شماره  ،116فروردین و اردیبهشت 1400

21

مطالعــه رخســارهها ،محیــط رســوبی ،فرآیندهای
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چكيده
در ایــن پژوهــش ســازند خانـهزو بهعنــوان یکــی از مخــازن هیدروکربــوری ایــران از نظــر رخســارهها ،محیــط رســوبی ،دیاژنــز و کیفیــت
مخزنــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .مطالعــه ســازند خانـهزو بــا اســتفاده از تلفیــق مطالعــات ســنگ چینهنــگاری و زمینشناســی
صحرایــی در  2بــرش ســطحی (آبقــد و بــرش خان ـهزو (بــرش الگــو)) و  2بــرش زیرســطحی (چــاه افشــار و چــاه چهچــه) در ناحیــه
کپ ـهداغ واقــع در شــمال شــرق ایــران صــورت گرفتــه اســت .مطالعــاتپتروگرافــی منجــر بــه شناســایی  8ریزرخســاره گردیــده کــه
در قالــب ســه کمربنــد رخســارهای اصلــی شــامل رمــپ میانــی ،رمــپ خارجــی و حوضــه نهشــته شــدهاند .براســاس شــواهدی چــون
نبــود رخســارههای دوبــار ه نهشــته شــده و تبدیــل تدریجــی رخســارهها بــه یکدیگــر میتــوان نتیجــه گرفــت کــه رخســارههای
ســازند خانــهزو در یــک ســکوی کربناتــه از نــوع رمــپ همشــیب نهشــته شــدهاند .مطالعــات پتروگرافــی همچنیــن نشــان میدهــد
کــه فرآیندهــای دیاژنــزی مختلفــی از جملــه میکریتــی شــدن ،آشــفتگی زیســتی ،ســیمانی شــدن (بلوکــی و دروزی) ،انحــال فشــاری،
دولومیتــی شــدن ،انحــال ،پیریتــی شــدن و سیلیســی شــدن بــر روی رســوبات توالــی مــورد مطالعــه اثرگــذار بــوده اســت .انــواع تخلخــل
شناســایی شــده در توالــی مــورد مطالعــه شــامل حفــرهای ،بینبلــوری و شکســتگی اســت .ســیمانی شــدن و تراکــم نیــز از فرآیندهــای
دیاژنتیکــی اســت کــه ســبب کاهــش ویژگیهــای مخزنــی شــده اســت .بــا توجــه بــه درصــد پاییــن تخلخــل ،غیرمفیــد بــودن آنهــا و
عــدم وجــود تراوایــی کافــی ،افــق مخزنــی در ایــن ســازند از کیفیــت باالیــی برخــوردار نیســت .بــه بیــان دیگــر ،شکســتگی و انحــال بــر
کیفیــت مخزنــی تأثیرگــذار نبــوده چراکــه در غالــب مــوارد توســط ســیمان پــر شــدهاند.
كلمات كليدي :سازند خانهزو ،کپهداغ ،رخساره ،محیط رسوبی ،فرآیندهای دیاژنزی ،کیفیت مخزنی
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مقدمه

کیفیــت مخزنــی ســازندهای کربناتــه ،بهطــور عمــده
تحــت تأثیــر رخســارهها ،فرآیندهــای دیاژنــزی و

شکســتگی ایجــاد میشــود [ 2 ،1و  .]3بنابرایــن
آگاهــی از توزیــع رخســارهها و تأثیــر فرآیندهــای

دیاژنــزی ،بهمنظــور شــناخت ناهمگنیهــا ضــروری
اســت .حوضــه رســوبی کپ ـهداغ در شــمال شــرق ایــران
دارای میادیــن گازی عظیمــی اســت .ســنگ مخــزن

اصلــی ایــن میادیــن را ســازند مــزدوران تشــکیل
میدهــد .تاکنــون  5تاقدیــس در ایــن ناحیــه حفــاری
شــدهاند کــه تنهــا خانگیــران و گنبدلــی دارای گاز قابــل
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مختلــف تــا حــدودی ناهمگــن اســت .ایــن ســازند از

زونهــای متخلخــل و تــراوای محــدود تــا افقهــای

ناتــراوای درون مخزنــی تشکیلشــده اســت .وجــود
ایــن ناهمگنیهــا و تغییــرات گســترده ســبب میشــود

بحــث دربــاره عوامــل مؤثــر و کنترلکننــده دیاژنــز و
رخســارهها ضــروری باشــد .هــدف از مطالعــه حاضــر،

معرفــی رخســارهها و محیــط رســوبی و فرآیندهــای
دیاژنــزی و تأثیــر آنهــا بــر کیفیــت مخزنــی بــر روی

ســازند خانــهزو در حوضــه کپــهداغ اســت.
زمینشناسی و چینهشناسی منطقه

اســتحصال و اقتصــادی هســتند .اگــر شــرایط حفــظ

منطقــه مــورد مطالعــه در شــمال شــرق ایــران ،در

خانگیــران و گنبدلــی) محــدوده شــرق و جنــوب مشــهد

بخشــی از ســامانه آلپ-هیمالیــا اســت کــه پــس از بســته

هیدروکربــور فراهــم باشــد (هماننــد تاقدیسهــای
میتواننــد بهعنــوان اهــداف اکتشــافی در آینــده مــورد

حوضــه کپ ـهداغ واقــع شــده اســت (شــکل  .)1کپ ـهداغ
شــدن اقیانــوس پالئوتتیــس تشــکیل شــده اســت .ایــن

نظــر قــرار گیرنــد .ســازند خانـهزو از ســنگهای کربناتــه

منطقــه دوميــن حوضــه هيدروكربــوري ايــران اســت

شــده و رخســارههای آن شــبیه ســازند مــزدوران

بااليــي و ســازند چمنبیــد ســنگ مــادر در ايــن حوضــه

و دولومیتهــای ضخیــم الیــه و صخرهســاز تشــکیل
اســت .ایــن ســازند دارای گســترش محــدودی بــوده و

[ .]7در ناحیــه کپــهداغ شــیلهای ژوراســيك ميانــی-
رســوبي میباشــند [ .]5ســنگهای کربناتــه ســازند

از لحــاظ گســترش منطقــهای بــه ســمت غــرب تغييــر

مــزدوران ســنگ مخــزن مهــم گاز در ایــن حوضــه

بهعلــت توپوگرافــي خشــن کوههــای هزارمســجد و

توســط ســازمان زمينشناســي بهعنــوان مــزدوران1-

ناحيــه دقيــق مطالعــه نشــده اســت .لیتولــوژی اصلــی

باالیــی (آکســفوردین-کیمریجین) از نهشــتههای

تراوایــی چشــمگیری دیــده نمیشــود لــذا ســنگ

دولومیتــی ،دولومیــت آهکــی و الیههــای متنــاوب شــیل

رخســاره داده و بــه ســازند چمنبیــد تبديــل میشــود.
نبــودن راه ارتباطــي كافــي و نيــز گســله بــودن شــديد

و دولوميتهــای تشــکیلدهنده متخلخــل بــوده ولــی

مخــزن احتمالــي بــراي تجمــع هيدروكربــور اســت.

تاکنــون ایــن ســازند از جنبههــای مختلــف تغییــرات

رخســارهای و محیــط رســوبی ،تغییــرات دیاژنــزی در

بخشهــای مختلــف کپــهداغ توســط پژوهشــگران
مختلفــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت [.]7 -4
ســازند خان ـهزو بهدلیــل تغییــرات رخســارهای گســترده،
تأثیــر عمــده فرآیندهــای دیاژنــزی در جهــات افقــی و

عمــودی و ارتبــاط زبانــهای کــه در برخــی مناطــق بــا

ســازند چمنبیــد نشــان میدهــد در مقیاسهــای

اســت .ســازند خانــهزو در نقشــههاي منتشــر شــده
معرفــي شــده اســت .ســازند خانـهزو بــه ســن ژوراســیک
كربناتــه ضخيــم اليــه شــامل دولومیــت ،ســنگ آهــک
و آهــک تشــكيل شــده و رخســاره آن مشــابه ســازند

مــزدوران اســت و اولیــن بــار توســط افشــارحرب و
الهیــار در ســال  1971معرفــی گردیــد .ســازند خان ـهزو
دارای گســترش محــدودی اســت .از لحــاظ گســترش

منطقـهاي ايــن ســازند بــه ســمت غــرب تغييــر رخســاره

داده و بــه ســازند چمــن بيــد تبديــل ميشــود .مــرز

زیریــن ســازند خانــهزو بــا ســازند کشــفرود ناگهانــی

اســت (شــکل  .)2ضخامــت ایــن ســازند در بــرش الگــو

 271 mاســت (شــکل .)3
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شکل  1نقشه موقعیت برشهای مورد مطالعه

الف

ب
سازند خانهزو

سازند کشفرود

شــکل  2الــف) چــارت تطابــق چینهشناســی کپــهداغ بــا ســایر حوضههــای ایــران ،ســازند خانــهزو بــا کادر قرمــز
مشــخص شــده اســت .ب) تصویــر صحرایــی از مــرز زیریــن ســازند خان ـهزو بــا ســازند کش ـفرود در بــرش الگــو
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پ

شکل  3الف ،ب و پ) ستون چینهشناسی سازند خانهزو در برش الگو

دادهها و روش مطالعه

مطالعــه صحرایــی دو بــرش از ســازند خانـهزو انجــام شــده

و نمونهبــرداری بهصــورت منظــم و هــر  3 mانجــام شــده

اســت .دادههــای مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه شــامل

 40مقطــع نــازک از بــرش آبقــد 200 ،مقطــع نــازک

از بــرش خان ـهزو 80 ،مقطــع نــازک از چــاه افشــار و 90

مقطــع نــازک از خردههــای حفــاری چــاه چهچــه بــود.

غالــب مقاطــع نــازک جهــت تعییــن سنگشناســی
بــا محلــول آلیزاریــن قرمــز رنگآمیــزی شــدهاند

[ .]8ابتــدا ریزرخســارهها و محیــط رســوبی همــراه بــا
فرآیندهــای دیاژنــزی براســاس مطالعــات ســنگنگاری

و توصیــف مقاطــع معرفــی شــدهاند .بــرای نامگــذاری
ریزرخســارهها از روش تقســیمبندی دانهــام و امــری و

کلــووان [ 9و  ]10در تفســیر و ردهبنــدی ریزرخســارهها

تعییــن شــده بــا ریزرخســارههای اســتاندارد ویلســون
و فلــوگل [ 11و  ]12و مطابقــت داده شــده اســت .در

ســنگنگاری مقاطــع نــازک کانیشناســی ،بافــت،
انــدازه دانههــا ،جورشــدگی ،اجــزاء تشــکیلدهنده اعــم

از اســکلتی و غیراســکلتی ،انــرژی محیــط ،رخســارههای

همــراه و نیــز شناســایی و توزیــع فرآیندهــای دیاژنــزی
معرفــی گردیــد.

بررسی رخسارهها و محیط رسوبی

براســاس نتایــج حاصــل از توصیــف مطالعــه مغزههــا و
مقاطــع نــازک میکروســکوپی و تلفیــق ایــن اطالعــات و
مقایســه آنهــا بــا مدلهــای اســتاندارد [ ]12منجــر بــه

شناســایی  9ریزرخســاره در ســازند خان ـهزو شــده اســت.

در ادامــه ایــن ریزرخســارهها بهطــور خالصــه مــورد
توصیــف و تفســیر قــرار گرفتهانــد (جــدول .)1
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جدول  1ریزرخسارهها و کمربندهای رخسارهای شناسایی شده در سازند خانهزو
شماره
رخساره

ریز رخسارهها

سطح انرژی

آلوکمها
اسکلتی

غیراسکلتی

رخسارههای کمربندهای
رخسارهای
همراه

1

مادستون

-

-

پایین

حوضه

2

مادستون بیوکلستی

خرده صدف

-

پایین

حوضه

3

وکستون سوزن
اسفنجدار حاوی رادیولر

سوزن اسفنج (ک) ،رادیولر (ک)

پلوئید (ک)

متوسط

رمپ خارجی

4

وکستون بیوکلستی
پلوئیددار

خردههای دوکفهای ،پلت (ف)،
خردههای خارپوست ،روزنبران
کفزی (ک)

پلوئید (ف)

متوسط

رمپ خارجی

5

وکستون بیوکلستی

روزنبران کفزی ،سوزن اسفنج،
رادیولر ،خرده صدف ،خارپوست

-

متوسط

رمپ خارجی

6

پکستون بیوکلستی
فیالمنت دار

سوزن اسفنج ،دوکفهای پوست نازک
(ف)

-

متوسط تا باال

رمپ میانی

7

وکستون خارپوست دار
حاوی بیوکلست

خردههای خارپوست (ف) ،روزنبران
کفزی (ک)،

پلوئید (ک)

متوسط

رمپ میانی

8

خردههای دوکفهای (ک) ،روزنبران
وکستون بیوکلستی
دارای روزنبران کف زی کفزی (ر) ،خردههای بیوکلستی (ر)

-

متوسط

رمپ میانی

9

خردههای بیوکلستی( ،ر) ،روزنبران
کف -زی (ک)

-

متوسط تا باال

رمپ میانی

پکستون بیوکلستی

درصد فراوانی :ف) فراوان 15 ،تا  ،%20ر) رایج 10 ،تا  ،%15ک) کم 2 ،تا %9
کمربند رخسارهای دریای باز ()Open Marin

ریزرخساره شماره  -1مادستون

ایــن رخســاره بــدون اجــزاء اســکلتی ،بســیار ریزدانــه،

یکنواخــت و بــدون المینــه اســت کــه براســاس طبقهبندی
فولــک از نــوع میکریــت اســت .در دو حلقــه چــاه و دو برش

ســطحاالرضی کــه بررســی شــد ایــن رخســاره بــا مطالعــه

مقاطــع نــازک و بــا اســتناد بــه آخریــن مطالعــات قبلــی

برشهــای ســطحی تخلخــل از نــوع حفــرهای مجــزا اســت.

کلیــه ایــن فرآیندهــا در فصــل دیاژنــز بهطــور مفصــل
آورده شــده اســت .در ایــن بررســی مادســتونهایی کــه

در حــال دولومیتــی شــدن هســتند بهچشــم میخــورد.
دولومیتهــای تشــکیل شــده از نــوع دانــه شــکری و
ریزبلــور بــا بافــت اکثــرا ً زنوتوپیــک میباشــند.

ریزرخساره شماره  -2مادستون بیوکلستی

بهدســت آمــد [ .]6در بعضــی اعمــاق ،مقــدار رس افزایــش

در ناحیــه مــورد مطالعــه ایــن رخســاره حــاوی  5الــی %10

(شــکل  4الــف) .ایــن رخســاره عمیقتریــن رخســاره

طولــی ،رادیولریــا و خارپوســتان بــوده کــه در زمین ـهای از

یافتــه و رخســاره مادســتون آرژیلــی را تشــکیل میدهــد

بیوکلســت شــامل ســوزن اســفنج بــا برشهــای عرضــی و

توالــی مــورد مطالعــه بــوده و یــک محیــط آرام و کمانــرژی

میکرایــت قــرار گرفتهانــد (شــکل  4ب) .در ایــن رخســاره

دیاژنــزی در ایــن رخســاره میتــوان بــه اســتیلولیتها،

اکســید آهــن بهصــورت مــوازی و یــا متقاطــع بــا دســته

را در زمــان افزایــش عمــق نشــان میدهــد .از فرآیندهــای

اســتیلولیتها بــا دامنــه تضاریــس کوتــاه و همــراه بــا

شکســتگیهای مســتقیم و مــوازی نیــز متقاطــع پرشــده

درزهــا و شکســتگیهای مــوازی و متقاطــع ،میباشــند.

در ارتبــاط بــا نــوع و مقــدار تخلخــل بایــد گفــت کــه در

محیــط کمانــرژی اســت.

بــا ســیمان و بــدون ســیمان و آهـندار شــدن اشــاره نمــود.

دوکفهایهــای پوســت نــازک در زمینــه گل نشــاندهنده

مطالعه رخسارهها ،محیط ...
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شــکل  4الــف) مادســتون (ریزرخســاره  ،210 m ،)1بــرش خان ـهزو ،ب) مادســتون بیوکلســتی (ریزرخســاره  ،162 m ،)2بــرش خان ـهزو ،پ)
وکســتون ســوزن اســفنجدار حــاوی رادیولــر (ریزرخســاره  ،158 m ،)3بــرش خانهزو .ت) وکســتون بیوکلســتی پلوئیــددار (ریزرخســاره ،11 m ،)4
بــرش ّآبقــد .ث) وکســتون بیوکلســتی (ریزرخســاره  ،112 m ،)5بــرش ّآبقــد ج) پکســتون بیوکلســتی فیالمنـتدار (ریزرخســاره  ،60 m ،)6برش
خانـهزو .چ) وکســتون خارپوسـتدار حــاوی بیوکلســت (ریزرخســاره  ،67 m ،)7بــرش خانـهزو .ح) وکســتون بیوکلســتی دارای روزنبــران کفزی
(ریزرخســاره  ،57 m ، )8بــرش خانـهزو ،خ) پکســتون بیوکلســتی ،25 m ،بــرش ّآبقــد ،کلیــه عکسهــا در نــور طبیعــی
کمربند رخسارهای رمپ خارجی

ریزرخساره شماره  -4وکستون بیوکلستی پلوئیددار

ریزرخســاره شــماره  -3وکســتون ســوزن اســفنجدار دارای

ایــن رخســاره بافتــی گلپشــتیبان و وکســتونی دارد.

ایــن رخســاره بافتــی گلپشــتیبان و وکســتونی دارد.

و حــدود  %5بیوکلســتهایی نظیــر ســوزن اســفنج،

رادیولــر

آلوکــم اصلــی ایــن رخســاره خردههــای فســیلی بــوده که

بیشــتر حــاوی  10تــا  %15ســوزن اســفنج بــا برشهــای
عرضــی و طولــی و رادیولــر در انــدازه  50تــا 700 µm

اســت .از محصــوالت فرآیندهــای دیاژنــزی ایــن رخســاره

شــامل اســتیلولیت و دســته درزهــای مــوازی و متقاطــع

کــه بــا کلســیت ریزبلــور پــر شــدهاند میتــوان اشــاره
کــرد .مقــدار فراوانــی رادیولــر سیلیســی در بخشهــای

عمیقتــر مشــاهده میشــود کــه نشــان میدهــد
رادیولرهــا احتمــاالً سیلیســی بودهانــد کــه حــل شــده و

ایــن رخســاره بهصــورت غالــب دارای  5الــی  %7پلوئیــد

خــار اکینــودرم (کرینوئیــد) و بــه مقــدار بســیار انــدک
روزنبــران بنتیــک اســت (شــکل  -4ت) .درزهایــی

مــوازی هــم بــه چشــم میخــورد .پلوئیدهــا بســیار ریــز
و در انــدازه  0/1تــا  0/2 mmو نهایت ـاً  0/5 mmهســتند.
حضــور پلوئیــد محیــط کمعمــق و کــم انــرژی را نشــان
میدهــد.

ریزرخساره شماره  -5وکستون بیوکلستی

ایــن رخســاره شــامل فســیلهای متنوعــی اســت کــه
بــا در نظــر گرفتــن ترتیــب غالــب بــودن میتــوان از

قالبشــان بــا ســیمان کلســیتی پــر شــده اســت و احتمــاالً

دوکفهایهــای پوســت نــازک بــا ســایز بــزرگ در

فراوانــی رادیولرهــا نســبت بــه ســوزن اســفنج کمتــر

شــاخص مشــاهده شــده اســپیریلینا اســت .بهطــور

پ).

میشــوند (شــکل  4ث).

ایــن ســیلیس منشــأ تشــکیل کوارتزهــای اتــوژن اســت.

حــدود %10و  %2روزنبــران بنتیــک نــام بــرد .فرامینیفــر

اســت و اولویــت حضــور بــا ســوزنها اســت (شــکل 4

فرعــی ســوزن اســفنج و کلسیاســفر نیــز دیــده

28

شماره  ،116فروردین و اردیبهشت 1400

ایــن میکروفاســیس در بخشهایــی از ســازند خانــهزو

میتــوان میکرودرزهــا اشــاره کــرد کــه بهصــورت

میتــوان بــه تراکــم شــیمیایی بــه فــرم اســتیلولیتهای

نیــز متقاطــع دیــده میشــوند .فرامینیفرهــا نســبت بــه

مــوازی و متقاطعــی کــه بــا کلســیت ریزبلــور پــر شــده و

بــه نــور وابســته نیســتند و در آبهــای ســرد زندگــی

در بــرش الگــو مشــاهده شــد .از فرآیندهــای دیاژنتیکــی

مــوازی و پــر شــده بــا اکســید آهــن ،رگچههــای انحاللــی

نیــز ســاخت ژئوپتــال اشــاره کــرد.

مســتقیم و باریــک و پــر شــده بــا کلســیت ریزبلــور و

رادیولرهــا عمــق کمتــری را نشــان میدهنــد؛ زیــرا

میکننــد .

کمربند رخسارهای رمپ میانی

ریزرخساره شماره  -9پکستون بیوکلستی

ریزرخساره شماره  -6پکستون بیوکلستی فیالمنتی

میتــوان گفــت ایــن رخســاره بهصــورت غالــب ،برابــر و
مجموعـاً دارای  20الــی  %40اکینــودرم ،ســوزن اســفنج،

ایــن رخســاره دارای حــدود  %30فیالمنتهــای تقریبــاً

طویــل و نــازک اســت کــه مربــوط بــه منطقــه کمعمقتــر
هســتند .همچنیــن ،تقریب ـاً  %10بیوکلســتهای دیگــری
نظیــر ســوزن اســفنج ،پلوئیــد ،فرامینیفــر بســیار کــم
و قطعــات خارپوســتان مشــاهده شــده اســت .ســاخت

خــرده فســیلهای متنــوع فــراوان ،اائیــد ،پلوئیــد و
دانههــای میکریتــی (اائیــد) شــده اســت .هیدروکربــور

مــرده و اکســید آهــن بهصــورت نفــوذی در زمینــه ســنگ
و در بیــن دانههــای بیوکلســتی بــه میــزان حــدودا ً  %3بــه

ژئوپتــال مشــاهده شــده اســت .رگههــای تدفینــی

چشــم میخــورد .از فرآیندهــای دیاژنتیکــی میتــوان

متقاطــع پــر شــده بــا کلســیت دیــده میشــوند (شــکل

کلســیت پــر شــدهاند (شــکل  4خ).

حاصــل تراکــم و تکتونیکــی نیــز بهصــورت مــوازی و

بــه شکســتگیهای باریــک و طویــل اشــاره کــرد کــه بــا

 4ج).

فراوانی رخسارهها در برشهای مورد مطالعه

ریزرخســاره شــماره  -7وکســتون خارپوســت دار حــاوی

در شــکل  5فراوانــی رخســارههای شناســایی شــده در

میتــوان گفــت ایــن رخســاره بهصــورت غالــب
تقریب ـاً دارای  5الــی  %10اکینــودرم و قطعــات مربوطــه
اســت .ســایر بیوکلســتهای همــراه ســوزن اســفنج بــا
برشهــای عرضــی و طولــی ،فرامینیفــر ،پلوئیدهــای
ریــز و دوکفـهای اســت .از فرآیندهــای دیاژنــزی میتــوان
بــه میکرودرزهــا و رگههــای متقاطــع و باریــک اشــاره
کــرد کــه حاصــل تدفیــن و تکتونیــک بــوده و بــا کلســیت

بــرش خان ـهزو ( MF2مادســتون بیوکلســتی) مربــوط بــه

بیوکلســت

ریزبلــور پــر شــدهاند (شــکل  4چ).

برشهــای خان ـهزو و آبقــد نشــان داده شــده اســت .در

محیــط حوضــه و ( MF5وکســتون بیوکلســتی) مربــوط به

محیــط رمــپ میانــی از بیشــترین فراوانــی برخوردارنــد.

در بــرش آبقــد ( MF3وکســتون دارای ســوزن اســفنج و

رادیولریــا) مربــوط بــه محیــط رمــپ خارجــی بیشــترین
فراوانــی را نشــان میدهــد.

محیط رسوبی

ریزرخســاره شــماره  -8وکســتون بیوکلســتی دارای روزنبــران

رخســارههای شناســایی شــده ســازند خانــهزو در ســه

ایــن رخســاره شــامل فرامینیفرهــای متنــوع بنتیــک

و رمــپ میانــی نهشــته شــدهاند .براســاس شــواهدی چون

اســت کــه حــدود  5الــی  %8ســنگ را شــامل میشــوند.
اکثــرا ً حفظشــدگی خــوب و ســاختار ســالمی دارنــد

بــه یکدیگــر ،عــدم وجــود نهشــتههاي توربيدايتــي و نيــز
نبــود آثــار ریفهــای بــزرگ ســدي نهشــتههای ایــن

دوکفــهای و ســایر خــرده بیوکلســتها نیــز در ایــن

نهشــته شــدهاند (شــکل  .)5مــدل رســوبی پیشــنهادی

کـفزی

و پالنکتونیــک در برشهــای ســطحی ســازند خانــهزو

(شــکل  4ح) .بهطــور فرعــی ســوزن اســفنج ،پلوئیــد،

رخســاره دیــده میشــود .از فرآیندهــای دیاژنتیکــی

کمربنــد رخســارهای شــامل محیــط حوضه ،رمــپ خارجی
تدریجــی بــودن رونــد تبديــل كمربندهــاي رخســارهای

ســازند در یــک ســکوی کربناتــه از نــوع رمــپ همشــیب

بــرای ایــن ســازند در شــکل  5ارائــه شــده اســت.
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شکل  5توزیع رخسارهها الف) در برش خانهزو ،ب) در برش آبقد

براســاس مطالعــات انجــام شــده بــا پیشــروی دریــا بــر

بــوده امــا در کیمریجیــن از ایــن حالــت خــارج و بــه رمــپ

محــدوده شــمال شــهر مشــهد محیطــی کمعمــق در

واقــع نبــودن ســنگ آهکهــای دوبــاره نهشــته شــده در

روی ســازند تخریبــی کشــفرود از غــرب بــه شــرق تــا
حاشــیه فــات قــاره بــا شــیبی متوســط (رمــپ) تشــکیل

شــده و بهتدریــج عمیقتــر شــده اســت بهطوریکــه
توالــی ضخیمــی از کربناتهــای خانــهزو در قالــب دو

ســیکل پیشرونــده و پسرونــده تشــکیل شــده اســت.

کربناتــه (ســازند خانــهزو) تبدیــل شــده اســت [ .]7در
کیمریجیــن و بیوهرمهــا ،همچنیــن غلبــه رخســارههای
پکســتونی و تــا حــدودی گرینســتونی بــر رخســارههای
ریفــی ،بــه کــم شــیب شــدن حوضــه و تبدیــل شــدن آن

بــه رمــپ کربناتــه (شــکل  )6انجــام شــده اســت [.]7

تغییــرات از رونــد یــک ســیکل بــزرگ پیشرونــده
تبعیــت مینمایــد .بــا پســروی نســبتاً تدریجــی دریــا،

در ایــن مطالعــه بــرای بررســی فرآیندهــای دیاژنــزی

ســیکل پیشرونــده اول ایجــاد گردیــده اســت [.]6

اســت .فرآیندهــای دیاژنــزی شناســایی شــده در ایــن

رســوب کامــل ســازند خانــهزو باقیمانــده و ســپس

ســیمانی شــدن ،انحــال ،تراکــم ،شکســتگی و جانشــینی

چمنبیــد کــه همزمــان بــا رســوب گــذرای خانــهزو در

خالصــه توصیــف ایــن فرآیندهــا در زیــر آورده شــده

خانــهزو تهنشــین مینمایــد .گســترش خانــهزو محــدود
اســت و حــدودا ً از شــمال شــهر مشــهد شــروع شــده و بــه

میکریتی شدن

میکریتــی شــدن یکــی از فرآیندهــای دیاژنتیکــی اســت

ناپدیــد و بــه ســازند چمنبیــد تبدیــل شــده اســت

بــوده اســت .ایــن فرآینــد ،اولیــن رویــداد دیاژنتیکــی

نســبی آب دریاهــا بیشــتر اســت [ .]13در حوضــه رســوبی

فرآتیــک دریایــی و در محــل تمــاس آب و رســوب رخ

تغییــرات آب و هوایــی و رســوبگذاری همــراه بــوده

میکروارگانیســمها بــر ســطح آلوکمهــا ایجــاد شــده کــه

کیمریجیــن پرشــدهاند [ .]7حوضــه رســوبی در زمــان

آهکــی ،حاشــیه میکریتــی در اطــراف ذرات تشــکیل شــده

دیاژنز و توالی دیاژنزی

ســیکل دوم رســوبی کــه پسرونــده اســت بــر روی

از پتروگرافــی و توصیــف مقاطــع نــازک اســتفاده شــده

نوســانات کوتاهمــدت ســطح دریــا باعــث میشــود تــا

مطالعــه شــامل میکریتــی شــدن ،زیستآشــفتگی،

بــا تغییــر ســریع ســطح آب و پیــشروی دریــا ،ســازند

سیلیســی شــدن و پیریتــی شــدن اســت .بهصــورت

بخــش عمیقتــر در حــال تشــکیل بــوده اســت بــرروی

اســت.

طــرف غــرب تــا قوچــان گســترش یافتــه اســت ســپس

کــه روی دانههــا بهویــژه خردههــای فســیلی مؤثــر

[ .]6فراوانــی ایــن آهکهــا در طــی بــاال بــودن ســطح

اســت کــه همزمــان بــا رســوبگذاری در محیــط

كپــهداغ ،گــذر از دوره آکســفوردین بــه کیمریجیــن ،بــا

داده اســت.این فرآینــد بهوســیله تکــرار فعالیتهــای

اســت .راههــای آبــی ایجــاد شــده در آکســفوردین طــی

ســپس بــر اثــر پــر شــدن ایــن بورینگهــا توســط گل

رســوبگذاری شــلف حاشــیهدار (ســازند چمنبیــد)

اســت.
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شکل  6مدل رسوبی شماتیک سازند خانهزو در ناحیه مورد مطالعه

طــی ایــن فرآینــد ذرات کربناتــه توســط بلورهــای

سیمانی شدن

()Cementation

مخفــی (کریپتوکریســتالین) کربناتــه یــا میکریــت

ســیمانهای کربناتــهای کــه در توالــی ســازند خانــهزو

یــک فرآینــد دیاژنــزی اولیــه بــوده و شــاخص منطقــه

کردهانــد شــامل ســیمان بلوکــی (شــکل  7پ) ســیمان

لحــاظ تأثیــر بــر روی خصوصیــات مخزنــی ،میکریتــی

کلســیتی ریزبلــور بخشــی از تخلخلهــای ناشــی از

جایگزیــن شــدهاند (شــکل  7الــف) .ایــن فرآینــد

شناســایی شــده و سیســتم منافــذ را تغییر داده و اشــغال

فریاتیــک محیــط دریایــی کمعمــق اســت[ .]14از

کلســیتی ســیمان دروزی (شــکل  7ت) ،هســتند .سیمان

شــدن میتوانــد نفوذپذیــری را توســط پــر کــردن

شکســتگیها ،درزهــا و اندکــی از تخلخلهــای درون
دان ـهای را پــر کــرده اســت .عمدت ـاً در ریزرخســارههای

زیستآشفتگی و نقب کنی

میشــود .ایــن ســیمان بهصــورت بلورهــای کوچــک

دهانههــای حفــرات یــا کاهــش انــدازه آنهــا کاهــش
دهــد [.]12

وکســتون و پکســونی دو محیــط ذکــر شــده مشــاهده

فرآینــد آشــفتگی زیســتی یکــی از فرآیندهــای مؤثــر بــر

و همانــدازه در محیطهــای دریایــی [ ]17و تدفینــی

نقبکــن در رســوبات آهکــی ریزدانــه کــه در محیطهــای

دروزی در محیــط دریایــی و تدفینــی تشــکیل شــده

نهشــتههای مــورد مطالعــه اســت کــه توســط موجــودات
دریایــی تهنشســت میکننــد رخ داده اســت .نرمتنــان

درونزی و خارپوســتان و کرمهــا ســاختهای نامنظمــی

باعــث کاهــش تخلخــل شــده اســت .ســیمان کلســیت
[]13و در مقاطــع مــورد مطالعــه ایــن ســیمان
تخلخلهــای ثانویــه را پرکــرده اســت .ســیمان بلوکــی

ایجــاد کــرده و موجــب بههمریختگــی و تغییــر در

پرکننــده بخشــی از تخلخلهــای حفــرهای ،کانالــی و

مــورد مطالعــه زیســت آشــفتگیها بــه نــدرت باعــث

اســت (شــکل  7پ و ت) .ســیمان دروزی و ســیمان

 ]16شــده و بهصــورت حفــاری رســوبات نــرم اســت

مــورد مطالعــه گســترش دارد و مهمتریــن عامــل در

پراکندگــی دانهبنــدی اصلــی شــدهاند .در توالیهــای

تغییــر بافــت و ســاختار اولیــه رســوبگذاری [،15 ،12

(شــکل  7ب) .ایــن فرآینــد در محیطهــای کمانــرژی

شکســتگی اســت کــه نشــانگر تشــکیل در محیــط دفنــی
کلســیت همبعــد در تمامــی گروههــای ریزرخســارهای
کاهــش تخلخــل در ســازند خان ـهزو هســتند .بیشــترین

ماننــد حوضــه و گاهــی در رمــپ خارجــی [ ]16مشــاهده

درصــد ســيمانى شــدن در محیــط تدفينــى صــورت

ســیمان جانشــین شــده اســت و عــوارض آن در مقاطــع

فشــردگى شــيميايى ،انحــال كانیهــاى ناپايــدار ماننــد

شــده اســت .زیســت آشــفتگیها بهوســیله کلســیت و
نــازک قابــل مشــاهده اســت (شــکل  7ب) .آشــفتگی

زیســتی بــا ســاختهای خالخــال و تفاوتهایــی در

رنــگ و انــدازه دانههــا بــه چشــم میخــورد.

گرفتــه و میتوانــد حاصــل انحــال دانههــا در اثــر
آراگونيــت و جابهجايــى یونهــا در طــى مســافتهاى
طوالنــى توســط آبهــای زيرســطحى باشــد [.]1
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شــکل  7الــف) میکریتــی شــدن خردههــای فســیلی ،140 m ،بــرش ّآبقــد ،نــور طبیعــی .ب) آشــفتگی زیســتی ،157 m ،بــرش آبّقــد،
نــور پالریــزه .پ) ســیمان کلســیتی بلوکــی پرکننــده شکســتگی ،83 m ،بــرش خانــهزو ،نــور پالریــزه .ت) ســیمان دروزی پرکننــده
شکســتگی ،120 m ،بــرش خانــهزو ،نــور پالریــزه .ث) انحــال بهصــورت تشــکیل حفرههــای انحاللــی ،2221 m ،چــاه چهچــه ،نــور
طبیعــی .ج) شکســتگی بــاز (فــاز اول) ،202 m ،بــرش خانـهزو ،نــور طبیعــی .چ) شکســتگی پرشــده بــا ســیمان (فــاز دوم) قطــع کننــده
فابریکهــای قبلــی ،236 m ،بــرش خانـهزو ،نــور پالریــزه .ح) دولومیــت ریزبلــور بــا مــرز بلــوری ســابهدرال تــا آنهــدرال ،263 m ،بــرش
خانــهزو ،نــور پالریــزه .خ) دولومیــت زیناســبی ،257 m ،بــرش خانــهزو ،نــور پالریــزه .د) تراکــم شــیمیایی بهصــورت اســتیلولیتm ،
 ،220بــرش خانـهزو ،نــور طبیعــی .ذ) پیریتــی شــدن بــر روی خارپوســت ،267 m ،بــرش خانـهزو ،نــور طبیعــی .ر) سیلیســی شــدنm ،
 ،61بــرش آبّقــد ،نــور پالریــزه
انحالل

چنــد مرحلــه انحــال بهدلیــل دیاژنــز گســترده و

پیچیدگــی در رخــداد فرآیندهــا ،توالــی ســازند خانـهزو را
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .ســازند خانــهزو بهدلیــل

ماهیــت سنگشناســی کربناتــه و در اثــر دیاژنــز تدفینــی
تحــت تأثیــر فرآینــد انحــال قــرار گرفتــه اســت (شــکل

 7ث) .بــا توجــه بــه مطالعــات پیشــین و مطالعــه انجــام

از انحاللهــای مشــاهده شــده دارای منشــأ دفنــی

هســتند و توســط ســیالهای دفنــی ایجادشــدهاند
ماننــد تخلخلهــای موجــود در مســیر اســتیلولیتها

کــه بیشــتر بــا اکســید آهــن پرشــدهاند و تخلخــل
دروندانـهای در حجــرات روزنبــران کـفزی کــه توســط

پیریــت و کلســیت جانشــین شــده اســت.
شکستگی

شــده ،عمــده انحاللهــای مشــاهده شــده کــه باعــث

در توالــی مــورد مطالعــه يكــى از مهمتريــن انــواع

رخنمونهــای دریایــی و تحــت تأثیــر دیاژنــز تدفینــی

اثــر فرآيندهــاى تكتونيكــى و تدفیــن کــه بــه مــوازات

گســترش کموبیــش تخلخــل شــده اســت مربــوط بــه

تخلخــل ،تخلخــل حاصــل از شكســتگى اســت كــه در

میباشــند [ .]7 ،6 ،5انحــال حاصــل از محیــط تدفینــی
تقریبـاً مؤثــر بــوده بــه طــوری کــه اجــزای تشــکیلدهنده

الیهبنــدی یــا در جهــات مختلــف اســت ايجــاد شــده

ســنگ از جملــه دانههــا ،ســیمان و ماتریکــس را تحــت

تأثیــر قــرار داده اســت .میتــوان چنیــن بیــان کــرد کــه
ایــن فرآینــد غالبـاً در همــه رخســارههای ســازند خانـهزو

بــا فراوانیهــای متفــاوت دیــده شــده اســت .بخشــی

و در رخســارههای هــر ســه گــروه دیــده میشــود.
شكســتگیهای نســل اول در شــرايط تدفينــى كمعمــق

رخ دادهانــد کــه بــا قطــع كــردن آلوکمهــا و زمینــه
بهوســیله کلســیت ریزبلــور و گاهــی بلوکــی هــم بعــد پــر
شــده اســت (شــکل  7ج).
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شکســتگیهای نســل دوم بــا قطــع نمــودن برخــى

تأمیــن میشــود کــه شــامل -1 :واکنــش دولومیتهــای

شكســتگیهای نســل اول مشــخص میشــوند كــه در

مونــت موریونیــت بــه ایلیــت  -3انحــال نمکهــای تلــخ

از فرآيندهــاى دیاژنــزی ازجملــه اســتيلوليت و

جاهــای متفــاوت توســط كلســيت همبعــد ریــز بلــور،

بلوکــی و دروزی پرشــده (شــکل  7چ) و برخــی نيــز
بهصــورت شکســتگیهای بــاز هســتند .ایــن شکســتگیها
بهصــورت افقــی و عمــودی ،بــاز ،پرشــده ،نیمهپــر شــده و

بــا میــزان بازشــدگی مختلــف قابــل شناســایی میباشــند.
بخــش بســیار کمــی از ایــن شکســتگیها بــاز هســتند.

دولومیتی شدن

دولومیتــی شــدن یــک فرآینــد دیاژنــز مؤثــر بــر

نهشــتههای مــورد مطالعــه اســت .در ایــن تحقیــق و

بــا اســتناد بــه پژوهشهــای قبلــی دو نــوع دولومیــت
از نــوع جانشــینی و درشــتبلور پرکننــده منافــذ و

شکســتگیها شناســایی شــدهاند [ .]7دولومیتهــای
ســازند خانــهزو از نــوع ثانویــه بــوده و توزیعشــان رونــد

خاصــی را نشــان نمیدهــد .براســاس طبقهبندیهــای

انجــام شــده [ ]18دولومیتهــای ســازند خان ـهزو از نــوع
( 3جانشــینی ســنگ آهــک و یــا تبلــور مجــدد دولومیــت

اولیــه بعــد از تدفیــن)( 4 ،دارای بلورهــای متوســط تــا
درشــت نامســطح) (شــکل  7ح) و ( 5بلورهــای درشــت
پرکننــده حفــرات و شکســتگیها) (شــکل  7خ) بــوده

کــه دارای مرزهــای بلــوری شــکلدار تــا بیشــکل

بــوده و بــه ایــن ترتیــب دولومیتهــای متوســط تــا
درشــتبلور را تشــکیل میدهنــد .بــا توجــه بــه حضــور

دولومیتهــای زیناســبی و نیــز فراوانــی انحــال
فشــاری و اســتیلولیت مــدل دولومیتــی شــدن دفنــی

بــرای دولومیتهــای ایــن ســازند پیشــنهاد میشــود
[ .]19بیشــتر دولومیتهــا در طــی دفــن ســنگهای
آهکــی تهنشــین میشــوند .فــرض مــی شــود فشــردگی

گل ســنگها ،تراکــم رســوبات و خــروج ســیالهای
غنــی منیزیــم بــه داخــل ســنگهای آهکــی باشــد.

آبهــای هیدروترمــال در شکســتگیها ،حرکــت نمــوده
و منجــر بــه تشــکیل رگههــای دولومیــت بیتناســب

(زیــن اســبی) میشــود .ایــن دولومیــت درشــتبلور و
دارای فابریــک مخــرب اســت .منیزیــم از منابــع مختلفــی

قدیمیتــر  -2اخــراج یــون منیزیــم در حیــن تبدیــل

کــه در اعمــاق رســوبات حوض ـهای ممکــن اســت حضــور
داشــته باشــند .فرآیندهــای دیاژنتیکــی کــه باعــث بلــوغ
مــواد آلــی میشــوند ،میتوانــد منجــر بــه تشــکیل

فزاینــده ســیاالت زیرســطحی شــده کــه بهدلیــل
خاصیــت اســیدی کــه دارنــد میتواننــد عاملــی بــرای

انحــال کربناتهــا و ایجــاد تخلخــل ثانویــه باشــند .ایــن

کربنــات انحاللــی میتوانــد در مراحــل بعــدی بهصــورت
ســیمان کلســیتی یــا دولومیتــی رســوب کنــد [ .]20ایــن

دولومیتهــا تأثیــری ب ـرروی تخلخــل و تراوایــی نداشــته

و بــه شــکل دولومیتهــای نیمهشــکلدار تــا بیشــکل
میباشــند .بلورهــای شــکلدار بهصــورت نــادر وجــود
دارد .انــدازه بلورهــای آن حــدودا ً بین  30تا  75 µmاســت

کــه در بیشــتر ریزرخســارههای حوضــه و رمــپ خارجــی
مشــاهده شــده اســت .در مجمــوع نــوع مــدل دولومیتــی

شــدن تدفینــی در رخســارههای گلپشــتیبان نســبت بــه
دانهپشــتیبان گســترش بیشــتری داشــتهاند .از لحــاظ
نحــوه تشــکیل ،دولومیتهــا ثانویــه یــا جانشــینی بــوده و
دارای بافــت هیپیدیوتوپیــک تــا زنوتوپیــک هســتند.
تراکم

تراکــم در برشهــای مــورد مطالعــه در ســازند

خانــهزو بهصــورت انحــال فشــاری در مــرز دانههــا

(میکرواســتیلولیتها) ،شــکلگیری اســتیلولیتها و
رگچههــای انحاللــی اســت کــه در مقاطــع نــازک بــا
دامنــه کوتــاه و متوســط مشــخص اســت (شــکل  7د).

ایــن پدیــده یکــی از شــاخصترین محصــوالت دیاژنــز

تدفینــی اســت کــه فابریــک ســنگ ،دانههــا ،ســیمان و
زمینــه را بــا هــم قطــع میکنــد .عمومــاً بــا توجــه بــه

ماهیــت گل پشــتیبان بیشــتر رخســارههای بهدســت
آمــده از ایــن بخــش برشهــای مــورد مطالعــه ســازند

خانــهزو ،گســترش فرآیندهــای مرتبــط بــا تراکــم
شــیمیایی بیشــتر مشــاهده میگــردد .تراکــم فیزیکــی
دارای فراوانــی بســیار کمتــری نســبت بــه تراکــم

شــیمیایی اســت.
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تراکــم شــیمیایی عامــل مهمــی در کاهــش تخلخــل و

نســبى تأثیــر فرآيندهــاى دیاژنــزی در ناحيــه مــورد

پیریتی شدن

دياژنــزى شــامل زیســت آشــفتگی و میکریتــی شــدن

تراوایــی شــده اســت.

در ایــن مطالعــه پیریــت بــه اشــکال ریزبلــور ،کوبیــک و

دانــه تمشــکی گــرد و جانشــینی بخشــی در بیوکلسـتها
(شــکل  7ذ) فــراوان هســتند .در بعضــی از ریزرخســارهها

پیریــت در حجــرات روزنبــران کــفزی جانشــین شــده
اســت .پیریــت در محیــط تدفینــی تشــکیل شــده و

نشــاندهنده شــرایط احیایــی محیــط اســت [.]17
سیلیســی شــدن

ســیلیس نیــز بهصــورت جانشــینی بخشــی در

بیوکلســتها ،در امتــداد شکســتگیها و در زمینــه بــه
مقــدار بســیار کــم مشــاهده شــده میشــود (شــکل 7

ر) .فراوانــی ســیلیس بیشــتر در ریزرخســارههای حــاوی

رادیولــر اســت و بــه نظــر میرســد خردههــای بیوکلســتی
رادیولرهــا منبــع تأمیــن ســیلیس باشــند.
توالی دیاژنزی

توالــى پاراژنــزی فرآیندهــای دیاژنــزی نمایانگــر زمــان

مطالعــه اســت .در مرحلــه ائوژنتیــک فرآیندهــای اوليــه

اســت كــه بالفاصلــه پــس از رســوبگذاری در كــف

حوضــه آغاز شــده اســت .در مرحلــه مزوژنيــك فرآيندهای
تراکــم فيزيكــی و شــيميايى ،ســيمان كلســيتى پركننــده

حجرههــاى فســيلى ،نســل اول شكســتگى ،انحــال و

دولوميتــى شــدن رخ میدهــد .در طــی دياژنــز نهايــى،
فرســايش و باالآمدگــى در اثــر فرآیندهــای تكتونيكــى
رخ داده كــه منجــر بــه ایجــاد شكســتگیهای متعــدد

در توالیهــای کربناتــه میشــود .فرآيندهــاى دیاژنــزی
تدفینــی در ایــن توالیهــا باعــث گســترش شکســتگی،

درزهــا ،اســتیلولیتها و بــه میــزان خیلــی کــم تخلخــل
حفــرهای مجــزا در رخســارههای گلپشــتيبان شــده اســت

و در آخــر باعــث پــر شــدن برخــی از آنهــا بــا ســيمان

كلســيتی بــه فرمهــای متنــوع و ذکــر شــده اســت.
ترتیــب رخــداد فرآیندهــای دیاژنــز شناســایی شــده در
توالــی مــورد مطالعــه براســاس مطالعــات پتروگرافــی در

جــدول  2نشــان داده شــده اســت.

جدول  2توالي پاراژنتيكي سازند خانهزو
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انواع تخلخل در سازند مورد مطالعه

تخلخــل اساســيترين فاکتــور در تشــكيل يــك مخــزن

اســت .بــراي طبقهبنــدي تخلخــل از روش چاكــت و

پــري [ ]21و اهــر [ ]2اســتفاده شــده اســت .درصــد
تخلخــل بهصــورت چشــمی زیــر میکروســکوپ پالریــزان

و مقایســه بــا چارتهــای اســتاندارد انجــام گرفتــه

اســت .طبقهبنــدي اهــر بــر انــواع ژنتيکــي تخلخــل
معطــوف شــده و در ایــن روش فرآیندهــای ایجادکننــده
یــا تغییردهنــده تخلخــل شــامل فرآیندهــای رســوبی یــا
تهنشســتی ،دیاژنــزی و شکســتگی اســت .ایــن  3مــورد در

ســه رأس مثلــث قــرار میگیرنــد و اضــاع نشــان دهنــده
تخلخلهــای هیبریــدی محصــول  2فرآینــد اســت.

بــزرگ بهصــورت جــزا از هــم ایجادشــدهاند و ميــزان آن

در نمونههــا حــدود  %4اســت .تخلخــل حفــرهاي جــزء
تخلخلهــاي ثانويــه بــوده و مســتقل از فابريــك ســنگ

اســت [( ]19شــکل  8الــف).
تخلخل بينبلوري

ايــن نــوع تخلخــل وابســته بــه فابريــک ســنگ بــوده و

بهطــور عمــده در دولوميتهــا تشــکيل ميشــود.

تخلخــل بينبلــوري در نمونههايــي کــه جانشــيني

كامــل بــا دولوميــت رخ داده و بلورهــاي شــکلدار
دولوميــت تشــكيل شــدهاند ديــده ميشــود .ميــزان ايــن

نــوع تخلخــل بســيار پاييــن بــوده و بــه میــزان  1تــا %2
در نمونههــا دیــده میشــود (شــکل  8ب).

انواع تخلخل

تخلخل شكستگي

ارزیابــی نــوع و میــزان تخلخــل براســاس مطالعــه

ايــن تخلخــل ثانويــه بــوده و تحــت كنتــرل فابريك ســنگ

چشــمی انجــام شــده اســت .براســاس ایــن مطالعــه انــواع

معمــول اســت (شــکل  8پ) .يــک فــاز ســيماني شــدن

پتروگرافــی برشهــای نــازک میکروســکوپی و بهصــورت
مختلفــی از تخلخلهــا در نمونههــا مشــاهده شــده کــه

در ایــن بیــن تخلخــل حفــرهاي متداولتــر و از نظــر
حجمــي مهمتــر اســت .انــواع تخلخلهــاي مشــاهده

شــده در ادامــه مــورد بحــث قــرار میگیــرد.
تخلخل حفرهاي

تخلخــل حفــرهاي مهمتريــن و متداولتريــن نــوع

تخلخــل در توالــي مــورد مطالعــه اســت .ايــن نــوع تخلخل

در رخســارههاي مختلــف کــه بــر اثــر افــت نســبي
ســطح آب دريــا تحــت تأثیــر رخنمــون تحتجــوي
قــرار گرفتهانــد ديــده ميشــود .تخلخلهــاي انحاللــي

نيســت .ايــن نــوع تخلخــل در برشهــاي مطالعــه شــده
بعــد از فــاز شکســتگي باعــث پــر شــدن شکســتگيها
شــده اســت .اگرچــه شکســتگيهاي پــر نشــده در توالــي

نيــز معمــول بــوده و ميــزان آن بيــن  1تــا  %4تغييــر
ميکنــد .شکســتگي عالوهبــر اينکــه تخلخــل را افزايــش

ميدهــد ،نقشــي عمــده در افزايــش تراوايــي دارد.
فاكتورهاي كنترلكننده تخلخل

فاكتورهــاي متعــددي كنترلكننــده افزايــش يــا كاهــش
تخلخــل هســتند .در ادامــه عواملــي كــه باعــث تغييــرات

تخلخــل در نمونههــاي مــورد مطالعــه شــده بهطــور

اجمالــي مــورد بررســي قــرار ميگيــرد.

شکل  8الف) تخلخل حفرهای ،ب) تخلخل بينبلوري ،پ) تخلخل شکستگی
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توجــه بــه مــوارد فــوق تخلخــل غالــب در ســازند خانـهزو

تخلخل در رخسارههای مختلف

میــزان تخلخــل در رخســارههای مختلــف در برشهــای
خانــهزو و آبقــد در جــدول  3ارائــه شــده اســت.

همانطــور کــه در ایــن جــدول دیــده میشــود در بــرش
خانـهزو رخســارههای ( MF2مادســتون بیوکلســتی)MF3 ،

(وکســتون ســوزن اســفنجدار حــاوی رادیولــر) از تخلخــل

میانگیــن باالتــری برخــوردار هســتند .رخســارههای مذکور

گلپشــتیبان بــوده و تخلخلهــای اولیــه یــا تهنشســتی
ماننــد بیندان ـهای و دروندان ـهای وجــود نــدارد؛ بنابرایــن

توســط فرآينــد انحــال ایجــاد شــده اســت .براســاس

طبقهبنــدي ژنتيكــي تخلخــل توســط اهــر[ ]2ايــن
ســازند در رده تخلخلهــاي دياژنتيکــي قــرار ميگيــرد و
مخــزن حاصلــه نیــز دیاژنتیکــی اســت (شــکل  .)8بنابراين

بــه منظــور شــناخت و بهرهبــرداري مخــزن احتمالــی ایــن
ســازند بایســتی از اســتراتژيهاي مخصــوص مخــازن

دياژنتيكــي اســتفاده نمــود.

فاكتورهاي كاهشدهنده تخلخل

تخلخــل موجــود مســتقل از رخســاره بــوده و تحــت تأثیــر

ســيماني شــدن يکــي از عمدهتریــن عواملــي اســت كــه

فاكتورهاي افزايشدهنده تخلخل

شــده اســت .انــواع ســيمان ،در محيطهــاي مختلــف

فرآیندهــای دیاژنــزی ایجــاد شــده اســت.

فرآیندهــای دیاژنــزی نظیــر انحــال مهمتریــن عامــل

افزاينــده تخلخــل و تراوايــي در توالــي مــورد مطالعــه

اســت .انحــال بــا ايجــاد تخلخــل حفــرهاي باعــث افزايــش
تخلخــل و کيفيــت مخزنــي شــده اســت .شكســتگي از

ديگــر فرآيندهــاي افزايــش تخلخــل اســت کــه بيشــترين

نقــش را در افزايــش تراوايــي داشــته و بــا برقـــراري ارتباط

بيـــن تخلخلها و توليـــد تخلخل جديـــد باعـــث افـزايش
آن و تراوايــي ميشــود .دولوميتــي شــدن تــا حــد کمــی

باعــث ايجــاد تخلخــل بينبلــوري شــده و نقــش مثبتــي

را در ايجــاد کيفيــت مخزنــي نداشــته اســت؛ بنابرایــن بــا

باعــث كاهــش و تخريــب تخلخــل در توالــي مــورد مطالعــه
دياژنتيكــي تشــكيل شــده و بخشــي از فضاهــاي خالــي را

پــر كردهانــد .ســیمانهای بلوکــی و دروزی از مهمتریــن

ســيمانهای مشــاهده شــده هســتند .عامــل ديگــر در

كاهــش تخلخــل فشــردگي اســت كــه در طــي تهنشســت
و بعــد از آن عمــل کــرده اســت .در شــکل  9اضــاع مثلــث

نیــز تخلخلهــای هیبریــدی را کــه محصــول  2فرآینــد

میباشــند را نشــان میدهــد .براســاس ايــن طبقهبنــدي
ل در ســازند خانــهزو بهطــور عمــده تحــت تأثیــر
تخلخــ 

فرآينــد انحــال تشــكيل شــده و بــر ايــن اســاس در رده

تخلخلهــاي دياژنتيكــي قــرار ميگيــرد.

جدول  3میزان تخلخل در رخسارههای مختلف در برش خانهزو و آبقد
برش آب قد

برش خانهزو

تخلخل

تخلخل
رخساره

Min

Max

میانگین

رخساره

Min

Max

MF1

0

0

-

MF1

0

0

MF2

1

7

4/1

MF2

0

0

MF3

1

8

4/4

MF3

0

0

MF4

1

8

4

MF4

0

0

MF5

1

0

-

MF5

0

0

MF6

0

0

-

MF6

0

0

MF7

0

0

-

MF7

0

0

MF8

0

0

-

MF8

0

0

MF9

0

0

-

MF9

0

0

میانگین

-
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شکل  9طبقهبندي ژنتيکي تخلخل در سنگهاي کربناته []2

عوامــل کاهشدهنــده تخلخــل نیــز عمدتــا دیاژنتیکــی

بــوده و شــامل ســیمانی شــدن و فشــردگی هســتند.
زونبندی مخزن

در بحــث زونبنــدی بایــد عنــوان کــرد کــه بهدلیــل از

بیــن رفتــن مجموعــهای از الیههــا طــی فرآیندهــای
مختلــف زمینشناســی در برشهــای ســطحی ،امــکان

زونبنــدی و تطابــق آنهــا بــا الیههــای زیرســطحی
(چــاه) وجــود نــدارد .حتــی در مــورد دو بــرش ســطحی
آبقــد و بــرش الگــو نیــز عمــل زونبنــدی بــا مشــکل
و ابهاماتــی روبــهرو اســت .حتــی لیتولــوژی الیههــا در

 4بــرش هیــچ همخوانــی بــا یکدیگــر ندارنــد .بهعنــوان
نمونــه ســازند خانــهزو در بــرش آبقــد کامــ ً
ا آهکــی
بــوده و فاقــد لیتولــوژی دولومیــت اســت .لــذا نمیتــوان
بــه طــور واضــح تعــدادی زون تعییــن نمــود .بــا توجــه

بــه مــوارد فــوق فرآینــد زونبنــدی در دو چــاه باهــم و
در برشهــای ســطحی نیــز بــا یکدیگــر انجــام شــد.
زون اول زونبنــدی برشهــای ســطحی در قاعــده

ســازند خانــهزو بــوده و رخســارههای غالــب مشــاهده
شــده در آن وکســتون خارپوســت دار حــاوی بیوکلســت
(رمــپ میانــی) و وکســتون ســوزن اســفنجدار حــاوی

رادیولــر (رمــپ خارجــی) اســت .دو رخســاره مادســتون

بیوکلســتی (حوضــه) و وکســتون بیوکلســتی (رمــپ

خارجــی) نیــز بــا فراوانــی زیــاد در بــرش الگــو مشــاهده
شــده اســت و بــه مقــدار محــدود نیــز در آبقــد بــه
چشــم میخــورد .لیتولــوژی زون  1غالب ـاً آهــک و کمــی

آهــک شــیلی اســت .بخــش دولومیتــی (زون  )2مربــوط
بــه بــاالی ســازند در بــرش الگــو اســت و در بــرش آبقــد
مشــاهده نشــده اســت .بــه بیــان دیگــر ،ســازند خان ـهزو

در بــرش آبقــد بــا توجــه بــه پتروگرافــی و مطالعــه
مقاطــع میکروســکوپی فاقــد دولومیــت بــوده ،لــذا ایــن
فقــدان گســتردگی زونبنــدی را بــا مشــکل مواجــه نموده

اســت .فرآیندهــای دیاژنــزی غالــب در آن شکســتگیها و

رگچههــای ریــز پرشــده بــا کلســیت ریزبلــور و گاهــی

پــر نشــده ،اســتیلولیت و فضاهــای متخلخــل ناشــی از
فرآینــد انحــال و تــا حــدودی ســیمانی شــدن اســت .در
رابطــه بــا زونبنــدی چاههــا نیــز میتــوان گفــت کــه
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق و نیــز بــا اســتناد بــه
مطالعــات قبلــی ،کیفیــت مخزنــی پایینــی را میتــوان

بــرای چاههــا رقــم زد .مطالعــه پتروگرافــی و نیــز بررســی
الگهــای پتروفیزیکــی برشهــای زیرســطحی منجــر بــه

شناســایی  3زون شــده اســت (شــکل .)10

زون  -1ایــن زون در قاعــده ســازند خانـهزو قــرار دارد کــه
دارای لیتولــوژی آهــک دولومیتــی اســت .تنهــا رخســاره
مشــاهده شــده در مــورد هــر دو چــاه مادســتون اســت.

مطالعه رخسارهها ،محیط ...
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شکل  10تطابق زونهای شناسایی شده در چاههای مورد مطالعه

هیــچ فرآینــد دیاژنــزی بهصــورت غالــب و چش ـمگیر در

شــایان ذکــر اســت کــه در هــر دو حلقــه چــاه میانالیــه

انحــال و بــه تبــع آن تخلخــل حفــرهای در متــن ســنگ

چــاه شــماره  Bو بــا متــراژ حــدودی  10 mدر چــاه

آنهــا مشــاهده نشــده ولــی بهطــور جزئــی میتــوان از

نــام بــرد .بــه لحــاظ مخزنــی ایــن زون دارای کیفیــت
پاییــن و ضعیــف اســت (جــدول .)4

کــم ضخامــت شــیلی وجــود دارد کــه حــدود  23 mدر
A

مشــاهده شــده اســت .ایــن الیــه شــیلی در چــاه شــماره

 Bبهصــورت نفــوذی و میانالیــه ای در وســط زون 3

زون  -2زون دوم آهکــی بــوده و مثــل زون اول کیفیــت

(آهــک شــیلی) و در چــاه  Aدر بــاالی زون  3قــرار گرفتــه

فقــط میتــوان بــه انحــال (کــم) اشــاره نمــود.

شــدید و یــا تکتونیــک فعــال در زمــان رســوبگذاری

مخزنــی در آن پاییــن بــوده و از فرآیندهــای دیاژنــزی

زون  -3ایــن زون دارای لیتولــوژی آهــک شــیلی ،شــیل و

آهــک دولومیتــی اســت .فرآینــد دیاژنــزی غالبی مشــاهده
نشــده اســت و کیفیــت مخزنــی پاییــن اســت.

اســت .بــه احتمــال قــوی ایــن حالــت بهدلیــل دیاژنــز

و جابهجایــی الیههــا اســت امــا بــرای پاســخ دقیقتــر
نیــاز بــه مطالعــات جامعتــر اســت.

شماره  ،116فروردین و اردیبهشت 1400
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جدول  4خصوصیات زونهای شناسایی شده (چاهها) شامل ضخامت ،بافت و محیط رسوبی ،فرآیندهای دیاژنزی و کیفیت مخزنی

زون

بافت و محیط رسوبی

فرآیندهای دیاژنزی

کیفیت مخزنی

ضخامت در چاه A

ضخامت در چاه B

1

آهک دولومیتی مادستون -رمپ
خارجی

انحالل ،شکستگی

پایین

150

85

2

آهک مادستون -حوضه

انحالل جزئی

پایین

60

41

3

آهک شیلی مادستون -رمپ
خارجی تا حوضه

انحالل کم ،شکستگی

پایین

70

110

نتیجهگیری

در ایــن پژوهــش ریزرخســارهها ،محیــط رســوبی ،دیاژنــز

و کیفیــت مخزنــی رخنمونهــا و برشهــای زیرســطحی
نهشــتههای ســازند خانــهزو واقــع در حوضــه کپــهداغ

در شــمال شــرق ایــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه

اســت .بــر مبنــای مطالعــات پتروگرافــی مقاطــع نــازک

میکروســکوپی  9ریزرخســاره در توالــی مــورد مطالعــه
شناســایی گردیــد .ایــن رخســارهها در محیــط حوضــه

(دریــای بــاز) ،رمــپ خارجــی و رمــپ میانــی نهشــته

شــدهاند .براســاس شــواهدی چــون نبــود رخســارههای
دوبــاره نهشــته شــده و تبدیــل تدریجــی رخســارهها بــه
یکدیگــر میتــوان نتیجــه گرفــت کــه رخســارههای ســازند

خانـهزو در یــک ســکوی کربناتــه از نــوع رمــپ همشــیب
نهشــته شــدهاند .مطالعــات پتروگرافــی همچنیــن نشــان
میدهــد کــه فرآیندهــای دیاژنــزی مختلفــی بــر روی
رســوبات توالــی مــورد مطالعــه اثرگــذار بــوده اســت کــه

بــا در نظــر گرفتــن ترتیــب توالــی در ناحیــه فرآتیــک

دریایــی و ناحیــه تدفینــی رخ دادهانــد .فرآیندهــای

دیاژنتیکــی شناســایی شــده بهترتیــب شــامل میکریتــی
شــدن ،آشــفتگی زیســتی ،ســیمانی شــدن (بلوکــی و
دروزی) ،تراکــم شــیمیایی بهصــورت تشــکیل اســتیلولیت،

دولومیتــی شــدن ،پیریتــی شــدن و سیلیســی شــدن
اســت .انــواع تخلخــل شناســایی شــده در توالــی مــورد
مطالعــه شــامل حفــرهای ،بینبلــوری و شکســتگی اســت.
تخلخــل موجــود مســتقل از رخســاره بــوده و تحــت تأثیــر

فرآیندهــای دیاژنــزی ماننــد انحــال ،دولومیتــی شــدن و

شکســتگی ایجــاد شــده اســت .ســیمانی شــدن و تراکــم

نیــز از فرآیندهــای دیاژنتیکــی اســت کــه ســبب کاهــش

ویژگیهــای مخزنــی شــده اســت .بــا توجــه بــه درصــد
پاییــن تخلخــل ،غیرمفیــد بــودن آنهــا و عــدم وجــود
تراوایــی کافــی ،افــق مخزنــی در ایــن ســازند از کیفیــت

باالیــی برخــوردار نیســت .بــه بیــان دیگــر ،شکســتگی و
انحــال بــر کیفیــت مخزنــی تأثیرگــذار نبــوده چراکــه در
غالــب مــوارد توســط ســیمان پــر شــدهاند.
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Introduction
Reservoir quality of carbonate rocks is mainly
affected by microfacies and diagenetic processes [1,
2, 3, 4]. Therefore, it is essential to be aware of facies
distribution and effect of diagenetic processes in order
to identify heterogeneities. Carbonates of Khaneh-zu
Formation have been studied by considering various
aspects of facies changes, depositional environment,
and diagenetic processes in different parts of Kopet
Dagh [5, 6, 7]. Khaneh-Zu Formation is somewhat
heterogeneous at different scales due to extensive
facies changes, effect of diagenetic processes
horizontally and vertically and tabular communication
in some areas with Chaman-Bid Formation. Diagenesis
is the main controlling factor in many of hydrocarbon
reservoirs, especially in Middle East. Diagenetic
history of sediments is controlled by sea water level
fluctuations [10]. This formation is composed of porous
zones and permeability as well as intra-reservoir nonporous horizons. Such heterogeneities and extensive
changes made it essential to discuss factors affecting
and controlling microfacies and diagenesis. This study
was conducted to introduce microfacies, depositional
environment, and effect of diagenetic processes on
Khaneh-Zu Formation in Kopet Dagh Basin.

Accepted: September/30/2020

Materials and Methods
This research is based on field studies of Khaneh-Zu
Formation in two outcrop sections including Abghad
and Khaneh-Zu During systematic sampling, 410
samples have been selected for thin section preparation.
Thin sections were stained with alizarin red-s using
Dickson’s method [8] for determination of calcite and
dolomite. Different parameters such as lithology, type
and percentage of allochem, texture, microfacies and
diagenetic features were studied and interpreted in
details. Carbonate rocks have been classified based on
Dunham and Folk classification [8, 9]. Depositional
environment was studied based on Wilson and Flügel
[11, 12] standard models.
Result and Discussion
According to the results obtained from petrography
and combination of these data with field observation
and comparing them to standard facies models [11,
12], 9 microfacies were identified in the Khaneh-Zu
Formation. The identified microfacies were deposited
in different facies belt including mid ramp, outer ramp
and basin. The results from petrographic studies and
field observation show that the Khaneh-Zu Formation
in the studied sections has been affected by different
diagenetic processes varying from marine and burial
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stages. The main identified diagenetic features are
micritization, bioturbation, cementation, dissolution,
compaction, fracturing, and pyritization.
Conclusions
Based on field studies integrated with petrographical
investigation of thin sections of the Khaneh-Zu
Formation in Kopet-Dagh Basin, 9 types of microfacies
have been identified. These microfacies have been
deposited in four facies belt related to inner, mid and
outer ramp and basin.
Based on the lack of calciturbidites and great barrier
reefs, a gentle carbonate ramp platform proposed for
the Khaneh-Zu Formation.
Considering the tectonic transformations in the area
and placement of sediment basin in present mode with
northeastern-southwest trend, it is possible to consider
carbonate ramp platform for Khaneh-Zu Formation in
this area. According to unpublished seismic profiles,
topography of sedimentary basin has been created by
tectonic transformations at Upper Jurassic Time.
Different diagenetic processes affected on this
formation which are micritization, bioturbation,
cementation, dissolution, compaction, fracturing, and
pyritization.
Among all, dissolution formed isolated vuggy porosity,
and so it has not positive effects on permeability
and reservoir quality increased reservoir quality.
Cementation and compaction have negative effect
on reservoir characteristics. So as a point of view of
reservoir characterization, the studied interval shows
poor reservoir quality.
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