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چکيده
آلودگي خاک و آبهاي زيرزميني به مواد ارگانيک و سمي ،يک مشکل شايع و زيست محيطي است .در اين ميان ،مواد نفتي
يکي از مهمترين آلوده کنندههاي محيط زيست به حساب ميآيند .پژوهش حاضر به بررسي رفتار تحکيمي خاکهاي رسي
آلوده به نفت و مشتقات آن پرداخته است .هدف اصلي ،تعيين پارامترهاي مرتيط با ميزان و سرعت نشست خاک آلوده به
سياالت نفتي مي باشد .جهت تحليل  ،اثر متغيرهاي مختلفي از جمله درصد آلودگي ،نوع آالينده و درصد تراکم بر رفتار
تحکيمي رس کائولينيت آلوده مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج حاکي از آن است که با افزايش درصد آلودگي ،ميزان
تراکم پذيري خاک آلوده نسبت به خاک تميز افزايش مي يابد ،اما پارامترهاي مرتبط با سرعت تحکيم از جمله ضريب تحکيم
و ضريب نفوذپذيري با ازدياد درصد آالينده کاهش خواهند يافت .ميزان کاهش مرتبط با نوع االينده مي باشد .ضريب تحکيم
رس آلوده به نفت خام با افزايش درصد آلودگي از صفر تا  ،3بين  82تا  12درصد بسته به تراکم نسبي خاک کاهش مي يابد
حال آنکه در رس آلوده به گازوئيل ،با افزايش صفر تا  3درصدي آلودگي ،ميزان کاهش در حدود  02درصد خواهد بود.
واژه هاي کليدي :رس کائولينيت ،تحکيم ،ضريب تحکيم ،ضريب نفوذپذيري ،آالينده نفتي.
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 .1مقدمه
خاکها با انواع و ترکيبات متعدد در مناطق مختلف ،مخلوطي از مواد معدني و آلي هستند که از تجزيه و تخريب سنگها در
نتيجه هوازدگي بوجود ميآيند .خاکها به دليل عمده فعاليتهاي انساني دچار آلودگي ميشوند .اکثر اين آلودگيها به علت
بروز تصادفات وسايل نقليه حامل سياالت آالينده ،نشت شيرابه از کف و جداره مدافن پسماندها و زباله هاي شهري و يا
نشت مواد نفتي از خطوط و شريانهاي انتقال نفت و گاز به داخل محيط متخلخل خاک اتفاق مي افتد .مواد نفتي و مشتقات
آنها در اثر حمل و نقل يا ذخيره سازي موجب بروز آلودگي در خاکها مي شوند .هرقدر مواد نفتي به عمق بيشتري از خاک
نفوذ کنند ،رفع آلودگي و لکه نفتي پروسه مشکلتر و پيچيده تري را به دنبال خواهد داشت .آلودگيهاي نفتي يک پيامد
اجتناب ناپذير از افزايش سريع جمعيت و فرآيند صنعتي شدن است که بهدنبال آن آلودگي خاک توسط مواد هيدروکربني
نفتي به شکل وسيع در اطراف تاسيسات اکتشاف و پااليش و به شکل موضعي در مسيرهاي انتقال اين مواد قابل مشاهده
است .نشت آالينده نفتي موجب آلودگي خاک و سبب تغيير خواص فيزيکي و شيميايي آن ميشود .تغيير در خواص فيزيکي
خاکهاي آلوده به نفت و مشتقات آن ،پايداري شيروانيها ،ظرفيت باربري پيها و ديگر سازههاي بنا شده بر آن را تحت
تاثير قرار ميدهد .با توجه به نفت خيز بودن کشور ايران و مجاورت با خاک و ضرورت احداث پااليشگاهها و سازههاي
عظيم روي اين نوع بستر ،مطالعه رفتار مکانيکي خاکهاي آلوده به منابع نفتي از اهميت بااليي برخوردار

است.

در اين زمينه تحقيقاتي صورت گرفته است که از جمله مهمترين آنها ميتوان به بررسيهاي انجام شده توسط السند و
همکاران [ ]1اشاره کرد .ايشان با بررسي رفتار تحکيمي رسهاي آلوده به نفت دريافتند که با افزايش آلودگي نفوذپذيري
خاک کاهش مييابد .خامه چيان و همکاران [ ]8طي تحقيق بر روي خواص ژئوتکنيکي خاک ماسهاي و رسي به اين نتيجه
رسيدند که با افزايش درصد نفت ،چگالي خشک حداکثر ،درصد رطوبت بهينه و نسبت تخلخل خاک کاهش خواهد يافت.
عبادي و کرماني [ ]1نيز با مطالعه خاک رس آلوده به نفت ،کاهش نفوذپذيري و افزايش تراکم پذيري خاک را مشاهده کردند.
راتناواريا و ميگودا [ ،]4الرحمن و همکاران [ ،]0معاونيان و يثربي [ ،]6حميدي و جداري [ ،]8خسروي و همکاران [ ]2و
استبرق و همکاران [ ]3از ديگر محققيني ميباشند که در اين زمينه به مطالعه و بررسي پرداخته و به نتايجي مشابه موارد
يادشده دست

يافتند.

هدف اصلي در پژوهش پيش روي ،ارزيابي رفتار تحکيمي خاک رس با کاني کائولينيت آلوده به نفت سفيد و گازوئيل است.
در اين راستا ،نمونههاي خاک رس کائولينيت با درصد آلودگي صفر 6 ،1 ،و  3درصد آالينده نفتي در دو درصد تراکم  82و
 32درصد تهيه شده و مورد آزمايش تحکيم قرارگرفته است.

 .2روش کار
به منظور انجام آزمايش تحکيم ،خاک رس با کاني کائولينيت با درصدهاي مختلف نفت سفيد و گازوئيل آلوده شده است.
جدول  1و  8مشخصات فيزيکي و شيميايي آالينده و خاک رس مورد استفاده را نشان ميدهد.
جدول  -1مشخصات فيزيکي رس کائولينيت

خاک

کائولينيت

سيستم طبقه بندي خاک

CL

حد رواني (درصد)

18

حد خميري (درصد)

88

نشانه خميري (درصد)

12
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چگالي ويژه

8/66

دانسيته خشک حداکثر ()kg/m3

1624

رطوبت بهينه (درصد)

13

جدول  -2مشخصات فيزيکي مشتقات نفتي

آالينده نفتي

نفت سفيد

گازوئيل

چگالي ()kg/m3

830

210

ثابت دي الکتريک ()-

1/2

8/2

ويسکوزيته در دماي  80درجه سانتيگراد ()kPa.s

8/81×12-6

11/3×12-6

خاک رس مصرفي از کارخانه صنايع کاشي و سراميک سازي و نفت سفيد و گازوئيل مورد استفاده جهت آلوده کردن خاک،
از جايگاه عرضه سوخت تهيه شده است .شکل ( )1دانهبندي خاک

رس کائولينيت که بر اساس استاندارد ASTM D422-63

[ ]12تعيين شده است را نشان ميدهد.
100
80

40

درصد ریزتر ()%

60

20

0.1

0
0.001

0.01
اندازه دانه (میلیمتر)
شکل  -1منحني دانه بندي خاک رس کائولينيت

به منظور بررسي رفتار خاک آلوده و ارزيابي پارامترهاي تحکيمي آن ،آزمايشهاي مختلفي در دو بخش فيزيکي و
مکانيکي بر روي خاک رس انجام شده است .آزمايشهاي فيزيکي به منظور دستيابي به خواص فيزيکي خاک انجام شده
است که شامل آزمايشهاي تراکم اصالح شده مي باشد که مطابق استاندارد  ]11[ ASTM D698-78صورت گرفته است.
آزمايشهاي مکانيکي جهت ارزيابي رفتار و پارامترهاي تحکيمي خاک آلوده انجام شده است .بدين منظور آزمايش تحکيم
يک بعدي (ادئومتري) بر روي نمونههاي خاک آلوده و تميز بر اساس استاندارد  ASTM D2435-04انجام گرفته است [.]18
در خصوص هر يک از آزمايشهاي فيزيکي و مکانيک انجام شده در اين تحقيق ،براي هر نسبت تراکم ،نوع و درصد آالينده،
حداقل دو آزمايش انجام گرفته و ميانگين نتايج گزارش شده است .اين موضوع موجب کم شدن خطاي آزمايشگاهي شده و
باعث مي شود حساسيت نتايج نسبت به خطاي آزمايشگاهي کاهش يابد.

3

بررسي رفتار و پارامترهاي تحکيمي خاک رس...

 1-2آزمايش تراکم اصالح شده
آزمايش تراکم اصالح شده جهت تعيين وزن مخصوص حداکثر و رطوبت بهينه خاک ،بر روي نمونه هاي رس آلوده به
درصدهاي صفر 6 ،1 ،و  3درصد نفت سفيد و گازوئيل انجام شده است.

 2-2آزمايش تحکيم
شکل ( )8نمايي از دستگاه ادئومتر مورد استفاده در اين تحقيق را نشان مي دهد .اين دستگاه از بخشهاي مختلفي شامل
 .1وزنه تعادل  .8اهرم انتقال نيرو  .1ميله بارگذاري  .4بخش انتقال نيرو  .0نشانگر تغييرمکان  .6سلول تحکيم  .8نشانگر تراز
اهرم و  .2بدنه اصلي تشکيل شده است .پس از اينکه نمونه با نسبت تراکم مورد نظر ( 82و يا  32درصد) ساخته شد داخل
سلول تحکيم قرار داده شده و سپس گيج اندازه گيري تغيير مکان که دقت آن برابر 2/21ميلي متر مي باشد روي درپوش
برنجي قرار داده مي شود تا در حين اشباع نمونه بتوان تغيير مکان نمونه را به صورت دقيق اندازه گرفت و تخلخل اوليه
نمونه را به صورت دقيق محاسبه نمود .پس از صفر کردن عدد گيج تغيير مکان ،آب مقطر در داخل سلول تحکيم ريخته شد
و عمليات اشباع سازي نمونه شروع مي شود .پس از اشباع کامل نمونه ،بارگذاري آن آغاز مي گردد .گام هاي بارگذاري
نمونه ها با دو برابر کردن بار در هر مرحله انجام مي شود .در اين تحقيق از ضريب اهرم  1به  12استفاده شده است .براي
شروع بارگذاري ،ابتدا رينگ حاوي نمونه را درون سلول تحکيم قرارداده شده و پيستون بارگذاري روي نمونه قرار ميگيرد.
سلول ،در مکان مخصوص آن گذاشته مي شود .سپس پيچ زير اهرم انتقال نيرو آنقدر چرخانده ميشود تا اهرم در حالت تراز
قرار بگيرد .سيستم انتقال نيرو در مکان مورد نظر قرار داده شده و با تغيير مکان ،وزنۀ تعادل به نحوي قرار ميگيرد که اهرم
انتقال نيرو بدون وجود پيچ زير اهرم در حالت تراز بايستد .اين حالت نشان ميدهد که هيچ فشاري به نمونه وارد نميشود
و نمونه تنها تحت تنش ناشي از وزن پيستون بارگذاري قرار دارد .بعد از انجام مراحل فوق ،نشانگر تغيير مکان در محل

مخصوص تعبيه شده و با چرخاندن صفحه روي آن ،نشانگر صفر ميشود .حال دستگاه آمادۀ بارگذاري و انجام آزمايش
خواهد بود.

در تحقيق حاضر براي ساخت نمونه ،به مقدار نياز از خاک مورد نظر درون آون خشک و از الک نمره  822عبور داده شده
است .خاک عبوري از الک با درصدهاي صفر 6 ،1 ،و  3درصد گازوئيل و نفت سفيد به روش دستي مخلوط شده و مدت
سه روز در محلي گذاشته شده است .اين مدت زمان ،مدت زمان عمل آوري نمونه ناميده ميشود و جهت انجام واکنشهاي

احتمالي بين دانههاي خاک و آالينده ميباشد .پس از گذشت مدت زمان سه روز ،نمونههايي با نسبت تراکم ( γ max

)γ

برابر  82و  32درصد ساخته شده و جهت اشباع کامل به مدت  36ساعت در سلول تحکيم پر از آب قرار داده شده است.
پس از اطمينان از اشباع کامل نمونهها ،آزمايش تحکيم با اعمال بار  8کيلوگرم که تنشي معادل  0/3کيلوپاسکال ميباشد ،آغاز
شده است .سپس تغيير شکل نمونه در زمانهاي صفر 10 ،6 ،و  12ثانيه و  10 ،2 ،4 ،8 ،1و  12دقيقه قرائت ميشود .در
سيکلهاي بعدي بارگذاري ،بار  16 ،2 ،4و  18کيلوگرم به نمونه اعمال شده و با ثبت مقادير تغيير شکل خاک ،منحني تغيير
شکل -لگاريتم زمان و حجم ويژه -تنش سربار ترسيم ميشود .با استفاده از اين منحنيها ميتوان ضرايب ضريب فشردگي
( ،)ccضريب تحکيم ( )cvو ضريب نفوذپذيري ( )kرا استخراج کرد.
با توجه به آنکه پديده تحکيم به عنوان يک پروسه زمان مند مطرح مي باشد ،ضريب تحکيم نرخ وقوع تحکيم در اليه رسي
را براساس رابطه زير بيان مي نمايد:
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شکل ( :)2نماي کلي دستگاه ادئومتر استفاده شده در اين تحقيق

cv .t
H2

Tv 

()1
در اين رابطه  Tvفاکتور بدون بعد زمان t ،زمان سپري شده از شروع تحکيم اليه رسي و  Hطول کوتاه ترين مسير زهکشي
آب حفره اي است .بر اساس ضريب تحکيم ( ،)cvضريب نفوذپذيري خاک ( )kاز رابطه زير قابل محاسبه است:

k = cv .mv .γw

در اين رابطه  mvضريب قابليت فشردگي حجمي خاک و  wوزن مخصوص آب است.

()8

 .5نتايج و بحث
شکلهاي ( )1و ( )4نتايج حاصل از آزمايش تراکم اصالح شده را نشان ميدهند .بر اين اساس وزن مخصوص اوليه خاک
رس کائولينيت تميز که  16/0 kN/m3ميباشد با افزايش آلودگي به ميزان  3درصد گازوئيل به  18/1 kN/m3افزايش مي يابد.
اين در حالي است که افزايش  3درصدي نفت سفيد تاثير چنداني بر وزن مخصوص حداکثر خاک نداشته و وزن مخصوص
 16/4 kN/m3را نشان مي دهد .در عين حال درصد رطوبت بهينه خاک در هر دو حالت کاهش خواهد داشت .به دليل
ويسکوزيته بيشتر نفت سفيد و گازوئيل نسبت به آب ،عمل لغزيدن دانههاي خاک بر روي يکديگر آسان ميشود و به موجب
آن خاک در رطوبت کمتري به حداکثر وزن مخصوص خود ميرسد .همچنين با افزايش ميزان آلودگي  3درصد گازوئيل،
وزن مخصوص خاک افزايش مييابد که اين امر با توجه به ويسکوزيته باالتر سيال گازوئيلي قابل توجيه است.
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درصد رطوبت ()%
شکل  -5منحني تراکم خاک تميز و آلوده به  8درصد ازوئيل
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شکل  -1تغييرات حجم ويژه-تنش سربار خاک آلوده به ازوئيل در نسبت تراکم  06درصد
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شکل  -0تغييرات حجم ويژه-تنش سربار کائولينيت آلوده به ازوئيل در نسبت تراکم  86درصد
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شکل  -0تغييرات حجم ويژه-تنش سربار کائولينيت آلوده به نفت سفيد در نسبت تراکم  06درصد
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تنش قائم (کیلوپاسکال)
شکل  -9تغييرات حجم ويژه-تنش سربار کائولينيت آلوده به نفت سفيد در نسبت تراکم  86درصد

شکلهاي ( )0تا ( )2تغييرات حجم ويژه (نسبت تخلخل )1+در برابر تنش سربار قائم وارده بر نمونه را نشان ميدهد .با
افزايش تنش قائم ،حجم ويژه کاهش مي يابد .کاهش حجم ويژه با ازدياد سربار قائم تا تنش حدود  122کيلوپاسکال که
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بيانگر تنش پيش تحکيمي وارده در زمان ساخت نمونه هاست با نرخ کمتري صورت مي پذيرد حال آنکه در تنشهاي قائم
بيش از  122کيلوپاسکال ،کاهش حجم ويژه با نرخ بيشتري بوقوع مي پيوندد .با کاهش سربار در خالل باربرداري نيز حجم
ويژه افزايش خواهد يافت .همچنين حجم ويژه نمونه ها با افزايش درصد آلودگي کاهش مييابد .دليل اين امر افزايش
ويسکوزيته سيال نفتي ميباشد که موجب روغنکاري دانههاي خاک شده و عمل تراکم براحتي بيشتري نسبت به آب صورت
ميگيرد و کاهش نسبت تخلخل و به تبع آن کاهش مقادير حجم ويژه را سبب ميشود .بر اساس نتايج حميدي و جداري[،]8
درصورتيکه در شرايط عمل آوري به نمونه اجازه تورم داده نشود ،روند تغييرات ارائه شده در شکلهاي ( )0تا ( )2برعکس
خواهد بود .با توجه به پتانسيل وقوع تورم در نمونه هايي که تحت اعمال سربار عمل آوري مي شوند ،امکان ازدياد حجم
مخصوص به مقادير بيشتر از خاک تميز وجود خواهد داشت (حميدي و جداري .)1138
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بر اساس منحنيهاي تحکيم بدست آمده ،تغييرات ضريب فشردگي با درصد آالينده در خاک مطابق شکلهاي ( )3و ()12
بدست ميآيد .همانطور که در اين شکلها مشاهده ميشود ،با افزايش درصد آلودگي ،ضريب فشردگي خاک افزايش مييابد
و مقادير بدست آمده براي خاک آلوده به گازوئيل تا حدي بيشتر از نمونههاي آلوده به نفت سفيد است .بدين ترتيب مشخص
8
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مي شود که با افزايش آالينده نفتي در خاک ميزان نشست آن افزايش خواهد يافت .براساس شکل ( )3و مقايسه مقادير
ضريب فشردگي در درصدهاي آلودگي با گازوئيل صفر تا  %3در نسبت تراکم  %82مشخص مي شود که مقادير نشست در
حدود  %02افزايش خواهند داشت .اين مقدار در خاک آلوده به  %3نفت سفيد در حدود  %16خواهد بود .البته بر اساس شکل
( )12با ازدياد درصد تراکم نمونه ها به  %32از تاثير درصد آلودگي بر نشست پذيري خاک رس کائولينيت کاسته خواهد شد.
در واقع در نمونههاي با درصد تراکم  %32ضريب فشردگي تا حدي افزايش داشته ولي بدليل تراکم باالي دانههاي خاک،
نوع سيال نفتي تاثير چنداني بر مقدار ضريب فشردگي نداشته است و تنها موجب افزايش کمي در مقدار آن شده که اين
موضوع در تطابق با نتايج تحقيقات ساير محققين ازجمله الرحمن و همکاران [ ]0مي باشد.
به منظور محاسبه پارامترهاي زماني مرتبط با سرعت تحکيم ،ضريب تحکيم خاک با استفاده از روش ارائه شده توسط
رابينسون و آالم ]11[ 1با درنظر گرفتن بخش اوليه منحني تغييرشکل قائم نمونه در برابر لگاريتم زمان سپري شده از ابتداي
تحکيم استفاده شده است و مقادير بدست آمده در قالب نمودارهاي ( )11تا ( )14ارائه شده است.
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بر اساس نمودارها با افزايش تنش سربار ،ضريب تحکيم کاهش مييابد .بطوريکه در شکلهاي ( )11تا ( )14مشاهده ميشود
با افزايش تنش سربار ،ضريب تحکيم به سمت مقادير کمتر حرکت ميکند زيرا رس کائولينيت اعم از آلوده و غيرآلوده،
عمدتا در تنشهاي کم و در همان ابتداي اعمال تنش ،بخش عمدهاي از تحکيم خود را تجربه مي نمايد و پس از آن سرعت
11
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انجام تحکيم و در نتيجه آن ضريب تحکيم کاهش مييابد .همچنين نمونههاي آلوده به گازوئيل و نفت سفيد ،نمونههاي با
نسبت تراکم کمتر ،ضريب تحکيم بيشتري دارند .اين امر بدليل نسبت تخلخل و فضاي خالي بيشتر مابين دانههاي خاک
است .تحکيم خاکي که حفرات خالي بيشتري در بين دانههاي خود دارد ،سريعتر اتفاق ميافتد و اين امر در نمونههاي با
نسبت تراکم  82بخوبي قابل مشاهده است گرچه با افزايش درصد آالينده در خاک از سرعت وقوع تحکيم کاسته مي شود.
شکلهاي ( )10و ( )16متوسط ضرايب تحکيم محاسبه شده در تنشهاي سربار مختلف را ارائه مي نمايند .با توجه به لزجت
بيشتر ،مقادير ضريب تحکيم بدست آمده براي کائولينيت آلوده به گازوئيل کمتر از کائولينيت آلوده به نفت سفيد ميباشد .در
واقع سيال گازوئيل با توجه به ويسکوزيته باالتر به راحتي نفت سفيد نميتواند از بين حفرات خاک خارج شود .با در دست
داشتن مقادير ضريب تحکيم ،ضريب نفوذپذيري خاک محاسبه و تغييرات آن با درصد آالينده نفتي در شکلهاي ( )18تا ()82
نشان داده شده است.
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بر اساس شکلهاي ( )18تا ( )82مشاهده ميشود ضريب نفوذپذيري خاک با افزايش درصد آلودگي کاهش مييابد .در
تنشهاي سربار کم ،ميزان کاهش اين ضريب در مقايسه با تنشهاي سربار بزرگ بيشتر است .همچننين مشاهده ميشود که
ضريب نفوذپذيري خاک آلوده به نفت سفيد در تراکم نسبي  82درصد بيش از نمونههاي آلوده به گازوئيل ميباشد که دليل
آن لزجت سيال موجود در محيط متخلخل و تاثير آن بر نفوذپذيري خاک است .در نسبت تراکم  ،%32ضريب نفوذپذيري
خاک آلوده به گازوئيل و نفت سفيد تفاوت چنداني نداشته که اين امر نشان دهنده تاثيرات کمتر نوع االينده بر رفتار تحکيمي
خاک رسي در نسبتهاي تراکم باال است.

 .4نتيجه يري
با انجام آزمايش تحکيم بر خاک رس کائولينيت آلوده شده با نفت سفيد و گازوئيل نتايج مختلفي به شرح زير بدست بدست
آمد:
-1با افزايش ميزان آلودگي در خاک آلوده ،درصد رطوبت بهينه خاک کاهش مي يابد .همچنين ،در خاک آلوده به گازوئيل،
وزن مخصوص خشک خاک افزايش داشته اما در مورد خاک آلوده به نفت سفيد ،بهنظر ميآيد که با افزايش درصد آلودگي،
وزن مخصوص خشک خاک کاهش خواهد يافت.
-8با ازدياد تنش سربار ،حجم ويژه خاک آلوده و غير آلوده کاهش خواهد داشت و با کاهش تنش سربار در زمان باربرداري،
اين مقادير افزايش مييابد .در خاک آلوده به گازوئيل و نفت سفيد ،با افزايش درصد آلودگي ،نمودار تحکيم به سمت کاهش
مقادير حجم ويژه ميل مي نمايد .مقادير حجم ويژه خاک آلوده به گازوئيل کمتر از خاک آلوده به نفت سفيد بوده و با افزايش
نسبت تراکم ،خاک از مقادير حجم ويژه کمتري برخوردار خواهد بود.
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-1مقادير ضريب فشردگي در نمونههاي با نسبت تراکم کمتر ،در حالت آلوده به گازوئيل بيش از نمونههاي آلوده به نفت
سفيد است اما در نمونههاي با نسبت تراکم بيشتر اختالف چنداني رويت نشده است .بطور کلي با افزايش درصد آلودگي در
خاک رس کائولينيت ضريب فشردگي و در نتيجه آن پتانسيل نشست پذيري خاک افزايش مي يابد.
-4ضريب تحکيم خاک آلوده به گازوئيل و نفت سفيد با افزايش درصد آلودگي کاهش خواهد داشت و مقادير اين ضريب
در خاک آلوده به گازوئيل کمتر از خاک آلوده به نفت سفيد است .با افزايش نسبت تراکم ،ضريب تحکيم کاهش يافته و
متعاقب آن سرعيت عمليات تحکيم کمتر خواهد شد.
-0بدليل لزجت بيشتر ،مقادير ضريب نفوذپذيري خاک آلوده به گازوئيل کمتر از خاک آلوده به نفت سفيد است اما با افزايش
نسبت تراکم نمونه ها اين اختالف کاهش خواهد يافت.

 .1فهرست عالئم و اختصارات
تعريف

عالمت

وزن مخصوص



وزن مخصوص حداکثر

max

وزن مخصوص آب

w

ضريب فشرد ي

cc

ضريب تحکيم

cv

ضريب نفوذپذيري

k

فاکتور بدون بعد زمان

Tv

ضريب قابليت فشرد ي حجمي

mv

زمان

t

طول کوتاه ترين مسير زهکشي

H

تشکر و قدرداني
از آقايان دکتر ترابي آزاد و مهندس سليماني بخاطر داوري مقاله سپاسگزاري مي گردد.
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چکيده
بررسي عوامل موثر بر خواص پتروفيزيکي سنگ مخزن جهت شبيه سازي مدل ديناميکي مخازن هيدروکربوري امري ضروري
مي باشد .اهميت اين مطالعه به اين علت است که ضريب سيمان شدگي وابسته به تغييرات فشار مخزن است و موثرترين
پارامتر در ميزان اشباع شدگي آب در مدل هاي مذکور مي باشد .در اين راستا ابتدا نمونه هاي يکي از مخازن هيدروکربوري
واقع در جنوب غرب ايران به روش واحدهاي جريان هيدروليکي طبقه بندي و سپس براي هر واحد جرياني ،ضريب سيمان
شدگي در مدل هاي آرچي و بهترين برآزش در فشارهاي محيط  8222،1022 ،222 ،و  0222پام تعيين و تغييرات آن در
برابر فشارهاي مختلف به صورت روابط تجربي ارائه گرديد (.محدوده ضريب همبستگي  R2در اين ارتباط بين  2/36و 2/33
مي باشد) .همچنين در اين مطالعه ارتباطي بين شاخص منطقه اي جريان در هر واحد جرياني و بازه تغييرات ضريب سيمان
شدگي حاصل از فشارهاي مختلف ارائه شد .نتايج حاصل از اين ارتباط نشان داد که با افزايش شاخص منطقه اي جريان،
بازه تغييرات ضريب سيمان شدگي کاهش يافته است.
واژه هاي کليدي :ضريب سيمان شدگي ،واحدهاي جريان هيدروليکي ،اشباع شدگي ،فشار همه جانبه.
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 .1مقدمه
يکي از پارامترهاي مهم در محاسبه حجم مخزن ،ميزان اشباع هيدروکربورمي باشد .در ارزيابي اشباع شدگي آب و نفت
معادالت مختلفي ارائه گرديده است که بر مبناي معادله آرچي پايه گذاري شده اند .دسترسي به مقادير واقعي اشباع شدگي
آب ،وابسته به ارزيابي دقيق ضرايب آرچي مي باشد .آرچي اين ضرايب را براي مخازن ماسه سنگي معرفي و براي آن مقادير
ثابتي در نظر گرفت .تاثيرگذارترين ضريب بر اشباع شدگي آب  ،ضريب سيمان شدگي است .در سنگ هاي کربناته برخالف
ماسه سنگ ها به دليل ناهمگوني ،داراي تنوع زياد در ليتولوژي ،بافت ،شکل و هندسه منافذ مي باشد .ضريب سيمان شدگي
نيز تحت تاثير اين عوامل خصوصا" عوامل تغييرات دياژنتيکي ،نوع تخلخل و هندسه منافذ است .در نتيجه اين ضريب در
سنگ هاي کربناته ثابت نبوده و با تغيير فشار مخزن تغيير خواهدکرد .لذا الزم است تاثير تغييرات فشار مخزن بر تغييرات
اين ضريب مورد مطالعه و در پيش بيني رفتار مخزن

لحاظ گردد .

حسيني نيا و رضايي ( )1122در آناليز حساسيت پارامترها و ضرايب در معادله اشباع شدگي نشان دادند که ضريب سيمان-
شدگي و نماي اشباعي مي توانند بيشترين عدم قطعيت را در محاسبه اشباع شدگي سبب شوند] .[8همچنين بررسي انجام
شده توسط اسدالهي و همکاران ( ) 8222در سنگ هاي کربناته بيانگر اهميت ضريب سيمان شدگي و تاثير بسزاي آن در
عدم قطعيت اشباع شدگي ،نسبت به نماي اشباعي است] .[2تنادر ثابتي و همکاران ( )1131نمودار ضريب سيمان شدگي بر
حسب تخلخل را براي بازه هاي مختلفي از تخلخل ارائه دادند] . [1نمودار فوق اهميت مطالعه ضريب سيمان شدگي را
آشکار مي سازد .اين نمودار نشان مي دهد که تغييرات جزئي ضريب سيمان شدگي مي تواند سبب تغيير قابل توجهي در
اشباع شدگي آب گردد.
فت و وايبلي ( ) 1302جزو اولين محققيني هستند که در زمينه تاثير فشار همه جانبه بر روي سيمان شدگي مطالعاتي انجام
دادند] .[12محققيني همچون فهد و همکاران در سال  8222ميالدي به منظور تخمين تراوايي سنگ مخزن نفتي و اسويرسکي
و همکاران در سال  8224به منظور تحليل چالش ها در توصيف ميدان نفتي از روش واحدهاي جريان هيدروليکي استفاده
نمودند] 3و

. [ 14

در اين مطالعه تاثير فشار همه جانبه بر تغييرات ضريب سيمان شدگي در واحدهاي جريان هيدروليکي در يک حلقه چاه از
مخازن کربناته گازي در جنوب ايران متعلق به سازند داالن و کنگان مورد بررسي قرار گرفته است .سازند داالن و کنگان در
بردارنده مهمترين مخازن گازي در جنوب ايران بوده و به لحاظ نوع تخلخل بسيار متنوع مي باشند .محدوده پوشش عمقي
نمونه هاي مخزن مورد مطالعه  110متر مي باشد .مطالعه در عدد دانسيته و توصيف مختصر زمين شناسي نشان داد که جنس
نمونه هاي مورد مطالعه آهک و اغلب دولوميت مي باشند .همچنين تخلخل غالب نمونه ها ،قالبي و در اغلب نمونه ها
تخلخل حفره اي نيز ديده شد .اندازه گيري تخلخل و نفوذپذيري نشان مي دهد که تغييرات تخلخل هليم و تراوايي نمونه
هاي سنگ مخزن به ترتيب بين  1/22تا  11/63و  2/211تا  182/36مي باشند.

 .2روه بندي نمونه هاي سن

مخزن در واحدهاي جريان هيدروليکي

در نظريه واحدهاي جريان هيدروليکي هر واحد جرياني ،به عنوان حجمي از کل سنگ مخزن تعريف مي شود بطوريکه
خواص زمين شناسي کنترل کننده جريان ،به صورت دروني ثابت و به صورت قابل پيش بيني شدني متفاوت از مشخصات
ساير سنگ ها مي باشد .بنابرين واحد جريان هيدروليکي منطقه اي از مخزن با اليه بندي خاص است که به طور جانبي و
قائم ممتد بوده ،و جريان مشابهي دارد] .[6واحدهاي جريان هيدروليکي مرتبط با توزيع رخساره هاي زمين شناسي و به
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مطالعه تاثير فشار بر روي ضريب سيمان شدگي سنگ هاي کربناته...
خصوص رسوبي بوده ولي الزاما" مرزهايش با مرزهاي رخساره هاي سنگي منطبق نيست ] .[4تلفيق هاي متنوع از عوامل
تاثيرگذار زمين شناسي مي توانند واحدهاي جريان هيدروليکي مجزا را به وجود آورند که هر کدام خواص انتقال سيال
مشابهي دارند .واحدهاي جريان هيدروليکي تحت تاثير زمين شناسي مخزن شامل بافت  ،نوع کاني و محل قرار گرفتن و
فراواني آن ،اندازه گلوگاه هاي تخلخل و ژئومتري منافذ مي باشد .البته فيزيک سيال و تاثير آن روي واحدهاي جريان
هيدروليکي هم جاي خود را دارد که مي توان به تعداد فاز سيال موجود در منافذ ،ويسکوزيته و چگالي اشاره کرد .با داشتن
تعاريف شاخص منطقه اي جريان ( )FZIاز رابطه 8و شاخص کيفيت مخزني) (RQIاز رابطه 1و تخلخل نرمال شده ( )zاز
رابطه  ،1رابطه  4حاصل خواهد شد که در واقع مفهوم رياضي واحدهاي جريان هيدروليکي مي باشد.
()1
()8

k
φe

RQI = 0.0314

1
F S τ 2 S 2 gv

= FZI

 e 

 1 e 

z  

()1
()4

RQI  z  FZI

در اين روابط  FSعامل شکل k ،تراوايي بر حسب ميکرومتر مربع e ،تخلخل موثر(به صورت کسري) sgv ،مساحت سطح
واحد حجم  ،ضريب 2/2114جهت تبديل ميلي متر مربع به ميلي دارسي

و Fs 2

ثابت کوزني مي باشد که مقدار آن متغيير

بوده و در حقيقت  FSτ2S2gvتابعي از خصوصيات زمين شناسي محيط متخلخل و تغييرات هندسه حفرات است و به همين
علت مي توان از آن به عنوان معياري جهت تمايز واحدهاي جريان هيدروليکي از يکديگر استفاده کرد.
در شرايط ايده آل نمودار لگاريتمي  RQIدر مقابل  zيک نمودار خطي با شيب يک خواهد بود و مقدار متوسط  FZIمحل
تالقي خط با  z=1خواهد بود .مبناي طبقهبندي واحدهاي جريان هيدروليکي مشخص کردن گروه داده ها از خطوط راست
با شيب يک روي نمودار لگاريتمي  RQIبرحسب  zاست].[4
بعد از محاسبه پارامترهاي مرتبط با گلوگاه هاي تخلخل يعني  RQIو FZIقادر خواهيم بود واحد هاي جريان هيدروليکي را
براساس  FZIهاي مختلف مقايسه نماييم .هر چند که براي هر واحد هيدروليکي مي بايستي يک مقدار  FZIدر محدوده مقدار
متوسط واقعي وجود داشته باشد .ليکن اين در تئوري صادق بوده و در عمل به دليل اندازه گيري خطاهاي تصادفي در آناليز
مغزه يک توزيع از  FZIدر محدوده مقدار متوسط واقعي وجود دارد .تابع توزيع کلي  FZIها يک انطباق از توابع توزيع
جداگانه اطراف متوسط  FZIمربوط به هر واحد جريان هيدروليکي است .شناسايي هر متوسط  FZIيا واحد جريان هيدروليکي
نيازمند تجزيه کلي توزيع  FZIبه عناصر سازنده اش مي باشد .براي رسيدن به اين مهم مي توان از روش هاي نمودار احتمال،
الگوريتم آناليز دسته بندي تحليلي و آناليز هيستوگرام جهت گروه بندي مناسب واحدهاي جريان هيدروليکي بهره گرفت].[1
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 1-2روش تحقيق
مطالعات بر روي  811نمونه پالگ استوانه اي شکل به قطر  1/0اينچ مربوط به يک حلقه چاه از ميادين کربناته گازي جنوب
غرب ايران صورت گرفت .در قدم نخست آماده سازي نمونه ها ،شامل پالگ گيري ،شستشو توسط حالل تولوئن و متانول
و خشک نمودن آنها در آون هاي حرارتي انجام و سپس خواص معمولي مغزه شامل تخلخل و تراوايي اندازه گيري شد .با
گروه بندي نمونه ها به روش واحدهاي جريان هيدروليکي ،چهار واحد هيدروليکي براي مخزن فوق تشخيص داده شد .در
مرحله بعد به منظور آزمايشات مقاومت الکتريکي در هر چهار واحد جرياني  08نمونه از واحدهاي جرياني مختلف انتخاب
و با آب نمک با شوري معادل سازند اشباع گرديد و سپس نمونه ها داخل سيستم مغزه نگهدار هيدرواستاتيک دستگاه
 Overburden Rigقرار گرفت و با اعمال فشار همه جانبه توسط پمپ ،چند برابر حجم فضاي متخلخل نمونه به آن آب
نمک معادل شوري سازند تزريق شد و بعد از ايجاد شرايط تعادل مقدار مقاومت نمونه بر حسب اهم اندازه گيري و ثبت
گرديد.
با پايان يافتن آزمايش در شرايط فشار محيط ،به منظور بررسي تاثير افزايش فشار همه جانبه بر مقاومت الکتريکي نمونه
پالگ ،فشارهاي همه جانبه به ميزان  1022 ، 8222 ، 222و 0222پام افزايش يافت و در هر مرحله فشاري مقاومت الکتريکي
اندازه گيري و ثبت شد .با توجه به تاثير دما بر روي هدايت الکتريکي تصحيح دمايي براي مقامت الکتريکي از رابطه 0
صورت گرفته است .در اين رابطه  R1و  T1به ترتيب مقاومت الکتريکي و دما درحين آزمايش بوده و  R2و  T2به ترتيب
مقاومت الکتريکي و دما در شرايط دماي مورد نظرمي باشد].[8
R1 T1  21.5
T2  21.5

()0

R2 

مقاومت ويژه الکتريکي نمونه و مقاومت ويژه آب سازندي با استفاده از روابط  6و  8تعيين شده اند].[11
A
L

()6
()8

R0  R

] RW = [(400000 /T f )PW

0.88

در روابط فوق  Aسطح مقطع و Lطول نمونه بر حسب متر pw ،شوري آب سازند بر حسب  ppmو TFدماي سازند بر حسب
درجه فارنهايت ميباشند .اندازهگيريها با دقت  2/8درصد بوده و در فرکانس يک کيلو هرتز انجام شده است .در نهايت
مقدار فاکتور مقاومت سازندي براي هر نمونه از رابطه  2محاسبه گرديد.
()2

RO
a
= m
RW φ

=F

در اين رابطه  Roمقاومت سنگ صددرصد اشباع با آب Rw ،مقاومت آب سازندي a ،ضريب پيچاپيچي  ،تخلخل و
ضريب سيمان شدگي مي باشد.
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 .5بحث و نتايج:
 1-5تغييرات مقادير ضرايب آرچي در واحد هاي جريان هيدروليکي
در اين مطالعه ،با بکارگيري هيستوگرام توزيع فراواني و روش آناليز خوشه اي مقادير  ،FZIچهار واحد جرياني هيدروليکي
تشخيص داده شد .در شکل  8مقادير متوسط  FZIکه از ارتباط شاخص کيفيت مخزني برحسب تخلخل نرمال شده بدست
ميآيد براي نمونههاي مخزني مورد مطالعه تعيين شده است .نمودار تخلخل برحسب تراوايي در هر واحد جريان هيدروليکي
در شکل  1نشان داده شده است .توابع به شکل  Y=aXbبهترين برازش را در اين ارتباط نشان مي دهد .ضريب همبستگي
 2/36 ،2/34 ،2/28و  2/32به تريب براي واحدهاي جريان هيدروليکي  1و  8و 1و 4مناسب بودن روش طبقهبندي داده ها
را تاييد مي کند.
در روش عمومي از رسم نمودار لگاريتمي  Fبر حسب  ، خطي حاصل خواهد شد که شيب آن  mو عرض از مبدا

آن a

خواهد بود .در توجيه مقادير متفاوت  aو  mمي توان گفت که افزايش درجه سيماني شدن ,تاثير بيشتري بر روي فاکتور
مقاومت سازندي نسبت به مقدار تخلخل دارد .لذا در اين حالت مقدار  mباال و مقدار  aکمتر مي باشد ،در حالي که کاهش
جورشدگي دانههاي کروي تاثيرکمتري بر روي فاکتور مقاومت سازندي نسبت به تخلخل دارد .بنابراين  mحاصل کمتر و
مقدار  aخيلي بيشتر است .اين دو پارامتر تا حدود زيادي تحت تاثير فضاي منافذ و خصوصيات کلي خلل و فرج نظير شکل
جورشدگي ،اندازه و تغيير شکل منفذ ،فاکتور پيچاپيچي ،نوع سيستم تخلخل (بين دانهاي ،بين بلوري ،شکستگي) فشردگي
و محتويات رسي ميباشند] .[10نمودارهاي لگاريتمي  4و  0ارتباط فاکتور مقاومت سازندي با تخلخل را ،در هر واحد جريان
هيدروليکي نشان مي دهد .شکل  4حاصل از رابطه آرچي و شکل  0حاصل بهترين برآزش مي باشد .بهترين انطباق در اين
نمودارها به صورت  F=a/mمي باشد .در جدول  1روابط تجربي حاصله به همراه ضريب همبستگي آنها ارائه گرديده است.
نتايج حاصل نشان مي دهد که با افزايش شاخص منطقه اي جريان ،ضريب سيمان شدگي به تدريج کاهش يافته است .شيب
اين تغييرات کاهشي به نحوي است که با افزايش شاخص منطقه اي جريان کمتر شده و در واحدهاي با شاخص جرياني
باالتر به حداقل ميزان خود رسيده است.

 2-5ارتباط ضريب سيمان شد ي با فشار همه جانبه
پارامتر سيمان شدگي در سنگ ها بستگي به نوع سيستم تخلخل (بين دانهاي ،بين بلوري ،شکستگي يا حفرهاي) دارد .هرچند
که تاثير منافذ حفره اي و نحوه توزيع آنها در سنگ ها بر پارامتر سيمان شدگي ناشناخته مي باشد ولي در اين زمينه لوسيا در
سال  1321به اين نتيجه رسيد که افزايش تخلخل از نوع حفرهاي مقدار پارامتر سيمان شدگي را افزايش ميدهد] .[11همچنين
ارتباط منافذ حفره اي سبب کاهش اين پارامتر مي شود .آگولرا نيز درسال  1386افزايش تخلخل از نوع شکستگي را عامل
کاهش فاکتور سيمان شدگي دانست].[0
در اثر فشرده شدن سنگ تغيير شديدي در منافذ و شکل دانه ها ايجاد مي شود .هر چه اين فشردگي بيشتر شود ،دانه ها
بيشتر از حالت اوليه خود خارج شده ،پهن تر شده و در نتيجه باعث افزايش زاويه دار شدن دانه ،مقدار فشردگي منافذ ،مقدار
انبساط گرمايي و نيز توان سيمان شدگي مي شود .همچنين اين فشردگي يک کاهش چشم گير در تخلخل سنگ ايجاد مي
کند به همين دليل مقدار فاکتور پيچاپيچي و ضريب سيمان شدگي در سنگ با افزايش فشار ،افزايش پيدا مي کند] .[18در
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شکل ( )6تاثير فشار همه جانبه بر روي نمونه هاي سنگ مخزن مورد مطالعه در واحدهاي جرياني مختلف به نمايش در
آمده است .بررسي در اين شکل نشان مي دهد که با افزايش فشار ،مقادير ضريب سيمان شدگي در هر واحد جرياني افزايش
يافته است به نحوي که تاثير فشار بر تغييرات ضريب سيمان شدگي براي واحدهاي جرياني که شاخص منطقه اي جريان
بيشتري دارند کمتر بوده و براي واحدهايي که شاخص منطقه اي جريان پايين تري دارند بيشتر بوده است .بهترين برازش
براي نمودارهاي شکل  6به صورت رابطه چند جمله اي مي باشد .در جدول شماره  8مي توان روابط تجربي حاصله و
ارتباط مناسبي که بين اين دو متغير به وجود آمده را مشاهده نمود .
فاکتور پيچاپيچي تاثير محسوسي بر روي مقادير مختلفي همچون  ،تخلخل و تراوايي و فاکتور مقاومت سازندي دارد .بر اثر
افزايش فاکتور پيچاپيچي مقادير تخلخل و تراوايي کاهش يافته و فاکتور مقاومت سازندي و ضريب سيمان شدگي افزايش
مي يابد .نسبت باالي فاکتور پيچاپيچي به ضريب سيمان شدگي ،فراواني رس ها ،وجود انواع تخلخل هاي پيچيده و يا باال
بودن درجه بي قاعدگي دانه ها را نشان مي دهد .نسبت پايين فاکتور پيچاپيچي به ضريب سيمان شدگي ممکن است به علت،
تخلخل باالتر ،تراوايي باالتر و وجود دانه هاي کروي و ريز شکست ها باشد .در شکل  8ارتباط ضريب سيمانشدگي حاصل
از رابطه آرچي با فشار همه جانبه براي سنگ مخزن مورد مطالعه به نمايش گذاشته شده است و شکل  2همين نوع ارتباط
را درحالت بهترين برازش نشان مي دهد .منحني هاي حاصل در شکل  8نشان مي دهد که تاثير افزايش فشار بر روي ، m
در واحدهاي جرياني با  FZIپايين تر بيشتر از واحدهاي با  FZIباالتر مي باشد .منحني هاي حاصل از شکل  2که بهترين
برازش در اين ارتباط را نشان مي دهد نه تنها نتايج حاصله از شکل  8را نيز تاييد مي نمايد بلکه نشان مي دهد که افزايش
فشار در واحدهاي جرياني با  FZIباالتر ،باعث کاهش ضريب سيمان شدگي شده است .در شکل  3به وضوح مي توان ديد
که ميزان بازه تغييرات ضريب سيمان شدگي(اختالف مقدار ضريب سيمان شدگي در فشار  222و  0222پام) نسبت به
شاخص منطقه اي جريان ،در هر واحد جرياني يکسان نبوده و از واحد  1به سمت واحد  4در حال کاهش است .به عبارت
ديگر با در نظر گرفتن شکل  12مي توان گفت که با افزايش شاخص منطقه اي جريان ،تغييرات ضريب سيمان شدگي حاصل
از فشارهاي مختلف کاهش يافته است .در شکل  11نحوه تغييرات ضريب سيمان شدگي نسبت به ضريب سيمان شدگي
حاصل از فشار  222پام نشان داده شده است .با تلفيق شکل هاي  3و  12و ،11مي توان عنوان نمود که با افزايش شاخص
منطقه اي جريان که همراه با کاهش ضريب سيمان شدگي است به تدريج از تاثير ميزان فشار بر ضريب سيمان شدگي کاسته
شده است.
در توجيه نتيجه فوق مي توان گفت که ضريب سيمان شدگي عاملي از شکل هندسه حفرات است به نحوي که مقدار آن در
تخلخل هاي غير مرتبط بيشتر و در تخلخل هاي مرتبط کمتر مي باشد .احتماال تاثير فشار بربسته شدن فضا هاي غيرمرتبط
در نمونه هايي که  FZIپايين دارند نسبت به نمونه هايي که  FZIباالتري دارند بيشتر بوده و در نتيجه افزايش ضريب سيمان
شدگي را به دنبال داشته است.
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شکل -1تغييرات اشباع شد ي بر حسب تغييرات تخلخل و ضريب سيمان شد ي (تنادر ثابتي و همکاران [1])1581

شکل -2شاخص کيفيت مخزني بر حسب تخلخل نرمال شده

شکل -5ارتباط بين تخلخل و تراوايي در واحدهاي جريان هيدروليکي
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شکل -4ارتباط فاکتور مقاومت سازندي و تخلخل در فشار 5166پام (حاصل از رابطه آرچي) براي واحدهاي جريان هيدروليکي

شکل -1ارتباط فاکتورمقاومت سازندي و تخلخل در فشار  5166پام (حاصل از بهترين برازش) براي واحدهاي جريان هيدروليکي

شکل -0ارتباط ضريب سيمانشد ي و فشار موثر براي واحدهاي جريان هيدروليکي
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شکل -0ارتباط تغييرات ضريب سيمانشد ي (حاصل از رابطه آرچي) ،و فشار موثر براي واحدهاي جريان هيدروليکي

شکل -9ارتباط تغييرات ضريب سيمان شد ي (حاصل از بهترين برازش) و فشار موثر ،براي واحدهاي جريان هيدروليکي

شکل  -8ارتباط تغييرات ضريب سيمانشد ي و شاخص منطقه اي جريان براي واحدهاي جريان هيدروليکي
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شکل -16ارتباط تغييرات ضريب سيمانشد ي و شاخص منطقه اي جريان براي تمامي نمونه ها
جدول -1معادالت تجربي حاصل از ارتباط فاکتور مقاومت ويژه و تخلخل در هر واحد جريان هيدروليکي

R2

رابطه  mو P

واحد جرياني

0/44

m= -8*80-1 P2 +0/0008P +2/188

1

0/44

m= -6*80-9 P2 +9*80-5P +2/198

2

0/41

m= -1*80-9 P2 +4*80-5P +2/815

3

0/44

m= -1*80-9 P2 +4*80-5P +2/851

4

جدول -2معادالت تجربي حاصل از ارتباط ضريب سيمان شد ي و فشار موثر در هر واحد جريان هيدروليکي
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 .4نتيجه يري
 -1با بکارگيري روش واحدهاي جريان هيدروليکي به منظور طبقه بندي نمونه هاي مخزني  4واحد جرياني تشخيص داده
شد .مقادير شاخص منطقه اي جريان براي واحدهاي 1تا  4به ترتيب برابر  2/02 ،2/1 ،2/16و 1/23

تعيين شد.

 -8در هر واحد جرياني نحوه تغييرات ضريب سيمان شدگي نسبت به فشارهاي موثر مختلف ،به صورت نمودار و روابط
تجربي ارائه گرديد .محدوده ضريب همبستگي  R2در اين نوع ارتباط بين 2/36تا  2/33بوده است .نمودارها نشان مي دهد
که بيشترين مقدار ضريب سيمان شدگي متعلق به واحد 1و کمترين آن متعلق به واحد جرياني  4مي

باشد (شکل.)6

 -1مطالعات در نمودارهاي تغييرات ضريب سيمان شدگي و فشار موثر در واحدهاي جريان هيدروليکي نشان مي دهد که
روند شيب تغييرات ضريب سيمان شدگي از فشار  8222پام تغيير کرده است (شکل  6و  )8که علت آن را مي توان در چند
گانه بودن تخلخل نمونه ها

جستجو کرد .

 -4مطالعه ارتباط تغييرات ضريب سيمان شدگي حاصل از فشارهاي مختلف (اختالف ضريب سيمان شدگي در فشارهاي
 0222و  222پام) و شاخص منطقه اي جريان نشان مي دهد که بازه تغييرات ضريب سيمان شدگي در واحدهاي جرياني
مختلف يکسان نبوده و از واحد جرياني  1به سمت واحد جرياني  4به تدريج کاهش يافته است (شکل .)3به عبارت ديگر
با اندکي افت در فشار مخزن تغييرات زيادي براي مقدار ضريب سيمان شدگي در واحدهاي 1و 8رخ خواهد داد در صورتي
که اين تغييرات در واحدهاي  1و  4بسيار کمتر

خواهد بود.

 .1پيشنهادات
هرچند که در صورت نداشتن اطالعات کافي ولي به شرط داشتن واحدهاي جرياني يکسان (مشابه  )FZIدر يک ميدان مي
توان از نتايج يک چاه براي چاه ديگري در همان ميدان استفاده نمود ليکن چنانچه تعداد نمونه هاي مورد مطالعه افزايش و
مطالعه فوق بر روي مخازن بيشتري از يک ميدان انجام گيرد آگاهي ما از نحوه تغييرات ضريب سيمان شدگي نسبت به فشار
در واحد هاي جرياني کامل تر و نتيجه شبيه سازي مدل ديناميکي نيز واقعي تر خواهد

بود.

 .0عالئم اختصاري:
 :RQIشاخص کيفيت مخزني :FZI ،شاخص منطقه اي جريان :z ،تخلخل نرمال شده :F ،فاکتور مقاومت سازندي :تخلخل،
 :aضريب پيچاپيچي :m ،ضريب سيمان شدگي.

تشکر و قدرداني
از آقايان مهندس سليماني و مهندس سلطانيان بخاطر داوري مقاله سپاسگزاري مي گردد.
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مقايسه رخسارههاي الکتريکي با ونههاي سنگي تعيين شده به روش
واحدهاي همسان جرياني سازند کنگان در يکي از ميادين ازي خليج فارس
حيدر صائمي ،1وحيد توکلي ،2حسن
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*he_saemi@yahoo.com

دريافت اسفند  ،1131پذيرش تير 1134

چکيده
سازند کنگان با ضخامتي حدود  444متر از گروه دهرم ،پرمين ،در ناحيه مورد مطالعه به طور عمده ،از سنگ آهک و دولوميت
تشکيل شده که گاهي با ميان اليههاي انيدريتي نيز همراه است .در اين پژوهش ،از روش تفکيکپذيري چندتايي براي تعيين
رخسارههاي الکتريکي ميدان مورد مطالعه استفاده شده است .با توجه با اينکه در اين ميدان مطالعاتي جهت تعيين رخسارههاي
الکتريکي و تعيين گونههاي سنگي به روش واحدهاي همسان جرياني انجام نشده است ،انجام اين پژوهش اهميت کار را دو
چندان کرده است .در اين مقاله ،با استفاده از نمودارهاي پتروفيزيکي پرتو گاما ،چگالي و تخلخل نوترون رانده شده و دادههاي
مغزه در يکي از چاههاي ميدان ،گونههاي سنگي به روشهاي رخسارههاي الکتريکي و واحدهاي همسان جرياني ،تعيين
گرديد .تعيين رخسارههاي سنگي در اين ميدان ميتواند راه حلي کارآمد براي طبقهبندي رخسارههاي مخزن در جهت تعيين
خواص پتروفيزيکي سنگ مخزن و تفکيک مناطقي که پتانسيل باالتري براي توليد گاز دارند از مناطق کم پتانسيل باشد .در
اين راستا روش خوشه سازي براساس نمودار با تفکيکپذيري چندتايي ) (MRGCکه روشي براساس روش ناپارامتري  Kامين
همسايه نزديک و نمايش نموداري دادهها است ،بر روي نمودارهاي تخلخل نوترون ،چگالي و پرتو گاما اعمال شد ،تا
رخساره الکتريکي معادل رخساره سنگي به دست آمده از مغزه بازسازي شود .درنهايت خوشه هاي نهايي با تلفيق خوشه
هاي کوچک شکل ميگيرند که منجر به شناسايي پنج رخساره در اين ميدان گرديد .روش مورد استفاده در اين تحقيق نياز به
مغزه گيري گسترده در اين ميدان را رفع ميکند و منجر به صرفه جويي بسيار در هزينه و زمان ميشود .عالوه بر روش فوق،
گونههاي سنگي به روش واحدهاي همسان جرياني نيز تعيين گرديد .واحدهاي جرياني هيدروليکي روشي براي طبقهبندي
انواع سنگها نسبت به خواص جرياني ،برپايه پارامترهاي زمينشناسي و فيزيک جريان در مقياس منافذ است .در اين روش
نيز  0نوع واحد سنگي بدست آمد و در پايان اين دو روش با هم مقايسه شدند که در بسياري فواصل عمقي تطابق خوبي
داشتند .البته در بعضي فواصل عمقي نتيجه مناسب حاصل نشد که اين ميتواند به دليل عدم يکنواختي در برداشت نمونهگيري
در هر يک از دو روش و خطاهاي انساني باشد.
واژه هاي کليدي :سازند کنگان ،رخساره هاي الکتريکي ،خوشهسازي ،واحدهاي همسان جرياني ،گونه هاي سنگي.
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 .1مقدمه
سازند کنگان با سن ترياس پيشين بخش باالئي گروه دهرم را تشکيل مي دهد .اين سازند يکي از مهمترين سازندهاي مخزني
گازدار در خاورميانه و به طبع آن زاگرس چينخورده و بخشهاي وسيعي از خليج فارس است ] .[3رايجترين روش در
تعيين رخسارههاي سنگي استفاده از مغزهگيري است .داده مغزه ،مشاهدهاي مستقيم از رخسارههاي سنگي را در اختيار ما
قرار ميدهد و به کمک آن به صورت دقيق ميتوان رخسارههاي گوناگون را از يکديگر تفکيک کرد .اما با وجود همه
ويژگيهاي مثبت ،به سبب گران بودن عمليات مغزهگيري و نيز صددرصد نبودن بازيابي مغزه خارج شده از چاه ،اين روش
در تمامي چاههاي يک ميدان قابل استفاده نيست ] .[5از طرفي توصيف و آناليز مغزه بسيار وقتگير و به تجربه زمينشناس
بستگي دارد .بنابراين براي حل اين مشکل نياز به روشي است که هم ارزانتر از مغزهگيري باشد و هم بتواند دقت و
تفکيکپذيري رخسارههاي سنگي را تا حد مناسبي براي چاه هايي که مغزه ندارند ،ايجاد کند ] .[8يکي از روشهاي مناسب
براي پاسخ به اين نياز استفاده از دادههاي چاهپيمايي است .نمودارهاي پتروفيزيکي ،اطالعات غيرمستقيم از دادههاي زيرزميني
به دست ميآورد و نيز بسيار ارزانتر از استفاده از نتايج بررسيهاي مغزه است .با بررسي چند نمودار چاهپيمائي با هم،
ميتوان رخسارههاي الکتريکي که شباهتهاي زيادي با هم دارند را طبقهبندي کرد .رخسارههاي الکتريکي ميتوانند هم
خصوصيات سنگ و هم خصوصيات شاره مخزن را نمايش دهند و به کاربر اجازه ميدهند که واحدهاي رسوبي و اليهها را
از هم تفکيک کند .اگر رخسارههاي الکتريکي با رخسارههاي سنگي منطبق شوند ،ميتوان رخسارههاي الکتريکي را درحکم
جانشين براي رخساره سنگي ساخت و به کار برد .رخسارههاي الکتريکي ايجاد شده را ميتوان بعداً براي پيشبيني
رخسارههاي سنگي در چاههاي بدون مغزه و يا در بازههاي بدون مغزه چاههاي مغزهگيري شده به کار برد ] .[7يک روش
موثر براي تجزيه و تحليل رخساره ،ايجاد مدل طبقهبندي از رخسارهها است که دادههاي نمودار پتروفيزيکي را به مجموعهاي
از پاسخهاي نمودار که يک رسوب را توصيف ميکند ،تقسيم بندي ميکند و امکان تفکيک و شناسايي رسوب از ساير
رسوبات را فراهم ميآورد .به اين مجموعه از پاسخهاي نمودار يک دسته يا خوشه ميگويند .خوشهسازي بر اساس نمودار
با تفکيکپذيري چندتايي 1يک روش آماري ناپارامتري است که مشکل وابستگي به بُعد را از بين ميبرد و اطالعات مفيدي
در مورد رخسارههاي زمينشناسي از ساختار خود داده به دست ميآورد ] .[10اين روش که روشي براساس روش ناپارامتري
 Kامين همسايه نزديک و نمايش نموداري داده است ،بر روي نمودارهاي تخلخل ،چگالي و پرتو گاما اعمال شد تا رخساره
الکتريکي از آن حاصل گردد.
استفاده از روشهاي فوق براي تعيين گونههاي سنگي در ميادين متعددي بکار گرفته شده است که از آن جمله مي توان به
سازند سرمه در ميدان بالل و سازند آسماري در ميدان چشمهخوش اشاره کرد.

 .2موقعيت ميدان مورد مطالعه و چينه شناسي سنگي سازند کنگان
ميدان مورد بررسي در ميانه خليج فارس واقع شده که تنها دو چاه در اين ميدان تا انتهاي سازند کنکان حفاري شده است.
نام کنگان از ميدان عظيم گازي کنگان ،در حاشيه خليج فارس ،در  180کيلومتري جنوب خاوري بندر بوشهر گرفته شده،
ولي بُرش الگوي آن در چاه شماره( )1کوه سياه واقع در خاور تاقديس و گنبد نمک خورموج است ] .[1سازند کنگان در
ناحيه مورد مطالعه در بين سازند داالن در زير و سازند دشتک در باالي آن جاي دارد .مرز زيرين اين سازند با سازند داالن

)Multi-Resolution Graph based Clustering (MRGC
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(مرز بين پرمين و ترياس) از نوع ناپيوستگي فرسايشي است ] .[2مرز باالئي آن با سازند دشتک (بخش شيل آغار) به صورت
پيوسته و هم شيب است]. [12

 1-2داده هاي موجود
پايگاه اطالعاتي اين تحقيق شامل دادههاي مربوط به دو حلقه چاه که  6622متر از هم فاصله ميباشد .اين دادهها شامل
نمودارهاي خام پتروفيزيکي ،گزارشهاي مقاطع نازک از فواصل مغزه گرفته شده ،گزارشهاي آزمايش معمولي و ويژه

مغزه1

و تمامي گزارشهاي مربوط به زمينشناسي ميدان مورد مطالعه است .از اطالعات خام نمودارهاي پتروفيزيکي ميتوان به
نمودار پرتو گاما ، 8چگالي ،1تخلخل نوترون 4و نمودار صوتي 0اشاره کرد .در چاه  Aميدان مورد مطالعه ،نمودارهاي مذکور
از عمق  8231متري تا عمق  1320متري برداشت شده است ،که تمام سازندهاي مورد مطالعه را در بر مي گيرد .به همين
صورت براي چاه  ،Bنمودارهاي پتروفيزيکي از عمق  8231,4متري تا عمق  1320,4متري را پوشش

ميدهد .از چاه هاي A

و  Bميدان مذکور در مجموع  340,3متر مغزه برداشت شده است که  102متر از چاه  Aو  030,3متر از چاه  Bمي باشد .از
مغزههاي برداشت شده تعداد  1402مقطع نازک تهيه شده که  1422عدد از آن مربوط به چاه  Aو  8202عدد آن مربوط به
چاه  Bمي باشد.

 2-2روش کار
در اين پژوهش نخست با استفاده از نمودارهاي الکتريکي و روشهاي آماري  0رخساره الکتريکي بدست آمد .از طرفي با
توجه به اين که واحدهاي همسان جرياني ،که يک روش براي دستهبندي نوع سنگ و پيشبيني ويژگيهاي جريان بر پايه
پارامترهاي زمينشناسي ،رسوب شناسي و فيزيک جريان در مقياس حفرهاي ميباشد ،نيز با استفاده از نتايج مطالعات معمولي
مغزه 0 ،گونه سنگي بدست آمد.
براي آناليز رخسارههاي الکتريکي ،نمودارهاي پتروفيزيکي

چاهها6

 ،گزارشهاي توصيف مغزه و مقاطع نازک ميکروسکپي،

نتايج آناليز مغزهها و نتايج ارزيابي هاي پتروفيزيکي مورد استفاده قرار گرفت .در ابتدا نمودار متقاطع وزن مخصوص در
مقابل تخلخل نوترون در چاههاي ميدان ترسيم شده و ترکيب سنگشناسي سازند کنگان به طورکلي بر روي آن نشان داده
شد (شکل .)1

CCAL & SCAL

1
2

GR
RHOB
4 NPHI
5
DT
6 Well Logs
1
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شکل -1نمودار متقاطع وزن مخصوص در مقابل تخلخل نوترون در چاههاي ميدان مورد مطالعه

همانطور که در شکل پيداست ،بخش هاي مختلفي از نقاط داراي مقادير يکسان پرتو گاما هستند (رنگ سبز تا قرمز) که
اين مسئله بيانگر آن است که دو نمودار وزن مخصوص و تخلخل نوترون به تنهائي قادر به جداکردن رخسارههاي مختلف
نيست .نتيجه اينکه جهت آناليز رخسارههاي الکتريکي بايد حداقل از سه نمودار و يا بيشتر بهطور همزمان استفاده گردد.
جهت آناليز و شناسائي رخسارههاي الکتريکي سازند مورد مطالعه ،تمامي نمودارهاي پتروفيزيکي موجود مورد بررسي و
آزمايش قرار گرفتند .درنهايت پس از بررسيهاي فراوان با انواع ترکيبي حداقل سهگانه نمودارهاي الکتريکي جهت جدايش
بهتر رخسارهها ،مشخص گرديد که نمودارهاي پرتو گاما ،نوترون و وزن مخصوص بهترين نتايج را جهت تفکيک رخسارهاي
مختلف در سازند کنگان ارائه ميدهند .لذا اين سه نمودار الکتريکي در يکي از چاههاي ميدان انتخاب و تصحيحات محيطي
برروي آنها انجام گرديد و از آنها به عنوان دادههاي ورودي به مدل رخسارهاي استفاده شد .در شکل  8هيستوگرام نمودارهاي
انتخاب شده همراه با اطالعات آماري آنها و نمودارهاي متقاطع هر يک نسبت به هم ارائه شده است.
براي روشن شدن کامل مطلب شکل سهبعدي نمودارهاي پرتو گاما ،تخلخل و چگالي سازند کنگان در چاه  Bدر شکل 1
آورده شده است .در اين شکل مالحظه ميگردد که بهصورت سهبعدي بخشهاي مورد نظر همپوشاني نداشته و قابل تفکيک
هستند .لذا در اين مطالعه جدايش و تفکيک رخسارههاي الکتريکي بهصورت سهبعدي انجام گرديد.خوشهسازي براساس
نمودار با تفکيکپذيري چندتائي يک روش آماري ناپارامتري است که مشکل وابستگي به بعد را از بين ميبرد و اطالعات
مفيدي در مورد رخسارههاي زمينشناسي از ساختار خود داده به دست ميآورد ].[10
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شکل -2هيستو رام و مشخصات آماري نمودارهاي انتخاب شده جهت آناليز رخسارههاي الکتريکي

شکل -5نمايش سهبعدي نمودارهاي انتخاب شده جهت آناليز رخسارههاي الکتريکي در چاه  Bميدان مورد مطالعه
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در اين پژوهش ،با استفاده از نرمافزار ژئوالگ خوشهسازي رخسارهاي به روش تفکيکپذيري چندتايي انجام گرفت .براين
اساس نرم افزار  0ردة رخسارهاي را پيشنهاد داد 0 .ردة رخسارهاي به ترتيب شامل  82 ،12 ،14 ،18و  88خوشة رخسارهاي
بوده که با توجه به دقت مورد نياز جهت تعريف رخسارههاي الکتريکي ردة  4که شامل  82خوشة رخسارهاي بوده به عنوان
مبنا ،جهت تلفيق رخسارهها و نهائي کردن مدل رخسارهاي انتخاب گرديد .در شکلهاي  4و  82 ،0خوشة رخسارهاي اوليه
به صورت دو بعدي و سهبعدي نمايش داده شدهاست .الزم به ذکر است که تعداد خوشههاي رخسارهاي تا حدودي تعريف
ميگردند که بتوان جدايش مورد نياز براي بخشهاي مختلف با سنگشناسي متفاوت را بدست آورد.

شکل -4نمودار متقاطع تخلخل در مقابل چگالي براي سازند کنگان که تعداد  26خوشة اوليه ايجاد شدهاست

شکل -1نمودار سه بعدي پرتو اما ،تخلخل و چگالي در سازند کنگان با  26رخسارة اوليه
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 5-2تلفيق رخسارههاي الکتريکي

1

همانگونه که ذکر گرديد ،مدل رخسارهاي شامل  82خوشه 8بهعنوان مدل مبنا جهت تلفيق رخسارهاي 1انتخاب گرديد .اين
مدل با استفاده از روش KNN 4در چاه مورد نظر توزيع گرديد .سپس براساس نمودارهاي تفسير شده ،ميزان تغييرات
تخلخل هريک از  82رخساره بررسي و تعيين گرديد .درجدول  1مقادير کمينه ،بيشينه و متوسط تخلخل براي  82رخسارة
اوليه آورده شده است .جهت تلفيق رخسارهها ابتدا مخزن به لحاظ کيفي به پنج کيفيت خيلي ضعيف ،ضعيف ،متوسط ،خوب
و بسيار خوب تفکيک شد (جدول  .)8سپس با توجه به جدولهاي  1و  8رخسارههاي اوليهاي که ميانگين تخلخل آنها با
رخسارههاي کيفي تعيين شده در جدول  8هماهنگ هستند با هم تلفيق کرده و به عنوان يک رخساره در نظر گرفته شد.
واضحتر اين که تمام  82رخساره اوليهاي که مقدار ميانگين آنها کمتر از  %1است مانند رخسارههاي اوليهي  1تا 18 ،12 ،8
و  13با هم تلفيق شده و تحت عنوان رخساره شماره  1قرار گرفت .با مقايسه رخساره شماره  1با نتايج مطالعات مغزه در
اعماق متناظر ،مشاهده شد که بسياري نقاط داراي تراوائي خيلي پايين مي باشند .بعالوه با توجه به اين که در سازند کنگان
در ميدان مورد مطالعه زونهاي شکسته شدهائي که تراوائي مخزن را افزايش دهد ديده نشده ،لذا رخساره شماره  1به لحاظ
مخزني ،کيفيت مناسب نداشته و امکان توليد از اين رخساره بسيار بعيد بهنظر ميآيد .تلفيق رخسارهها به همين صورت براي
ساير رخسارههاي اوليه انجام گرديد .در جدول  1رخسارههاي اوليهايي که ميتوانند با هم تلفيق شوند را به صورت همرنگ
نشان ميدهد.
جدول -1مقادير کمينه ،بيشينه و متوسط تخلخل

8

Facies Merge
Cluster
1
Facies Merging
4
K-Nearest-Neighbor
2
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جدول -2تفکيک رخسارههاي مخزن بر اساس تغييرات مقادير تخلخل

جدول -5فراواني رخسارههاي الکتريکي تلفيق شده

شکل -0فراواني رخسارههاي الکتريکي تلفيق شده

در جدول 1و شکل 6رخسارههاي الکتريکي تلفيق شده همراه با فراواني آنها نشان داده شده است.

 4-2توزيع رخسارههاي الکتريکي در چاه A
اگر چه چاه  Aداراي اطالعات کافي براي بدست آوردن رخسارههاي الکتريکي بود ،اما از اطالعات آن استفاده نشد.
در واقع از چاه  Aبه عنوان چاهي که بتوان نتايج حاصل از چاه  Bرا در آن بررسي کرد استفاده شد .پس از اطمينان از
صحت و درستي مدل نهائي رخسارهاي چاه  ،Bبا استفاده از روش KNN Facies Propagationرخسارههاي 0
گانه در چاه  Aتوزيع گرديد .در شکل  6رخسارههاي الکتريکي بدست آمده با تخلخل تفسير شده بطور کيفي تطابق
35
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داده شدهاند .همانطور که در شکل پيداست ،مناطقي که داراي تخلخل پائين و کيفيت مخزني نامناسب ميباشند در مقابل
رخسارههاي الکتريکي  1و ( 8رنگها آبي پر رنگ و آبي کم رنگ) واقع شده (ناحيه  )8و فواصلي که از تخلخل بااليي
برخوردار بوده و کيفيت مخزني خوبي دارند ،رخسارههاي الکتريکي  1و ( 0رنگهاي سبز ،زرد و قرمز) را پوشش
ميدهند (ناحيه .)1

شکل -0توزيع رخسارههاي پنجگانه الکتريکي در چاههاي  Aو  Bو مقايسه آن با نمودارهاي تفسير شده پتروفيزيکي

 1-2تعيين ونههاي سنگي به روش واحدهاي همسان جرياني
در اين ميدان عالوه بر روش رخساره الکتريکي گونههاي سنگي به روش واحدهاي همسان جرياني 1نيز تعيين گرديد .يک
واحد جرياني ،حجمي از سنگ مخزن است که به طور عمودي و جانبي ،پيوسته و قابل پيشبيني بوده و خصوصيات زمين
شناسي و پتروفيزيکي تأثيرگذار روي جريان سيال درون آن ،ثابت است و به طور مشخص از ساير حجمهاي سنگ متفاوت
ميباشد .واحدهاي جرياني هيدروليکي روشي براي طبقهبندي انواع سنگها نسبت به خواص جرياني برپايه پارامترهاي
زمينشناسي و فيزيک جريان در مقياس منافذ است .تعيين گروههاي سنگي ميتواند براساس انواع دادههاي نمودار پتروفيزيکي
و آناليز مغزه صورت گيرد .در اين مطالعه از روش شاخص منطقه جرياني جهت تعيين تعداد گروههاي سنگي استفاده شده
است .تئوري روش ابتدا توسط آميفول و همکاران و سپس توسط ساير محققين تعميم يافت] .[4تئوري مربوط به طبقهبندي
واحدهاي جريان هيدروليکي بر اين فرض استوار است که منافذ را ميتوان به صورت دستهاي از لولههاي موئين در نظر
گرفت .براي لولههاي موئين مستقيم استوانهاي به شعاع  ،rبا ترکيب رابطه دارسي ) (Darcyو رابطه پويزيله ، 8مي توان
نوشت:
() 1

φe

r2
8

=K

که در آن  Kتراوايي و  φeتخلخل موثر ميباشند .رابطه ساده فوق بيانگر اين است که ارتباط تخلخل و تراوايي بستگي به
هندسه فضاي و شکل منافذ (شعاع  (rو شکل منافذ(عدد  8در معادله فوق براي لولههاي استوانهاي شکل) دارد .براي يک
)Hydraulic Flow Units (HFU
Poiseuille
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محيط متخلخل واقعي کوزني و کارمن دو پارامتر پيچاپيجي ) (τو مساحت سطح واحد حجم دانه ) (Sgvرا در رابطه ()1
اعمال نموده و رابطه زير را ارائه نمودند ]:[9

1

×F

2 2
s τ Sgv

φ3e

K = (1−φ

()2

2
)e

که در آن  Fsفاکتور شکل K ،تراوايي بر حسب ميکرومتر مربع و  ،𝜑eتخلخل به صورت کسري بيان ميشود .گروه Fsτ
2

به عنوان ثابت کوزني شاخته شده و محدوديت اصلي در کاربرد معادله فوق ميباشد ،زيرا مقادير واقعي از ثابت کوزني
معموالً براي يک سنگ خاص ناشناخته بود و عبارت  S2gvدر محاسبات منظور نميگرديد .تکنيک واحدهاي جريان
هيدروليکي ،با در نظر گرفتن مشخصات اصلي زمينشناسي و هندسه فضاي متخلخل و تقسيمبندي شاخص منطقهاي

جريان1

 ،تغييرات ثابت کوزني و عبارت  S2gvرا در نظر ميگيرد .آميفول و همکاران با تقسيم رابطه ( )8بر 𝑒𝜑 تغييرات ثابت کوزني
را مورد مطالعه قرار دادهاند و رابطه زير را ارائه نمودند ]:[4
()1

1

φ

√Fs τ2 S2gv

K

⌉ 0.0314√φ = ⌈1−φe
e

e

ثابت  0.0314جهت تبديل ميليمتر مربع به ميليدارسي است .با تعريف عبارتهاي شاخص منطقهاي جريان  ،شاخص
کيفيت مخزني 8و تخلخل نرمال شده 1به صورتهاي زير:
()4

()5

1
√Fs τ2 S2gv

K
φe

= FZI

√RQI = 0.0314
φ

φz = 1−φe

()6

e

با توجه به روابط  4تا  ،6رابطه  1به صورت  RQI = φz × FZIتبديل خواهد شد .با گرفتن لگاريتم از طرفين معادله
خواهيم داشت.

(LogRQI = Logφz + LogFZI )7

از اين رو هنگامي که شاخص کيفيت مخزني بر حسب 𝑧𝜑 در نمودار  log-logرسم شود خط راست با شيب واحد براي
هر نوع سنگ بدست ميآيد .مقدار شاخص بخش جرياني را ميتوان از عرض از مبدا اين خط در  𝜑𝑧 = 1بدست آورد.
نمونههايي که داراي اندازههاي گوناگون شاخص بخش جرياني هستند ،خطوط موازي ديگري ميسازند .شمار اين خطها
معادل شمار نوع سنگهاي مخزن ميباشد .همه نمونههاي واقع شده در روي يک خط ،داراي ويژگيهاي گلوگاهي يکسان
هستند و بنابراين يک واحد جرياني را تشکيل ميدهند .با افزايش مقدار عددي شاخص منطقهاي جريان ،ويژگيهاي مخزني
بهبود مييابد .تعيين واحدهاي جريان هيدروليکي درون يک مخزن با دادههاي مغزه انجام ميشود .اندازهگيريهاي تخلخل
بر حسب تراوايي تحت فشار همه جانبه خالص از دادههاي معمولي مغزه جهت محاسبه تخلخل نرمال شده ،شاخص منطقه
اي جريان و شاخص کيفيت مخزني استفاده ميشود .اگرچه براي هر واحد جرياني ميبايستي يک مقدار شاخص منطقهاي
جريان در محدوده متوسط واقعي وجود داشته باشد ،ولي بدليل خطاهاي اندازه گيري تصادفي در آناليز مغزه يک توزيع از
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)Flow Zone Indicator (FZI
)Reservoir Quality Index (RQI

1

𝑧φ

1
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شاخص منطقهاي جريان در محدوده مقدار متوسط واقعي وجود دارد .تابع توزيع کلي شاخص منطقهاي جريانها يک انطباق
از توابع توزيع جداگانه اطراف متوسط شاخص منطقهاي جريان مربوط به هر واحد جريان هيدروليکي است .تعيين هر
مقدار متوسط شاخص منطقهاي جريان و يا هر واحد جريان هيدروليکي نيازمند تجزيه کلي توزيع شاخص منطقهاي جريان
به عناصر تشکيل دهنده آنها ميباشد .در واقع اين مسئله يک انطباق مجدد است که تکنيک آناليز طبقه بندي ،امکان انجام
اين فرآيند را ميسر ميسازد .در اين مطالعه براي تعيين دقيقتر واحدهاي جرياني ،نتايج دادههاي مغزه شامل تخلخل و تراوائي
چاه  Bپس از انجام محاسبات روابط ذکر شده (رابطه  6 ،0و  ،)8نمودار فراواني و گسترش انباشتي شاخص بخش جرياني
براي آن رسم گرديد .بخشهاي جرياني گوناگون در نمودارهاي گسترش فراواني و گسترش انباشتي دادهها بر حسب شاخص
بخش جرياني قابل تفکيک ميباشند .هر بخش جرياني خاص با گسترش گوناگون بر روي نمودار فراواني قابل تشخيص
است .براي همه مغزههاي چاههاي  Aو  Bدر مخزن کنگان که آناليز معمولي مغزه بر روي آنها انجام شده است ،مقادير
نفوذپذيري و تخلخل آنها مشخص و با بررسي مقدار تخلخل حد برش ،انديس کيفيت مخزن بر حسب تخلخل نرمال شده
براي تعيين شاخص بخش جرياني تعيين گرديد .نتايج اين شاخص در شکل 8ارائه شده است .عرض از مبدا هر يک از
خطوط مناطق رنگي با شيب  1در شکل  ،8شاخص بخش جرياني ناميده ميشود .بهطوريکه در شکل مشاهده ميشود،
چندين نوع سنگ مخزني از ديدگاه بخش جرياني ديده ميشود ،که با کاهش محدوده در هر شاخص منطقهاي جريان ،
ميتوان دقت و شمار بخشهاي مخزني را افزايش داد.

شکل -0تعيين ونههاي سنگي به روش RQI-FZI

شکل  2روش تعيين شمار نوع سنگهاي مخزني با کاربرد شکست نمودار توزيع تجمعي شاخص منطقهاي جريان را نشان
ميدهد .در صورتي که از روي نمودار گسترش ،اين بخشها را به طور دقيق و با مرزبندي نتوان تفکيک کرد ،در نمودار
گسترش انباشتي هر دسته با يک خط راست با شيب متفاوت ظاهر ميشود .از اين رو شمار و مرزهاي شاخص بخش جرياني
متفاوت ،مشخص ميگردد .جدول شماره  4مقادير کمينه و بيشينه لگاريتم شاخص منطقهاي جريان و شاخص منطقهاي
جريان را نشان ميدهد .بر اين اساس مقادير شاخص منطقهاي جريان در محدوده  2/28تا  2/14برابر با "ويژگيهاي مخزني
خيلي ضعيف" ،بزرگتر از  2/14تا  2/31برابر با "ويژگيهاي مخزني ضعيف " ،بزرگتر از  2/31تا  6/28برابر با "ويژگيهاي
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مخزني متوسط"  ،بزرگتر از  6/28تا  12/12برابر با "ويژگيهاي مخزني خوب" و در نهايت مقادير شاخص منطقهاي
جريان بزرگتر از  42/18تا  813/61داراي "ويژگيهاي مخزني بسيار خوب" قابل تعريف ميباشند.

شکل -9نمودار توزيع تجمعي شاخص منطقهاي جريان

جدول -4مقادير کمينه و بيشينه لگاريتم شاخص منطقهاي جريان و شاخص منطقهاي جريان

 .5بحث
پس از انجام تعيين گونههاي سنگي به دو روش مختلف ،نتايج روش رخسارههاي الکتريکي و روش تعيين واحدهاي همسان
جرياني با هم مقايسه شدند .جدول  0مقايسهاي از رخسارههاي الکتريکي و واحدهاي همسان جرياني را به صورت آماري
نشان ميدهد .در اين جدول رخساره الکتريکي شماره  1که داراي کيفيت مخزني خيلي ضعيف ميباشد با واحدهاي همسان
جرياني شماره  1و  8که داراي کيفيت مخزني خيلي ضعيف و ضعيف هستند مقايسه شدهاند .همانطور که در جدول نشان
داده شده در مخزن کنگان تطابق نسبتاً خوب ( )%06از خود نشان ميدهد .اين بدان معني است که در  06درصد فواصلي که
داراي رخساره شماره  1هستند با واحدهاي همسان جرياني شماره  1و  8مطابقت دارند .به همين روش ،قياسها براي
رخسارههاي الکتريکي  8تا  0انجام شد .همانطور که مالحظه ميشود رخسارههاي الکتريکي  8و  1که داراي کيفيت مخزني
ضعيف تا متوسط هستند در مخزن کنگان تطابق بسيار خوبي از خود نشان ميدهند .در حالي که براي رخسارههاي الکتريکي
 4و  0که داراي کيفيت مخزني خوب تا بسيار خوب ميباشند ،تطابق مناسبي از خود نشان نميدهد.
39
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جدول -1مقايسه آماري رخسارههاي الکتريکي با ونههاي سنکي حاصل از واحدهاي همسان جرياني
EFAC=5

EFAC=4

EFAC=3

EFAC=2

EFAC=1

Formation

10%

21%

76%

76%

56%

Kangan

30

33

66

173

764

Samples

اين تطابقها به روش کيفي نيز مورد بررسي قرار گرفت و رخسارههاي الکتريکي در کنار گونههاي سنگي بدست آمده از
واحدهاي همسان جرياني در يک نمودار رسم و با هم مقايسه شدند (شکل  .)3به طوريکه در شکل  3مشخص است بيشتر
فواصلي که در روش رخسارههاي الکتريکي و نمودار تخلخل داراي کيفيت مخزني مناسب و خوب هستند در روش واحدهاي
همسان جرياني نيز مناسب و خوب ميباشند .به همين صورت براي فواصل با کيفيت مخزني نامناسب و ضعيف مالحظه
ميشود که مناطقي که در روش رخسارههاي الکتريکي داراي گونههاي سنگي  1و  8هستند در روش واحدهاي همسان
جرياني نيز دارا گونههاي سنگي  1تا  1را

نشان ميدهد.

شکل -8مقايسه ونههاي سنگي به روش رخسارههاي الکتريکي و واحدهاي جرياني همسان

البته بديهي است که در برخي فواصل تناقضهاي ديده شود .از عواملي که احتماالً باعث اين عدم تطابق ميشوند شامل:
عدم يکنواختي فواصل نمونههاي مورد آزمايش در طول چاه و خطاهاي انساني ميباشد .فواصل نمونهگيري در ابزار
نمودارگيري نمودارهاي پتروفيزيکي به طور ثابت و منظم هر  2/1084متر ميباشد در نتيجه دقت نمونههاي رخسارههاي
الکتريکي در حد  10سانتيمتر ميباشد .اين در حالي است که نمونههاي که از مغزههاي اين ميدان برداشت شده و بر روي
آنها آزمايشات معمولي و ويژه انجام گرفته است در فواصل نامنظم بين  12سانتيمتر تا  8متر در تغيير ميباشد .در آزمايشات
معمولي مغزه ،بيش از  28درصد نمونهها با فواصل کمتر از  2,0متر انجام شده است .لذا براي اين که بتوان قياس منطقي بين
اين دو روش برقرار کرد ميبايست نمونهها در فواصل يکسان موجود باشد و براي رفع اين نقصان فواصلي که دادههاي
آزمايش مغزه در آن موجود نبود به روش درونيابي مقدار آن محاسبه شد .که اين درونيابي خود ميتواند خطا ايجاد کند.
در تعيين گونههاي سنگي در هر دو روش خطاهاي انساني نقش بسزايي دارند .اين خطاها در روش واحدهاي همسان جرياني
بيشتر است .چرا که فرآيند طوالنيتر تا رسيدن به نتيجه را طي ميکند .در هنگام حفاري چاه و عمليات مغزهگيري ،ضربات
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مته حفاري به سنگ ميتواند باعث توسعه درزه و شکافها و يا ايجاد درزههاي جديد گردد که اين خود تراوائي غير واقعي
مخزن را افزايش ميدهد .و به طور کاذب کيفيت مخزني را در نتايج آزمايش بهتر نشان ميدهد .عالوه بر آن معموالً مغزهها
به طولهاي  12متري از چاه استخراج شده و در محل چاه به طولهاي يک متري برش ميخورند .لرزشهاي حاصل از برش
مغزهها با ارّه ميتواند در افزايش تراوائي موثر باشد .همچنين در آزمايشگاه از مغزهها جهت انجام آزمايشات مغزه نمونههاي
استوانهايي شکل يک اينچي ،به فواصل تقريباً  12سانتيمتري تهيه ميگردد .تمامي اين فرآيندهها ميتواند در افزايش غيرواقعي
تراوايي مخزن موثر باشد .بديهي است که ضربات وارد شده به نمونهها از ابتداي مغزهگيري تا پايان آزمايشات در نمونههائي
که تخلخل و تراوايي بيشتري دارند (گونههاي سنگي  4و  )0موثرتر است يعني هرچه کيفيت مخزني بهتر باشد خطاهاي ذکر
شده در آن تاثير بيشتري دارد .که اين به عدم تطابق در دو روش گفته شده کمک ميکند.
عالوه بر موارد ذکر شده ،در روش واحدهاي همسان جرياني عواملي ديگري هستند که بر عدمقطعيت آن ميفزايد .به عنوان
نمونه قبل از اين که از عمق مورد نظر در يک چاه مغزه برداشت شود ،سنگ تحت فشار سنگهاي اليههاي بااليي ،فشار
هيدرواستاتيکي و بعضي فشارهاي ديگر ميباشد و با حفاري اليههاي باالي آن و انجام عمليات مغزهگيري اين فشارها از
روي آن برداشته شده و ممکن است درزه و شکافهاي آن توسعه يافته و يا باعث ريز درزههاي جديد گردد و در نتيجه
تراوايي را افزايش دهد .لذا نمونه مغره برداشت شده نميتواند به واقع نماينده سنگ مخزن باشد .از اين گذشته با توجه به
گراديان گرمايي زمين ،نمونه سنگي که در عمق  1222متري قرار دارد ،حداقل تحت درجه حرارت  182درجه سانتيگراد
ميباشد و وقتي به سطح آورده ميشود با اختالف دماي ايجاد شده ممکن است در تخلخل و تراوايي آن تغييراتي حاصل
گردد .لذا با توجه به موارد ذکر شده به نظر ميرسد روش الکتروفاسيس روش قابل اعتمادتري به روش ديگر باشد.
اگرچه روش محاسبه تخلخل و تراوايي با آزمايشات معمولي مغزه ) (CCALبسيار دقيقتر از روشهاي استفاده از
نمودارهاي الکتريکي است ولي بايد بپذيريم که خطاهاي انساني در آن بسيار تعيينکنندهتر از روش نمودارهاي الکتريکي
ميباشد .به عنوان مثال ضربات وارده به مغزه توسط مته حفاري هنگام گرفتن مغزه ،برش مغزهها با ارّه و جابه جايي نامناسب
آنها ،همه ميتواند باعث شکستگي در مغزه شده و در نتيجه افزايش تراوايي غيرواقعي در نمونه مورد آزمايش گردد .لذا اين
موارد باعث کاهش ضريب اطمينان اين روش ميگردد.

 .4نتيجه يري
در تلفيق رخسارههاي الکتريکي براساس مطالعات مغزه ،به جهت اين که پنج رخساره اصلي سنگ آهک ،دولوميت ،سنگآهک
دولوميتي ،انيدريت و شيل حاصل از اين مطالعات ،صرفاً به ديد زمينشناسي مطالعه شده و خواص مخزني در آن لحاظ نشده
است لذا اين تلفيق نقش به تعيين کنندهاي نداشت.
با بدست آوردن پنج گونههاي سنگي به روش واحدهاي جرياني همسان و رخسارههاي الکتريکي ،اين دو روش به طور
کيفي با هم مقايسه شدند که در بسياري مناطق نتيجه مطلوب داد .البته در بعضي مناطق نتيجه مناسب حاصل نشد که اين مي
تواند به دليل عدم يکنواختي در برداشت نمونهگيري در هر يک از دو روش و خطاهاي انساني باشد .اين دو روش در
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رخساره شماره  1نتيجه قابل قبول ،در رخسارههاي شماره  8و  1نتيجه خوبي بدست آمد اما در رخسارههاي  4و  0نتيجه
مطلوبي حاصل نشد .در مجموع بايد پذيرفت که گونههاي سنگي حاصل از روش واحدهاي جرياني همسان داري معايبي
مي باشد .از جمله اين که از تمام مخزن به طور يکنواخت نميتوان نمونه آزمايشگاهي تهيه کرد .خصوصاً در مواقعي که
کيفيت مخزني خيلي خوب باشد و هنگام مغزهگيري از چاه ضريب بازيافت مغزه کم باشد .يعني بطور مثال اگر  12متر از
طول چاهي با ضريب بازيافت  32درصد مغزهگيري شود 3 ،متر مغزه دريافت خواهيم کرد لذا از آن يک متر باقيمانده هيچ
نمونهاي نداشته و در انجام محاسبات از اين يک متر ،هيچ گونه دادهاي نخواهيم داشت .به نظر ميرسد تعيين گونههاي سنگي
به روش الکتروفاسيس در اين ميدان مناسبتر و کم هزينهتر بوده و رخسارههاي پنجگانه بدست آمده در اين روش را مي
تواند در تمام ميدان به روشهاي آماري توزيع کرده و بر اساس آن ساير پارامترهاي مخزني از جمله تخلخل و اشباع آب را
توزيع کرده و محاسبات حجمي را انجام داد.

تشکر و قدرداني
از آقايان دکتر موحد ،دکتر جليليان و مهندس خوشبخت بخاطر داوري مقاله سپاسگزاري مي گردد .نويسندگان مقاله بر خود
الزم ميدانند از شرکت نفت و گاز پارس به منظور حمايت از اين تحقيق تشکر و قدرداني نمايند.
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چکيده
در اين تحقيق ،روزنداران کفزي سازند آسماري در تنگ شيوي واقع در يال شمال غربي تاقديس نودان در شمال شهر کازرون
(فارس داخلي) ،با مختصات جغرافيايي '' 01 °44' 02شرقي و ''  83° 48 '48شمالي ،به منظور معرفي تجمعات فوني،
تعيين سن ،تطابق سني برش مذکور با سه برش (فيروزآباد ،ديل و شجبيل) و پالئواکولوژي ،مورد مطالعه قرار گرفته است.
مرز زيرين و بااليي سازند عمدتا آهکي آسماري در برش مذکور ،به ترتيب با سازندهاي پابده و گچساران ،پيوسته و هم
شيب است .مطالعه روزنداران کفزي و زيست چينه نگاري ،منجر به شناسايي  1تجمع فوني گرديد .بيوزونهاي تشخيص داده
شده نشانگر سن اليگوسن (روپلين و شاتين) و ميوسن (آکيتانين) براي نهشته هاي مورد مطالعه با ضخامت  142متر است.
زون تجمعي شماره  1در جنوب غرب فيروزآباد ،زون تجمعي شماره  8در هر سه برش ديگر و زون تجمعي شماره  1در
برش تاقديس ديل نيز معادل مي

باشند.

در پخش و پراکندگي روزنداران ،پارامترهاي محيطي نظير :شوري ،نور ،مواد مغذي ،درجه حرارت و عمق ،نقش داشته اند.
بر اين اساس سازند آسماري در آبهايي با شوري نرمال تا هيپرسالين ،آفوتيک تا يوفوتيک ،اليگوتروفي تا يوتروفي نهشته شده
اند .ريزرخساره هاي داراي بافت دانه پشتيبان (O4 L5 ,L4 ,L2 ,L1 ,B ,O5,و ،)L7مي توانند داراي کيفيت مخزني سازند
آسماري در نواحي مجاور و در زير زمين (برش هاي تحت االرضي) موثر باشند .بر اساس مطالعه تجمعات دانه اي  4تجمع
دانه اي از نوع نانوفر ،رودآلگال ،فورآلگال و فورامول شناسايي گرديد

کلمات کليدي :سازند آسماري ،چينه نگاري زيستي ،پالئواکولوژي ،روزنداران کفزي ،اليگوسن -ميوسن.
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 .1مقدمه
سازند آسماري توالي ضخيمي از سنگ هاي آهکي به سن اليگوسن  -ميوسن است که بر روي يک پلتفرم کربناته در حوضه
رسوبي زاگرس نهشته شده و مهمترين سنگ مخزن نفت را در جنوب غرب ايران تشکيل مي دهد (آقانباتي .)1120 ،سازند
آسماري به دليل دارا بودن ذخاير نفتي مهم توسط محققين مختلفي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است .ريچاردسون
( )1384برش نمونه سازند آسماري را در تنگ گل ترش کوه آسماري اندازه گيري کرد .آدامز و بورژوآ ( )1368برش
آسماري در تنگ گرگدان را به عنوان جايگزين مقطع نمونه سازند آسماري پيشنهاد کردند .سازند آسماري داراي دو بخش
ماسه سنگي اهواز (نواحي فروافتادگي دزفول) و بخش تبخيري کلهر (شمال باختري فروافتادگي دزفول و جنوب باختري
لرستان) است (مطيعي .)1188 ،البته برخي از محققين طبقات تدريجي و داراي بريسوپسيس را هم جزء سازند آسماري در
نظر گرفته اند (مطيعي .)1188 ،مرز بااليي اين سازند با گچساران همشيب بوده ولي در فارس داخلي سازند رازک جانشين
گچساران مي شود .مرز پاييني آن ير حسب موقعيت مکاني در زاگرس ،بر روي سازندهاي پابده ،شهبازان يا جهرم قرار دارد
(آقانباتي .)1120 ،وايند ( )1360براي سازند آسماري سه بيوزون معرفي نمود .آدامز و بورژوآ ( )1368در زمينه زيست چينه
نگاري 1 ،زون تجمعي و  8زير زون ،براي اين سازند تعريف نمودند .الرسن و همکاران ( )8223و ون بوخم و همکاران
( )8212با کمک ايزوتوپ استرانسيوم 8 ،بيوزون معرفي کرده که شامل  6زون تجمعي و  1زون نامشخص مي باشد .کلنات
و همکاران ( )8212در برش جنوب غرب فيروزآباد 1 ،زون تجمعي تشخيص داده و پالئواکولوژي سازند مذکور را نيز بررسي
نمودند .رحماني و همکاران ( 4 ،)8218زون تجمعي و  3ريز رخساره که در سه محيط رسوبي شلف دروني ،مياني ،بيروني
نهشته شده اند؛ از تاقديس خويز گزارش کردند .اهلل کرم پور و همکاران ( )8218از تاقديس ديل (شمال گچساران) 1 ،زون
تجمعي و يک زون نامشخص را گزارش داده و به بررسي پالئواکولوژي اين سازند پرداخته اند .صالح و همکاران ( )8214با
بررسي زيست چينه نگاري سازند مذکور در کوه شجبيل  4زون تجمعي تشخيص داده اند .هدف از اين مطالعه بررسي دقيق
زيست چينه نگاري و پارامترهاي پالئواکولوژيکي سازند آسماري در برش تنگ شيوي واقع در تاقديس نودان مي باشد .وجود
روزنداران بنتيک بزرگ به عنوان مهمترين گروه فسيلي در سازند آسماري ،ابزاري مناسب براي زيست چينه نگاري ،بازسازي
محيط ديرينه و تشخيص تغييرات محيطي است .شناسايي و بررسي دقيقتر اين سازند براساس فوناي فسيلي اطالعات مفيد
و ارزشمندي را جهت مطالعات و کارهاي اکتشافي در حوضه زاگرس ايجاد مي نمايد.

 .2روش مطالعه
در مرحله نخست برش مورد مطالعه در صحرا مورد بررسي قرار گرفت .از توالي فوق به طور سيستماتيک نمونه برداري
انجام شد .با تهيه  866عدد مقطع نازک ميکروسکوپي و مطالعه آنها با کمک ميکروسکوپ در آزمايشگاه ،پخش و پراکندگي
روزنداران به منظور تعيين سن ،زون بندي زيستي با کمک منابعي چون آدامز و بورژوا ( ،)1368الرسن و همکاران ()8223
و ون بوخم و همکاران ( ،)8212مطالعه و 16ريزرخساره در اين برش بر اساس فلوگل ( 12)8212شناسايي و تفسير شدند و
پارامترهايي متاثر در پخش و پراکندگي روزن داران به کمک منابعي چون هالوک ( 13)1332و مصدق و همکاران

(82)8223

و  ...مورد بررسي قرار گرفت.

 .5موقعيت جغرافيايي و راه هاي دستيابي برش هاي مورد مطالعه
18

. Flugle, 2010
. Hallock, 1987
20
. Mossadegh et al., 2009
19
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' 48''

 شرقي و01° 44' 02'' برش تنگ شيوي در شمال غربي تاقديس نودان (شمال شهر کازرون) با مختصات جغرافيايي

 کيلومتري شهر کازرون82  برش تنگ شيوي در جنوب شهر نودان و شهر نودان در فاصله.)1  شمالي قرار دارد (شکل83° 48
.واقع شده است

.)1594 ، موقعيت جغرافيايي و راههاي دستيابي به منطقه ي مورد مطالعه (بختياري-1شکل

 بحث.4
 چينه نگاري زيستي1-4
 تعيين بيوزونها بر اساس. مجموعه ي فوني تشخيص داده شد1 بر اساس پخش و پراکندگي روزنداران در برش مرد مطالعه
.)1  و8 ) صورت گرفته است (شکل8212(  و ون بوخم و همکاران81)8228(  اهرنبرگ و همکاران،مطالعات آدامز و بورژوآ
. متري وجود دارد و شامل فوناي زير مي باشد882  اين مجموعه از قاعده تا ضخامت:1 تجمع فوني
Nummulites vascus, Nummulites sp., Eulepidina sp., Eulepidina dilatata, Eulepidina elephantina,
Nephrolepidina sp., Operculina complanata, Neorotalia viennoti, Ditrupa sp., Heterostegina assilinoides,
Heterostegina sp., Lepidocyclina sp., Nephrolepidina tournoueri, Neorotalia sp., Operculina sp., Elphidium
sp., Planorbulina sp., Amphistegina sp., Asterigerina sp., Lenticulina sp., Borelis pygmaea, Borelis sp.,
Eouvigerina sp., Sphaerogypsina glubulosa, Spirolina sp., Onychocella sp., Triloculina trigonula, textularids,
Quinqueloculina sp., Tubucellaria sp., Discorbis sp., Biloculina sp., Gastropoda, Reussella sp., Heterostegina
cf. costata, Bigenerina sp., Pyrgo sp., miliolids, coral, algae
( آدامز وEulepidina – Nephrolepidina – Nummulites Assemblage Zone( 1 اين بيوزون معادل زون تجمعي شماره

) و ون بوخم و همکارانNummulites vascus – N. fichteli Assemblage Zone( 8 ) و زون تجمعي شماره1368( بوررژوآ
) سن8228(  بر اساس مطالعه ايزوتوپ استرانسيم توسط اهرنبرگ و همکاران.) بوده و نشانگر سن روپلين است8212(
. تاييد مي شود، متري ادامه دارد882  که تا متراژNummulites vascus روپلين به علت حضور
. متر) را شامل شده و متشکل از فوناي زير است828(  متر484  تا888  اين مجموعه از ضخامت:8 تجمع فوني
Archaias hensoni, Archaias kirkukensis, Archaias sp., Archaias asmaricus, Archaias operculiniformis,
Austrotrillina asmariensis, Austrotrillina howchini, Miogypsinoides deharti, Miogypsinoides complanatus,
Miogypsinoides sp., miliolids , Operculina sp., Heterostegina sp., Elphidium sp., Elphidium sp.1, Peneroplis
sp., Peneroplis thomasi, Peneroplis evolutus, Spiroclypeus sp., Spiroclypeus blanckenhorni, Borelis pygmaea,
Borelis sp., Nephrolepidina sp., textularids., Neorotalia viennoti, Eulepidina sp., Neorotalia sp.,
Quinqoloculina sp., Dendritina rangi, Valvulinid, Meandropsina sp., Discorbis sp., Dendritina sp., Elphidium
sp.14, Operculina complanata, Asterigerina sp., Lepidocyclina sp., Pyrgo sp., Sphaerogypsina glubulosa,
Spirolina sp., Heterostegina assilinoides, Lenticulina sp., Triloculina trigonula, Triloculina tricarinata,
Planaorbulina sp., Amphistegina sp., Eulepidina dilatata, Eulepidina elephantina, Gastropoda,
Haplophragmium sp., Tubucellaria sp., Bigenerina sp., Ostrea sp., Balanus sp., algae.
21

. Ehrenberg et al., 2007
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اين بيوزون معادل زون تجمعي شماره  )Miogypsinoides – Archaias – Valvulinid Assemblage Zone( 8آدامز و بورژوآ
( )1368به سن آکيتانين پيشين و زون تجمعي شماره 4

( Archaias asmaricus – A. hensoni – Miogypsinoides

 )complanatus Assemblage Zoneو ون بوخم و همکاران ( ،)8212به سن شاتين است .بر اساس مطالعات اهرنبرگ و
همکاران ( )8228حضور آرکياس بدون همراهي نوموليتس و حضور  Spiroclypeus spp.مويد شاتين در سري اليگوسن
بااليي است.
تجمع فوني  :1اين تجمع از متراژ  484تا  421متري ( 03متر ضخامت) وجود دارد و شامل فوناي زير است.
Dendritina rangi, Ostrea sp., Balanus sp., Dendritina sp., Elphidium sp., Gastropoda, miliolids, Lenticulina sp.,
textularids.

اين تجمع معادل با زون مجهول (بايوزون شماره  )6ون بوخم و همکاران ( )8212است و معرف آکيتانين مي باشد .همچنين
طبق مطالعات آدامز و بورژوآ ( ،)1368اين بايوزون معادل

( Miogypsinoides – Archaias – Valvulinid Assemblage

 )Zoneمربوط به سن آکيتانين مي باشد.

شکل -2ستون زيست چينه نگاري سازند آسماري در تن

شيوي در يال شمال غربي تاقديس نودان.
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.شيوي

تصاوير ميکروسکوپي روزنداران موجود در سازند آسماري در تن:-5شکل

(A) Nummulites vascus (B) Nephrolepidina sp. (C) Elphidium sp.14 (D) Miogypsinoides deharti (E)
Amphistegina sp. (F) Borelis sp. (G) Eulepidina sp. (H) Archaias operculiniformis (I) Sphaerogypsina
glubulosa (J) Archaias asmaricus (K) Austrotrillina howchin (L) Spirolina sp. (M) Spiroclypeus
blankenhorni (N) Peneroplis thomasi (O) Archaias kirkukensis (P) Archaias hensoni (Q) Operculina
complanata (R) Eulepidina dilatata (S) Eulepidina elephantine.
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 2-4تطابق بيوزونهاي تشخيص داده شده با برشهاي جنوب غرب فيروزآباد  ،برش تاقديس ديل و برش شجبيل
در اين بخش بيوزونهاي تشخيص داده شده در تنگ شيوي واقع در يال شمال غربي تاقديس نودان با بيوزونهاي برشهاي
جنوب غرب فيروزآباد (کلنات و همکاران ،)8212 ،برش تاقديس ديل (اهلل کرم پور و همکاران )8218 ،و برش شجبيل
(صالح و همکاران ،)8214 ،بر اساس کار ون بوخم و همکاران ( )8212تطابق داده شده است (شکل هاي  4و .)0
زون تجمعي شماره )Nummulites vascus – N. fichteli Assemblage Zone) 1
که معادل زون تجمعي شماره  8ون بوخم و همکاران ( )8212است در ناحيه مورد مطالعه و برش جنوب غرب فيروز آباد،
از قاعده تا ضخامت  34متري برش وجود دارد و در دو برش ديگر وجود ندارد.
زون تجمعي شماره 8

)(Archaias asmaricus – A. hensoni – Miogypsinoides complanatus Assemblage Zone

اين بيوزون معادل بيوزون شماره  4ون بوخم و همکاران ( )8212مي باشد و در هر سه برش ديگر نيز وجود دارد .در برش
جنوب غرب فيروز آباد از ضخامت  182تا  184متري ،در برش تاقديس ديل از ضخامت  1تا 110متري و در برش شجبيل
از ضخامت  22تا  102متري گزارش شده است.
زون تجمعي شماره 1

)(Indeterminate Zone

اين تجمع فوني معادل بيوزون شماره  6ون بوخم و همکاران ( )8212مي باشد .اين بيوزون در برش مورد مطالعه و برش
تاقديس ديل از متراژ  180تا  132متري وجود دارد.
از مقايسه توالي آسماري در نواحي فوق الذکر مشخص مي شود که در زمان روپلين سازند آسماري در تنگ شيوي و برش
جنوب غرب فيروز آباد در حاشيه حوضه قرار داشته در حالي که برش تاقديس ديل در قسمت عميق حوضه قرار داشته و
سازند پابده در حال تهنشست بوده است .برش کوه شجبيل نسبت به کوه ديل کم عمق تر و نسبت به دو برش تنگ شيوي
و جنوب غرب فيروز آباد عميق تر بوده است .در زمان شاتين شرايط رسوبگذاري در هر چهار برش يکسان و طي آن
رسوبات سازند آسماري نهشته شده است .در انتهاي شاتين در برش جنوب غرب فيروز آباد با پسروي آب دريا سازند
گچساران سازند آسماري را ميپوشاند در حالي که در برشهاي تنگ شيوي ،تاقديس ديل و کوه شجبيل رسوبگذاري سازند
آسماري در طي آکيتانين ادامه داشته است .در برش مورد مطالعه پسروي آب دريا در بورديگالين سبب تهنشست سازند
گچساران شده است ،در برشهاي تاقديس ديل و کوه شجبيل پس از رسوبگذاري سازند آسماري در بورديگالين ،سازند
گچساران تهنشست شده است .بر اساس تقسيم بندي هاي زير پهنه هاي زاگرس (آقانباتي ،)1120 ،برش تنگ شيوي در
فارس داخلي ،برش فيروزآباد در فارس ساحلي ،برش تاقديس ديل در مرز بين فروافتادگي دزفول و زون ايذه و برش کوه
شجبيل در زون ايذه قرار دارد .در زمان روپلين سازند آسماري در برش هاي شجبيل ،فيروزآباد و تنگ شيوي در يک پلتفرم
کربناته نهشته و اين در حالي است که در برش تاقديس ديل سازنده پابده که نشان دهنده عمق زياد حوضه است تهنشست
شده است .در زمان شاتين در هر چهار برش ،سازند آسماري در يک پلتفرم کربناته نهشته شده و در برش فيروزآباد در انتهاي
اين زمان سازند گچساران بر روي سازند آسماري تهنشست شده است که اين امر نشان از عمق کم حوضه در اين برش
نسبت به ساير برش ها مي باشد .در زمان آکيتانين با توجه به حضور فرام هاي مرتبط با محيط الگون در برش هاي ديل،
تنگ شيوي و شجبيل ،سازند آسماري در محيطي الگوني تهنشست شده و در انتهاي اين زمان در برش تنگ شيوي ،سازند
گچساران بر روي سازند آسماري تهنشست شده است که نشان دهنده عمق کم اين برش نسبت به دو برش ديل و شجبيل
است .در زمان بورديگالين با حضور فرام هاي مختص محيط الگون در دو برش ديل و شجبيل ،سازند آسماري تا زمان
بورديگالين تهنشست شده و نهايتا سازند گچساران بر روي آن قرار مي گيرد .با توجه به پالئوژئوگرافي سازند آسماري در
نقاط مختلف زاگرس ،قرار گيرفتن برش فيروزآباد در قسمت حاشيه اي حوضه و با علم بر اين امر که عقب نشيني آب از
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حاشيه حوضه به سمت مرکز آن مي باشد (علوي)8228 ،؛ برش جنوب غرب فيروز آباد کم عمقترين و برش تاقديس ديل
عميقترين برش سازند آسماري در بين  4برش ذکر شده مي باشد.

شکل -4مختصات نواحي تطابق داده شده  :Aتن

شيوي :B ،جنوب غرب فيروزآباد :C ،برش تاقديس ديل و  :Dبرش شجبيل.

شکل :1تطابق ناحيه اي بيوزونهاي شناسايي شده در تن

شيوي تاقديس نودان (فارس داخلي) با مختصات جغرافيايي '' 11° 44' 19شرقي و

'' 28° 40' 42شمالي با تاقديس ديل در کوه ديل (زون ايذه) با مختصات جغرافيايي ' 16° 44809شرقي و '  56° 55824شمالي (اهلل کرم
پور و همکاران ،)2612 ،کوه شجبيل (زون ايذه) با مختصات جغرافيايي '' 11° 62' 10شرقي و '' 56° 14' 50شمالي (صالح و همکاران،
 )2614و جنوب غرب فيروز آباد (فارس ساحلي) با مختصات جغرافيايي '' 12° 20' 14شرقي و '' 29° 40' 14شمالي (کلنات و همکاران،
 ،)2616بر اساس بيوزون بندي ون بوخم و همکاران ( .)2616با توجه به ضخامت زياد سازند پابده در برش تاقديس ديل در زمان روپلين و
به ترتيب کاهش اين ضخامت در کوه شجبيل ،تاقديس نودان و جنوب غرب فيروز آباد ،عمق حوضه در زمان روپلين در تاقديس ديل بيش از
بقيه بوده است.

 5-4پالئواکولوژي
در پالتفرمهاي کربناته سنوزوئيک روزنداران سنگواره از شاخصترين نشانه هاي ديرينه محيطي محسوب مي شوند (گيل،
 .88)8222در اين ميان رابطه ظريفي بين مجموعه جنسهاي روزنداران و نوع رخساره وجود دارد .زيرا توزيع آنها در سکوي
. Geel, 2000
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کربناته به عوامل گوناگون مانند عمق ،نور و ماهيت کف بستر بستگي دارد .با توجه به ريزرخساره هاي شناسايي شده و محيط
رسوبي آنها که به طور خالصه در جدول  1آمده است ،شرايط ديرينه زيستي مورد تفسير قرار گرفته است .در اين مطالعه پخش
و پراکندگي روزنداران کفزي شناسايي شده بر اساس تغييرات شوري ،نور ،مواد غذايي ،تحرک آب ،ماهيت کف بستر و عمق
آب مورد بررسي قرار گرفته است .مهمترين عوامل اکولوژيکي کنترل کننده تجمعات زيستي
جدول -5ريزرخساره هاي شناسايي شده در برش تن

O1

O2

در سازند آسماري عبارتند از:

شيوي تاقديس نودان.

نام ريزرخساره

توصيف ريزرخساره

بايوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا

بخش عمده اين ريزرخساره را روزنداران پالنکتون تشکيل مي دهند .فرامينيفرهاي بنتيک هاي کوچک

مادستون  -وکستون – پکستون

کفزي و فسيل هاي معرف شوري نرمال دريايي مثل اکينودرم و بريوزوئر به صورت خرده حضور دارند.

بايوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا

اين ريزرخساره شامل فرامينيفرهاي کفزي (لپيدوسيکلينيده ها با پوسته ي عدسي شکل و محدب) و شناور

لپيدوسيکلينيده پکستون

که ميزان فرامينيفرهاي شناور نسبت به ميکروفاسيس قبل کمتر شده است و قطعات اکينودرم و بريوزوئر
نيز وجود دارند.

بايوکالستيک
O3

لپيدوسيکلينيده

نوموليتيده

اجزاء غالب در اين ريزرخساره روزنداران منفذدار بسيار کشيده از خانواده نوموليتيده (اپرکولينا ،هتروستژينا

–

و نوموليتس) ،خانواده ي لپيدوسيکلينيده ،آمفي ستژيناو اسفائروژيپسينا هستند.ديگر اجزاء تشکيل دهنده ي

فلوتستون

آن خرده هاي اکينودرم ،بريوزوئر ،کوراليناسه آ ،پلوئيد مي باشد.

رودستون
بايوکالستيک
O4

لپيدوسيکلينيده

نوموليتيده پکستون –گرينستون

روزنداران منفذدار بزرگ همزيست دار اجزاي اصلي تشکيل دهنده آن هستند که شامل لپيدوسيکلينيده و
نوموليتيده عدسي شکل و آمفي ستژينا است.قطعاتي از کوراليناسه آ ،بريوزوئر و اکينودرم نيز در اين
ميکروفاسيس مشاهده مي شود.

O5

بايوکالستيک نئوروتاليا نوموليتيده

اجزاء اصلي اين ريزرخساره فسيلهاي نئوروتاليا و نوموليتيده (اپرکولينا ،هتروستژينا و اسپيروکليپئوس) مي

پکستون –گرينستون

باشند و به ميزان کمتر فسيلهاي لپيدوسيکلنيده ،آمفي ستژينا ،دو کفه اي ،گاستروپد ،مرجان ،ميليوليدا و
بورليس ،بريوزوئر ،اکينودرم و کوراليناسه آ نيز مشاهده گرديد.

بايوکالستيک کوراليناسه آ رودستون
O6

B

L1

بايوکالستها عمدتا شامل قطعات درشت کوراليناسه آ و به مقدار کمتر کورال ،بريوزوئر ،گاستروپد ،دوکفه
اي ،اکينودرم ،نئوروتاليا ،ميليوليدا و ميوژيپسينوئيدس مي باشد.

کوراليناسه آ اکينيد پکستون –

اين ريزرخساره داراي فابريک دانه پشتيبان مي باشد وبايوکالست هايي نظير اکينودرم و کوراليناسه آ به

گرينستون

ميزان فراوان و هتروستژينا ،ولولينيد و نئوروتاليا يافت شده است.

بايوکالستيک فرامينيفرا (بدون منفذ و

فرامينيفرهايي با ديواره بدون منفذ (ميليوليدا ،آرکياس ،مئاندروپسينا ،پنروپليس و آستروتريلينا) همراه با

منفذدار) پکستون – گرينستون

فرامينيفر هايي با ديواره هيالين (لپيدوسيکلينيده ،نئوروتاليا ،اسفائروژيپسينا ،هتروستژينا ،اپرکولينا ،آمفي
ستژينا و ميوژپسينوئيدس) اجزاء اصلي تشکيل دهنده آن هستند.

بايوکالستيک
L2

ميليوليدا

نئوروتاليا

پکستون – گرينستون

اجزاء آلي اصلي اين ريزرخساره نئوروتاليا و ميليوليدا هستند و اجزاء آلي فرعي آن فرامهايي با ديواره
هيالين (هتروستژينا ،لپيدوسيکلينا ،ميوژيپسينوئيدس ،آمفي ستژينا و الفيديوم) و با ديواره بدون منفذ
(آستروتريلينا ،آرکياس و بورليس) مي باشد.

L3

L4

L5

بايوکالستيک فرامينيفرا (بدون منفذ)

اجزاء اصلي اين ريزرخساره کورال و فرامينيفرهاي بدون منفذ (ميليوليدا ،آرکياس ،پنروپليس ،آستروتريلينا،

کورال رودستون

مئاندروپسينا) و اجزاء فرعي کوراليناسه آ ،اکينودرم ،بريوزوئرو نئوروتاليا مي باشد.

بايوکالستيک ميليوليدا کوراليناسه آ

اجزاء اصلي اين ريزرخساره ميليوليدا و کوراليناسه آ است .به ميزان کمتر داراي آرکياس ،پنروپليس،

پکستون – گرينستون

آستروتريلينا ،بورليس ،لنتي کولينا ،تکستوالريا ،داسي کالداسه آ ،دو کفه اي است.

بايوکالستيک فرامينيفرا (بدون منفذ)

بايوکالست ها به طور عمده شامل ميليوليدا ،آرکياس ،پنروپليس ،آستروتريلينا ،مئاندروپسينا و به ميزان کمتر

پکستون -گرينستون

ديسکوربيس ،دندريتينا ،داسي کالداسه آ ،بريوزوئر،کوراليناسه آ و گاستروپد دارد.
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L6

بايوکالستيک ميليوليدا ديسکوربيس

بايوکالست هاي اصلي اين ريز رخساره ميليوليد و ديسکوربيس مي باشد و به ميزان کمتر دو کفه اي،

وکستون

اکينودرم ،الفيديوم ،پلن اربولينا ،گاستروپد ،آرکياس ،پنروپوليس و استراکود مي باشد.

بايوکالستيک ميليوليدا پکستون

بايوکالست هاي آن ميليوليدهايي با ديواره بسيار ضخيم مي باشند و به ميزان کمتر گاستروپد ،استراکود و

L7
T1

T2

دندريتينا دارد.
مادستون کوارتز دار و فسيل دار

از خصوصيات اين ريزرخساره وجود فسيلهاي ميکريتي شده و حضور کوارتز فراوان است.

باندستون استروماتوليتي دولوميتي

اين ريزرخساره از المينه هاي استرماتوليت (به صورت يک اليه تيره و يک اليه روشن)تشکيل شده است.

شده

 1-5-4شوري
بر اساس ريزرخساره هاي تشخيص داده شده (جدول ،)1سازند آسماري در آبهايي با شوري متفاوت نهشته شده است (شکل
:)6
در شوري نرمال  14تا  psu 42موجوداتي نظير فرامينيفرهاي پالنکتون ،فرامينيفرهاي منفذدار بزرگ (خانواده لپيدوسيکلينيده،
خانواده نوموليتيده و نئوروتاليا) ،بريوزوئر ،اکينيد و مرجان ،معرف شوري نرمال دريايي هستند .ريزرخساره هاي

O1

(بايوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا مادستون  -وکستون -پکستون)( O2 ،بايوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا لپيدوسيکلينيده
پکستون)) O3 ،بايوکالستيک نوموليتيده لپيدوسيکلينيده فلوتستون  -رودستون)( O4 ،بايوکالستيک لپيدوسيکلينيده نوموليتيده
پکستون  -گرينستون)( O5 ،بايوکالستيک نئوروتاليا نوموليتيده پکستون  -گرينستون)( O6 ،بايوکالستيک کوراليناسه آ
رودستون)( B ،کوراليناسه آ اکينيد پکستون  -گرينستون) معرف شوري  14تا  psu 42هستند (هالوک و گلن 811326،و
مصدق و همکاران.)8223 ،
فراواني و تنوع فرامينيفرهايي با ديواره بدون منفذ (> )12%معرف شوري  42تا  psu 02هستند .ريزرخساره
(بايوکالستيک فرامينيفرا  -منفذ دار و بدون منفذ -پکستون – گرينستون)( L2 ،بايوکالستيک ميليوليدا نئوروتاليا

هاي L1

پکستون –

گرينستون)( L3 ،بايوکالستيک فرامينيفرا  -بدون منفذ -کورال رودستون) و ( L4بايوکالستيک ميليوليدا کوراليناسه آ پکستون
 گرينستون) نشانگر اين درجه شوري هستند (مصدق و همکاران.)8223 ،حضور بيش از  22%فرامينيفرهايي با ديواره پورسالنوز عدم حضور فرامينيفرهاي با ديواره هيالين و تنوع فوني بسيار پايين،
نشان دهنده شوري بيشتر از  psu 02است (مصدق و همکاران .)8223 ،ريزرخساره هاي ( L5بايوکالستيک فرامينيفرا (بدون
منفذ) پکستون  -گرينستون)( L6 ،بايوکالستيک ميليوليدا ديسکوربيس وکستون)( L7 ،بايوکالستيک ميليوليدا پکستون)،

T1

(مادستون کوارتز دار و فسيل دار)( T2 ،باندستون استروماتوليتي دولوميتي شده) در اين محدوده شوري نهشته شده اند.
در بخش ابتداي برش مورد مطالعه (مرز تدريجي سازند پابده به آسماري و قاعده سازند آسماري) ريزرخساره هاي درياي
باز ،نشان دهنده ي شوري نرمال دريايي است و در بخش مياني برش به خصوص در زمان شاتين ،شوري کمي باالتر ( 42تا
 )psu 02مي رود؛ که حضور همزمان روزنداران با پوسته هيالين و روزنداران با پوسته بدون منفذ به همراه فسيل هاي معرف
شوري نرمال دريايي مويد اين موضوع مي باشد .هر چه به بخش انتهاي برش و به سازند گچساران (که بر روي سازند
آسماري در برش مورد مطالعه قرار دارد) نزديک مي شويم ميزان شوري باال رفته و تنوع فسيل ها کاهش يافته و ضخامت
ديواره ها زياد مي شود.

.Hallock and Glenn, 1986
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 2-5-4نور
با بررسي ريزرخساره هاي تشخيص داده شده در تنگ شيوي ،توالي سازند آسماري در محدوده آفوتيک تا يوفوتيک نهشته
شده است (شکل ( )6فلوگل.)8212 ،
زون يوفوتيک :84اين زون با فرامينيفرهاي بدون منفذ بزرگ که با داينوفيسه آ ،کلروفيسه آ ،و يا رودوفيسه آ زندگي همزيستيدارند ،مشخص ميشود (لتنگر 801324 ،و رومرو و همکاران .)868228 ،ريزرخساره هاي ( L1بايوکالستيک فرامينيفرا -
منفذدار و بدون منفذ -پکستون  -گرينستون)( L2 ،بايوکالستيک ميليوليدا نئوروتاليا پکستون  -گرينستون)( L3 ،بايوکالستيک
فرامينيفرا -بدون منفذ -کورال رودستون)( L4 ،بايوکالستيک ميليوليدا کوراليناسه آ پکستون  -گرينستون)( L5 ،بايوکالستيک
فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون  -گرينستون)( L6 ،بايوکالستيک ميليوليدا ديسکوربيس وکستون)( L7 ،بايوکالستيک ميليوليدا
پکستون)( T1 ،مادستون کوارتز دار و فسيل دار) و ( T2باندستون استروماتوليتي دولوميتي شده) در اين زون نهشته شده اند.
زون مزوفوتيک :88اين زون بين زون هاي اليگوفوتيک و يوفوتيک در اعماق ( )42-22متري در نظر گرفته شده است(هاتينگر .82)1338 ،در اين زون ،فرامينيفرهايي با ديواره هيالين و صدفي متورم و عدسي شکل ديده مي شوند (هالوک،
 .)1328اين زون با ريزرخساره هاي ( O4بايوکالستيک لپيدوسيکلينيده نوموليتيده پکستون – گرينستون)( O5 ،بايوکالستيک
نئوروتاليا نوموليتيده پکستون  -گرينستون)( O6 ،بايوکالستيک کوراليناسه آ رودستون) و ( Bکوراليناسه آ اکينيد

پکستون –

گرينستون) مشخص مي شود.
زون اليگوفوتيک :83در برش مورد مطالعه نوموليتيده و لپيدوسيکلينيده با ديواره نازک نشان دهنده اين زون نوري هستند.ريزرخساره هاي ( O2بايوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا لپيدوسيکلينيده پکستون) و ( O3بايوکالستيک نوموليتيده
لپيدوسيکلينيده فلوتستون  -رودستون) در اين زون نهشته شده است.
زون آفوتيک :12ريزرخساره هاي حاوي شناورها که فاقد انواع بزرگ کف زي هستند ،خاص ژرفاي بيشتر از  822متر ميباشند (گيل .)8222 ،ريزرخساره ي ( O1بايوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا مادستون  -وکستون  -پکستون) در اين زون
نهشته شده است.
در بخش قاعده برش مورد مطالعه به دليل حضور ريزرخساره هاي داراي فرامينيفر هاي شناور ،ميزان نور کم مي باشد (زون
آفوتيک) و با پيدايش روزنداران کفزي کشيده که نشان دهنده نور کم هستند به اليگوفوتيک تغيير مي يابد .با حضور روزن
داران با پوسته عدسي شکل ميزان نور افزايش يافته و شرايط نوري مزوفوتيک مي شود .هر چه به راس برش نزديک مي
شويم ميزان نور بسيار افزايش مي يابد (يوفوتيک).
 5-5-4موادغذايي
ميزان مواد مغذي در محيطهاي دريايي با واژه هاي اليگوتروفي ،مزوتروفي ،يوتروفي و هايپروتروفي توصيف مي شود (شکل.)6
يوتروفي( 11غذاي زياد) ريزرخساره هاي ( L6بايوکالستيک ميليوليدا ديسکوربيس وکستون)( L7 ،بايوکالستيک ميليوليدا
پکستون)( T1 ،مادستون کوارتز دار و فسيل دار)( T2 ،باندستون استروماتوليتي دولوميتي شده) و ريزرخساره ي

O1
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. Euphotic zone
. Leutenegger, 1984
26
. Romero et al., 2002
27
. Mesophotic zone
28
. Hottinger, 1997
29
. Oligophotic zone
30
. Aphotic zone
31
. Eutrophy
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(بايوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا مادستون  -وکستون  -پکستون) به دليل حضور فرامينيفر هاي شناور و عدم حضور
فرامهاي بزرگ همزيست دار ،در اين زون غذايي قرار مي گيرند.
مزوتروفي( 18غذاي متوسط) در الگون هاي کم عمق با آشفتگي کم فرامينيفرهاي بدون منفذ به همراه شکم پايان بيانگر شرايط
اليگوتروفي تا مزوتروفي مي باشد .از موجودات ديگر اين شرايط مي توان به اکينيدها  ،جلبکهاي سبز و قرمز ،نرم تنان و
اسفنجها اشاره کرد (هالوک .)1328 ،ريزرخساره هاي ( L1بايوکالستيک فرامينيفرا -منفذدار و بدون منفذ-

پکستون –

گرينستون)( L2 ،بايوکالستيک ميليوليدا نئوروتاليا پکستون  -گرينستون)( L3 ،بايوکالستيک فرامينيفرا -بدون منفذ -کورال
رودستون) و ( L4بايوکالستيک ميليوليدا کوراليناسه آ پکستون  -گرينستون) ،بيانگر شرايط اليگوتروفي تا مزوتروفي مي باشند
و ريزرخساره ( L5بايوکالستيک فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون  -گرينستون) ،بيانگر شرايط مزوتروفي تا يوتروفي مي باشد.
اليگوتروفي( 11کمبود مواد غذايي) به علت کاهش مواد تخريبي و کاهش پالنکتون ها ،ميزان شفافيت آب زياد بوده و در
نتيجه رقابت بر سر بستر زيستي کمتر ديده مي شود (ماتي و هالوک .14)8221 ،رقابت بر سر مواد غذايي صورت مي گيرد
(پومار و همکاران8221 ،آ،ب) .10شرايط کمبود مواد غذايي بلوغ را به تأخير مي اندازد و فرامينيفرهاي بزرگ همزيست دار
چنين شرايطي را ترجيح مي دهند (هالوک .)1328 ،در برش مورد مطالعه ريزرخساره هاي ( O2بايوکالستيک پالنکتونيک
فرامينيفرا لپيدوسيکلينيده پکستون)) O3 ،بايوکالستيک نوموليتيده لپيدوسيکلينيده فلوتستون  -رودستون)( O4 ،بايوکالستيک
لپيدوسيکلينيده نوموليتيده پکستون  -گرينستون)( O5 ،بايوکالستيک نئوروتاليا نوموليتيده پکستون  -گرينستون)،

O6

(بايوکالستيک کوراليناسه آ رودستون)( B ،کوراليناسه آ اکينيد پکستون  -گرينستون) در شرايط اليگوتروفي تشکيل شده اند.
در بخش قاعده برش مورد مطالعه به دليل حضور فرامينيفرهاي شناور ،شرايط غذايي ،يوتروفي مي باشد و با پيدايش
ريزرخساره هاي حاوي فرامينيفرهاي کفزي بزرگ وکشيده با پوسته منفذدار ،اين شرايط به اليگوتروفي تغيير مي يابد .حضور
فرامينيفرهاي کفزي با پوسته بدون منفذ ،شرايط مزوتروفي را حاکم مي کند و در قسمت انتهايي برش به دليل ورود مواد
تخريبي و وجود غذاي فراوان باز شرايط به يوتوفي بر مي گردد.

32

. Mesotrophy
. Oligotrophy
34
. Mutti and Hallock, 2003
35
. Pomar et al., 2001a,b
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شکل -0پخش و پراکند ي ريزرخساره ها با توجه به شوري ،نور و مواد غذايي آب دريا درسازند آسماري در برش
تن

شيوي در يال شمال غربي تاقديس نودان (نوع ريزرخساره ها در جدول 1توضيح داده شد).

 4-5-4ماهيت کف بستر
فونهاي موجود بر روي بسترهاي خشن ،سخت و دانه درشت ،داراي پوسته هايي ضخيم و اشکال دوکي و فونهايي کف
بسترهاي نرم و گلي داراي صدف نازکتر و کشيده تر مي باشند (رنمو و تروستلسترا .16)8221 ،ريزرخساره ) O3بايوکالستيک
نوموليتيده لپيدوسيکلينيده فلوتستون  -رودستون) داراي لپيدوسيکليناها ،اپرکولينا و هتروستژيناهاي بسيار کشيده با پوسته اي
نازک مي باشند معرف کف بستر نرم و شرايط هيدروديناميکي آرام هستند (رومرو و همکاران.)8228 ،

ريزرخساره O4

(بايوکالستيک لپيدوسيکلينيده نوموليتيده پکستون  -گرينستون) با هتروستژينا ي ضخيم معرف کف بسترهاي سخت تري را
نشان مي دهند (شکل .)8

. Renema and Troeslstra, 2001
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شکل -8الف :ريزرخساره ي ) O3بايوکالستيک نوموليتيده لپيدوسيکلينيده فلوتستون  -رودستون) داراي لپيدوسيکليناها بسيار
کشيده با پوسته اي نازک مي باشند که معرف کف بستر نرم هستند و ب :ريزرخساره ( O4بايوکالستيک لپيدوسيکلينيده
نوموليتيده پکستون  -گرينستون) داراي هتروستژيناي ضخيم مي باشند که بستر سختتري را نشان مي دهد.
 1-5-4عمق آب
تغيير عمق آب يکي از مهمترين عوامل تاثيرگذار در پخش و پراکندگي روزنداران است .بر اين اساس گروههاي مختلف
روزنداران هر کدام معرف عمق خاصي از محيط رسوبگذاري هستند .روزنداران پالنکتون (ريز رخساره هاي  O1و )O2
معرف اعماق زياد (در صورتي که فاقد گونه هاي بزرگ همزيست دار باشند عمق بيش از  822متر را نشان مي دهند) هستند
(گيل .)8222 ،ريزرخساره ي  ) O3بايوکالستيک نوموليتيده لپيدوسيکلينيده فلوتستون  -رودستون) با توجه به حضور هم
زمان لپيدوسيکيناهاي ميکروسفريک و مگالوسفريک (شکل  )2و کاهش اندازه بزرگ روزنداران معرف بخشهاي عميق
سکوي خارجي مي باشند (هالوک .)1328 ،در اعماق زياد به دليل کاهش شديد نور و دماي پائين آب ،ميزان فتوسنتز جلبکهاي
همزيست دار به شدت کاهش يافته و در نتيجه روزنداران به غذاي کمتري احتياج دارند (ماتي و هالوک .)8221 ،به دليل
وجود اين شرايط نامناسب نوري ،توليد مثل غير جنسي در اين عمق صورت مي گيرد (شکل ( )3بيونگتون-پني و راسي،
 .18)8224روزنداران با ديواره پورسالنوز (بدون منفذ) ،در اعماق کم پالتفرم گسترش دارند .در کم عمق ترين بخش روزنداران
بدون منفذ و فاقد همزيست جلبکي ميليوليدها ،پيرگو و دندريتينا) به دليل شدت زياد نور و شوري بسيار باال ،گسترش زيادي
دارند (مصدق و همکاران .)8223 ،روزنداران بدون منفذ همزيست دار (آرکياس ،پنروپوليس ،آستروتريلينا ،مآندروپسينا،
بورليس و )...قادر به زيست در اعماق بيشتري نسبت به ميليوليدها يافت مي شوند (لي.12)1332 ،

. Beavington-Peny and Racey, 2004
. Lee, 1990
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شکل -9ريزرخساره ي  ،O3حضور هم زمان لپيدوسيکيناهاي ميکروسفريک و مگالوسفريک در برش تن

شيوي در

تاقديس نودان.

شکل -8تغيير شکل پوسته لپيدوسيکلينا در اثر تغييرات عمق :A ،ليپيدوسيکليناي موجود در ريزرخساره :B ،O2
لپيدوسيکليناي موجود در ريزرخساره  :C ،O3لپيدوسيکليناي موجود در ريزرخساره  O5سازند آسماري واقع در تن
شيوي در تاقديس نودان.

 4-4اجتماعات کربناته
کربنات در نواحي حاره اي تا غير حاره اي تشکيل مي شود .جيمز ( 13)1338دو اصطالح فتوزوئن و هتروزوئن را براساس
رژيم غذايي مورد نياز تجمعات اسکلتي و نه فقط دما معرفي کرد .مجموعه فتوزوئن با تجمع دانه هاي کربناته وابسته به نور
از جمله جلبک ،فرامينيفرهاي هم زيست دار و بي مهرگان مانند مرجان هاي اسکلراکيتين ،اائيد ،پلوئيد و مقدار کمي از
قطعات اسکلتي موجودات غير وابسته به نور و جلبک هاي قرمز آهکي مشخص مي شود و متناظر با اجتماع کلروزوئن بوده
و کلروآلگال را پوشش مي دهد (کيندلر و ويلسون428212 ،و فلوگل .)8212 ،مجموعه هتروزوئن (در آب هاي نيمه حاره
اي تا سرد و مکان هايي که تحت تاثير حرکت آب هاي باالرونده و رواناب هاي خاکي غني از مواد غذايي باشد) مشتمل بر
ذرات کربناتي بنتيک توليد شده توسط موجودات مستقل از نور و جلبک هاي آهکي مي باشد .مجموعه هاي مولکفور،
رودآلگال و بريومول در اين اجتماع قرار مي گيرند (کيندلر و ويلسون .)8212 ،در سازند آسماري در ناحيه مورد مطالعه 4
اجتماع دانه اي تشخيص داده شد که به شرح زير مي باشند:
نانوفر :در ريزرخساره ( O1بايوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا مادستون  -وکستون – پکستون) مشاهده شد .در اين
ريزرخساره فرامينيفر هاي پالنکتون اجزاء اصلي تشکيل دهنده هستند و خرده هاي اکينيد و بريوزوئر در آن مشاهده شد .اين
اجتماع در مرز تدريجي سازند هاي پابده و آسماري و در قاعده سازند آسماري وجود دارد.
فورآلگال :در ريزرخساره هاي ( O2بايوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا لپيدوسيکلينيده پکستون)) O3 ،بايوکالستيک
نوموليتيده لپيدوسيکلينيده فلوتستون  -رودستون)( O4 ،بايوکالستيک لپيدوسيکلينيده نوموليتيده پکستون  -گرينستون)،
(بايوکالستيک نئوروتاليا نوموليتيده پکستون  -گرينستون)( L1 ،بايوکالستيک فرامينيفرا -منفذدار و بدون منفذ-

O5

پکستون –

گرينستون) و ( L2بايوکالستيک ميليوليدا نئوروتاليا پکستون  -گرينستون) وجود دارد؛ که در زون هاي نوري اليگوفوتيک،
مزوفوتيک و يوفوتيک ،با حضور فراوان فرامينيفرهاي بنتيک منفذدار بزرگ مانند اپرکولينا ،هتروستژينا ،لپيدوسيکلينا،
اسپيروکليپئوس به همراه خرد ه هاي مرجان ،جلبک کوراليناسه آ ،اکينيد ،مولوسکا و بريوزوئر همراه مي باشد.
. James, 1997
. Kindler and Wilson, 2010
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رودآلگال :در ريزرخساره هاي ( O6بايوکالستيک کوراليناسه آ رودستون) و ( Bکوراليناسه آ اکينيد پکستون  -گرينستون)
وجود دارد؛ که در زون نوري مزوفوتيک با حضور کراليناسه آ ،اکينيد ،فرامينيفرهاي بنتيک ،قطعات کورال و بريوزوئر همراه
مي باشد.
فورامول :در ريزرخساره هاي ( L3بايوکالستيک فرامينيفرا -بدون منفذ -کورال رودستون)( L4 ،بايوکالستيک ميليوليدا
کوراليناسه آ پکستون  -گرينستون)( L5 ،بايوکالستيک فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون  -گرينستون)( L6 ،بايوکالستيک
ميليوليدا ديسکوربيس وکستون) و ( L7بايوکالستيک ميليوليدا پکستون) وجود دارد که در زون نوري يوفوتيک با حضور
فرامينيفرهاي بدون منفذ (آرکياس ،پنروپليس ،مئاندروپسينا ،آستروتريلينا ،بورليس ،ميليوليد و دندريتينا) ،منفذ دارهاي کوچک
(نئوروتاليا ،ديسکوربيس) ،فرامينيفرهاي آگلوتينه مثل (تکستوالريا و والوئولينيد) و به ميزان کمتر ،خرده هاي کورال،
کوراليناسه آ ،بريوزوئر و اکينيد همراه مي باشد.
با توجه به توضيحات فوق ،در برش مورد مطالعه ،اجتماعات هتروزوئن (به دليل فراواني روزن داران بنتيک بزرگ ،کوراليناسه
آ و نادر بودن مرجان ها مشخص مي گردد) غالب مي باشند.

 1-4کيفيت مخزني
ريزرخساره هاي داراي بافت دانه پشتيبان شامل( O4 :بايوکالستيک لپيدوسيکلينيده نوموليتيده پکستون  -گرينستون)،

O5

(بايوکالستيک نئوروتاليا نوموليتيده پکستون  -گرينستون)( B ،کوراليناسه آ اکينيد پکستون  -گرينستون)( L1 ،بايوکالستيک
فرامينيفرا -منفذدار و بدون منفذ -پکستون  -گرينستون)( L2 ،بايوکالستيک ميليوليدا نئوروتاليا پکستون  -گرينستون)،

L4

(بايوکالستيک ميليوليدا کوراليناسه آ پکستون  -گرينستون)( L5 ،بايوکالستيک فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون  -گرينستون)
و ( L7بايوکالستيک ميليوليدا پکستون) ،به دليل کم بودن يا عدم وجود گل در بين دانه ها داراي تخلخل و تراوايي مناسب
جهت سنگ مخزن نفت (در نمونه هاي مشابه تحت االرضي و نواحي مجاور برش مورد مطالعه) مي باشند که اين مورد ،به
خصوص در ريز رخساره سد بايوکالستي ( )Bديده مي شود .وجود سازند تبخيري گچساران در باالي اين سازند نيز پوش
سنگ مناسبي را براي اين مخزن فراهم مي آورد.

 .1نتيجه يري
 سازند آسماري در تنگ شيوي (با مختصات جغرافيايي '' 01° 44' 02شرقي و '' 83° 48' 48شمالي) با ليتولوژي شاملعمدتا آهک هاي نازک اليه ،متوسط تا ضخيم اليه و توده اي و ميان اليه هاي آهک مارني مي باشد که بر روي سازند پابده
به صورت تدريجي و در زير سازند گچساران به صورت همشيب قرار دارد .بر اساس پخش و پراکندگي روزنداران سه
مجموعه فوني با سن اليگوسن و ميوسن پاييني (آکيتانين) تشخيص داده شد .مجموعه فوني اول به سن روپلين معادل زون
تجمعي شماره (Eulepidina – Nephrolepidina – Nummulites Assemblage Zone( 1آدامز و بوررژوا ( )1368و زون
تجمعي شماره  )Nummulites vascus – N. fichteli Assemblage Zone( 8ون بوخم و همکاران ( )8212مي باشد .مجموعه
فوني شماره  8به سن شاتين معادل زون تجمعي شماره 8
 )Zoneآدامز و بورژوآ ( )1368و شماره 4

( Miogypsinoides – Archaias – Valvulinid Assemblage

( Archaias asmaricus – A. hensoni – Miogypsinoides complanatus

 )Assemblage Zoneون بوخم و همکاران ( )8212مي باشد .مجموعه فوني شماره  1بيانگر سن آکيتانين و معادل بيوزون
شماره  (Indeterminate Zone) 6ون بوخم و همکاران ( )8212و زون شماره  4آدامز و بورژوآ ()1368
 )asmaricus – A. hensoni – Miogypsinoides complanatus Assemblage Zoneمي باشد.
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 با توجه به تطابق بايوزون هاي شناسايي شده در برش مورد مطالعه با  1برش جنوب غرب فيروزآباد ،برش تاقديس ديلو برش شجبيل ،بر اساس کار ون بوخم و همکاران ( ،)8212زون تجمعي شماره  1در برش هاي تنگ شيوي و جنوب غرب
فيروزآباد معادل با زون تجمعي شماره  8ون بوخم و همکاران ( ،)8212زون تجمعي شماره  8برش تنگ شيوي معادل بيوزون
شماره  4ون بوخم و همکاران ( )8212مي باشد و در هر سه برش ديگر نيز وجود دارد و زون تجمعي شماره 1برش تنگ
شيوي معادل بيوزون شماره  6ون بوخم و همکاران ( )8212و زون تجمعي شماره  1برش تاقديس ديل مي باشد .برش
جنوب غرب فيروز آباد در قسمت حاشيه ي حوضه و برش تاقديس ديل عميقترين برش سازند آسماري (به سمت مرکز
حوضه) در بين  4برش ذکر شده است و عقب نشيني آب دريا از حاشيه حوضه به سمت مرکز آن مي باشد.
 بر اساس مطالعات پالئواکولوژي ريزرخساره ها ي شناسايي شده در  1محدوده شوري  14تا  psu 42و شوري  42تا 02 psuو شوري بيشتر از  4 ،psu 02زون نوري آفوتيک تا يوفوتيک ،شرايط يوتروفي تا اليگوتروفي و کف بستر هاي نرم و
سخت نهشته شده اند .ريزرخساره هاي داراي بافت دانه پشتيبان ( L5 ,L4 ,L2 ,L1 ,B ,O5 ,O4و ،)L7به دليل تخلخل و
تراوايي باال و کم بودن ميزان گل مي توانند داراي کيفيت مخزني سازند آسماري در نواحي مجاور و در زير زمين (برش هاي
تحت االرضي) موثر باشند 4 .تجمع دانه اي در برش مورد مطالعه شناسايي گرديد که شامل :نانوفر ،رودآلگال ،فورآلگال و
فورامول (که نشان دهنده تجمعات کربناته هتروزوئن است) مي باشد.

تشکر و قدرداني
از داوران مقاله آقايان دکتر غبيشاوي و دکتر صفري به خاطر نظرات موثر و سازنده در جهت پيشبرد دستاوردهاي اين پژوهش
و همچنين از دانشگاه اصفهان به خاطر حمايت هاي مالي و در اختيار گذاشتن امکانات الزم براي اين تحقيق تشکر به عمل
مي آيد.
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چکيده
در اين مقاله يک مدل دو بعدي از ميدان نفتي اللي و گسلهاي يال شمالي و جنوبي آن بر مبناي روابط المان محدود و با
نرمافزار  ABAQUSانجام يافته است .در اين مدل نتايج ژئودزي از شبکههاي ژئوديناميک منطقه و مقدار تنشهاي تکتونيکي
به عنوان قيود وارد مساله شدهاند و سازندهاي مختلف ميدان با خصوصيات االستيک در نظر گرفته شده است .سطح گسل با
المان هاي تماسي پوشيده شده است که اجازه لغزش ،نفوذ و تغيير شکل را دارند و با توجه به اين خصوصيات به خوبي
ميتوانند تغييرات در سطح گسل را نشان دهند .نتايج مدلسازي با معيارهاي زمين شناسي(نتايج ژئودزي) مقايسه گرديده که
هماهنگي مناسبي بين نتايج و معيارهاي صحت سنجي مشاهده ميشود .نتايج با ضريب اصطکاک هاي مختلف با نرخ جابجايي
ايستگاههاي  GPSمقايسه شده که هماهنگي در ضريب اصطکاک  2/28مشهودتر است .نرخ جابجايي ساليانه گسل يال جنوبي
در دو حالت ضريب اصطکاک  2/28و  2/1به ترتيب  6/1و  11ميليمتر بر سال به دست آمده است .نتايج حاصل از مدلسازي
همچنين نشان داد که گسل در عمقهاي مختلف جابجاييهاي متفاوتي داشته و در اعماق کمتر ،جابجايي بيشتري داراست و
محل به همپيوستن گسلهاي يال شمالي و جنوبي تاقديس اللي که بيشترين تنشها را در خود متمرکز کردهاند ،محل بحراني
و تمرکز تنش گسل به شمار ميرود.
کلمات کليدي :مدلسازي عددي ،المان محدود ،ميدان نفتي اللي ،چينخوردگي
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 .1مقدمه
در دنياي امروزي ،دادهها آنقدر زيادند و مسائل آنقدر در هم تنيدهاند ،که بدون استفاده از مدل نماياندن ،تنظيم و پردازش
دادهها ،مطالعات و مشاهدات مشکل است .با گسترش و پيشرفت علوم زمين و همچنين علوم نوين مانند علم رايانه و نيز
بهکارگيري هر چه بيشتر علوم رياضي و آمار در علوم زمين ،نرمافزارهاي گوناگون براي مدلسازي طراحي و ساختهشده است.
در اين راستا مدلسازي مخزن و گسلهاي ميادين نفتي از اهميت

فراواني برخوردار ميباشد.

امروزه مدلسازي به عنوان يک ابزار با تواناييهاي محاسباتي گسترده و با هزينه کم به عنوان يکي از رايجترين و پذيرفتهترين
ابزار تحليل در آمده است و محققين زيادي در مورد حالتهاي خاص اين مدلسازي کار کرده اند .در سال  ،1383نخستين
مدلسازيهاي عددي گسل برمبناي روش اجزاي محدود توسط ريچاردسون ) (Richardsonبهصورت دوبعدي تهيه شد .کايا
و ونگ )(Caia & Wangدر سال  8221مدلي دوبعدي با استفاده از روش اجزاي محدود و نرمافزار آباکوس از گسل سن
آندرياس ارائه دادند ،اين مدل يکي از نخستين مدلهايي بود که پوسته را به دو بخش االستيک و ويسکواالستيک تقسيم کرد.
لينچ )) (Lynchدر سال  8228رساله دکتراي خود را با موضوع مدلهاي المان محدود از چرخه زمينلرزه در نواحي گسلهاي
امتدادلغز به انجام رسانيد .در اين مورد هم قطعهاي از گسل سنآندرياس موضوع کار مدلسازي بود

.

تمپلتون ) (Templetonدر سال  8223نيز رساله دکتراي خود را با کار روي اثرات تغيير شکلهاي غير االستيک خارج از صفحه
گسل بر روي ديناميک گسلش در دانشگاه هاروارد به انجام رساند ،اين تحقيق روي گسل سن گابريل به روش المان محدود
و با استفاده از نرمافزار آباکوس انجاميافته است .در اين تحقيق مدل بهصورت دوبعدي بوده و مدل رفتاري گسل مدل
ضعيفشدگي با لغزش در نظر گرفته شده

است.

باراني ) (Baraniدر سال  8218به تأثير زون جدايشي روي چينخوردگي اليههاي سنگي با استفاده از المان محدود غيرخطي
پرداخته است .در اين پژوهش براي خواص اليههاي سنگي از مدل پالستيسيته موهر -کولمب غيرخطي استفاده شده

است.

در پژوهش حاضر يک مدل دو بعدي از ميدان نفتي اللي و گسلهاي يال شمالي و جنوبي آن بر مبناي روابط المان محدود و
با استفاده از نرم افزار ، ABAQUSتهيه و تحليل شده

است .

 ABAQUSيک نرمافزار مهندسي بر اساس روش المان محدود است که توانايي حل مسائل از مثالهاي خطي ساده تا
شبيهسازيهاي غيرخطي پيشرفته را دارا ميباشد ABAQUS .شامل يک مجموعه بسيار گسترده از انواع المانها ميباشد.
همچنين يک مجموعهي قدرتمند است که شامل بسياري از خواص مکانيکي مواد مانند فلزات ،الستيک ،انواع بتن ،مواد
ژئوتکنيک مانند انواع خاک و سنگ و  ...ميباشد .تقريباً کليهي نرمافزارهاي عددي توليد شده ،نرمافزارهاي قوي هستند .در
اين ميان  ABAQUSبسياري از نقاط ضعف و اشکاالت نرمافزارهاي اجزا محدود ديگر را ندارد و سهولت در استفاده ،مدلسازي
قوي ،تحليل دقيق و سرعت باالي اين نرمافزار ،آن را به يک نرمافزار اجزاي محدود متفاوت تبديل کرده است.

 .2تکتونيک ميدان نفتي اللي
کمربند چين خورده زاگرس به صورت رشته کوهي به طول تقريبي  1222کيلومتر و بر روي سکوي آرام قاره اي عربستان
تشکيل شده است ) .(Hessami et al, 2001اين کمربند به خاطر دارا بودن چين هاي بزرگ ،منظم و جوان و همچنين ذخاير
هيدروکربني موجود در بسياري از چينها و تاقديسهاي آن ،به عنوان يکي از بزرگترين ايالت هاي هيدروکربني اثبات شده
جهان به شمار ميآيد (شرکتي .)1184 ،فروافتادگي دزفول ،در بخش مرکزي زاگرس چين خورده قرار گرفته است و يک ايالت

63

مدلسازی عددی چینخوردگی میدان نفتی اللی...
نفتي غني است که تقريبا  %2از مخازن نفتي جهان را در بر مي گيرد .ساختار کلي فروبار دزفول در ارتباط با گسلهاي پيسنگ
پيرامون آن مي باشد.
فروبار دزفول در ميان سه پديدة مهم ساختاري گسل چپ بر باال رود ،گسل پيشاني کوهستان ( )Mountain Frontal Faultو
خطواره راست بر کازرون جاي دارد .شکلگيري فروبار دزفول به عنوان يک پديده ساختاري در جنوب باختري ايران و بخشي
از پيشگودال ( )Foredeepزاگرس به عملکرد توأم خطواره راست بر قطر – کازرون و گسل چپ بر باالرود نسبت داده مي
شود (آقانباتي .)1121 ،از ويژگي هاي فروبار دزفول ،عدم رخنمون سازند آسماري است و تنها استثنا در اين مورد تاقديس کوه
آسماري در شمال باختري آن مي باشد و مهمترين ميدانهاي نفتي کشور در اين پهنه واقع شده اند.
محدوده مورد مطالعه ميدان نفتي اللي که بخشي از کمربند ساده چين خورده زاگرس مي باشد ،بر اساس تقسيم بندي مطيعي
(مطيعي ،)1184 ،در فروبار دزفول قرار گرفته است .زون زاگرس چينخورده مشتمل بر تاقديسهايي است که در اکثر آنها
محوري در امتداد شمال غربي -جنوب شرقي دارند .اين ميدان در فاصله  42کيلومتري شمال غرب مسجد سليمان واقع و
رخنمونهاي سطحي ميدان از سازندهاي گچساران ،ميشان ،آغاجاري و بختياري تشکيل شده است و به سمت پايين شامل
سازندهاي آسماري ،پابده ،گورپي ،گروه بنگستان ،گروه خامي ،سازند دشتک و رسوبات پالئوزوييک زيرين ميباشد(شکل .)1
اين ميدان از سمت شمال شرق به ميدان کمرشاه ،از سمت غرب به ميدان لب سفيد ،از جنوب به ميدان زياليي ،از جنوب شرق
به ميدان کارون محدود مي شود (شکل  .)8ميدان هاي زياليي و کارون نزديکترين ميادين به ميدان نفتي اللي مي باشند.
تاقديس اللي يک چين باز تا ماليم ،نامتقارن و با سطح محورى خميده است .روند محور در بخش باخترى  N 5Wو در مرکز
ميدان  N 50Wاست که در نزديکى بخش خاورى به  N65Wتبديل شده و در بخش خاورى به N30Wمى رسد(رمضاني و
همکاران .)1123 ،وجود گسل معکوس در يال جنوب باخترى تاقديس به اثبات رسيده است .بدين ترتيب در يک بيان کلى
تاقديس زير سطحى اللى را مى توان يک چين مرتبط با گسل تراستي )(McClay, 2003در نظر گرفت .يک گسل تراستي بزرگ
با شيبي به سمت جنوب غرب يال شمالي را تحت تأثير قرار داده و گسل معکوسي با شيبي تند به سمت شمال نيز يال جنوبي
را تحت تأثير قرار داده است و باعث شکلگيري ساختمان فرا خاسته ( )Pop upگرديده است(شکل 1الف و ب) تاقديس اللي
نمودي از يک ساختار باال جسته ( )Pop Upدر فروافتادگي دزفول است که هندسهاي کامالً نامتقارن دارد .به نظر ميرسد يال
جنوبي تاقديس با توجه به شيب زياد آن بسيار پيچيدهتر از گونهاي باشد که در مقطع برش '( DDشکل  1الف و ب) نمايش
داده شده است.
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شکل -1نقشه زمين شناسي و ساختاري ميدان اللي

شکل -2تصوير موقعيت ميدان نسبت به ميادين همجوار(بر رفت از محمودي.)1581 ،
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شکل ( 5الف) -محل برشهاي ساختاري در ميدانهاي اللي ،زيلويي و کارون (بر رفته از طالبي و نريماني .)1599 ،دواير قرمز و سبز موقعيت
چاه هاي منطقه را نشان مي دهد.

شکل ( 5ب) -چگونگي تأثير سل در ميدان اللي برش '( DDبر رفته از طالبي-نريماني.)1599-

 .5مدل المان محدود
 1-5هندسه مدل
در اين بخش دادههاي الزم و انگارههاي ساده کننده در برپا سازي مدل دوبعدي ميدان نفتي اللي شناسايي و بررسي ميشوند.
با توجه به اينکه گسلهاي تراستي در جهت موازات خود تغييرات زيادي از نظر رفتاري ندارند (ملکزاده ،)1132 ،بنابراين
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ميتوان در مدلسازي اين نوع گسلها از مدلهاي دوبعدي و از نوع استرين مسطح استفاده کرد .مدل مورد استفاده در اين
مطالعه از يک سطح دکولمان و مجموعهاي از سازندهاي زمينشناسي با رفتارهاي متفاوت است .در اين مدل سعي شده است
که از يک اليه موسوم به پيسنگ که داراي ويژگيهاي فيزيکي تعريف شده در زمينشناسي است ،استفاده شود .از مهمترين
ويژگي يک پيسنگ ،در مقايسه با سازندهاي رسوبي ،داشتن سختي زياد است .الگوي دوبعدي دربردارنده ميدان نفتي اللي ،دو
گسل يال جنوبي و شمالي ميدان نفتي اللي و بخشي از ناحيه پيرامون آن ميباشد .به علت تعدد زياد سازندهاي مشابه در ميدان
اللي ،سازندهاي مشابه از نظر جنس يک اليه در نظر گرفته شده و ساده سازي و مدل شده اند .بايد توجه داشت در مدلسازي
ناحيه سطحي ،ميبايست بهاندازه کافي بزرگ اختيار شود تا از اندرکنش اثرات مرزي با آشفتگيهاي تنش در پيرامون منطقه
گسلش جلوگيري گردد .از سوي ديگر ،اين ناحيه نبايد تحت تأثير آشفتگيهاي برآمده از گسلها و گسيختگيهاي بيروني قرار
گيرد .از اينرو ،بايد فاصله مناسب ميان مرزهاي ناحيه تا گسلهاي منطقه منظور گردد .بنابراين بر اساس مقاطع عرضي که از
ميدان نفتي اللي تهيهشده است (طالبي و نريماني ،)1122 ،الگوي مدل در نرمافزار آباکوس ساخته شد .بر اين پايه ،ابعاد ناحيه
سطحي الگوي دوبعدي با طول 122کيلومتر و عرض  12کيلومتر انتخاب گرديد (شکل  .)4در اين مدل سازي در هر سازند
خصوصيات فيزيکي با المانهاي موجود در آن سازند تعريف شده است و در جدول  1پارامترهاي مربوط به تعريف سازندها
آمده است.
200 Km

K
m
90

شکل -4هندسه مدل
جدول -1پارامترهاي مربوط به تعريف سازندها
نام سازند

ضخامت
اليه()m

چگالي)(Kg/Km3

نسبت پواسون

مدول يانگ
3

) (N/Km
18

گروه فارس

8222

منابع

18

8/14 × 12

2/1

آزمايشهاي
1822 × 12

ژئومکانيکي(سازمان
آب

منطقهاي

اصفهان)1121 ،
آسماري

186/0

18

8/463 × 12

پابده -گورپي

418

18

8/463 × 12

2/1

18

2/18

6

67

محاسبه با دادههاي
82/82122 × 12

4822214/6 × 12
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ايالم -سروک

1222

18

8/0266 × 12

سورگاه -کژدمي

180

18

8/46 × 12

گروه خامي

1022

18

8/68 × 12

دشتک

1222

18

8/46 × 12

سازندهاي

پالئوزوييک

زيرين
پيسنگ

4222

18

8/0 × 12

2/18

6

6801610 × 12
آزمايشهاي

2/8

18

66222 × 12

2/12

18

12222 × 12

2/80

18

88222 × 12

2/14

18

14122 × 12

ژئومکانيکي(سازمان
آب

منطقهاي

اصفهان)1121 ،

در مدلسازي شرکت ندارد

 2-5سل
از نظر شکل هندسي ،از آنجا که هدف ايجاد مدلي است که شکل واقعي ميدان را تا حد امکان بازسازي کند لذا سعي شد
پارامترهاي هندسي گسل با توجه به مطالعات گروههاي مختلف زمينشناس در اين ناحيه ،به مدل وارد شود و با توجه به اينکه
شيب گسل با تحليل دادههاي زيرسطحي مانند نقشه هاي  ،UGCداده هاي الگ ،تصاوير  FMIو( ...طالبي و نريماني،1122 ،
محمودي ،)1131 ،در حدود  42درجه تخمين زده شد ،اين زاويه در جهت مناسب به گسل شبيهسازي شده و در مدل اعمال
شده است.
همچنين الزم است بر اساس اصول مکانيک گسل را که بهعنوان يک ناپيوستگي در مدل عمل ميکند ،با يک خصوصيت رفتاري
اصطکاکي تعريف نماييم.
روابط رفتاري مختلفي توسط محققان براي بيان اصطکاک در سنگ ارائه شده است که عبارتاند از :قانون کولمب
( ،)Lynch, 2002قانون بايرلي ،قانون ضعيفشدگي با لغزش ( )Templeton, 8223و قانون اصطکاکي نرخ و حالت
( .)Tullis, 1995; Chen & Lapusta, 2008دو گسل يال شمالي و جنوبي ميدان اللي با زاويه  42درجه توسط المانهاي
تماسي(جفتهاي تماسي) در مدل جاسازي شدند اين المانها توانايي لغزش ،تغيير شکل -نفوذ و انتقال حرارت را دارند و از
قانون کولمب پيروي ميکنند.
رابطه کولمب بهصورت زير بيان ميشود:
در اين رابطه
𝜏 :استرس برشي بر روي سطح گسل ميباشد.
𝜇  :ضريب اصطکاک
𝑛𝜎 :استرس نرمال ميباشد.
)𝑝∆ ∆𝐶𝐹 = ∆𝜏 + 𝜇(∆𝜎𝑛 +

معادلة 1

با توجه به نبود اطالعات کافي از پارامترهاي اصطکاکي گسلهاي ميدان اللي ،اين پارامترها با توجه به مطالعات انجام شده بر
روي گسلهاي ايران تخمين زده شده است ).(Vernant & Chéry,2006
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 5-5شرايط مرزي
پس از برپاسازي الگوي دو بعدي ،ميبايست آن را به شرايط مرزي مناسب مقيد ساخت .در اين تحقيق ،بهمنظور شبيهسازي
وضعيت تکتونيکي در جنوب فالت ايران و در ساختار اللي تحت رژيم ژئوديناميکي عهد حاضر ،شرايط مرزي ،سرعت تغيير
شکل ،در نظر گرفتهشده است .با در نظر گرفتن اين شرايط مرزي ،اثرات کليه نيروهاي تکتونيکي ،که در سطوح مختلف بر
روي پوسته اعمال ميشوند ،در مدلسازي در نظر گرفته ميشوند .در اين بخش ،سرعت حرکت پوسته بر روي مرزهاي شمال
شرق و جنوب غربي مدل مورد مطالعه ،بر اساس مطالعات ژئودزي انجام گرفته ( ،)Walpersdorf et al, 2006بر روي تغيير
شکل جنوب غرب ايران ،تعيين شده است .بهمنظور مطالعه توزيع تغيير شکل در جنوب غرب پوسته ايران،

Walpersdorf,

 ،2006مطالعه گستردهاي بر مبناي سامانه موقعيتياب جهاني در جنوب غرب انجام دادهاند .در اين مطالعه ،دو شبکه در سراسر
زاگرس نصبشده است(شکل  .)0نزديکترين ايستگاهها به محدودهي ميدان نفتي اللي ايستگاههاي  SolEو  HAFTميباشند.
در اين مطالعه هر يک از ايستگاهها حداقل براي مدت  42ساعت مورد مطالعه قرارگرفته است .مقادير سرعت پوسته در هر يک
از ايستگاهها نسبت به بلوک مرکزي ايران ،محاسبهشده و نتايج بهدستآمده در جدول  8ارائهشده است.
جدول -2مقادير سرعت پوسته در ايستگاههاي اندازه يري تغيير شکل پوسته نسبت به بلوک مرکزي ايران .موقعيت جغرافيايي سايت ها در شکل
 1نشان داده شده است( .)Walpersdorf, 2006مقادير مثبت سرعت در جهت موافق نسبت به بلوک مرکزي و مقادير منفي در خالف جهت
مي باشند.
مؤلفه شمالي سرعت)( (Eميليمتر در سال)

مؤلفه شرقي سرعت)( (Eميليمتر در سال)

سايت

1/14

-2/26

MIAN

1/32

-2/60

ILAM

1/11

2/28

Delo

1/80

-8/20

GoRi

2/84

-2/46

BijA

1/44

2/82

KoRA

6/88

2/14

Khos

1/20

-8/23

BoRu

4/02

-8/40

DezF

0/06

-2/83

AHVA

8/18

-1/66

AWAZ

8/81

-1/24

JozA

4/81

-8/13

SolE

8/36

-1/28

HAFT

2/88

2/42

SHOL

2/82

-2/86

GHAR

6/22

-1/18

SARD

1/80

-8/22

CHEL

-2/26

-1/28

KHON

1/81

-1/80

KRD2

1/20

1/20

DEDA

6/84

4/21

BAHR

-2/06

-2/83

SHAH
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2/18

-2/28

ALIS

-2/62

2/81

KSHA

-1/28

-2/82

TEHN

-1/88

2/21

TEHR

2/13

-8/31

SEMI

-1/23

-8/12

NOSH

2/80

-1/32

QOMS

2/12

2/28

KAN2

0/18

-1/22

FAR2

3/16

2/11

OSL2

1/01

-8/22

QLR2

8/62

-1/48

ISL2

-2/38

2/21

SAA2

2/24

-1/42

SVR2

جهت بزرگترين تنشهاي افقي تکتونيکي که با توجه به مدلسازي گسل ها و شکستگي هاي منطقه و بدست آوردن جهت
شيب و امتداد آنها و رسم نمودار گل سرخي مربوط به امتدا گسل هاي منطقه به دست آمده است (.)Akbar & Sapru, 1994
بر اساس جهت بزرگترين تنشهاي افقي ،مقدار تنش افقي محاسبه شده با روابط پرواالستيک با زاويه  42درجه به دو يال
عمودي مدل و در قسمت باالي مدل تنش عمودي وارد شد .بر اساس مقاطع عرضي که از ميدان اللي با استفاده از داده هاي
زير سطحي تهيه و ترسيم شد (طالبي و نريماني )1122 ،پيسنگ در عمق حدود  18کيلومتري قرار گرفته است .به اين ترتيب
مدل در محدوده پيسنگ ثابت در نظر گرفته شده ،بدين صورت که هيچگونه حرکت و دوراني در هيچ راستايي ندارد(شکل
.)6
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شکل -1ميدانهاي سرعتي مرکز و شمال زا رس به سمت بلوک مرکزي ايران ،مقياس بردار سرعتي  1ميليمتر بر سال را نشان ميدهد.
محدوده مطالعاتي در شکل نشان دادهشده است(بر رفته از .)Walpersdorf et al, 2006

شکل  -0نحوه بار ذاري و شرايط مرزي مدل.

 4-5مش بندي
مرحله مشبندي اساس روش المان محدود است که هدف آن مشبندي قطعات ميباشد و عمده هزينه ،زمان و حجم کار را به
خود اختصاص ميدهد .به بيان ديگر بيش از  82تا  22درصد سختي کار و زمان صرف شده در يک تحليل ،مربوط به اين
مرحله ميباشد .مشبندي بهنوعي تضمينکننده دقت جواب(و نه صحت آن) است ،به اين معني که اگر مشبندي بهصورت
اصولي و با رعايت نکات ضروري انجام شود ،دقت کار تضمينشده خواهد بود .بهمنظور کاهش زمان تحليل و در عين حال
افزايش دقت جوابها ،ابعاد المانها متغير در نظر گرفته شدهاند .يعني در بخشهاي نزديک به ساختارچين خورده ابعاد المانها
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کوچک اختيار شده( 622متر) تا دقت مدل در اين بخش زياد باشد ،ولي با فاصله گرفتن از گسل و نزديک شدن به مرزها ،ابعاد
المانها بزرگتر تعريف شده است (در حدود  8کيلومتر) .نحوه المانبندي با چندين بار تغييرات در اندازه المانها و کنترل نتايج
حاصله تعيين شده است و سعي شده است هم دقت جوابها مدنظر قرار گيرد و همزمان صرف شده براي تحليل مدل بهينه
شود(شکل .)8

شکل -0نحوه مشبندي مدل

 1-5آناليز مدل
صحت يک مدل سازي عددي هميشه ميبايست با مقايسه با يک مدل سازي تجربي يا تحليلي ارزيابي شود (مدلسازي پيشرو-
 )forward modelingو مقايسه يک مدل عددي با مدل عددي ديگر مفهوم ندارد .دقت و صحت از جمله مفاهيمي هستند که
وجود آنها در کنار يکديگر و دانستن دقيق مفهوم هر يک از آنها و تفاوتشان ،از جمله الزامات دستيابي به نتايج قابل قبول با
استفاده از يک نرمافزار المان محدود است .براي کنترل مدل مورد مطالعه و انجام مدلسازي پيشرو ،نتايج به دست آمده از
مدلسازي با مشاهدات ژئودزي مربوط به تغيير شکلهاي کوتاهمدت مقايسه و مطابقت دادهشده است .بدين منظور نتايج به
دست آمده جهت کنترل با نتايج مشاهدات صحرايي در دو ايستگاه  SolEو  ،HAFTيعني نزديکترين ايستگاهها به منطقه مورد
مطالعه مقايسه شده است.
جدول -5مقايسه نتايج مدلسازي با قرائت ايستگاههاي  (VN) .GPSمؤلفه شمالي سرعت و ) (VEمولفه شرقي سرعت.

ايستگاه

نتايج حاصل از قرائت ايستگاهها

)(mm/year

نتايج حاصل از

VN

VE

VN

SolE

4/81

-8/13

-8/6 0/1

HAFT

8/36

-1/28

مدلسازي عددي)(mm/yaer

VE

بهمنظور به دست آوردن ضريب اصطکاک مناسب براي گسلهاي ميدان اللي مقادير اصطکاکي متفاوتي که براي گسلهاي
ايران در مطالعات قبلي به دست آمده ) ،(Vernant & Chéry, 2006به مدل وارد شد .مقايسه بين آزمونهاي انجام
شده و نرخهاي جابجايي به دست آمده از مدل و مقايسه آنها با نتايج جابجايي هاي حاصل از روشهاي ژئودزي نشان
ميدهد که وقتي که ضريب اصطکاک گسل ها  = 0.02در نظر گرفته شود مناسب ترين مدل عددي بدست خواهد آمد.
در شکل و شکل ميزان جابجايي منحنيهاي تغيير مکان در امتداد  Xو  Yبرحسب زمان براي مقياسي از زمان
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زمينشناسي(بازه زماني  122سال) بر روي چين نشان داده شده است .عالوه بر نرخ تغيير شکل در روي چين ،ميزان
جابجايي ساالنه گسل نيز ميتواند بررسي شود .در اين راستا ده نقطه روي گسل يال جنوبي انتخاب شد و جابجايي ساليانه
آن نقاط در دو حالت ضريب اصطکاک استاتيکي  2/28و 2/1برداشت شد و با ميانگينگيري ،نرخ جابجايي ساليانه گسل،
به ترتيب  6/1و  11ميليمتر بر سال به دست آمد(شکل  12و شکل  .)11همانطور که در که در صحت يک مدل سازي
عددي هميشه مي بايست با مقايسه با يک مدل سازي تجربي يا تحليلي ارزيابي شود (مدل سازي پيشرو – forward
 )modelingو مقايسه يک مدل عددي با مدل عددي ديگر مفهوم ندارد .دقت و صحت از جمله مفاهيمي هستند که وجود
آنها در کنار يکديگر و دانستن دقيق مفهوم هر يک از آنها و تفاوتشان ،از جمله الزامات دستيابي به نتايج قابل قبول با استفاده
از يک نرم افزار المان محدود است .براي کنترل مدل مورد مطالعه و انجام مدل سازي پيشرو ،نتايج به دست آمده از مدل
سازي با مشاهدات ژئودزي مربوط به تغيير شکل هاي کوتاه مدت مقايسه و مطابقت داده شده است .بدين منظور نتايج به
دست آمده جهت کنترل با نتايج مشاهدات صحرايي در دو ايستگاه  Sol Eو HAFTيعني نزديک ترين ايستگاه ها به
منطقه مورد مطالعه مقايسه شده است .جدول نشان داده شده نتايج حاصل از مدلسازي با نتايج حاصل از ژئودزي مطابقت
دارد ،به اين ترتيب صحت مدل کنترل و با توجه به مقايسه مقادير ،قابل قبول است.

شکل -9جابجايي بر روي چينخورد ي در راستاي  .xمحور افقي زمان بر حسب سال و محور عمودي جابجايي بر حسب کيلومتر را نشان مي
دهد.

شکل  -8جابجايي بر روي چينخورد ي در راستاي  .Yمحور افقي زمان بر حسب سال و محور عمودي جابجايي بر حسب کيلومتر را نشان
مي دهد.

73

مدلسازی عددی چینخوردگی میدان نفتی اللی...

شکل -16نرخ حرکت سل يال جنوبي با ضريب اصطکاک  .6 /62محور افقي زمان بر حسب سال و محور عمودي جابجايي بر حسب کيلو
متر را نشان مي دهد.

شکل -11نرخ حرکت سل يال جنوبي ميدان اللي با ضريب اصطکاک  .6/1محور افقي زمان بر حسب سال و محور عمودي جابجايي بر
حسب کيلو متر را نشان مي دهد.

 0-5اثر عمق سل
بررسي نتايج مدلسازي حاصله نشان ميدهد جابجاييهاي گسل در عمقهاي مختلف ،در اعماق کمتر ،مقدار بيشتري را به
خود اختصاص داده است .بنابراين برخالف گسل تراستي که بر روي زمين پيدا هستند و جابجايي مستقيماً به مقدار لغزش
وابسته است ،جابجايي در گسل يال جنوبي ميدان اللي که به صورت زير سطحي و پنهان مي باشد ،عالوه بر مقدار لغزش به
عمق آنها ارتباط دارد .شکل ميزان جابجايي در طول گسل از قسمت پايين به سمت باالي گسل را نشان ميدهد ،همانطور که
در شکل 18مشخص است با کاهش عمق نمودار جابجايي با شيب بيشتري تغيير ميکند که با نظريه تکتونيک نازک پوسته
( )Hatzfeld et al., 2010, Mouthereau et al 2007 , Yamato et al 2011در زاگرس مطابقت دارد .با در نظر گرفتن نظريه
تکتونيک نازک پوسته در زاگرس تراستهايي که در عمق کمتر عمل ميکنند ،جابجايي بيشتري دارند و در مقايسه با افزايش
عمق و نزديک شدن به پيسنگ جابجايي گسلهاي تراستي کمتر ميشود.
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شکل -12نرخ جابجايي در طول سل از عمق بيشتر به کمتر

 0-5تأثير تنشها بر ميدان نفتي اللي
در شکل نمايشي از کنتورهاي تنش و مؤلفه افقي تنش آمده است .نتايج مدلسازي حاصل نشان ميدهد که مؤلفه افقي تنش
مقاديري بزرگتر از مؤلفه قائم تنش دارد و محل به همپيوستن گسلهاي يال شمالي و جنوبي تاقديس اللي که بيشترين تنشها
را در خود متمرکز کردهاند ،محل بحراني و تمرکز تنش گسل نسبت به نقاط ديگر گسل به شمار ميرود .همانگونه که مدلسازي
عددي انجام گرفته تاييد ميکند ،پهنه گسلي در مقايسه با سازندهاي اطراف ،تنش کمتري را متحمل ميشود که آشکارا به دليل
سست بودن ناحيه گسلي و ناتواني آن در تحمل تنشهاي باالست و مقاومت بيشتر سازندها نسبت به ناحيه گسلي است.

شکل -15کنتورهاي تنش و مؤلفه افقي در چين اللي ،افزايش تنش در محل بهم پيوستن دو سل مشاهده ميشود.
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 .4نتيجه يري
در اين پژوهش با استفاده از روش عددي بر اساس روش المان محدود چينخوردگي ميدان نفتي اللي مدلسازي شده است.
نتايج حاصل از مدلسازي نشان ميدهد که در تحليلهايي که ضريب اصطکاک  2/28در نظر گرفته شده است هماهنگي بيشتري
بين نتايج حاصل از مدلسازي و معيارهاي زمين شناسي وجود دارد .همچنين نرخ جابجايي ساليانه گسل يال جنوبي در دو
حالت ضريب اصطکاک  2/28و  2/1به ترتيب  6/1و  11ميليمتر بر سال به دست آمد .گسل يال جنوبي ميدان نفتي اللي در
عمقهاي مختلف جابجاييهاي متفاوتي داشته و در اعماق کمتر ،جابجايي بيشتري داراست .بنابراين ،اين برخالف گسل تراستي
پيدا که جابجايي مستقيماً به مقدار لغزش وابسته است ،جابجايي آن ،در گسلهاي زير سطحي عالوه بر لغزش به عمق آنها
وابسته است .نتايج حاصل از مدلسازي نشان ميدهد که محل به همپيوستن گسلهاي يال شمالي و جنوبي تاقديس اللي در
عمق ،محل بحراني و تمرکز تنش گسل به شمار ميرود .همانگونه که مدلسازي عددي انجام گرفته تاييد ميکند ،پهنه گسلي
در مقايسه با سازندهاي اطراف ،تنش کمتري را متحمل ميشود که آشکارا به دليل خرد بودن سنگها در ناحيه گسلي و ناتواني
آن در تحمل تنشهاي باالست.

تشکر و قدرداني
از آقايان دکتر مختاري و دکتر نديمي بخاطر داوري مقاله سپاسگزاري مي گردد .اين تحقيق با همکاري و حمايت شرکت ملي
مناطق نفتخيز جنوب انجام شده که بدين وسيله تشکر و قدرداني ميشود.
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چکيده
در اين پژوهش به منظور مقايسه ويژگيهاي سنگچينهاي و رخسارهاي سازند کربناتي جهرم ،دو برش چينهشناسي تَنگِآب
(برش نمونه) در يال شمالي تاقديس جهرم (شرق شهرستان جهرم) و تَنگِ نيمباشي در يال شمالي تاقديس تودِج (غرب
شهرستان اِستَهبان) ،در استان فارس انتخاب گرديدهاند .هر دو مقطع چينهشناسي ،در زيرپهنه فارس داخلي و پهنه زاگرس
چينخورده واقع شدهاند .برش تَنگِآب شامل 402 :متر کنگلومرا ،سنگآهک ،سنگآهک مارني قلوهاي ،سنگآهک دُلوميتي
و سنگ دُلوميت با چينهبندي نازک ،متوسط ،ضخيم و بسيارضخيم ميباشد و برش تَنگِ نيمباشي شامل 068 :متر سنگآهک،
سنگآهک مارني ،سنگآهک مارني قلوهاي ،سنگآهک دُلوميتي و سنگ دُلوميت با چينهبندي بسيارنازک ،نازک ،متوسط،
ضخيم و بسيارضخيم است .نتيجه مشاهدات و مطالعات دقيق صحرايي و آزمايشگاهي ،تعيين  12واحد سنگچينهاي و
تشخيص  12دستهريزرخساره در برش تَنگِآب و  8واحد سنگچينهاي و  11دستهريزرخساره در برش تَنگِ نيمباشي ميباشد
که هردو برش بترتيب کاهش عمق ،در  1زيرمحيط رسوبي درياي باز ،کوالبي و پيراکِشَندي و روي يک سکوي کربناته از
نوع رَمپِ همشيب رسوبگذاري نمودهاند.

کلمات کليدي :زاگرس چينخورده ،فارس داخلي ،سازند جهرم ،سنگچينهنگاري ،دستهريزرخساره ،محيط رسوبي
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 .1مقدمه
سازند جهرم بعنوان يک سنگ مخزن کربناته ،بخشي از رسوبات سيستم ترشيري حوضه زاگرس محسوب ميشود که با
پيشروي دريا در طي زيرسيستم پالئوژن (پالئوسن -ائوسن) رسوبگذاري گرديده و بيشترين گسترش جغرافيايي آن در
زيرحوضه فارس ميباشد ،بطوريکه در تمامي زيرپهنههاي آن (داخلي ،نيمهساحلي و ساحلي) يافت ميگردد [ .]8براساس
پيشينه مطالعات ،سازند جهرم (يا آهک گيشون) در برش نمونه تَنگِآب 468/0 ،متر ستبرا داشته و مرز پاييني و بااليي آن
بترتيب بصورت همساز و قاطع با سازند ساچون و ناهمساز فرسايشي با سازند آسماري درنظر گرفته شده است [ .]8جيمز
و وايند [ ،]18اولين افرادي هستند که مطالعات مقدماتي سنگچينهاي و زيستچينهاي سازند مذکور را در اين برش انجام
داده و با ارايه  8تجمع زيستي و  0زيرتجمع زيستي ،سن آنرا از پالئوسن تا ائوسن مياني اعالم نمودند .جاللي [ ]11و کالنتري
[ ]6نيز ،ريززيستاي آنرا مطالعه نموده و افرادي همچون صيرفيان [44و ،]40وزيريمقدم و همکاران [ ،]42طاهري و همکاران
[ ،]46خطيبيمهر و معلمي [ ]8و نفريه و همکاران [3و ،]10هر يک به بررسيهاي متنوعي روي اين سازند پرداختهاند .اما
جديدترين مطالعات زمينشناسي همهجانبه روي برش نمونه اين سازند ،توسط نورمحمدي [12و ،]11صادقي [ ]1و صادقي
و کرمپور [ ]4صورت پذيرفته که يافتههاي متفاوتي درباره ضخامت ،چينهبندي واحدها ،سنگشناسي ،تفکيک مرزهاي زيرين
و زبرين ،زيستچينهنگاري ،ريزرخسارهها ،محيط رسوبي و چينهنگاري سکانسي ارايه و يا بزودي پيشنهاد خواهند نمود.
درواقع عليرغم مطالعات گسترده روي سازند جهرم در حوضه زاگرس ،بدليل شرايط بسيار متفاوت قسمتهاي مختلف
حوضه رسوبي ،کمبود مطالعات تکميلي چينهشناسي -رخسارهاي و همچنين به علت اهميت اقتصادي اين سازند
هيدروکربوردار ،اميد است که اين مطالعه بتواند بويژه در تکميل برخي نتايج مربوط به محيط رسوبگذاري سازند جهرم مفيد
واقع شود .هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي و مقايسه ويژگيهاي سنگچينهنگاري ،تعيين ريزرخسارهها ،تشخيص دسته-
ريزرخسارهها ،تفکيک زيرمحيطها ،تفسير محيط و ارايه مدل رسوبي ديرينه سازند جهرم در هردو برش تَنگِآب و تَنگِ
نيمباشي است.

 .2موقعيت جغرافيايي
برش هاي چينه شناسي تَنگِ آب (برش نمونه) در يال شمالي تاقديس جهرم 80 ،کيلومتري جاده جهرم -الر با مختصات
˝18ﹶ 82˚ 80عرض شمالي و ˝24ﹶ  01˚ 40طول شرقي و تَنگِ نيم باشي در يال شمالي تاقديس تودِج 180 ،کيلومتري جاده
شيراز -استهبان با مختصات ˝43ﹶ  83˚ 28عرض شمالي و˝12ﹶ  01˚ 00طول شرقي واقع گرديده است (شکلهاي1و.)8

 .5روش کار
مترکشي و نمونهبرداري ،عمود بر امتداد واحدهاي رخنمونيافته با رعايت فواصل 8متري و گاهي 1متري و بکمک

ژاکوب41

صورت پذيرفت .درمجموع از برشهاي تَنگِآب و تَنگِنيمباشي بترتيب تعداد  881و  112نمونه سنگي برداشت و ابتدا نوع
آنها بکمک اسيدکلريدريک  12%تعيين گرديد .سپس مقاطع نازک آنها تهيه و جهت تشخيص دقيقتر و مقايسه سنگشناسي،
مقاطع برش نمونه با محلول آليزارين قرمز ( )Red-Sبه روش ديکسُن [ ]13رنگآميزي گرديدند .نامگذاري سنگهاي کربناته
برپايه طبقهبنديهاي دانهام [ ]81و امبريوکلوان [ ،]88تشخيص ريزرخسارههاي رسوبي براساس الگوي السمي و کاروزي
[ ،]11تفکيک زيرمحيطها و تعيين و تفسير محيط رسوبي برمبناي مدلهاي رسوبي استاندارد ويلسون [ ،]02پُمار [ ]16و
فلوگِل [ ،]81انجام گرفته است.

- Jacob Staff
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شکل -1موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي به برش نمونه سازند جهرم در تَن ِآب (جهرم) و برش تَن ِ نيمباشي (اِستَهبان) ،فارس ،جنوب-
غرب ايران.

شکل -2تصوير ماهوارهاي برشهاي چينهشناسي تَن ِآب در تاقديس جهرم منطقه جهرم (چپ) و تَن ِ نيمباشي در تاقديس تودِج منطقه
اِستَهبان (راست).

 .4بحث
 .1-4چينهنگاريسنگي سازند جهرم در برش چينهشناسي تَن ِآب
در برش چينهشناسي تَنگِآب واقع در يال شمالي تاقديس جهرم ،از ضخامتي بالغ بر  022متر شامل سازندهاي ساچون (6
متر) ،جهرم ( 402متر) و آسماري ( 44متر) مترکشي و نمونهبرداري بعمل آمد (شکلهاي8و )1که در مجموع تعداد 881
نمونه سنگي سخت برداشت گرديد (شکل .)0سنگشناسي سازند جهرم در برش چينهشناسي تَنگِآب با ضخامت  402متر،
شامل 884 :متر سنگآهک 181 ،متر سنگآهک دُلوميتي 38 ،متر سنگدُلوميت 12/0 ،متر سنگآهک مارني قلوهاي و  2/0متر
کنگلومرا با چينهبنديهاي نازک ،متوسط ،ضخيم و بسيارضخيم ميباشد (شکل.)0
حد پاييني اين سازند با واحدهاي سنگي آهکي ،آهک دُلوميتي و دُلوميتي سازند ساچون ،بصورت همشيب ،48قاطع 41و
احتماالً ناپيوسته؟ است (بعلت وجود کنگلومراي کربناته درونسازندي /درونچينهاي /درونحوضهاي 44به ضخامت  2/0متر
= متراژ  6-6/0متري) (شکل .)A-4حد بااليي اين سازند نيز ،با سنگآهکهاي تيغهساز سازند آسماري ،بصورت همشيب،

42

- Homocline
- Sharp
44
- Intraformation / Intrastratal / Intrabasinal Carbonate Conglomerate
43
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قاطع و احتماالً ناپيوسته؟ است (بدليل حضور کنگلومراي آهکي درونسازندي /درونچينهاي /درونحوضهاي 40به ضخامت
 1/0متر = متراژ  406-408/0متري) (شکلهايB-1و.)B-4

شکل )A -5نمايي از مرز تبديل سازندهاي تاربور /تَربور ،ساچون و جهرم به يکديگر در برش تَن ِآب ،تاقديس جهرم ،شرق جهرم)B .
نمايي از مرز تبديل سازندهاي جهرم و آسماري در برش تَن ِآب ،تاقديس جهرم )C .نمايي از مرز تبديل سازندهاي آسماري و رازک در
برش تَن ِآب ،تاقديس جهرم.

شکل )A -4واحد کنگلومراي کربناته درونسازندي به ضخامت  6/1متر (متراژ  0تا  0/1متري) در مرز تبديل سازند ساچون به سازند جهرم.
 )Bواحد کنگلومراي آهکي درونسازندي به ضخامت  1/1متر (متراژ  410تا  410/1متري) در مرز تبديل سازند جهرم به سازند آسماري.
(برش تَن ِآب ،تاقديس جهرم).

با بررسيهاي سنگشناختي دقيق صحرايي و آزمايشگاهي در اين برش چينهشناسي ،مجموعاً تعداد  12واحد سنگچينهاي
در سازند جهرم تشخيص و بترتيب از پايين به باال از يکديگر تفکيک گرديدند (شکل )0که عبارتند از:
واحد 2/0( J.1متر= متراژ6-6/0متري) :واحد کنگلومراي کربناته درونسازندي يا درونچينهاي يا درونحوضهاي با چينهبندي
ضخيم برنگ کرم تا نارنجي واجد قلوههاي سفيدرنگ و خميرهاي زردرنگ و داراي گرهکهاي آهن.
- Intraformation / Intrastratal / Intrabasinal Calcareous Conglomerate
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واحد 80/0( J.2متر= متراژ6/0-18متري) :واحدهاي آهکي با چينهبندي نازک ،متوسط و ضخيم برنگ خاکستري ،زرد ،کرم،
نارنجي ،سبز ،آبي کمرنگ و صورتي.
واحد 03( J.3متر= متراژ18-31متري) :واحدهاي آهکي ،آهک دُلوميتي و دُلوميت با چينهبندي نازک ،متوسط ،ضخيم و
بسيارضخيم برنگ سفيد ،خاکستري ،زرد ،صورتي ،کرم ،آبي کمرنگ و قهوهاي.
واحد 84( J.4متر= متراژ31-160متري) :واحدهاي دُلوميتي و آهک دُلوميتي با چينهبندي نازک ،متوسط ،ضخيم و بسيارضخيم
برنگ سفيد ،خاکستري ،زرد ،کرم ،آبي کمرنگ ،قهوهاي تيره و سياه.
واحد 84( J.5متر= متراژ160-123متري) :واحدهاي آهکي و دُلوميتي با چينهبندي نازک ،متوسط ،ضخيم و بسيارضخيم
برنگ سفيد ،خاکستري ،سبز کمرنگ ،کرم ،قهوهاي تيره و سياه.
واحد 82( J.6متر= متراژ123-823متري) :واحدهاي آهک دُلوميتي و دُلوميت با چينهبندي ضخيم و بسيارضخيم برنگ سفيد،
کرم و قهوهاي تيره.
واحد 122( J.7متر= متراژ823-123متري) :واحدهاي آهک دُلوميتي و آهک با چينهبندي متوسط ،ضخيم و بسيارضخيم
برنگ سفيد ،خاکستري ،زرد ،نارنجي ،کرم ،قهوهاي کمرنگ ،قهوهاي تيره و سياه که در متراژهاي  884-826متري834-836 ،
متري و  124متري واجد نوموليتس و در متراژهاي  884-824متري 836-832 ،متري 124 ،متري و  126متري واجد
آلوئولينيده است.
واحد 38( J.8متر= متراژ123-421متري) :واحدهاي آهکي با چينهبندي ضخيم و بسيارضخيم برنگ سفيد ،خاکستري ،زرد
و کرم که در متراژ  132-421متري واجد نوموليتس است.
واحد 18( J.9متر= متراژ421-412متري) :واحدهاي آهک دُلوميتي و آهک با چينهبندي ضخيم و بسيارضخيم برنگ کرم تا
خاکستري که در متراژ  421-412متري واجد نوموليتس و در متراژهاي  412متري و  418متري داراي جلبکهاي قرمز است.
واحد 12( J.10متر= متراژ412-406متري) :واحدهاي آهکي و آهک مارني قلوهاي با چينهبندي نازک ،متوسط و ضخيم برنگ
سفيد ،خاکستري ،صورتي ،سبز و کرم که در متراژهاي  441متري و  440متري واجد مرجان و در متراژهاي  442متري و
 401متري حاوي جلبکهاي قرمز است.
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شکل -1ستون سن چينهنگاري سازندهاي ساچون ،جهرم و آسماري در برش نمونه تَن ِآب ،تاقديس جهرم ،شرق جهرم ،فارس.

 .2-4چينهنگاريسنگي سازندهاي جهرم و پابده در برش چينهشناسي تَن ِنيمباشي
در برش تَنگِ نيمباشي واقع در يال شمالي تاقديس تودِج ،در ضخامتي بالغ بر  221متر از سازندهاي ساچون ،جهرم،
پابده/جهرم و جهرم مترکشي بعمل آمد (شکلهاي8و )6که از متراژ  180تا  221متري ،جمعاً تعداد  112نمونه سنگي
برداشت گرديد (شکل .)2ضخامت سازند جهرم در اين برش  068متر (متراژهاي882/0-802/180،0-622و862-221متري)
برآورد گرديده که سنگشناسي آن شامل 100/0 :متر سنگآهک 122 ،متر سنگآهک دُلوميتي 41/0 ،متر سنگآهک و سنگ-
آهک مارني 44 ،متر سنگآهک ،سنگآهک مارني و سنگآهک مارني قلوهاي و  81متر سنگ دُلوميت با چينهبندي هاي
بسيارنازک ،نازک ،متوسط ،ضخيم و بسيارضخيم است (شکل .)2ضخامت اندازهگيري شده از سازند پابده 66 ،متر
(متراژهاي622-882/0و802/0-862متري) بدست آمد که سنگشناسي آن شامل 18/0 :متر سنگآهک و  42/0متر سنگآهک
و سنگ آهک مارني با چينهبندي هاي بسيارنازک ،نازک ،متوسط ،ضخيم و بسيارضخيم است (شکل .)2حد پاييني سازند
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تيغهساز جهرم بصورت بيواسطه روي واحدهاي سنگي غالباً مارني و آهک مارني سازند ساچون با چينهبندي بسيارنازک تا
متوسط قرار ميگيرد که با نبود واحد تخريبي در اين محدوده و البته فقط برپايه اصول سنگچينهنگاري ،فعالً ميتوان نوع
مرز را قاطع ،همشيب و احتماالً پيوسته؟ اعالم نمود (شکلهاي6و .)A-8حد بااليي اين سازند نيز ،پس از دوبار تغيير و
تبديل تدريجي و همساز به سازند پابده در متراژهاي  622-882/0و  802/0-862متري (شکل ،)2نهايتاً بوسيله رسوبات
آبرفتي کواترنري پوشيده ميشود که فعالً نميتوان اظهارنظر قطعي و دقيقي درباره نوع اين مرز ارايه نمود (شکل.)B-8

شکل -0نمايي از مرز تبديل سازندهاي ساچون و جهرم در برش تَن ِ نيمباشي ،تاقديس تودِج ،غرب اِستَهبان.

شکل )A -0مرز تبديل سازند ساچون به سازند جهرم در متراژ  101متري )B .مرز تبديل سازند جهرم به آبرفتهاي کواترنري در متراژ 965
متري.

با بررسيهاي سنگشناختي دقيق صحرايي و آزمايشگاهي روي اين برش ،درمجموع و بترتيب از پايين به باال تعداد  8واحد
سنگچينهاي در سازند جهرم و  8واحد سنگچينهاي در سازند پابده تشخيص و تفکيک گرديدند که واحدهاي سنگي

J.1

تا  J.7متعلق به سازند جهرم و واحدهاي سنگي  P.1و  P.2مربوط به سازند پابده ميباشند (شکل )2که عبارتند از:
واحد 113( J.1متر= متراژ180-114متري) :واحدهاي دُلوميتي ،آهک دُلوميتي و آهکي با چينهبندي ضخيم ،متوسط ،ضخيم
و بسيارضخيم برنگ کرم تا زرد کمرنگ ،خاکستري ،قهوهاي تيره و سياه.
واحد  28( J.2متر= متراژ114-136متري) :واحدهاي آهکي با چينهبندي بسيارضخيم ،ضخيم ،متوسط و نازک برنگ
خاکستري ،کرم ،نارنجي و سفيد.
واحد  882( J.3متر= متراژ136-684متري) :واحدهاي آهکي و آهک دُلوميتي با چينهبندي ضخيم ،بسيارضخيم ،متوسط،
ضخيم و تودهاي برنگ خاکستري ،کرم و سفيد که در متراژهاي  482-488متري و  622-684متري واجد روزنبران خانواده
آلوئُلينيده است.
واحد  86( J.4متر= متراژ684-602متري) :واحدهاي آهکي ،آهک مارني و آهک مارني قلوهاي با چينهبندي ضخيم و
بسيارضخيم برنگ خاکستري تا کرم که واجد روزنبران خانواده آلوئُلينيده و خانواده نوموليتيده است.
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واحد  32( J.5&P.1متر= متراژ 602-842متري) :واحدهاي آهکي و آهک مارني با چينهبندي بسيارنازک ،نازک و متوسط
برنگ کرم ،خاکستري ،زرد و ارغوانيکمرنگ  41/0=J.5(.متر :متراژهاي 602-622و  882/0-842متري) و ( 42 /0=P.1متر:
متراژ 622-882/0متري).
واحد 40( J.6&P.2متر= متراژ842-820متري) :واحدهاي آهکي با چينهبندي ضخيم ،بسيارضخيم ،ضخيم و متوسط برنگ
کرم تا خاکستري که در متراژ  842-864متري واجد نوارها ،رگچه ها و گرهک هاي چرتي آهندار است 88/0=J.6(.متر:
متراژهاي842-802/0و 862-820متري) و ( 18/0=P.2متر :متراژ 802/0-862متري)
واحد 12( J.7متر= متراژ820-221متري) :واحدهاي آهکي ،آهک مارني و آهک مارني قلوهاي با چينهبندي ضخيم و بسيارضخيم
برنگ سفيد ،خاکستري ،کرم تا نارنجي کمرنگ که بعضاً حاوي گرهکهاي چرتي آهندار بوده و در متراژ  221متري واجد شکمپايان
است.

شکل-9ستون سن

چينه نگاري سازندهاي ساچون ،جهرم و پابده در برش تَن ِ نيم باشي ،تاقديس تودِج ،غرب اِستَهبان ،فارس (راهنما:

شکل.)1
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 .5-4دستهريزرخسارهها و زيرمحيطهاي رسوبي سازند جهرم در برشهاي تَن ِ آب و
تَن ِنيمباشي
با مطالعه ميکرُسکُپي  881و  112مقطع نازک بترتيب در برشهاي چينهشناسي تَنگِآب و تَنگِنيمباشي و استفاده از روشهاي
نامگذاري سنگهاي کربناته برپايه طبقهبنديهاي دانهام [ ،]81امبري و کلوان [ ]88و ريزرخسارههاي رسوبي السمي و
کاروزي [ ]11و بهرهگيري از روشهاي نامگذاري و تشخيص ريزرخسارههاي کربناته برمبناي مدلهاي ارايه شده توسط
ويلسون [ ،]02پُمار [ ]16و فلوگِل [ ،]81تعداد  12دستهريزرخساره در برش تَنگِآب و  11دستهريزرخساره در برش تَنگِ
نيمباشي به شرح زير تشخيص و تفکيک گرديدهاند (شکلهاي3تا .)18قابل ذکر است که دستهريزرخسارههاي  1-1 ،1-1و
 1-8فقط خاص سازند جهرم ،دستهريزرخسارههاي  1-1و  1-8تنها مربوط به سازند پابده ،دستهريزرخسارههاي  8-1تا -4
 8بصورت مشترک متعلق به سازندهاي جهرم و آسماري و دسته ريزرخساره هاي  1-1تا  1-0بصورت مشترک مرتبط با
سازندهاي ساچون و جهرم است (جدول.)1
جدول -1دستهريزرخسارهها و زيرمحيطهاي رسوبي سازندهاي ساچون ،جهرم ،آسماري و پابده در برشهاي تَن ِآب جهرم و تَن ِنيمباشي
اِستَهبان.

 -1زيرمحيط دريايباز

40

 -1-1بيوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا وکستون -پکستون (تَنگِنيمباشي) (شکل)1-11
الف -آلُکِمهاي اصلي:
Planktonic Foraminifera (Globigerina sp., Globorotalia sp., Hantkenina sp.), Calcisphaeres, Planktonic
Bivalves (Halobia sp.), Echinoderms (Echinoids) and Gastropods
ب -آلُکِمهاي فرعيLenticulina sp., Miliolids and Peloids :

پ -تفسير :زيرمحيط تشکيل اين دستهريزرخساره ،بدليل وفور روزنداران شناور ،کَلسيسفِرا ،زيستاي غيروابسته به نور مانند
دوکفهايهاي شناور ،خارداران ،شکمپايان و بعضاً روزنداران کفزي ريز فاقد همزيست ،دانهريز بودن آلُکِمها ،عدم بهمريختگي
رسوبي و خميرهاي گلي ،درياي باز ميباشد [ .]88وفور روزنبران شناور بهمراه لِنتيکولينيده ،نبود جلبکهاي قرمز و روزنه

- Open Marine Sub-Environment
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داران بزرگ کفزي ،نشانگر ژرفاي بيش از  822متر ،زيرمحيط شيب خارجي تا حوضهاي ژرف ،]84[ 48حد زيرين ناحيه
نوري و زير پايه امواج طوفاني رمپ بيروني با انرژي پايين است [ .]41،84،81،12باتوجه به روزنبران و زيستآوارهاي شناور
موجود و موقعيت قرارگيري اين رخساره ميان رخسارههاي زيرمحيطهاي جزرومدي و کوالبي ،احتماالً ميتوان آنرا بيشتر به
سازند پابده مرتبط دانست و با  RMFشماره  0بخش بيروني سکوي کربناته رَمپي و  SMFشماره  1از کمربند  1سکوي
کربناته لبهدار مقايسه نمود [( ،]81،02شکل.)18
 -2-1بيوکالستيک اُپرکولينا پالنکتونيک فرامينيفرا پکستون (تَنگِنيمباشي) (شکل)8-11
الف -آلُکِمهاي اصلي:
Planktonic Foraminifera (Globigerina sp., Globorotalia sp.), Calcisphaeres, Operculina sp., Bivalves,
Echinoderms (Echinoids) and Gastropods

ب -آلُکِمهاي فرعي:
Assilina sp., Discocyclina sp., Actinocyclina sp., Lenticulina sp., Reussella sp., Miliolids and Textularia sp.

پ -اُرتُکِم :اکسيدآهن

ث -تفسير :وفور روزنداران شناور و کفزي بزرگ همزيستدار مانند اُپرکولينا در زمينه

ميکرايتي ،ويژگي اصلي اين دستهريزرخساره است .روزنبران شناور در عميقترين قسمت سکوي کربناتي ،محدوده نوري
آفوتيک ،42ژرفاي بيش از  822متر و در زيرمحيط شيب خارجي تا حوضهاي عميق ساکن هستند [ ]84و روزنداران منفذداري
مانند اُپرکوليناهاي بزرگ و پهن (همزيستدار) ،در عميقترين بخشهاي حوضه تا مرز زيرين ناحيه نوري ديده ميشوند
[ .]41درواقع زيستاي وابسته به نور کم و روزنبران بزرگ منفذدار ،در مناطق کمعمق سايهدار يا قسمتهاي عميقتر فالت
قاره زندگي ميکنند [ .]41از سوي ديگر ،کفزيهاي مسطح بزرگ ،محيطهاي کمانرژي را ترجيح ميدهند ،چراکه آشفتگي
کم آب سبب شناوري آنها ميشود [ .]13پس حضور اُپرکوليناهاي مسطح بزرگ ،نشانه افزايش عمق و کاهش انرژي محيط
است .بنظر ميآيد زيرمحيط تشکيل اين دستهريزرخساره ،بدليل وجود زيستاي اسکلتي درياي باز مانند خارداران و هميافتي
روزنداران شناور و کفزي بزرگ هيالين محور ( ،)Operculina, Assilina, Discocyclina & Actinocyclinaدر منطقه کمنور
درياي باز (اليگوفوتيک) 43با شوري عادي و از بخش کمعمق رَمپ بيروني تا بخش عميق رَمپ مياني ،يعني زير پايه اثر
امواج طوفاني تا بينابين سطح اساس امواج طوفاني و عادي قابل قبول باشد [ .]41،13،81،12البته جايگاه اين دستهريزرخساره،
به دليل حضور روزنهداران کفزي بزرگ ،ميتواند کمي باالتر از دستهريزرخساره قبلي قرار داده شود .همچنين براساس حضور
کَلسيسفِرا ،روزنبران شناوري مانند  Globigerinaو  Globorotaliaو موقعيت قرارگيري اين رخساره ميان رخسارههاي
زيرمحيطهاي جزرومدي و کوالبي ،بازهم احتماالً اين دستهريزرخساره مي تواند مرتبط با سازند پابده درنظر گرفته شود و
از اينرو بيشتر با  RMFشمارههاي  8 ،0و 2متعلق به بخش مياني سکوي کربناته رَمپي و  SMFشماره  4از کمربند  1سکوي
کربناته لبهدار ،مقايسه گردد [( ،]02،81شکل.)18
 -5-1بيوکالستيک نوموليتِس وکستون -پکستون (تَنگِنيمباشي) (شکل)1-11
معادل با دستهريزرخساره :نوموليتِس بيوکالست وکستون -پکستون در تنگِآب است.
الف -آلُکِمهاي اصلي:
Nummulites sp., Echinoderms (Echinoids & Crinoids), Gastropods, Bryozoans, Bivalves, Red Algae
(Lithophyllum sp.), Green Algae (Dasycladacea & Charophyta) and Ostracoda

ب -آلُکِمهاي فرعي:

47

- Foreslope to Deep Basin
- Aphotic Zone
49
- Olighophotic Zone
48
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Lockhartia sp. / Rotaliconus sp., Medocia sp., Fabiania sp., Neorotalia sp., Amphistegina sp., Orbitolites sp.,
Quinqueloculina sp., Alveolinidae, Valvulinids and Peloids

پ -اُرتُکِم :اکسيدآهن

ت -تفسير :ويژگي اصلي ايندو دسته ،فراواني زيستآوارها و نوموليتسهاي همزيستدار با

صدف کشيده و گاهي متورم در زمينه ميکرايت است .روزنداران کفزي با ديواره ضخيم و صدف متورم نسبت به آنهايي که
ديواره نازک و صدف کشيده دارند ،در اعماق کمتري ميزيند [ .]46،18،16مثالً نوموليتسهاي بزرگ و کشيده ،مربوط به
آبهاي دور از ساحل و عميقتر بوده و بنوعي افزايش در فضاي قابل رسوبگذاري را نشان ميدهند [ ]18و ميتوانند همراه با
لِپيدُسيکلينها وآسيليناها در بخش بااليي سکوي عميق (عمق02-22متر) يافت شوند ،ولي انواع کوچک تا متوسط و عدسي-
شکل همراه با آلوِئُلينها در سکوي داخلي حاضر ميگردند [ .]84درواقع نوموليتهاي بزرگ ،نشانگر شوري عادي آب دريا
بوده و در آبهاي کمعمق تا نزديک حد نفوذ نور زندگي ميکنند ،اما غالباً مناطق نيمهنوردار 02و کمنور 01نواحي گرمسيري
را ترجيح مي دهند [ .]84،18بنابراين بنظر ميآيد که موقعيت رخساره نوموليتيک ميتواند از بخش بااليي رَمپ خارجي-
رَمپ مياني تغيير نمايد .همچنين وجود گل آهکي و فراواني زيستاي 08اسکلتي درياي باز مانند خارداران و گاهي خرده
نوموليت ها ،مؤيد انرژي کم تا متوسط در محيط رسوبي است .پس بطورکلي اين مجموعه ،احتماالً مربوط به محدوده سطح
اساس امواج طوفاني 01و عادي 04بوده و ميتواند با  RMFشمارههاي  8و  2بخش مياني سکوي کربناته رَمپي (فلوگل)8212 ،
و  SMFشماره  4از کمربند  4سکوي کربناته لبهدار (ويلسون ،)1380 ،مقايسه شود (شکل.)18

 -2زيرمحيط کوالبي
 -1-2ايمپِرفُريت فرامينيفرا بيوکالستيک نوموليتِس وکستون -پکستون (تَنگِنيمباشي) (شکل)4-11
معادل با دستهريزرخساره :بيوکالستيک نوموليتِس ايمپِرفُريت فرامينيفرا وکستون -پکستون در تنگِآب است.
الف -آلُکِمهاي اصلي:
Nummulites sp., Echinoderms (Echinoids & Crinoids), Bivalves, Red Algae (Lithophyllum sp.), Bryozoans,
Corals, Alveolinidae, Miliolids (Austrotrillina sp., Pyrgo sp., Triloculina sp. & Quinqueloculina sp.),
Orbitolites sp., Haymanella sp., Peneroplis sp., Archaias sp., Praerhapydionina sp., Rhapydionina sp. /
Rhabdorites sp., Rhipidionina sp. / Neorhipidionina sp., Coskinolina? sp., Lituonella? sp., Valvulinids,
Textularia sp. and Bigenerina sp.

ب -آلُکِمهاي فرعي:
Discorbis sp., Reussella sp., Neorotalia sp., Medocia sp., Linderina sp. and Lockhartia sp. / Rotaliconus sp.,
Peloids and Lithoclasts

پ -تفسير :مهمترين ويژگي ايندو دستهريزرخساره ،ظهور همزمان روزنداران بيمنفذ پُرسالنوز و آگلوتينه مانند آلوِئُلين،
اُربيتُليتِس ،ميليوليدها و اُربيتُلين ها درکنار روزنبران منفذدار مانند نوموليتِس است .در اين دستهريزرخسارهها ،نوموليتِس ها
ضخيم و متورم هستند و معموالً اينگونه پوستهها در نواحي کمعمق تفوق داشته که مناسب براي تحمل نور و انرژي زياد
ميباشند [ .]18هميابي روزنداران پُرسالنوز و هيالين با يکديگر ،معرف زيرمحيطهاي کوالبي باز ميباشد که پُرسالنوزها،
نشانگر زيرمحيط کوالبي و هيالينها ،نشاندهنده زيرمحيط درياي باز هستند [ .]42،16همچنين روزنهداراني با پوسته هيالين،
بيشتر در نقاطي که تمرکز کربنات به درجه شوري عادي اقيانوس نزديکتر است ،يافت ميشوند و روزنبران با پوسته پُرسالنوز
در آبهاي گرم کمعمق با گردش محدود و کمشور تا فوقشور فراوانتر هستند [ .]84در زيرمحيطهاي بينابيني مثل کوالب-
هاي باز نيز ،به علت چرخش مناسب آب و متعادل شدن درجه شوري ،روزنهداران هيالين درکنار روزنداران پُرسالنوز و
50

- Mesophotic
- Oligophotic
52
- Fauna
53
- Storm Wave Base
54
- Fair Weather Wave Base
51
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آگلوتينه حضور بهم ميرسانند [ .]84بنابراين باتوجه به حضور همزمان روزنبران کفزي منفذدار و بيمنفذ ،ميتوان براي اين
رخسارهها ،زيرمحيط کوالبي باز با گردش آب آزاد 00و اکسيژندار درون محدوده نوردار 06رَمپ دروني کمعمق و باالتر از
پايه امواج عادي را تصور نمود [ .]41،84زمينه اين دستهريزرخسارهها (وکستون -پکستون) نيز ،خود بنوعي نشانگر شستشوي
ناقص گل کربناته و انرژي ضعيف -متوسط حاکم براين زيرمحيطها است .درواقع بيشتر ويژگيهاي اين گروه با

RMF

شمارههاي  14 ،11 ،8و  82سکوي کربناته رَمپي (فلوگل )8212 ،و  SMFشمارههاي  3 ،2و  12از کمربند  8سکوي کربناته
لبهدار ويلسون ( )1380قابل مقايسه است (شکل.)18
 -2-2بيوکالستيک ايمپِرفُريت فرامينيفرا وکستون -پکستون -رينستون (تَنگِنيمباشي) (شکل)0-11
اين دستهريزرخساره ،گاهي بصورت ليتوکالستيک بيوکالستيک ايمپرفُرِيت فرامينيفرا پکستون و يا بيوکالستيک ايمپرفُرِيت
فرامينيفرا پلوييدز پکستون -گرينستون نيز ،ظاهر ميگردد.
الف -آلُکِمهاي اصلي:
Alveolinidae, Miliolids (Pyrgo sp., Triloculina sp., Spiroloculina sp. & Quinqueloculina sp.), Orbitolites sp.,
Somalina sp., Peneroplis sp., Dendritina sp., Haymanella sp., Praerhapydionina sp., Rhapydionina sp. /
Rhabdorites sp., Spirolina sp., Dictyoconus sp., Coskinolina? sp., Lituonella? sp., Valvulinids, Textularia sp.,
Bigenerina sp., Olssonina sp., Echinoderms (Echinoids & Crinoids), Gastropods, Bivalves, Bryozoans,
Ostracoda, Corals, Red Algae (Corallinacean), Green Algae (Charophyta), Tube Feet, Pellets, Peloids and
Lithoclasts

ب -آلُکِمهاي فرعي:
Lockhartia sp. / Rotaliconus sp., Medocia sp., Reussella sp., Amphistegina sp., Nummulites sp., Linderina sp.
and Discorbis sp.

پ -اُرتُکِم :اکسيدآهن

ت -ساختارهاي رسوبي :رگههاي اِستيلوليتي

ث -تفسير :ويژگي اصلي اين دستهريزرخساره ،فراواني روزنداران بيمنفذ پُرسالنوز و آگلوتينه است .روزنداران بيمنفذ
آگلوتينه در محيطهاي کمعمق کوالبي و درياي باز با شوري کم ساکن هستند [ .]80،84حضور روزنداران کفزي بيمنفذ با
پوستههاي پُرسالنوز (آلوِئُلينها ،اُربيتُليتِس ،سُمالينا و ميليوليدها) و آگلوتينه (کاسکينُلينا؟ و ديکتيکُنوس) نيز ،محيطي آرام با
چرخش محدود آب را تداعي کرده و نشانگر تشکيل اين دستهريزرخساره در محيطي کمعمق با انرژي پايين است [.]12،12
رِيسي [ ]18با مطالعه سازند سيب 08به سن ائوسن مياني در عمان ،آلوِئُلينها را از قسمت کمعمق رَمپ مياني گزارش نموده
است و گيلهام و بريستو [ ،]86فراواني آلوِئُلينها همراه با ميليوليد و اُربيتُليتِس را مربوط به کوالب باز تا بسته از رَمپ دروني
دانستهاند .بنابراين شرايط اين دستهريزرخساره ،با زيرمحيط کوالبي باز (با گردش آب آزاد) تا کوالبي محصور (بدون گردش
آب آزاد) در محدوده نوري بااليي رَمپ دروني کمعمق و باالتر از پايه امواج عادي قابل تطبيق است [ .]84،81،12همچنين
ميزان بلوغ بافتي (وکستون تا گرينستون) ،انرژي کم تا زياد را تداعي مي نمايد .درنهايت باتوجه به جميع شواهد موجود،
شرايط حاکم بر زيرمحيط اين سه دستهريزرخساره ميتواند با  RMFشمارههاي  82 ،12 ،16 ،14 ،11 ،8و  84متعلق به بخش
دروني سکوي کربناته رَمپي فلوگل ( )8212و  SMFشمارههاي  12 ،16 ،3 ،2و  84از کمربندهاي  8و  2سکوي کربناته
لبهدار ويلسون ( )1380مقايسه گردد (شکل .)18قابل ذکر است که اين دستهريزرخساره ،معادل با دو دستهريزرخساره در
برش تَنگِآب است که بترتيب توضيح داده خواهند شد.
تنگآب) (شکل)6-11
 مِدُسيا /رُتاليکُنوس بيوکالستيک ايمپِرفُريت فرامينيفرا وکستون -پکستون -رينستون ( ِالف -آلُکِمهاي اصلي:
55

- Open Lagoon
- Euphotic Zone
57
- Seeb Formation
56
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Alveolinidae, Orbitolites sp., Peneroplis sp., Archaias sp., Praerhapydionina sp., Haymanella sp.,
Rhapydionina sp. / Rhabdorites sp., Rhipidionina sp. / Neorhipidionina sp., Neotaberina sp., Dendritina sp.,
Coscinospira sp., Spirolina sp., Miliolids (Austrotrillina sp., Pyrgo sp., Triloculina sp. & Quinqueloculina sp.),
Coskinolina? sp., Lituonella? sp., Dictyoconus sp., Pseudolituonella sp., Valvulinids, Textularia sp., Bigenerina
sp., Olssonina sp., Echinoderms (Echinoids & Crinoids), Green Algae (Dasycladacea), Bryozoans, Ostracoda,
Gastropods, Corals, Red Algae (Lithophyllum sp.), Bivalves, Tube Feet, Medocia sp. and Lockhartia sp. /
Rotaliconus sp.

ب -آلُکِمهاي فرعي:
Nummulites sp., Discorbis sp., Reussella sp., Neorotalia sp., Elphidium sp., Oncoids, Peloids and Lithoclasts

پ -تفسير :روزنبران بي منفذ ،از مهمترين دانه هاي اسکلتي اين دستهريزرخساره بشمار مي آيند .درواقع برمبناي حضور
آلوِئُلينها درکنار ميليوليدها و اُربيتُليتِس ،اين رخساره ميتواند به زيرمحيطهاي کوالبي نسبت داده شود [ .]83البته گونههاي
هياليني نظير لُخارتيا/رُتاليکُنوس و مِدُسيا نيز ،از اجزاء اصلي بحساب ميآيند ،پس شايد اين زيرمحيط هم ،درارتباط با
دريايباز بوده و تا حدي گردش آب در آن صورت ميپذيرفته است .همچنين ميزان بلوغ بافتي (وکستون-گرينستون)،
انعکاسي از انرژي کم تا زياد است .بنابراين شايد بتوان براي اين زيسترخساره ،زيرمحيط کوالبي باز تا محصور ،شرايط
نوردار رَمپ دروني کمعمق و باالتر از پايه امواج عادي را تصور کرد [ ]84و ويژگيهاي آنرا با  RMFشمارههاي ،14 ،11
 82 ،18و  81سکوي کربناته رَمپي فلوگل ( )8212و  SMFشمارههاي  12 ،3 ،2و  88از کمربندهاي شماره  8و  2سکوي
کربناته لبهدار ويلسون ( )1380مقايسه نمود (شکل.)18
 اِسمال رُتاليدز ميليوليدز بيوکالست وکستون -پکستون -رينستونالف -آلُکِمهاي اصلي:
Red Algae (Lithophyllum sp.), Bivalves, Echinoderms (Echinoids & Crinoids), Corals, Green Algae
& (Dasycladacea), Bryozoans, Ostracoda, Miliolids (Austrotrillina sp., Pyrgo sp., Triloculina sp.
Quinqueloculina sp.), Medocia sp., Lockhartia sp. / Rotaliconus sp., Neorotalia sp., Discorbis sp. and Reussella
sp.

ب -آلُکِمهاي فرعي:
Archaias sp., Dendritina sp., Haymanella sp., Praerhapydionina sp., Rhapydionina sp. / Rhabdorites sp.,
Rhipidionina sp. / Neorhipidionina sp., Valvulinids, Olssonina sp., Bigenerina sp., Textularia sp.,
Pseudolituonella sp., Lithoclasts, Oncoids and Peloids

پ -تفسير :تفاوت بارز اين رخساره با انواع قبلي ،حضور چشمگيرتر ميليوليدها و نبود آلوِئُلينها ،اُربيتُليتِس ،پِنِرُپِليس و
نوموليتِس در بين عناصر آلُکِمي اصلي است .چنين تغييري در تنوع و تعدد زيستا ،ميتواند کاهش ارتباط با دريايباز ،باال
رفتن شوري و بالطبع افزايش ميليوليدها را ،آشکار نمايد .ميليوليدها ،روزنهداراني بيمنفذ و فاقد همزيست بوده که مناطق
بسيارکمعمق تا شيب جلوي ريف ،آبهاي نيمهشور تا بسيارشور با آشفتگي کم و رسوبات دانهريز را ،ترجيح داده و فراواني
آنها ،بيشتر معرف زيرمحيطهاي کوالبي محصور است [ .]84البته رُتالينهاي ريز نيز ،بيشتر نشانگر شرايط آبي کمعمق و
پرانرژي ميباشند .همچنين قابل ذکر است که ميتوان براساس حضور سنگآوارها و زمينه گرينستوني موجود در بعضي
مقاطع ،محتمل دانست که در برخي اوقات ،انرژي آب زياد بوده و توانسته عالوه بر شستشوي گل ،عامل ايجاد آواريهاي
کربناته باشد .بنابراين باتوجه به محتواي زيستي و تنوع بافتي موجود ،اين دستهريزرخساره احتماالً به زيرمحيط کوالبي باز-
محصور و محدوده نوردار 02رَمپ دروني کمعمق و باالتر از پايه امواج عادي تعلق داشته و از اينرو ميتوان آنرا ،معادل با
 RMFشمارههاي  82 ،16 ،14و  81سکوي کربناته رَمپي (فلوگل )8212 ،و  SMFشمارههاي  12 ،3 ،2و  88از کمربندهاي
 8و  2سکوي کربناته لبهدار ويلسون ( )1380درنظر گرفت (شکل.)18
 -5-2ليتوکالستيک ميليوليدز بيوکالستيک پلوييدز وکستون -پکستون -رينستون (تَنگِنيمباشي) (شکل)8-11
- Euphotic
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معادل با دستهريزرخساره :ليتوکالستيک ميليوليدز پلوييدال بيوکالست مادستون -رينستون در تنگِآب است.
الف -آلُکِمهاي اصلي:
Pellets, Peloids, Echinoderms (Echinoids & Crinoids), Bivalves, Gastropods, Bryozoans, Red Algae
(Corallinacean & Lithophyllum sp.), Green Algae (Dasycladacea & Charophyta), Ostracoda, Miliolids
(Austrotrillina sp., Pyrgo sp., Triloculina sp. & Quinqueloculina sp.) and Lithoclasts

ب -آلُکِمهاي فرعي:
Alveolinidae, Haymanella sp., Praerhapydionina sp., Rhapydionina sp. / Rhabdorites sp., Orbitolites sp.,
Peneroplis sp., Archaias sp., Dendritina sp., Valvulinids, Coskinolina? sp., Lituonella? sp., Dictyoconus sp.,
Valvulamina sp., Bigenerina sp., Pseudolituonella sp., Haplophragmium sp., Medocia sp., Reussella sp.,
Amphistegina sp., Nummulites sp., Discorbis sp. and Lockhartia sp. / Rotaliconus sp.

پ -اُرتُکِم :اکسيدآهن و دُلوميت

ت -ساختارهاي رسوبي :رگههاي اِستيلوليتي

ث -تفسير :زيرمحيط تشکيل اين گروه بدليل فراواني پلوييدها ،زيستآوارها ،ميليوليدها و برخي روزنبران کوچک با ديواره
هيالين ،ميتواند با کوالبهاي محصور و فوقشور با گردش آب محدود مطابقت داشته باشد .تنوع کم زيستا 03و فراواني
پلوييدها و ميليوليدها ،بيشتر پهنههاي جزرومدي را تداعي ميکنند [ .]43،48،14همچنين برپايه وجود جلبکهاي سبز داسي

-

کالداسهآ در برخي مقاطع ،ميتوان چنين استنباط نمود که چون غالب اينگونه جلبکها در آبهاي کمعمق کوالبهاي
نيمهمحصور تا محصور يا پهنههاي جزرومدي يافت ميشوند [ ،]02پس اين رخساره هم ،در زيرمحيطي کمعمق و احتماالً
محصور ،اما با نور کافي تشکيل گرديده است .اين مجموعه با طيفي از بلوغ بافتي (مادستون -گرينستون) تظاهر يافته و بنوعي
تداعيکننده تغييرات انرژي آب بترتيب از کم تا زياد است ،ولي يافت سنگآوارها ،سيماني بودن خميره برخي ريزرخسارههاي
دانهپشتيبان و همچنين دُلوميتزايي موجود هم ،ميتواند بيشتر شرايط کمعمق و البته پرانرژي يک زيرمحيط جزرومدي را
آشکار نمايد .سنگآوارها 62نيز ،غالباً از نوع درونآوارهاي گلي 61بوده که احتماالً با افزايش يکباره انرژي محيط در شرايط
طوفاني ،بصورت بِرشهاي رسوبي در پهنههاي کِشَندي و محيط هاي کمژرفاي دريايي تشکيل گرديدهاند [ .]81بنابراين
شرايط تشکيل اين دسته رخسارهها ،بيشتر با زيرمحيط کوالبي محصور با گردش محدود آب و باالتر از پايه امواج عادي
منطبق بوده و لذا قابل مقايسه با  RMFشمارههاي  82 ،16و  84سکوي کربناته رَمپي (فلوگل )8212 ،و  SMFشمارههاي
 12 ،18 ،16و  84از کمربند شماره  2سکوي کربناته لبهدار ويلسون ( )1380ميباشند (شکل.)18

 -5زيرمحيط پيراکِشَندي( 02جزرومدي -روجزرومدي)
 -1-5مادستون (شکل)2-11
الف -آلُکِمهاي اصلي :فاقد آلُکِم اصلي

ب -آلُکِمهاي فرعي:

Miliolids, Bivalves, Gastropods, Cyanophyta (Stromatolite), Coskinolina? sp., Lituonella? sp., Peloids and
Lithoclasts

پ -اُرتُکِم :اکسيدآهن

ت -تفسير :زمينه ميکرايتي ،بافت مادستوني و نبود نشانههاي خروج از آب مانند ساختهاي

چشمپرندهاي ،61ترکهايگلي 64و  ،...نشانگر تشکيل اين رخساره در زيرمحيط کوالبي بسيارکمعمق و محصور بسمت ساحل
است .همچنين تعدد و تنوع کم زيا ،حاکي از نامساعد بودن شرايط زيست کَفزي ها بوده و متغير بودن شوري را نيز ،تداعي
مينمايد .اين دستهرخساره ،فاقد الميناسيون است و با داشتن اين ويژگيها ،احتماالً مرتبط با پهنههاي جزرومدي (کوالبي
59

- Fauna
- Lithoclast
61
- Mudy Intraclast
62
- Peritidal Sub-Envinronment
63
- Birds eye / Fenestral Fabric
64
- Mud-Cracks
60

91

چينه نگاري سنگي و محيط رسوبي سازند جهرم...
محصور بيگردش آب آزاد) 60تا روجزرومدي 66بخش کمعمق و کمانرژي رَمپ دروني بوده و از اينرو ميتوان آنرا با

RMF

شماره  13از سکوي کربناته رَمپي فلوگل ( )8212و SMFشماره  81از کمربند رخسارهاي شمارههاي  2و  3سکوي کربناته
لبهدار ويلسون ( )1380مقايسه نمود (شکل .)18
 :2-5اِسترُماتُليتيک مادستون  /دولومادستون (شکل)3-11
الف -آلُکِمهاي اصلي:

)Cyanophyta (Stromatolite

ب -آلُکِمهاي فرعي:

Miliolids and Peloids

پ -اُرتُکِم:

اُکسيدآهن
ت -ساختارهاي رسوبي :فابريک پنجرهاي يا روزنهاي و رگههاي اِستيلوليتي
ث -تفسير :اِسترُماتُليت يک تهنشست کَفزي المينهاي بوده و شامل رشدي متراکم از سيانوفيتاي پروسترومات يا جلبک سبز-
آبي است که در اثر به تله انداختن و بهم متصل کردن ذرات رسوبي ايجاد ميشود [ .]1اِسترُماتُليتهاي امروزي ،در آبهاي
کمعمقِ درون پهنه جزرومدي و باالي جزرومدي يافت ميشوند ،اگرچه ممکن است زير حد جزرومد نيز ،تشکيل گردند
[ .]46،82بنابراين براساس حضور غالب اِسترُماتُليتها ،نبود زيستاي ديگر ،گِلپشتيبان بودن ريزرخسارههاي مرتبط ،گاهي
فابريک چشمپرندهاي و البته دُلوميتزايي موجود ،اين رخساره احتماالً متعلق به زيرمحيط جزرومدي تا روجزرومدي کمعمق
با شوري بسيار باال در رَمپ دروني است .درواقع اين دستهزيسترخساره ،قابل مقايسه با  SMFشماره  82از کمربند
رخسارهاي شمارههاي  2و  3سکوي کربناته لبهدار ويلسون ( )1380بوده و ظاهراً  RMFخاصي مرتبط با سکوي کربناته رَمپي
براي آن قابل ارايه نميباشد (شکل.)18
 :5-5فِنسترال مادستون (شکل)12-11
الف -آلُکِمهاي اصلي :فاقد آلُکِم اصلي ب -آلُکِمهاي فرعي Miliolids and Lithoclasts :پ -اُرتُکِم :اکسيدآهن ،کلسيت و
دُلوميت
ت -ساختارهاي رسوبي :فابريک پنجرهاي يا روزنهاي ،رگههاي اِستيلوليتي و ترکهايگلي
ث -تفسير :باتوجه به نبود سنگوارهها ،ميتوان چنين برداشت نمود که شرايط زيرمحيط تشکيل اين رخساره ،چندان مناسب
زيست نبوده است .وجود اکسيدهايآهن ،ترکهايگلي و دُلوميتزايي در برخي ريزرخسارهها و همچنين تخلخل پنجرهاي
يا ساخت روزنهاي ،همگي مؤيد مناطق بسيار کمعمق ،محصور و داخليتر سکوهاي کربناته هستند .درواقع ترکهايگلي و
ساخت روزنهاي ،معرف شرايط بستهتري در زيرمحيطهاي کوالبي محصور (جزرومدي) تا روجزرومدي رَمپ داخلي بوده
که احتماالً در اقليم گرم و خشک تشکيل شدهاند [ .]14بنابراين احتماالً شرايط حاکم بر اين دستهريزرخساره ،ميتواند با
ويژگيهاي  RMFشماره  81سکوي کربناته رَمپي فلوگل ( )8212و  SMFشماره  81از کمربندهاي  2و  3سکوي کربناته
لبهدار ويلسون ( )1386مقايسه گردد (شکل.)18
 :4-5دُلومادستون (شکل)11-11
الف -آلُکِمهاي اصلي :فاقد آلُکِم اصلي
ب -آلُکِمهاي فرعي:
پ -اُرتُکِم :اکسيدآهن

Miliolids, Valvulinids, Cyanophyta (Stromatolite), Bioclasts, Peloids and Lithoclasts

ت -ساختارهاي رسوبي :فابريک پنجرهاي يا روزنهاي و رگههاي اِستيلوليتي

- Restricted Lagoon
-Supratidal
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ث -تفسير :اين دستهريزرخساره واجد بلورهاي دُلوميت ريز تا متوسط نيمهشکلدار 68تا شکلدار 62با بافتهاي نامنظم 63تا
منظم 82بوده و گاهي داراي حالت منطقهبندي ،81درزههاي انحاللي ،اِستيلوليتها و اکسيدهاي آهن است .ميزان دانه هاي
اسکلتي و غيراسکلتي اين رخساره کمتر از  %12بوده و همين کمبود همراه با دُلوميتزايي ريزرخسارههاي مرتبط ،ميتواند
مبين شرايط جزرومدي براي تشکيل آن باشد [ .]2فراواني گِل و وجود ساختهاي روزنهاي (پنجرهاي) يا چشمپرندهاي نيز،
يادآورکننده زيرمحيطهاي کوالبي محصور (جزرومدي) تا پهنههاي روجزرومدي با شوري باال و انرژي پايين در رَمپ دروني
است [ .]81اصوالً دُلومادستونها همزمان با رسوبگذاري يا در مراحل اوليه دياژنز در محدوده بااليي پهنههاي جزرومدي تا
روجزرومدي تشکيل ميگردند [( ،]11شکل.)18
 :1-5دُلوميتايزد کريستالين اليمستون (دُلوستون) (شکل)18-11
الف -آلُکِمهاي اصلي :فاقد آلُکِم غالب ب -آلُکِمهاي

فرعيBioclast, Cyanophyta (Stromatolite?) and Lithoclasts :

)(Intraclasts

پ -اُرتُکِم :اکسيدآهن و کلسيت

ت -تفسير :در اين دستهريزرخساره نيز ،بلورهاي ريز و درشت نيمهشکلدار تا

شکلدار دُلوميت با بافتهايي از انواع نامنظم تا منظم ،قابل مشاهده هستند .اکثر ريزرخسارههاي مرتبط با اين دستهريزرخساره،
کامالً دُلوميتي شدهاند و فقط در برخي از آنها ،شَبههايي از زيستآوارها و سنگآوارها مشاهده ميگردد .درواقع برمبناي مدل
هاي مختلف دُلوميتي شدن [ ،]48،81گسترش دُلوستون ميتواند نتيجه افت سطح آب ،تبخير و متعاقب آن تشکيل شورابههاي
غني از  Mg2+باشد که نهايتاً دُلوميتي شدن رخسارههاي آهکي را باعث ميگردند .زيرمحيط تشکيل چنين رخسارهاي ،مانند
دستهريزرخساره قبلي ميتواند از زيرمحيط کوالبي محصور (جزرومدي) تا پهنه روجزرومدي در رَمپ دروني تغيير نمايد و
بطورکلي شرايط حاکم بر زيرمحيط اين دستهريزرخساره ،قابل مقايسه با ويژگيهاي موجود در  RMFشماره  13سکوي
کربناته رَمپي (فلوگل )8212 ،و  SMFشماره  81کمربندهاي  2و  3سکوي کربناته لبهدار (ويلسون )1380 ،ميباشد (شکل)18
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شکل -8ستون دستهريزرخسارهها و زيرمحيطهاي رسوبي سازندهاي ساچون ،جهرم و آسماري در برش تَن ِآب ،شرق جهرم ،فارس (راهنما:

شکل.)1

94

چينه نگاري سنگي و محيط رسوبي سازند جهرم...

شکل -16ستون دستهريزرخسارهها و زيرمحيطهاي رسوبي سازندهاي ساچون ،جهرم و پابد در برش تَن ِنيمباشي ،غرب اِستَهبان ،فارس
(راهنما :شکل.)1
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شکل -11تصاوير مقاطع نازک ميکرُسکُپي دستهريزرخسارههاي شناسايي شده در برش تَن ِآب جهرم و تَن ِنيمباشي اِستَهبان.
 :1بيوکالستيک پالنکتونيک فرامينيفرا وکستون -پکستون (( )N.682تَن ِنيمباشي) :2 .بيوکالستيک اُپرکولينا پالنکتونيک فرامينيفرا پکستون
(( )N.712تَن ِنيمباشي)  :5بيوکالستيک نوموليتِس وکستون -پکستون (( )N.646تَن ِنيمباشي)  :4ايمپِرفُريت فرامينيفرا بيوکالستيک نوموليتِس
وکستون -پکستون (( )A.280تَن ِآب) :1 .بايوکالستيک ايمپِرفُريت فرامينيفرا وکستون -پکستون -رينستون (( )N.634تَن ِنيمباشي):0 .
مِدُسيا /رُتاليکُنوس بيوکالستيک ايمپِرفُريت فرامينيفرا وکستون -پکستون -رينستون (( )A.304تَن ِآب) :0 .ليتوکالستيک ميليوليدز
بيوکالستيک پلوييدز وکستون -پکستون-

رينستون (( )N.770تَن ِنيمباشي) :9 .مادستون (( )A.10تَن ِآب) :8 .اِسترُماتُليتيک

مادستون/دُلومادستون (( )A.136تَن ِآب) :16.فِنِسترال مادستون (( )N.394تَن ِنيمباشي) :11 .دُلومادستون (( )A.198تَن ِآب):12 .
دُلوستون (( )A.94تَن ِآب).
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 .4-4تفسير محيط و ارايه مدل رسوبي
با مشاهدات صحرايي و مطالعات آزمايشگاهي ،تعداد  12دستهريزرخساره در برشتَنگِآب جهرم و  11دستهريزرخساره در
برش تَنگِنيمباشي اِستَهبان تشخيص و در هر دو برش بترتيب کاهش عمق 1 ،زيرمحيط رسوبي درياي باز ،کوالبي و
پيراکِشَندي (جزرومدي تا روجزرومدي) تفکيک گرديدند (شکلهاي  18 ،12 ،3و جدول.)1
تجمع روزندران شناور بهمراه خرده صدفهاي سنگوارههاي درشت (زيستاي غيروابسته به نور) با زمينه گل آهکي در برش
تَنگِنيمباشي ،بيشتر نشانگر بخش آرام درياي باز در ناحيه ژرف حوضهاي متعلق به رَمپ بيروني است (شکل.)18
حضور فراوان روزنبران شناور درکنار اُپرکوليناهاي بزرگ و کشيده و زيستآوارها 88در برش تَنگِنيمباشي و همچنين هميافتي
نوموليتِسهاي متورم با اندازه متوسط و زيستآوارها در زمينهاي گلي و غالباً دانهمحور در دو برش تَنگِ آب و تَنگِنيمباشي،
بترتيب نشانگر شرايط کم تا پرانرژي محدوده انتهايي تا ابتدايي رَمپ مياني ميباشد (شکل.)18
دستهريزرخسارههاي کوالبي هر دو برش تَنگِ آب و تَنگِنيمباشي ،واجد روزنبران کفزي بزرگ با پوستههاي هيالين ،پُرسالنوز
و آگلوتينه بطور توأمان و حاوي روزنهداران کفزي بزرگ بدون منفذ (پُرسالنوز و آگلوتينه) همزيستدار يا فاقد همزيست،
خردههاي صدفي سنگواره هاي درشت ،روزنداران کفزي کوچک با پوسته هيالين ،سنگآوارها و پلوييدهايي است که با
جورشدگي و گردشدگي متوسط تا باالي خود در زمينهاي با بلوغ بافتي متنوع از مادستون ،وکستون ،پکستون تا گرينستون
تمرکز يافتهاند و همگي تداعيکننده زيرمحيط کوالبي باز تا محصور در رَمپ دروني ميباشند (شکل.)18
دستهريزرخسارههاي زيرمحيط پيراکِشَندي نيز در هر دو برش مذکور ،با کميابي روزنبران کفزي منفذدار و بيمنفذ ،فقدان
خرده صدفهاي سنگوارههاي درشت ،فراواني کانيهاي دُلوميتي و اکسيدهاي آهن ،ساختهاي چشمپرندهاي (روزنهاي يا
پنجرهاي) ،گسترش الگوهاي المينهاي اِسترُماتُليتي ،درزههاي انحاللي و اِستيلوليتها با زمينهاي گلمحور مشخص ميگردند
که جميعاً يادآورکننده شرايط حاکم بر زيرمحيطهاي کوالبي محصور (پهنه جزرومدي يا کِشَندي) تا پهنههاي روجزرومدي
(روکِشَندي) در بخش داخلي يا قسمت دروني سکوي کربناته رَمپي ميباشند (شکل.)18
درواقع ،عدم رخنمون تودههاي ريفي گسترده و ممتد بصورت ريفهاي سدي 81و يا حتي بصورت ريفهاي پراکنده ،84نبود
دانههاي پوششدار ،80آنکوييدها ،پيزوييدها و دانههاي اَنبوهاي 86که خاص سکوهاي کربناته لبهدار بوده [ ،]81عدم تشخيص
رخسارههاي ريزشي ،لغزشي و ته نشست هاي توربيدايتي مرتبط با شيب زياد بستر رسوبي که مخصوص سکوهاي کربناته
حاشيهدار (لبهدار) و يا رَمپهاي با انتهاي پُرشيب ميباشد [ ،]01کافي نبودن تمامي يافتهها براي اثبات وجود سدهاي زيست
آواري 88که بيشتر مربوط به سکوهاي لبهدار و سکوهاي باز هستند [ ،]84همچنين تغيير و تبديل تدريجي ريززيسترخسارهها
و بالطبع دستهريزرخسارهها به يکديگر (که از شواهد آن وجود رخسارههايي با همظهوري روزنبران منفذدار کفزي و شناور
درميان رخسارههاي واجد انواع مذکور بطور جداگانه و يا وجود رخسارههايي با هميافتي روزنداران منفذدار و بدونمنفذ
بينابين رخسارههاي واجد انواع نامبرده بصورت مجزا است) و البته توسعه ريزرخسارههاي مرتبط با پهنههاي جزرومدي يا
کِشَندي [ ،]0،8تماماً شواهدي هستند که احتماالً ميتوانند تاييدکننده تهنشست اين توالي رسوبي پالئوژن (سازند جهرم در
دو برش تَنگِآب و تَنگِنيمباشي) ،روي يک سکوي 82کربناته از نوع رَمپ با شيب ماليم (رَمپِ همشيب) 83باشند (شکل)18
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شکل -12مدل فرضي و محيط رسوبي ديرينه سازندهاي ساچون ،جهرم ،آسماري و پابده در برشهاي چينهشناسي تَن ِآب جهرم و تَن ِ
نيمباشي اِستَهبان.

 .1نتيجه يري
باتوجه به بررسيهاي صورت پذيرفته و البته بدون بهرهمندي کامل از دادههاي چينهنگاري زيستي و سکانسي ،نتايج زير قابل
ارايهاند:
 -1ضخامت سازند جهرم در برش تَنگِنيمباشي اِستَهبان  068متر بوده که  118متر بيشتر از برش تنگِآب جهرم ( 402متر)
است.
 -8با جمع انواع سنگشناسي در سازند جهرم ،مشخص گرديد که بيشترين ضخامت در برشهاي تَنگِآب (884متر) و تَنگِ
نيمباشي (100/0متر) ،به سنگآهکها اختصاص يافته و شايد از اين پس بهتر باشد که سازند کربناتي جايگزين سازند دُلوميتي
جهرم گردد.
 -1باتوجه به مجموع ضخامت واحدهاي سنگي دُلوميتي و سنگآهک دُلوميتي که در برش تَنگِآب  810متر و در برش تَنگِ
نيمباشي  181متر ميباشند ،بنظر ميآيد ضخامت بيشتري از سازند جهرم در برش نمونه ،تحتتاثير فرآيند دُلوميتي شدن
قرار گرفته است.
 -4حد پاييني سازند جهرم در برش تَنگِآب ،بواسطه يک واحد کنگلومراي کربناته  2/0متري (6-6/0متري) از سازند
ساچون جدا ميگردد .ضمناً در اين مرز ،واحدهاي سنگي آهکي ،دُلوميتي و آهک دُلوميتي سازند ساچون (2-6متري) با
چينهبندي نازک تا بسيارضخيم بصورت همراستا به واحدهاي آهکي و تيغهساز سازند جهرم (6/0-80متري) با چينهبندي
نازک تا ضخيم تبديل ميگردند .بنابراين برمبناي اصول چينهنگاريسنگي ،ميتوان نوع اين مرز را قاطع ،همشيب و احتماالً
ناپيوسته؟ تعيين نمود.
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 -0حد پاييني سازند جهرم در برش تَنگِ نيمباشي ،بيواسطه روي سازند ساچون قرار ميگيرد .همچنين در اين مرز )
180متري( ،واحدهاي سنگي غالباً مارني و آهک مارني سازند ساچون با چينهبندي بسيارنازک تا متوسط بصورت همراستا
به واحدهاي سنگي دُلوميتي ،آهک دُلوميتي و آهکي تيغهساز سازند جهرم با چينهبندي متوسط تا بسيارضخيم تبديل ميگردند.
لذا برپايه اصول چينهنگاري سنگي ،ميتوان نوع اين مرز را قاطع ،همشيب و احتماالً پيوسته؟ اعالم نمود.
 -6حد بااليي سازند جهرم در برش تَنگِآب ،بواسطه يک واحد کنگلومراي آهکي  1/0متري (406-408/0متري) از سازند
آسماري جدا ميشود .ضمناً در اين مرز ،واحدهاي سنگي آهکي و آهک مارني قلوهاي سازند جهرم (412-406متري) با
چينهبندي نازک تا ضخيم بصورت همراستا به واحدهاي سنگي غالباً آهکي ضخيم تا بسيارضخيم و تيغهساز سازند آسماري
(408/0-481/0متري) تبديل ميگردند که براساس اصول چينهنگاري سنگي ،ميتوان نوع اين مرز را قاطع ،همشيب و احتماالً
ناپيوسته؟ پيشنهاد نمود.
 -8حد بااليي سازند جهرم در برش تَنگِنيمباشي ،پس از دو مرحله تغيير و تبديل تدريجي ،همشيب و پيوسته به سازند
پابده ،نهايتاً بوسيله رسوبات آبرفتي کواترنري پوشيده ميشود .لذا نميتوان در مورد نوع اين مرز ،اظهارنظر قطعي و دقيقي
را ارايه نمود .درواقع براساس بررسيهاي صحرايي ،سنگشناسي ،رخسارهاي و ريزسنگوارهشناسي مقدماتي ،بنظر ميآيد که
در بخش انتهايي برش تنگِنيمباشي (متراژهاي622-882/0و802/0-862متري) ،سازندهاي جهرم و پابده بصورت بينانگشتي
به يکديگر تبديل شدهاند.
 -2بطور کلي در نهشتهسنگهاي يال شمالي تاقديسهاي جهرم و تودِج بترتيب تعداد  12و  11دستهريزرخساره شناسايي
گرديدند که بترتيب افزايش عمق در  1زيرمحيط پيراکِشَندي ،کوالبي و دريايباز قرار گرفتهاند و محيط دريايي آنها ،بازهاي
از ناحيه روجزرومدي تا منطقه نسبتاً عميق و عميق را شامل ميگردد .براين اساس و باتوجه به شواهد بسياري از جمله نبود
ريف بصورت ممتد و گسترده و يا حتي پراکنده ،نوع محيط و مدل رسوبگذاري ديرينه سازند جهرم ،فعالً سکوي کربناته از
نوع رَمپِ همشيب پيشنهاد ميگردد.
 -3باتوجه به مجموع دستهريزرخسارههاي متعلق به زيرمحيطهاي دريايباز و کوالبي ،در برش تَنگِآب تفوق آلُکِمهاي
اسکلتي بترتيب با زيستآوارها ،روزنبران کفزي بدون منفذ (پُرسالنوز و آگلوتينه) و سپس روزنبران کفزي منفذدار (هيالين)
است ،اما در برش تَنگِنيمباشي ،برتري آلُکِمهاي اسکلتي بترتيب با روزنداران منفذدار شناور و کفزي ،روزنداران کفزي بي
منفذ و بعد زيستآوارها ميباشد .همچنين بيشترين و کمترين مقدار آلُکِمهاي غيراسکلتي هر دو برش ،بترتيب به پلوييدها
و درونآوارها اختصاص دارد.
 -12در زيرمحيط کوالبي سازند جهرم در برشهاي تَنگِآب و تَنگِنيمباشي بترتيب تعداد  4و  1دستهريزرخساره شناسايي
و تفکيک گرديدهاند که باتوجه به تعدد و تنوع روزنبران کفزي بزرگ و کوچک هياليني در برش نمونه ،شايد بتوان چنين
نتيجه گرفت که ارتباط زيرمحيط هاي کوالبي و درياي باز در اين برش ،بيشتر از برش تَنگِنيمباشي فراهم بوده است.
 -11نوع زيرمحيط دستهريزرخسارههاي مرز تبديل سازندهاي جهرم و آسماري در برش تَنگِآب ،تغيير و تبديل ناگهاني را
آشکار ننموده و درواقع ايندو سازند در زيرمحيطي تقريباً يکسان و از نوع کوالبي به يکديگر تبديل گرديدهاند که حداکثر
بازه تغييرات آندو ،بترتيب از کوالبي محصور به کوالبي باز بوده است.
 -18بررسيهاي سنگشناختي و رخسارهاي کنگلومراهاي موجود در قاعده و رأس سازند جهرم در برش نمونه ،مشخص
نمود که آنها از نوع چندمنشايي (پُلي ژنيک) و برونسازندي نبوده و بترتيب معرف کنگلومراهاي کربناته و آهکي درون
سازندي هستند.
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 -11با شناسايي مقدماتي روزنبران در محدوده مرزي و بالفصل سازندهاي جهرم و آسماري ،احتماالً بنظر ميآيد در برش
تنگِ آب رسوبات متعلق به ائوسن بااليي؟ و اليگوسن پاييني؟ بدون وقفه زماني بااهميتي به يکديگر تبديل گرديده اند و
چنانچه وقفهاي نيز وجود داشته باشد ،ظاهراً آنقدر کوچکمقياس است که سنين روزنداران موجود نمي تواند آنرا آشکار
نمايد.
 -14باتوجه به يافتههاي جديد ،ظاهراً ابزارهاي سنگ-زيستچينهنگاري و ريزرخسارهاي چندان قادر نيستند که وجود يک
ناپيوستگي فرسايشي تمامعيار در مرز سازندهاي جهرم و آسماري برش نمونه را به اثبات برسانند .بنابراين بنظر ميآيد شايد
بهتر باشد تا زمانيکه سنسنجي بروش ايزوتوپ اِسترانسيم وقفه زماني را کامالً تاييد ننموده ،اين نبود چينهاي نيز اينقدر با
قطعيت اعالم نگردد.
 -10دستهريزرخساره هاي زيرمحيط درياي باز در برش تَنگِنيمباشي بصورت  1مجموعه روزنبران شناور بهتنهايي (سازند
پابده) ،روزنبران شناور و اُپرکوليناها بطور توامان (سازند پابده/جهرم) و نوموليتسها (سازند جهرم) حضور بهم رسانيدهاند
که در برش تنگِآب فقط شامل نوموليتسها ميگردد .اين ويژگي همراه با درنظرداشتن اينکه برش نيمباشي نسبت به برش
آب در فاصله بسيار نزديکتري به گسل و حوضه عميق زاگرس مرتفع قرار گرفته و ضمناً سازند پوشاننده سازند جهرم در
آن ،سازند پابده بوده که در برش نمونه به سازند آسماري تغيير يافته است ،همگي مي توانند بنوعي عمق بيشتر سکوي
رسوبگذاري در منطقه اِستَهبان را يادآور گردند.

تشکر و قدرداني
از تمامي همکاران گرامي و داوران محترم در دفتر مجله بخاطر تسريع در مکاتبات و ارايه راهکارهاي ارزشمندشان قدرداني
مينماييم .همچنين از آقايان دکتر رحماني ،دکتر شاکري و دکتر معلمي بخاطر داوري مقاله سپاسگزاري مي گردد.
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Abstract
The pollution of soil and underground water with organic and toxic materials is a common
environmental problem and oil is one of the most important of them. In the present study,
consolidation behavior of clay contaminated with gas oil and kerosene has been investigated.
The main objective was to determine the parameters associated with the value and rate of
settlement of contaminated soil. Influence of various test parameters such as degree of
contamination, contaminant type and density of samples were investigated on the
consolidation behavior of kaolinite clay. Results show that by increasing the degree of
contamination, Compressibility of soil increases while the consolidation coefficient and the
permeability coefficient decrease.
Key words: Kaolinite, consolidation, coefficient of consolidation, coefficient of
permeability, oil contamination.
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Abstract
Analyze of parameters which influence the petrophysical Properties of reservoir rocks is
necessary in dynamic model simulation of reservoirs. According to the relation of
cementation factor and reservoir pressure changes, cementation factor is the most effective
parameter in water saturation determination in the mentioned model, so the study of the effect
of pressure on cementation factor is necessary. In this study, firstly carbonate core samples
of a gas reservoir, in the south of Iran was classified by hydraulic flow unit delineation
method. Then their cementation factors were determined by Archie equation and best fit
curve method at ambient, 800, 2000, 3500, and 5000 psi pressures. The changes in
cementation factor values due to increasing overburden pressure were evaluated in each
hydraulic flow unit and their relationship with flow zone indicator (FZI) were studied by
experimental equations (for 4 flow units 0.95<R2<0.99). In this study a relation between flow
zone indicator for each hydraulic flow unit and cementation factor changes, due to the
different pressures, were also obtained. The experimental results of studied reservoir cores
shows that with increasing flow zone indicator the changes in cementation factors decreases.
Key words: cementation factor, hydraulic flow unit, saturation, overburden pressure
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Abstract
Kangan Formation in the Study Area is about 444 meters thick and is mainly composed of
Limestone and dolomite with randome interbeds of Anhydrites.
In this article, Rock Types are determind by Electro Facies and Hydrolic Flow Units (HFU)
method using the Core data, Gamma -Ray, Density and Neutron Porosity petrophysical logs
of one of the Field’s wells.
Rock Types determination can be a practical solution for categorizing reservoir’s facies
aiming assesment of reservoir rock’s petrophysical properties and diffrentiating high
potential producer zones from low potential ones. Hence clustering method based on Multi
Resolution Graph-Based Clustering (MRGC) which is a “Non Parametric” statistical method,
of umpteenth near value and graphical presentation of data, was implyed on Neutron Porosity,
Density and Gamma-Ray logs to re-construct equivalent electro facies to the ones obtained
from core. At the end, final clusters are formed by combining small clusters where five facies
were recognized. The used method in this research eleminates the need of repeated coring
and leads to a major cost and time saving. More over the Rock Types were also determind by
Hydrolic Flow Units method. Hydrolic Flow Units is a method for categorizing the variety
of Rocks according to their flowing properties based on geological and physical flow in pore
scale. Five Rock Types were determind by this method also, which had good conformity with
the ones from previous method in many locations. In some locations of course the results
were not as good which could be as a result of non uniform sampling and human error.

Key words: Rock Type, Electro Facies, Hydraulic Flow Units, FZI, RQI, MRGC, Kangan
Formation
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Biostratigraphy and paleoecology of the Asmari
Formation at Tang-e Shivi, north-west flank of Nowdan
Anticline in north of Kazerun (Interior Fars) and age
correlation with three another sections in Costal Fars
and Izeh Zone
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Received: December 2014, Accepted: April 2014

Abstract
In this research, the Asmari Formation΄s benthic foraminifera at Tang-e Shivi north-western
flank of Nowdan Anticline in north of Kazerun (Interior Fars), with geographic coordinates
E: 51° 44' 58'' and N: 29° 47' 42'', have been studied in order to introduce assemblage zones,
age and paleoecology and correlate the age of the Asmari Formation with sections in Costal
Fars and Izeh Zone (Firozabad, Dill, Shagabil). Its upper and lower boundaries are
comfortable with Gachsaran and Pabdeh formations. Three assemblage zones at the studied
section were recognized based on benthic foraminifera and biostratigraphy study. Detected
biozones reflect Oligocene (Rupelian and Chattian) and Miocene (Aquitanian) age for this
studied deposits with 348 meters thickness. Assemblage zone 1, with Firozabad section and
assemblage zone 2 with 3 other sections and assemblage zone 3 with Dill anticline are
correlatable.
Environmental parameters such as: salinity, light, nutrients, temperature and depth, have
played a role concerning the distribution of foraminifera. Accordingly, the Asmari Formation
deposited in a normal salinity to hyper salinity water, aphotic to euphotic and oligophy to
eutrophy zones. Grain supported microfacies (O4, O5, B, L1, L2, L4, L5 and L7), support
reservoir quality for the Asmari Formation in subsurface areas, next to the studies section.
The carbonate grain association types of the study section are nanofer, rodalgal, foralgal and
foramol.
Key words: Asmari Formation, Biostratigraphy, Paleoecology, Benthic foraminifera,
Oligocene-Miocene.
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Abstract
This paper, a two-dimensional model of Lali oil field and faults of the northern and southern
edges of the relations with ABAQUS software based on finite element methods. The model
results from Geodynamic Geodesy area networks and the tectonic stress as a constraint
problem has been logged and various field formations on the elastic properties is considered.
Fault surface is covered with contact elements that have authority to slip influence and change
their shape and according to this properties in surface properties can well indicate the fault.
Modeling results and geological criteria (Geodesy results) were compared and good
coordination is observed between the results of the validation criteria. Results with a different
coefficient of friction compared to the rate of displacement of GPS stations that coordination
is more pronounced in the coefficient of friction 0.02. Displacement of southern edge of the
fault in both friction 0.02 and 0.1 are obtained, respectively, 6.3 and 11 mm/year. The
modeling results also showed that fault at different depths has different displacements and at
depths less, move more expressive. Faults north and south edges of the integration Lali
anticline that the most stress have focused on their, is Stress concentration and critical fault
location of the fault.

Keywords: Numerical modeling, finite element, Lali oil field, folding
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Lithostratigraphy and Sedimentary Environment of the
Jahrum Formation in two Anticlines of Jahrum and
Tudej
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Abstract
In this study two stratigraphic sections named Tang-e Ab as type section and Tang-e
Nimbashi analyzed in order to study lithostratigraphy and microfacies of Jahrum Formation
in Fars province. Both sections, Tang-e Ab in northern flank of Jahrum Anticline (East of
Jahrom) and Tang-e Nimbashi in northern flank of Tudej Anticline (West of Estahban)
located in Interior Fars Sub-Zone at Zagros folded belt. Tang-e Ab section included 450
meters of conglomerate, limestone, nodular marly limestone, dolomitic limestone and
dolostone with thin, medium, thick and very thick bedding and Tang-e Nimbashi section
included 562 meters of limestone, marly Limestone, nodular marly limestone, dolomitic
limestone and dolostone with very thin, thin, medium, thick and very thick bedding. The
result of field and laboratory observations is determination of 10 lithostratigraphic unit and
10 microfacies class in Tang-e Ab and 7 lithostratigraphic unit and 11 microfacies class in
Tang-e Nimbashi, in both Sections 3 sub-environments included: open marine, lagoon and
peritidal and sedimentary settings corresponded on a carbonate platform of homoclinal ramp.
Keywords: Folded Zagros, Interior Fars, Jahrum Formation, Lithostratigraphy, Microfacies
Class, Sedimentary environment.
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