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محیط رسوبی ،دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند
سروک (بخش باالیی) در میدان نفتی سیری
اسفند
نیر شاهوردی  ،*1حسین رحیم پور بناب 2و محمدرضا کمالی

3

 -1گروه زمینشناسی ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2دانشکده زمینشناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،ایران
 -3پژوهشگاه صنعت نفت پرديس پژوهش و توسعه صنايع باالدستي ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت92/10/20 :

تاريخ پذيرش93/9/2 :

چكيده
ســازند ســروک (آلبیــن -تورونیــن) یکــی از مخــازن مهــم نفــت و گاز در میادیــن نفتــی جنــوب و جنوبغــرب ایــران بعــد از ســازند
آســماری ( الیگــو -میوســن) اســت کــه بخــش قابــل توجهــی از ذخایــر هیدروکربنــی را در خــود جــای دادهاســت .بررســی مقاطــع
نــازک میکروســکوپی ایــن ســازند در میــدان مــورد مطالعــه در جنــوب شــرقی خلیجفــارس منجــر بــه شناســایی  9رخســاره شــد کــه
در  4زیرمحیــط رخســارهای قرارمیگیرنــد و در یــک رمپکربناتــه هموکلینــال نهشــته شــدهاند .فرآیندهــای دیاژنــزی مهمــی
کــه کربناتهــای ایــن ســازند را تحتتأثیــر قراردادهانــد شــامل نئومورفیســم ،آشفتگیزیســتی ،میکرایتیشــدن ،دولومیتیشــدن،
گ آهــک
انحــال گســترده ،سیمانیشــدن ،استیلولیتیشــدن و شکســتگی میباشــند .فرآیندهــای دیاژنــزی شناختهشــده در ســن 
هــای بخــش باالیــی ســازند ســروک و بررســی زمــان نســبی تشــکیل آنهــا حاکــی از آن اســت کــه ایــن فرآیندهــا در ســه محیــط اصلــی
دیاژنــزی دریایــی ،جــوی و دفنــی رخدادهانــد .تطابــق دادههــای تخلخــل و تراوایــی مغــزه هــا نشــان دهنــده ایــن اســت کــه کیفیــت
مخزنــی ســازند ســروکباالیی در میادیــن مــورد مطالعــه متأثــر از رخســارهها ،محیطرســوبی و عوامــل دیاژنــزی بعــدی بودهاســت.
بــه ط��وری کـ�ه رخس��ارههای رودیس��تی ( گرینس��تون ،رودس�تـون و فلوتستــون) دارای باالتری��ن میــزان تخلخــل و تراوایــی هســتند.

كلمات كليدي :سازند سروک ،میدان نفتی اسفندیار ،محیط رسوبی ،دیاژنز ،کیفیت مخزنی
مقدمه

منطقــه الگــو (تنــگ ســروک) بــا ضخامــت حداکثــر 821 m

گ آهــک رودیســتی بــه ســن
ســازند ســروک یــا ســن 

گســترشدارد [ .]2برخــی تخمینهــا نشــان میدهــد بــه

مخــزن بســیاری از مخــازن زاگــرس و خلیــج فــارس

در جــای کل ایــران را در خــود ذخیــره کرد هاســت

کرتاســهمیانی (آلبین-تورونیــن) تشــکیلدهنده ســنگ

اســت [ .]1ایــن ســازند جــز گــروه بنگســتان بــوده و در
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي
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همــراه ســازند ایــام ،ایــن ســازند یــک چهــارم نفــت

[ .]3مــرز پایینــی ســازند ســروک بــا ســازند کژدمــی

پیوســته و تدریجــی اســت در حالــی کــه مــرز فوقانــی
بــا ســازند ایــام ناپیوســته و همــراه عــدم الیــه رســوبی
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مهــم میباشــد .بــه دلیــل شــباهت ســازند ســروک و

ایــام ،در بســیاری از میادیــن نفتــی فروافتادگــی دزفــول

تعییــن مــرز باالیــی بحثبرانگیــز بــوده و بــا مشــکالتی
مواجهاســت [ .]1ایــن ســازند در زاگــرس مرکــزی و

شــرقی شــامل دو رخســاره مهــم کربناتههــای کمعمــق
(حــاوی رودیســت) و عمیــق (الیگوســتژیندار) اســت

کــه در فــارس ســاحلی بــا دو عضــو یــا رخســاره آهــک
اربیتولینــادار (عضــو مــدود) و مارلهــای اگزوژیــرادار
(عضــو احمــدی) جایگزیــن میگــردد [ .]1ســازندهای

مــدود ،احمــدی و میشــریف در خلیــج فــارس ،میشــریف

در عــراق و عربستانســعودی و ســازند ناتیــه در عمــان
معادلهــای ایــن ســازند میباشــند [ 4و  .]5مطالعــات

در زاگرسمرکــزی و شــرقی نشــان میدهــد کــه بــا

رودیســتی) در بخــش فوقانــی ســازند ســروک موجــب
افزایــش خــواص مخزنــی و توســعه مخــازن ســروک شــده
اســت [ 7و  .]8مخــازن ســروک عمدتـاً در زاگرسمرکــزی
(فروافتادگــی دزفــول) و همچنیــن در شــرقخلیجفارس

گســترشدارد .در ایــن مطالعــه رخســارهها ،دیاژنــز و

کیفیــت مخزنــی بخــش فوقانــی ســازند ســروک در میدان
ســیری اســفندی در جنوبشــرقی ناحیــه خلیجفــارس
مــورد بررســی قرارمیگیــرد (شــکل  .)1هــدف از

ایــن مطالعــه بررســی تأثیــر محیــط رســوبی دیرینــه و
فرآیندهــای دیاژنــزی بعــدی بــر روی خصوصیــات مخزنــی

ســازند ســروکباالیی در میــدان مــورد مطالعــه میباشــد.
روش مطالعه

ح آب دریاهــا در کرتاســهمیانی
پیشــروی نســبی ســط 

در ایــن مطالعــه بخــش فوقانــی ســازند ســروک در

یــک رمــپ کربناتــه هموکلینــال دارای ریفهــای

مــورد بررســی قرارگرفتهاســت .بــه منظــور تعییــن

تأثیرخشــکیزایی ناحی ـهای تورونیــن میانــی ،ایــن رمــپ

نــازک تهیــهشــده از مغــزه (بــه طــول  )100 mمــورد

انحــال و کارستیشــدن شــدید قرارگرفتهاســت

از دولومیــت ،از رنگآمیــزی آلیزاریــن قرمــز بــه روش

(آلبین-ســنومانین) ،رســوبات ســازند ســروک در

میــدان ســیری اســفند ( جنوبشــرقی خلیجفــارس)

کومــهای رودیســتی نهشــته شــدهاند [ .]8 -6تحــت

میکروفاســیسها و محیطرســوبی تعــداد  120مقطــع

کربناتــه رخنمــون تحتالجــوی یافتــه و در معــرض

مطالعــه و بررســی قرارگرفــت .جهــت تفکیــک کلســیت

[ 9 ،1و  .]10ایــن کارستیشــدن (بهویــژه در رخســارههای

دیکســون اســتفاده گردیــد [.]11

شکل  -1نقشه خلیج فارس و جنوب غرب ایران که میدان مورد مطالعه را نشان میدهد
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بــرای نامگــذاری رخســارهها از روش تقســیم بنــدی

دانهــام [ ]12و امــری و کلوان [ ]13اســتفاده شــده اســت.
بــرای چــاه مــورد مطالعــه ،سنگشناســی ،بافترســوبی،
ذراترســوبی و رخســارهها تعییــن شــده در مغزههــا
و مقاطــع نــازک میکروســکوپی بــا مقیــاس مناســب در
الگ رســوبی بههمــراه اطالعــات الگگامــا و دادههــای

تخلخــل و تراوایــی ترســیم گردیــد .میکروفاســیسهای

تعیینشــده بــا میکروفاســیسهای معرفیشــده در

مطالعــات پیشــین تطبیــق داده شدهاســت .عــاوه بــر

ایــن فرآیندهــای دیاژنــزی در ارتبــاط بــا تخلخــل مــورد

بررســی قرارگرفــت .ســپس بــا بررســی و مقایســه
الگهــای رســوبی و شــواهد پتروگرافیکــی بــه تفســیر

محیطرســوبی ،دیاژنــز و عوامــل کنتــرل کننــده کیفیــت
مخزنــی پرداختــه شــده اســت
بررسی رخسارهها و محیط رسوبی
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خردههــای بســیار ریــز اکینوئیــد اســت از ســایر تشــکیل

دهندههــای ایــن رخســاره میباشــد .وجــود فســیل
هــای دریایبــاز نظیــر الیگوســتژیند ،هدبــرگال در زمینــه
گل آهکــی نشــاندهنده نهشــته شــدن ایــن رخســاره در

بخــش عمیــق حوضــه اســت [ .]16 ،8ایــن رخســاره در

کمربنــد رخســارهای شــماره یــک تــا دو ویلســون []14
نهشتهشــده و معــادل  RMF5فلــوگل [ ]15اســت.

 -3وکســتون حــاوی میکروبیوکلســت :اجــزای اصلــی
ایــن میکروفاســیس واریزههــای ریــز رودیســت ( )%30در

انــدازه ســیلت (کلسیســیلتایت رودیســتی) میباشــند.
ســوزن اســفنج ،پلوئیــد ،خردههــای ریــز اکینوئیــد و
فرامنیفرهــای پالژیــک بــه میــزان خیلــی کــم ()%5

ســایر متشــکلههای ایــن میکروفاســیس هســتند کــه

در یــک زمینــه میکریتــی قرارگرفتهانــد .رودیســتها

در بخشهــای کمعمقتــر حوضــه رســوبی توســعه

مطالعــه مقاطــع نــازک بخــش باالیــی ســازند ســروک

و گســترش مییابنــد [ ،]17بــر اثــر عملکــرد امــواج

در  4زیرمحیــط رخســارهای حوضــه ،رمپخارجــی،

محیــط حمــل شــدهاند .فابریکرســوبی و همچنیــن

منجــر بــه شناســایی  9میکروفاسیسرســوبی شــد کــه

رمپمیانــی و رمپداخلــی تشــکیل شــدهاند .ایــن
میکروفاســیسها از نواحــی عمیــق بــه ســمت نواحــی

کمعمــق بــه شــرح زیــر خالصــه شــدهاند.

 -1مادســتون پالژیــک :فرامنیفرهــای پالژیــک ماننــد

گلوبیژرینــا ،الیگوســتژینید و ســوزن اســفنج بــه میــزان

کــم (کمتــر از  )%5متشــکلههای ایــن رخســاره هســتند
کــه در یــک ماتریکــس گلــی قرارگرفتهانــد .بافــت

گلپشــتیبان ،رنــگ تیــره و وجــود الیهبنــدی در ایــن
رخســاره نشــاندهنده تشــکیل آن در یــک محیطعمیــق
(بیاکســیژنی) و کمانــرژی اســت بنابرایــن محیــط تشــکیل

ایــن رخســاره ،زیــر محیــط حوضــه اســت [ .]8این رخســاره

در کمربنــد رخســارهای شــماره یــک (حوضــه) ویلســون

و جریانهــا ایــن اســکلتها خــرد شــده و بــه ایــن

حضــور کانیهــای شــرایط احیایــی (پیریــت) در ایــن
میکروفاســیس نشــاندهنده شــرایط محیطــی کمانــرژی
بخشهــای کمعمــق دریــای بــاز اســت [ 14و .]15

ایــن میکروفاســیس در محــدوده رمپخارجــی توســعه
یافتهاســت و معــادل

RMF1

فلــوگل [ ]14میباشــد.

 -4بایوکلســت وکســتون تــا پکســتون :اجــزاء اصلــي ايــن

ميكروفاســيس قطعــات اســكلتي از منشــأ روديســت (بــه

میــزان  30تــا  )%40اســت .اکینوئیدهــا ،دوکفــه ایهــا و

پلوئیدهــا (بــه میــزان  )%10نیــز در ایــن میکروفاســیس
حضــور دارنــد .انــدازه ذرات در حــد ماســه خیلیریــز تــا
ریــز اســت .ایــن میکروفاســیس معــادل  RMF 8فلــوگل

[ ]14در محیــط رمپمیانــی اســت.

[ ]14قــرار گرفتــه و مــی تــوان معــادل  RMF5فلــوگل []15

 -5بایوکلســت  -رودیســت گرینســتون :خردههــای

 -2وکســتون تــا پکســتون حــاوی الیگوســتژینید:

رخســاره هســتند .عــاوه بــر خردههــای رودیســت،

غالــب در ایــن رخســاره میباشــند .فرامنیفرهــای پالژیک،

رخســاره مشــاهده میشــوند .پلوئیدهــا از ســایر

(مادســتون پالژیــک) درنظــر گرفــت.

الیگوســتژینیدها (بــه میــزان  25تــا  )%35آلوکمهــای
اســپیکول اســفنج همــراه بــا کمــی بایوکلســت کــه عمدتــا

رودیســت ( )%50فراوانتریــن اجــزاء تشــکیلدهنده ایــن
خردههــای دوکفــهای و اکینوئیــد ( )%10نیــز در ایــن
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متشــکلههای ایــن رخســاره میباشــد .انــدازه ذرات

نمونههــای ایــن میکروفاســیس ،دانههــا میکرایتــی

رودیســت در اکثــر نمونههــای متعلــق بــه ایــن رخســاره

شــناور در ماتریکسگلــی بهخصــوص میلیولیــد ،وجــود

تشــکیل دهنــده در حــد ماســه متوســط اســت .خردههای

کامــا گــرد شــدهاند .فراوانــی ذرات رودیســت و فابریــک
ســنگ نشــان دهنــده محیــط پرانــرژی ســد اســت

[.]18 ،4

شــدهاند .فراوانــی انــواع بایوکلس ـتهای شــاخص الگونــی

پوشــشهای میکرایتــی بــر روی بایوکالســتها بیانگــر

قرارگیــری طوالنــی مــدت دانههــای اســکلتی در شــرایط
آبهــای آرام و تشــکیل ایــن رخســاره در محیــط الگــون

 -6رودیســت فلوتســتون :ایــن میکروفاســیس از قطعــات

(محــدود شــده) اســت .ایــن میکروفاســیس در کمربنــد

تــا  )%30تشــکیل شــده اســت .انــدازه قطعــات رودیســت

معــادل  RMF1فلــوگل [ ]15میباشــد.

خردههــای ریزتــر رودیســت قرارگرفتهانــد .بافــت و

محیطرسوبی

خیلیدرشــت و تقریبــا ســالم رودیســت (بــه میــزان 25

بیــش از چنــد میلیمتــر اســت کــه در زمینــهای از

رخســارهای شــماره هشــت ویلســون [ ]15قــرار گرفتــه و

فابریــک ایــن رخســاره نشــاندهنده تالــوس ناشــی از

بررســی مجموعــه میکروفاســیسهای بخــش باالیــی

تــا الگــون) اســت [.]8 ،4

بــا ویژگیهــای رســوبی ارائهشــده توســط ویلســون

ریفهــای کومــهای موجــود در رمپداخلــی (پشتشــول

ســازند ســروک در میــدان مــورد مطالعــه و مقایســه آن

 -7رودیســت رودســتون :قطعــات درشــت رودیســت و

[ ]14و فلــوگل [ ]15نشــانمیدهد کــه نهشــتههای

کورتوئیدهــا (بــه میــزان  )%60متشــکلههای اصلــی ایــن

ایــن ســازند در یــک رمــپ کربناتــه نهشــته شــدهاند

اســت کــه در زمین ـهای از کلســیت اســپاری قرارگرفتهانــد.

ســازند ســروک نیــز نشــاندهنده نهشتهشــدن رســوبات

متشــکلههای ایــن رخســاره هســتند .در برخــی از نمونههای

[ 16 ،8 ،7 ،6 ،4و  .]18عــدم وجــود ریفهــای ســدی

میشــود .بــا توجــه بــه بافــت و فابریکرســوبی ایــن

و ریزشــی و نبــود ریــف نشــان دهنــده یــک رمــپ

میکروفاســیس هســتند .انــدازه ذرات در حــد چنــد میلیمتر

(شــکل .)2-مطالعــات قبلــی صورتگرفتــه بــر روی

پلوئیدهــا و خردههــای اکینوئیــد (بــه میــزان  )%15از دیگــر

ایــن ســازند در یــک محیــط رمــپ کربناتــه بودهاســت

متعلــق بــه ایــن رخســارهها فرامنیفرهــای بنتیــک مشــاهده

اسکلتســاز گســترده ،عــدم وجــود رســوبات توربیدایتــی

میکروفاســیس بــه ریفهــای کوم ـهای رمپداخلــی تعلــق

هموکلینــال (کمشــیب) بــرای نهشــتههای ســازند مــورد

 -8کریســتالینید وکســتون :اجــزای اصلــی ایــن رخســاره

حاکــم بــر کرتاس ـهمیانی در خاورمیانــه باعــث گســترش

(اکثــرا میلیولیدهــا) تشــکیل میدهنــد .دوکفهایهــا،

شدهاســت [ .]24-19درطــی ســنومانین -تورونیــن ،یــک

رخســاره هســتند .وجــود فرامنیفرهــای درشــت و ریــز در

اثــر عملکــرد گســلهای محلــی در شــرقخلیج فــارس

دارنــد [ 4و .]6

مطالعــه میباشــد .آب و هــوای حــارهای و مرطــوب

را کریســتالینیدهای درشــت و فرامنیفرهــای کوچکتــر

رودیســتها در محیــط فتــوزوآن لبــه پلتفــرم

گاســتروپودها و اکینودرمهــا از ســایر متشــکلههای ایــن

حوضــه درونشــلفی تحتتأثیــر سوبســیدانس تفریقــی در

یــک ماتریکــس گلــی نشــان دهنــده محیــط الگــون اســت.

گسترشیافتهاســت [ .]19ایــن حوضــه بــا رســوبگذاری

 -9وکســتون حــاوی فرامنیفرهــای بنتیــک :ایــن

بــا گســترش ریفهــای رودیســتی بودهاســت .رشــد

کریســتالینید ،نزازاتــا و ســایر فرامنیفرهــای بنتیــک

اعمــاق موجــب توســعه رخســارههای خردهرودیســتی

در یــک زمینــه گلــی تشــکیل شدهاســت .در اکثــر

میشــریف در آبهــای ايــاالت متحدهعربــی شدهاســت.

ایــن رخســاره معــادل  RMF 20فلــوگل [ ]15میباشــد.

رخســارههای گلغالــب و همیپالژیــک دارای یک حاشــیه

میکروفاســیس از میلولیدهــای فــراوان ،تکســتوالریا ،

مکــرر ریفهــای مذکــور و ریــزش مــداوم آن بــه طــرف

شــاخص محیــط الگــون ( بــه میــزان  20تــا )%30

بخــش فوقانــی ســروک در ایــران (میادیــن ســیری) و

محيط رسوبي دياژنز و...
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شکل  -2مدل رسوبی و میکروفاسیس های شناسایی شده در سازند سروکباالیی در میادین سیری اسفند (انجام شده در پژوهش حاضر)

ایــن مجموعههــای رودیســتی بــا پتانســیل بــاالی

بیشــترین ضخامــت در توالــی مــورد مطالعــه میباشــند.

شــدهاســت .

گرینســتونی و رودســتونی پشــتههای زیرآبــی شــروع

مخزنــی ،موجــب تشــکیل مخــازن نفتــی در ایــن ناحیــه

در میــدان مــورد مطالعــه رخســارههای مادســتونی و

وکســتونی بــا فونــای پالژیــک بخــش انتهایــی توالــی
مــورد مطالعــه را تشــکیلمیدهند کــه در محیــط حوضــه

نهشتهشــدهاند .ایــن رخســارهها توســط رخســارههای
وکســتونی و پکســتونی رمپخارجــی پوشــیده میشــوند.
رخســارههای وکســتونی و پکســتونی رمپمیانــی دارای

رمپداخلــی در توالــی مــورد مطالعــه بــا رخســارههای

میشــود و توســط رخســارههای فلوتســتونی ریفهــای
کوم ـهای پوشیدهمیشــود .باالتریــن بخــش توالــی مــورد
مطالعــه را رخســارههای مادســتونی و وکســتونی محیــط

الگــون تشــکیل میدهنــد .شــکل  3درصــد هریــک از

رخســارهها را در توالــی مــورد مطالعــه نشــانمیدهد.
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شکل -3درصد میکروفاسیسهای شناسایی شده در میدان مورد مطالعه
دیاژنــز :از مهمتریــن فرآیندهــای دیاژنــزی موثــر بــر

میــدان مــورد مطالعــه اســت کــه بــر اثــر فعالیــت زیســتی

بــه نئومورفیســم ،زیستآشــفتگی ،میکرایتیشــدن،

ایجــاد شدهاســت (شــکل  -4ب) .ایــن پدیــده در تمامــی

ســازند ســروکباالیی در میــدان مــورد مطالعــه مــی تــوان

دولومیتیشــدن ،انحــال ،سیمانیشــدن ،فشــردگی و
شکســتگی اشــاره کــرد .بــه طــور کلــی ســازند ســروک
دیاژنــز کمعمــق (دریایــی و متئوریــک) تــا عمیــق را

تجربــه کردهاســت.

و بههــم ریختگــی توســط موجــودات در محیطدریایــی
گروههــای میکروفاســیسهای مــورد مطالعــه بهخصــوص
رخســارههای مربــوط بــه الگــون (بــه دلیــل فراوانــی

فرامنیفرهــای بنتیــک) و دریایبــاز دیــده شــده اســت.

نئومورفیســم :نئومورفیســم بــه دو صــورت در توالــی

میکرایتیشــدن :میکرایتــی شــدن از فرآیندهــای

مــورد مطالعــه مشــاهده میشــود .نئومورفیســم

تــر توالــی مــورد مطالعــه (الگــون ،ریــف و بخشهــای

ایــن حالــت میکرایتهــا در اثــر تبلــور مجــدد و رشــد

دیاژنــزی اولیــه اســت کــه در بخشهــای کمعمــق

کمعمــق رمپمیانــی) بــه وفــور مشــاهده شدهاســت.

میکرایتیشــدن در محیــط فریاتیکدریایــی صــورت
میگیــرد و عمدتــا بــه صــورت پوشــشهای میکریتــی

دور دانههــای رودیســت ،کرینوئیــد و فرامنیفرهــای
بنتیــک را احاطــه میکنــد .دانههــای اســکلتی در

محیطهــای دریایــی تحتتأثیــر باکتریهــا ،جلبکهــا

و قارچهــا ســوراخ شــده و ســوراخها بــا رســوب دانهریــز
یــا ســیمان پرمیشــود .پوشــش میکرایتــی از ایــن طریــق
ایجــاد میشــود و اگــر فعالیــت میکروبــی شــدید باشــد
دانــه هــا کامــا میکرایتــی میشــود ،بــه طــوری کــه

ماتریکــس میکرایتــی (نئومورفیســم افزایشــی) کــه در

بلورهــا بــه میکرواســپارایت تبدیــل شــدهاند ،تبدیــل
آراگونیــت بــه کلســیت (نئومورفیســم پلیمورفیــک) ،کــه
در ایــن حالــت بایوکلس ـتهایی کــه ترکیــب آراگونیتــی
داشــتهاند (رودیســتها و دوکفهایهــا) متحمــل ایــن

نــوع فرآینــد شــدهاند .در میــدان سیریاســفند نــوع
دوم بســیار گستردهاســت (شــکل  ،4پ) .نئومورفیســم
افزایشــی و تبدیــل آراگونیــت بــه کلســیت در محیطهــای
فریاتیــک ،وادوز و تدفینــی اتفــاق میافتــد .تنهــا الزمــه

ایــن فرآینــد وجــود دانههــای ناپایــدار آراگونیتــی و
آبهــای فقیــر از منیزیــم میباشــد [. ]26

ســاختمان اولیــه دانــه هــا بــه ســختی تشــخیص داده

دولومیتیشــدن :فرآینــد دولومیتیشــدن تحــت

زیستآشــفتگی :زیستآشــفتگی از فرآیندهــای

مخزنــی شــود [ 26و .]27

میشــود (.شــکل  -4الــف).

دیاژنــزی متــدوال در بخــش باالیــی ســازند ســروک در

شــرایط خــاص ممکــن اســت باعــث بهبــود کیفیــت
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شــکل  -4فرآیندهــای دیاژنــزی مشــاهده شــده در میــدان مــورد مطالعــه ،الــف :میکرایتــی شــدن (عمــق  ،)3496ب:
زیســت آشــفتگی (عمــق  ،)3556پ :نئومورفیســم (عمــق  ،)3550ت :دولومیتهــای بیشــکل تــا نیمــه شــکلدار (عمــق
 ،)3553ث :دولومیــت حفــره پــر کــن (عمــق  ،)3520ج :دولومیــت زیــن اســبی (عمــق  ،)3543چ :دولومیــت شــدگی در امتــداد
اســتیلولیتها (عمــق  ،)3567خ :ســیمان کلســیت هــم بعــد کــه بایــو کالســتها را بــه هــم متصــل کــرده اســت (عمــق
 ،)3525ر :ســیمان رشــدی هــم محــور کــه خــرده اکینوئیــد را در بــر گرفتــه اســت (عمــق  ،)3517ز :ســیمان دروزی کــه قالــب
انحاللــی را پــر کردهاســت( ،عمــق  )3504د :ســیمان دفنــی (عمــق  ،)3528ن و م :استیلولیتیشــدن (عمــق  ،)3563 ،3558ل:
شکســتگی پرشــده بــا ســیمان (عمــق  )3573و :شکســتکی فاقــد پرشــدگی (بــاز) (عمــق ( ،)3564انجــام شــده در پژوهــش حاضــر)
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دولومیتهــا بــه صــورت بیشــکل ،نیمــه شــکلدار

هیدروکربــوری ،زمانــی کــه اســتیلولیتها مجرایــی فعــال

(شــکل  -4ث) و دولومیتهــای دفنــی( 1شــکل  -4ج)

[ .]28در مقاطــع مــورد مطالعــه ایــن نــوع دولومیــت در

(شــکل  -5ت) ،دولومیتهــای درشــت (حفــره پرکــن)

بــرای عبــور ســیاالت بودهانــد ،تــه نشســت کردهانــد

مشــاهده میشــود .در توالــی مــورد مطالعــه دولومیتیشــدن

رخســارههای عمیــق رمپخارجــی بــه دلیــل حضــور گل

اســکلتی (دوکفهایهــا و اکینودرمهــا) بــه صــورت بلورهــای

هســتند (شــکل  -5چ) .دولوميتيشــدن در محيــط

هــم بهصــورت انتخابــی در ماتریکــی ریزدانــه و اجــزای
بیشــکل تــا نیمــه شــکلدار مشاهدهمیشــود.

پوســته ایــن اجــزاء اســکلتی عمدتــا آراگونیتــی بــوده
و ســریعتر تحتتاثیــر فرآینــد دولومیتیشــدن قــرا
میگیرنــد .از دیگــر دولومیتهــای مشاهدهشــده در
توالــی مــورد مطالعــه ،دولومیتیشــدن در در امتــداد
اســتیلولیتها و دولومیتهــای حفــره پرکــن هســتند

کــه در مراحــل مختلــف تدفیــن تشــکیل شــدهاند.
اســتیلولیتها عمدتــا بــه مــوازات ســطوح الیهبنــدی بــوده

و دولومیتهــا در حاشــیه و داخــل آنهــا تشکیلشــدهاند

کــه از ویژگیهــای دیاژنــز دفنــی میباشــد [.]23
ایــن نــوع دولومیــت احتمــاال از مهاجــرت ســیاالت

و بــه طبــع آن فشــردگی و اســتیلولیت بســیار فــراوان
تدفينــي بهايــن ترتيــب اتفاقميافتــد كــه در اعمــاق

زيــاد ،بــا بــاال رفتــن دمــا ،نســبت  Mgالزم بــراي تشــكيل

دولوميــت افزايــش میيابــد [ ]29و بســياري از آبهــاي

زيرزمينــي ميتواننــد بــه محلولهــاي دولوميتــي
كننــده تبديلشــوند .منشــاء ايــن محلولهــا عبارتنــد
از -1 :شــورابهاي تبخيــري باقيمانــده كــه از نظــر

Mg

غنــي هســتند -2 .آبهــاي دريايــي محبــوس شــده-3 .
آبهــاي حاصــل از تراكــم شــيلها .بــا توجــه بــه اينكــه

دولوميتهــا بيشــتر در گروههــاي ميكروفاســيس مربــوط

بــه قســمت پائينــي ميشــريف ديــده ميشــوند ،منشــاء
محلولهــاي منيزيــمدار الزم بــراي ايجــاد دولوميتهــا

را میتــوان مربــوط بــه فشــردگي آهكهــاي آرژيليتــي و

شکل  -5تاثیر فرآیندهای جوی بر روی نهشتههای سازند سروک در میدان مورد مطالعه .الف و ب :انحاللهای فراگیر مشاهده شده
در نمونههای مورد مطالعه (عمق 3519و  ،)3512ج و د :انحالل گسترده سیمانهای دفنی بر اثر تأثیر فرآیندهای دیاژنز جوی عمق
( 3519و ( ،)3521انجام شده در پژوهش حاضر)
1. Saddel Dolomite
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شــيلهاي بخــش خاتيــا در طــي دياژنــز تدفينــي دانســت.

سیمانیشــدن :براســاس بررســیهای انجامگرفتــه

ورود آنهــا بــه داخــل اســتيلوليتها از بخــش خاتيــا

در کربناتهــای ســازند ســروکباالیی شناســایی شــده

بــه نظــر ميرســد مهاجــرت محلولهــاي منيزيــمدار و
باعــث دولوميتــي شــدن در اطــراف اســتيلوليتها شــده

اســت .دگرســاني كانيهــاي رســي نامحلــول داخــل
اســتيوليتها نيــز میتوانــد منبعــي بــراي تأميــن

يونمنيزيــم الزم بــراي دولوميتيشــدن باشــد.

بــر روی نمونههــای مــورد مطالعــه چهــار نــوع ســیمان
اســت کــه عبارتنــد از ســیمان کلســیت هــم بعــد

ریزبلــور ،ســیمان رو رشــدی هــم محــور ،ســیمان
دروزی ،و ســیمانهای دفنــی نیمــه عمیــق تــا عمیــق
(ســیمانهای بلوکــی).

انحــال :انحــال مهمتریــن فرآینــد دیاژنتیکــی

ســیمان کلســیتی همبعــد در توالــی مــورد مطالعــه

مقاطــع نــازک بخــش باالیــی ســازند ســروک در میادیــن

حجــرات رودیســتها و فرامنیفرهــا) را پــر کردهاســت و

مشاهدهشــده در میــدان ســیری اســفند اســت .مطالعــات

مــورد مطالعــه نشــان میدهــد کــه انحــال در ایــن

نمونههــا عمدتــا از طریــق بزرگتــر شــدن فضاهــای خالــی

بیــن دانــهای موجــب تشــکیل شــبکه بــه هــم پیوســتهای
از فضاهــای خالــی بیــن دانـهای و حفــرهای گردید ه اســت.

ایــن انحــال بســیار فراگیــر بــوده بــه طــوری کــه تمــام

اجــزاء تشــکیلدهنده ســنگ از جملــه دانههــا ،ســیمان و
ماتریکــس را تحتتاثیــر قراردادهاســت .طبــق مطالعــات

پتروگرافــی صورتگرفتــه فرآینــد انحــال عمدتــا در
رخســارههای دانهپشــتیبان (گرینســتون ،رودســتون و
فلوتســتون) در نتیجــه فراوانــی بیشــتر اجــزاء کربناتــه

فســیلی گسترسداشــته و مهمتریــن عامــل افزایــش
تخلخــل در نمونههــای مربــوط بــه ایــن رخســارهها

اســت .مطالعــات نشــان میدهــد کــه کربناتهــای
ســازند ســروک در میــدان مــورد مطالعــه تحتتاثیــر

فرآیندهــای دیاژنــز جــوی قرارگرفتهانــد .شــواهد ایــن

ناپیوســتگی و تاثیــر فرآیندهــای جــوی در توالــی مــورد
مطالعــه شــامل کارستیشــدن ،انحــال هــای گســترده

و همچنیــن انحــال ســیمانهای دفنــی عمیــق بــر روی
نهشــتههای ســازند ســروکباالیی قابــل مالحظــه اســت
(شــکل  .]8[ )5مطالعــات قبلــی صورتگرفتــه بــر روی

ســازند ســروک حاکــی از تاثیــر فرآیندهــای متئوریــک
قابــل مالحظــه بــر روی کربناتهــای ایــن ســازند اســت

کــه بــه ناپیوســتگی تورونیــن میانــی نســبت دادهمیشــود
[ .]8-6تخلخــل قالبــی و درون دان ـهای نیــز در نمونههــای

مــورد مطالعــه مالحظــه میشــود کــه تخلخــل درون دانهای
عمدتــا در داخــل حجــره رودیســتها دیــده میشــود .

بخشــی از تخلخــل بیــن دانــهای و درون دانــهای (درون

عمدتــا در رخســارههای دانــه غالــب نزدیــک بــه پشــتهها

در رمپمیانــی و پشــتهها دیــد ه میشــود .ایــن ســیمان
بــه صــورت بلورهــای کوچــک و همانــدازه در محیطهــای
متئوریــک و دفنــی تشــکیل میشــود .حاجیکاظمــی
و همــکاران ( ]7[ )2010مشــابه ایــن ســیمانها را
در ســازند ســروک در جنــوب غــرب ایــران گــزارش

کردهانــد و تشــکیل آن را بــه محیــط متئوریــک نســبت

دادنــد (شــکل  -5خ) .بــا توجــه بــه شــواهد پتروگرافــی

موجــود (وجــود انحاللهــای حفــرهای ،عــدم وجــود
اســتیلولیتها) محیــط تشــکیل ایــن ســیمان در توالــی

مــورد مطالعــه محیــط متئوریــک میباشــد .ســیمان

رورشــدی هممحــور محــدود بــه محیــط خاصــی نبــوده و
در محیطهــای دریایــی ،متئوریــک و تدفینــی میتوانــد

تشــکیل شــود [ 29و  .]30در نمونههــای مــورد مطالعــه

ایــن نــوع ســیمان بــر روی خردههــای کرینوئیــد رشــد

کردهاســت ( شــکل  -5ر) .محیــط تشــکیل ایــن ســیمان
در توالــی مــورد مطالعــه ،محیــط متئوریــک میباشــد.

ســیمان کلســیت دروزی در محیطهــای متئوریــک

و تدفینــی تشــکیل میشــود [ .]29در مقاطــع مــورد
مطالعــه ایــن ســیمان تخلخلهــای اولیــه و ثانویــه را پــر

کردهاســت .در توالــی مــورد مطالعــه ایــن ســیمان در
رخســارههای دانهپشــتیبان (پشــتهها و رمپمیانــی)

بــه فراوانــی و در رخســارههای ریــف و الگــون بــه میــزان
کمتــر و در رخســارههای رمــپ خارجــی بــه نــدرت
مشــاهده میشــود( .شــکل  -5ز) .ایــن نــوع ســیمان در
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محیــط دفنــی گســترشدارد .ســیمانهای بلوکــی پرکننــده

شكســتگيهاي تكتونيكــي نقــش مهمــي در نحــوه
رفتــار مخــازن هيدروكربــوري دارنــد مثــ ً
ا ميتواننــد

توالــی مــورد مطالعــه هــم در محیــط متئوریــک و هــم در

اســت کــه نشــانگر تشــکیل در محیــط دفنــی میباشــد.

جهــت عبــور ســياالت عملكننــد .در برخــی مــوارد

بخشــی از تخلخلهــای قالبــی ،حفــرهای و شکســتگیها
ایــن ســیمان در تمامــی گروههــای میکروفاســیسهای
مــورد مطالعــه بهخصــوص در رخســارههای پشــتههای

زیرآبــی گســترشدارد ( شــکل  -4د).

استیلولیتیشــدن :اســتیلولیتها و رگچههــای

انحاللــی از فراوانتریــن آثــار فشــردگی شــیمیایی

در ایــن ســازند هســتند کــه عمدتــا در رخســارههای
گل غالــب (مادســتونی و وکســتونی) دیــده میشــوند

(شــکل  -4ن ،م) .اســتیلولیتها عمدتــا در رخســارههای

مربــوط بــه محیــط الگــون ،بخشهــای عمیــق

رمپخارجــی و حوضــه گســترشدارند .اســتيلوليتها

در گروههــاي ميكروفاســيس پشــتههای زيرآبــي،
ریفهــای رودیســتی و رمپمیانــی كمتــر ديــده

ميشــوند.كمبود فراوانــي عــوارض تراكمــي در ایــن
رســوبات احتمــاالً بــه سيمانيشــدن ضعيــف در ايــن

گروههــاي ميكروفاســيس قبــل از ورود بــه محيــط دفنــي
مربــوط ميشــود .فرآینــد دولومیتیشــدن در امتــداد

در طــي مهاجــرت هيدروكربنهــا ،بهعنــوان گذرگاهــي

ايــن شكســتگيها بهوســيله ســيمان كلسيتاســپاري

درشـتبلور پرشدهاســت ( شــکل  -4ل) .ايــن ســيمانها

در محيــط دفنــي تشــكيل شــدهاند .شكســتگيها

همچنيــن ميتواننــد نقــش مهمــي در افزايــش كيفيــت
مخزنــي داشتهباشــند .شكســتگيهايي كــه بــا ســيمان
پــر ميشــوند باعــث كاهــش نفوذپذيــري مخــزن
ميشــوند و شكســتگيهاي بــاز و نيمهبــاز نقــش

مهمــي در افزايــش نفوذپذيــري و كيفيــت مخزنیدارنــد.
شــکل  6توالــی پاراژنتیکــی ســازند ســروکباالیی در
میــدان مــورد مطالعــه را نشــان میدهــد .بــه طــور

کلــی فرآیندهــای دیاژنــزی شناختهشــده در ســنگ
آهکهــای بخــش باالیــی ســازند ســروک و بررســی

زمــان نســبی تشــکیل آنهــا حاکــی از آن اســت کــه
ایــن فرآیندهــا در ســه محیــط اصلــی دیاژنــزی دریایــی،

جــوی و دفنــی و طــی ســه مرحلــه ائوژنــز ،تلوژنــز و

مزوژنــز رخ دادهانــد.

اســتیلولیتها مشــاهده میشــود و اســتیلولیتها

ائوژنــز اولیــن مرحلــه از تأثیــر فرآیندهــای دیاژنــزی بــر

کردهانــد .همچنیــن در امتــداد اســتیلولیتها آثــار

بــر رســوبات اثــر کــرده و هــم در محیــط دیاژنــز دریایــی و

فابريكســنگ ،دانههــا ،ســيمان و زمينــه را بــا هــم

دیاژنــز اولیــه صــورت میگیــرد .رســوبات درحیــن تدفیــن

مجراهایــی بــرای عبــور ســیاالت دولومیتســاز ایجــاد

هیدروکربــور فــراوان مشــاهده میشــود .اســتيلوليتها

قطــع ميكننــد .ایــن پدیــده یکــی از شــاخصترین

محصــوالت دیاژنــز تدفینیاســت.

شکســتگیها :در توالــی مــورد مطالعــه شكســتگيها

بيشــتر در گروههــاي ميكروفاســيس الگــون ،رمپخارجــی
و حوضــه مشــاهده میشــود .ایــن عــوارض كــه در

آخريــن مراحــل دياژنــز دفنــي ايجــاد شــدهاند از
ســيمان پــر نشــدهاند و بهصــورت شكســتگيباز ديــده

ميشــوند (شــکل  -4و).

ايــن شكســتگيها ميتواننــد بهصــورت محلــي ،در
ارتبــاطدادن ســاير تخلخلهــا نقــش داشــته باشــند.

رســوبات اســت کــه در حیــن یا بالفاصلــه بعد از تهنشســت

هــم محیــط متئوریکــی رخ میدهــد .مرحلــه مزوژنــز بعداز

در درجــه حــرارت ،فشــار و اعمــاق مختلــف فرآیندهــای
دیاژنــزی ایــن مرحلــه را متحمــل میشــوند .در مرحلــه
تلوژنــز رســوبات ســازند ســروکباالیی در اثــر باالآمدگــی
مجــدد تحتتأثیــر آبهــای متائوریکــی قرارگرفتهانــد.

همانگونــه کــه در مطالــب قبلــی نیــز اشــاره شــد تأثیــر
فرآیندهــای دیاژنــزی متئوریــک قابلمالحظــه بــر

کربناتهــای ســازند ســروک بــه اثبــات رســده اســت کــه

بــه ناپیوســتگی تورونینمیانــی نســبت دادهمیشــود
[.]8-6
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فرآیندهای دیاژنزی مربوط به هر یک از محیطهای دیاژنزی

میــدان در (شــکل )7نشــان داده شــده اســت .همانگونــه

الف -محیط دیاژنز دریایی (مرحله ائوژنز) :میکرایتیشدن،

مادســتونی شــامل رخســارههای رســوبی زیــر محیــط

ب -محیــط دیاژنــزی متئوریــک (مرحلــه ائوژنــز) :ســیمان

پایینــی برخوردارنــد .میــزان تخلــل در ایــن رخســارهها بیــن

ذکر شده در توالی مورد مطالعه عبارتند از:

زیستآشفتگی

کــه در ایــن شــکل مشــخص اســت ،رخســارههای
الگــون و حوضــه عمیــق اســت کــه از تخلخــل و تراوایــی

کلســیت اســپاری همبعــد ریزبلــور ،تشــکیل ســیمان

 0/1تــا  %3و میــزان تراوایــی بیــن  0/01تــا  1 mdمیباشــد.

ســیمان دروزی ،انحاللهــای عمدتــا وابســته بــه فابریــک،

مربــوط بــه زیــر محیطهــای الگــون ،قســمتهای انتهایــی

کلســیت هممحــور در اطــراف خردههــای اکینوئیــد،
دولومیتیشــدن انتخابــی ،تراکــم فیزیکــی

رخســارههای وکســتونی شــامل رخســارههای رســوبی

رمــپ میانــی و رمــپ خارجــی هســتند و مقادیــر متفاوتــی

ج -محیــط دیاژنــز دفنــی (مرحله مزوژنز) :تشــکیل ســیمان

از تخلخــل (  0/5تــا  )%19 /6و تراوایــی ( 0/01تــا )12 md

دولومیتیشــدن مرتبــط با اســتیلولیتها

در ایــن رخســارهها بــه دلیــل عــوارض دیاژنــزی ماننــد

کلســیتی درشــت بلــور ،ایجاد شکســتگی ،استیلولیتیشــدن،
د -محیــط دیاژنــز متئوریــک (مرحلــه تلوژنــز):
انحاللهــای گســترده عمدتــا غیروابســته بــه فابریــک

کیفیت مخزنی

پتانســیل مخزنــی یــک ســنگ توســط پارامترهــای تخلخــل
و تراوایــی اندازهگیــری میشــود .در ایــن مطالعــه بــه
منظــور تعییــن کیفیــت مخزنــی میــدان مــورد مطالعــه،

پــس از مطالعــه مقاطــع نــازک ،نمــودار تغییــرات تخلخــل

در برابــر تراوایــی بــرای انــواع بافــت و رخســارههای رســوبی
بــرای ایــن میــدان رســم شــد .میــزان تخلخــل و تراوایــی در

نمونههــای ایــن میــدان از  0/5تــا  %25و میــزان تراوایــی از

 0/01تــا  100 mdمتغیــر اســت .نمــودار تخلخــل  -تراوایی

بــرای انــواع بافــت هــای رســوبی ســازند ســروک در ایــن

را نشــان میدهنــد .مقادیــر متفــاوت تخلخــل و تراوایــی

شکســتگی و دولومیتیشــدن بهخصــوص در رخســارههای

رمپخارجــی افزایــش پیــدا کردهاســت .رخســارههای

پکســتونی نیــز ماننــد رخســارههای وکســتونی در بردارنــده
طیــف وســیعی از رخســارههای رســوبی هســتند .تعــداد
محــدودی از رخســارههای رســوبی مربــوط بــه زیــر محیــط
الگــون و رخســارههای رمــپ خارجــی دارای بافت پکســتونی

هســتند .همچنیــن قســمتی از رخســارههای رمــپ میانــی

نیــز در ایــن محــدوده قــرار مــی گیرنــد .میــزان تخلخــل در
ایــن رخســارهها بیــن  13/1تــا  %24/2و میــزان تراوایــی

بیــن  1تــا  20 mdمیباشــد .رخســارههای پکســتونی

مربــوط بــه رمــپ میانــی بــه دلیــل دانــه غالــب بــودن و
گســترش انحــال در آنهــا دارای تخلخــل و تراوایــی باالیــی
هســتند.
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در نمونههــای ایــن میــدان ،رخســارههای دانــه غالــب

دارای باالتریــن میــزان تخلخــل ( 1/2تــا  )%24/3و تراوایی

پرانــرژی شــول و فلوتســتونی متعلــق به واریزه هــای ریفی

هســتند .رخســارههای رمــپ میانــی کــه در برگیرنــده

بــا بافــت گرینســتونی و رودســتونی متعلــق بــه محیــط
از تخلخــل ( 8/7تــا  )%24/1و تراوایــی ( 3/2تــا )51 md

باالیــی برخوردارنــد.

نمــودار تخلخــل -تراوایــی بــرای انــواع رخســارهها
در میــدان ســیری اســفند در شــکل  8نشــان داده
شــده اســت .همانگونــه کــه در ایــن شــکل مشــخص

اســت ،رخســارههای زیــر محیــط الگــون عمومــا دارای
مقادیــر تخلخــل (0/5تــا  )%13/9و تراوایــی پایینــی

( 0/01تــا  )8/2 mdهســتند .همانگونــه کــه در نمــودار

قبــل نشــان داده شــد ،ایــن رخســارهها عمومــا بــا بافــت

گل غالــب (مادســتون و وکســتون) همــراه انــد و دلیــل

پاییــن بــودن کیفیــت مخزنــی آنهــا نیــز همیــن اســت.
بــا ایــن حــال ،در تعــدادی از نمونههــای مربــوط بــه زیــر
محیــط الگــون در ایــن میــدان میــزان تخلخــل و تراوایــی
افزایــش زیــادی داشــته کــه نتایــج مطالعــات پتروگرافــی

حاکــی از وقــوع انحــال در ایــن رخسارههاســت کــه
منجــر بــه تشــکیل تخلخلهــای حفــرهای در آنهــا شــده
اســت (شــکل  -9الــف) .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن

نــوع انحــال در میــدان ســیری اســفند دارای گســترش
زیــادی بــوده و تمامــی رخســارهها را تحــت تأثیــر قــرار

دادهاســت .در ایــن میــدان ،رخســارههای مربــوط بــه
ریفهــای پراکنــده رودیســتی و واریــزه هــای آنهــا و نیــز
رخســارههای شــول (گرینســتون ،رودســتون و فلوتستون)

( 0/16تــا  )49 mdو بنابرایــن بهتریــن کیفیــت مخزنــی

طیــف وســیعی از رخســارههای رســوبی میباشــند از
تخلخــل ( 9/9تــا  )%24/2و تراوایــی ( 3/6تــا )20 md

نســبتا باالیــی برخوردارنــد .رخســارههای متعلــق بــه
محیــط رســوبی رمــپ خارجــی و حوضــه دارای تخلخــل
( 0/3تــا  )%15/3و تراوایــی ( 0/01تــا  )16 mdپایینــی

هســتند کــه در برخــی از مــوارد بــه دلیــل فرآیندهــای
دیاژنتیکــی مثــل شکســتگی و دولومیتــی شــدن میــزان
تخلخــل و تراوایــی افزایــش پیــدا کردهاســت.

بنابرایــن بــا توصیفــات فــوق ســه نــوع ســنگ مخــزن
()Reservoir Rock Type: RRT

میــدان شناســایی کــرد:

را میتــوان در ایــن

 -1ســنگ مخــزن بــا کیفیــت مخزنــی پاییــن :شــامل

رخســارههای کــم انــرژی زیــر محیــط الگــون ،رمــپ

خارجــی و حوضــه اســت .ایــن رخســاره گل پشــتیبان
بــوده و دارای تخلخــل و تراوایــی پایینــی هســتند .اگرچــه
در برخــی مــوارد شکســتگی و دولومیتــی شــدن باعــث
افزایــش تخلخــل و بــه خصــوص تراوایــی شــده ولــی در

کل ایــن مجموعــه رخســارهها دارای کیفیــت مخزنــی

پایینــی هســتند

 -2ســنگ مخــزن بــا کیفیــت مخزنــی متوســط تــا خــوب:
شــامل رخســارههای پکســتونی و گرینســتونی رمــپ
میانــی و رخســارههای فلوتســتونی ریــف هــای پراکنــده

رودیســتی اســت.
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شــکل  -9الــف -رخســارههای الگونــی متعلــق بــه میــدان ســیری اســفند ،انحــال تــا حــدی باعــث افزایــش در میــزان تخلخــل
و تراوایــی شــده اســت (نــور پالریــزان ،عمــق  ،3502تخلخــل  -% 13/4تراوایــی  ،)md 2/8ب ،ج ،د ،ر -رخســارههای پــر انــرژی
(گرینســتونی ،فلوتســتونی و رودســتونی) مربــوط بــه محیطهــای رمــپ میانــی ،ریفهــای پراکنــده رودیســتی و شــول بــا انحاللهــای
قالبــی و حفــرهای( ،ب :نــور پالریــزان ،عمــق  ،3521تخلخــل  -% 22 /5تراوایــی  13میلــی دارســی)( ،ج :نــور معمولــی ،عمــق ،3512
تخلخــل  % 20تراوایــی ( ،)md 28د :نــور معمولــی ،عمــق  ،3520تخلخــل  -% 21تراوایــی ( ،)md 49ر :نــور پالریــزان ،عمــق ،3522
تخلخــل  -% 22/7تراوایــی  ،)md 27ن :رخســاره وکســتونی متعلــق بــه رمــپ خارجــی کــه شکســتگی موجــب افزایــش در میــزان تراویــی
آن شــده اســت (نــور پالریــزان ،عمــق  ،3564تخلخــل  -% 7/2تراوایــی .)md 12

شماره 84

112

در رخســارههای پکســتونی بخــش پاییــن و بــاالی

پرانــرژی شــول و رخســارههای رودســتونی متعلــق بــه

رودیســت هــا و دوکفهایهــا) هســتند (شــکل  -9ب ،ر).

دلیــل تاثیــر انحاللهــای جــوی ،تخلخــل هــای قالبــی

رمــپ میانــی تخلخلهــا عمدتــا از نــوع قالبــی (انحــال

بنابرایــن علــی رغــم تخلخــل بــاال ،تراوایــی کمــی دارنــد.

در رخســارههای پکســتونی و گرینســتونی نزدیــک بــه
شــول رمــپ میانــی در بخــش ابتدایــی رمــپ میانــی
( )Proximal mid rampو ریفهــای کومــه ای تخلخــل

هــا عمدتــا از نــوع حفــرهای هســتند (شــکل  -9ج) کــه در
اثــر فرآینــد انحــال در مرحلــه دیاژنــز متئوریــک ایجــاد

شــدهاند .بنابرایــن میــزان تراوایــی در آنهــا باالتــر اســت.

 -3ســنگ مخــزن بــا کیفیــت مخزنــی بــاال :ایــن ســنگ
مخــزن شــامل رخســارههای گرینســتونی زیــر محیــط

واریزههــای ریفــی میباشــد .در ایــن رخســارهها بــه
و حفــره ای بســیار گســترده هســتند .همانگونــه کــه قبــا

ذکــر شــد ،فرآینــد انحــال در میــدان ســیری اســفند
بســیار گســترده و فراگیــر بودهاســت .شــکل  9تعــدادی
از رخســارههای رســوبی میــدان مــورد مطالعــه را همــراه

بــا عــوارض دیاژنــزی کــه موجــب تغییــر کیفیــت مخزنــی

آنهــا شــده اســت را نشــان میدهــد.

ســتون چینهشناســی ،ارتبــاط بیــن رخســارهها و رونــد
تخلخــل -تراوایــی و عــوارض دیاژنــزی مهــم در میــدان

مــورد مطالعــه در شــکل  10نشــان داده شــده اســت.

شکل  -10ستون چینهشناسی  ،روند تخلخل و تراوایی و مهمترین فرآیندهای دیاژنتیکی در میدان مورد مطالعه
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 انحاللهــای وســیع بــه دلیــل وجــود ریــف.میباشــد

هــای رودیســتی در میــدان مــورد مطالعــه گســترده
 بررســیها نشــان میدهــد کــه کیفیــت مخزنــی.اســت
در ســازند ســروکباالیی در میــدان مــورد مطالعــه نشــات

.گرفتــه از عوامــل مختلــف رســوبی و دیاژنــزی بودهاســت
رخســارهها و محیــط رســوبی تاثیــر مســتقیمی بــر

.کیفیــت مخزنــی داشــتهاند
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