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چكيده
ــرم،  ــازند جه ــي س ــت مخزن ــا در کيفي ــر آنه ــا و تأثي ــف دولوميت ه ــواع مختل ــات ان ــي خصوصي ــور بررس ــه منظ ــق، ب ــن تحقي در ای
ــطحی  ــون س ــراه دو رخنم ــه هم ــاه 1(، ب ــی )چ ــک غرب ــاه 14( و نم ــرخون )چ ــای گازی س ــی در ميدان ه ــرش تحت االرض از دو ب
ــاس  ــه بندرعب ــای منطق ــر برش ه ــرم در اکث ــازند جه ــده ای س ــای قاع ــت. بخش ه ــده اس ــتفاده ش ــوش( اس ــو و خ ــای فين )تاقدیس ه
توســط ســياالت دولوميت ســاز شــدیداً تحــت تأثيــر قــرار گرفتــه اســت. بــر اســاس شــواهد پتروگرافــي و اســتفاده از ميکروســکوپ های 
پالریــزان، کاتدولومينســانس و الکترونــی، چهــار نــوع دولوميــت، در ســازند جهــرم تشــخيص داده شــده اســت. مطالعــات صــورت گرفتــه، 
بيــان می کنــد کــه ســازند جهــرم در برش هایــی می توانــد بــه عنــوان یــک ســنگ مخــزن مناســب در نظــر گرفتــه شــود کــه در قاعــده 
ایــن ســازند فرآینــد دولوميتــی شــدن بــه ميــزان گســترده اتفــاق افتــاده باشــد، و بــه دنبــال تأثيــر فرآینــد دولوميتــی شــدن، بــه ميــزان 

قابــل توجهــی تخلخــل قالبــی حاصــل از انحــالل فرامينيفرهــای بنتيــک ایجــاد گــردد. 
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مقدمه

ــه در  ــت ک ــزی اس ــوالت دیاژن ــی از محص ــت یک دولومي
ــی  ــود. دولوميت ــکيل می ش ــز تش ــل دیاژن ــتر مراح بيش
شــدن بــه دليــل نقشــی کــه در افزایــش حجــم فضاهــای 
خالــی و برقــراری ارتبــاط هــر چــه بهتــر بيــن ایــن فضاها 
دارد، از فرآیندهــای مهــم دیاژنــزی در مخــازن کربناتــه به 

ــر روی  ــترده ای ب ــات گس ــذا مطالع ــد ]1[. ل ــمار می آی ش
ــواص  ــا خ ــا ب ــاط آنه ــا و ارتب ــف دولوميت ه ــواع مختل ان
ــع در  ــرم واق ــازند جه ــی انجــام شــده اســت. در س مخزن
منطقــه بندرعبــاس فرآینــد دولوميتــی شــدن مهم تریــن 
پدیــده دیاژنــزی مؤثــر بــر افزایــش تخلخــل و نفوذپذیــری 
ــم  ــه ک ــای کربنات ــرم، توالی ه ــازند جه ــد س اســت. همانن
عمــق کــه تحــت تأثيــر فرآیندهــای شــدید دولوميتــی 
ــای  ــر رکورده ــت در سرتاس ــه اس ــرار گرفت ــدن ق ش



شماره 1-85، زمستان 94 32

زمين شناســی گــزارش شــده اســت ]7-2[. الزم بــه ذکــر 
ــم  ــای ک ــه کربنات ه ــدن ثانوی ــی ش ــه دولوميت ــت ک اس
عمــق، یکــی از انــواع رایــج دولوميتــی شــدن بــوده امــا در 
عيــن حــال از نظــر ژنتيکــی بــه طــور کامــل هنــوز مــورد 
بحــث اســت ]8 و 9[، زیــرا ایــن نــوع از دولوميت هــا، تحت 
ــن  ــا ای ــی تشــکيل شــده اند. ب ــده دیاژنتيک ــرایط پيچي ش
وجــود، بــا اســتفاده از فابریــک و ویژگی هــای ژئوشــيميایی 
و  را دســته بندی  دولوميت هــا  از  نــوع  ایــن  می تــوان 
مــدل تشــکيل آنهــا را پيش بينــی نمــود. در ایــن تحقيــق 
ســعی بــر آن بــوده تــا بــا مطالعــات پتروگرافــی و اســتفاده 
و  کاتدولومينســانس  پالریــزان،  ميکروســکوپ های  از 
ــرم  ــازند جه ــای س ــف دولوميت ه ــواع مختل ــی ان الکترون
ــی  ــت مخزن ــر کيفي ــد ب ــن فرآین ــر ای ــایی و تأثي شناس

ســازند جهــرم مشــخص گــردد.

منطقه مورد مطالعه

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

ــنگ ها  ــن س ــاس، قدیمي تری ــاس 1:250000 بندرعب مقي
ــه ســري هرمــز اســت )شــکل  ــق ب ــن منطقــه متعل در ای
1(. الزم بــه ذکــر اســت کــه در ناحيــه بندرعبــاس، اکثــر 
ــنوزوئيک  ــه دوران س ــق ب ــازندهاي متعل ــا از س تاقدیس ه
ــته هاي  ــه، نهش ــه طوری ک ــت ]10[. ب ــده اس ــکيل ش تش
ــه جهــرم  ــده ســازند کربنات ــه ائوســن در برگيرن متعلــق ب
ــرار  ــده ق ــی و پاب ــازندهای گورپ ــر روی س ــه ب ــت ک اس
ــازندهای رازک  ــط س ــز توس ــاال ني ــت و در ب ــه اس گرفت
ــن ســازند  و آســماری پوشــيده شــده اســت. ضخامــت ای
ــش  ــاس کاه ــه بندرعب ــوب در منطق ــه جن ــمال ب از ش
بندرعبــاس  منطقــه  شــمال  در   .)2 )شــکل  می یابــد 
ــي  ــل توجه ــت قاب ــده داراي ضخام ــرم در قاع ســازند جه
ــکل 3(،  ــت )ش ــيل اس ــم و فس ــد آلوک ــت فاق از دولومي
ــه ســمت جنــوب منطقــه، اثــري از بخــش  حــال آنکــه ب
دولوميتــي در قاعــده ســازند جهــرم مشــاهده نمي گــردد. 
در بخش هــای دولوميتــی ســازند جهــرم، بــه وضــوح 
ــل از  ــيلی حاص ــای فس ــتی و قالب ه ــفتگی زیس ــار آش آث

ــت. ــده اس ــاهده ش ــکل 3( مش ــيل ها )ش ــالل فس انح

شكل 1- نقشه زمين شناسی 1:250000، منطقه بندرعباس به همراه تاقدیس های مطالعه شده. )اقتباس با تغييراتي از فخاری ]35[(.
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شكل 2- تغييرات ليتولوژی سازند جهرم در منطقه بندرعباس 
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روش مطالعه

پــس از مطالعــه نقشــه ها، در طــی چندیــن عمليــات 
ــرداری  ــل نمونه ب ــور کام ــه ط ــرم ب ــازند جه ــی س صحرای
ــات  ــه دســتی( شــد. در طــی عملي )در حــدود 600 نمون
صحرائــی، بــه خصوصياتــی نظيــر مــرز ســازندها، ضخامــت 
الیه هــا و وجــود ســاختمان های رســوبی توجــه شــده اســت. 
ــط  ــازک توس ــع ن ــداد 500 مقط ــی تع ــات پتروگراف مطالع
ميکروســکوپ پالریــزان مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. مقاطــع 
ميکروســکوپی توســط محلــول آليزاریــن قرمــز )Red-S( بــه 

روش دیکســون، رنــگ آميــزی شــده اســت]11[. 

تعــداد 20 نمونــه از دولوميت هــای ســازند جهــرم، جهــت 
مطالعــه بــا ميکروســکوپ الکترونــی )SEM( انتخــاب 
گردیــد. ایــن مطالعــات در مرکــز پژوهــش متالــوژی 
ــه منظــور تشــخيص زون بنــدي در  رازی انجــام شــد، و ب
دولوميت هــا و تعييــن توالــي زمانــي تشــکيل آنهــا تعــداد 
15 نمونــه جهــت انجــام مطالعــات توســط ميکروســکوپ 
ــات در  ــن مطالع ــد. ای ــاب گردی ــانس انتخ کاتدولومينس
پژوهشــگاه صنعــت نفــت تهــران انجــام گردیــد. بــه 

شكل 3- سازند جهرم در تاقدیس فينو واقع در شمال منطقه بندرعباس. )الف( نمایی کلی از بخش های دولوميتی و سنگ آهکی سازند 
جهرم. )ب( نمایی نزدیک تر از الیه های دولوميتی. )ج( تخلخل های حاصل از انحالل فسيل ها )بایومولدیک(. 

الف

ب
ج

ــر  ــرم مقادی ــي ســازند جه ــن کيفيــت مخزن منظــور تعيي
تخلخــل نســبت بــه هليــم و تراوایــي نســبت بــه هــوا، در 

ــد. ــري ش ــت، اندازه گي ــت نف ــگاه صنع پژوهش

رخساره ها و محیط رسوبی سازند جهرم

ســازند جهــرم در برش هــای مــورد مطالعــه دارای 8 
رخســاره ميکروســکوپی مربــوط بــه 3 زیــر محيــط رمــپ 
داخلــی، ميانــی و خارجــی اســت ]12[. رخســاره های 
ــاوی  ــتون ح ــد از: )1( پکس ــازند عبارتن ــده س ــی ش معرف
 )3( آلوئولينــا،  حــاوی  پکســتون   )2( اربيتوليتــس، 
پکســتون حــاوی کاســکينولينا - دیکتيوکونــوس، )4( 
 )5( قرمــز،  جلبــک  و  ميليوليــد  حــاوی  گرینســتون 
نوموليتــس، )6( وکســتون حــاوی  وکســتون حــاوی 
حــاوی  مادســتون   )7( دیسکوســيکلينا،  و  نوموليتــس 
ــته  ــاره نهش ــوبات دوب ــون و )8( رس ــای پالنکت فرامينيفره
شــده ]12[. آناليــز رخســاره ها نشــان مي دهــد کــه نهشــته 
ــوع  ــه از ن ــرم کربنات ــک پالت ف ــرم در ی ــازند جه ــدن س ش

ــکل 4(. ــت ]12[ )ش ــپ اس رم
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بــا توجــه بــه نحــوه توزیــع فرامينيفرهــای بنتيــک بــزرگ، 
ــازند  ــه س ــرم کربنات ــه در پلتف ــود ک ــان نم ــوان بي می ت
جهــرم، تاقدیس هــای واقــع در بخش هــای شــمالی تر 
ــه  ــر حوض ــم عمق ت ــای ک ــواره در بخش ه ــه، هم منطق
ــای  ــته اند و تاقدیس ه ــرار داش ــرم ق ــازند جه ــوبی س رس
ــای  ــه، در بخش ه ــر منطق ــای جنوبی ت ــع در بخش ه واق
ــرار  ــرم ق ــازند جه ــوبی س ــه رس ــر حوض ــبتاً عميق ت نس
داشــته اند ]12[. فرآینــد دولوميتــی شــدن ســازند جهــرم 
ــه  ــق حوض ــم عم ــای ک ــه بخش ه ــدود ب ــا مح ــز تنه ني

اســت )شــکل 4(.

مطالعات پتروگرافی دولومیت ها

بــر مبنــای درجــه دولوميتــی شــدن ســنگ آهــک اوليــه، 
ــت  ــات و باف ــت خصوصي ــا و در نهای ــدازه، شــکل بلوره ان
ــوع  ــار ن بلورهــا )طبقه بنــدی ســيبلی و گــرگ ]13[، چه
دولوميــت در ســازند جهــرم شناســایی شــده اســت، کــه 

در ذیــل مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت.  
دولومیت نوع اول )رمبوئدرهای دولومیت مجزا و جدا از هم(

دولوميت هــای نــوع اول از رمبوئدرهــای شــکل دار مجــزاء 

ــاب هدرال و  ــت س ــا باف ــت ب ــز دولومي ــای ری ــا بلوره ی
آن هــدرال تشــکيل شــده اند، کــه جانشــين ســنگ آهــک 
قبلــی شــده اســت. آلوکم هــای اســکلتی اوليــه بــه خوبــی 
حفــظ شــده اند )شــکل 5(. در ایــن نــوع دولوميــت، 
ویژگی هــای رســوبی ســنگ آهــک اوليــه قابــل تشــخيص 
اســت و بــر اســاس مشــاهدات مقاطــع نــازک مطالعه شــده 
ــوان  ــده، می ت ــوبی باقيمان ــای رس ــتفاده از ویژگی ه و اس
نتيجــه گرفــت کــه رخســاره قبــل از فرآینــد دولوميتــی 
شــدن دارای بافــت پکســتون تــا وکســتون حــاوی آلوئولينا 
بــوده اســت. برخــی از بلورهــای دولوميــت شــناور، توســط 
ــن  ــد ای ــان می ده ــه نش ــده اند، ک ــع ش ــتيلوليت ها قط اس
ــکل  ــتيلوليت ها ش ــکيل اس ــل از تش ــت قب ــوع دولومي ن
گرفته انــد. بلورهــای ریــز دولوميــت معمــوالً در زیــر نــور 
کاتــد، فاقــد لومينســانس هســتند، امــا بلورهــای شــکل دار 
بزرگ تــر بــه طــور آشــکار زون بنــدی مشــخصی را نشــان 
می دهنــد )شــکل 5(. دولوميــت نــوع اول، در حــدود %15 
کل دولوميت هــای ســازند جهــرم در منطقــه بندرعبــاس 

ــد.  ــه خــود اختصــاص می ده را ب

شكل 4- مدل شماتيکی برای کربنات های سازند جهرم در منطقه بندرعباس )اقتباس با تغييراتی از زهدی و همکاران ]12[(.
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شكل 5- تصاویر الف تا ج: دولوميت های نوع اول سازند جهرم. تصاویر حاصله از ميکروسکوپ پالریزان )الف و ب(، الکترونی )پ و ت(، و 
کاتدولومينسانس1 )ج(. این دولوميت ها به صورت شکل دار و مجزا با بافت ساب هدرال و آن هدرال تشکيل شده است )ث(،

الف ب

پ ت

ث ج

دولومیت نوع دوم )دولومیت های جایگزین ماتریکس(

ــا نيمــه  ــوع دوم از بلورهــای آن هــدرال ت دولوميت هــای ن
شــکل دار تشــکيل شــده اســت، کــه انــدازه ای بيــن 20 تــا 
ــد.  ــد خاموشــی موجی ان ــد )شــکل 6( و فاق μm 100 دارن
تصاویــر ميکروســکوپ الکترونــی بــه وضــوح آثــار انحــالل 
ــار  ــد. آث ــان می ده ــت را نش ــای دولومي ــز بلوره در مرک
ــا  ــه ب ــت در مقایس ــای دولومي ــيه بلوره ــالل در حاش انح
مرکــز بلورهــا دارای گســترش محدودتــری اســت )شــکل 
6(. دولوميت هــای نــوع دوم در زیــر نــور کاتــد، دارای 

زون بنــدی مشــخصی اند کــه از ســمت مرکــز بــه حاشــيه، 
ــه نارنجــی  ــه طــور فزاینــده ای ب زون هــای لومينســانس ب
روشــن و زرد تبدیــل می شــود، و در نهایــت توســط 
ــره پوشــيده می شــود  ــوه ای تي ــک زون لومينســانس قه ی
رنــگ  کاتدولومينســانس  6(. طيــف ســنجی  )شــکل 
ــاً  ــوع دوم، تقریب ــای ن ــا زرد دولوميت ه نارنجــی روشــن ت
 575 μm ــوج ــه در طــول م ــه طوری ک ــوده، ب ــارن ب نامتق
ــه2 می باشــد )شــکل 6(.    ــک نقطــه اوج اضاف ــز دارای ی ني

1. CL-spectroscopy
2. Extra Peak
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شكل 6- تصاویر الف تا ج: دولوميت های نوع دوم سازند جهرم. این دولوميت ها از نظر اندازه در مقایسه با دولوميت های نوع اول درشت تر 
بوده )الف و ب( و در داخل بلورهای دولوميت به وفور آثار انحالل قابل مشاهده می باشد )پ و ت(. در زیر نور کاتدی )ج(، رنگ کاتدی زرد 
 ،575 μm 656 می باشد )ح(، که قله واقع در طول موج μm متمایل به سبز در این نوع دولوميت دارای دو قله در طول موج های 575 و

احتماالً بيانگر استقرار یون منگنز به جای کلسيم در ساختار دولوميت است.

و  متراکــم  )دولومیت هــای  ســوم  نــوع  دولومیــت 
) لین یســتا کر

در نــوع ســوم دولوميت هــا، ســنگ آهــک اوليــه بــه 
طــور کامــل تحــت تأثيــر فرآینــد دولوميتــی شــدن قــرار 
ــن  ــوع ســوم، ســبب از بي ــه اســت. دولوميت هــای ن گرفت
بــردن کليــه اشــکال اوليــه رســوبی شــده اســت. ایــن نــوع 
ــاًل  ــای کام ــورت بلوره ــه ص ــی ب ــر بافت ــت از نظ دولومي
ــاهده  ــل مش ــش از μm 100 قاب ــدازه ای بي ــا ان ــم ب متراک
ــوع دوم، ایــن  اســت )شــکل 7(. هماننــد دولوميت هــای ن
ــت  ــاً یکنواخ ــدازه تقریب ــر ان ــز از نظ ــت ني ــوع دولومي ن
بــوده و بلورهــای دولوميــت معمــوالً بــه صــورت شــکل دار 
و فاقــد خاموشــی موجــی مشــاهده می شــوند )شــکل 7(. 
ــه  ــد ک ــه آلودن ــف و م ــوالً کثي ــت، معم ــای دولومي بلوره

ــز  ــای ری ــای کانی ه ــل حضــور ادخال ه ــه دلي ــد ب می توان
بلــور در حــد چنــد ميکرومتــر باشــد، البتــه ایــن بلورها در 
حاشــيه بــه صــورت شــفاف و روشــن مشــاهده می شــوند. 
تصاویــر کاتدولومينســانس نشــان می دهــد کــه بلورهــای 
ایــن نــوع دولوميــت در چهــار فــاز متوالــی و پشــت ســر 
ــوه ای  ــف( قه ــد از )ال ــه عبارتن ــده اند ک ــکيل ش ــم تش ه
ناواضــح1، )ب( قرمــز تيــره2، )پ( ســبز مایــل بــه زرد یــا، 
ــانس  ــف - لومينس ــه دارای طي ــه زرد ک ــل ب ــی مای نارنج
                                                                                           575 μm( نامتقــارن3، بــا دو نقطــه اوج در طــول موج هــای
و μm 656( می باشــد و در نهایــت فــاز )ث( کــه دارای 

لومينســانس قرمــز تــا قرمــز تيــره اســت )شــکل 7(. 
1. Blotchy to Blotchy Brown
2. Dark-red
3. Asymmetrical Luminescence-Spectra
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شكل 7- تصاویر الف تا ث: دولوميت های نوع سوم سازند جهرم. این دولوميت های از نظر اندازه در مقایسه با دولوميت های نوع اول و دوم 
درشت تر بوده )الف( و در نتيجه رشد و گسترش بلورهای دولوميتی و فرآیند دولوميتی شدن، اکثر فضاهای خالی در بين بلورهای دولوميت 

از بين رفته است )ب و پ(. در زیر نور کاتدی )ت(، رنگ کاتدی زرد متمایل به سبز در این نوع دولوميت، همانند دولوميت های نوع دوم 
دارای دو قله طول موج های 575 و μm 656 می باشد )ث(، که قله واقع در طول موج μm 575 احتماالً بيانگر استقرار یون منگنز به جای 
کلسيم در ساختار دولوميت است. البته رنگ سبز مشاهده شده در زیر نور کاتدولومينسانس می تواند تأیيدی بر حضور سياالت گرم و شور 

حاصل از گنبدهای نمکی موجود در منطقه باشد.   

دولومیت نوع چهارم )دولومیت های پرکننده حفرات(

بلورهــای  صــورت  بــه  چهــارم،  نــوع  دولوميت هــای 
                                                                                           200 μm شــکل دار تــا نيمه شــکل دار با انــدازه ای در حــدود
مشــاهده می شــوند، کــه ســبب پــر شــدن، منافــذ و 
ــد  ــه فرآین ــه در نتيج ــت ک ــده اس ــه ای ش ــرات ثانوی حف
انحــالل آلوکم هــای اســکلتی حاصــل شــده اســت )شــکل 
ــی، در  ــيمان دولوميت ــده س ــکيل دهن ــای تش 8(. بلوره
اغلــب مــوارد بــه صــورت شــفاف و روشــن1 و در مــواردی 

ــف  ــدر و کثي ــورت ک ــه ص ــال ب ــتن ادخ ــل داش ــه دلي ب
در مقاطــع مــورد مطالعــه مشــاهده می شــوند. ایــن 
ــد  ــوم، فاق ــوع دوم و س ــای ن ــد دولوميت ه ــا همانن بلوره
ــانس  ــور کاتدولومينس ــر ن ــد، و در زی ــی موجی ان خاموش
زون بندی هــای مشــابه بــا دولوميت هــای نــوع دوم و 
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــکل 8(، ام ــد )ش ــان می دهن ــوم نش س
انــواع قبلــی بلورهــای دولوميــت، از نظــر انــدازه بزرگ تــر 

ــد.  ــکل دار ترن و ش
1. Limpid
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شكل 8- تصاویر الف تا ت: دولوميت های نوع چهارم و پرکننده حفرات )سيمان دولوميتی( در سازند جهرم در منطقه بندرعباس

الف ب

پ ت

تفسیر دولومیت های سازند جهرم

دولوميت هــای  و  ماتریکــس  جانشــين  دولوميت هــای 
ــرم  ــازند جه ــات س ــه از اختصاص ــن، ک ــم و بلوری متراک
اســت، در دیگــر توالی هــای دولوميتــی شــده ائوســن 
دنيــا گــزارش شــده اســت ]17-14[. الزم بــه ذکــر اســت 
ــينی از  ــل جانش ــرم حاص ــازند جه ــای س ــه دولوميت ه ک
یــک ســنگ آهــک اوليــه بــا بافــت پکســتون تــا وکســتون 
حــاوی فرامينيفرهــای بنتيــک بــزرگ اســت، کــه در طــی 
ــم  ــی از منيزی ــاز غن ــياالت دولوميت س ــر س ــان و تأثي زم
ــه  ــک اولي ــنگ آه ــدا س ــی، ابت ــای دیاژنتيک در محيط ه
ــده  ــل ش ــی تبدی ــک دولوميت ــنگ آه ــه س ــکل 9( ب )ش
اســت در نهایــت دولوميــت خالــص تشــکيل شــده اســت 
ــت  ــکل دار دولومي ــت ش ــای درش ــت بلوره ــن حال و در ای
ــد  ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ــنگ را ب ــم س ــم اعظ حج
)شــکل 9( و اثــری از بافــت اوليــه ســنگ آهــک مشــاهده 
نمی شــود. رونــد تکاملــی تشــکيل ســنگ های دولوميتــی 
ــی  ــط الگون ــک محي ــه در ی ــه ک ــک اولي ــنگ آه از س
ــه صــورت شــماتيک در شــکل 9  نهشــته شــده اســت، ب

ــه شــده اســت.   ارائ

ــطحی  ــوری مس ــای بل ــرم دارای مرزه ــای جه دولوميت ه
روشــن  حاشــيه های  دارای  بلورهــا  ایــن  هســتند، 
و مرکــز کــدر و مــه آلــود1 هســتند و در زیــر نــور 
نشــان  را  مشــخص  زون بندی هــای  کاتدولومينســانس 
ــات  ــه مطالع ــه ب ــا توج ــکل های 5 و 6(. ب ــد )ش می دهن
صــورت گرفتــه توســط ســيبلی و گــرگ ]13[ و وارن ]1[، 
ایــن حالــت معــرف دماهــای پایيــن تــا متوســط در طــی 
تدفيــن کــم عمــق اســت. هســته مــه آلــود در ایــن حالــت 
در مراحــل اوليــه دیاژنــز تشــکيل شــده اســت و بــا رشــد 
مــداوم بلورهــای دولوميــت در طــی تدفيــن حاشــيه های 
روشــن آنهــا نيــز در مرحلــه بعــد شــکل می گيــرد ]18[. 
ــه در  ــی ک ــيمان های دولوميت ــاص در س ــت خ ــن باف ای
ــم  ــن ک ــز و تدفي ــه دیاژن ــل اولي ــن و مراح ــای پایي دماه
ــزارش شــده اســت ]19  ــز گ عمــق تشــکيل شــده اند، ني
ــک  ــا داشــتن فابری ــور ب ــای درشــت بل و 20[. دولوميت ه
ــی  ــطح و خاموش ــر مس ــای غي ــای بلوره ــکل، مرزه بی ش
موجــی در طــی مراحــل مختلــف تدفيــن تشــکيل 

شــده اند.  

1. Cloudy Cored-clear Rimmed
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شكل 9- مراحل تشکيل تخلخل قالبی و روند تکاملی تشکيل دولوميت از سنگ آهک های سازند جهرم در منطقه بندرعباس. نظير چنين 
روندی توسط معلمی ]27[ نيز در دولوميت های سازند جهرم واقع در منطقه فارس ساحلی گزارش شده است.

نــور  زیــر  در  جهــرم  ســازند  دولوميت هــای 
را  زون بنــدی  از  پيچــده ای  الگــوی  کاتدولومينســانس 
ــد. بســياری از دولوميت هــای پالئــوژن، در  نشــان می دهن
زیــر ميکروســکوپ کاتدولومينســانس ظاهــری قرمــز رنگ 
ــل  ــی متمای ــگ نارنج ــوان رن ــل آن می ت ــد و در داخ دارن
ــای  ــود ]19 و 21[. ویژگی ه ــاهده نم ــز مش ــه زرد را ني ب
ــز در دولوميت هــای ســازند جهــرم مشــاهده  مشــابهی ني
ــياالت  ــر س ــوان تأثي ــود، نمی ت ــن وج ــا ای ــت. ب ــده اس ش
غنــی از منيزیــم، شــور و گــرم حاصــل از گنبدهــای 
نمکــی را کــه در امتــداد نقــاط ضعــف الیه هــا بــه 
ــر حرکــت  ــه ســمت الیه هــای جوان ت صــورت صعــودی ب
کرده انــد، در فرآینــد دولوميتــی شــدن ســازند جهــرم در 
ــن  ــرای ای ــواهد ب ــت. ش ــده گرف ــاس نادی ــه بندرعب منطق
مطلــب، حضــور نــور زرد متمایــل بــه ســبز بــا دو قلــه در 
ــود  ــدی اســت )شــکل 7(. وج ــی طيف ســنجی کات منحن
ــه  ــا ب ــز در دولوميت ه ــگ کاتدولومينســانس زرد - قرم رن
ــوج  ــول م ــيم )ط ــت کلس ــز در موقعي ــون منگن ــع ی توزی
ــاختار  ــوج μm 660( در س ــول م ــم )ط μm 575( و منيزی
دولوميــت نســبت داده می شــود ]22 و 23[. اگرچــه ایــن 
ــدی  ــای کات ــر رنگ ه ــب بيانگ ــه ترتي ــا، ب ــول موج ه ط
ــور  ــر ن ــری در زی ــاهدات بص ــند، مش ــز می باش زرد و قرم

ــای زرد  ــد رنگ ه ــد ســبب تولي کاتدولومينســانس می توان
ــر آنچــه کــه در تعــدادی  ــه ســبز گــردد )نظي ــل ب متمای
ــده اســت،  ــایی ش ــرم شناس ــازند جه ــای س از دولوميت ه
شــکل 7(. نامتقــارن بــودن منحنــی طيــف ســنجی کاتدی 
ایــن رنــگ )زرد متمایــل بــه ســبز(، بيانگــر اســتقرار زیــاد 
 )575 μm یــون منگنــز در موقعيــت کلســيم )طــول مــوج
ــکاران ]20[  ــت.گيلهوس و هم ــت اس ــاختار دولومي در س
ــه  ــی ک ــرای دولوميت های ــدی، را ب ــگ کات ــن رن ــز، ای ني
ــات شــور حاصــل از گنبدهــای نمکــی  ــوذ مایع تحــت نف
ــياالت  ــود س ــد. صع ــزارش کرده ان ــده اند، گ ــکيل ش تش
ــذی  ــای منف ــا آب ه ــتی ب ــم، نبایس ــی از منيزی ــور غن ش
ــه در  ــی ک ــه شــود، از آن جای ــتباه گرفت ــر شــده اش تبخي
ــده  ــایی نش ــری شناس ــای تبخي ــرم، کانی ه ــازند جه س

ــت ]12[.  اس

توالی پاراژنزی سازند جهرم 

مطالعــه فرآیندهــای دیاژنــزی ســازند جهــرم نشــان 
ــا  ــان رســوب گذاری ت ــا از زم ــن فرآینده ــه ای ــد ک می ده
اعمــاق تدفيــن و حتــی پــس از بــاال آمدگــی بــه دفعــات 
نهشــته های ســازند جهــرم را تحــت تأثيــر قــرار داده انــد و 
وقــوع هــر یــک بــر وقــوع فرآینــد دیگــر تأثير داشــته اســت. 
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ــن فرآیندهــا در مخــزن،  ــر شــناخت ای ــن عــالوه ب بنابرای
ــوع  ــز موض ــا ني ــر آنه ــدم و تأخ ــا تق ــی ی ــناخت توال ش
ــا  ــاط آن ب ــزن و ارتب ــرایط مخ ــازی ش ــی در بازس مهم
زمــان مهاجــرت هيدروکربــور بــه داخــل آن اســت ]24[. 

در محيــط فریاتيــک دریایــی، فرآیندهــای زیســتی نظيــر 
ميکریتــی شــدن رســوبات ســازند جهــرم را تحــت تأثيــر 
ــه  ــيه ای ب ــت حاش ــم ضخام ــيمان ه ــت. س ــرار داده اس ق
ــی  ــس از ميکریت ــيمان ]25[، پ ــل س ــن نس ــوان اولي عن
شــدن تشــکيل شــده اســت. در ادامــه، ســيمان های 
اســپاری، بخــش قابــل توجهــی از فضاهــای بيــن دانــه ای 
ــيتی  ــيمان کلس ــت. س ــرده اس ــر ک ــه ای را پ و درون دان
ــه  ــون و ب ــد اینکلوزی ــاً فاق ــيه ای، عمدت ــدی حاش رورش
حالــت شــفاف اســت، کــه مؤیــد تشــکيل آنهــا در 
ــی  ــک دریای ــم و فریاتي ــن ک ــا عمــق تدفي ــی ب محيط های

ــت ]26[. اس

ــد  ــن و بع ــا در حي ــانات ســطح آب دری ــا نوس ــان ب هم زم
ــک وارد  ــای متائوری ــرم، آب ه ــازند جه ــت س ــه نشس از ت
سيســتم کربناتــه ســازند جهــرم می شــوند و ســبب 
ــم عمــق  ــن ک ــل مالحظــه ای در طــی تدفي ــرات قاب تغيي
ــای  ــوذ آب ه ــر نف ــت تأثي ــه تح ــن مرحل ــود. در ای می ش
ــود.  ــل می ش ــکلتی ح ــزاء اس ــی از اج ــک، بخش متائوری
ــک و  ــای متائوری ــالط آب ه ــی اخت ــه در پ ــن مرحل در ای
آب هــای دریایــی و همچنيــن ســياالت شــور و گــرم غنــی 
ــداد  ــه در امت ــی ک ــای نمک ــل از گنبده ــم حاص از منيزی
گســل ها وارد زون هــای دیاژنــزی ســازند جهــرم شــده اند، 
فرآینــد دولوميتــی شــدن در ســازند جهــرم رخ می دهــد. 
لــذا مهمتریــن فرآینــد دیاژنــزی در ایــن محيــط، شــامل 
ــان و تشــکيل  ــاً هم زم ــی شــدن تقریب انحــالل و دولوميت

ــت.   ــه اس ــای ثانوی تخلخل ه

ایجــاد درزه هــای انحاللــی و اســتيلوليت ها نيــز در محيــط 
دیاژنــزی تدفيــن نيمــه عميــق اتفــاق افتــاده اســت، کــه 
در مــواردی ســبب قطــع شــدن دولوميت هــا شــده اســت. 
دولوميت هــای نــوع ســوم ســازند جهــرم کــه بــا فابریــک 
ــوری  ــای بل ــتر از μm 200 و مرزه ــدازه بيش ــکل، ان بی ش
ــی  ــل انتهای ــوند، در مراح ــخص می ش ــطح مش ــر مس غي

ــز تشــکيل شــده اند، وجــود رنــگ کامــاًل تيــره زون  دیاژن
ــی  ــای دولوميت ــارج از رمبوئدره ــکل 6 ج( در خ )d( )ش
می توانــد ناشــی از حضــور یــون بازدارنــده آهــن دو 
ظرفيتــی و نشــانگر تشــيکل ایــن زون در مرحلــه دیاژنــز 
تدفينــی باشــد. ایــن دولوميت هــا ســبب کاهــش تخلخــل 
ــازند  ــی س ــت مخزن ــدن کيفي ــن آم ــوری و پایي ــن بل بي
جهــرم شــده اســت. در اثــر بــاال آمــدن ســنگ هاي 
گســل ها  شکســتگي ها،  کلســيتي،  رگه هــاي  آهکــي، 
ســنگ هاي  در  انحــالل  پدیده هــاي  از  بخش هایــي  و 
آهکــي تشــکيل شــده اســت. ایــن فرآیندهــا عمدتــاً تحــت 

ــز متائوریــک بوجــود آمــده اســت.  تأثيــر محيــط دیاژن

ــا فرآینــد دولومیتــی  ــاط آن ب انحــال کلســیت و ارتب
شــدن    

فرآینــد انحــالل در ســازند جهــرم ســبب ایجــاد خلــل و 
فــرج فراوانــی شــده اســت. در نتيجــه تأثيــر ایــن فرآینــد 
تخلخل هــای قالبــی و حفــره ای قابــل مالحظــه ای ایجــاد 
ــالل و  ــد انح ــترش فرآین ــی گس ــا بررس ــت. ب ــده اس ش
ــر  ــه را در نظ ــوان دو فرضي ــی می ت ــل قالب ــاد تخلخ ایج
گرفــت. فــرض اول ایــن اســت کــه فرآینــد انحــالل ســبب 
ایجــاد فضاهــای خالــی از طریــق از بيــن بــردن کانی هــای 
ــن صــورت  ــر بدی ــر دیگ ــده اســت. نظ ــی ش ــدار قبل ناپای
ــای  ــار از فرامينيفره ــی سرش ــای آهک ــه الیه ه ــت ک اس
ــدن  ــی ش ــد دولوميت ــر فرآین ــت تأثي ــزرگ تح ــک ب بنتي
قــرار گرفتــه و زمينــه ميکریتــی، دولوميتــی شــده اســت. 
ــا در  ــن الیه ه ــرار گرفت ــل ق ــه دلي ــر ب ــه دیگ در مرحل
شــرایط تحــت اشــباع، منجــر بــه ایجــاد تخلخــل قالبــی 
شــده اســت. انحــالل کلســيت و تغييــرات مرتبــط بــا آن 
ــور  ــه ط ــرم ب ــازند جه ــی در س ــل قالب ــاد تخلخ در ایج
مســتقيم بــه فرآینــد دولوميتــی شــدن مرتبــط می شــود 
ــر روی  ــه مطالعــات مشــابه کــه ب ــا توجــه ب )شــکل 9(. ب
ــه بوشــهر ]27[،  ــرم منطق ــای ســازندهای جه دولوميت ه
دولوميت هــای  و   ]28[ کانــادا  دونيــن  دولوميت هــای 
ســيلورین و دونيــن آمریــکا ]29[ صــورت گرفتــه اســت، 
ــه می شــود، در  ــه در اینجــا ارائ ــه مســتنداتی ک ــر پای و ب
ــه  ــود ک ــان نم ــوان بي ــرم می ت ــازند جه ــا س ــاط ب ارتب
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ــد  ــا در حيــن فرآین انحــالل دانه هــای اســکلتی قبــل و ی
دولوميتــی شــدن رخ داده اســت. مهمترین دليل، تشــکيل 
ــت های  ــالل بایوکلس ــل از انح ــی حاص ــای قالب تخلخل ه
بخش هــای  در  تنهــا  وســيع  مقيــاس  در  کلســيتی 
ــه در  ــال آن ک ــد، ح ــرم می باش ــازند جه ــی س دولوميت
بخش هــای ســنگ آهکــی سرشــار از فســيل ایــن ســازند، 
ــا  ــکلتی ب ــای اس ــالل آلوکم ه ــواهدی از انح ــه ش هيچ گون
ــت.  ــده اس ــاهده نش ــيت، مش ــی کلس ــب کانی شناس ترکي
ــی،  ــای قالب ــکيل تخلخل ه ــر تش ــه بيانگ ــاهد دوم ک ش
قبــل و در حيــن فرآینــد دولوميتــی شــدن اســت، را 
از  قبــل  کلســيتی  ســيمان های  نبــود  در  می تــوان 
فرآینــد دولوميتــی شــدن در داخــل تخلخل هــای قالبــی 
ــل  ــی در داخ ــيمان دولوميت ــود س ــت. وج ــر گرف در نظ
ــت،  ــل دولومي ــده در داخ ــاد ش ــی ایج ــای قالب تخلخل ه
نشــان می دهــد کــه انحــالل فرامينيفرهــای بنيتــک 
ــوده  ــدن ب ــی ش ــد دولوميت ــا فرآین ــاط ب ــزرگ در ارتب ب
اســت. گاســویرت و همــکاران ]30[، نظيــر چنيــن اتفاقــی 
را از ســنگ های دولوميتــی ائوســن منطقــه فلوریــدا، 
گــزارش کرده انــد، کــه در آن منطقــه نيــز، قبــل و حيــن 
فرآینــد دولوميتــی شــدن تخلخل هــای قالبــی در نتيجــه 
انحــالل فرامينيفرهــای بنتيــک بــزرگ ایجــاد شــده اســت. 

ــی  ــت مخزن ــی شــدن در کیفی ــد دولومیت ــر فرآین تأثی
ســازند جهــرم 

بســياری از مخــازن نفتــی و گازی دنيــا از دولوميت هایــی 
در  و 31[.   1[ تشــکيل شــده اند  متفــاوت  منشــأ  بــا 
دولوميتــی شــدن کربنات هــا، تخلخــل می توانــد بــه 
ميــزان قابــل مالحظــه ای گســترش یابــد. در صورتــی کــه 
ایــن تخلخــل در مراحــل بعــدی دیاژنــز، توســط ســيمان 
پــر نشــود، تخلخــل مخزنــی مناســبی ایجــاد می شــود. در 
ــد دولوميتــی  ــاط جالبــی بيــن فرآین ســازند جهــرم، ارتب
شــدن و تشــکيل تخلخــل مشــاهده می شــود. بــه طــوری 
کــه، در ایــن ســازند در ابتــدا بــا شــروع فرآینــد دولوميتــی 
شــدن، ميــزان تخلخــل افزایــش می یابــد، ولــی بــا افزایش 
تخلخل هــای  ميــزان  شــدن،  دولوميتــی  فرآیندهــای 
در  آنجایی کــه،  از  ولــی  می یابــد،  کاهــش  دیاژنــزی 

ــرم را  ــازند جه ــای س ــم کل دولوميت ه ــدود 75% حج ح
ــه ای  ــل مالحظ ــی قاب ــا فراوان ــوع دوم ب ــای ن دولوميت ه
ــکل 10(،  ــد )ش ــکيل می ده ــی تش ــای قالب از تخلخل ه
می تــوان بيــان نمــود کــه فرآینــد دولوميتــی شــدن 
ســبب افزایــش تخلخــل در ســازند جهــرم گردیــده اســت. 
ــش  ــا افزای ــه ب ــد ک ــان دادن ــکاران ]32[، نش ودی و هم
ــری در  ــزان نفوذپذی ــی، مي ــازن دولوميت ــل در مخ تخلخ
ــکل دار  ــطح و ش ــن مس ــای بلوری ــا مرزه ــای ب دولوميت ه
ــن نيمــه  ــه نســبت دولوميت هــای دارای مرزهــای بلوری ب
مســطح و بی شــکل، بيشــتر افزایــش می یابــد. بــه عــالوه، 
ــا  رابطــه بيــن تخلخــل و نفوذپذیــری در دولوميت هــای ب
ــخص تر از  ــيار مش ــطح بس ــای مس ــای دارای مرزه بلوره
ــا بلورهــای دارای مرزهــای غيــر مســطح  دولوميت هــای ب
اســت، در نمونه هــای ســازند جهــرم، بلورهــای دولوميــت 
ــن  ــه ای ــت، ک ــکل دار اس ــه ش ــا نيم ــکل دار ت ــاً ش عمدت
حالــت ســبب افزایــش ميــزان نفوذپذیــری در بيــن 
بلورهــای دولوميــت، همزمــان بــا افزایــش تخلخــل در طی 
ــن  ــردد. مشــابه ای ــی شــدن می گ ــد دولوميت ــر فرآین تأثي
ــای  ــالل فرامينيفره ــل از انح ــی حاص ــل قالب ــوع تخلخ ن
ــا پوســته های کلســيتی، توســط معلمــی ]27[،  بنتيــک ب
در الیه هــای ســازند جهــرم در منطقــه فــارس ســاحلی و 
ــا در  ــازند الگاری ــکاران ]33[، در س ــی و هم بوینگتون پن
ــبب  ــه س ــت، ک ــده اس ــزارش ش ــی گ ــرق ليب ــمال ش ش

ــوری مناســب شــده اســت. ایجــاد مخــازن هيدروکرب

در ميــدان گازی ســرخون، ســازند جهــرم از ســنگ آهــک 
ــد دولوميتــی شــدن حتــی  تشــکيل شــده اســت و فرآین
ــيم  ــت. ترس ــده اس ــاهده نش ــز مش ــز ني ــزان ناچي ــه مي ب
نمــودار تخلخــل و نفوذپذیــری در نمونه هــای ســنگ آهکــی 
ســازند جهــرم در ميــدان گازی ســرخون و چــاه شــماره 14 
)شــکل 11( بيان گــر رابطــه مثبتــی بيــن داده هــای تخلخــل 
ــا  ــا ب ــاه اســت، ام ــن چ ــرم در ای ــازند جه ــری س و نفوذپذی
ــه  ــود ک ــان نم ــوان بي ــتقيم، می ت ــه مس ــن رابط ــود ای وج
ــازند  ــده در س ــبه ش ــری محاس ــل و نفوذپذی ــزان تخلخ مي
جهــرم واقــع در ميــدان گازی ســرخون بســيار ناچيــز اســت 
و ایــن ميــزان تخلخــل پایيــن ســبب پایيــن بــودن کيفيــت 

مخزنــی ســازند جهــرم در ایــن ميــدان شــده اســت. 
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شكل 10- تصاویر الف تا ج: تخلخل های پر نشده توسط سيمان در بخش های دولوميتی سازند جهرم
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شكل 11- تغييرات تخلخل و نفوذپذیری در سنگ آهک ها و دولوميت های سازند جهرم

ــه مطالعــات رســوب شناســی ســازند جهــرم  ــا توجــه ب ب
ــه  ــود ک ــان نم ــوان بي ــه، می ت ــورد مطالع ــای م در برش ه
ــل در  ــش تخلخ ــبب کاه ــه س ــی ک ــل اصل ــی از عوام یک
ســازند جهــرم واقع در ميدان گازی ســرخون شــده اســت، 
ــرم  ــازند جه ــده ای س ــای قاع ــت در بخش ه ــود دولومي نب
ــدن  ــکيل نش ــن تش ــدان و همچني ــن مي ــای ای در چاه ه
ــت ها در  ــالل بایوکلس ــل از انح ــی حاص ــای قالب تخلخل ه
نتيجــه گســترش فرآیندهــای دولوميتــی شــدن اســت و از 
طــرف دیگــر مطالعــه مقاطــع نــازک نشــان می دهــد کــه 
ــده اند،  ــر ش ــه ای پ ــه و درون دان ــای اولي ــر تخلخل ه اکث
ــر  ــه ای پ ــه درون دان ــای اولي ــود تخلخل ه ــه وج ــر چ اگ
ــيب  ــازند س ــی س ــته های نوموليت ــل پوس ــده در داخ نش
ــن عامــل در  ــی در عمــان اصلی تری ــه ســن ائوســن ميان ب
افزایــش کيفيــت مخزنــی در زمــان ائوســن در خاورميانــه 

 .]34[ می باشــد 
بــا توجــه بــه مطالعــات رسوب شناســی و دیاژنــزی، 
می تــوان بيــان نمــود کــه ســازند جهــرم در تاقدیس هایــی 
می توانــد بــه عنــوان یــک ســنگ مخــزن مناســب در نظــر 
گرفتــه شــود کــه در قاعــده ایــن ســازند فرآینــد دولوميتی 
ــه دنبــال تأثيــر ســياالت  شــدن اتفــاق افتــاده باشــد، و ب

منيزیــم دار بــر روی ســنگ های ســازند جهــرم، بــه ميــزان 
قابــل توجهــی تخلخــل قالبــی در زمينــه دولوميتــی ایجاد 
گــردد )شــکل 10(. ترســيم نمــودار تخلخــل و نفوذپذیری 
در نمونه هــای دولوميتــی ســازند جهــرم در ميــدان گازی 
نمــک غربــی و چــاه شــماره-1 )شــکل 11( بيانگــر 
ــری  ــل و نفوذپذی ــای تخلخ ــن داده ه ــی بي ــه مثبت رابط
ــزان  ــن مي ــت و ای ــرم اس ــازند جه ــای س در دولوميت ه
ــدن  ــکيل ش ــی تش ــر توانای ــری بيانگ ــل و نفوذپذی تخلخ
ــت.  ــرم اس ــازند جه ــب در س ــزن مناس ــنگ مخ ــک س ی
ــر  ــاس اکث ــه بندرعب ــه در منطق ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
تاقدیس هایــی کــه در آنهــا، قاعــده ســازند جهــرم تحــت 
تأثيــر فرآینــد دولوميتــی شــدن قــرار گرفتــه اســت، ایــن 
ــت و ارزش  ــرده اس ــدا ک ــون پي ــطح رخنم ــازند در س س
ــداد  ــا در تع ــت. تنه ــت داده اس ــود را از دس ــی خ مخزن
معــدودی از تاقدیس هــای منطقــه، قاعــده ســازند جهــرم 
ــه و  ــرار گرفت ــدن ق ــی ش ــد دولوميت ــر فرآین ــت تأثي تح
ــن  ــد، ای ــدا نکرده ان ــون پي ــز رخنم ــن ني ــطح زمي در س
ــن  ــت. از ای ــبی اس ــی مناس ــت مخزن ــازند دارای کيفي س
ــول، کــه  ــوان بيــان نمــود کــه برخــالف زون دزف رو می ت
ســازند جهــرم همــراه بــا ســازند آســماری یکــی از مخــازن
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در  می دهنــد،  تشــکيل  را  هيدروکربــوری  اصلــی 
بخش هــای جنــوب شــرق حوضــه رســوبی زاگــرس ایــن 
ســازند پتانســيل تشــکيل یــک ســنگ مخــزن مناســب را 
ــک  ــر نم ــا )نظي ــدودی از تاقدیس ه ــداد مع ــا در تع تنه

ــت. ــی( دارا اس غرب

نتیجه گیری

بــر مبنــای درجــه دولوميتــی شــدن ســنگ آهــک اوليــه، 
انــدازه و شــکل بلورهــای دولوميــت، چهــار نــوع دولوميــت 
ــد  ــه عبارتن ــت ک ــده اس ــایی ش ــرم شناس ــازند جه در س
ــزا(،  ــت مج ــای دولومي ــوع اول )رمبوئدره ــت ن از دولومي
دولوميــت نــوع دوم )دولوميت هــای جایگزیــن ماتریکــس(، 
دولوميــت نــوع ســوم )دولوميت هــای متراکــم(، دولوميــت 

ــرات(.  ــده حف ــای پرکنن ــارم )دولوميت ه ــوع چه ن

و  تخلخــل  حداکثــر  و  متوســط  مقادیــر  مقایســه 
گازی  )ميــدان  دولوميتــی  افق هــای  در  نفوذپذیــری 
ــدان  ــی )مي ــای آهک ــا افق ه ــاه 01( ب ــی - چ ــک غرب نم
ــد  ــه فرآین گازی ســرخون - چــاه 14( نشــان می دهــد ک

ــش  ــزی افزای ــده دیاژن ــن پدی ــدن مهمتری ــی ش دولوميت
ــت و  ــازند اس ــن س ــری در ای ــل و نفوذپذی ــده تخلخ دهن
ایــن فرآینــد در طــی تدفيــن، ســبب افزایــش تخلخــل بــه 
ــت و  ــده اس ــرم ش ــازند جه ــی در س ــل توجه ــزان قاب مي
کيفيــت مخزنــی ایــن ســازند را در منطقــه بندرعبــاس بــه 

ــت. ــيده اس ــود بخش ــم گيری بهب ــزان چش مي

ــل در  ــش تخلخ ــبب کاه ــه س ــی ک ــل اصل ــی از عوام یک
ســازند جهــرم واقع در ميدان گازی ســرخون شــده اســت، 
ــرم  ــازند جه ــده ای س ــای قاع ــت در بخش ه ــود دولومي نب
ــدن  ــکيل نش ــن تش ــدان و همچني ــن مي ــای ای در چاه ه
تخلخل هــای قالبــی حاصــل از انحــالل بایوکلســت ها 
ــدن در  ــی ش ــای دولوميت ــترش فرآینده ــه گس در نتيج

ــدان اســت.  ــن مي ــاس وســيع و گســترده در ای مقي

تشکر و قدردانی

مؤلفيــن ایــن مقالــه از پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت 
ــتفاده از  ــر اس ــه خاط ــران ب ــزی ای ــق مرک ــت مناط نف
ــرکت  ــئولين ش ــه مس ــاي صميمان ــات و همکاري ه امکان

مي نماینــد.   ســپاس گزاري 
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