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بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت
مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش
ماسهسنگي) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری
فاطمه دبیری ،1محمد خانه باد ،*1اسداله محبوبی ،1سید رضا موسوی حرمی 1و مصطفی مرادی
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 -1گروه زمينشناسي ،دانشكده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
2ـ شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ،اهواز ،ایران

تاريخ دريافت93/7/24 :

تاريخ پذيرش93/9/2 :

چكيده
ســازند آســماری بــه ســن الیگوســن -میوســن مهمتریــن ســنگ مخــزن میــدان نفتــی آغاجــاری در فــرو افتادگــی دزفــول در جنــوب
غــرب ایــران بــوده کــه از ســنگهای آهکــی و دولومیتــی و بخــش ماســه ســنگی اهــواز تشــکیل شــده اســت .هــدف از ایــن مطالعــه
شناســایی ،تفکیــک و تفســیر فرآیندهــای دیاژنتیکــی و تاثیــر آنهــا بــر کیفیــت مخزنــی ســازند آســماری در چاههــای شــماره ،30
 64و  149میــدان نفتــی آغاجــاری اســت .مهمتریــن فرآیندهــای دیاژنــزی کــه ســنگهای ســازند مــورد نظــر را تحــت تأثیــر قــرار
دادهانــد شــامل انحــال ،فشــردگی ،شکســتگی ،دولومیتیشــدن ،ســیمانی شــدن و انیدریتــی شــدن اســت .فرآیندهــای انحــال (بــا
ایجــاد تخلخــل حفــرهای و قالبــی) ،شکســتگی و دولومیتیشــدن باعــث افزایــش کیفیــت مخزنــی و فرآیندهــای انیدریتــی شــدن،
فشــردگی و ســیمانی شــدن باعــث کاهــش کیفیــت مخزنــی در زونهــای  3و  4شــدهاند .همچنیــن وجــود بخــش ماسهســنگی یکــی
از دالیــل افزایــش کیفیــت مخــزن ســازند آســماری در بخــش فروافتادگــی دزفــول اســت .ایــن افزایــش کیفیــت مخزنــی در ارتبــاط بــا
جورشــدگی و گردشــدگی ماسهســنگها ،انــدازه دانههــا ،شــکل هندســی و گســترش آنهــا در میــدان بــوده اســت کــه باعــث بهوجــود
آمــدن بهتریــن کیفیــت مخزنــی در رخســارههای کوارتزآرنایتــی و ماسهســنگهای آهکــی شــده اســت .رخســارههای کوارتــز آرنایتــی
و ماسهســنگهای آهکــی بهتریــن کیفیــت مخزنــی را ایجــاد کردهانــد .زون  3در مقایســه بــا زون  4از کیفیــت مخزنــی بهتــری
برخــوردار بــوده کــه ایــن بــه دلیــل تاثیــر فرآیندهــای دیاژنــزی و افزایــش ضخامــت ماســه ســنگها اســت.

كلمــات كليــدي :ســازند آســماری ،بخــش ماســه ســنگی اهــواز ،فرآیندهــای دیاژنــزی ،کیفیــت مخزنــی،

میــدان نفتــی آغاجــاری

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكيmkhanehbad@ferdowsi.um.ac.ir :
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1395-1

پهنــه زاگــرس شــناخته میشــود .وجــود بخــش ماســه

مقدمه

کمربنــد چیــن خــورده ـ رورانــده زاگرس بخشــی از رشــته
کــوه آلپ -هیمالیا بوده که با وســعتی در حدود 2000 km

رونــدی شــمال غربــی -جنــوب شــرقی داشــته و از شــرق
گســل آناتولــی (واقــع در شــرق ترکیــه) تــا گســل عمــان
در بخــش جنوبــی ایــران گســترش پیــدا کــرده اســت

[ .]1ایــن کمربنــد محصــول پیچیــدهای از جدایــش ایــران
از ســرزمین گندوانــا اســت کــه بــه دنبــال آن فرورانــش

پوســته اقیانوســی تــازه ایجــاد شــده نئوتتیــس بــا شــیبی

بــه ســمت شــمال شــرقی بــه زیــر خــرده بلــوک ایــران
رفتــه اســت کــه در نتیجــه برخــورد بیــن صفحــات

عربســتان و ایــران اســت [ .]2ســازند آســماری بــه ســن

الیگــو -میوســن یکــی از مهمتریــن ســنگهای مخــزن
در حوضــه زاگــرس و میــدان نفتــی آغاجــاری اســت کــه
از ســنگ آهــک ،دولومیــت ،ماســه ســنگ و مقــدار کمــی

مــارن و شــیل بــه همــراه رســوبات تبخیــری تشــکیل
شــده اســت (شــکل .)1ماســه ســنگها در امتــداد

حوضــه رســوبی زاگــرس پراکنــده شــده و بــا رونــد شــمال

غربــی -جنــوب شــرقی در یــک محیــط ســاحلی نهشــته
شــدهاند [ .]1ســازند آســماری بــه علــت داشــتن درز و

شــکاف و تخلخــل فــراوان ،جوانتریــن ســنگ مخــزن

ســنگی اهــواز یکــی از دالیــل افزایــش کیفیــت مخــزن
ســازند آســماری در بخــش فروافتادگــی دزفــول اســت.

ایــن افزایــش کیفیــت مخــزن در بخــش ماســه ســنگی
تحــت تأثیــر عوامــل متفاوتــی بــوده اســت .از جملــه ایــن

عوامــل میتــوان بــه فرآیندهــای دیاژنــزی ماننــد انحــال،

شکســتگی و دولومیتــی شــدن اشــاره کــرد [ .]4هــدف از
ایــن مطالعــه شناســایی ،تفکیــک و تفســیر فرآیندهــای
دیاژنتیکــی و تاثیــرات آنهــا بــر کیفیــت مخزنــی ســازند
آســماری در میــدان نفتــی آغاجــاری بــا اســتفاده از
مطالعــات انجــام شــده بــر روی اطالعــات حاصــل از مغــزه

چاههــای  149 ،64 ،30اســت .ایــن چاههــا در قســمت

شــمال غربــی میــدان آغاجــاری قــرار داشــته و ســازند
آســماری در آنهــا براســاس خصوصیــات ســنگ شناســی

و پارامترهــای مخزنــی ،بــه  5زون مخزنــی تقســیم شــده
اســت [ .]4در ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات
مقاطــع نــازک حاصــل از مغزههــای حفــاری مربــوط بــه

زونهــای  3و  4اســت تنهــا بــه بررســی خصوصیــات
مخزنــی ایــن دو زون پرداختــه شــده اســت تــا مشــخص
شــود بیــن ایــن دو زون کــدام یــک از کیفیــت مخزنــی

بهتــری بــرای بهرهبــرداری برخــوردار اســت.

شکل  -1ستون چينهشناسي زاگرس (ترشياري و کواترنری) با تغییرات []3
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موقعیت زمینشناسی میدان نفتی مورد مطالعه

روش مطالعه

پهنــه زاگــرس در غــرب و جنــوب غربــی کشــور بــا

در ایــن مطالعــه بــرای بررســی فرآیندهــای دیاژنتیکــی و

مناطــق نفتخیــز خاورمیانــه اســت .از نظــر ســاختاری

نفتــی آغاجــاری از  371مقطــع نــازک میکروســکوپی

دربرداشــتن قســمت عمــده نفــت و گاز ایــران از مهمتریــن
زاگــرس را میتــوان بــه ســه زیــر پهنــه زون راندگــی،
زاگــرس چیــن خــورده و دشــت خوزســتان تقســیم کــرد
[ .]5میــدان نفتــی آغاجــاری با طول  59و عــرض 5/5 km

تأثیــر آنهــا بــر کیفیــت مخزنــی زونهــای  3و  4میــدان
تهیــه شــده از مغزههــای چاههــای شــماره  64 ،30و

 149میــدان آغاجــاری اســتفاده شــده و در نهایــت بــا
نمودارهــای چــاه پیمایــی گامــا ،1صوتــی ،2تخلخــل

و رونــد شــمال غــرب ـ جنــوب شــرق بــا مختصــات عرض

موثــر و اشــباع شــدگی موثــر آب کــه توســط نــرم افــزار

و طــول جغرافيايــی  49درجــه و  30ثانيــه تــا  50درجــه

رخســارههای کربناتــه ،مخلــوط کربناتــه ـ آواری و

جغرافيايــی  30درجــه و  30ثانيــه تــا  31درجــه شــمالي

شــرقی در اســتان خوزســتان در  90کیلومتــری جنــوب
شــرق اهــواز و در مجــاورت میادیــن كوپــال ،مــارون،

رامشــير ،رگ ســفيد ،پازنــان و كرنــج در قســمت میانــی
فروافتادگــی دزفــول قــرار گرفتــه کــه بخشــی از زاگــرس

چیــن خــورده اســت (شــکل .)2

میــدان آغاجــاری تاقدیــس نامتقارنــی بــا محــور تقریب ـاً
سینوســی شــکل اســت کــه در امتــداد رونــد زاگــرس
قــرار گرفتــه اســت .همانگونــه کــه قبــ ً
ا اشــاره شــد،
براســاس خصوصيــات سنگشناســي و پارامترهــاي

مخزنــي ســازند آســماري در ایــن میــدان بــه  5زون

مخزنــی تقســيم شــده اســت [.]4

الف

4

3

ژئــوالگ رســم شــده انــد ،مقایســه شــده اســت .شناســایی
سیلیســی-آواری بهترتیــب بــر مبنــای طبقهبنــدی
دانهــام [ ،]7مونــت [ ]8و فولــک [ ]9صــورت گرفتــه
5

7

6

اســت .بــرای بررســی تخلخــل از طبقهبنــدی چوکــت و

پــری ]10[ 8اســتفاده شــده اســت و میانگیــن تخلخــل
توســط نقطــه شــماری مقاطــع پتروگرافــی محاســبه

و بهوســیله نرمافــزار اکســل 2013

9

رســم شــده

اســت .همچنیــن بــه منظــور تعییــن نــوع کانــی رســی و
تأثیــر آنهــا بــر کیفیــت مخزنــی 4 ،نمونــه از مغزههــای

چاههــای شــماره  30و  149بــا اســتفاده از میکروســکوپ

روبشــی الکترونــی مجهــز بــه

 EDXمــدلLEO1450VP

در آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه فردوســی مشــهد ،مــورد

مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

ب

شکل  -2الف -موقعیت میدان نفتی آغاجاری در جنوب غرب ایران و ب -نقشه خطوط هم تراز زیرسطحی 10راس سازند آسماری در
میدان نفتی آغاجاری []6
1. GR
2. DT
3. PHIE
4. SWE
5. Dunham
6. Mount
7. Folk
8. Choqutte and Pray
9. Excel 2013
)10. UGC (Underground Contour Map
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بحث
رخسارهها

براســاس ویژگیهــای رســوبی قابــل مشــاهده در مقاطــع
نــازک (ماننــد بافــت و فســیلها) 12 ،رخســاره رســوبی

در ســازند آســماری تشــخیص داده شــده اســت کــه
ایــن  12رخســاره را میتــوان در  3گــروه رخســارههای
آهکــی ،رخســارههای ماســهای و رخســارههای آواری-

کربناتــه طبقهبنــدی کــرد (شــکل .)3
ویژگی ماسه سنگها

نقشــه هــم ســنگی ماسهســنگهای مربــوط بــه 36

1395-1

چــاه میــدان آغاجــاری و  5چــاه میــدان مــارون (جــدول
 )1بــا اســتفاده از نرمافــزار  Surfer10ترســيم شــده و

نشــان میدهــد کــه جهــت کلــی ورود ایــن رســوبات از
ســمت جنــوب غربــی اســت کــه به ســمت شــمال شــرقی
میــدان از مقــدار آنهــا کاســته شــده و در قســمتهایی بــه

صفــر (خطــوط کانتــوری صفــر) رســیده اســت (شــکل .)4

بــرای بهتــر مشــخص شــدن جهــت ورود ایــن رســوبات،
دادههــای الگ مربــوط بــه تعــدادی از چاههــای میــدان
مــارون [ ]11بــا دادههــای الگ میــدان آغاجــاری ادغــام
شــده اســت.

شکل  -3رخسارههای سازند آسماری در میدان آغاجاری :الف :رخساره کوارتزآرنایتی(چاه  ،30عمق  2163متری)؛ ب :رخساره ماسه
سنگ آلوکمدار( چاه , 30عمق  2173متری)؛ پ :رخساره گرینستونی (چاه  ، 149عمق  2731متری)؛ ت :رخساره میکرایت ماسهای( چاه
 ، 64عمق  2391متری )؛ ث :رخساره آهک ماسهای آلوکمدار ( چاه  ، 64عمق 2389متری)؛ ج :رخساره پکستون ـ گرینستون (چاه ، 30
عمق  2232متری )؛ چ :رخساره پکستون ( چاه  ، 64عمق 2390متری)؛ ح :رخساره پکستون ـ وکستون( چاه  ، 30عمق 2164متری)؛ خ:
رخساره وکستونی ( چاه  ،30عمق  2169متری)؛ د :رخساره مادستون ـ وکستون( چاه  ، 30عمق 2292متری)؛ ذ :رخساره مادستون (چاه
 ، 149عمق 2716متری)؛ ر :رخساره باندستونی( چاه ، 30عمق 2165متری).
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جدول  -1شماره چاهها ،مختصات جغرافیایی و ضخامت بخش ماسه سنگی (متر) در آنها

شماره
چاه

طول
جغرافیایی

عرض
جغرافیایی

ضخامت
ماسهسنگها (متر)

شماره
چاه

طول
جغرافیایی

عرض
جغرافیایی

AJ21

1953098
1958501
1939999
1961771
1961539
1951951
1953301
1945058
1947518
1962785
1932398
1940812

996106
980593
1007119
982973
977634
993237
990265
1003973
1001925
984650
1013431
1004311

1
5
22
1
6
7
2
14
16
16
3
22

AJ113

1956618
1965719
1944402
1942161
1938177
1960560
1935228
1950495
1946724
1957640
193554
1937427

985721
978551
1005422
1002500
1005941
982896
1008309
993369
995041
983432
100578
1006467

AJ27
AJ30
AJ33
AJ36
AJ38
AJ49
AJ50
AJ52
AJ57
AJ58
AJ63
AJ64
AJ81
AJ88
AJ93
AJ98
AJ99
AJ105

()utm

1942390
1958428
1954050
1966296
1950071
1952860
1937028

()utm

1006243
988564
987389
977293
994433
989809
1007245

4
12
13
5
5
17
23

AJ115
AJ126
AJ127
AJ132
AJ140
AJ141
AJ144
AJ145
AJ147
AJ148
AJ149
AJ155
mn98
mn160
mn260
mn313
mn317

()utm

1958857
1911900
1928433
1934100
1928249
1936054

984845
1023584
1007249
1006556
1011699
1006641

35
4
9
40
30
6
24
6
24
8
4
31
2
48
21
25
95
33

1020000
1015000

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1010000
1005000
1000000

()utm

( )mضخامت

↑N

()utm

ضخامت ماسهسنگها
(متر)

995000
990000
985000
1915000
1920000
1925000
1930000
1935000
1940000
1945000
1950000
1955000
1960000
1965000

980000

()utm

شکل  -4نقشه همسنگی ( )Isolith mapماسه سنگها و خطوط هم تراز زیر سطحی رأس سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و
مارون (مختصات جغرافیایی :محور عمودی :عرض جفرافیایی و محور افقی :طول جغرافیایی)
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بــا توجــه بــه مطالعــات قبلــی کــه توســط آدامــز،]12[ 1

متوســط  %41/33از ترکیــب ســنگ را تشــکیل مــی دهند.

[ ،]14وزیــری مقــدم [ ،]15جعفــرزاده و حســینی بــرزی

بــه براکیوپــود ،دو کفــهای ،اکینــودرم ،فرامینیفرهــای

امیــن رســولی و الســمی [ ،]13آدابــی و همــکاران
[ ]16بــر روی ســازند آســماری بهخصــوص بخــش
ماسهســنگی آن انجــام شــده اســت محیــط رســوبی آن را
کانالهــای جــذر و مــدی ،ســدی ،دلتایــی ،رودخان ـهای و

ســاحلی میداننــد و منشــأ ایــن ماسهســنگها را نیــز

بــه کراتــون عربــی و چرخــه مجــدد کوهزایــی نســبت
میدهنــد کــه در زمــان الیگوســن -میوســن باعــث
رســوبگذاری ماســه ســنگهای اهــواز در بخشــی از
ســازند آســماری شــده اســت.

بــر مبنــای مطالعــات پتروگرافــی و براســاس طبقهبنــدی
فولــک [ ]9ایــن ماسهســنگها در محــدوده کوارتــز

آرنایــت تــا ســاب لیتارنایــت و بــر اســاس طبقــه بنــدی

مونــت [ ]8بــرای ماســههای مخلــوط در محــدوده
ماســههای میکریتــی تــا میکریتهــای ماســهای قــرار

میگیرنــد .اجــزای تشــکیلدهنده شــامل کوارتزهــای

تــک بلــوری زاویــه دار تــا نیمــه گــرد شــده با جورشــدگی

خــوب تــا متوســط و خاموشــی مســتقیم و موجــی بــه

همــراه مقادیــر کمتــر ذرات کوارتــز چنــد بلــوری و
فلدســپات اســت .انــدازه دانههــای کوارتــز متغیــر اســت،

امــا بــه طــور میانگیــن  0/2تــا  0/3 mmقطــر دارنــد و

از اجــزای کربناتــه همــراه ذرات آواری کوارتــز میتــوان

بنتیــک (میوژیپســینا ،هتروســتژینا ،روتالیــا ،میلیولیــد و
ریپورتیــا) ،گاســتروپود ،بریوزوئــر و جلبــک قرمــز ،و ذرات

غیــر اســکلتی پلوئیــد و اینتراکلســت در حــدود  35تــا
 %40اشــاره کــرد .بیشــترین درصــد کانیهــای ســنگین
در حــدود  1تــا  %2مربــوط بــه زیرکــن ،روتیــل و آپاتیــت

اســت کــه روتیــل و آپاتیــت بهصــورت ادخــال درون

کوارتزهــا مشــاهده شــدهاند و زیرکــن نیــز بهصــورت
گردشــده اســت کــه نشــاندهنده چرخــه مجــدد رســوبی
و حمــل طوالنــی مــدت آنهــا اســت [.]17

دیاژنز

اکتشــافات اولیــه بــه منظــور دســتیابی بــه مخــازن نفــت
و گاز در ابتــدا بــر منشــأ تکتونیکــی و دنبــال کــردن
جزئیاتــی ماننــد ســاختارهای محلــی و چینــه شناســی
متمرکــز اســت امــا تعییــن کیفیــت مخــازن بیشــتر

بــر تاثیــر دیاژنــز بــر روی رســوبات تاکیــد دارد [.]18
فرآیندهــای دیاژنــزی شناســایی شــده در ســازند آســماری

در میــدان مــورد مطالعــه بــه شــرح زیــر بــوده و توالــی
وقــوع ایــن فرآیندهــای دیاژنــزی در جــدول شــماره  2بــه
ترتیــب زمانــی ارائــه شــده اســت.

جدول  -2توالی فرآیندهای دیاژنزی مشاهده شده در سازند آسماری میدان آغاجاری
دياژنز نهايي
باال آمدگي

دياژنز مياني
دفني

مخلوط

دياژنز اوليه
متئوريك

دريايي

زمان

محيط
فرآيند
ميكريتي شدن
سيماني شدن
همپاتيتي شدن
فشردگي فيزيكي
فشردگي شيميايي
دولوميتي شدن

سيليسي شدن

پيريتي شدن انحالل
شكستگي و پرشدگي

1. Adams
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فشردگی

سیمانیشدن

فرآینــد فشــردگی بــه دو صــورت فیزیکــی و شــیمیایی دیده

سیمانیشــدن معمــوال در طــی مرحلــه دفــن نیمــه عمیــق

شــده اســت .فشــردگی فیزیکــی در اثــر افزایــش وزن طبقات

فوقانــی روی داده [ ]18و باعــث شکســتگی دانههای کوارتز و

اجــزای اســکلتی ،ایجــاد تماسهــای محــدب -مقعــر ،تغییــر
شــکل دانههــا و جهــت یافتگــی اجــزا شــده اســت (شــکل

 ،5الــف) فشــردگی شــیمیایی بهصــورت اســتیلولیتی شــدن
در بســیاری ازمغزههــای چاههــای مــورد مطالعــه مشــاهده
شــده اســت (شــکل  ،5ح).

تــا عمیــق و در اثــر افزایــش درجــه حــرارت ،تغییــرات در

غلظــت ســیاالت و فشــردگی شــیمیایی روی میدهــد
[ .]19در چاههــای مــورد مطالعــه ســیمانی شــدن بهصــورت
کلســیتی بــا فابریکهــای دروزی ،هــم بعــد ،هــم ضخامــت،

هــم محــور و بلوکــی (شــکل  ،5ب) ،دولومیتــی و در مــوارد

نــادر سیلیســی (بــا فابریــک هــم محــور) مشــاهده شــده
اســت.

شکل  -5تصاویر میکروسکوپی فرآیندهای دیاژنزی در سازند آسماری
الــف :فشــردگی ،کــه باعــث ایجــاد تماسهــای محــدب ـ مقعــر و مماســی در بیــن دانههــای کوارتــز شــده اســت( )XPL( ،چــاه ،30
عمــق  2161/03متــری)؛ ب :ســیمان کلســیت بلوکــی (( )XPLچــاه  ،30عمــق  2172متــری)؛ پ :تخلخــل حفــرهای ایجــاد شــده توســط
فرآینــد انحــال (( )XPLچــاه  ،64عمــق  2160/11متــری)؛ ت :تخلخــل درون دانـهای (( )XPLچــاه  ،149عمــق  2740/25متــری)؛ ث:
شکســتگی( )XPL( ،چــاه  ،64عمــق  2396/03متــری)؛ ج :انیدریــت پویــی کیلوتاپیــک (( )XPLچــاه  ،64عمــق  2160/42متــری)؛چ
 :میکریتــی شــدن ،دولومیتــی شــدن ،و پیریتــی شــدن( )PPL( ،چــاه  ،30عمــق  2164/68متــری)؛ ح :اســتیلولیت کــه در امتــداد آن
هماتیتــی شــدن روی داده اســت( )XPL( ،چــاه  ،30عمــق  2165/60متــری) .خ :تخلخــل قالبــی ناشــی از حــل شــدن دولومیــت ()XPL
(چــاه ،30عمــق  2172متــری)؛ د :میکریتــی شــدن جلبــک قرمــز ( ( )XPLچــاه  ،149عمــق  2733متــری).
.Mic=micrite, pyr= pyrite, dol=dolomite

شماره ،86

86

1395-1

تاثیــر فرآینــد ســیمان دولومیتــی را میتــوان در چــاه

و باعــث ایجــاد تخلخلهــای حفــرهای (شــکل  ،5پ) و

چــاه بــا پــر کــردن فضاهــای خالــی بیــن دانـهای کوارتــز

و درون دانــهای (شــکل  ،5ت) بــه نســبت کمتــر در

شــماره  64مشــاهده کــرد .ســیمان دولومیتــی در ایــن

باعــث کاهــش کیفیــت مخزنــی شــده اســت (شــکل  5چ
و  6الــف) .از ســیمانهای رســی موجــود مــی تــوان بــه

کائولینیــت ،مونتموریونیــت و ایلیــت اشــاره کــرد (شــکل

قالبــی (بــه نســبت بیشــتر) و تخلخلهــای بیــن دان ـهای
ایــن رخســارهها شــده اســت .در بررســی مقاطــع نــازک
ســازند آســماری بــا اســتفاده از تقســیم بنــدی چوکــت

و پــری [ ]10انــواع تخلخــل شــامل تخلخــل درون

 ،5پ) .ســیمان انیدریتــی در زونهــای مــورد مطالعــه
عمدتـاً بــا فابریــک پویــی کیلوتاپیــک (شــکل  ،5ج) و بــا

تخلخــل قالبــی و حفــرهای را میتــوان شناســایی کــرد.

میکریتیشدن

کــه از فابریــک ســنگ تبعیــت میکنــد امــا تخلخــل

فراوانــی کــم مشــاهده شــده اســت.

ميكريتــي از دیگــر فرآیندهــای دیاژنــزی اســت کــه
بیشــتر زمینــه را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت امــا در

برخــی قســمتها ذرات کربناتــه (از جملــه پلوئیــد،
اائیــد ،میلیولیــد ،جلبــک قرمــز ،بریوزوئــر) نیــز میکریتــی

شــدهاند (شــکل  ،5چ و د).
انحالل

انحــال فرآینــد دیاژنــزی اســت کــه باعــث ایجــاد انــواع
تخلخــل ثانویــه و در نتیجــه افزایــش کیفیــت مخزنــی

میشــود [ .]20ایــن فرآینــد در مقاطــع مــورد مطالعــه

بــه خوبــی گســترش پیــدا کــرده و بیشــتر رخســارههای
موجــود (ماســه میکریتــی ،میکریــت ماســهای ،ماســه

آهکــی آلوکــم دار ،پکســتونی ،گرینســتونی) ،مخصوصــاً

دانــهای ،تخلخــل بیــن دانــهای ،تخلخــل بیــن بلــوری و
تخلخــل قالبــی حاصــل انحــال ذرات کربناتــه اســت

حفــرهای در اثــر انحــال ایجــاد شــده و از فابریــک ســنگ

تبعیــت نمیکنــد .در قســمتهای ماســه ســنگی بیشــتر
تخلخــل نــوع حفــرهای ناشــی از حــل شــدن ســیمان و

یــا افزایــش انــدازه تخلخــل بیــن بلــوری دیــده شــده

اســت .در نمونههــای مــورد مطالعــه چــاه شــماره 30

بعضــی از بلورهــای دولومیــت حــل شــده و بــا ایجــاد
تخلخــل قالبــی باعــث افزایــش کیفیــت مخزنــی شــده

اســت (شــکل  ،5خ) .بــا توجــه بــه انــواع تخلخلهــای
مشــاهده شــده میانگیــن تخلخــل بهدســت آمــده بــرای

نمونههــای چــاه شــماره  30در حــدود  %4/2و در چــاه
شــماره  64آغاجــاری  % 4/9و در چــاه شــماره  149نیــز
تقریبــاً  %4/9اســت.

رخســارههای کربناتــه ،را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت

شکل -6تصاویر  SEMنمونههای ماسه سنگی سازند آسماری میدان آغاجاری
الف :دولومیت پرکننده فضاهای خالی بین دانههای کوارتز (چاه  ،149عمق  2717متری)؛ ب :پیریت دانه تمشکی که فضاهای خالی را پر کرده
است( ،چاه  ،149عمق  2733متری)؛ پ :کائولینیت( ،چاه  ،30عمق  2302متری)؛ ت :تخلخل حفره ای (چاه  ،149عمق  2717متری).
.dol=dolomite, q=quartz, ka=kaolinite, fram pyr=framboidal pyrite

بررسی تأثیر فرآیندهای ...
شکستگی

شکســتگی از جملــه فرآیندهــای فیزیکــی اســت کــه
اجــزای اســکلتی و گاه ســیمان را تحــت تأثیــر خــود
قــرار داده اســت (شــکل  ،5ث) .در چــاه شــماره  64ایــن

شکســتگیها بیشــتر در قســمتهای باالیــی تــا میانــی
زون  4رخ داده اســت .در چــاه شــماره  30شکســتگیها
در زون  3بیشــتر در قســمت باالیی و در زون  4در قســمت

میانــی و بــه میــزان کمتــر در قســمت باالیــی ایجــاد شــده
اســت .در چــاه شــماره  149تجمــع شکســتگیها بیشــتر
در قســمت پایینــی زون  3دیــده میشــود.

جانشینی

فرآینــد جانشــینی در نمونههــای مــورد مطالعــه ســازند
آســماری بهصــورت دولومیتــی شــدن و پیریتــی شــدن

مشــاهده شــده اســت .دولومیتــی شــدن بــا ایجــاد تخلخل

بیــن بلــوری باعــث افزایــش کیفیــت مخــزن در چاههــای

 30و  149شــده اســت .پیریتــی شــدن بــه دو صــورت
کــروی و دانــه تمشــکی را میتــوان بهصــورت گســترده
و تقریبــاً در تمامــی نمونههــای مــورد مطالعــه مشــاهده

کــرد و در برخــی از نمونههــا پیریتهــا در امتــداد
اســتیلولیتها تشــکیل شــدهاند .بــا توجــه بــه تصاویــر
SEM

پیریتهــا در فضاهــای خالــی بیــن بلورهــای

دولومیــت تشــکیل شــدهاند و بــا توجــه بــه ایــن مطلــب
میتــوان تشــکیل آنهــا را پــس از دولومیتــی شــدن در

نظــر گرفــت (شــکل  5چ و  6ب).
کیفیت مخزن

تغییــرات دیاژنتیکــی در توالیهــای آواری ،توســط
عوامــل مختلــف شــیمیایی ،فیزیکــی و بیوشــیمیایی

کنتــرل میشــود کــه تأثیــر بهســزایی بــر تغییــر
تخلخــل و تراوایــی اولیــه و در نتیجــه کیفیــت مخزنــی

دارد [ .]21فرآیندهــای فشــردگی ،دولومیتــی شــدن،
ســیمانی شــدن و انحــال از جملــه مهمتریــن فرآیندهــای
تاثیــر گــذار بــر روی کیفیــت مخــزن در ســازند آســماری

مــی باشــند [ ]22کــه در میــدان آغاجــاری نیــز همیــن

عوامــل بیشــترین تأثیــر را در چگونگــی کیفیــت مخــزن
ســازند آســماری داشــته اســت .در چاههــای مــورد
مطالعــه فشــردگی و ســیمانی شــدن باعــث کاهــش

87

کیفیــت مخــزن و انحــال و دولومیتــی شــدن باعــث
افزایــش کیفیــت مخزنــی شــده اســت .البتــه در چــاه

 ،64دولومیتــی شــدن منجــر بــه کاهــش کیفیــت مخــزن
شــده اســت .بــه طــور کلــی دولومیتــی شــدن از جملــه

فرآیندهایــی اســت کــه میتوانــد باعــث افزایــش و در

بعضــی مــوارد کاهــش کیفیــت مخزنــی شــود و بــر روی
آن تأثیــر مثبــت یــا منفــی داشــته باشــد [ .]23ســیمانی
شــدن از جملــه فرآیندهــای دیاژنــزی اســت کــه بــا

پــر کــردن فضاهــای خالــی موجــود در بیــن اجــزا و
قرارگیــری در بیــن دانههــا باعــث کاهــش تخلخــل و در

نهایــت کیفیــت مخزنــی میشــود [ .]20ســازند آســماری
در فروافتادگــی دزفــول دارای رخســارههای مختلــف

رســوبی اســت کــه بســیاری از ویژگیهــای مخزنــی در
قســمتهای مختلــف آن تحــت تأثیــر شــرایط متفــاوت

رســوبگذاری و تغییــرات متفــاوت دیاژنتیکــی ،در

تغییــر اســت .از بیــن رخســارههای موجــود در ایــن
چاههــا رخســارههای دانــه پشــتیبان ماننــد گرینســتون
بهعلــت ویژگیهــای بافتــی معمــوالً پتانســیل مخــزن
شــدن خوبــی دارنــد کــه نشــاندهنده تشــکیل در یــک
محیــط پــر انــرژی ســاحلی اســت .فشــردگی مکانیکــی

بــا آرایــش نزدیکتــر دانههــا منجــر بــه کاهــش زیــاد
تخلخــل بهخصــوص تخلخــل اولیــه میشــود [ ]24کــه

ایــن فرآینــد را در رخســاره گرینســتونی و ماســه آهکــی
میــدان آغاجــاری میتــوان مشــاهده کــرد (شــکل  .)3بــا

توجــه بــه تأثیــر هــر یــک از ایــن عوامــل بــر رســوبات
میتــوان بهطــور کلــی در نظــر گرفــت کــه فرآیندهــای

دولومیتــی شــدن ،شکســتگی ،انحــال باعــث افزایــش
تخلخــل و در نتیجــه باالتــر رفتــن کیفیــت مخزنــی و در

مقابــل فرآیندهــای ســیمانی شــدن ،اســتیلولیتی شــدن

و میکریتــی شــدن بــا کــم کــردن میــزان تخلخــل و

فضاهــای آزاد باعــث کاهــش کیفیــت مخــزن در بخــش
ماســه ســنگی آســماری میــدان آغاجــاری شــده اســت

(شــکل  ،5ب ،ث ،ح) .در بعضــی از نمونههــای مــورد
مطالعــه تخلخــل ،نــوع شکســتگی باعــث افزایــش تخلخــل
و تراوایــی و در نتیجــه افزایــش کیفیــت مخزنــی شــده

اســت .ســیمان انیدریتــی بــه دلیــل فراوانــی کــم و بافــت
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پویکیلوتاپیــک تاثیــر چندانــی در کاهــش کیفیــت

امــا بــا توجــه بــه اینکــه فقــط  10 mاز ضخامــت ســازند

رســی بهخصــوص نــوع کائولینیــت (شــکل  ،6پ) بــا

ماســه ســنگی در ایــن قســمت وجــود نــدارد و از عمــق

مخزنــی ســازند آســماری نداشــته اســت .کانیهــای
شــکل کتابــی خــود فضاهــای خالــی را پــر کــرده و باعــث

کاهــش کیفیــت مخزنــی میشــوند [ ]23کــه ایــن نــوع

کانــی رســی نیــز در میــدان آغاجــاری وجــود داشــته و

کیفیــت مخزنــی را کاهــش میدهــد .از طرفــی میکریتــی
شــدن بــا تشــکیل ماتریکــس بــه نظــر میرســد کــه

نقــش مخــرب در کیفیــت مخزنــی داشــته و آن را
کاهــش میدهــد .نمودارهــای ژئوفیزیکــی از جملــه ابــزار
قدرتمنــد جهــت بررســی خــواص مخزنــی ســنگها از

جملــه تخلخــل ،نســبت اشــباع آب و نفــت ،ضخامــت

زون تولیــد ،لیتولــوژی و تراوایــی هســتند [ .]25در ایــن
قســمت بــه بررســی تغییــرات خــواص مخزنــی چاههــا

بــا اســتفاده از ایــن نمودارهــا میپردازیــم :مطالعــات
انجــام شــده در چــاه شــماره  64مربــوط بــه زون  4اســت،

()%

آســماری در ایــن چــاه مطالعــه شــده اســت تمــام بخــش

 2389تــا  2399 mایــن ســازند شــامل بخــش کربناتــه و
بخــش مخلــوط آواری -کربناتـه اســت (شــکل .)7بــا ایــن
وجــود ،بــا توجــه بــه نمودارهــای چاهپیمایــی بهخوبــی

میتــوان مشــاهده کــرد کــه میــزان تخلخــل در
بخشهایــی کــه میــزان ذرات آواری بیشــتر شــده اســت

(عمــق  2391تــا  ،)2393 mبهطــور قابــل مالحظــه
افزایــش یافتــه اســت (شــکل .)7بــا توجــه بــه تخلخــل
محاســبه شــده در نمونههــای مــورد مطالعــه بیشــترین

میــزان تخلخــل مربــوط بــه قســمت آواری ـ کربناتــه

اســت و در نمونههــای مطالعــه شــده نیــز بهخوبــی
مشــخص اســت کــه در بخشهایــی کــه میــزان ماســه

افزایــش پیــدا میکنــد میــزان تخلخــل افزایــش مییابــد.

()m

شکل  -7الگهای چاهپیمایی ،و ستون رخسارهای و نمودار درصد تخلخل محاسبه شده از مقاطع نازک زون  4سازند آسماری در چاه
شماره  64میدان آغاجاری

بررسی تأثیر فرآیندهای ...
نیــز بیانگــر

گرفتــه اســت .رخســارههای ایــن چــاه بیشــتر مربــوط

مقایســه الگهــای

میــزان اشــباع شــدگی آب کاهــش و تخلخــل افزایــش

از ضخامــت کمتــری برخــوردار هســتند .بــا توجــه بــه

DT

و
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PHE

بــا

SW

ایــن مطلــب هســتند کــه در قســمتهای ماســهای
مییابــد و در الگ  SWحــدود صفــر و در الگ

PHIE

بــه حــدود  %1/5میرســد .امــا برخــاف چــاه شــماره 30

بــه ســنگهای کربناتــه بــوده و رخســارههای آواری
نمــودار رســم شــده براســاس درصــد تخلخــل بهدســت
آمــده مشــاهده میشــود کــه در بخشهــای آواری

تشــکیل دولومیــت در ایــن چــاه نقــش معکــوس داشــته و

(افقهــای  2164 m– 2160و  )2290 m-2295میانگیــن

طــوری کــه بــا وجــود افزایــش میــزان ماســه در برخــی

یافتــه و باعــث افزایــش در میــزان کیفیــت مخزنــی شــده

بهصــورت ســیمان فضاهــای خالــی را پــر کــرده اســت بــه
قســمتها ،شــاهد کاهــش درصــد میــزان تخلخــل

هســتیم (شــکل  .)7بــرای بررســی کیفیــت مخزنــی چــاه
شــماره  30از عمــق  2159تــا  2295 mبــه ضخامــت

 136 mمربــوط بــه زونهــای  3و  4مطالعــه صــورت

تخلخــل (حــدود )%30بهطــور قابــل مالحظ ـهای افزایــش

اســت (شــکل  .)8همچنیــن در ایــن قســمتها نمــودار
تخلخــل مؤثــر بــه طــور قابــل مالحظـهای افزایــش یافتــه

(از  %0/5بــه حــدود  %2/5رســیده اســت) کــه تأییــد

کننــده آن اســت.

شکل -8الگهای چاهپیمایی ،ستون رخسارهای و نمودار درصد تخلخل محاسبه شده از مقاطع نازک زون  3و 4سازند آسماری در چاه
شماره  30میدان آغاجاری
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در قســمتهای دیگــر چــاه کــه بیشــتر رخســارههای

 2727تــا عمــق  2730 mمیــزان الگ  RHOBبــه ســمت

و مخلــوط کربناتــی -آواری (میکریــت ماس ـهای و ماســه

رفتــن تخلخــل و کیفیــت مخزن در این قســمت اســت .در

کربناتــی (مادستونی-وکستونی-پکســتونی و گرینســتونی)
ســنگ آلوکــمدار) تشــکیل شــده اســت رونــد نمــودار
تخلخــل مؤثــر بهصــورت یکنواخــت بــوده و مقــدار

متوســطی در حــدود  %0/6را نشــان میدهنــد ولــی در
قســمتهایی کــه فرآیندهــای دیاژنــزی دولومیتــی شــدن

وانحــال روی داده کیفیــت مخزنــی بهتــری را میتــوان

 %2/95افزایــش نشــان میدهــد کــه نشــان دهنــده بــاال
چــاه شــماره  149بــر خــاف چــاه شــماره  ،64دولومیتــی
شــدن باعــث ایجــاد تخلخــل بیــن بلــوری شــده اســت

و در بیشــتر نمونههــا ،ایــن تخلخلهــای بیــن بلــوری
بــه تخلخــل حفــرهای تبدیــل شــدهاند ( بــه عنــوان
مثــال عمــق  )2716 mدر نتیجــه در افزایــش کیفیــت

مشــاهده کــرد و نمــودار تخلخــل مؤثــر مقــدار تقریبــاً

مخزنــی ایــن زون نقــش موثــری داشــتهاند (شــکل .)9

چــاه شــماره  149در قســمت غربــی یــال شــمالی میــدان

پیمایــی رســم شــده (شــکل  )10بــرای ایــن ســه چــاه

شــده بیشــترین ضخامــت بخش ماســه ســنگی را داراســت

کیفیــت مخــزن ایــن چاههــا نقــش موثــری داشــته و بــا

باالیــی در حــدود  %2/5را نشــان میدهــد (شــکل .)8

آغاجــاری قــرار داشــته و در بیــن ایــن ســه چــاه مطالعــه
(شــکل  50 m .)9از ضخامــت مطالعــه شــده ایــن چــاه

مربــوط بــه زون  3اســت و همانطــور کــه مشــاهده
میشــود بیشــترین درصــد تخلخــل آن مربــوط بــه
قســمت ماســه ســنگی و مخلــوط آواری -کربناتــه اســت.

نمودارهــای چاهپیمایــی نیــز بهخوبــی نشــان میدهنــد
کــه در قســمتهای ماســه ســنگی بهخصــوص از عمــق

در یــک نــگاه کلیتــر و بــا انطبــاق نمودارهــای چــاه
میتــوان گفــت کــه افزایــش میــزان ماســه در افزایــش

توجــه بــه زون بنــدی انجــام شــده براســاس خصوصیــات

سنگشناســی و پارامترهــای مخزنــی ،کیفیــت مخــزن در

زون  3بیــش از زون  4آســماری اســت کــه اصلیتریــن
دلیــل آن عــاوه بــر افزایــش درصــد کوارتــز ،دولومیتــی
شــدن گســترده در زون  3آســماری در ایــن بخــش از

میــدان آغاجــاری اســت.

شکل  -9الگهای چاهپیمایی ،ستون رخسارهای و نمودار درصد تخلخل محاسبه شده از مقاطع نازک زون  3سازند آسماری در چاه
شماره  149میدان آغاجاری
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شکل -10انطباق الگهای چاهپیمایی مربوط به سه چاه  64 ،30و  149میدان آغاجاری.
خط مبنا قاعده زون  3یا بهعبارتی رأس زون  4در نظر گرفته شده است.

نتیجهگیری

ـ فرآیندهــای انحــال ،دولومیتــی شــدن ،فشــردگی،

ســیمانی شــدن ،پیریتــی شــدن فرآیندهــای دیاژنــزی
موثــری هســتند کــه در زونهــای مــورد مطالعــه ســازند

آســماری میــدان آغاجــاری قابــل مشــاهده اســت و هــر

یــک براســاس نــوع و میــزان گســترش خــود باعــث
افزایــش و یــا کاهــش کیفیــت مخــزن ســازند آســماری

مخصوصــا بخــش ماســه ســنگی آن در میــدان آغاجــاری

شــده اســت.

ـ بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در ماســه ســنگهای
چاههــای مــورد مطالعــه وجــود دارد میتــوان بهخوبــی
مشــاهده کــرد کــه ضخامــت و میــزان رســوبات آواری از

ســمت جنــوب غربــی بــه شــمال شــرقی کاهــش یافتــه

اســت .بــه ایــن صــورت کــه چــاه شــماره  149بیشــترین
(در حــدود  )17 mو چــاه شــماره  30کمتریــن (در حــدود

 )3 mمقــدار ماســه ســنگی را در زون  3و  4دارا هســتند.

ـ بهطــور کلــی افزایــش کیفیــت مخــزن در چاههــای
مــورد مطالعــه بیشــتر در قســمتهای ماســه ســنگی و
ماســههای مخلــوط کــه انحــال و دولومیتــی شــدن در

آنهــا روی داده اســت ،مشــاهده میشــود.

ـ بــا مقایســه کیفیــت مخزنــی در ایــن دو زون مشــاهده
میشــود کــه زون  3نســبت بــه زون  4از کیفیــت

مخزنــی بهتــری برخــوردار اســت کــه مهمتریــن دلیــل
آن را میتــوان مربــوط بــه افزایــش میــزان ذرات آواری

و بیشــتر شــدن فضاهــای خالــی ،در نتیجــه دولومیتــی
شــدن دانســت.

ـ بــا توجــه بــه رخســارههای شناســایی شــده در ســازند
آســماری در میــدان آغاجــاری ،مشــاهده میشــود کــه

بــه ترتیــب رخســارههای ماســه آلوک ـمدار ،آهــک ماس ـهای
آلوکـمدار و کوارتزآرنایتــی دارای درصد بیشــتری کوارتز بوده

و بــا مقایســه نمودارهــای چاهپیمایــی در ایــن رخســارهها

کیفیــت مخزنــی ،رونــد بهتــری را نشــان میدهــد.
تشکر و قدردانی

نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد از حمایتهــای بــی
دریــغ مناطــق نفــت خیــز جنــوب جهــت در اختیــار قــرار
دادن دادههــای الزم بــرای انجــام ایــن مطالعــه کمــال
تشــکر و قدردانــی را داشــته باشــند.
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