دولوميتي شدن فراگير و ...

31

دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت
مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب
بندرعباس
افشین زهدی ،1سید علی معلمی ،*2سيدرضا موسوی حرمی 3و اسداله محبوبی

3

 -1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،ايران
 -2پژوهشکده ازدیاد و برداشت از مخازن نفت و گاز ،تهران ،ايران
 -3گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ايران
تاريخ دريافت93/1/23 :

تاريخ پذيرش93/11/30 :

چكيده
در ایــن تحقیــق ،بــه منظــور بررســي خصوصيــات انــواع مختلــف دولوميتهــا و تأثيــر آنهــا در کيفيــت مخزنــي ســازند جهــرم،
از دو بــرش تحتاالرضــی در میدانهــای گازی ســرخون (چــاه  )14و نمــک غربــی (چــاه  ،)1بــه همــراه دو رخنمــون ســطحی
(تاقدیسهــای فینــو و خــوش) اســتفاده شــده اســت .بخشهــای قاعــدهای ســازند جهــرم در اکثــر برشهــای منطقــه بندرعبــاس
توســط ســیاالت دولومیتســاز شــدیدا ً تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت .بــر اســاس شــواهد پتروگرافــي و اســتفاده از میکروســکوپهای
پالریــزان ،کاتدولومینســانس و الکترونــی ،چهــار نــوع دولوميــت ،در ســازند جهــرم تشــخيص داده شــده اســت .مطالعــات صــورت گرفتــه،
بیــان میکنــد کــه ســازند جهــرم در برشهایــی میتوانــد بــه عنــوان یــک ســنگ مخــزن مناســب در نظــر گرفتــه شــود کــه در قاعــده
ایــن ســازند فرآینــد دولومیتــی شــدن بــه میــزان گســترده اتفــاق افتــاده باشــد ،و بــه دنبــال تأثیــر فرآینــد دولومیتــی شــدن ،بــه میــزان
قابــل توجهــی تخلخــل قالبــی حاصــل از انحــال فرامینیفرهــای بنتیــک ایجــاد گــردد.

كلمات كليدي :دولومیتی شدن ،کیفیت مخزنی ،سازند جهرم ،بندرعباس و رخنمون سطحي

شــمار میآیــد [ .]1لــذا مطالعــات گســتردهای بــر روی

مقدمه

دولومیــت یکــی از محصــوالت دیاژنــزی اســت کــه در

بیشــتر مراحــل دیاژنــز تشــکیل میشــود .دولومیتــی
شــدن بــه دلیــل نقشــی کــه در افزایــش حجــم فضاهــای
خالــی و برقــراری ارتبــاط هــر چــه بهتــر بیــن ایــن فضاها

دارد ،از فرآیندهــای مهــم دیاژنــزی در مخــازن کربناتــه به
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي:

moallemisa@gmail.com

انــواع مختلــف دولومیتهــا و ارتبــاط آنهــا بــا خــواص
مخزنــی انجــام شــده اســت .در ســازند جهــرم واقــع در
منطقــه بندرعبــاس فرآینــد دولومیتــی شــدن مهمتریــن

پدیــده دیاژنــزی مؤثــر بــر افزایــش تخلخــل و نفوذپذیــری
اســت .هماننــد ســازند جهــرم ،توالیهــای کربناتــه کــم

عمــق کــه تحــت تأثیــر فرآیندهــای شــدید دولومیتــی
شــدن قــرار گرفتــه اســت در سرتاســر رکوردهــای
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زمینشناســی گــزارش شــده اســت [ .]2-7الزم بــه ذکــر

مقيــاس  1:250000بندرعبــاس ،قديميتريــن ســنگها

عمــق ،یکــی از انــواع رایــج دولومیتــی شــدن بــوده امــا در

 .)1الزم بــه ذکــر اســت کــه در ناحيــه بندرعبــاس ،اکثــر

اســت کــه دولومیتــی شــدن ثانویــه کربناتهــای کــم

عیــن حــال از نظــر ژنتیکــی بــه طــور کامــل هنــوز مــورد

بحــث اســت [ 8و  ،]9زیــرا ایــن نــوع از دولومیتهــا ،تحت
شــرایط پیچیــده دیاژنتیکــی تشــکیل شــدهاند .بــا ایــن

وجــود ،بــا اســتفاده از فابریــک و ویژگیهــای ژئوشــیمیایی
میتــوان ایــن نــوع از دولومیتهــا را دســتهبندی و

مــدل تشــکیل آنهــا را پیشبینــی نمــود .در ایــن تحقیــق
ســعی بــر آن بــوده تــا بــا مطالعــات پتروگرافــی و اســتفاده
از میکروســکوپهای پالریــزان ،کاتدولومینســانس و

الکترونــی انــواع مختلــف دولومیتهــای ســازند جهــرم
شناســایی و تأثیــر ایــن فرآینــد بــر کیفیــت مخزنــی

ســازند جهــرم مشــخص گــردد.
منطقه مورد مطالعه

منطقــه مــورد مطالعــه در منتهياليــه شــرقي بخــش
فــارس داخلــي واقــع شــده اســت .بــا توجــه بــه نقشــه بــا

در ايــن منطقــه متعلــق بــه ســري هرمــز اســت (شــکل
تاقديسهــا از ســازندهاي متعلــق بــه دوران ســنوزوئیک

تشــکيل شــده اســت [ .]10بــه طوریکــه ،نهشــتههاي

متعلــق بــه ائوســن در برگیرنــده ســازند کربناتــه جهــرم

اســت کــه بــر روی ســازندهای گورپــی و پابــده قــرار

گرفتــه اســت و در بــاال نيــز توســط ســازندهای رازک
و آســماری پوشــيده شــده اســت .ضخامــت ايــن ســازند
از شــمال بــه جنــوب در منطقــه بندرعبــاس کاهــش
مییابــد (شــکل  .)2در شــمال منطقــه بندرعبــاس

ســازند جهــرم در قاعــده داراي ضخامــت قابــل توجهــي

از دولوميــت فاقــد آلوکــم و فســيل اســت (شــکل ،)3

حــال آنکــه بــه ســمت جنــوب منطقــه ،اثــري از بخــش

دولوميتــي در قاعــده ســازند جهــرم مشــاهده نميگــردد.
در بخشهــای دولومیتــی ســازند جهــرم ،بــه وضــوح
آثــار آشــفتگی زیســتی و قالبهــای فســیلی حاصــل از

انحــال فســیلها (شــکل  )3مشــاهده شــده اســت.

شکل  -1نقشه زمینشناسی  ،1:250000منطقه بندرعباس به همراه تاقدیسهای مطالعه شده( .اقتباس با تغیيراتي از فخاری [.)]35
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شکل  -2تغییرات لیتولوژی سازند جهرم در منطقه بندرعباس
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شکل  -3سازند جهرم در تاقدیس فینو واقع در شمال منطقه بندرعباس( .الف) نمایی کلی از بخشهای دولومیتی و سنگ آهکی سازند
جهرم( .ب) نمایی نزدیکتر از الیههای دولومیتی( .ج) تخلخلهای حاصل از انحالل فسیلها (بایومولدیک).

روش مطالعه

پــس از مطالعــه نقشــهها ،در طــی چندیــن عملیــات
صحرايــی ســازند جهــرم بــه طــور کامــل نمونهبــرداری

(در حــدود  600نمونــه دســتی) شــد .در طــی عملیــات
صحرائــی ،بــه خصوصیاتــی نظیــر مــرز ســازندها ،ضخامــت
الیههــا و وجــود ســاختمانهای رســوبی توجــه شــده اســت.
مطالعــات پتروگرافــی تعــداد  500مقطــع نــازك توســط

میکروســکوپ پالریــزان مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .مقاطــع

میکروســکوپی توســط محلــول آلیزاریــن قرمــز ( )Red-Sبــه
روش دیکســون ،رنــگ آمیــزی شــده اســت[.]11

تعــداد  20نمونــه از دولومیتهــای ســازند جهــرم ،جهــت
مطالعــه بــا میکروســکوپ الکترونــی ( )SEMانتخــاب

گردیــد .ایــن مطالعــات در مرکــز پژوهــش متالــوژی
رازی انجــام شــد ،و بــه منظــور تشــخيص زونبنــدي در

دولوميتهــا و تعييــن توالــي زمانــي تشــکيل آنهــا تعــداد

 15نمونــه جهــت انجــام مطالعــات توســط میکروســکوپ
کاتدولومینســانس انتخــاب گردیــد .ایــن مطالعــات در

پژوهشــگاه صنعــت نفــت تهــران انجــام گردیــد .بــه

منظــور تعييــن كيفيــت مخزنــي ســازند جهــرم مقاديــر
تخلخــل نســبت بــه هليــم و تراوايــي نســبت بــه هــوا ،در

پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،اندازهگيــري شــد.
رخسارهها و محیط رسوبی سازند جهرم

ســازند جهــرم در برشهــای مــورد مطالعــه دارای 8

رخســاره ميکروســکوپی مربــوط بــه  3زیــر محیــط رمــپ

داخلــی ،میانــی و خارجــی اســت [ .]12رخســارههای
معرفــی شــده ســازند عبارتنــد از )1( :پکســتون حــاوی

اربیتولیتــس )2( ،پکســتون حــاوی آلوئولینــا)3( ،
پکســتون حــاوی کاســکینولینا  -دیکتیوکونــوس)4( ،

گرینســتون حــاوی میلیولیــد و جلبــک قرمــز)5( ،
وکســتون حــاوی نومولیتــس )6( ،وکســتون حــاوی
نومولیتــس و دیسکوســیکلینا )7( ،مادســتون حــاوی
فرامینیفرهــای پالنکتــون و ( )8رســوبات دوبــاره نهشــته

شــده [ .]12آنالیــز رخســارهها نشــان ميدهــد كــه نهشــته
شــدن ســازند جهــرم در یــک پالتفــرم کربناتــه از نــوع
رمــپ اســت [( ]12شــکل .)4
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شکل  -4مدل شماتیکی برای کربناتهای سازند جهرم در منطقه بندرعباس (اقتباس با تغییراتی از زهدی و همکاران [.)]12

بــا توجــه بــه نحــوه توزیــع فرامینیفرهــای بنتیــک بــزرگ،

یــا بلورهــای ریــز دولومیــت بــا بافــت ســابهدرال و

جهــرم ،تاقدیسهــای واقــع در بخشهــای شــمالیتر

قبلــی شــده اســت .آلوکمهــای اســکلتی اولیــه بــه خوبــی

میتــوان بیــان نمــود کــه در پلتفــرم کربناتــه ســازند

منطقــه ،همــواره در بخشهــای کــم عمقتــر حوضــه

رســوبی ســازند جهــرم قــرار داشــتهاند و تاقدیسهــای

آنهــدرال تشــکیل شــدهاند ،کــه جانشــین ســنگ آهــک

حفــظ شــدهاند (شــکل  .)5در ایــن نــوع دولومیــت،

ویژگیهــای رســوبی ســنگ آهــک اولیــه قابــل تشــخیص

واقــع در بخشهــای جنوبیتــر منطقــه ،در بخشهــای
نســبتاً عمیقتــر حوضــه رســوبی ســازند جهــرم قــرار

و اســتفاده از ویژگیهــای رســوبی باقیمانــده ،میتــوان

نیــز تنهــا محــدود بــه بخشهــای کــم عمــق حوضــه

شــدن دارای بافــت پکســتون تــا وکســتون حــاوی آلوئولینا

داشــتهاند [ .]12فرآینــد دولومیتــی شــدن ســازند جهــرم

اســت (شــکل .)4

مطالعات پتروگرافی دولومیتها

بــر مبنــای درجــه دولومیتــی شــدن ســنگ آهــک اولیــه،

انــدازه ،شــکل بلورهــا و در نهایــت خصوصیــات و بافــت
بلورهــا (طبقهبنــدی ســیبلی و گــرگ [ ،]13چهــار نــوع
دولومیــت در ســازند جهــرم شناســایی شــده اســت ،کــه

در ذیــل مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت.

دولومیت نوع اول (رمبوئدرهای دولومیت مجزا و جدا از هم)

دولومیتهــای نــوع اول از رمبوئدرهــای شــکلدار مجــزاء

اســت و بــر اســاس مشــاهدات مقاطــع نــازک مطالعه شــده

نتیجــه گرفــت کــه رخســاره قبــل از فرآینــد دولومیتــی

بــوده اســت .برخــی از بلورهــای دولومیــت شــناور ،توســط
اســتیلولیتها قطــع شــدهاند ،کــه نشــان میدهــد ایــن

نــوع دولومیــت قبــل از تشــکیل اســتیلولیتها شــکل
گرفتهانــد .بلورهــای ریــز دولومیــت معمــوالً در زیــر نــور
کاتــد ،فاقــد لومینســانس هســتند ،امــا بلورهــای شــکلدار

بزرگتــر بــه طــور آشــکار زونبنــدی مشــخصی را نشــان

میدهنــد (شــکل  .)5دولومیــت نــوع اول ،در حــدود %15

کل دولومیتهــای ســازند جهــرم در منطقــه بندرعبــاس
را بــه خــود اختصــاص میدهــد.
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شکل  -5تصاویر الف تا ج :دولومیتهای نوع اول سازند جهرم .تصاویر حاصله از میکروسکوپ پالریزان (الف و ب) ،الکترونی (پ و ت) ،و
کاتدولومینسانس( 1ج) .این دولومیتها به صورت شکلدار و مجزا با بافت سابهدرال و آنهدرال تشکیل شده است (ث)،

دولومیت نوع دوم (دولومیتهای جایگزین ماتریکس)

دولومیتهــای نــوع دوم از بلورهــای آنهــدرال تــا نيمــه
شــكلدار تشــکیل شــده اســت ،کــه انــدازهای بیــن  20تــا
 100 μmدارنــد (شــکل  )6و فاقــد خاموشــی موجیانــد.
تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی بــه وضــوح آثــار انحــال

در مرکــز بلورهــای دولومیــت را نشــان میدهــد .آثــار
انحــال در حاشــیه بلورهــای دولومیــت در مقایســه بــا

مرکــز بلورهــا دارای گســترش محدودتــری اســت (شــکل
 .)6دولومیتهــای نــوع دوم در زیــر نــور کاتــد ،دارای

زونبنــدی مشــخصیاند کــه از ســمت مرکــز بــه حاشــیه،

زونهــای لومینســانس بــه طــور فزاینــدهای بــه نارنجــی

روشــن و زرد تبدیــل میشــود ،و در نهایــت توســط
یــک زون لومینســانس قهــوهای تیــره پوشــیده میشــود

(شــکل  .)6طیــف ســنجی کاتدولومینســانس رنــگ

نارنجــی روشــن تــا زرد دولومیتهــای نــوع دوم ،تقریب ـاً
نامتقــارن بــوده ،بــه طوریکــه در طــول مــوج 575 μm

نیــز دارای یــک نقطــه اوج اضافــه میباشــد (شــکل .)6
2

1. CL-spectroscopy
2. Extra Peak
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شکل  -6تصاویر الف تا ج :دولومیتهای نوع دوم سازند جهرم .این دولومیتها از نظر اندازه در مقایسه با دولومیتهای نوع اول درشتتر
بوده (الف و ب) و در داخل بلورهای دولومیت به وفور آثار انحالل قابل مشاهده میباشد (پ و ت) .در زیر نور کاتدی (ج) ،رنگ کاتدی زرد
متمایل به سبز در این نوع دولومیت دارای دو قله در طول موجهای  575و  656 μmمیباشد (ح) ،که قله واقع در طول موج ،575 μm
احتماالً بیانگر استقرار یون منگنز به جای کلسیم در ساختار دولومیت است.
دولومیــت نــوع ســوم (دولومیتهــای متراکــم و

میتوانــد بــه دلیــل حضــور ادخالهــای کانیهــای ریــز

در نــوع ســوم دولومیتهــا ،ســنگ آهــک اولیــه بــه

حاشــیه بــه صــورت شــفاف و روشــن مشــاهده میشــوند.

کر یســتا لین )

طــور کامــل تحــت تأثیــر فرآینــد دولومیتــی شــدن قــرار

گرفتــه اســت .دولومیتهــای نــوع ســوم ،ســبب از بیــن
بــردن کلیــه اشــکال اولیــه رســوبی شــده اســت .ایــن نــوع
دولومیــت از نظــر بافتــی بــه صــورت بلورهــای کامــ ً
ا

متراکــم بــا انــدازهای بیــش از  100 μmقابــل مشــاهده
اســت (شــکل  .)7هماننــد دولومیتهــای نــوع دوم ،ایــن
نــوع دولومیــت نیــز از نظــر انــدازه تقریبــاً یکنواخــت

بــوده و بلورهــای دولومیــت معمــوالً بــه صــورت شــکلدار

و فاقــد خاموشــی موجــی مشــاهده میشــوند (شــکل .)7
بلورهــای دولومیــت ،معمــوالً کثیــف و مــه آلودنــد کــه

بلــور در حــد چنــد میکرومتــر باشــد ،البتــه ایــن بلورها در
تصاویــر کاتدولومینســانس نشــان میدهــد کــه بلورهــای

ایــن نــوع دولومیــت در چهــار فــاز متوالــی و پشــت ســر

هــم تشــکیل شــدهاند کــه عبارتنــد از (الــف) قهــوهای
ناواضــح ( ،ب) قرمــز تیــره ( ،پ) ســبز مایــل بــه زرد یــا،
1

2

نارنجــی مایــل بــه زرد کــه دارای طیــف  -لومینســانس
نامتقــارن ،3بــا دو نقطــه اوج در طــول موجهــای (575 μm

و  )656 μmمیباشــد و در نهایــت فــاز (ث) کــه دارای

لومینســانس قرمــز تــا قرمــز تیــره اســت (شــکل .)7

1. Blotchy to Blotchy Brown
2. Dark-red
3. Asymmetrical Luminescence-Spectra
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شکل  -7تصاویر الف تا ث :دولومیتهای نوع سوم سازند جهرم .این دولومیتهای از نظر اندازه در مقایسه با دولومیتهای نوع اول و دوم
درشتتر بوده (الف) و در نتیجه رشد و گسترش بلورهای دولومیتی و فرآیند دولومیتی شدن ،اکثر فضاهای خالی در بین بلورهای دولومیت
از بین رفته است (ب و پ) .در زیر نور کاتدی (ت) ،رنگ کاتدی زرد متمایل به سبز در این نوع دولومیت ،همانند دولومیتهای نوع دوم
دارای دو قله طول موجهای  575و  656 μmمیباشد (ث) ،که قله واقع در طول موج  575 μmاحتماالً بیانگر استقرار یون منگنز به جای
کلسیم در ساختار دولومیت است .البته رنگ سبز مشاهده شده در زیر نور کاتدولومینسانس میتواند تأییدی بر حضور سیاالت گرم و شور
حاصل از گنبدهای نمکی موجود در منطقه باشد.
دولومیت نوع چهارم (دولومیتهای پرکننده حفرات)

دولومیتهــای نــوع چهــارم ،بــه صــورت بلورهــای
شــکلدار تــا نیمهشــکلدار با انــدازهای در حــدود 200 μm

مشــاهده میشــوند ،کــه ســبب پــر شــدن ،منافــذ و

حفــرات ثانویــهای شــده اســت کــه در نتیجــه فرآینــد
انحــال آلوکمهــای اســکلتی حاصــل شــده اســت (شــکل
 .)8بلورهــای تشــکیل دهنــده ســیمان دولومیتــی ،در
اغلــب مــوارد بــه صــورت شــفاف و روشــن 1و در مــواردی

بــه دلیــل داشــتن ادخــال بــه صــورت کــدر و کثیــف
در مقاطــع مــورد مطالعــه مشــاهده میشــوند .ایــن

بلورهــا هماننــد دولومیتهــای نــوع دوم و ســوم ،فاقــد
خاموشــی موجیانــد ،و در زیــر نــور کاتدولومینســانس

زونبندیهــای مشــابه بــا دولومیتهــای نــوع دوم و
ســوم نشــان میدهنــد (شــکل  ،)8امــا در مقایســه بــا

انــواع قبلــی بلورهــای دولومیــت ،از نظــر انــدازه بزرگتــر
و شــکلدار ترنــد.

1. Limpid
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شکل  -8تصاویر الف تا ت :دولومیتهای نوع چهارم و پرکننده حفرات (سیمان دولومیتی) در سازند جهرم در منطقه بندرعباس

تفسیر دولومیتهای سازند جهرم

دولومیتهــای جانشــین ماتریکــس و دولومیتهــای

متراکــم و بلوریــن ،کــه از اختصاصــات ســازند جهــرم
اســت ،در دیگــر توالیهــای دولومیتــی شــده ائوســن

دنیــا گــزارش شــده اســت [ .]14-17الزم بــه ذکــر اســت
کــه دولومیتهــای ســازند جهــرم حاصــل جانشــینی از
یــک ســنگ آهــک اولیــه بــا بافــت پکســتون تــا وکســتون
حــاوی فرامینیفرهــای بنتیــک بــزرگ اســت ،کــه در طــی
زمــان و تأثیــر ســیاالت دولومیتســاز غنــی از منیزیــم

در محیطهــای دیاژنتیکــی ،ابتــدا ســنگ آهــک اولیــه
(شــکل  )9بــه ســنگ آهــک دولومیتــی تبدیــل شــده
اســت در نهایــت دولومیــت خالــص تشــکیل شــده اســت

و در ایــن حالــت بلورهــای درشــت شــکلدار دولومیــت

حجــم اعظــم ســنگ را بــه خــود اختصــاص میدهنــد
(شــکل  )9و اثــری از بافــت اولیــه ســنگ آهــک مشــاهده

نمیشــود .رونــد تکاملــی تشــکیل ســنگهای دولومیتــی
از ســنگ آهــک اولیــه کــه در یــک محیــط الگونــی

نهشــته شــده اســت ،بــه صــورت شــماتیک در شــکل 9

ارائــه شــده اســت.

دولومیتهــای جهــرم دارای مرزهــای بلــوری مســطحی
هســتند ،ایــن بلورهــا دارای حاشــیههای روشــن
و مرکــز کــدر و مــه آلــود هســتند و در زیــر نــور
1

کاتدولومینســانس زونبندیهــای مشــخص را نشــان
میدهنــد (شــکلهای  5و  .)6بــا توجــه بــه مطالعــات
صــورت گرفتــه توســط ســیبلی و گــرگ [ ]13و وارن [،]1
ایــن حالــت معــرف دماهــای پاییــن تــا متوســط در طــی
تدفیــن کــم عمــق اســت .هســته مــه آلــود در ایــن حالــت

در مراحــل اولیــه دیاژنــز تشــکیل شــده اســت و بــا رشــد

مــداوم بلورهــای دولومیــت در طــی تدفیــن حاشــیههای

روشــن آنهــا نیــز در مرحلــه بعــد شــکل میگیــرد [.]18
ایــن بافــت خــاص در ســیمانهای دولومیتــی کــه در

دماهــای پاییــن و مراحــل اولیــه دیاژنــز و تدفیــن کــم
عمــق تشــکیل شــدهاند ،نیــز گــزارش شــده اســت [19

و  .]20دولومیتهــای درشــت بلــور بــا داشــتن فابریــک

بیشــکل ،مرزهــای بلورهــای غیــر مســطح و خاموشــی
موجــی در طــی مراحــل مختلــف تدفیــن تشــکیل

شــد هاند.

1. Cloudy Cored-clear Rimmed
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شکل  -9مراحل تشکیل تخلخل قالبی و روند تکاملی تشکیل دولومیت از سنگ آهکهای سازند جهرم در منطقه بندرعباس .نظیر چنین
روندی توسط معلمی [ ]27نیز در دولومیتهای سازند جهرم واقع در منطقه فارس ساحلی گزارش شده است.

دولومیتهــای ســازند جهــرم در زیــر نــور

کاتدولومینســانس میتوانــد ســبب تولیــد رنگهــای زرد

نشــان میدهنــد .بســیاری از دولومیتهــای پالئــوژن ،در

از دولومیتهــای ســازند جهــرم شناســایی شــده اســت،

کاتدولومینســانس الگــوی پیچــدهای از زونبنــدی را
زیــر میکروســکوپ کاتدولومینســانس ظاهــری قرمــز رنگ
دارنــد و در داخــل آن میتــوان رنــگ نارنجــی متمایــل

بــه زرد را نیــز مشــاهده نمــود [ 19و  .]21ویژگیهــای
مشــابهی نیــز در دولومیتهــای ســازند جهــرم مشــاهده
شــده اســت .بــا ایــن وجــود ،نمیتــوان تأثیــر ســیاالت

غنــی از منیزیــم ،شــور و گــرم حاصــل از گنبدهــای
نمکــی را کــه در امتــداد نقــاط ضعــف الیههــا بــه
صــورت صعــودی بــه ســمت الیههــای جوانتــر حرکــت
کردهانــد ،در فرآینــد دولومیتــی شــدن ســازند جهــرم در

منطقــه بندرعبــاس نادیــده گرفــت .شــواهد بــرای ایــن
مطلــب ،حضــور نــور زرد متمایــل بــه ســبز بــا دو قلــه در

منحنــی طیفســنجی کاتــدی اســت (شــکل  .)7وجــود

رنــگ کاتدولومینســانس زرد  -قرمــز در دولومیتهــا بــه

متمایــل بــه ســبز گــردد (نظیــر آنچــه کــه در تعــدادی

شــکل  .)7نامتقــارن بــودن منحنــی طیــف ســنجی کاتدی

ایــن رنــگ (زرد متمایــل بــه ســبز) ،بیانگــر اســتقرار زیــاد
یــون منگنــز در موقعیــت کلســیم (طــول مــوج )575 μm

در ســاختار دولومیــت اســت.گیلهوس و همــکاران []20

نیــز ،ایــن رنــگ کاتــدی ،را بــرای دولومیتهایــی کــه
تحــت نفــوذ مایعــات شــور حاصــل از گنبدهــای نمکــی
تشــکیل شــدهاند ،گــزارش کردهانــد .صعــود ســیاالت

شــور غنــی از منیزیــم ،نبایســتی بــا آبهــای منفــذی

تبخیــر شــده اشــتباه گرفتــه شــود ،از آنجایــی کــه در
ســازند جهــرم ،کانیهــای تبخیــری شناســایی نشــده

اســت [.]12

توالی پاراژنزی سازند جهرم

توزیــع یــون منگنــز در موقعیــت کلســیم (طــول مــوج

مطالعــه فرآیندهــای دیاژنــزی ســازند جهــرم نشــان

دولومیــت نســبت داده میشــود [ 22و  .]23اگرچــه ایــن

اعمــاق تدفیــن و حتــی پــس از بــاال آمدگــی بــه دفعــات

 )575 μmو منیزیــم (طــول مــوج  )660 μmدر ســاختار

میدهــد کــه ایــن فرآیندهــا از زمــان رســوبگذاری تــا

طــول موجهــا ،بــه ترتیــب بیانگــر رنگهــای کاتــدی

نهشــتههای ســازند جهــرم را تحــت تأثیــر قــرار دادهانــد و
وقــوع هــر یــک بــر وقــوع فرآینــد دیگــر تأثیر داشــته اســت.

زرد و قرمــز میباشــند ،مشــاهدات بصــری در زیــر نــور

دولوميتي شدن فراگير و ...
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بنابرایــن عــاوه بــر شــناخت ایــن فرآیندهــا در مخــزن،

دیاژنــز تشــکیل شــدهاند ،وجــود رنــگ کام ـ ً
ا تیــره زون

مهمــی در بازســازی شــرایط مخــزن و ارتبــاط آن بــا

میتوانــد ناشــی از حضــور یــون بازدارنــده آهــن دو

شــناخت توالــی یــا تقــدم و تأخــر آنهــا نیــز موضــوع

زمــان مهاجــرت هیدروکربــور بــه داخــل آن اســت [.]24
در محیــط فریاتیــک دریایــی ،فرآیندهــای زیســتی نظیــر

میکریتــی شــدن رســوبات ســازند جهــرم را تحــت تأثیــر
قــرار داده اســت .ســیمان هــم ضخامــت حاشــیهای بــه

عنــوان اولیــن نســل ســیمان [ ،]25پــس از میکریتــی
شــدن تشــکیل شــده اســت .در ادامــه ،ســیمانهای

اســپاری ،بخــش قابــل توجهــی از فضاهــای بیــن دان ـهای

و درون دانــهای را پــر کــرده اســت .ســیمان کلســیتی
رورشــدی حاشــیهای ،عمدتــاً فاقــد اینکلوزیــون و بــه
حالــت شــفاف اســت ،کــه مؤیــد تشــکیل آنهــا در

محیطهایــی بــا عمــق تدفیــن کــم و فریاتیــک دریایــی
اســت [.]26

همزمــان بــا نوســانات ســطح آب دریــا در حیــن و بعــد
از تــه نشســت ســازند جهــرم ،آبهــای متائوریــک وارد
سیســتم کربناتــه ســازند جهــرم میشــوند و ســبب
تغییــرات قابــل مالحظ ـهای در طــی تدفیــن کــم عمــق

میشــود .در ایــن مرحلــه تحــت تأثیــر نفــوذ آبهــای

متائوریــک ،بخشــی از اجــزاء اســکلتی حــل میشــود.

در ایــن مرحلــه در پــی اختــاط آبهــای متائوریــک و
آبهــای دریایــی و همچنیــن ســیاالت شــور و گــرم غنــی

از منیزیــم حاصــل از گنبدهــای نمکــی کــه در امتــداد
گسـلها وارد زونهــای دیاژنــزی ســازند جهــرم شــدهاند،

فرآینــد دولومیتــی شــدن در ســازند جهــرم رخ میدهــد.
لــذا مهمتریــن فرآینــد دیاژنــزی در ایــن محیــط ،شــامل
انحــال و دولومیتــی شــدن تقریبــاً همزمــان و تشــکیل
تخلخلهــای ثانویــه اســت.

(( )dشــکل  6ج) در خــارج از رمبوئدرهــای دولومیتــی

ظرفیتــی و نشــانگر تشــیکل ایــن زون در مرحلــه دیاژنــز
تدفینــی باشــد .ایــن دولومیتهــا ســبب کاهــش تخلخــل

بیــن بلــوری و پاییــن آمــدن کیفیــت مخزنــی ســازند

جهــرم شــده اســت .در اثــر بــاال آمــدن ســنگهاي
آهكــي ،رگههــاي كلســيتي ،شكســتگيها ،گســلها
و بخشهايــي از پديدههــاي انحــال در ســنگهاي
آهكــي تشــكيل شــده اســت .ايــن فرآيندهــا عمدتـاً تحــت
تأثيــر محيــط دياژنــز متائوريــك بوجــود آمــده اســت.

انحــال کلســیت و ارتبــاط آن بــا فرآینــد دولومیتــی

شــدن

فرآینــد انحــال در ســازند جهــرم ســبب ایجــاد خلــل و

فــرج فراوانــی شــده اســت .در نتیجــه تأثیــر ایــن فرآینــد
تخلخلهــای قالبــی و حفــرهای قابــل مالحظ ـهای ایجــاد

شــده اســت .بــا بررســی گســترش فرآینــد انحــال و

ایجــاد تخلخــل قالبــی میتــوان دو فرضیــه را در نظــر

گرفــت .فــرض اول ایــن اســت کــه فرآینــد انحــال ســبب
ایجــاد فضاهــای خالــی از طریــق از بیــن بــردن کانیهــای

ناپایــدار قبلــی شــده اســت .نظــر دیگــر بدیــن صــورت
اســت کــه الیههــای آهکــی سرشــار از فرامینیفرهــای

بنتیــک بــزرگ تحــت تأثیــر فرآینــد دولومیتــی شــدن
قــرار گرفتــه و زمینــه میکریتــی ،دولومیتــی شــده اســت.
در مرحلــه دیگــر بــه دلیــل قــرار گرفتــن الیههــا در

شــرایط تحــت اشــباع ،منجــر بــه ایجــاد تخلخــل قالبــی

شــده اســت .انحــال کلســیت و تغییــرات مرتبــط بــا آن
در ایجــاد تخلخــل قالبــی در ســازند جهــرم بــه طــور
مســتقیم بــه فرآینــد دولومیتــی شــدن مرتبــط میشــود

ایجــاد درزههــای انحاللــی و اســتیلولیتها نیــز در محیــط

(شــکل  .)9بــا توجــه بــه مطالعــات مشــابه کــه بــر روی

در مــواردی ســبب قطــع شــدن دولومیتهــا شــده اســت.

دولومیتهــای دونیــن کانــادا [ ]28و دولومیتهــای

بیشــکل ،انــدازه بیشــتر از  200 μmو مرزهــای بلــوری

و بــر پایــه مســتنداتی کــه در اینجــا ارائــه میشــود ،در
ارتبــاط بــا ســازند جهــرم میتــوان بیــان نمــود کــه

دیاژنــزی تدفیــن نیمــه عمیــق اتفــاق افتــاده اســت ،کــه

دولومیتهــای ســازندهای جهــرم منطقــه بوشــهر [،]27

دولومیتهــای نــوع ســوم ســازند جهــرم کــه بــا فابریــک

ســیلورین و دونیــن آمریــکا [ ]29صــورت گرفتــه اســت،

غیــر مســطح مشــخص میشــوند ،در مراحــل انتهایــی
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انحــال دانههــای اســکلتی قبــل و یــا در حیــن فرآینــد

حــدود  %75حجــم کل دولومیتهــای ســازند جهــرم را

تخلخلهــای قالبــی حاصــل از انحــال بایوکلســتهای

از تخلخلهــای قالبــی تشــکیل میدهــد (شــکل ،)10

دولومیتــی شــدن رخ داده اســت .مهمترین دلیل ،تشــکیل

کلســیتی در مقیــاس وســیع تنهــا در بخشهــای

دولومیتــی ســازند جهــرم میباشــد ،حــال آن کــه در
بخشهــای ســنگ آهکــی سرشــار از فســیل ایــن ســازند،

هیچگونــه شــواهدی از انحــال آلوکمهــای اســکلتی بــا
ترکیــب کانیشناســی کلســیت ،مشــاهده نشــده اســت.

شــاهد دوم کــه بیانگــر تشــکیل تخلخلهــای قالبــی،

قبــل و در حیــن فرآینــد دولومیتــی شــدن اســت ،را
میتــوان در نبــود ســیمانهای کلســیتی قبــل از

فرآینــد دولومیتــی شــدن در داخــل تخلخلهــای قالبــی
در نظــر گرفــت .وجــود ســیمان دولومیتــی در داخــل
تخلخلهــای قالبــی ایجــاد شــده در داخــل دولومیــت،

نشــان میدهــد کــه انحــال فرامینیفرهــای بنیتــک

بــزرگ در ارتبــاط بــا فرآینــد دولومیتــی شــدن بــوده
اســت .گاســویرت و همــکاران [ ،]30نظیــر چنیــن اتفاقــی

را از ســنگهای دولومیتــی ائوســن منطقــه فلوریــدا،

گــزارش کردهانــد ،کــه در آن منطقــه نیــز ،قبــل و حیــن
فرآینــد دولومیتــی شــدن تخلخلهــای قالبــی در نتیجــه
انحــال فرامینیفرهــای بنتیــک بــزرگ ایجــاد شــده اســت.

دولومیتهــای نــوع دوم بــا فراوانــی قابــل مالحظــهای
میتــوان بیــان نمــود کــه فرآینــد دولومیتــی شــدن
ســبب افزایــش تخلخــل در ســازند جهــرم گردیــده اســت.

ودی و همــکاران [ ،]32نشــان دادنــد کــه بــا افزایــش
تخلخــل در مخــازن دولومیتــی ،میــزان نفوذپذیــری در

دولومیتهــای بــا مرزهــای بلوریــن مســطح و شــکلدار

بــه نســبت دولومیتهــای دارای مرزهــای بلوریــن نیمــه
مســطح و بیشــکل ،بیشــتر افزایــش مییابــد .بــه عــاوه،

رابطــه بیــن تخلخــل و نفوذپذیــری در دولومیتهــای بــا

بلورهــای دارای مرزهــای مســطح بســیار مشــخصتر از
دولومیتهــای بــا بلورهــای دارای مرزهــای غیــر مســطح

اســت ،در نمونههــای ســازند جهــرم ،بلورهــای دولومیــت
عمدتــاً شــکلدار تــا نیمــه شــکلدار اســت ،کــه ایــن
حالــت ســبب افزایــش میــزان نفوذپذیــری در بیــن

بلورهــای دولومیــت ،همزمــان بــا افزایــش تخلخــل در طی
تأثیــر فرآینــد دولومیتــی شــدن میگــردد .مشــابه ایــن

نــوع تخلخــل قالبــی حاصــل از انحــال فرامینیفرهــای

بنتیــک بــا پوســتههای کلســیتی ،توســط معلمــی [،]27
در الیههــای ســازند جهــرم در منطقــه فــارس ســاحلی و

بوینگتونپنــی و همــکاران [ ،]33در ســازند الگاریــا در

تأثیــر فرآینــد دولومیتــی شــدن در کیفیــت مخزنــی

شــمال شــرق لیبــی گــزارش شــده اســت ،کــه ســبب

بســیاری از مخــازن نفتــی و گازی دنیــا از دولومیتهايــی

در میــدان گازی ســرخون ،ســازند جهــرم از ســنگ آهــک

دولومیتــی شــدن کربناتهــا ،تخلخــل میتوانــد بــه

بــه میــزان ناچیــز نیــز مشــاهده نشــده اســت .ترســیم

ایــن تخلخــل در مراحــل بعــدی دیاژنــز ،توســط ســیمان

ســازند جهــرم در میــدان گازی ســرخون و چــاه شــماره 14

ســازند جهــرم ،ارتبــاط جالبــی بیــن فرآینــد دولومیتــی

و نفوذپذیــری ســازند جهــرم در ایــن چــاه اســت ،امــا بــا

کــه ،در ایــن ســازند در ابتــدا بــا شــروع فرآینــد دولومیتــی

میــزان تخلخــل و نفوذپذیــری محاســبه شــده در ســازند

فرآیندهــای دولومیتــی شــدن ،میــزان تخلخلهــای

و ایــن میــزان تخلخــل پاییــن ســبب پاییــن بــودن کیفیــت

ســازند جهــرم

ایجــاد مخــازن هیدروکربــوری مناســب شــده اســت.

بــا منشــأ متفــاوت تشــکیل شــدهاند [ 1و  .]31در

تشــکیل شــده اســت و فرآینــد دولومیتــی شــدن حتــی

میــزان قابــل مالحظـهای گســترش یابــد .در صورتــی کــه

نمــودار تخلخــل و نفوذپذیــری در نمونههــای ســنگ آهکــی

پــر نشــود ،تخلخــل مخزنــی مناســبی ایجــاد میشــود .در

(شــکل  )11بیانگــر رابطــه مثبتــی بیــن دادههــای تخلخــل

شــدن و تشــکیل تخلخــل مشــاهده میشــود .بــه طــوری

وجــود ایــن رابطــه مســتقیم ،میتــوان بیــان نمــود کــه

شــدن ،میــزان تخلخــل افزایــش مییابــد ،ولــی بــا افزایش

جهــرم واقــع در میــدان گازی ســرخون بســیار ناچیــز اســت

دیاژنــزی کاهــش مییابــد ،ولــی از آنجايیکــه ،در

مخزنــی ســازند جهــرم در ایــن میــدان شــده اســت.
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شکل  -11تغییرات تخلخل و نفوذپذیری در سنگ آهکها و دولومیتهای سازند جهرم

بــا توجــه بــه مطالعــات رســوب شناســی ســازند جهــرم

منیزیـمدار بــر روی ســنگهای ســازند جهــرم ،بــه میــزان

یکــی از عوامــل اصلــی کــه ســبب کاهــش تخلخــل در

گــردد (شــکل  .)10ترســیم نمــودار تخلخــل و نفوذپذیری

در برشهــای مــورد مطالعــه ،میتــوان بیــان نمــود کــه
ســازند جهــرم واقع در میدان گازی ســرخون شــده اســت،

نبــود دولومیــت در بخشهــای قاعــدهای ســازند جهــرم
در چاههــای ایــن میــدان و همچنیــن تشــکیل نشــدن
تخلخلهــای قالبــی حاصــل از انحــال بایوکلســتها در

نتیجــه گســترش فرآیندهــای دولومیتــی شــدن اســت و از
طــرف دیگــر مطالعــه مقاطــع نــازک نشــان میدهــد کــه

اکثــر تخلخلهــای اولیــه و درون دانــهای پــر شــدهاند،
اگــر چــه وجــود تخلخلهــای اولیــه درون دانــهای پــر

نشــده در داخــل پوســتههای نومولیتــی ســازند ســیب
بــه ســن ائوســن میانــی در عمــان اصلیتریــن عامــل در
افزایــش کیفیــت مخزنــی در زمــان ائوســن در خاورمیانــه

میباشــد [.]34

قابــل توجهــی تخلخــل قالبــی در زمینــه دولومیتــی ایجاد

در نمونههــای دولومیتــی ســازند جهــرم در میــدان گازی

نمــک غربــی و چــاه شــماره( 1-شــکل  )11بیانگــر
رابطــه مثبتــی بیــن دادههــای تخلخــل و نفوذپذیــری

در دولومیتهــای ســازند جهــرم اســت و ایــن میــزان
تخلخــل و نفوذپذیــری بیانگــر توانایــی تشــکیل شــدن

یــک ســنگ مخــزن مناســب در ســازند جهــرم اســت.

الزم بــه ذکــر اســت کــه در منطقــه بندرعبــاس اکثــر
تاقدیسهایــی کــه در آنهــا ،قاعــده ســازند جهــرم تحــت

تأثیــر فرآینــد دولومیتــی شــدن قــرار گرفتــه اســت ،ایــن
ســازند در ســطح رخنمــون پیــدا کــرده اســت و ارزش

مخزنــی خــود را از دســت داده اســت .تنهــا در تعــداد
معــدودی از تاقدیسهــای منطقــه ،قاعــده ســازند جهــرم

بــا توجــه بــه مطالعــات رسوبشناســی و دیاژنــزی،

تحــت تأثیــر فرآینــد دولومیتــی شــدن قــرار گرفتــه و

میتوانــد بــه عنــوان یــک ســنگ مخــزن مناســب در نظــر

ســازند دارای کیفیــت مخزنــی مناســبی اســت .از ایــن

میتــوان بیــان نمــود کــه ســازند جهــرم در تاقدیسهایــی
گرفتــه شــود کــه در قاعــده ایــن ســازند فرآینــد دولومیتی
شــدن اتفــاق افتــاده باشــد ،و بــه دنبــال تأثیــر ســیاالت

در ســطح زمیــن نیــز رخنمــون پیــدا نکردهانــد ،ایــن

رو میتــوان بیــان نمــود کــه برخــاف زون دزفــول ،کــه
ســازند جهــرم همــراه بــا ســازند آســماری یکــی از مخــازن
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اصلــی هیدروکربــوری را تشــکیل میدهنــد ،در

دولومیتــی شــدن مهمتریــن پدیــده دیاژنــزی افزایــش

ســازند پتانســیل تشــکیل یــک ســنگ مخــزن مناســب را

ایــن فرآینــد در طــی تدفیــن ،ســبب افزایــش تخلخــل بــه

بخشهــای جنــوب شــرق حوضــه رســوبی زاگــرس ایــن
تنهــا در تعــداد معــدودی از تاقدیسهــا (نظیــر نمــک

غربــی) دارا اســت.

دهنــده تخلخــل و نفوذپذیــری در ایــن ســازند اســت و
میــزان قابــل توجهــی در ســازند جهــرم شــده اســت و

کیفیــت مخزنــی ایــن ســازند را در منطقــه بندرعبــاس بــه
میــزان چشــمگیری بهبــود بخشــیده اســت.

نتیجهگیری

یکــی از عوامــل اصلــی کــه ســبب کاهــش تخلخــل در

بــر مبنــای درجــه دولومیتــی شــدن ســنگ آهــک اولیــه،

ســازند جهــرم واقع در میدان گازی ســرخون شــده اســت،

در ســازند جهــرم شناســایی شــده اســت کــه عبارتنــد

در چاههــای ایــن میــدان و همچنیــن تشــکیل نشــدن

دولومیــت نــوع دوم (دولومیتهــای جایگزیــن ماتریکــس)،

در نتیجــه گســترش فرآیندهــای دولومیتــی شــدن در

انــدازه و شــکل بلورهــای دولومیــت ،چهــار نــوع دولومیــت

نبــود دولومیــت در بخشهــای قاعــدهای ســازند جهــرم

از دولومیــت نــوع اول (رمبوئدرهــای دولومیــت مجــزا)،

تخلخلهــای قالبــی حاصــل از انحــال بایوکلســتها

دولومیــت نــوع ســوم (دولومیتهــای متراکــم) ،دولومیــت

مقیــاس وســیع و گســترده در ایــن میــدان اســت.

مقایســه مقادیــر متوســط و حداکثــر تخلخــل و

تشکر و قدردانی

نــوع چهــارم (دولومیتهــای پرکننــده حفــرات).

نفوذپذیــری در افقهــای دولومیتــی (میــدان گازی
نمــک غربــی  -چــاه  )01بــا افقهــای آهکــی (میــدان
گازی ســرخون  -چــاه  )14نشــان میدهــد کــه فرآینــد

مؤلفيــن ايــن مقالــه از پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت

نفــت مناطــق مرکــزی ایــران بــه خاطــر اســتفاده از

امکانــات و همکاريهــاي صميمانــه مســئولين شــرکت
ســپاسگزاري مينماينــد.
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