایش کيفيت متن مقاله کمک
فراواني نموده است.

رضایي ،م .1380 ،.زمينشناسي نفت ،انتشاراتعلوي ،تهران 472 ،ص.

یزداني ،م .و راکي ،ع.ق .1387 ،.مجموعه اطالعاتمغزه ،گزارش پ ،5965 -شرکت ملي مناطق نفت-
خيز جنوب ،اهواز.
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