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بررسي بافت ميكرايت و رابطه آن با گسترش ريزتخلخلها و تغييرات
كيفيت مخزني ،سازند داريان ،بخش مركزي خليج فارس
وحيد توكلي

*1

استادیار دانشکده زمينشناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران
پذیرش مقاله1395/10/26 :
تأیيد نهایی مقاله1396/5/17 :
چكيده
رخسارهها ،محيط رسوبی ،فرآیندهاي دیاژنزي و ریزتخلخلهاي موجود در سازند داریان در سه چاه از یک ميدان
در بخش مرکزي خليج فارس در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان داد که سازند داریان از
شش ریزرخساره کربناته تشکيل و در یک رمپ کربناته نهشته شده است .بررسی فرآیندهاي دیاژنزي نشان داد
که رسوبات پس از نهشته شدن در سه محيط دیاژنزي دریایی ،جوي و تدفينی قرار گرفتهاند .دیاژنز دریایی تأثير
زیادي بر روي این سازند نداشته است اما انحالل جوي سبب گردیده تا برخی دانهها حل شده و دانههاي
ميکرایت گرد شوند .در محيط دفنی فضاهاي خالی انحاللی ایجاد شده با سيمان کلسيتی پر شده است و در
نتيجه تخلخل کاهش یافته است .در مطالعات پتروگرافی تخلخل زیادي در نمونهها مشاهده نمیگردد اما
آزمایشات معمول مغزه ،تخلخل قابل مالحظهاي را در این نمونهها نشان میدهد و این امر تأیيدکننده حضور
ریزتخلخلها بهعنوان اصلیترین نوع تخلخل در نمونهها است .بررسی نمونههاي ميکرایتی با استفاده از
ميکروسکوپ الکترونی نشان داد که دانههاي ميکرایت ،گردشده با تماس نقطهاي هستند .گردشدگی دانهها
سبب شده تا تخلخل زیادي در آنان ایجاد گردد .نوع تماس نقطهاي نيز سبب شده است تا این تخلخل در طی
دیاژنز عميق حفظ گردد .بررسی ارتباط بين ریزتخلخلها با رخسارهها و محيط رسوبی نشان میدهد این نوع
از تخلخل در همه رخسارههاي گلپشتيبان دیده میشود و با عميقتر شدن محيط رسوبی و افزایش ميزان
ميکرایت در نمونهها ،ریزتخلخل موجود در آنان نيز افزایش مییابد.
واژههاي كليدي :بافت ميکرایت ،خليج فارس ،ریزتخلخل ،سازند داریان ،کيفيت مخزنی.

* -نویسنده مسئول09127035242 :

Email: vtavakoli@ut.ac.ir
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میشود .براي مثال خردشدن پوسته فرامينيفرها
حدود  5درصد ميکرایت موجود را تأمين مینماید
(گيشلر و همکاران .)2013 ،با توجه به فرسایشی
که بر روي این دانهها اتفاق میافتد ،اغلب این نوع
ميکرایتها گردشده هستند .فرسایش بستر نيز
مقداري ميکرایت به محيط وارد میکند .این
ميکرایتها نيز گردشده هستند .بخشی از ميکرایت
موجود نيز به طور مستقيم از آب دریا و در اثر
فوقاشباع شدن محيط نسبت به کربنات توليد
میگردد .بررسی منشأهاي مختلف براي ميکرایتها
نشان میدهد که انواع مختلف شکلها در ميکرایت-
ها وجود دارد اما اغلب زاویهدار هستند .فرآیندهاي
دیاژنزي مختلف سبب تغييرات زیادي در شکل
اوليه دانههاي ميکرایت میگردد .مجموع این
فرآیندها تعيينکننده ميزان تخلخل موجود در
نمونه است .سازند داریان یکی از اصلیترین
سازندهاي مخزنی کشور محسوب میگردد .این
سازند با ليتولوژي کربناته و ماهيت گلپشتيبان در
مرکز خليجفارس شناخته میشود (مهرابی و
همکاران2015 ،؛ نادري خوجين و همکارانa,b ،
 .)2016با توجه به حضور زیاد زمينه گل کربناته،
این سازند مستعد داشتن مقدار قابل مالحظه
ریزتخلخلها است .این مطالعه به بررسی ميزان
ریزتخلخلها ،منشأ و چگونگی تغييرات آنان در
سازند داریان در بخش مرکزي خليجفارس
میپردازد .نتایج حاصل ،نقش ریزتخلخلها در
کيفيت مخزنی این سازند را مشخص مینماید.
سازندهاي داراي ریزتخلخل قابليت زمينشناسی
مناسبی جهت شکافت هيدروليکی و افزایش
بازیافت دارند و در نتيجه مطالعه ریزتخلخل در آنان
نقش مهمی در انجام این فرآیند در آنان دارد.

مقدمه
ریزتخلخلها در برخی از مخازن کربناته دنيا
اصلیترین نوع تخلخل محسوب میگردند (موشير،
1989a,b؛ مازولو2004 ،؛ لونوي2006 ،؛ والري،
 .)2010 a,bدر مطالعات مختلف اندازههاي
گوناگونی براي این نوع از تخلخل ذکر شده است اما
در همه این مطالعات ،این نوع از تخلخلها در
بررسیهاي پتروگرافی قابل مشاهده نبوده و تنها با
استفاده از ابزارهایی با بزرگنمایی بيشتر دیده
میشود و در آزمایشات معمول مغزه و یا براساس
دادههاي چاهپيمایی قابل اندازهگيري است (چوکت
و پري1970 ،؛ موشير1989 a,b ،؛ والري و
همکاران2010 a,b ،؛ لوسيا1995 ،؛ پيتمن،
 .)1971در رسوبات و سنگهاي رسوبی ميزان
تخلخلها به شکل و بافت دانهها بستگی دارد (تاکر،
 .)2001بافت دانهها نيز شامل آرایش ،جهت
یافتگی و نوع تماس دانهها است .در بررسی
ریزتخلخلها باتوجه به اینکه دانههاي ميکرایت
تشکيل دهنده بخش اصلی سنگ هستند ،شکل و
آرایش دانههاي ميکرایت تعيينکننده ميزان
تخلخل موجود در این سنگها است .این موارد نيز
به شکل اوليه و فرآیندهاي دیاژنزي رخ داده بر روي
آنها بستگی دارد (والري و همکاران.)2010 a,b ،
در ميکرایتها ،منشأ میتواند از بررسی شکل اوليه
مشخص شود .چندین منشأ شامل زیستی،
غيرزیستی و دیاژنزي تاکنون براي ميکرایت در
کربناتها شناسایی شده است .اصلیترین منشأ این
دانههاي کربناته ،جلبکها (پنيسيلوس و هاليمدا)
هستند .این موجودات حجم زیادي ( 60تا 70
درصد) از ميکرایتهاي موجود در محيطهاي
رسوبی کربناته را تأمين میکنند (گيشلر و
همکاران .)2013 ،شکل اوليه این ميکرایتها اغلب
ميلهاي است .بخشی از ميکرایت موجود نيز توسط
فرسایش آلوکمهاي قبلی (منشأ غيرزیستی) توليد

محدوده مورد مطالعه
مطالعات پيشين نشان میدهد که آب و هواي گرم
و مرطوب در طول دوره کرتاسه در صفحه عربی
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درسته2010 ،؛ مورر و همکاران2013 ،؛ مهرابی،
 .)2015این سازند بر روي سازند گدوان نهشته
شده است و مرز آن با این سازند تدریجی است.
سازند داریان از نظر چينهشناسی به ترتيب از پایين
به باال به سه عضو داریان پایينی ،هوار و داریان
باالیی تقسيم میگردد .در ميدان مورد مطالعه،
سازند داریان با شروع تهنشست سازند آواري
کژدمی خاتمه مییابد .مرز این دو سازند فرسایشی
است (نادري خوجين و همکاران.)2016 b ،
موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه در شکل 1
دیده میشود.

حاکم بوده است .در این زمان صفحه عربی در حدود
 25درجه عرض جنوبی قرار داشته و در بخش
مرکزي خليجفارس ،رسوبگذاري کربناتها در یک
سکوي کربناته گسترده انجام میشده است .این
حوضههاي درون شلفی در اثر اختالف فرونشست
حرارتی تشکيل میشده است (الشرهان و نایرن،
 .)1993حرکت سري هرمز نيز نقش قابل
مالحظهاي در تشکيل این حوضهها داشته است
(ون بوخم و همکاران2010 ،؛ القمدي و پوپ
 .)2014توالی کربناته داریان در طی آپتين در این
منطقه گسترش یافته است (شرویدر2010 ،؛

شکل  :1موقعيت منطقه مورد مطالعه

مواد و روشها
 )1965جهت تشخيص کلسيت از دولوميت
رنگآميزي گردید .در مجموع تعداد  760مقطع
نازك بررسی گردیده و شاخصهاي رخسارهاي و
دیاژنزي آنان (مانند نام نمونه ،ليتولوژي ،نوع و
ميزان دانهها ،نوع و ميزان انواع تخلخلها ،سيمان-
ها) ثبت گردید .نامگذاري رخساره با استفاده از
روش دانهام ( )1962انجام شد .پس از مطالعات

مغزههاي موجود از سه چاه از یک ميدان در بخش
مرکزي خليجفارس و در مجموع  380متر مغزه از
سازند داریان مورد بررسی قرار گرفت .از هر متر
مغزه دو نمونه پالگ تهيه گردید و بخشهاي بریده
شده باال و پایين پالگها براي تهيه مقطع نازك
مورد استفاده قرار گرفت .یک سوم از هر مقطع
نازك با استفاده از محلول آليزارین قرمز (دیکسون،
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دولوميت در زمينه گلی دیده میشود .نوشکلی
افزایشی در برخی نمونهها رخ داده است .ضخامت
این رخساره در توالیهاي مورد مطالعه از چند
سانتیمتر تا دو متر متغير است و در مجموع
ضخامت زیادي از سازند داریان را تشکيل نمیدهد.
با توجه به حضور رسوبات آواري و فسيلهاي عميق،
تهنشست این رخساره در دو محيط جزر و مدي و
یا دریاي باز صورت گرفته است .در مواردي که
رسوبات آواري قابل مالحظهاي در نمونه حضور
دارند و یا ساخت فنسترال در آن قابل مشاهده
است ،محيط این رخساره به جزر و مدي و در
مواردي که فسيلهاي عميق در آن مشاهده
میگردد ،محيط دریاي باز به آن نسبت داده شده
است .در مطالعات پتروگرافی تخلخلی در این
رخساره مشاهده نمیگردد و ساختهاي فنسترال
موجود نيز همگی با کلسيت پر شده است.

پتروگرافی ،تعداد  55نمونه از رخسارههاي مختلف
جهت مطالعات ميکروسکوپ الکترونی انتخاب
گردیده و با استفاده از ميکروسکوپ مدل VEGA-
 TESCAN-LMUمورد بررسی قرار گرفت .نمونهها
قبل از بررسی و عکاسی ،با طال پوشش داده شد.
دادههاي تخلخل با استفاده از قانون بویل و
تخلخلسنج مدل  PORG-200با استفاده از گاز
هليوم به دست آمد .تراوایی توسط نيتروژن و با
استفاده از قانون دارسی با استفاده از دستگاه
تراواییسنج  Corelab-SP-200در آزمایشگاه
شرکت پنترا اندازهگيري گردیده است.
نتايج
رخسارهها و محيط رسوبي

رخسارهها و محيطهاي رسوبی سازند داریان در
مطالعات مختلفی مورد بحث قرار گرفته است
(وینسنت و همکاران2010 ،؛ ون بوخم و همکاران،
2010؛ موسويزاده و همکاران2014 ،؛ شعبانپور
حقيقی و صحرایيان2014 ،؛ منصوريدانشور و
همکاران2015 ،؛ مهرابی و همکاران2015 ،؛ نادري
خوجين و همکاران .)2016 a,b ،در اینجا
رخسارهها و محيطهاي رسوبی مربوط به چاههاي
مورد مطالعه شرح داده میشود.

رخسارههاي الگون

وكستون بايوكالستي/پلوئيدي ( :)MF2اغلب بخش-
هاي سازند مورد مطالعه را رخساره وکستون
بایوکالستی تشکيل میدهد (شکل .)B 2
بایوکالستها اغلب فرامينيفرهاي بنتيک با اندازه
کوچکتر از  2ميلیمتر هستند اما در برخی موارد
اندازه بزرگتر نيز مشاهده میگردد .در برخی
نمونهها پلوئيد نيز همراه با قطعات بایوکالستی دیده
میشود اما مقدار آنان در موارد معدودي به بيش از
 10درصد میرسد .آثار زیستآشفتگی هم در
مقاطع نازك و هم در نمونههاي مغزه در این
رخساره دیده میشود اما مقدار آن در بخشهاي
پایينی داریان بيشتر است .گل آواري در برخی
نمونهها با فراوانی اندك قابل مشاهده است .نوشکلی
افزایشی و ميکرایتیشدن در برخی نمونهها دیده
میشود .بافت گلغالب ،حضور فرامينيفرهاي
بنتيک و پلوئيدها و نيز انرژي پایين محيط
تهنشست محيط بسته تا نيمه بسته الگونی را براي

پهنه جزر و مدي

مادستون تا مادستون فسيلدار ( :)MF1رخساره
مادستون در داریان باالیی و نيز بخش باالیی عضو
هوار دیده میشود (شکل  .)A 2دانهها کمتر از 10
درصد و در مواردي که دانه در نمونه دیده میشود،
اغلب فرامينيفرهاي پالنکتونيک با اندازه کوچک
است .در بيشتر نمونهها رسوبات دانهریز آواري نيز
همراه با نمونه مشاهده میگردد .مقدار این رسوبات
آواري گاهی تا  30درصد نمونه را شامل میگردد و
به همين سبب اغلب نمونهها در مطالعات
پتروگرافی رنگ تيره دارند .در موارد بسيار کمی
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محيط الگون را نشان میدهد .دولوميتها در این
رخساره در نمونههاي داریان پایينی مشاهده
میگردد .تنها تخلخل قابل مشاهده موجود در این
نمونهها ،تخلخل حاصل از شکستگی است که در
موارد معدودي قابل مشاهده است .اغلب این
تخلخلها نيز با سيمان کلسيتی پر شده است.
نوشکلی افزایشی و ميکرایتیشدن در بيشتر نمونهها
دیده میشود .در برخی نمونهها نيز پوسته فسيلها
با سيمان کلسيتی جایگزین شده است.

این رخساره نشان میدهد .دولوميتها در موارد
اندکی دیده میشوند .این دولوميتها خودشکل و
با سطوح صاف بوده و در زمينه گلی شناورند.
شکستگیهاي پرشده با سيمان کلسيتی در این
رخساره به فراوانی قابل مشاهده است .در برخی
قسمتها مانند بخشهاي پایينی داریان باالیی
سيمان هاي ميکرواسپار با مقادیر اندك حضور دارد.
ساختهاي حاصل فشردگی مانند استيلوليتها و
رگچههاي انحاللی در این رخساره مشاهده
میگردد .در این رخساره نيز در مطالعات مقاطع
نازك تخلخل مشاهده نمیگردد.
وكستون تا پكستون اربيتوليندار ( :)MF3مطالعات
گوناگونی تاکنون بر روي اربيتولينيدها در جهان
انجام شده است (ویالس و همکاران1995 ،؛
هوسينک2001 ،؛ ماتسومارو و فوروساوا2005 ،؛
شرویدر و همکاران2010 ،؛ آفاق و شعبانپور
حقيقی .)2014 ،این مطالعات منجر به شناخت
کامل این خانواده از نگاه تکامل ،ساختار و شکل
هندسی گردیده است .در سازند داریان در بخش
مرکزي خليجفارس در برخی موارد بخش غالب
نمونههاي مورد مطالعه را اوربيتولينيد تشکيل
میدهد (شکل  .)C 2اندازه این فسيلها از چند ده
ميکرون تا چند ميلیمتر متغير است .عالوه بر این
موجودات ،قطعات بایوکالستی دیگر نيز در این
نمونهها با فراوانی کمتر قابل مشاهده است .پلوئيدها
نيز در برخی نمونهها حضور دارند .در برخی موارد
گل آواري به مقدار اندك (کمتر از  10درصد) نيز
دیده میشود .پوستههاي اوربيتولينيدها در بسياري
موارد با کانیهاي تيره جایگزین شده است .با توجه
به اینکه تشکيل نمونههاي پکستونی در این گروه
حاصل فراوانی قطعات فسيلی است و نه انرژي باالي
محيط تهنشست ،این نمونهها هم با بافت وکستونی
و هم با بافت پکستونی در یک دسته قرار گرفتهاند.
حضور فراوان اوربيتولينيدها همراه با گل آهکی

رخساره سدي

پكستون پلوئيدي/بايوكالستي ( :)MF4رخسارههاي
پکستونی با برتري پلوئيد و یا بایوکالست در این
رخساره قرار میگيرند (شکل  .)D 2حضور پلتها
نشان دهنده انرژي متوسط محيط رسوبگذاري
است که از طرفی پلتها را تشکيل داده است و از
طرف دیگر به حدي نبوده که سبب خردشدن آنان
گردد .ليتولوژي اغلب نمونهها آهکی است اما در
مواردي دولوميتهاي خودشکل با سطوح مسطح
نيز دیده میشود .دانههاي پلوئيد و بایوکالست در
اندازه ماسه هستند .اینتراکالستها با مقادیر اندك
(متوسط  5درصد) در کنار سایر دانهها قابل
مشاهده است .آثار زیستآشفتگی و کانیهاي تيره
نيز در این رخساره دیده میشود .گل آهکی
(ميکرایت) و سيمان کربناته همزمان در این
رخساره وجود دارد .سيمانها در مواردي که بين
دانهها را پر میکند ميکرواسپار و درون دانهها به-
صورت بلوکی است .حضور همزمان بایوکالست،
پلوئيد و اینتراکالست و نيز سيمان آهکی و
ميکرایت نشان میدهد که این رخساره در محيط
سمت ساحل سد نهشته شده است .در مطالعات
مقاطع نازك تنها تخلخل حاصل از شکستگی در
این رخساره قابل مشاهده است و تخلخل دیگري
در آن مشاهده نمیگردد .در بسياري از موارد نيز
تخلخلها با سيمان کلسيتی بلوکی پر شده است.

122

بررسی بافت ميکرایت و رابطه آن با گسترش ریزتخلخلها 123........................................................................................

مشاهده میگردد .آثار زیستآشفتگی و کانیهاي
تيره به فراوانی در این رخساره مشاهده میگردد.
در مطالعات ميکروسکوپی هيچگونه تخلخلی در
نمونههاي مربوط به این رخساره مشاهده نمیگردد.
شکستگیها در مواردي که وجود دارند با سيمان
کلسيتی پر شدهاند .این کلسيتها درشت و بدون
ادخال هستند .نوشکلی افزایشی در این رخساره به
فراوانی دیده میشود اما برخالف رخسارههاي قبلی،
ميکرایتیشدن فرآیند رایجی نيست .در برخی
نمونهها پوستههاي فسيلی با سيمان کلسيتی
جایگزین شده است.

ميکرایتیشدن و نوشکلی افزایشی در این رخساره
به فراوانی قابل مشاهده است.
گرينستون/پكستون بايوكالستي ( :)MF5نمونههاي
موجود در این رخساره داراي مقادیر بسيار اندك
(بين صفر تا  5درصد) گل هستند .ماتریکس بسيار
کم در این رخساره نشاندهنده انرژي باالي محيط
تهنشست میباشد (شکل .)E 2ليتولوژي در همه
نمونهها آهکی است و دولوميت در آن دیده
نمیشود .اغلب دانهها در اندازه ماسه هستند اما
بایوکالستهاي بزرگ با فراوانی اندك (متوسط 5
درصد) قابل مشاهده است .دانههاي غالب
فرامينيفرهاي بنتيک هستند .سایر آلوکمها شامل
پلوئيد (متوسط  6درصد) و اینتراکالست (متوسط
 2درصد) است .این مشخصات نشاندهنده محيط
سد براي این رخساره است .هيچگونه تخلخلی در
مطالعات پتروگرافی در این رخساره مشاهده
نمیگردد .ميکرایتیشدن در برخی نمونهها قابل
مشاهده است .این نمونهها در سازند داریان در
ميدان مورد مطالعه بسيار نادر است.
فلوتستون بايوكالستي ( :)MF6این رخساره براساس
طبقهبندي اصالح شده دانهام ( )1962توسط
امبري و کلوان ( )1971نامگذاري شده است .در
این رخساره حداقل  10درصد اجزا بزرگتر از 2
ميلیمتر هستند و این اجزاي بزرگ از موجودات
ریفساز تشکيل شده است (شکل  .)F 2اجزاي
اصلی جلبکها و براکيوپودها هستند .زمينه سنگ
را گل آهکی تشکيل میدهد .با توجه به اندازه بزرگ
قطعات بایوکالستی و حضور گل ،محيط سمت
دریاي سد براي این رخساره در نظر گرفته میشود
(بورچت و رایت .)1992 ،در بخشهاي پایينی
سازند داریان در ميدان مورد مطالعه ،این رخساره
در برخی موارد دولوميتی شده است .در همين
بخش گل آواري نيز همراه با دانهها مشاهده
میگردد .در برخی نمونهها پلوئيد در مقادیر اندك

محيط رسوبي

مطالعات پيشين یک محيط رمپ کربناته کمعمق
را براي این سازند پيشنهاد مینماید (وینسنت و
همکاران2010 ،؛ ون بوخم و همکاران2010 ،؛
موسويزاده و همکاران2014 ،؛ شعبانپور حقيقی
و صحرایيان2014 ،؛ منصوريدانشور و همکاران،
2015؛ مهرابی و همکاران2015 ،؛ نادري خوجين
و همکاران .)2016 a ،نتایج حاصل از این مطالعه
نيز نشان داد که سازند داریان در منطقه مورد
مطالعه در چنين محيطی نهشته شده است.
خصوصيات رسوبی رخسارهها ،تنوع کم آنان ،عدم
گسترش قابل مالحظه سد کربناته ،عدم تغييرات
ناگهانی در رخسارهها ،عدم وجود ساختهاي
ریزشی در مغزهها و تغيير تدریجی رخسارهها نشان
میدهد که محيط رسوبی یک رمپ کمشيب
کربناته بوده است (شکل  .)3در بخش داریان
پایينی ،رخسارههاي الگون برتري دارند (شکل .)4
سپس رخسارههاي سدي و سمت ساحل سد به
ترتيب فراوانترین رخسارهها را تشکيل میدهند.
این امر نشان میدهد که این عضو در یک محيط
بسته کمعمق الگونی که توسط برجستگی زیرآبی
بایوکالستی محصور بوده ،رسوب کرده است.
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هوار داراي مواد آواري بيشتري باشد .اغلب
رخسارههاي داریان باالیی را رخسارههاي انتهاي
رمپ داخلی تشکيل میدهد (شکل  .)4این محيط
در مجاورت سمت دریاي سد کربناته قرار دارد
(بورچت و رایت.)1992 ،

سد بایوکالستی گسترش چندانی نداشته است و
بهصورت الیههاي کمضخامت دیده میشود .این
محيط رسوبی در عضو هوار نيز ادامه یافته چرا که
در این عضو نيز محيط الگونی برتري دارد .تنها
تفاوت این دو قسمت در ميزان ورود رسوبات آواري
دانهریز به محيط بوده است که سبب گردیده تا عضو

شکل  :2تصاویر ميکروسکوپی رخسارههاي موجود از سازند داریان در ميدان مورد مطالعه .شکلهاي  Aتا  Fبه ترتيب
مادستون تا مادستون فسيلدار ،وکستون بایوکالستی/پلوئيدي ،وکستون تا پکستون اربيتوليندار ،پکستون
پلوئيدي/بایوکالستی ،گرینستون/پکستون بایوکالستی و فلوتستون بایوکالستی را نشان میدهند .تصاویر در نور عادي و
مقياس همه شکلها یکسان است.

شکل  :3مدل محيطرسوبی به همراه توزیع رخسارهها و آلوکمهاي اصلی .با تغييرات (بورچت و رایت.)1992 ،
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دیاژنزي پایه مطالعات بعدي رسوبشناسی و
مخزنی است و نيز جهت تعيين محلهاي مناسب
در چاه مورد مطالعه براي انجام آزمایشات
ميکروسکوپ الکترونی مطالعات دیاژنزي انجام شد.
نتایج این مطالعه نيز نشان میدهد که در رسوبات
سازند داریان در چاههاي مورد بررسی ،هرسه نوع
دیاژنز رخ داده است .عمده فرآیندهاي دیاژنزي این
سازند انحالل جوي و سيمانشدگی کلسيتی در
محيط دفنی است .فرآیندهاي دیاژنزي این سازند
در ميدان مورد مطالعه به شرح زیر است.

دياژنز

بررسیهاي دیاژنزي بر روي سازند داریان در مرکز
خليجفارس نشان داده است که رسوبات این سازند
در هرسه محيط دیاژنزي دریایی ،جوي و تدفينی
قرار داشتهاند (وینسنت و همکاران2010 ،؛ ون
بوخم و همکاران2010 ،؛ شعبانپور حقيقی و
صحرایيان2014 ،؛ منصوريدانشور و همکاران،
2015؛ مهرابی و همکاران2015 ،؛ نادري خوجين
و همکاران .)2016 b ،با توجه به اینکه مطالعات
پتروگرافی و تشخيص رخسارهها و فرآیندهاي

شکل  :4ستون سنگشناسی به همراه رخسارهها ،محيط رسوبی ،تخلخل مشاهده شده در مطالعات پتروگرافی و
تخلخل و تراوایی مغزه .کل چاه داراي مغزه است.
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است که اصلیترین نتيجه آن انحالل است.
فرآیندهاي دیاژنزي جوي این سازند به شرح زیر
است.
نوشكلي افزايشي :فراوانی ميکرایت در سازند مورد
مطالعه سبب شده است تا فرآیند نوشکلی افزایشی
نيز با حجم قابل مالحظهاي در سازند مورد بررسی
رخ دهد .این فرآیند سبب شده تا ميکرایتهاي
موجود در بسياري از موارد به ميکرواسپار تبدیل
شود .این فرآیند اغلب تأثير قابل مالحظهاي را بر
کيفيت مخزنی ندارد.
انحالل :فرآیند انحالل در محيط جوي سازند مورد
مطالعه را به نحو قابل مالحظهاي تحتتأثير قرار
داده است .دانههاي بایوکالستی زیستی اغلب مورد
انحالل قرار گرفته است .تخلخلهاي حفرهاي نيز به
فراوانی تشکيل شده است اما همه فضاهاي خالی
موجود که در اثر انحالل ایجاد شده است ،در محيط
دفنی با سيمان کلسيتی پر شده است .ظاهر
یکنواخت و شفاف این سيمانها ،ماهيت قالبی آنان
که پوستههاي حل شده را پر کردهاند ،اندازه درشت
بلورها ،عدم وجود ادخال سياالت در آنان و پرشدن
شکستگیها توسط این سيمان نشان میدهد که در
محيط تدفينی تشکيل شده است .فضاهاي خالی
پرشده با سيمان کلسيتی در برخی موارد در
نمونههاي دستی نيز دیده میشود .تشکيل سيمان
در این فضاهاي خالی و سيمان کلسيتی شفاف
موجود در آنان نشان میدهد که انحالل این دانهها
و نيز زمينه در محيط دیاژنزي اوليه جوي رخ داده
است.
دياژنز دفني :فرآیندهاي مشاهده شده در این مرحله
شامل تراکم فيزیکی و شيميایی ،دولوميتیشدن
دفنی ،شکستگی و تشکيل سيمان کلسيتی است.
اصلیترین این فرآیندها ،تشکيل سيمان کلسيتی
در فضاهاي خالی است که کيفيت مخزنی را کاهش
داده است.

دياژنز دريايي :اولين نوع تغييرات ثانویه بر روي
رسوبات بالفاصله پس از رسوبگذاري و در محيط
دریایی آغاز میگردد .با توجه به ماهيت
گلپشتيبان بودن رسوبات سازند داریان در چاههاي
مورد مطالعه ،دیاژنز دریایی در این سازند تأثير قابل
مالحظهاي نداشته است .انرژي پایين محيط
رسوبگذاري سبب شده است تا ورود و خروج آب
به رسوبات نهشته شده بهطور مؤثري انجام نشده و
تغييرات ثانویه در حداقل مقدار ممکن باقی مانده
باشد .اصلیترین تغييرات دیاژنزي مشاهده شده در
این محيط شامل ميکرایتیشدن ،زیستآشفتگی،
تشکيل سيمان دریایی و دولوميتیشدن است.
زیستآشفتگی به فراوانی در سازند مورد مطالعه
دیده میشود اما در بخش پایينی داریان باالیی
فراوانتر است .ميکرایتیشدن نيز مانند
زیستآشفتگی تقریباً همه بخشهاي سازند داریان
را تحتتأثير قرار داده است .تنها بخشی که تأثير
کمتري از این فرآیند داشته ،بخش باالیی داریان
پایينی است .در این بخش پوشش ميکرایتی دور
برخی از دانهها را احاطه کرده است اما
ميکرایتیشدن کامل دانهها به سبب انرژي باالتر
محيط کمتر مشاهده میگردد .در سایر قسمتها،
دانههاي کربناته در محيط دریایی بهوسيله
موجودات حفار به ميکرایت تبدیل شدهاند.
دولوميتهاي دیاژنتيکی اوليه در بخشهاي ميانی
عضو هوار و بخشهاي ميانی تا پایينی داریان
پایينی قابل مشاهده هستند .این دولوميتها با
اندازه کوچک (اغلب کوچکتر از  60ميکرون) و بافت
بیشکل درهم قابل شناسایی هستند و مقدار اندك
آنان سبب میگردد تا تأثيري بر کيفيت مخزنی این
سازند نداشته باشند.
دياژنز جوي :پس از دیاژنز دریایی ،رسوبات در
معرض دیاژنز جوي قرار میگيرند .در سازند داریان
در منطقه مورد مطالعه ،دیاژنز جوي گسترده بوده
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دفنی فوقاشباع شده و همراه با تأمين کلسيت از
انحالل فشاري دانهها و زمينهسنگ ،سيمان
کلسيتی قابل مالحظهاي را به وجود آورده که
فضاهاي خالی قبلی را مسدود نموده است.
شكستگي :شکستگی یکی از فرآیندهاي رایج در
سازند مورد مطالعه است .برخی از شکستگیهاي
مشاهده شده با سيمان کلسيتی پر شدهاند .سيمان-
هاي کلسيتی درشت و شفاف است که با توجه به
نوع کلسيت موجود و اینکه پس از ایجاد شکستگی
ایجاد شدهاند ،در محيط دفنی گسترش یافتهاند .در
برخی موارد شکستگیها باز هستند و سبب ایجاد
تخلخل در سازند شدهاند .توالی دیاژنزي سازند
داریان در ميدان مورد مطالعه در شکل  5دیده
میشود.
بافت ميكرايتها :اغلب نمونههاي مورد بررسی در
سازند داریان گلپشتيبان هستند .بررسیهاي
ميکروسکوپ الکترونی نيز حضور مقادیر قابل
مالحظه ميکرایت را در این نمونهها به اثبات
میرساند (شکل  .)6در نتيجه بررسی بافت این
ميکرایتها و مقایسه آن با ميزان تخلخل و تراوایی
موجود در آنان جهت تشخيص نقش آنان در کيفيت
مخزنی ،ضروري است .جهت بررسی نوع تماس
دانههاي ميکرایت ،تقسيمبندي لوریااو ()1972
مورد استفاده قرار گرفته است (شکل  7باال) .در این
تقسيمبندي ،بافت نقطهاي تماس نقطهاي دانههاي
خودشکل تا نيمهخودشکل ميکرایت را نشان
میدهد .زمانی که فضاي کافی براي رشد دانههاي
ميکرایت وجود داشته است ،دانههاي ميکرایت
میتوانند بهطور کامل رشد یافته و سرانجام به-
صورت نقطهاي به هم متصل گردند .در بافت
مضرس ميزان تماس بيشتر بوده و اغلب صفحات
دانهها با یکدیگر در تماس هستند .دانههاي
ميکرایت در این حالت خودشکل تا نيمه خودشکل
است .بافت شبکهاي نيز از دانههاي ميکرایت

تراكم :تراکم در سازند مورد مطالعه هم بهصورت
فيزیکی و هم بهصورت شيميایی قابل مشاهده است.
آثار تراکم فيزیکی شامل درهم رفتن دانهها در
سنگهاي دانهپشتيبان ،تشکيل سطوح مقعر-
محدب ،تغيير شکل و شکستن دانهها است .تراکم
شيمایی نيز همراه با تشکيل استيلوليتها و
رگچههاي انحاللی قابل اثبات است .حداقل بخشی
از سيمان مورد نياز براي تشکيل سيمانهاي بزرگ
و فراوان کلسيتی در سازند مورد مطالعه ،از انحالل
دانههاي بایوکالستی (آراگونيتی یا کلسيت
کممنيزیوم) و زمينه کربناته در فرآیند فشردگی
شيميایی ایجاد شده است .تشکيل استيلوليتها و
رگچههاي انحاللی در اغلب موارد سبب کاهش
کيفيت مخزنی میگردد (مهرابی و همکاران،
.)2016
دولوميتيشدن دفني :دولوميتیشدن فرآیند رایجی
در سازند مورد مطالعه نيست .دولوميتها تنها در
بخش پایينی هوار و بخش پایينی عضو داریان
پایينی قابل مشاهده هستند .اندازه بزرگ،
خودشکل و پراکنده بودن و نيز همراهی آنان با آثار
تراکم شيميایی نشان میدهد که در محيط دفنی
ایجاد شدهاند .دولوميتها اغلب در زمينه گلی دیده
میشوند.
سيمان كلسيتي :همانگونه که اشاره شد ،تشکيل
سيمان کلسيتی یکی از رایجترین فرآیندهاي
دیاژنزي در سازند داریان است .این سيمان با ظاهر
یکنواخت و شفاف ،ماهيت قالبی با پرکردن
پوستههاي حل شده ،اندازه درشت بلورها ،عدم
وجود ادخال سياالت در آنان و پرکردن شکستگیها
در محيط دفنی تشکيل شده است .تراکم شيميایی
تأمينکننده بخشی از سيمان کلسيتی موجود بوده
است .انحالل اوليه در محيط دیاژنز جوي توسط
آبهاي تحتاشباع ،کلسيت را به آبهاي درون
منفذي وارد کرده است .این آب رفتهرفته در محيط
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دهنده ميکرایتهاي نيمهخودشکل تا بیشکل
درهم رفته است (شکل  6 ،5و .)7

خودشکل تا نيمهخودشکل تشکيل میگردد که در
برخی موارد در یکدیگر فرورفتهاند .بافت درهم نشان

شکل  :5توالی دیاژنزي سازند داریان در ميدان مورد مطالعه

شکل  :6چهار تصویر ميکروسکوپ الکترونی از سه نمونه مورد مطالعه .شکلهاي  Aو  Bاز یک نمونه با مقياسهاي
مختلف مربوط به بخش باالیی داریان باالیی است .آثار انحالل در شکل  Bبا عالمت پيکان نشان داده شده است .در شکل
 ،Aظاهر گلپشتيبانبودن نمونه مشخص است .در شکل  Bبا بزرگنمایی بيشتر ،نوع تماس نقطهاي دانهها و شکل
نيمهگردشده آنان دیده میشود .شکلهاي  Cو  Dنشان میدهند که این بافت بهترتيب در بخش پایينی داریان باالیی و
نيز داریان پایينی دیده میشود .محل نمونهها بر روي شکل  3مشخص است.
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شکل  :7انواع تماس (باال) و شکل ميکرایتها (پایين) که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است .بهترتيب
اقتباس از لوریااو ( )1972و لمبرت و همکاران (.)2006

تقسيمبندي لمبرت و همکاران ( )2006گردشده
است (شکل .)6

لمبرت و همکاران ( )2006شکل دانههاي ميکرایت
را تقسيمبندي نمودهاند (شکل  7پایين) .در این
تقسيمبندي ،سه نوع ریزبافت براي دانههاي
ميکرایت درنظر گرفته شده است .نوع اول
نشاندهنده ميکرایتهاي گردشده با کرویت باال
هستند و به همين سبب به نام ميکرایت گردشده
براي آنان درنظر گرفته شده است .نوع دوم
ميکرایتهایی داراي سطوح بلوري میباشند .با
توجه به شکل این نوع از ميکرایت با عنوان ریزلوزي
معرفی شده است .نوع آخر دانههاي ميکرایتی کامالً
بیشکل هستند که به صورت متراکم دیده
میشوند .این نوع ميکرایتها را بیشکل فشرده
مینامند .مطالعه ميکرایتهاي موجود در سازند
داریان نشان داد که نوع تماس دانهها براساس
تقسيمبندي لوریااو ( )1972در بيشتر موارد
نقطهاي است و دانهها خودشکل تا نيمه خودشکل
هستند (شکل  .)6شکل آنان نيز براساس

بحث
شکل و بافت دانههاي ميکرایت تعيين کننده ميزان
تخلخل موجود بين آنها است .اغلب دانههاي
ميکرایت در محيط رسوبی کربناته منشأ زیستی
دارند اما ميکرایت از منابع دیگر مانند فرسایش
بستر ،خردشدن پوسته سایر موجودات و تهنشست
مستقيم از آب دریا نيز به رسوبات وارد میشود
(لونستان و اپستين1957 ،؛ نيومن و لند1975 ،؛
اندروز و همکاران1997 ،؛ گيشلر و زینگلر2002 ،؛
مورس و همکاران2003 ،؛ مکينتایر و آرونسون،
2006؛ پري و همکاران2011 ،؛ سالتر و همکاران،
2012؛ گيشلر و همکاران .)2013 ،ميکرایتهایی
که منشأ زیستی دارند اغلب شکل ميلهاي دارند.
ميکرایتهایی که از سایر منابع به محيط وارد
میشوند ممکن است در اثر تأثير سمی یونهاي
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شامل پرشدگی بعدي آنان ،قطعشدن با شکستگی-
ها ،گسترش زیاد انحالل و قطعشدگی توسط
استيلوليتها میگردد .در ضمن سيمانهاي
کلسيتی بزرگ نيز در محيط دفنی تخلخلهاي
حاصل را پر کرده است (شکل  B ،A 2و  .)Cبدیهی
است که سيال موجود در محيط دفنی نمیتوانسته
است همزمان سبب انحالل و نيز تهنشست سيمان
گردد .با توجه به مطالب گفته شده ،انحالل دانههاي
ميکرایت در سازند داریان در محيط دیاژنزي جوي
رخ داده است .در نتيجه این انحالل دانهها گرد و
کروي شده و در نتيجه تخلخل باالیی در آنان ایجاد
شده است .تحتاشباع بودن سيال دیاژنزي نيز
سبب گردیده است تا تهنشست سيمان در محيط
جوي انجام نشود .همين سيال سبب انحالل
انتخابی پوسته موجودات نيز شده است و تخلخل-
هاي قالبی مجزا را ایجاد نموده است .در محيط
دفنی تخلخهاي ایجاد شده در محيط جوي با
سيمان پر شده است (شکل  B ،A 2و  )Cو در
نتيجه تهنشست سيمان در این فضاهاي خالی،
سيال به تعادل رسيده است .در نتيجه در این
محيط نيز سيمان بين دانههاي ميکرایت نهشته
نشده و فضاي خالی بين آنان حفظ شده است.
بدیهی است که سيال در تخلخلهاي بزرگ حاصل
از انحالل بسيار سادهتر میتوانسته تشکيل سيمان
دهد چرا که از طرفی حرکت سيال بين دانههاي
ميکرایت بسيار کند بوده و نيز در فضاهاي خالی
بزرگتر سيمان به سادگی میتوانسته نهشته شده و
رشد نماید .در صورتی که انحالل دانههاي ميکرایت
در محيط دیاژنزي اوليه رخ ندهد ،دانههاي
ميکرایت با همان شکل وارد محيط دیاژنزي عميق
میشوند .این دانهها در این محيط تحتتأثير
فشردگی مکانيکی قرار گرفته و تخلخل اوليه آنان
از بين میرود.

 Na2+و  Mg2+گردشده باشند و یا مانند ميکرایت-
هاي زیستی زاویهدار باشند (فولک1974 ،؛ لمبرت
و همکاران .)2006 ،در صورتی که ميزان تبخير
شدید بوده و غلظت یونهاي ذکر شده افزایش یابد،
این تأثير سبب گردشدن ميکرایتهاي اوليه خواهد
شد .عدم وجود کانیهاي تبخيري در سازند داریان
در ميدان مورد مطالعه نشان میدهد که تبخير
شدید در زمان تشکيل این سازند وجود نداشته
است .بررسی ميکرایتهاي موجود در سازند داریان
نشان داد که تقریباً همه این دانهها گرد تا نيمهگرد
هستند (شکل  .)6این موضوع نشان میدهد که
تغييرات دیاژنزي سبب گردشدن دانههاي ميکرایت
شده است چراکه اغلب این دانهها در زمان
رسوبگذاري زاویهدار هستند .تغيير دیاژنزي که
سبب این امر میگردد ،انحالل است (باد1989 ،؛
موشير1989 a,b ،؛ لمبرت .)2006 ،با توجه به
ماهيت یکنواخت یک دانه ميکرایتی ،انحالل بخش-
هاي مختلف آن را بهطور یکنواخت تحتتأثير قرار
میدهد .به عبارت دیگر همه بخشهاي یک دانه
بهطور یکسان انحالل پيدا میکند اما با توجه به
اینکه گوشههاي یک دانه اغلب حجم کمتري نسبت
به بدنه آن دارد ،دانه در اثر انحالل گرد و کروي
میگردد .با توجه به دليل این گردشدگی ،این نوع
از تغيير شکل قابل مقایسه با گردشدگی دانههاي
آواري نيست بلکه تنها ابعاد دانه ميکرایت به یکدیگر
نزدیک میشوند .دانههاي ميلهاي شکل ميکرایت
نيز در زمان تهنشست اغلب میشکنند و تبدیل به
قطعات کوچکتر با گوشههاي زاویهدار میشوند .در
نتيجه انحالل آنان سبب میگردد تا دانههاي
گردشده ميکرایت حاصل گردد .انحالل میتواند در
محيط دیاژنزي جوي و یا دفنی رخ دهد .انحالل
دانههاي بایوکالستی در محيط دیاژنز جوي در این
رسوبات رخ داده است .شواهد انحالل در این محيط
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ریزتخلخلها در این سازند ،این نمودار نشان
میدهد که این تخلخلها به هم متصل نيستند که
پيش از این نيز در مطالعات قبلی در خصوص
ریزتخلخلها در سایر سازندها به اثبات رسيده بود
(موشير1989 a ،؛ مازولو2004 ،؛ لونوي2006 ،؛
والري و همکاران .)2010 a,b ،روند تغييرات هم-
زمان تخلخل و تراوایی در این نمودار قابل مشاهده
است به این صورت که با افزایش تخلخل ،مقدار
تراوایی نيز افزایش مییابد که البته مقدار این
افزایش اندك است .این نمودار همچنين مقدار
باالي ریزتخلخل را در سازند مورد مطالعه نشان
میدهد.

تشکيل ميکرایتهاي گرد در محيط دیاژنزي جوي
سبب شده است تا فرآیند تراکم فيزیکی نيز نتواند
بر روي این دانهها تأثير زیادي داشته باشد چراکه
دانهها پایداري باالیی داشته و نوع تماس آنان
نقطهاي بوده است .در نتيجه این تأثير دیاژنزي،
تخلخل حاصل در زمان تشکيل مخزن وجود داشته
است و سبب تخلخل باالي این سازند شده است.
بررسی دادههاي تخلخل و تراوایی در نمونههاي گل
پشتيبان سازند داریان در نمودار استاندارد لوسيا
نشان میدهد (شکل  )8که این نمونهها داراي
تخلخل باال و تراوایی پایين تا متوسط هستند .اغلب
نمونهها تخلخل بيش از ده درصد و تراوایی کمتر از
 1ميلیدارسی دارند .با توجه به اثبات حضور

شکل  :8توزیع تخلخل در برابر تراوایی براي رخسارههاي گلپشتيبان سازند داریان

امر تأیيد مینماید که این تخلخل بهطور عمده از
یک نوع فضاي خالی بين دانهها تشکيل شده است،
هرچند با توجه به ماهيت این نوع تخلخل ،افزایش
تراوایی همراه با افزایش تخلخل چندان قابل
مالحظه نيست .مطالعات مربوط به ميکروسکوپ
الکترونی نيز حضور تخلخل قابل مالحظهاي را بين
دانههاي ميکرایت نشان میدهد .فراوانی بيشتر
رخساره  2نسبت به سایر رخسارهها سبب شده
است که گستره وسيعی از دادههاي تخلخل و

مقایسه دادههاي تخلخل حاصل از مطالعات
پتروگرافی با دادههاي حاصل از آزمایشات معمول
مغزه تفاوت قابل مالحظهاي را در مقدار تخلخل
نشان میدهد (شکل  .)4این تفاوت تنها میتواند
ناشی از حضور ریزتخلخلها در نمونههاي مورد
مطالعه باشد .بررسی تخلخل و تراوایی موجود در
نمونههاي گلپشتيبان (رخسارههاي  MF1تا
 )MF4نشان میدهد که ارتباط خوبی بين این دو
شاخصه کيفيت مخزنی وجود دارد (شکل  .)7این
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تخلخل غالب در این سازند از نوع ریزتخلخلها است
و عميقتر شدن محيط سبب حضور بيشتر ميکرایت
در نمونه میگردد ،ميزان تخلخل نيز افزایش
مییابد.

تراوایی را پوشش دهد .محاسبه متوسط تخلخل در
زیرمحيطهاي رسوبی مختلف در سازند داریان
نشان داد که با عميقشدن محيط رسوبی ،ميزان
تخلخل افزایش مییابد (شکل  .)9با توجه به اینکه

شکل  :9متوسط مقدار تخلخل در زیرمحيطهاي رسوبی سازند داریان

نتيجهگيري
سبب انحالل در رخسارههاي دانهپشتيبان و
گردشدن ميکرایت در نمونههاي گلپشتيبان شده
است .انحالل بخشهاي مختلف یک دانه ميکرایتی
را بهطور یکنواخت تحتتأثير قرار میدهد .به
عبارت دیگر همه بخشهاي یک دانه بهطور یکسان
انحالل پيدا میکند .بخشهایی از دانه که حجم
کمتري دارند یعنی گوشههاي آن به تدریج در این
فرآیند از بين میروند و در نتيجه دانه رفتهرفته
گردشدگی بيشتري پيدا میکند .این گردشدگی
سبب شده است تا مقدار تخلخل در این نمونهها
افزایش یابد .با توجه به نوع تماس دانههاي
ميکرایت ،تراکم بعدي نيز نتوانسته است سبب از
بينبردن این تخلخل گردد .بررسی ارتباط بين
ریزتخلخلها و رخسارهها نشان میدهد انواع

بررسی رخسارههاي سازند داریان در یکی از ميادین
هيدروکربنی بخش مرکزي خليجفارس منجر به
شناسایی  6رخساره شد که در  6زیرمحيط رسوبی
نهشته شده است .با توجه به زیرمحيط انواع
رخسارهها ،تغييرات تدریجی رخسارههاي
دانهپشتيبان و گلپشتيبان به یکدیگر ،عدم وجود
سدهاي گسترده کربناتی ،عدم وجود رسوبات
واریزهاي و عدم وجود ساختهاي ریزشی در
نمونههاي مغزه ،این رخسارهها در یک رمپ کربناته
نهشته شدهاند .رخسارههاي مورد مطالعه پس از
تهنشست در سه محيط دیاژنزي دریایی ،جوي و
تدفينی قرار گرفتهاند .تغييرات رخسارهها در محيط
دریایی اندك بوده است درحالی که دیاژنز جوي
تأثير زیادي بر نمونهها داشته است .آبهاي جوي
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 بررسی رابطه بين محيطهاي رسوبی و ميزان.است
ریزتخلخلها نيز نشان داد که با عميقتر شدن
 مقدار،محيط و افزایش همزمان ميکرایت
.ریزتخلخلها نيز افزایش مییابد

رخسارههاي گلپشتيبان در سازند داریان داراي
مقادیر قابل مالحظه تخلخل هستند اما ميزان
 همين امر این.تراوایی در آنان چندان باال نيست
رخسارهها را براي فرآیندهاي ثانویه افزایش دهنده
تراوایی مانند شکافت هيدروليکی مناسب نموده
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