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مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات انیدریتی و ارائه مدل رسوبگذاری سازند
گچساران در میدان نفتی زیالیی با نگرشی ویژه به پوش سنگ (بخش 1
سازند گچساران) مخزن آسماری
بهمن سلیمانی ،* 1علیرضا بهادری

2

 -1استادیار گروه زمین شناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت ،دانشگاه شهید چمران اهواز

پذیرش مقاله1319/1/22 :
تأیید نهایی مقاله1319/9/ 1 :

چکیده:
سازند تبخیری گچساران ،پوش سنگ مخازن نفتی آسماری را در منطقه زاگرس تشکیل می دهد .میدان
نفتی زیالیی در  32کیلومتری شمال غرب شهرستان مسجد سلیمان (با ابعاد  02* 6کیلومتر) واقع شده
است .ار زیابی و شناخت محیط رسوبگذاری دیرینه با استفاده از تغییرات عناصر ژئوشیمیایی حوضه رسوبی
سازند گچساران در این میدان صورت گرفت .بر اساس دادههای حاصل از آنالیز  XRFمشخص گردید که
پوش سنگ در پهنه سبخایی -الگونی تشکیل شده است .شرایط آب و هوایی گرم و خشک و افزایش تبخیر،
سبب ایجاد سیکل پسروی شده و محیطی سبخایی گسترش یافته است .در نهایت پسروی دریا و قطع ارتباط
آن با حوضه رسوبی ،منجر به رسوبگذاری توالی ضخیم نمکهای سازند گچساران شده است .این تغییرات
نشانه تناوبی از آب و هوای گرم و مرطوب تا گرم و خشک در جریان رسوبگذاری سازند گچساران است.
واژه های کلیدی :میدان زیالیی ،سازند گچساران ،آنالیز  ، XRFمحیط سبخایی -الگونی

_________________
* -نویسنده مسئول29163223161 :

Email: Soleimani_b@scu.ac.ir
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مقدمه :
سازند گچساران به عنوان پوش سنگ سازند
آسماری محسوب می شود .این سازند حاوی
ردیفی از سنگ های تبخیری مانند انیدریت،
نمک ،مارن های خاکستری و قرمز می باشد که
در یک حوضه رسوبی باریک با پهنای 112
کیلومتر و طول  2222کیلومتر از الیگوسن تا
میوسن تشکیل گردیده است .این سازند دارای
ضخامت متغیری از ناحیه گسله کازرون تا شمال
شرقی سوریه می باشد و توالی کامل آن گاهی
دارای ضخامتی در حدود  1622متر است(مطیعی
 .)1312،پوش سنگها در واقع سنگهایی هستند
که میتوانند از حرکت رو به باالی هیدروکربن
جلوگیری نمایند(اسچو والتر .)1919 ،مهمترین
گروه پوش سنگها ،گروه تبخیریها مانند
انیدریت و نمک است( کاسپرزیک .)2223 ،بخش
اول سازند گچساران در منطقه زاگرس و مناطق
نفت خیز جنوب از اهمیت زیادی برخوردار است،
زیرا تفکیک کننده سازند گچساران(فشار سازندی
باال) از سازند آسماری(فشار سازندی کم تا
متوسط) محسوب می شود.
جهت بررسی تغییرات سنگشناسی سازند
گچساران و پوشسنگ ،در میدان نفتی زیالیی از
نمودارهاى چاه پیمایی صوتى ( )Sonic logو
گاما ( )Gamma Rayاستفاده شده است.
از دیدگاه بررسی محیط دیرینه سازند گچساران،
ته نشست های تبخیری برای بازسازی شرایط آب
و هوایی محیط رسوبی دیرینه دارای اهمیت می-
باشند ،زیرا به عنوان شناساگرهایی هستند که
نسبت به شرایط جغرافیایی آب و هوایی و شیمی
آب حساس هستند.
هدف از مطالعه توالی سازند گچساران و پوش
سنگ مخرن آسماری در میدان نفتی زیالیی با

استفاده از نتایج آنالیز  ،XRFتفسیر محیط
رسوبگذاری سازند گچساران و بررسی تغییرات
حوضه رسوبی در جریان رسوبگذاری پوش سنگ و
سازند تبخیری گچساران و بازسازی شرایط آب و
هوایی و محیط رسوبی دیرینه آن است.
موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی میدان
نفتی زیالیی :
میدان نفتی زیالیی در  32کیلومتری شمال غرب
شهرستان مسجدسلیمان قرار گرفته است(شکل.)1
در سطح زمین به صورت تاقدیسی ناهماهنگ از
سازندهای گروه فارس دیده می شود
(مکوندی .)1316،در این میدان سه مخزن
آسماری ،بنگستان و خامی شناسایی شده است.
مخزن آسماری به صورت تاقدیسی نامتقارن به
ابعاد تقریبی  02کیلومتر طول و عرض  6کیلومتر
است .غالباً با دو برآمدگی در ناحیه جنوب شرق و
شمال غرب مشخص شده و بیشتر چاه های
موجود نیز در برآمدگی جنوب شرق میدان حفاری
شده است .میدان مذکور در سال  1311با حفر
چاه شماره  1زیالیی کشف گردیده و تا سال
 ،1311چاههای حفاری شده به  11حلقه چاه می
رسد .این میدان از لحاظ تقسیمبندی تکتونیکی
زاگرس در ناحیه فروافتادگی دزفول شمالی قرار
داشته و از روند زاگرس تبعیت می کند .ناحیه
فروافتادگی دزفول شمالی به ابعاد 212 X 222
کیلومتر از جنوب غرب به میدان سوسنگرد و از
جنوب شرق به میدان شادگان و رامشیر و از
شمال غرب به میادین کارون و اللی و از شمال
شرق به میدان پر سیاه محدود میشود (مطیعی
 .)1312،در این ناحیه  22میدان نفتی وجود دارد.
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شکل -1موقعیت جغرافیایی میدان نفتی زیالیی و نقشه راههای دسترسی به منطقه مورد مطالعه (اقتباس از
)google maps

روش مطالعه :
تلفی ق داده ه ای ژئوش یمیایی ب ا س ایر داده ه ا،
اول ین ب ار ب ه ط ور رس می ب ا تلفی ق داده ه ای
ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی در سال های حدود -62
 12م یالدی توس ط ژئوش یمیدان ه ای اه ل
جمهوری چک به کار رفت .از آنج ا ک ه گ اهی ب ه
منظور مطالعات ژئوش یمیایی ،در بخ ش ه ایی از
منطقه امکان نمونه برداری وجود ن دارد و در ی ک
میدان نفت ی ممک ن اس ت در ی ک نقط ه خ ا
چاهی حفاری نشده باشد .در این حال ت اگ ر داده
های ژئ وفیزیکی از منطق ه را داش ته باش یم ،م ی
توانیم با توجه به مطالع ه داده ه ای ژئ وفیزیکی و
ژئوش یمیایی ی ک مح ل نمون ه ب رداری ش ده در
میدان ،آنرا ب ه س ایر نق اط نمون ه ب رداری نش ده
تعمیم دهیم .بر این اساس تالش گردیده اس ت ت ا
چاه هایی جهت مطالعه انتخاب گردند ک ه بخ ش
اعظمی از میدان نفتی زیالیی را تحت پوشش قرار
دهند ،تا بتوان بر اساس نمودارهای الکتریکی تهیه

ش ده از چاهه ای حف اری ش ده دیگ ر و تفس یر
لیتول وژی بخ ش ه ای مختل ف ،من اطقی را ک ه
مطالعات ژئوشیمیایی در آن قسمت ها انجام نشده
است را نی ز تفس یر نم ود .ب ه منظ ور انج ام ای ن
مطالعه پس از جمع آورى اطالعات کلى راج ع ب ه
می دان نفت ى زیالی ی ،چ اه ه ای ش ماره  1و 10
(ش کل )2انتخ اب ش دند .س پس ب ه کم ک
نمودارهای الکتریک ی پرت و گام ا و ص وتی س نگ
شناسی واحدهای مختلف سازند گچساران و پ وش
سنگ در این دو چ اه ب ه دق ت مطالع ه و تفس یر
گردی د .در مرحل ه بع د ب ه منظ ور ارزی ابی
ژئوشیمیایی تبخیری های پوش س نگ و مقایس ه
با دیگر بخش های سازند گچساران ،از روش آنالیز
( XRFویلیامز )1911 ،اس تفاده گردی د .ب ر ای ن
اساس تعداد  1نمونه متعلق ب ه چ اه ش ماره 3( 1
نمونه انیدریت های بخ ش باالیی،می انی و پ ایین
پوش سنگ-بخش  1سازند گچساران -و  0نمون ه
متعلق به انیدریت های بخشه ای  2ت ا  6س ازند
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گچساران) و  1نمونه دیگر متعلق ب ه چ اه ش ماره
 10اس ت .نمون ه ه ای انتخ اب ش ده پ س از
جداسازی ( )Peakingاز لیتولوژی های هم راه ب ه
آزمایشگاه شرکت تحقیقاتی کانس اران بین الود در
تهران ارسال و در آنجا توسط دستگاه  XRFم دل

در جدول  2عناصری مانند  Wدارای مقادیر ثاب ت
 1برای تمامی نمونه ها هس تند ،ای ن ب دان معن ا
نیست که مقدار آنها در همه نمونه ها ثاب ت اس ت.
بلکه در واقع این عناص ر در نمون ه ه ا ب ه می زان
بسیار کم و در حد قس مت در بلی ون ( )ppbم ی

 Philips 1480آن الیز ش دند .نت ایج آنالیزه ای
مربوطه در جداول  1و  2آورده شده است.

باشند .از آنج ا ک ه دس تگاه  XRFمق ادیر کمت ر
از  1 ppmرا قرائت نمی کند ،لذا مقدار آنه ا را ب ه
صورت  1نشان می دهد.

شکل -2ستون چینه شناسی پوش سنگ(بخش  1سازند گچساران) در چاههای  1و  10میدان نفتی زیالیی ،هم راه ب ا
موقعیت مکان ی هر دو چاه در تاقدیس زیالیی بر روی نقشه کانتور زیر سطحی راس سازند آسماری و نمایش محل های
نمونه برداری شده در پوش سنگ (شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)1311 ،

یکی از بهترین روش هایی ک ه ب ه منظ ور تحلی ل
داده ها و نتایج آن الیز  XRFم ورد اس تفاده ق رار
میگیرد ،نمایش تغییرات آنها نسبت به عمق و ی ا
بررسی همبس تگی موج ود ب ین دو عنص ر اس ت.

طبق تعریف ،همبستگی( )R2عبارتست از سنجش
تغیی رات دو پ ارامتر نس بت ب ه یک دیگر .ب ر ای ن
اساس ،نتایج آنالیزهای ژئوشیمیایی نمونه ه ا وارد
محیط  Excell 2007گردید و همبستگی عناص ر
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مورد نظر نسبت ب ه یک دیگر و تغیی رات برخ ی از
آنها نسبت به عمق ،مورد بررس ی ق رار گرف ت .در
نهایت بر اساس نمودارهای ترسیم شده تحلیل ی از

1

وضعیت رسوبی سازند گچساران و پوش س نگ در
میدان نفتی زیالیی ارائه گردیده است.

جدول -1نتایج آنالیز  XRFنمونه های مورد مطالعه در چاههای شماره  10و  1میدان نفتی زیالیی بر حسب درصد

جدول -2نتایج آنالیز  XRFنمونه های مورد مطالعه در چاههای شماره  10و  1میدان نفتی زیالیی بر حسب ppm

بحث:
نهشته های تبخیری دارای اهمیت زیادی از جهات
مختلف زمین شناسی همانند مطالعه اقلیم دیرینه

و شرایط حاکم بر محیط های رسوبی می باشند.
در یک حوضه با ارتباط محدود به دریا ،هنگامی
که آب دریا در شرایط طبیعی تبخیر شود ،کربنات
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کلسیم اولین جامدی است که جدا می شود .در
پی ته نشست کربنات کلسیم ممکن است
دولومیت ته نشین شود ،ولی هیچ مدرکی دال بر
نهشته های گسترده دولومیت از این طریق در
دست نیست .در واقع تبخیر آب دریا در یک

ژیپس یا انیدریت ممکن است شکل گیرند .در
مرحله آخر هالیت شروع به جدا شدن کرده و ته
نشین می شود .لذا اغلب نهشتههای تبخیری
کربنات کلسیم ،سولفات کلسیم و کلرور سدیم
دارند .تنها در شرایطی که حجم محلول تبخیری

حوضه بسته نمی تواند نهشته های کربناتی
ضخیمی را به وجود آورد .با ادامه تبخیر ،سولفات
کلسیم نهشته می شود ،که بسته به دما و شوری،

به  %1/10حجم اصلی کاهش یابد ،نمکهای
پتاسیم و منیزیم شروع به تبلور می کنند (تاکر،
()2221شکل.)3

شکل -3مدل شماتیک از وضعیت رسوبگذاری در یک حوضه رسوبی با ارتباط محدود به دریا (تاکر)2221 ،
بر طبق مطالعات انجام شده در انباشتههای نمک
با سنین مختلف ترکیب آب دریا از زمان کامبرین
تغییر چندانی نکرده است (اسچرول.)1911 ،

همچنین مقادیر بدست آمده برای افق های
مختلف پوش سنگ در چاه های  1و  10بسیار
مشابه یکدیگر است ،که این موضوع می تواند

عمده ترین عناصر کمیاب در نمک های دریایی
عبارتند از .Rb, Cs, Sr, B, Br :دیگر عناصر
موجود در نمکهای دریایی مانند Li, Zr, Cr,
 Fe, Cu, Th Mn,V, Asدر صورتی که به
موادی از اجزای سنگ آواری متعلق باشند می
توانند تا حدود ضریب  122در مقایسه با محتوای
آنها در آب دریا افزوده شوند.
نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان دهنده این
است که عناصر  Clو  Naو بویژه اکسیدهای
 CaOو  SO3غالب ترین اجزای تشکیل دهنده
سازند گچساران و پوش سنگ هستند .کانی هایی
که عمدتا از ترکیب این عناصر و اکسیدها بدست
می آیند ،نمک و انیدریت می باشند .این موضوع
حاکی از این است که پوش سنگ در میدان نفتی
زیالیی عمدتاً از انیدریت تشکیل گردیده و در
زمره پوش سنگ های انیدریتی قرار می گیرد.

بیانگر این باشد که در زمان نهشته شدن پوش-
سنگ ،در بخش های مختلفی از محیط رسوبی
پوش سنگ شرایط رسوبی یکسانی حکمفرما بوده
است .همان طور که در شکل  0–Aمشاهده می
شود ،عناصر  Naو  Clدر هر دو چاه  1و 10
دارای همبستگی بسیار خوبی با یکدیگر می
باشند ،به نحوی که رابطه خطی و مستقیم را
نشان می دهند .لذا همبستگی باالی این دو عنصر
نشان دهنده این مطلب است که بخش اعظم
سدیم موجود در حوضه رسوبی سازند گچساران با
کلر ترکیب شده و صرف رسوبگذاری نمکهای آن
گردیده است.
در چاه شماره  10با کاهش عمق ،میزان کلر
افزایش یافته است ،که نشانه تغییر شرایط محیط
از رسوب انیدریت به رسوب هالیت در بخش های
فوقانی سازند گچساران است .به عبارت دیگر
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تغییر شرایط با کاهش عمق حوضه همراه است.
هر چند میان الیه هایی از افزایش کلر که به
احتمال زیاد به صورت کلرید سدیم است ،در
بخش های عمیق دیده می شود که می تواند
نشانه تغییرات موضعی و نوسانات حوضه باشد .در

شود که در عمق دارای مقدار باالی کلر (به صورت
کلرید سدیم) است .تغییرات کلر نسبت به عمق
در چاه شماره  1و  10با تغییرات سدیم نسبت به
عمق همخوانی دارد .بنابراین فاز کانی هالیت تنها
کانی مصرف کننده کلر می تواند در نظر گرفته

چاه شماره  1نیز علی رغم افزایش تغییرات کلر به
سمت راس پوش سنگ ،نمونه هایی یافت می

شود(شکل.)0-B,C

شکل -0نمودارهای تغییرات -A :سدیم در مقابل کلر  -Bکلر با افزایش عمق  -Cسدیم با افزایش عمق و
همخوانی با تغییرات کلر ،در چاههای  1و 10

در دو چ اه  1و  10همبس تگی خ وبی می ان دو
عنصر  CaOو  SO3مشاهده م ی ش ود .ای ن ام ر
نشان دهنده آن اس ت ک ه تقریب ا تم امی کلس یم
موج ود در مح یط ،ب ه ص ورت اولی ه و ب ه ش کل

عمق مشخص کننده این موضوع است که به لحاظ
ترکیب ،اختالف بارزی میان انیدریت ه ای س ازند
گچساران در ای ن می دان وج ود ن دارد و از س وی
دیگر تطابق رون د تغیی رات  CaOب ه  SO3نش انه

سولفات کلسیم برجای گذاشته شده اس ت .وج ود
روندهای منظم تغییرات  CaOو  SO3نس بت ب ه

ش رکت عنص ر  Caدر س اختمان ژی پس اس ت
(شکل .)1-A

مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات انیدریتی و ارائه مدل رسوبگذاری سازند گچساران ............

تغییرات افزایشی یون سولفات و کربنات متناس ب
با افزایش عمق در نمونههای بررسی ش ده دو چ اه
نشان دهنده تمرکز انیدریت در بخشه ای قاع ده
پوش سنگ ب وده ک ه در بخ ش ه ای ب االیی ب ه
کلرید(نم ک) تب دیل م ی ش ود .هرچن د در چ اه

شماره  10در عمق زیاد در بعضی از نمونهها مقدار
سولفات کاهش را نشان می دهد (شکل .)1-B ,C
تغییرات  Al2O3به  SO3روند منفی را نش ان م ی
ده د .ای ن موض وع در چ اه  10ب دلیل تغیی رات
دگرشکلی الیه ه ا ،ن امنظم م ی گ ردد (ش کل -
.)1D

شکل -1نمودارهای تغییرات CaO -A :و  SO3و همبستگی نزدیک آنها  -B,Cروند کاهشی سولفات و کربنات
متناسب با افزایش عمق  Al2O3 –Dو  SO3در چاه  1و همبستگی نزدیک آنها و در مقابل تغییرات نا منظم این
دو عنصر ،در چاه 10

مقدار عنصر استرانسیم در نمونه های متعلق به
چاه شماره  1بین  1110 ppmتا 2661 ppm
تغییر می کند و میانگین آن در حدود ppm
 1111است .این در حالی است که میزان عنصر
استرانسیم در نمونه های چاه شماره  10بین

 191 ppmتا  1111 ppmتغییر میکند .بر پایه
مطالعات یوس دووسکی ( ،)1961مقدار
استرانسیم موجود در اولین ته نشست های ژیپس
در حدود  1022ppmاست .هنگام تبدیل ژیپس
به انیدریت در  62درجه سانتی گراد ،مقدار
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استرانسیم بدون تغییر می ماند .ژیپس تا حدود
 2/911درصد و انیدریت تا  1/21درصد
استرانسیم دریافت میکند و پس از آن در مقادیر
بیشتر استرانسیم ،این عنصر به راحتی جایگزین
 Ca+2شده و به صورت سلستیت) (SrSO4رسوب

همچنین تغییرات افزایشی استرانسیم نسبت به
روند کاهشی کلر در هر دو چاه تطابق خوبی را
نشان می دهد و میزان باالی آن نشان دهنده
شرایط دریایی در محیط است ولی در شرایط
مردابی میزان آن کاهش می یابد (شکل.)6-B

میکند(آدابی .)1313،کاهش محتوای استرانسیم
نشانه تشکیل ژیپس ثانویه است(یوس
دووسکی .)1961،فراوانی سلستیت در برخی از
بخش های سازند گچساران به حدی باالست که
در برخی مناطق ،این سازند را به یک منبع
اقتصادی به منظور استخراج آن تبدیل ساخته
است (شکل.)6-A

همان طور که در شکلهای  6-C ,Dمشاهده می
شود ،تغییرات کاهش منیزیم و افزایش استرانسیم
نسبت به افزایش عمق ،نشان دهنده ایجاد شرایط
دریایی در قاعده است که به سمت سطح بر میزان
شوری افزایش یافته و شرایط آب و هوایی گرم و
خشک با کاهش عمق مشاهده می شود.

شکل - 6نمودارهای تغییرات -A :عنصر استرانسیم نسبت به اکسیدگوگرد  -Bاسترانسیم نسبت به کلر و شیب
منفی نمودار  -C,Dاسترانسیم و اکسید منیزیم در برابر عمق ،در چاههای  1و 10

مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات انیدریتی و ارائه مدل رسوبگذاری سازند گچساران ............

در میان عناصر فرعی نیز روند افزایشی پنج عنصر
 Cr ،V ،Nb ،Znو  Zrنسبت به کاهش عمق
چشمگیر است .همانطور که در تصاویر 1–B,C,D
و  1–A,Bمشاهده می شود ،از بخشهای باالیی
سازند گچساران به سمت افقهای پایینی و پوش-

این موضوع صحت  pHباالی محیط را در زمان
رسوبگذاری این سازند اثبات می نماید.
در مورد منشا این عناصر اظهار شده است که
صعود سیاالت کانی زا و واکنش آنها با الیه های
انیدریت ،می تواند در تمرکز آنها نقش داشته باشد

سنگ ،به طور یکنواخت از میزان عناصر ،Zr ،Zn

(وارن .)2226 ،احیای باکتریایی سولفات در زمان
رسوبگذاری پوش سنگ نیز ممکن است عالوه بر
تمرکز باریم و تشکیل باریت ) ،(BaSO4در شکل
گیری کانی های گالن ) ،(PbSاسفالریت )(ZnS
و سلستیت در محیط نقش داشته باشد (وارن،
.)2226
تغییرات افزایشی وانادیوم و روی با کاهش عمق
نشانه افزایش درجه شوری در جریان رسوبگذاری
پوش سنگ است .در چاه شماره  1تغییرات منظم
تر است ولی در چاه شماره  ،10نامنظم است .یکی
از دالیل آن تاثیر تغییر شکل و گسل در چاه
شماره  10است (شکل.)1 –C,D

 Cr ،V ،Nbکاسته شده است .حضور این عناصر
در محیطهای تبخیری متداول می باشد (وارن،
 )2226و فراونی آنها وابسته به اسیدیته )(pH
محیط است .در شرایطی که محیط اسیدی باشد
) ،(pH<7روی میتواند به صورت هیدروکسید
) (ZnOH2نهشته شود و شرایط قلیایی محیط
) ،(pH>7میتواند سبب رسوب  ZnClگردد .با
توجه به همبستگی باالی دو عنصر  Znو  Clدر
نمونههای مورد مطالعه (شکل )1-Aمی توان
اظهار داشت که روی به صورت کلریدی در
تبخیری های سازند گچساران رسوب کرده است.

شکل -1نمودارهای تغییرات -A :عنصر روی در مقابل کلر  -Bعنصر زیرکونیم در برابر عمق  -C,Dروی و
وانادیوم در برابر عمق ،در چاههای  1و 10
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تغییرات  Crو  Nbنیز با کاهش عمق در چاه

سنگ در چاه شماره  1به طور متوسط در هر سه

شماره  1روند افزایشی را نشان می دهد که
متناسب با درجه شوری است .این عناصر نیز در
چاه شماره  10روندهای نامنظمی را نشان می
دهند (شکل.)1 –A,B
افزایش باریم با کاهش عمق بطور نسبی در هر دو
چاه همبستگی را با رسوب کلرید نشان می دهد.
این موضوع بیان کننده آن است که باریم مایل

بخش فوقانی ،میانی و تحتانی در حدود % 3/2
است ،نشان دهنده ثبات و یکنواختی عمق حوضه
در زمان تهنشینی پوش سنگ (بخش  1سازند
گچساران) می باشد (شکل.)1 –C
روند تغییرات  Al2O3و  Fe2O3و  MgOنیز
نسبت به کاهش عمق در هر دو چاه مورد مطالعه،
مثبت بوده و نشانه شرایط قلیایی(احیایی) حاکم

است در آخرین فاز کانی شرکت نماید ،که بصورت
کلرید در ساختمان کربنات ها وارد می شود .از
آنجا که میزان باریم موجود در انیدریت های پوش

بر محیط رسوبی بوده که از ویژگی های پهنه های
الگونی محسوب می شود (شکل .)1–D,E,F

شکل -1نمودارهای تغییرات Cr -A,B :و  Nbدر برابر عمق  –Cاکیسد باریم در برابر عمق  –D,E,Fاکسید
آلومینیوم ،اکسید آهن و اکسید منیزیم در برابر عمق ،در چاههای  1و 10
روند تغییرات  Mg/Caنسبت به عمق (شکلA -

 )9نشان دهنده روند منفی است .این موضوع

حاکی از آن است که در جریان رسوبگذاری پوش
سنگ ،در ابتدا درجه شوری باال نبوده است ولی به

مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات انیدریتی و ارائه مدل رسوبگذاری سازند گچساران ............

سمت راس پوش سنگ بر میزان شوری افزوده
شده است .این امر نیز وجود حوضه محدود به
دریا را در ایجاد توالی پوش سنگ قوت می بخشد.
بنابراین در حوضه بسته و جدا شده از دریا ،به
دلیل رسوب یون های  Ca+2در مناطق نزدیک به

همبستگی خوب  MgOو  SO3از یک سو و روند
تغییرات مثبت  MgOنسبت به عمق ،نشانه
شرایط گرم و خشک در سبخای تبخیری دور از
اقیانوس می باشد .در این مناطق ندولهای تبخیری
تا درون سنگی غنی از  MgSO4در باالی فرش

حوضه به شکل ژیپس و انیدریت ،آب دریا نسبت
به منیزیم غنی می شود .لذا آبی که در مرحله بعد
به حوضه وارد می شود ،میزان  Mgبیشتری را
دارا می باشد .این امر در ایجاد دولومیتی شدن در
کربنات ها عامل اصلی به حساب می آید.

های کربناته-ژیپسی ناشی از موجودات ذره بینی
در منطقه بین جزر و مدی به صورت المینه ای
تشکیل می شوند (تاکر( )2221 ،شکل .)9–B

شکل -9نمودارهای تغییرات Mg/Ca -A :در برابر عمق  MgO -Bنسبت ب ه  SiO2 –C SO3نس بت ب ه
( Al2O3همبستگی نزدیک این دو عنصر در بخشهای  2تا  6سازند گچساران نشان دهنده محیط گرم و خش ک
و ورود سیلیس به حوضه است .تغییرات جزئی این دو عنصر در پوش سنگ قابل توجه است) Na -D .نسبت به
( K2Oهمبستگی نزدیک این دو عنصر در بخشهای  2تا  6سازند گچس اران در چ اه  1موی د اف زایش تبخی ر و
گرمتر شدن محیط است) ،در چاههای  1و .10
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نتایج حاصل از بررسی میزان همبستگی عناصر
 SiO2با  Al2O3و  Naبا  K2Oاطالعات با ارزشی
را در رابطه با محیط رسوبی پوش سنگ و بخش-
های مختلف سازند گچساران ارائه میدهد.
همبستگی باالی عناصر  SiO2و  Al2O3در

دور از ساحل به سبخا میرسند .الزم به ذکر است
که ریزش باران نیز عاملی است که قادر است در
انتقال رسوبات قاره ای به داخل سبخای ساحلی-
دریایی تاثیر گذار باشد.
همبستگی عناصر  Naو  K2Oنشان دهنده این

بخشهای  2تا  6سازند گچساران نشان دهنده
محیط گرم و خشک و ورود نهشته های حاوی
سیلیس نظیر ماسه به حوضه و آزاد شدن  SiO2و
جانشینی آن در انیدریتهای سازند گچساران
می باشد که این موضوع با توجه به آن که در
شرایط مناسب  Alمیتواند به راحتی جانشین Si
شود محتمل به نظر میرسد .فراوانی و همبستگی
باالی اکسید آلومینیوم با عنصر سیلیس در افقهای
 2تا  6سازند گچساران موید آب و هوای گرم و
خشک میباشد .این در حالی است که در نمونه
های متعلق به پوش سنگ فراوانی این دو عنصر
ناچیز است(شکل  .)9-Cوزش بادهای غالب
معموالً سرعت تبخیر را در سبخای ساحلی
افزایش میدهد .معموالً جریانهای بادی که به

مطلب است که با افزایش سدیم در محیط میزان
پتاسیم نیز افزایش یافته است .این امر در بخش
های  2تا  6سازند گچساران به خوبی مشهود
است .در حالی که در نمونه های متعلق به پوش
سنگ فراوانی این دو عنصر ناچیز است .از آنجا که
کلریدهای سدیم و پتاسیم نشان دهنده شرایط
خشکسالی و نرخهای باالی تبخیر در محیط می-
باشند (تاکر ،)2221 ،لذا میتوان چنین نتیجه-
گیری کرد که از بخش  2به سمت بخش  6محیط
به تدریج به سمت آب و هوای خشک تر و گرم
تر پیش رفته است(شکل .)9-D
شرایط موجود و تغییرات مشخص شده در شکل 9
نشان دهنده محیط سبخای ساحلی جهت
رسوبگذاری بخش  2تا  6سازند گچساران می-

سمت خشکی میوزند میتوانند سبب انتقال
کربناتهای الگون به منطقه سبخا شده و در
مواقع دیگر بادهایی که از خشکی به سمت دریا
میوزند قادرند ماسهها را به سبخا منتقل نمایند.
از این رو می توان وجود آثاری از کوارتز را که در
بخشهای تبخیری پوش سنگ مشاهده شده،
توجیه نمود .در واقع میتوان چنین اظهار داشت
که رسوبات سبخا از دو منشا تامین شدهاند( :الف)
کربناتهایی که از الگون منشأ گرفته اند و (ب)
رسوبات سیلیسی -آواری که از طرف خشکی و
مطابق با آنچه اشاره شد ،میتوان گفت که پوش
سنگ میدان نفتی زیالیی در یک پهنه سبخایی-
الگونی تشکیل شده است .رسوبگذاری مارن و
کربناتهای محیط الگونی (بصورت پکستون و
وکستون فسیل دار) و پهنه جزر و مدی (بصورت

باشد .این در حالی است که بر اساس آن چه
پیشتر ذکر شد ،رسوبگذاری پوش سنگ (بخش 1
سازند گچساران) در میدان نفتی زیالیی در محیط
الگونی و با ارتباط محدود به دریا رخ داده است .بر
این اساس مدل شماتیکی از وضعیت حوضه پس
از رسوبگذاری کربناتهای سازند آسماری در زمان
نهشته شدن تبخیریهای سازند گچساران ارائه
شده است و با توجه به روند تغییرات عناصر فوق
الذکر موقعیت هر دو چاه نیز مشخص گردیده
است (شکل .)12
مادستون فسیل دار) در مراحل پیش روی دریا
انجام گردیده اند .شرایط آب و هوایی گرم و
خشک و افزایش تبخیر ،سبب ایجاد سیکل
پسروی شده و محیطی سبخایی گسترش یافته
است .سپس با افزایش غلظت شورابه در این

مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات انیدریتی و ارائه مدل رسوبگذاری سازند گچساران ............

محیط ،رسوب ژیپس در بخش میانی حوضه
رسوبی شکل گرفته و به دنبال افزایش درجه
شوری و فشار اندک دی اکسید کربن ،سبب
در نهایت با پسروی دریا و قطع ارتباط حوضه
رسوبی با آن ،توالی ضخیم نمک سازند گچساران

ناپایدار شدن ژیپس و تشکیل انیدریت به صورت
ندولهای سبخایی مجزا و به هم پیوسته به
صورت ریز بلورگردیده است.
پوش سنگ نشان دهنده کم عمق شدن حوضه
بوده و می توانند در نتیجه تکرار در طغیان و

در حوضه نهشته شده است .این تغییرات نشان
دهنده این است که رسوبگذاری تبخیریهای
پوش سنگ در محیط سبخایی-الگونی(حاشیه
ای) و حوضههای پالتفرمی نزدیک به ساحل
صورت گرفته است .این توالیها به سمت رأس

کاهش سطح آب در سبخای ساحلی ،دریاچههای
تبخیری موقت و الگون تشکیل شوند ،ضمن آن
که فراوانی رسوبات تبخیری سازند گچساران می
تواند نشان دهنده محصور شدن حوضه و تغذیه
دورهای توسط آب دریا باشد.

شکل -12تصویر سه بعدی شماتیک از مدل رسوبی دیرینه سازند گچساران در میدان نفتی زیالیی که در آن
موقعیت دیرینه چاههای  1و  10که به ترتیب نماینده یال شمال و جنوبی میدان می باشند مشخص گردیده
است.

نتیجه گیری:
نت ایج حاص ل از مطالع ه تبخی ریه ای س ازند
گچساران در میدان نفتی زیالیی به شرح ذیل م ی
باشد:
 -1پ وش س نگ می دان نفت ی زیالی ی عم دتا از
انیدریت تشکیل گردیده و در زم ره پ وش س نگ-
های انیدریتی قرار می گیرد.
 -2رون د تغیی رات ی ون س ولفات در نمون هه ای
بررس ی ش ده نش ان دهن ده تمرک ز انی دریت در
بخشهای قاعده پوش سنگ ب وده ک ه در بخ ش-
های باالیی توسط کلرید(نمک) جانشین می شود.
-3تغییرات کاهش منی زیم و اف زایش استرانس یم
نسبت به افزایش عمق ،نشان دهنده ایجاد ش رایط

دریایی در قاعده سازند تبخی ری گچس اران اس ت
که به سمت سطح میزان ش وری اف زایش یافت ه و
شرایط آب و هوایی گرم و خشک با ک اهش عم ق
مشاهده میشود.
-0تغییرات افزایشی وانادیوم و روی با کاهش عمق
نشانه افزایش درجه شوری در جریان رس وبگذاری
سازند گچساران است و رون د ن امنظم آن در چ اه
شماره  10تاثیر تغییر ش کل و گس ل خ وردگی را
در منطقه مشخص ساخته است.
-1روند تغیی رات  Al2O3و  Fe2O3و  MgOنی ز
نسبت به کاهش عمق ،مثبت بوده و نشانه ش رایط
قلیایی(احیایی) حاکم بر محیط رسوبی بوده ک ه از
ویژگی های پهنه های الگونی محسوب می شود.
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-6تغییرات نسبت  Mg/Caبا ک اهش عم ق در 2
چاه  1و 10مثبت بوده که این ام ر وج ود حوض ه
محدود ب ه دری ا را در ایج اد ت والی پ وش س نگ
مشخص میسازد.
-1همبستگی خ وب  MgOو  SO3از ی ک س و و

 -9پوش سنگ در پهنه سبخایی -الگونی تش کیل
شده است .با افزایش غلظت شورابه در این محیط،
بلوره ای ژی پس تش کیل ش ده در بخ ش می انی
حوضه ناپایدار شده و به انیدریت به صورت ن دول-
های ریز بلور سبخایی مجزا و بههم پیوسته تبدیل

روند تغییرات مثبت  MgOنسبت به عمق ،نش انه
شرایط گرم و خش ک در س بخای تبخی ری دور از
اقیانوس می باشد.
-1همبس تگی عناص ر  Naو  K2Oنش ان دهن ده
شرایط خشکس الی و ن رخ ه ای ب االی تبخی ر در
محیط می باشند ،لذا میتوان چنین نتیج هگی ری
کرد که از بخش  2به س مت بخ ش  6مح یط ب ه
تدریج به سمت آب و هوای خشک و گرم تر پ یش
رفته است.

گردی ده اس ت .در نهای ت ت والی ض خیم نم ک
رسوبگذاری نموده است.
تشکر و سپاسگزاری:
بدین وسیله ق دردانی خ ود را از همک اری ارزن ده
بخش زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خی ز
جنوب به جهت در اختی ار ق رار دادن نمون هه ای
مورد نیاز که فرص ت انج ام ای ن پ ژوهش را مهی ا
نمود ،ابراز می داریم.
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