مجله زمين شناسي نفت ايران
سال سوم ،شماره  ،7بهار و تابستان 1636
صاحب امتياز :انجمن زمين شناسي نفت ايران

هيئت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:

مدير مسئول :دکتر عزت اله کاظمزاده ،استاديار پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر عليرضا بشری ،استاديار پژوهشگاه صنعت نفت

سال سوم ،شماره  ،5بهار و تابس

دکتر کاظم سيد امامي ،استاد دانشگاه تهران

سردبير :دکتر علي صيرفيان ،استاد دانشگاه اصفهان

همكار سردبير :دکتر عليرضا بشري ،استاديار پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر علي صيرفيان ،استاد دانشگاه اصفهان

مدير اجرائي :مهناز محمدي

دکتر محمدرضا رضايي ،استاد دانشگاه کرتين استراليا
دکتر ايرج عبددالهي فرد ،اداره پژوهش ژئوفيزيد

مدير داخلي :دکتر علي بهرامي ،استاديار دانشگاه اصفهان

مديريت

اکتشاف شرکت ملي نفت ايران

ويراستار :دکتر علي بهرامي ،استاديار دانشگاه اصفهان

دکتر عزت اله کاظمزاده ،استاديار پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر محمدرضا کمالي ،دانشيار پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر رضا موسوی حرمي ،استاد دانشگاه فردوسي مشهد
دکتر علي وطني ،دانشيار انستيتو نفت دانشگاه تهران

همكاران علمي اين شماره مجله به ترتيب حروف الفبا:
 -1دکتر محمد آبديده

 -14دکتر بهرام موحد

 -2دکتر مهناز اميرشاه کرمي

 -15دکتر بهروز واثقي

 -3دکتر عليرضا بشري

 -16دکتر حسين وزيري مقدم

 -4دکتر علي بهرامي

 -17دکتر جواد هنرمند

 -5دکتر احمدرضا رباني
 -6دکتر محمدرضا رضايي
 -7دکتر قاسم زرگر

نشاني:

 -8دکتر کاظم سيدامامي

تهران ،خيابان دکتر شريعتي خيابان ،خواجه عبداله انصاری،

 -9دکتر علي صيرفيان

خيابان ابوذر جنوبي ،کوچه نهم ،پالک  ،7طبقه 4

 -11دکتر علي طاهري

کد پستي1331364161 :

 -11مهندس حسين قبادي

صندوق پستي61361-944 :

 -12دکتر عزت اله کاظم زاده

تلفن 00263422 :نمابر00263427 :

 -13دکتر علي کدخدائي

http://www.ispg.ir

اين مجله داراي مجوز علمي -پژوهشي به شماره  98/5/ 11/11115به تاريخ  1598/68/ 60از وزارت علوم،تحقيقات و
فناوري مي باشد و همچنين اين نشريه در پايگاه استنادي علوم جهاني اسالم (( )ISCنمايه مي شود.

ISSN 2251-8738

مجله علمي -پژوهشي

زمين شناسي نفت ايران
سال سوم ،شماره  ،7بهار و تابستان1636

صفحه

فهرست مقاالت

1

 .1مقايسه پتانسيل مخزني سازندهاي سورمه و داالن در خليج فارس
علي حسين جليليان

 .2ري ز رخس اره ه ا و پ اواوالووو ي س ازند آس ماري در ي ال جن و

ش ر ي تاق ديس خ امي

11

(شر گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس
همتا رنجبر ،علي صيرفيان  ،حسين وزيري مقدم  ،علي رحماني

 .5مطاوعه پتروگرافي و پتروفيزيکي سازندهاي لربناته پرمو -ترياس (داالن و لنگان) در محدوده لمان

64

قطر واقع در خليج فارس
حجت محبوبي پور ،عليرضا بشري

 .4بايواستراتيگرافي مرز لرتاسه-پاواو ن در برش چهارده (زون ايذه ،خوزستان)

62

نسرين هداوند خاني ،عباس صادقي ،عليرضا طهماسبي ،محمد حسين آدابي

 .1تحليل پايداري ديواره چاه در زمان حفاري با استفاده از مدل ئومکانيکي و نرم افزار  FLAC3Dدر
مخزن آسماري ميدان نفتي اهواز

32

محمد ميراني ،بهرام حبيب نيا

 .0بررسي شيلهاي سازند گرو در منطقه ورستان به عنوان منابع نامتعارف هيدرولربني
امينه وطفي يار  ،علي چهرازي  ،محمدرضالماوي  ،نادر ثابتي

26

راهنماي پذيرش و تنظيم مقاالت
پست الكترونيكي نويسنده اول مقاله آورده شود .ضمناً تمامي نويسندگان از ارسال
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مقاله جهت بررسي در اين نشريه مي بايستي مطلع باشند.
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ارسال دارند.
کليه مقاالت توسط داوران ذيصالح ارزشيابي مي شوند و نشريه علمي-
پژوهشي زمين شناسي نفت در پذيرش ،عدم پذيرش ،حذف و يا کوتاه کردن
مقاالت برای چاپ آزاد است.
فقط مقاالتي جهت انتشار در نشريه علمي-پژوهشي زمين شناسي نفت ايران
مورد بررسي قرار مي گيرند که قبالً در نشريات علمي و پژوهشي ديگر به
چاپ نرسيده باشد و يا دست بررسي نباشد .مسئوليت کامل مطالب و منابع

 3-2چكيده مقاله و کلمات کليدي به زبان فارسي و انگليسي
چكيده بايد بين  162تا  622کلمه و شامل هدف از تحقيق ،روش کار ،مهمترين
يافته ها و نتيجه گيری باشد .در چكيده نبايد هيچ گونه جزئيات ،جدول ،شكل و
مآخذ درج شود.
چكيده و واژه های کليدی انگليسي بايد در صفحه جداگانه در انتهای مقاله ارائه
شود .تطبيق عنوان و چكيده فارسي با انگليسي بايد مورد توجه قرار گيرد و نكات
گرامری در چكيده انگليسي نيز رعايت شود.

 4-2مقدمه و هدف
در مقدمه پس از عنوان کردن کليات موضوع مورد بحث ،ابتدا خالصه ای از
تاريخچه موضوع و کارهای انجام شده به همراه ويژگي های آن کار بيان گرديده
و در ادامه ،هدف از پژوهش انجام شده برای رفع مشكالت و کاستي های موجود،
گشودن گره ها يا حرکت به سمت يافته های نو صورت گرفته است در يكي دو
پاراگراف توضيح داده مي شود.

 5-2روش کار يا اصول و تئوري مقاله (شامل ماده ،دستگاه ها و روش
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آزمايش)

پيش از چاپ به امضاء نويسنده يا نويسندگان مي رسد .محرمانه بودن

مطالب اصلي شامل تعاريف و مفاهيم مورد نياز ،طرح مسأله ،روش انجام آزمايش،

اطالعات مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان بوده و کسب مجوز از ارگان

مواد و مصالح مورد استفاده و راه حل ارائه شده مي باشد .شكل ها ،جداول و

های مربوطه جهت چاپ مقاله الزامي است .جهت هرگونه تماس با نشريه به
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آنها استفاده شود ،بايد در مورد آنها توضيح داده شود.
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در نوشتن متن تنها به موضوع اصلي مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف

مسئول نوشته ها و نظرات خود هستند و آراء و نظريات آنان لزوماً نظر اعضای

نسبت به سلسله مطالب مصون بماند .در صورت نياز به ذکر واژه های انگليسي

هيأت تحريريه مجله نيست.

همزمان تنها ي

جهت کسب اطالعات مربوط به آئين نامه نگارش مقاالت به سايت انجمن

 6-2نتيجه گيري

مراجعه شود.

در اين بخش ،نكات مهم کار انجام شده به طور خالصه مرور شده و نتايج برگرفته

 .2راهنماي تنظيم مقاله براي نشريه
هر مقاله بايد شامل بخش های اصلي زير باشد:

 1-2عنوان

بار در متن در داخل پرانتز آورده شود.

از آن توضيح داده مي شود .سهم علمي مقاله بايد در نتيجه گيری مورد تصريح
واقع شود .هرگز عين مطالب چكيده در اين بخش آورده نشود .بخش نتيجه مي
تواند به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره نموده و نكات مبهم و قابل پژوهش
را مطرح کند و يا گسترش موضوع بحث را به زمينه های ديگر پيشنهاد دهد.

عنوان مقاله بايد در عين اختصار تمام ويژگي های کار انجام شده را دارا باشد.

 7-2تشكر و قدرداني

 2-2نويسنده يا نويسندگان
اسامي نويسندگان به فارسي و انگليسي پس از عنوان مقاله آورده شود .الزم
است مرتبه علمي و محل کارهري

از نويسندگان مقاله به همراه آدرس

 -اگر شكل يا جدولي از مرجع ديگر اخذ شده باشد ،ضمن درج شماره آن مرجع

 8-2منابع و مراجع

در انتهای عنوان شكل يا جدول در بخش مراجع نيز ارائه گردد.

مراجع به ترتيب حروف الفبا و ابتدا مراجع زبان فارسي و سپس مراجع به
زبان انگليسي ،مرتب شده و در انتهای مقاله آورده شوند .دقت شود که تمام
مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.

تهيه شده اند مانند  Excelو غيره) ارسال گردد.
 از بكار بردن واژه های انگليسي در متن مقاله خودداری شود .معادل انگليسيکلمات فارسي و نام نويسنده (گان) که برای نخستين بار در مقاله به کار ميرود،
به صورت زير نويس در صفحه مربوط درج گردد .زير نويس ها در هر صفحه با

 .3ساختاري

گذاردن شماره فارسي در گوشه باالی آخرين حرف از کلمه ،در متن مشخص

 1-3شكل کلي مقاله اندازه صفحات بايد برابر  A4و حدود باال ،پايين،
چپ و راست به ترتيب برابر با  0 ،0 ، 0/6، 6سانتي متر انتخاب شود .صفحات
مقاله به صورت ت

-شكل های مقاالت به صورت فايل اصلي (در همان نرم افزاری که توسط آن

ستوني ( )Singleتهيه شود.

شوند.
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چکيده
سازندهاي سورمه و داالن به ترتيب سنگ مخزن بزرگترين ميدانهاي نفت و گاز منطقه خليج فارس هستند .بخش اصلي
سنگ مخزن اين دو سازند در واحدهاي کربنات بااليي آنها قرار گرفته و از رخساره اُاُييد گرينستون و دولوستونهاي مختلف
تشکيل شده است .مقايسه دادههاي پتروفيزيکي حاصل از بررسي مغزهها ،مقاطع نازک و نمودارهاي چاه پيمايي داالن بااليي
در ميدان پارس جنوبي و سورمه بااليي در ميدان تابناک گواه آن است که ميانگين تخلخل در مخزن سورمه ( %11/15درجه
خيلي خوب) و در مخزن داالن ( %8/55درجه متوسط) است .همچنين ،ميانگين تراوايي در مخزن سورمه ( 158خيلي خوب)
و در مخزن داالن ( 15متوسط) ميلي دارسي تعيين گرديد .از عوامل اصلي تفاوت آشکار بين خواص مخزني دو سازند مورد
مطالعه بايد به شرايط و محيط رسوبگذاري ،بافت و کاني شناسي اوليه و تاريخچه دياژنتيکي متفاوت آنها اشاره کرد .کاهش
محسوس خصوصيات مخزني سازند داالن با افزايش عمق بيانگر تأثير زياد دفن عميق همراه با افزايش تراکم و تشکيل سيمان
در اين سازند است .در مقابل ،پتانسيل باالي مخزن سورمه ناشي از حفظ تخلخل بين دانهاي در اثر سيماني شدن ناقص پيش
از تدفين و گسترش تخلخل بين بلوري حاصل از دولوميتي شدن آن است .نبود ارتباط کافي با سنگ منشأ مناسب سبب شده
است که سازند سورمه علي رغم کيفيت مخزني بهتر و ضخامت بيشتر در شمال خليج فارس از درجه اشباع هيدروکربن و
توان توليد کمتري برخوردار باشد.
وا ههاي لليدي :پتانسيل مخزني ،سازند سورمه ،سازند داالن ،خليج فارس
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 .1مقدمه
تواليهاي رسوبي پرمو-ترياس و ژوراسيک خليج فارس و مناطق پيرامون آن بخش مهمي از منابع شاخته شده هيدروکربن
جهان را در خود جاي دادهاند .در اين ميان ،مخازن کربناته داالن -کنگان و سورمه از جايگاه ويژهاي برخوردارند .سازندهاي
داالن و کنگان به ترتيب سن پرمين پسين (جلفين) و ترياس پيشين (اسکيتين) دارند و با سازند خوف هم ارزند [.]11،15
مجموعه سازندهاي ياد شده سنگ مخزن بزرگترين ميدان گازي دنيا يعني ميدان پارس جنوبي را تشکيل ميدهند که حدود
 %18از کل ذخيره گاز جهان را در بر دارد [ .]15،11همچنين ،بخش بااليي سازند سورمه که معادل سازند عرب به سن
ژوراسيک پسين (کيمريجين– تيتونين) است ،سنگ مخزن بسياري از ميادين هيدروکربني خاورميانه از جمله بزرگترين
ميدان نفتي جهان يعني ميدان قوار در عربستان است [ .]13،11بديهي است که بهره برداري بهينه از منابع هيدروکربني مستلزم
ارزيابي درست پتانسيل مخازن آنها است .دستيابي به اين هدف نيز به نوبه خود نيازمند مطالعه تاريخچه رسوبگذاري و دياژنز
و سنجش دقيق پارامترهاي پتروفيزيکي سنگهاي ميزبان به خصوص تخلخل ،تراوايي و درجه اشباع ميباشد .با توجه به
اهميت موضوع ،بررسيهاي متعددي در اين زمينه انجام شده است که از تازهترين آنها بايد به مطالعات زارعي و همکاران
( ،]8[)1181زماني و همکاران ( ،]3[)1181جهاني و همکاران ( ،]6[)1188حسين يار و رحيم پور بناب ( ،]1[)1135سادات
کاظمي و قاسم العسکري ،]15[)1135( ،فتوت و همکارن ( ،]11[)1135کرمانشاهي و همکاران ( ،]11[)1135جليل پيران و
موسوي حرمي ( ،]1[)1131اسعدي و همکاران ( ،]1[)1131فتحي و همکاران ( ]11[)1131و [1551(]11،11؛ ،Lucia )1333
[ Bordenave )1558(]11[ ،Moradpour et al., )1558(]16[ ،Ehrenberg et al., )1556(]15[ ،Ehrenberg )1556(]11و
[ Ahr )1558(]11اشاره کرد .هدف اصلي اين مقاله ،مقايسه کيفيت مخزني سنگهاي کربناته سازند سورمه در ميدان تابناک
و سازند داالن در ميدان پارس جنوبي و بررسي داليل تفاوت در ميزان بازدهي و توان توليد اين دو سازند است.

 .2موقعيت جغرافيايي ميدانهاي تابناک و پارس جنوبي
ميدانهاي مورد مطالعه در شمال و مرکز خليج فارس و در محدوده استانهاي فارس و بوشهر قرار دارند (شکل  .)1ميدان
گازي تابناک قسمتي از منطقه عملياتي پارسيان است .اين منطقه از مجموع چهار ميدان تابناک ،هما ،وراوي و شانول تشکيل
شده و در حد فاصل شهرهاي پارسيان و المرد و در فاصله  15کيلومتري از ساحل واقع است .ميدان تابناک با وسعت 1155
کيلومتر مربع بزرگترين ميدان گاز شيرين ايران و بيستمين ميدان بزرگ گازي دنيا محسوب ميشود [ .]11اين ميدان در سال
 1111کشف شده و اليههاي سورمه ،دشتک ،کنگان و داالن بااليي آن حاوي مقادير متفاوتي هيدروکربن است .ميدان گازي
پارس جنوبي در مرکز خليج فارس واقع شده و در قطر به نام ميدان گنبد شمالي ) (North Dome Fieldشناخته ميشود .اين
ميدان حدود  3155کيلومتر مربع مساحت دارد که  1155کيلومتر مربع آن در آبهاي ايران و مابقي در آبهاي سرزميني قطر
قرار دارد [.]11

 .5روش مطاوعه
اين تحقيق بر اساس مطالعه مغزههاي واحد کربنات بااليي سازند داالن در يکي از چاههاي ميدان گازي پارس جنوبي و واحد
کربنات بااليي سازند سورمه در يکي از چاههاي ميدان گازي تابناک انجام شده است .واحد کربنات بااليي سازند سورمه در
برش مورد نظر حدود  151متر ضخامت دارد که نزديک به  155متر از مغزههاي آن در اين تحقيق مورد استناد قرار گرفته
است .در برش زيرزميني پارس جنوبي ،بخش بااليي سازند داالن حدود  115متر ضخامت دارد که نيمي از مغزههاي تهيه
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شده از آن مورد بررسي قرار گرفت .از هر متر مغزه به طور ميانگين  1پالگ ) (Plugآماده گرديد و تخلخل

(Helium

) porosityو تراوايي ) (Air permeabilityآنها اندازه گيري شد .از مجموع  155پالگ سازند سورمه و  155پالگ سازند
داالن ،حدود  655مقطع نازک تهيه گرديد و با ميکروسکوپ پالريزان مورد مطالعه قرار گرفتند .به تعدادي از نمونههايي که
تخلخل و تراوايي بااليي داشتند (به خصوص اُاُييد گرينستون و دولوستون) رزين اپوکسي آبي ) (Blue epoxy resinتزريق
گرديد تا تنوع منافذ و توزيع تخلخل در نمونهها بيشتر نمايان شود .همزمان با بررسي پارامترهاي پتروفيزيکي در مغزهها و
مقاطع نازک ،دادههاي حاصل با نمودارهاي چاه پيمايي تهيه شده از دو چاه مورد نظر از جمله تخلخل ،وزن مخصوص ،گاما،
صوتي و نمودار تصويري مقايسه و کنترل شد .در نهايت با رسم نمودارهاي نشانگر تغييرات تخلخل در مقابل تراوايي و
عمق ،پتانسيل مخزني دو سازند مورد نظر با هم مقايسه گرديد.

شکل  :1موقعيت ميدانهاي تابناک و پارس جنوبي و تواوي چينه شناسي پرمين – وراسيک در شمال خليج فارس ،بر اساس دادههاي
[ .]28،51،45واحدهاي لربنات بااليي سازندهاي سورمه و داالن با رنگ تيره مشخص شدهاند.

 .4بحث
اساس تشکيل يک سيستم هيدروکربني وجود سنگهاي منشأ و مخزن و برقراري ارتباط مناسب بين آنها و در نهايت به دام
افتادن سياالت توسط سنگ پوشش است .بارزترين ويژگي يک سنگ مخزن خوب داشتن تخلخل و تراوايي کافي براي تجمع
و انتقال مقادير قابل توجه نفت و گاز است .بررسي مختصر اطالعات مربوط به مهمترين ميدانهاي نفت و گاز منطقه خليج
فارس نشان ميدهد که سنگهاي کربناته سازندگان اصلي مخازن اين ميدانها هستند [ .]11همان طور که اشاره شد مجموعه
کربناتهاي متعلق به سازندهاي داالن (پرمين) و سورمه (ژوراسيک) از اين نظر اهميت بسيار زيادي دارند .سازند سورمه از
 5بخش سنگ چينه نگاري متفاوت تشکيل شده است (شکل  )1که واحد کربنات بااليي آن در بسياري از ميدانهاي نفت و
گاز سنگ مخزن است .بررسي تاريخچه رسوبگذاري سازند سورمه نشان ميدهد که واحد کربنات بااليي در ژوراسيک پسين
(کيمريجين-تيتونين) و در مراحل پاياني تکامل حوضه درون شلفي پارس در شمال خليج فارس کنوني نهشته شده است
[ .]11اين بخش اساساً از رخسارههاي اُاُييد گرينستون و دولوستونهاي درشت بلور در تناوب با رسوبات تبخيري تشکيل
شده است [ .]1شرايط محيطي زمان تشکيل اين بخش به گونهاي بوده که کاني شناسي اوليه آن از نوع کلسيتي به خصوص
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کلسيت با منيزيم زياد ) (HMCباشد [ .]1اين امر زمينه الزم را براي دولوميتي شدن آهکهاي واحد کربنات بااليي سورمه در
دياژنز دفني فراهم کرده است [ .]5در طبقه بندي پتروفيزيکي کربناتها توسط لوسيا [ ]11گرينستونها و دولوستونها در
رده يک قرار ميگيرند که باالترين مقدار تخلخل و تراوايي را دارد .در گرينستونها اندازه و توزيع منافذ تابع اندازه و
جورشدگي دانهها و مقدار سيمان بين منافذ ميباشد .دولوميتي شدن ميتواند تا حد زيادي فابريک سنگ را تغيير دهد که
يکي از نتايج آن افزايش نسبي تخلخل و تراوايي است .در دولوستونها ميزان تخلخل و تراوايي توسط اندازه بلورهاي
دولوميت و اندازه دانهها و جورشدگي سنگ آهک اوليه تعيين ميگردد .در مجموع ،در اغلب مخازن کربناته مقدار تخلخل
به طور متوسط بين  5تا  %15و تراوايي بين  5/1ميلي دارسي تا  15دارسي متغير است [ .]11مطالعه مقاطع نازک تهيه شده
از مغزههاي واحد کربنات بااليي سازند سورمه در ميدان تابناک گوياي آن است که قسمت عمده منافذ موجود در اين بخش
از نوع بين دانهاي ،بين بلوري و فنسترال است (شکل  .)1در بررسي ويژگيهاي بافتي نمونهها نيز متوسط اندازه آلوکمها به
خصوص اُاُييدها حدود  5/1ميلي متر به دست آمد (شکل .)1C

شکل  (A) :2تصوير نمونه مغزه از عمق  1166متري ) (Bتصوير ميکروسکوپي تخلخل بين بلوري در دوووستون درشت بلور (عمق 1419
متري) و ) (Cتخلخل بين دانهاي در اُاُييد گرينستون (عمق  1411متري) و ) (Dتخلخل فنسترال در دوووميکرايت و بايولالست پلوييد پکستون
(عمق  1146متري) بعضي از نمونههاي واحد لربنات بااليي سازند سورمه در ميدان تابناک ).(PPL

ارزيابي پارامترهاي پتروفيزيکي اين بخش نشان ميدهد که مقدار تخلخل در اين نمونهها بين  1/5تا ( %11ميانگين )%11/15
و مقدار تراوايي بين  5تا  155ميلي دارسي (ميانگين  )158در اعماق مختلف تغيير ميکند .از نظر آماري  %1/1از نمونهها
داراي تخلخل متوسط %11 ،تخلخل خوب %15/15 ،تخلخل خيلي خوب و  %16/15آنها تخلخل عالي داشتند (شکل .)5A
با اين مقادير ،کيفيت مخزني کربناتهاي بخش بااليي سازند سورمه به طور ميانگين در حد خيلي خوب ارزيابي ميشود .در
مخازن خيلي خوب مقدار تخلخل بين  15تا  %15و تراوايي بين  155تا  1555ميلي دارسي تعيين شده است [ .]15،18بررسي
نمودارهاي چاه پيمايي و ستون رخسارههاي واحد کربنات بااليي سازند سورمه در ميدان تابناک وجود چهار چرخه کم عمق
شونده کربناته-تبخيري را در اين بخش نشان ميدهد (شکل  .)1چرخه نخست  151متر ضخامت دارد که در پايين شامل
 116متر دولوميکرايت و بايوکالست پلوييد پکستون با تخلخل متوسط تا خوب است .در ميانه اين چرخه  13متر تناوب
اُاُييد گرينستون و دولوستون با تخلخل خيلي خوب تا عالي وجود دارد .در انتهاي چرخه اول حدود  1متر رسوبات تبخيري
نقش سنگ پوشش را ايفا ميکنند .چرخه دوم با  11متر ضخامت شامل دو بخش است .در قسمت زيرين  8متر دولوستون
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با تخلخل خوب وجود دارد که با  15متر رسوبات تبخيري پوشيده ميشود .چرخه سوم با  18متر ضخامت مشابه چرخه اول
و شامل سه بخش است 15 .متر اُاُييد گرينستون در پايه ،يک واحد  1متري دولوستون در ميانه و  16متر تبخيري در انتها که
چرخه را کامل ميکند .چرخه چهارم  16متر ضخامت دارد 15 ،متر اُاُييد گرينستون که با  6متر رسوبات تبخيري پوشيده شده
است .در مجموع ،ميتوان چنين ارزيابي کرد که در توالي رسوبي سورمه بااليي در ميدان تابناک حدود  35متر کربنات از نوع
اُاُييد گرينستون و دولوستون وجود دارد که اساساً ظرفيت مخزني اين سازند به وجود آن وابسته است.

شکل  :5نمودار چاه نگاري ،ستون رخسارهها و چرخههاي لربناته-تبخيري واحد لربنات بااليي سازند سورمه در ميدان تابناک ،به ارتباط
تغييرات وزن مخصوص به عنوان شاخص تخلخل و تنوع رخسارهها در اعما مختلف مخزن توجه شود (بر اساس دادههاي شرلت ملي
مناطق نفتخيز جنو ).

سازند داالن شامل مجموعهاي از نهشتههاي کربناته و تبخيري به سن پرمين پسين است که به سه بخش کربنات زيرين ،واحد
تبخيري نار و کربنات بااليي تفکيک شده است [ .]11توالي ياد شده در زيرمحيطهاي مختلف يک رمپ هموکلينال در جنوب
زاگرس و مناطقي از خليج فارس بر جاي گذاشته شده است [ .]11،18از اين بخشها واحد کربنات بااليي سنگ مخزن بسيار
توانمندي است که بخش عمده پتانسيل مخزني آن به وجود رخساره اُاُييد گرينستون مربوط ميشود [ .]15،15با توجه به
گسترش درياهاي آراگونيتي در زمان پرمين پسين [ ]15به نظر ميرسد کاني شناسي اوليه کربناتهاي سازند داالن نيز از نوع
آراگونيتي بوده است؛ به همين خاطر انحالل آلوکمها نقش مؤثري در کنترل و توسعه تخلخل اين سازند ايفا کرده است.
مطالعات پتروگرافي نمونههاي واحد کربنات بااليي سازند داالن در ميدان پارس جنوبي بيانگر حضور بيشتر منافذ از نوع بين
دانهاي ،بين بلوري و قالبي ) (Oomoldicاست (شکل  .)1متوسط اندازه آلوکمها به خصوص اُاُييدهاي واحد کربنات بااليي
داالن حدود  5/15ميلي متر تعيين شده است [.]3
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شکل  (A) :4تصوير نمونه مغزه با استيلوويتهاي متعدد از عمق  2816متري ) (Bو ) (Cتصوير ميکروسکوپي تخلخل بين دانهاي و تخلخل
قاوبي ) (Oomoldicدر رخساره اُاُييد گرينستون از عمق  2881متري و ) (Dتخلخل بين بلوري همراه با سيمان انيدريتي در دوووستون از عمق
 2811متري بعضي از نمونههاي واحد لربنات بااليي سازند داالن در ميدان پارس جنوبي ).(PPL

مقدار تخلخل در نمونههاي سازند داالن  1تا ( %15ميانگين  )%8/55و تراوايي آنها  5/1تا  151ميلي دارسي (ميانگين )13/85
اندازه گيري شد .از نظر آماري  %16/66نمونهها داراي تخلخل ضعيف %11/11 ،داراي تخلخل متوسط و  %15/51آنها تخلخل
خوب داشتند (شکل  .)5Bبا اين ارقام ،کيفيت مخزني کربناتهاي داالن بااليي در حد متوسط ارزيابي ميشود .در مخازن
متوسط مقدار تخلخل بين  5تا  %15و تراوايي بين  15تا  55ميلي دارسي تعيين شده است [.]15،18
بررسي نمودارهاي چاه پيمايي و ستون رخسارههاي واحد کربنات بااليي سازند داالن در ميدان پارس جنوبي نشان ميدهد
که اين بخش از پنج چرخه کم عمق شونده تشکيل شده است (شکل  .)6چرخههاي اول ،دوم و چهارم تقريباً مشابهند و از
تکرار رخسارههاي اُاُييد گرينستون ،بايوکالست پلوييد مادستون/وکستون و اينتراکالست بايوکالست وکستون/پکستون به
وجود آمدهاند .چرخه نخست حدود  18متر ضخامت دارد و با بيشترين گسترش رخساره اُاُييد گرينستون ،نقش اصلي را در
تعيين ظرفيت مخزني داالن بااليي به عهده دارد .چرخههاي دوم و چهارم به ترتيب  56و  11متر ضخامت دارند .چرخه سوم
با  61متر ضخامت کمترين مقدار تخلخل و پايينترين کيفيت مخزن را دارد .چرخه پنجم  81متر ضخامت دارد و فاقد
رخساره اُاُييد گرينستون است؛ با اين حال  11متر بخش انتهايي اين چرخه از دولوستون تشکيل شده است که با افزايش
نسبي تخلخل همراه است .در يک ارزيابي کلي ميتوان گفت که در واحد کربنات بااليي سازند داالن ميدان پارس جنوبي
حدود  11متر دولوستون و اُاُييد گرينستون با تخلخل متوسط تا خوب وجود دارد که بخش عمده کيفيت مخزني اين سازند
را کنترل ميکنند.
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شکل  :1نمودار ستوني (هيستوگرام) تغييرات تخلخل در نمونههاي مختلف واحدهاي لربنات بااليي سازندهاي سورمه و داالن

به منظور مقايسه بهتر پتانسيل مخزني واحدهاي کربنات بااليي سازندهاي سورمه و داالن ،تغييرات مقادير تخلخل و تراوايي
نمونههاي مختلف اين دو سازند در مقابل عمق در شکل  1رسم شده است .مالحظه ميگردد که در هر دو واحد رسوبي
مورد مطالعه تخلخل و تراوايي رابطه مستقيم و خطي دارند .همچنين ،کاهش مقادير تخلخل و تراوايي با افزايش عمق کامالً
مشخص است .با اين حال ،شيب تغييرات خواص پتروفيزيکي واحد کربنات بااليي سازند سورمه نسبت به داالن بااليي کمتر
است که معرف ثبات بيشتر تخلخل و تراوايي نسبت به افزايش عمق است .يکي از مؤثرترين عوامل حفظ تخلخل اوليه،
تشکيل سيمان دريايي (نسل اول) به طور ناقص در منافذ ميباشد .در اين حالت ،با اتصال بخشهايي از دانهها ،چارچوب
سنگ تا حدودي مستحکم شده و در زمان تدفين از تراکم و حذف تخلخل بين دانهاي جلوگيري به عمل ميآيد .گسترش
سيمانهاي دريايي پيش از تدفين سازند سورمه اين نقش را به خوبي ايفا کرده است [ .]1عالوه بر اين ،مهمترين رويداد
دياژنتيکي سازند سورمه دولوميتي شدن است که طي آن انواع مختلف دولوميتها به ويژه دولوميتهاي درشت بلور محيط
دفني به وجود آمدهاند [ .]5اين موضوع نيز در افزايش تخلخل ثانويه از نوع بين بلوري در کربناتهاي سورمه بااليي مؤثر
بوده است.
نگاهي دوباره به نمودار شکل  1نشان ميدهد که در واحد کربنات بااليي سازند داالن با افزايش عمق از کيفيت سنگ مخزن
به ميزان زيادي کاسته ميشود .اين امر بيانگر تأثير بيشتر عمق تدفين بر مخزن داالن و تراکم و سيمان شدن آن در دياژنز
دفني است .در نمونههاي مختلف بخش بااليي سازند داالن ميتوان انوع مختلف سيمان به خصوص سيمانهاي انيدريتي را
مشاهده کرد که بخش زيادي از تخلخل اوليه سنگ را پر کردهاند (شکل  .)1Dهمچنين ،مشاهده درزههاي ناشي از انحالل
فشاري و استيلوليتهاي فراوان در مقاطع و مغزههاي داالن بااليي گواه تراکم شديد و دفن عميق است (شکل  .)1Aبه نظر
ميرسد بخش عمده تحوالت دياژنتيکي سازند داالن متأثر از محيط دفني و بيشتر از نوع تراکم و سيمان شدن بوده است که
کاهش تخلخل و تراوايي را در پي داشته است .البته ،ورود آبهاي تحت اشباع و انحالل بعضي از آلوکمها به ويژه اُاُييدها
موضوع مهمي است که به ايجاد تخلخل قالبي در بخشهايي از داالن بااليي منجر شده است .اين دادهها بيانگر تاريخچه
دياژنتيکي متفاوت سازندهاي سورمه و داالن و تأثير اين تفاوت در کيفيت مخازن آنها است .با همه اين اوصاف ،مقايسه کلي
توان توليد سنگ مخزنهاي سورمه و داالن در ميدانهاي مختلف مورد بهره برداري در شمال خليج فارس و شرق زاگرس
حکايت از آن دارد که درجه اشباع هيدروکربن و ميزان توليد سازند داالن بسيار بيشتر از سازند سورمه است [.]16
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شکل  :0نمودار چاه نگاري ،ستون رخسارهها و چرخههاي رسوبي واحد لربنات بااليي سازند داالن در ميدان گازي پارس جنوبي ،ارتباط
نزديک تغييرات تخلخل و تنوع رخسارههاي مخزن در اعما مختلف به خوبي قابل مشاهده است (بر اساس دادههاي شرلت ملي مناطق نفتخيز
جنو ).

اين تفاوت اساساً به تغذيه سنگ مخزن و ميزان ارتباط آن با سنگ منشأ مناسب مربوط ميشود .تغذيه خوب مخزن داالن
توسط شيلهاي سازند سرچاهان (سيلورين زيرين) سبب تجمع مقادير زيادي هيدروکربن در اين سازند شده است [ .]18به
همين ترتيب ،ارتباط مناسب کربناتهاي با کيفيت سازند عرب (معادل واحد کربنات بااليي سازند سورمه) و شيلهاي
بيتومينه سازند حنيفا (ژوراسيک مياني) منجر به تشکيل ميدانهاي بسيار عظيم نفت در جنوب خليج فارس شده است [.]11
در مقابل ،شرايط و محيط رسوبگذاري زمان ترياس و ژوراسيک در شمال خليج فارس کنوني به گونهاي بوده که سنگهاي
منشأ با هيدروکربن زياد گسترش کافي پيدا نکردهاند .در اين مناطق سازند سورمه روي سازندهاي نيريز (ژوراسيک زيرين)
و دشتک (ترياس مياني) قرار گرفته است که عمدتاً از تبخيري ،شيل و کربناتهاي کم عمق تشکيل شدهاند [ .]13،11بديهي
است که در اين گونه رسوبات امکان تشکيل مقادير قابل توجه هيدروکربن کم است .البته ،بيان اين نکته حائز اهميت فراوان
است که بخشهايي از رسوبات سازند سورمه به خصوص واحد شيلي زيرين (شکل  )1در يک حوضه درون شلفي به نام
پارس نهشته شدهاند [ .]11اين حوضهها به دليل ژرفاي زياد مکانهاي مناسبي براي تشکيل و گسترش سنگهاي منشأ هستند
که مواردي از آن در لرستان و جنوب خليج فارس گزارش شده است [ .]13،11با اين حال ،نرخ باالي توليد کربنات در
بخشهاي کم عمقتر حوضه پارس سبب شد که حجم زيادي از رسوب به مناطق ژرف حوضه ريزش

(Highstand

) Sheddingنمايد [ .]1،11،11با ورود مقادير زياد رسوب به ژرفناي حوضه ،روند رسوبگذاري عادي در آن بخش مختل
گرديد و شيلها و کربناتهاي غني از مواد آلي امکان رسوبگذاري نيافتند .به همين خاطر ،مخزن سورمه بااليي علي رغم
کيفيت بهتر و ضخامت بيشتر به اندازه کافي از نفت و گاز اشباع نشده و به تبع آن از توان توليد کمتري برخودار است.
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شکل  :1نمودار تغييرات مقادير تخلخل و تراوايي سازندهاي سورمه و داالن در مقابل عمق

براي ارزيابي بهتر ميزان تفاوت پارامترهاي پتروفيزکي دو واحد رسوبي مورد مطالعه و عوامل مؤثر بر آنها خالصهاي از يافتهها
در جدول  1درج شده است .با اين دادهها ميتوان نتيجه گرفت که تفاوت کيفيت مخازن سورمه و داالن اساساً به اختالف
در بافت و کاني شناسي اوليه ،محيط رسوبگذاري ،عمق تدفين و رويدادهاي دياژنتيکي مؤثر بر آنها مربوط ميشود .از ميان
عوامل ياد شده ،تغييرات ناشي از دفن عميق نقش مهمتري داشته است.
جدول  :1مقايسه پارامترهاي پتروفيريکي واحدهاي لربنات بااليي سازندهاي سورمه و داالن و عوامل مؤثر بر آنها

پارامتر

واحد کربنات بااليي سازند سورمه

واحد کربنات بااليي سازند داالن

ميانگين تخلخل

( %11/11خيلي خوب)

( %8/55متوسط)

ميانگين تراوايي

 158ميلي دارسي (خيلي خوب)

 15ميلي دارسي (متوسط)

محيط رسوبگذاري

حوضه درون شلفي

رمپ هموکلينال

کاني شناسي اوليه

کلسيتي

آراگونيتي

اندازه اُاُييدها

 5/1ميلي متر

 5/15ميلي متر

رخساره غالب

گرينستون و دولوستون درشت بلور

گرينستون ،وکستون و دولوستون

تخلخل غالب

بين دانهاي و بين بلوري

بين دانهاي ،بين بلوري و قالبي

ضخامت مفيد مخزن

 35متر

 11متر

عمق تدفين

کم ،همراه با حفظ تخلخل اوليه و دولوميتي شدن زياد ،با تراکم شيميايي و تشکيل سيمان دفني
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 .1نتيجه گيري
واحدهاي کربنات بااليي سازندهاي سورمه (ژوراسيک بااليي) و داالن (پرمين بااليي) سنگ مخزن بزرگترين ميدانهاي نفت
و گاز جهان هستند و از اين نظر اهميت فراوان دارند .بخش اصلي مخزن اين دو واحد رسوبي به وجود رخساره اُاُييد
گرينستون و دولوستونهاي مختلف در آنها مربوط ميشود .ارزيابي پارامترهاي پتروفيزيکي نشان ميدهد که ميانگين تخلخل
و تراوايي در مخزن سورمه  %11/15و  158ميلي دارسي (درجه خيلي خوب) و در مخزن داالن  %8/55و  15ميلي دارسي
(درجه متوسط) است .از داليل اصلي اين تفاوت بايد به اختالف در شرايط و محيط رسوبگذاري ،بافت و کاني شناسي اوليه
و تاريخچه دياژنتيکي متفاوت اين دو بخش اشاره کرد .بررسي تغييرات تخلخل و تراوايي دو سازند مورد مطالعه نسبت به
عمق از تغييرات کيفيت مخزن با افزايش عمق حکايت دارد .به دليل عمق بيشتر سنگ مخزن داالن ،شيب تغييرات آن نسبت
به سازند سورمه بسيار بيشتر است .کاهش محسوس خصوصيات مخزني سازند داالن با افزايش عمق بيانگر تأثير زياد دفن
عميق همراه با افزايش تراکم و تشکيل سيمانهاي دفني در اين سازند است .در مقابل ،پتانسيل باالي مخزن سورمه ناشي از
حفظ تخلخل بين دانهاي در اثر سيماني شدن ناقص پيش از تدفين و گسترش تخلخل بين بلوري حاصل از دولوميتي شدن
آن است .با اين وجود ،نداشتن ارتباط کافي با سنگ منشأ مناسب سبب شده است که سازند سورمه در شمال خليج فارس از
درجه اشباع هيدروکربن و توان توليد کمتري برخوردار باشد.

تشکر و قدرداني
آقايان دکتر ناصر ارزاني و دکتر علي رضا شرفي با مطالعه دقيق مقاله و ارائه پيشنهادات ارزنده نقش مهمي در اصالح آن
داشتهاند؛ فرصت را مغتنم شمرده و مراتب امتنان خويش را نسبت به زحمات ايشان ابراز ميدارم .همچنين ،از دست اندرکاران
و همکاران گرامي بخشهاي مختلف مجله زمين شناسي نفت ايران به خاطر تسريع در مکاتبات و ارائه راهکاري الزم در
موارد متعدد قدرداني مينمايم .از آقاي دکتر بشري و داور ناشناس محترم بخاطر داوري مقاله سپاسگزارم.
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 .0منابع
[ ]1اسعدي ،ع ،.ح .رحيم پور بناب ،ع .چهرازي ،ع .کدخدايي ،و س .سهرابي ،1131 ،تلفيق مطالعات پتروگرافي و رخساره الگ
براي تفسير کيفيت مخزني بخش بااليي سازند سورمه در ميدان بالل :مجله پژوهشهاي چينه نگاري و رسوب شناسي ،ج.
 ،51ش ،1 ،.ص.11-11 .
[ ]1جليل پيران ،س .و س .ر .موسوي حرمي ،1131 ،عوامل موثر بر کيفيت مخزني سازند کنگان در ميدان تابناک :مجموعه
مقاالت سي و يکمين گردهمايي علوم زمين 1 ،صفحه.
[ ]1جليليان ،ع .ح ،1183 ،.چينه نگاري سکانسي سازند سورمه در زاگرس مرکزي ،جنوب باختر ايران :رساله دکتري ،دانشگاه
تربيت معلم تهران (خوارزمي) 155 ،صفحه.
[ ]1جليليان ،ع .ح ،1135 ،.کاني شناسي اوليه کربناتهاي سازند سورمه (ژوراسيک زيرين-بااليي) در فارس داخلي و عوامل
کنترل کننده آن :مجموعه مقاالت پنجمين همايش تخصصي زمين شناسي دانشگاه پيام نور ،ص..816-811 ،.
[ ]5جليليان ،ع .ح ،.ي .السمي ،و ع .آقانباتي ،1135 ،پتروگرافي و زمين شيمي دولوميتهاي سازند سورمه در منطقه فارس
داخلي ،جنوب باختري ايران :مجله زمين شناسي کاربردي پيشرفته ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،ج ،1 .ش ،1 ،.ص-16 ،.
.61
[ ]6جهاني ،د ،.ب .موحد ،و ن .محمدي اکبري ،1188 ،ارزيابي پتروفيزيکي سازندهاي کنگان و داالن در ميدان گازي پارس
جنوبي :اولين همايش سراسري روشها و فناوريهاي نوين در علوم زمين ،ص.61-13 .
[ ]1حسين يار ،غ .و ح .رحيم پور بناب ،1135 ،عوامل کنترل کننده خصوصيات مخزني رخسارههاي اوئيدي و مادستوني سازند
کنگان در ميدان پارس جنوبي :مجله پژوهشهاي چينه نگاري و رسوب شناسي ،ج ،11 ،.ش ،.1 ،.ص.1-16 ،.
[ ]8زارعي ،س ،.ب .علي زاده ،و ب .موحد ،1181 ،ارزيابي تراوايي سازند داالن با استفاده از دادههاي نگار  ،CMRمعادلههاي
تجربي و مغزه در ميدان گازي پارس جنوبي :مجله اکتشاف و توليد ،ج ،55،.ص.13-11 ،.
[ ]3زماني ،ز ،.م .لطف پور،و س .ع .معلمي ،1181 ،عوامل مؤثر بر خصوصيات مخزني رخسارههاي اووئيدي واحد داالن بااليي
در خليج فارس :مجله علوم دانشگاه تهران ،ج ،15 ،.ش ،1 ،.ص.11-81 ،.
[ ]15سادات کاظمي ،م .و م .ک .قاسم العسکري ،1135 ،برآورد پارامتر ناهمسانگردي در سازندهاي کنگان و داالن با استفاده از
نگاره صوتي برشي دوقطبي در يکي از چاههاي ميدان پارس جنوبي :مجله ژئوفيزيک ايران،ج ،5 ،.ش ،1 ،.ص.113-155 ،.
[ ]11فتحي ،ن ،.ح .رحيم پور بناب ، ،م .دارابي ،و ع .اسعدي ،1131 ،عوامل اصلي کنترل کننده کيفيت مخزني سازند عرب در
ميدان نفت سنگين فردوسي در بخش دور از ساحل خليج فارس :مجله پژوهشهاي چينه نگاري و رسوب شناسي ،ج،51 ،.
ش ،1 ،.ص.53-18.
[ ]11فتوت ،م ،.غ .هاشمي حسيني ،و ح .رحيم پور بناب ،1135 ،محيط رسوبي بخش بااليي سازند داالن بر روي کمان قطر -
فارس و حاشيه شرقي آن :ميادين پارس جنوبي و سلمان :مجله پژوهشهاي چينه نگاري و رسوب شناسي ،ج ،11 ،.ش،1 ،.
ص.115-116 ،.
[ ]11کرمانشاهي ،ه ،.م .معمارياني ،و م .ر .کمالي ،1135 ،ارزيابي ژئوشيميايي سازند سورمه به عنوان سنگ منشأ احتمالي در
ميدان پارس جنوبي ،مجله علوم زمين ،ش ،81 .ص.111-113 .
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چکيده
به منظور مشخص شدن ويژگي هاي رخساره اي و شرايط پالئواکولوژيکي حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري ،برش
يال جنوب شرقي تاقديس خامي با ضخامت  115متر مورد مطالعه قرار گرفته است .مطالعات آزمايشگاهي و بررسيهاي
صحرايي منجر به شناسايي  11ريزرخساره شامل :نوموليتيده لپيدوسيکلينا پکستون/رودستون ،بايوکالست کوراليناسه آ بنتيک
فرامينيفرا (منفذدار) پکستون ،بايوکالست کوراليناسه آ نئوروتاليا پکستون ،اائيد گرينستون ،بايوکالست گرينستون ،ميليوليدا
روتاليا نوموليتيده پکستون ،ميليوليدا کوراليناسه آ کورال فلوتستون/گرينستون ،بايوکالست بنتيک فرامينيفرا (بدون منفذ)
پکستون/گرينستون ،ميليوليدا اکينيد وکستون/پکستون ،دندريتينا ميليوليدا پلوئيدال پکستون/گرينستون ،مادستون کوارتزدار و
مادستون اينتراکالست دار گرديد که در قسمت هاي سراشيب قاره ،سد  ،الگون و پهنه جزرو مدي رسوبگذاري کرده اند.
بطور کلي اين رسوبات تحت  1نوع متفاوت از شوري از  psu 11تا بيش از  ،psu 55در محيطي با زون نوري اليگوفوتيک تا
يوفوتيک و تحت رژيم غذايي اليگوتروفي-مزوتروفي ضعيف تا يوتروفي در مدت زمان (شاتين تا بورديگالين) در يک
پالتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلينال تشکيل شده اند .مقايسه سازند آسماري در برش مورد مطالعه (شرق گچساران) با دو
برش ديگر (جنوب فيروز آباد و شمال گچساران) حاکي از رسوبگذاري سازند آسماري در محيط دريايي با شوري نرمال در
جنوب فيروزآباد در زمان روپلين مي باشد .محيط دريايي با شوري نرمال در زمان شاتين در ناحيه گچساران توسعه يافته و
افزايش شوري محيط در ناحيه فيروزآباد در همين زمان محسوس مي گردد .ناحيه گچساران در زمان آکي تانين و بورديگالين
نيز با افزايش شوري محيط مواجه بوده است.
وا ه هاي لليدي :سازند آسماري ،ريزرخساره ها ،پالئواکولوژي ،شرق گچساران.
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 .1مقدمه
سازند آسماري به عنوان سنگ مخزن نفت در حوضه زاگرس در طول يک پلتفرم کربناته نهشته شده است .اين سازند بيشترين
ميزان ذخيره نفت را در ايران دارد و عالوه بر اين ،از آن بعنوان يک سنگ مخزن کربناته شاخص در جهان ياد ميشود [.]1
اين سازند اولين بار به رديفي از سنگهاي دربرگيرنده به سن کرتاسه تا ائوسن اطالق شد [ ]1و با اضافه شدن يک واحد توده
اي آهک نوموليت دار ،سن آن اليگوميوسن تعين گرديد [ .]1توماس [ ]1نخستين تعريف را از اين سازند ارائه نمود وآنرا
توالي کربناته اليگو-ميوسن ناميد .به دنبال آن جيمز و وايند [ ،]5آدامز و بورژوا [ ،]6کالنتري [ ]1و مطيعي [ ، ]8با مطالعه
پژوهشهاي قبلي مشخصات ديرينه شناسي و سنگ شناسي آنرا آرائه نمودند .برش نمونه اين سازند توالي ضخيمي از سنگهاي
کربناته با ضخامت  111متر مي باشد که در البالي آنها طبقات شيلي نيز ديده مي شود [ .]1اين توالي آهکي بر مبناي
پراکندگي روزنداران بزرگ کفزي و چينه نگاري ايزوتوپ استرانسيوم به سن روپلين-ميوسن پيشين مي باشد [.]3
ميکروفاسيس ها و محيط رسوبگذاري سازند آسماري در ناحيه دهدز [ ]15در شمال زاگرس مرکزي توسط [ ،]11در شمال
گچساران (تاقديس ديل) [ ،]11شناسايي ميکروفسيلها و پالئواکولوژي اين سازند در تاقديس خويز [ ،]11پالئواکولوژي و
زيست چينه نگاري اين سازند در فارس (تاقديس نااورا) [ ،]11از جمله تحقيقات اخير انجام شده در ارتباط با اين سازند
مي باشد .سن قاعده و راس سازند آسماري از سمت شرق(منطقه فارس) تا به سمت مرکز حوضه (لرستان) از اليگوسن تا
ميوسن متغيير مي باشد .عالوه بر تغييرات سني ،رخساره هاي اين سازند در نقاط مختلف حوضه زاگرس نيز متنوع و متغير
مي باشند .بدين منظور و با توجه به اهميت اين سازند از لحاظ اقتصادي به عنوان سنگ مخزن نفت ،پژوهشهاي بيشتر در
نواحي مختلف زاگرس به منظور شناخت دقيق تر آن ضرورت مي يابد .برش مورد مطالعه در اين تحقيق در يال جنوب
شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) با هدف مشخص نمودن رخساره هاي موجود  ،محتويات فسيلي به منظور تعيين سن
و بررسي برخي فاکتورهاي پالئواکولوژي بر مبناي تغييرات ريزرخساره ها مورد مطالعه قرار گرفته است.

 .2روش لار و موقعيت منطقه مورد نظر
منطقه مورد مطالعه در مجاورت روستاي سرتيپ آباد در  15کيلومتري شرق گچساران از توابع استان کهکيلويه و بويراحمد
واقع شده است .اين منطقه با مختصات ˝ 15˚ 11ˊ81شمالي و ˝ 51˚ 3ˊ55شرقي در يال جنوب شرقي تاقديس خامي و در
پهنه ايذه از حوضه زاگرس قرار دارد (شکل.)1
با يافتن رخنمون مناسب از اين سازند تعداد  161نمونه از ضخامت تقريبي  115متري با فواصل منظم  1تا  1متري برداشت
گرديد .مرز تحتاني اين سازند در منطقه مورد نظر پوشيده بوده و نمونه برداري با نمايان شدن اولين اليه هاي آهکي واقع در
قاعده سازند آسماري صورت گرفته است .مرزهاي بااليي اين سازند با سازند گچساران بصورت هم شيب مي باشد .پس از
برداشت هاي صحرايي ،از نمونه ها مقطع نازک تهيه گرديد .اين مقاطع از لحاظ سنگ شناسي و ديرينه شناسي براي تعيين
ميکروفاسيسها بررسي گرديد .در اين مطالعات نوع دانه هاي کربناته ،بافت و مورفولوژي روزنداران به منظور پي بردن به
شرايط حاکم بر محيط رسوبگذاري نيز مورد توجه قرار گرفته است و طبقه بندي سنگهاي کربناته براساس روش دانهام
( 1)1361و امبري و کلوان ( 1)1311انجام شده است.

)Dunham (1962
)Embry and Klovan (1971
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شکل  -a (1موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي به منطقه مورد نظر با مقياس  -b ،]11[ 166666:1موقعيت برش مورد مطاوعه در حوضه
زاگرس [.]10

 .5بحث و بررسي
 .1-5معرفي ريزرخساره ها
هدف از مطالعات ميکروفاسيس ها شناسايي الگوهايي براي تشريح تاريخچه سنگهاي کربناته است که با مطالعه روي
خصوصيات فسيل شناسي و رسوب شناسي بدست مي آيد .براي شناسايي ريز رخساره ها و تفکيک آنها به مطالعه مقاطع
نازک پرداخته مي شود[ .]18با در نظر گرفتن اجزاي تشکيل دهنده و بافت اين مقاطع ميکروسکوپي  11ريزرخساره (در اين
تحقيق با پيش شماره  A1تا  A12شناسايي گرديد که متعلق به  1محيط ديرينه شامل درياي باز ،سد و الگون است .اين
ريزرخساره ها عبارتند از:

 (A1نوموويتيده وپيدوسيکلينا پکستون
اجزاي اصلي تشکيل دهنده اين ريز رخساره شامل لپيدوسيکليناهاي بزرگ و کشيده و فرامينيفرهايي از خانواده نوموليتيده
شامل اسپيروکليپئوس ،هتروستژينا و اپرکولينا مي باشند که اغلب آنها سالم و بدون شکستگي هستند .قطعاتي از جلبک قرمز،
اکينيد ،بريوزوئر و دوکفه اي بصورت پراکنده حضور دارند .عالوه بر اين عناصر الفيديوم ،تکستوالريا و آمفي ستژينا درصد
کمي از اين ريز رخساره را شامل مي گردند .اندازه لپيدوسيکليناهاي موجود در اين ريز رخساره گاه تا حد چند سانتي متر
مي رسد بطوريکه در مشاهدات صحرايي با چشم غير مسلح قابل رويت بوده اند .سازندگان اين ريز رخساره در زمينه اي
گلي با بافت پکستون قرار گرفته اند (شکل .)1a
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تفسير -حضور فراوان فرامينيفرهاي بزرگ که اغلب آنها سالم مي باشند گوياي انرژي پايين آب و نشانگر شوري نرمال آب
اقيانوسي مي باشد [ .]13-15با توجه به کشيدگي لپيدوسيکليناها و انواع ميکروسفريک بزرگ مي توانيم محيط تشکيل اين
ريز رخساره را به بخشهاي عميق محدوده زيستي در درياي باز نسبت

دهيم [.]11

 (A2بايولالست لوراويناسه آ ،بنتيک فرامينيفرا (منفذ دار) پکستون
فوناي غالب اين ريز رخساره را فرامينيفرهايي با پوسته هيالين نظير هتروستژينا ،اسپيروکليپئوس ،روتاليا و آمفي ستژينا و
قطعاتي از جلبکهاي قرمز تشکيل مي دهند .قطعاتي از دوکفه اي ،اکينيد و بريوزوئر از بايوکالستهاي آن محسوب مي گردند.
عالوه بر اين اجزا فرامينيفرهايي از قبيل ميوژيپسينوئيدس ،الفيديوم واسفائروژيپسينا بعنوان عناصر فرعي در اين ريز رخساره
حضور دارند .فرامينيفرهاي بنتيک اين ريز رخساره را اشکالي با پوسته کوچکتر و عدسي تر نسبت به ميکروفاسيس  1تشکيل
مي دهند .اجزاي سازنده اين ميکروفاسيس در زمينه اي با بافت دانه پشتيبان قرار گرفته اند(شکل .)1b
تفسير -فرامينيفرهايي با پوسته ضخيم و متوسط منعکس کننده آبهاي کم عمق تري نسبت به پوسته هاي بزرگ و پهن هيالين
مي باشند [ .]11-11از اين لحاظ مي توان محيط تشکيل اين ريز رخساره را در قسمتهاي کم عمق تري نسبت به
ميکروفاسيس 1در درياي باز درنظر گرفت.

 (A3بايولالست لوراويناسه آ ناوروتاويا پکستون
محتويات سازنده اين ريز رخساره را نئوروتالياهايي با پوسته ضخيم همراه با قطعاتي از جلبک قرمز ،اکينيد ،تشکيل مي دهند.
فرامينيفرهايي از قبيل الفيديوم ،ميوژيپسينوئيدس ،هتروستژينا و آمفي ستژينا نيز بعنوان عناصر فرعي اين ريز رخساره در
نظرگرفته مي شوند .زمينه اين ريز رخساره از قطعات خردشده کوراليناسه آ ،اکينيد ،دوکفه اي و بريوزوئر تشکيل شده است
(شکل .)1c
تفسير -روتاليدها در محيط هاي کم عمق و متالطم دريايي فراوانتر مي باشند [ .]11ريز رخساره فوق نشانگر انرژي زياد
محيط با سايش و خردشدگي زياد اجزاي اسکلتي است .با توجه به فراواني روتالياها و همراهي آنها با کوراليناسه آ و عدم
حضور ميکروفسيلهاي الگوني اين ريز رخساره را مي توان به بخشهاي کم عمق درياي باز و مجاور سد نسبت داد [.]15

 (A4اائيد گرينستون
دانه هاي گرد و جورشده اائيد اجزاي اصلي اين ريز رخساره را تشکيل مي دهندکه در زمينه اي از سيمان اسپاريت قرار
گرفته اند .اائيدهاي موجود در اين ريز رخساره داراي الميناسيون مماسي بوده و برخي آنها نيز تحت تاثير دياژنز قرار گرفته
اند (شکل  .)1dتفسير -حضور اائيد ها نشانگر محيط هاي پرانرژي مي باشد [ .]18با توجه به بافت تشکيل دهنده اين ريز
رخساره و حضور فراوان دانه هاي اائيدي و همچنين براساس ميکروفسيلهاي استاندارد [ ،]18-11محيط اين ريز رخساره را
به سد اائيدي نسبت داد که جدا کننده محيط درياي باز از محيط دريايي محصور مي باشد.

 (A5بايولالستيک گرينستون
خرده هاي اسکلتي اکينيد ،کوراليناسه آ ،بريوزوئر و دوکفه اي که فضاي بين آنها با سيمان اسپاريت پر شده است ،اجزاي
اصلي اين ريز رخساره را شامل مي گردند .عالوه بر اين اجزا فرامينيفرهايي از قبيل ميليوليد ها ،تکستوالريا و الفيديوم با
درصد کمي در اين ريز رخساره حضور دارند .دانه هاي تشکيل دهنده اين ريز رخساره داراي جورشدگي خوبي مي باشند
(شکل .)1e
تفسير -براساس شباهت اين ريز رخساره با ميکروفسيلهاي استاندارد توصيف شده [ ،]18-11مي توان محيط تشکيل اين ريز
رخساره را در شرايط انرژي باال ي تپه هاي سدي و باالي خط اثر امواج و تشکيل دهنده سد بيوکالستي در نظرگرفت.
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b

c

f

e

a

d

شکل  -a)2نوموويتيده وپيدوسيکلينا پکستون/رودستون (نمونه  -b ،)9بايولالست لوراويناسه آ ،بنتيک فرامينيفرا (منفذ دار) پکستون (نمونه ،)01
 -cبايولالست لوراويناسه آ ناوروتاويا پکستون (نمونه  -d ،)01اائيد گرينستون (نمونه  -e ،)101بايولالستيک گرينستون (نمونه -f ،)22
ميليوويدا روتاويا نوموويتيده پکستون ( نمونه .)12

 (A6ميليوويدا روتاويا نوموويتيده پکستون
عناصر اصلي موجود در اين ريز رخساره را روزنداراني با ديواره منفذ دار مانند اسپيروکليپئوس ،هتروستژينا و روتاليا ها با
پوسته هاي ضخيم به همراه فرامينيفرهايي با پوسته پورسالنوز که بيشتر شامل ميليوليد ها است تشکيل مي دهند .بايوکالستهاي
سازنده اين ريز رخساره شامل قطعات اکينيد و پوسته دوکفه اي مي باشند .قطعاتي از کوراليناسه آ نيز جز اجزاي فرعي
تشکيل دهنده آن محسوب مي گردد .از عناصر فرعي ديگر اين ريز رخساره مي توان به ولولينيد ،الفيديوم ،تکستوالريا و
آمفي ستژينا اشاره نمود (شکل  .)1fريز رخساره فوق گاه با غالب شدن روتالياها به همراه ميليوليدها ،به بايوکالست ميليوليد
روتاليا پکستون تغيير مي نمايد.
تفسير -روزنداراني با ديواره هيالين آبهايي با شوري نرمال دريايي را براي زيست ترجيح مي دهند ولي روزنداراني با ديواره
پورسالنوز آبهاي کم عمق الگوني و شوريهاي باالتر را براي زيست انتخاب مي کنند [ .]11-15-16با توجه به اين امر حضور
همزمان فونهاي درياي باز (منفذداران) و فونهاي و فونهاي محيط محصورتر نظير ميليوليد ها رسوبگذاري را در الگون نيمه
محصور نشان مي دهد [ .]11ريز رخساره فوق را مي توان به قسمتهاي پايين زون نوردار فوقاني نسبت داد [.]18

 )A7ميليوويدا لوراويناسه آ لورال فلوتستون/گرينستون
اجزاي تشکيل دهنده اين ريزرخساره شامل قطعاتي از کورال ،کوراليناسه آ به همراه فرامهاي پورسالنوزي چون ميليوليدها
مي باشد .بافت سنگ از نوع دانه تا گل پشتيبان بوده و ازگرينستون تا فلوتستون متغير مي باشد .الفيديوم ،پنروپليس ،آمفي
ستژينا ،خرده هايي ازدوکفه اي ،روتاليا و مئاندروپسينا به عنوان عناصر فرعي در آن حضور دارند (شکل  .)1aگاه اين ريز
رخساره شامل خرده هاي مرجانهاي درشت و ميليوليدها مي باشند که در زمينه اي از بافت فلوتستون قرار گرفته اند .تفسير-
اين ريز رخساره به لحاظ حضور قطعات کورال و کوراليناسه آ و همچنين نبود ساختمان ريف در صحرا از رخساره ريف
قابل تشخيص است [ .]13خرده هاي کورال موجود ممکن است از ريفهاي تکه اي مجاور حمل شده و يا به صورت برجا
از کلني هاي منفرد و تکه اي که به رشد در محيط الگوني شناخته شده اند ،ايجاد شده باشند [ .]11با توجه به حضور
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ميليوليدها و همچنين موقعيت چينه نگاري ،به يک تاالب نسبت داده مي شود .حضور ميليوليدها (محيط شور تا فوق شور)
و مرجان (شوري نرمال) در کنار يکديگر نشانگر محيط الگون نيمه محصور و قرارگيري اين ريز رخساره در بخش بااليي
زون يوفوتيک مي باشد [.]15

 (A8بايولالست بنتيک فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون/گرينستون
حضور بي منفذاني از قبيل ميليوليد ،پنروپليس ،دندريتينا و آرکياس بخش عمده روزنداران موجود در اين ريز رخساره را
شامل مي گردند که مقدار آنها در مقاطع مختلف متغير مي باشد .در اين ريز رخساره قطعاتي از کوراليناسه آ ،بريوزوئر ،اکينيد
و تعدادي پوسته شکم پا به همراه روزنداران اين ريز رخساره مشاهده گشته است .ولولينيد ،آمفي ستژينا ،روتاليا ،الفيديوم،
بورليس ،تکستوالريا و ديسکوربيس بعنوان اجزاي فرعي اين ريز رخساره محسوب مي گردند .اجزاي تشکيل دهنده اين ريز
رخساره در زمينه اي با بافت پکستون تا گرينستون قرار گرفته اند (شکل .)1b
تفسير -امروزه فرامينيفرهاي پورسالنوزي از قبيل آرکياس و پنروپليس در مناطق حاره اي و نيمه حاره اي و در محيط هاي
کم عمق دريايي فراوانتر مي باشند [ .]11اين فرامينيفرها به دليل رابطه همزيستي با جلبکها در محيط هايي با شوري زياد قادر
به زندگي نمي باشند [ .]11فرامينيفرهايي از قبيل آرکياس و پنروپليس در اين ميکروفاسيس مي تواند نشانگر قرار گرفتن در
قسمت علفزارهاي دريايي باشد [ .]11با توجه به بافت سنگ و حضور متنوعي از فرامينيفرهاي بنتيک بدون منفذ همراه با
حضور اندک فرامينيفرهاي هيالين و فونهاي درياي باز ،مي توان جايگاه اين ريزرخساره در قسمتهاي پرانرژي تر يک الگون
نيمه محصور در نظر گرفت که جريانهايي با انرژي متوسط تا باال توانسته است بخشي از گل کربناته را از اين محيط خارج
کند [.]11

 (A9ميليوويدا الينيد ولستون/پکستون
اجزاي اصلي تشکيل دهنده اين ريز رخساره بايوکالستهايي از قبيل اکينيد همراه با ميليوليدها مي باشند که در زمينه اي گلي
با بافت وکستون تا پکستون تجمع يافته اند .قطعات دوکفه اي ،الفيديوم ،آمفي ستژينا ،روتالياهاي کوچک ،ديسکوربيس ودانه
هاي هاي کوارتز از اجزاي فرعي اين ريز رخساره محسوب مي گردند( .شکل .)1c
تفسير -حضور فونهاي درياي باز مانند روتاليا ،آمفي ستژينا ،الفيديوم و اکينيد همراه با فونهاي الگوني مانند ميليوليدها گوياي
رسوبگذاري اين ريز رخساره در يک الگون نيمه محصور و مرتبط با درياي باز مي

باشد [.]16

 (A10دندريتينا ميليوويدا پلوئيدال پکستون/گرينستون
محتويات عمده اين ريز رخساره شامل فرامينيفرهاي پورسالنوزي چون ميليوليدها ،دندريتينا و پلوئيدها مي باشند .دانه ها
اغلب داراي جورشدگي خوبي مي باشند و در زمينه اي با بافت پکستون تا گرينستون قرار گرفته اند (شکل .)1d
تفسير -ريز رخساره فوق بدليل تنوع کم فرامينيفرهاي پورسالنوز و همچنين عدم حضور فونهاي درياي باز در يک الگون
محصور رسوبگذاري کرده است .اين ميکرو فاسيس را مي توان به قسمتهاي کم عمق زون يوفوتيک در محيط الگوني نسبت
داد [.]15-11
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a

شکل -a (5ميليوويدا لوراويناسه آ لورال فلوتستون/گرينستون (نمونه  -b ،)166بايولالست بنتيک فرامينيفرا (بدون منفذ) پکستون/گرينستون
(نمونه  -c ،)112ميليوويدا الينيد ولستون/پکستون (نمونه  -d ،)194دندريتينا ميليوويدا پلوئيدال پکستون/گرينستون (نمونه  -e ،)219مادستون
لوارتزدار ( نمونه  -f ،)199مادستون اينترالالست دار (نمونه .)249

 (A11مادستون لوارتز دار  -گل آهکي زمينه اصلي اين ريز رخساره را تشکيل مي دهدکه دانه هاي کوارتز بطور
پراکنده در آن حضور يافته اند (شکل .)1e
تفسير -فراواني گل کربناته ،حضور دانه هاي ريز کوارتز ،فقدان فونهاي فسيلي ،نبود ساختارهاي خروج از آب و ارتباط آن
با رخساره هاي الگوني حاکي از تشکيل اين ريز رخساره در قسمتهاي کم عمق الگون به سمت ساحل مي باشد [ .]18حضور
دانه هاي کوارتز در يک زمينه ميکرايتي در اين ريز رخساره گوياي الگون محصور شده

مي باشد [.]15

 (A12مادستون اينترالالست دار  -محتويات اين ريز رخساره از گل و اينتراکالستهاي گلي تشکيل گشته است.
اندازه اين اينتراکالستها از کوچک تا بزرگ متغير مي باشند (شکل .)1f
با توجه به شواهد صحرايي و خصوصيات ميکروسکوپي و نحوه قرار گيري اين ريز رخساره در توالي به نظر مي رسد که
مادستون مذکور براي مدت کوتاهي در مجاورت سطح آب قرار گرفته و يا حتي از آب خارج شده است بطوريکه گل با از
دست دادن آب خرد شده است .از اين لحاظ ريز رخساره مذکور را مي توان به محيط جزر و مدي نسبت داد.

 .2-5مدل رسوبي
برمبناي ريز رخساره هاي شناسايي شده و روند گسترش آنها ،تبديل شدن تدريجي ريز رخساره ها به يکديگر ،نبود
ساختارهاي ريزشي و لغزشي ،حضور سدهاي اائيدي و بيوکالستي و همچنين عدم گسترش ريفها به صورت توده اي مي
توان محيط تشکيل سازند آسماري در منطقه مورد نظر را به يک رمپ هموکلينال نسبت داد (شکل.)1
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شکل  )1مدل رسوبي پيشنهاد شده براي سازند آسماري در برش يال جنو

شرقي تاقديس خامي

 .5-5بيوزوناسيون
سن سازند آسماري در برش مورد مطالعه براساس پراکندگي فرامينيفرهاي بنتيک و مقايسه با بيوزونهاي ارائه شده توسط
الرسن و همکاران [ ،]11شاتين تا بورديگالين تعيين گرديد .اجتماعي از فرامينيفرهاي بنتيک در اين برش شناسايي شد که در
 1زون تجمعي قرار گرفته اند (شکل  .)5اين زون هاي تجمعي از قاعده تا انتها به ترتيب شامل:
Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa

(شاتين)s،

hensoni-Miogypsinoide

asmaricus-Archaias

( complanatuشاتين)( Miogypsina, Peneroplis farsensis- Elphidium sp. 14آکي تانين)،

Archaias

Borelis melo curdica,

( Borelis melo meloبورديگالين) مي باشند.

 .4-5بررسي برخي از عوامل پاواووو يکي در منطقه مورد مطاوعه
در پلتفرم هاي کربناته سنوزوئيک روزنداران سنگواره از شاخص ترين نشانه هاي ديرينه محيطي محسوب مي شوند .در اين
بين رابطه ظريفي ميان مجموعه جنس هاي روزنداران و نوع رخساره وجود دارد .زيرا توزيع آنها در سکوهاي کربناته به
عوامل گوناگوني مانند عمق ،نور و ماهيت کف بستر بستگي دارد .به اين دليل روزنداران نشانه هاي عالي براي بازسازي
محيط محسوب مي گردند [ .]15در اينجا به بررسي برخي از عوامل کنترل کننده در توزيع دانه هاي کربناته بويژه فرامينيفرهاي
کفزي بزرگ به عنوان مهمترين گروه فسيلي در سازند آسماري که ابزاري مناسب درخصوص بازسازي محيط ديرينه و
تغييرات محيطي مي باشد ،پرداخته مي گردد.

 .1-4-5شوري
بر مبناي توزيع ارگانيزم ها نسبت به شوري آب دريا و با توجه به مطالعات مصدق و لوگان [ 1 ،]15-16حالت متفاوت
شوري را مي توان براي منطقه مورد مطالعه بر حسب psu 1تفکيک نمود.

practical salinity unit
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شوري  54-46 psuاين محدوده شوري نرمال آب دريا را نشان مي دهند و با حضور فرامهاي هيالين مشخص مي
گردد .ريز رخساره هاي  A1تا  A3را با توجه به داشتن تنوع بااليي از فرامهاي هيالين از قبيل لپيدوسيکليناها ،خانواده
نوموليتيده ،آمفي ستژينا و روتالياها همراه با خرده هايي از کوراليناسه آ ،اکينيد و بريوزوئر گوياي چنين محدوده اي از شوري
مي باشند .اگر چه درصد فراواني فرامهاي پورسالنوز اگر از  15 %کل اجزاي تشکيل دهنده کمتر باشد نيز در اين محدوده
قرار مي گيرد .بنابراين ريز رخساره  A5و  A6را با توجه به حضور کمتر از  15 %فرامهاي پورسالنوز و غالب بودن فرمهاي
هيالين و درياي باز در آن مي توان جز اين محدوده از شوري قرار گيرند .با توجه به شکل  ،5رسوبگذاري سازند آسماري
از قاعده تا ضخامت  115متري بطور عمده در محيطي با شوري  psu 11-15صورت گرفته است .حدفاصل مذکور در زمان
شاتين تشکيل شده است.
شوري  46-16 psuاين محدوده از شوري با حضور فراوان فرمهاي پورسالنوز ( 56 ±11 %از کل فرامينيفرها) ،حضور
فرامهاي آگلوتينه يا خرده هاي اکينيد و يک افزايش تنوع در دانه هاي بيوژنيک مشخص مي گردد .در اين محدوده تنوع کمي
از فرامهاي هيالين مي تواند حضور داشته باشد .محدوده فوق منعکس کننده شوري باال در الگون نيمه محصور مي باشد
[ .]11با توجه به اين تفاسير ريز رخساره هاي  A8 ،A7و  A9گوياي چنين محدوده اي از شوري باشند .با توجه به شکل ،5
قسمتهاي مياني (از ضخامت  115تا  135متري) و بااليي (از ضخامت  111تا انتهاي برش سازند آسماري به طور عمده در
محيطي با شوري psu 15-55رسوب نموده است .اين شوري در زمان هاي شاتين ،انتهاي آکي تانين و بورديگالين رخ داده
است .به عبارت ديگر محيط الگون نيمه محصور در زمانهاي مذکور گسترده بوده است (شکل .)1
شوري بيش از ( 16 psuهيپرساوين) در اين محدوده از شوري قطعات مولوسکا و فرامينيفرهاي پورسالنوز حضور
دارند که بيشتر از  85 %کل فرامينيفرهاي موجود مي باشند .خرده هاي اکينيد ،فرامهاي آگلوتينه و فرامينيفرهايي با ديواره
هيالين غايب مي باشند .اين محدوده مشحصه الگون محصور مي باشد و ميليوليدها نيز از فون هاي غالب در اين محدوده
مي باشند [.]11
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شکل  )1پرالندگي فرامينيفرهاي لفزي ،ميکروفاسيس ها ،روند تغييرات شوري و نور سازند آسماري در برش يال جنو
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شوري بيش از ( 16 psuهيپرساوين) در اين محدوده از شوري قطعات مولوسکا و فرامينيفرهاي پورسالنوز حضور
دارند که بيشتر از  85 %کل فرامينيفرهاي موجود مي باشند .خرده هاي اکينيد ،فرامهاي آگلوتينه و فرامينيفرهايي با ديواره
هيالين غايب مي باشند .اين محدوده مشحصه الگون محصور مي باشد و ميليوليدها نيز از فون هاي غالب در اين محدوده
مي باشند [.]11
با توجه به اين تفاسير ريز رخساره  A9را با توجه به حضور فرمهاي پورسالنوز از قبيل ميليوليدها و دندريتينا و نبود خرده
هاي اکينيد و فونهاي درياي باز مي توان در اين محدوده قرار داد .ريز رخساره  A10را با توجه به فقدان فونهاي فسيلي و
بافت مادستون گوياي نبود شرايط مناسب براي زيست موجودات مي باشد که مي توان آن را به اين محدوده شوري از نسبت
داد .براين اساس و با توجه به شکل  ،5از ضخامت  188تا  115متري در محيطي با شوري بيشتر از  55 psuرسوبگذاري
نموده است .حدفاصل مذکور در زمان آکي تانين تشکيل گرديده است .محيط الگون محصور در اين زمان گسترده بوده است
(شکل .)1

 2-4-5نور
توليد کربنات بطور مستقيم و غير مستقيم وابسته به نفوذ نور در ستون آب مي باشد .شدت نور در درياها توسط شفافيت و
عمق آب کنترل مي گردد ،چرا که با افزايش عمق از شدت نور کاسته ميشود و بر شفافيت آب افزوده مي گردد [ .]11برمبناي
حضور ارگانيزم ها ،نواحي نوري در آب دريا به بخش هاي اليگوفوتيک (نور کم) ،مزوفوتيک ( نور متوسط) ،يوفوتيک (
نور زياد) و افوتيک ( بدون نور) تقسيم مي گردد [ .]15سه زون نوردار در برش مورد مطالعه تفکيک شده است که شامل :

زون اويگوفوتيک
موجودات متعلق به چنين محيطي با ميزان نفوذ کم نور مانند مناطق کم عمق سايه دار يا قسمتهاي عميق تر فالت قاره
زيست مي نمايند .جلبکهاي قرمز و تعدادي از فرامينيفرهاي بزرگ شاخص اين محيط مي باشند [ .]15روزنداران بنتيک
بزرگ که داراي همزيست جلبکي هستند به منظور استفاده از ميزان کم نور در اين محدوده ،مورفولوژي پوسته خود را براي
حداکثر جذب نور تطبيق داده و پهن تر و نازکتر مي گردند [ .]15اين محدوده با زون نوردار تحتاني از باسي و همکاران
[ ]18مطابقت مي نمايد .با توجه به اين تفاسير ريز رخساره  A1را با توجه به حضور لپيدوسيکليناها و نوموليتيده هاي بزرگ
با پوسته هاي کشيده و حضور جلبک قرمز در آن مي توان به اين محدوده از نفوذ نورنسبت داد.

زون مزوفوتيک
اين زون بعنوان زير زوني بين زونهاي اليگوفوتيک و يوفوتيک در نظر گرفته مي شود [ .]13بايوتا ها در اين محدوده نفوذ
نور بينابيني بين دو زون مذکور نشان مي دهند [ .]15در اين محدوده نوري فرامينيفرهايي با ديواره هيالين و صدفي متورم تر
حضور دارند .محدوده مورد نظر را مي توان معادل با بخشهاي پاييني زون نوردار بااليي از باسي و همکاران [ ]18که با
حضور اشکال متورم و لنزي شکل هيالين که امکان حضور فرامهاي پورسالنوز نيز در آن وجود دارد در نظر گرفت.
با توجه به اين تفاسير ريز رخساره هاي  A2و A3را با توجه به داشتن قطعات کوراليناسه آ و روزنداران کفزي با پوسته
عدسي شکل مي توان در زون نوري اليگوفوتيک تا مزوفوتيک با انرژي کافي آب در نظر گرفت [ ،]15ريز رخساره  A5و
 A6را که حاوي فرامينيفرهاي منفذدار با پوسته عدسي شکل همراه با فرامينيفرهاي بدون منفذ مانند ميليوليد مي باشد را مي
توان به زون مزوفوتيک متعلق دانست (شکل  .)1براين اساس با توجه به شکل  ،5رسوبگذاري بخش زيرين سازند آسماري
در زمان شاتين بطور متناوب در شرايط اليگوفوتيک و اليگوفوتيک تا مزوفوتيک و کمي مزوفوتيک صورت گرفته است.

زون يوفوتيک
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اين محدوده محيط هاي کم عمق با نور زياد را شامل مي گردد .موجوداتي که در اين محدوده زيست مي نمايند وابسته به
نور زياد مي باشند .اين زون به دو زير زون يوفوتيک پاييني و يوفوتيک بااليي تقسيم مي گردد [ .]18زون نوري بااليي
بوسيله فرامهاي پورسالنوز بزرگ اشغال شده است که معموال با داينوفيسه آ ،کلروفيسه آ و يا رودوفيسه آ همزيست مي باشند
[ .]13-15کورالهاي تکه اي همراه با فرامهاي پورسالنوز بخشهاي عميق تر زون يوفوتيک را اشغال مي کنند [ .]15اين زون
معادل با زون نوردار بااليي از باسي و همکاران [ ]18مي باشد.
حضور کورالهاي تکه اي همراه با فرامينيفرهاي پورسالنوز در ريز رخساره  A7بخشهاي پاييني زون يوفوتيک را نشان مي
دهد و همچنين حضور اجتماعي از فرامهاي پورسالنوز گوياي بخشهايي بااليي زون يوفوتيک مي باشد .ريز رخساره  A8اين
محدوده را نشان مي دهد( .شکل  .)1با توجه به شکل  ،5بخش مياني و بااليي برش مورد مطالعه در زمان انتهاي شاتين ،آکي
تانين و بورديگالين در شرايط يوفوتيک تشکيل شده است.

 5-4-5دما
دما بعنوان مهمترين عامل فيزيکي موثر در پراکنش روزنداران کفزي و توليد کنندگان کربنات مي باشد [ .]18دماي آب با
تغيير در عرض جغرافيايي و عمق آب تغيير مي کند [ .]13فرامينيفرها از مهمترين سازندگان کربنات هاي کم عمق مناطق
حاره اي هستند و گاهي بيش از  85درصد حجم رسوبات را در اين مناطق را تشکيل مي دهند [ .]11فرامينيفرهاي بنتيک
بزرگ شاخص آب و هواي حاره اي تا نيمه حاره اي با دماي  18-15درجه سانتيگراد در ماههاي گرم سال زيست مي کنند.
همچنين اکثر آنها در تابستان در دماي  15درجه سانتيگراد زندگي مي کنند [ .]11از موجودات ديگر کربنات ساز جلبکهاي
قرمز مي باشند که اين موجودات نيز گوياي آب و هواي گرمسيري مي باشند [ .]11کورالها نيز بيشتردر آبهاي گرم با محدوده
دمايي بين  11-11درجه سانتيگراد زندگي مي کنند [.]11
در منطقه مورد مطالعه با توجه به فراواني فرامينيفرهاي بنتيک بزرگ از قبيل لپيدوسيکلينا ،اسپيروکليپئوس ،اپرکولينا،
هتروستژينا ،ميوژيپسينوئيدس ،آمفي ستژينا ،آرکياس ،بورليس و  ...بعنوان اجزاي اصلي تشکيل دهنده رسوبات کربناته در
منطقه مورد مطالعه ،حضور جلبکهاي قرمز کوراليناسه آ  ،قطعاتي از مرجانها و همچنين وجود دانه هاي غير اسکلتي چون
اائيدها ،که نشانگر آبهاي گرم و محيط هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري است [ ،]18مي توان شرايط رسوبگذاري سازند
آسماري را در منطقه مورد مطالعه را در محيط گرمسيري تا نيمه گرمسيري در نظر گرفت .بازسازي عرضهاي جغرافيايي
ديرينه نيز نشانگر اين نکته است که کوههاي زاگرس در زمان اليگوسن-ميوسن حدوداً در عرض جغرافيايي  13درجه شمالي
(حاره اي) قرار داشته است [.]11

 4-4-5مواد غذايي
مواد غذايي يکي از عوامل موثر در پراکندگي روزنداران محسوب شده و نقش مهمي در توليد کربنات دارد [ .]18عرضه غذا
يک فاکتور موثر اوليه براي اجتماعات فرامينيفرهاي بنتيک در آبهاي کم عمق نواحي گرمسيري محسوب مي شود.
در اين محيطها ،جلبکها (فتوتروف) و ارگانيزم هاي ميکسوتروف با همزيست جلبکي توليد کنندگان اصلي رسوبات کربناته
مي باشند [ .]15-18-15محيط هاي دريايي بر اين اساس به  1گروه اليگوتروفي (غذاي کم) ،مزوتروفي (غذاي متوسط)،
يوتروفي (غذاي زياد) و هايپرتروفي (حداکثر غذا) تقسيم مي گردد [ .]15رسوبات سازنده پالتفرم کربناته سازند آسماري در
يال جنوب شرقي تاقديس خامي براساس گسترش و پراکندگي بايوتاها تحت شرايط مختلفي از ميزان ورود مواد غذايي قرار
گرفته است .در شرايط غذايي اليگوتروفي تا کمي مزوتروفي در آبهاي کم عمق محيط هاي گرمسيري تا نيمه گرمسيري
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فرامينيفرهاي بنتيک بزرگ ،مرجانهاي زوگزانتال و جلبکهاي قرمز توليد کننده کربنات مي باشند [ ،]11-11بنابراين با توجه به
حضور فرامينيفرهاي بنتيک بزرگ همراه با خرده هاي مرجان و جلبک قرمز در قسمتهاي پاييني سازند آسماري در زمان
شاتين بطور عمده تحت اين شرايط غذايي قرار داشته است)شکل  .(6aافزايش ميزان مواد غذايي در شرايط يوتروفي سبب
تمرکز فيتوپالنکتون ها در ستون آب شده و ميليوليدها و فرامهاي روتالين کوچک جايگزين فرامينيفرهاي بزرگ مي شوند
[ .]11رشد کورالها و موجودات وابسته به نور در اين شرايط کم شده و گونه هاي کم عمق تر و با تنوع کمتر ديده مي شوند
[.]16
چنين ميزاني از مواد غذايي در قسمتهاي بااليي سازند آسماري بطور عمده در زمان آکي تانين و بورديگالين با توجه به کمتر
شدن ميزان فرامينيفرهاي بزرگ و موجوداتي که تحت تاثير شرايط غذايي اليگوتروفي تا مزوتروفي مي باشند و افزايش در
ميزان موجودات غير وابسته به نور از قبيل اکينيد ،بريوزوئر و دوکفه اي بطور عمده تحت شرايط غذايي ضعيف مزوتروفي
تا يوتروفي تشکيل شده است (شکل .)6b

شکل -a )0شرايط غذايي اويگوتروفي-مزوتروفي ضعيف(شاتين)  -bشرايط غذايي مزوتروفي ضعيف-يوتروفي.

 1-4-5عمق آ
بازسازي عمق ديرينه آب ،جهت شناسايي مدل رسوبي ،بازسازي سطح آب دريا و نيز جهت آناليزهاي حوضه ضروري مي
باشد [ .]11در اعماق مختلف ،فرامينيفرها با ويژگي هاي مورفولوژيکي خاصي زندگي مي کنند .بطوريکه تغيير در عمق و
سطح آب باعث تغيير در محدوده زندگي آنها مي گردد [ .]11محدوده عمق فرامينيفرهاي بزرگ به وابستگي نوري همزيست
جلبکي دروني و شرايط هيدروديناميکي محيط (امواج و جريانهاي دريايي) بستگي دارد [ .]18ميزان وابستگي جلبک دروني
به نور محدوده عمقي خاصي را براي فرامينيفرهاي همزيست دار فراهم مي کند .از طرفي يک تطابق و ارتباطي نيز ميان
عمق زيستگاه فرامينيفرا و نوع همزيست جلبکي وجود دارد .گونه هايي که داراي همزيست جلبکي از نوع کلروفيسه آ هستند
عمق تقريبا  15متري را اشغال مي کنند که مي توان به پنروپليس ها و چندين گونه از آرکياس ها اشاره نمود .گونه هايي که
همزيست دياتومه اي دارند در آبهاي عميق تر و کمتر از  115متري نيز قادر به زندگي مي باشند .نوموليتيده ها ،لپيدوسيکلينا،
آمفي ستژينا از جمله فرامينيفرهايي مي باشند که داراي همزيست دياتومه اي مي باشند [ .]13تغييرات مورفولوژيکي با تغيير
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عمق زيستگاهاي گونه هاي همزيست دار تغيير مي نمايد در نواحي کم عمق روزنداران هيالين با پوسته اي ضخيم تر با
نسبت ضخامت به قطر زياد حضور دارند .عاملي که در ايجاد اين پوسته ضخيم نقش دارد ،کاهش فتوسنتز جلبکهاي همزيست
در شرايط نامساعد نوري (نور خيلي زياد و خيلي کم) مي باشد .در عمق هاي بيشتر پوسته روزنداران منفذ دار بزرگ و
مسطح داراي کمترين ميزان ضخامت به قطر است که در اين شرايط روزنداران سطح پوسته خود را براي حداکثر جذب نور
توسط جلبک همزيست افزايش مي دهد [ .]11فرامهاي پورسالنوزي چون ميليوليدها که فاقد جلبک همزيست هستند مي
توانند در کم عمق ترين بخشهاي الگوني با شوريهاي باال نيز زندگي کنند [ ،]11ولي روزنداران بدون منفذ پيچيده اي چون
آرکياس ها که داراي جلبک همزيست هستند قادر به تحمل شوريهاي باال در اعماق کمتر نيستند و در عمق بيشتري نسبت
به ميليوليدها زندگي مي کنند [ .]11شکل  ،1جايگاه برخي فرامينيفرها را پلتفرم کربناته سازند آسماري در برش مورد مطالعه
را نشان مي دهد.

شکل  )1ارتباط ميان عمق آ

و جايگاه زيست فرامينيفرها در پلتفرم لربناته سازند آسماري در برش يال جنو

شرقي تاقديس خامي

a- Triloculina trigonula (sample no. 100), b-Peneroplis evolutus (sample no. 108), c-Archaias sp. (sample
no, 152), d-Spiroclypeus blankenhorni (sample no. 72) e-Heterostegina sp. (sample no. 109), fNephrolepidina tournoueri (sample no. 20), g-Spiroclypeus blankenhorni (sample no. 21), h-Heterostegina
sp. (sample no. 32), i- Spiroclypeus blankenhorni (sample no. 21), j- Eulepidina dilatata (sample no. 8).

 .1-5مقايسه محيط رسوبگذاري برش مورد مطاوعه با نواحي مجاور در حوضه زاگرس
به منظور مقايسه شرايط محيطي رسوبگذاري سازند آسماري در برش مورد مطالعه (شرق گچساران)با دوبرش ديگر از ان
سازند تاقديس نااورا (جنوب فيروزآباد) [ ]11و تاقديس ديل (شمال گچساران) [ ]11انتخاب شده است (شکل  .)8با توجه
به شکل  ،8رسوبگذاري اين سازند در تاقديس نااورا (جنوب فيروزآباد) زودتر از دو برش ديگر و از زمان روپلين آغاز شده
است .اين رسوبات از قسمتهاي عميق درياي باز با حضور فرامهاي پالنکتون آغاز شده است و سپس با کم عمق شدن آب
و افزايش فونهاي محيط محصور تر تا شاتين ادامه يافته است.
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شکل  )9مقايسه شرايط محيط رسوبگذاري سازند آسماري در اين تحقيق (شر گچساران) با برشهاي ديگري از اين سازند در فيروزآباد فارس
و شمال گچساران

از لحاظ شوري برش مذکور در زمان روپلين بطور عمده تحت شرايط شوري نرمال دريايي قرار داشته است و تنها بخشهايي
از قسمتهاي مياني و بااليي آن تحت شرايط شوريهاي باالتر در محيط الگون نيمه محصور تا محصور در رمپ داخلي قرار
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گرفته است .قسمتهاي بااليي اين برش در شاتين زيرين بطور متناوب شرايط شوري نرمال تا متوسط و انتهاي برش در شاتين
در محيط الگون محصور و شوري باال رسوبگذاري کرده است .با توجه به حضور فراوان فرامينيفرهاي بنتيک بزرگ ،جلبک
قرمز و حضور کورالها اين برش تحت شرايط غذايي اليگوتروفي تا مزوتروفي رسوبگذاري کرده است بعبارتي شرايط غذايي
کم تا متوسط در مدت زمان رسوبگذاري اين سازند حاکم بوده است .طبق شکل  ،8فونهاي درياي باز و فرامهاي هيالين در
اين برش حضور بيشتري نسبت به فونهاي محيط محصورترو فرامهاي پورسالنوز دارند.
رسوبگذاري سازند آسماري در برش تاقديس ديل (شمال گچساران) ديرتر از دو برش ديگر شروع شده است .ريز رخساره
هاي آن از قسمتهاي کم عمق درياي باز با حضور فرامهاي بنتيک بزرگ و کوراليناسه آ در شاتين آغاز شده و تا محيط الگون
محصور ادامه يافته است .در زمان شاتين اين برش تحت شرايط شوري متوسط تا باال قرار داشته است و شوري نرمال دريايي
تنها در ابتداي مقطع و قسمتهايي زيرين اين برش حاکم بوده است .در آکي تانين شوري متوسط تا باال ودر بورديگالين نيز
در شرايط شوري باال و در الگون محصور رسوبگذاري کرده است .بعبارتي سازند آسماري شمال گچساران بطور عمده در
محيطهاي الگون نيمه محصور تا محصور نهشته گشته است .از لحاظ ميزان ورود مواد غذايي نيز تحت شرايط غذايي
اليگوتروفي تا نيمه مزوتروفي در شاتين ،اوايل آکي تانين و بورديگالين با توجه به حضور فرامهاي بنتيک بزرگ ،خرده هاي
کورال و کوراليناسه آ قرار داشته است و شرايط غذايي مزوتروفي ضعيف تا يوتروفي در انتهاي آکي تانين حاکم بوده است.
بعبارتي شرايط غذايي از کم تا زياد در حال تغيير بوده است .با توجه به شکل  ،8فونهاي درياي باز و فرامهاي هيالين حضور
کمتري نسبت به برش تاقديس نااورا و خامي دارند .مقايسه  1برش مورد نظر حاکي از آن است که رسوبگذاري سازند
آسماري در تاقديس نااورا (فيروزآباد فارس) نسبت به دو برش ديگر در شرايط شوري پايين تر قرار داشته است .اين موضوع
حاکي از آن است که در اين برش فونهاي درياي باز حضور بيشتري دارند و بخش عمده اين سازند در محيط درياي باز
نهشته شده است و رخساره هاي درياي باز حضور بيشتري نسبت به رخساره هاي محيط الگون نيمه محصور و محصور
داشته اند .در برش تاقديس خامي (شرق گچساران) رخساره ها همانطور که قبل به آن اشاره شد برخالف تاقديس نااورا
(فيروزآباد فارس) ازقسمتهاي کم عمق درياي باز با حضور لپيدوسيکليناهاي مسطح آغاز شده و تا محيط جزر و مدي ادامه
داشته است و در برش تاقديس ديل اين رسوبات برخالف تاقديس نااورا به طور عمده در محيط هاي الگون نيمه محصور
تا محصور و بطور عمده در شوري باال تا متوسط نهشته گشته است .بعبارتي شاهد افزايش شوري آب ،کاهش رخساره ها و
فونهاي دريايي باز از برش تاقديس نااورا به سمت تاقديس ديل روبرو مي باشيم.

 .4نتيجه گيري
 در نهشته هاي سازند آسماري در برش يال جنوب شرقي تاقديس خامي به سن شاتين-بورديگالين و با ضخامت  115متر،تعداد  11ريز رخساره جاي گرفته شناسايي شد .ريزرخساره هاي شناسايي شده در اين برش متعلق به  1محيط ديرينه شامل
درياي باز ،سد ،الگون و پهنه جزرومدي مي باشند .بر مبناي اين ريزرخساره ها و نحوه گسترش آنها رمپ هموکلينال براي
رسوبگذاري اين سازند پيشنهاد گشته است.
 براساس حضور فرامينيفرهاي بنتيک و ساير اجزاي تشکيل دهنده رسوبات و نحوه توزيع آنها در سکوي کربناته اينرسوبات تحت شرايط شوري  psu 15-11تا  ،psu 55-15در محدوده نوري اليگوفوتيک  ،اليگو فوتيک تا مزوفوتيک و
يوفوتيک و تحت شرايط غذايي اليگوتروفي-مزوتروفي ضعيف در زمان شاتين قرار داشته اند.
در زمان آکي تانين اين برش شرايط شوري  psu 55-15و بيش از  ، psu 55در زون يوفوتيک و شرايط غذايي مزوتروفي
ضعيف-يوتروفي رسوبگذاري کرده اند .نهشته هاي اين سازند در زمان بورديگالين نيز در شرايط غذايي مزوتروفي ضعيف-
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يوتروفي ،تحت شرايط شوري  psu 55-15و در محدوده نوري يوفوتيک در محيطي گرمسيري تا نيمه گرمسيري نهشته شده
اند.
 مقايسه شرايط محيط رسوبگذاري سازند آسماري در برش مورد مطالعه (شرق گچساران) با برشهاي سازند آسماري درفيروزآباد فارس و شمال گچساران حاکي از کم شدن فونهاي مرتبط با درياي باز و رخساره هاي مربوط به اين محيط و
افزايش رخساره هاي مرتبط با محيط محصورتر مي باشد .از نظر ميزان شوري آب نيز با توجه به در نظر گرفتن رخساره هاي
مربوطه شاهد افزايش ميزان شوري آب و کاهش شوري نرمال دريايي در طول رسوبگذاري اين سازند از فيروزآباد فارس
(تاقديس نااورا) به سمت شمال گچساران (تاقديس ديل) مي باشيم.

تشکر و قدرداني
نويسندگان مقاله از زحمات سرکار خانم دکتر امير شاه کرمي و داور محترم ناشناس سپاسگزاري مي نمايند.
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چکيده
سازندهاي پرموترياس يکي از عظيم ترين مخزنهاي گازي کربناته حوضه خيلج فارس و کشور هاي مجاور آن محسوب مي
شود .سنگ شناسي عمومي آنها از جنس سنگ آهک ،دولوميت و انيدريت مي باشد .رخساره هاي اين سازندها در محيطهاي
رسوبگذاري متنوعي از جمله محيط دريايي کم عمق ،پرانرژي ،حد جزر و مدي ،محيطهاي دريايي نيمه آزاد ،سدي و الگوني
انباشته شده است .هدف از اين مطالعه ،سرشت نمايي و بررسي خواص مخزني و تعيين ميکروفاسيس هاي اين سازندها و
نهايتا" ارزيابي کيفيت مخزني آنها از روي مقاطع نازک حاصل از مغزه ها و خرده سنگ هاي حفاري و اطالعات نمودار هاي
چاه نگاري مربوط به اين سازندها در ميادين مختلف موجود در محدوده کمان قطر است .براساس اين مطالعه ،اين سازندها
از لحاظ ليتواستراتيگرافي در مجموع به چهار زون  k1-k4تقسيم بندي شده و هر يک از اين زونها يا واحدها خود به زير
واحدهاي مختلفي تقسيم شده اند .از نظر کيفيت مخزني اين زونها در چهار گروه ضعيف ،متوسط ،خوب و خيلي خوب قرار
داده شده اند ،به طوريکه زون  k4داراي باالترين کيفيت مخزني و زون  k1داراي کمترين کيفيت مخزني است .رسم نقشه
هاي هم ضخامت و هم عمق ،همچنين انجام تطابق ميان چاههاي مختلف و نيز مدل سه بعدي چينه شناسي زونهاي فوق،
نشانگر کاهش ضخامت از غرب به شرق مي باشد .از نظر عمقي نيز اين سازندها در قسمتهاي جنوب شرقي در اعماق
بيشتري قرار گرفته اند ،بصورتي که در ميدان سلمان عمق قرار گيري اين سازندها بيشتر از ساير ميدانهاي مورد مطالعه است.
مطالعه ميکروسکوپي مقاطع نازک حاصل از مغزه هاي حفاري در اين سازندها ،از نظر بافت و نوع سنگ شناسي منجر به
شناسايي رخساره هاي سنگي گوناگون از جمله رخساره توده انيدريتي ،رخساره دولومادستون يا مادستون دولوميتي ،رخساره
دولوباندستون ترومبوليتي و استروماتوليتي ،رخساره دولووکستون /پکستون ،رخساره دولوگرينستون هاي فاقد سيمان انيدريتي
و رخساره گرينستوني شد که با بررسي خواص پتروفيزيکي (تخلخل و تراوايي) بر روي اين رخساره ها ،هر يک آنها از نظر
کيفيت مخزني در چهار گروه ضعيف ،متوسط ،خوب و خيلي خوب قرار داده شدند.
للمات لليدي :داالن ،کنگان ،پتروفيزيک ،پتروگرافي ,کمان قطر ،مخزن گازي ،رخساره ،تخلخل و تراوايي ،خليج فارس.
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. 1مقدمه
يکي از مهمترين اهداف در مطالعه مخازن هيدروکربوري ،شناسايي زون هائي با کيفيت مخزني باال مي باشد .عواملي همچون
فرآيندهاي دياژنژي ،شرايط و نوع محيط رسوبگذاري ،در بافت و نوع اليه هاي تشکيل دهنده مخزن نقش اساسي دارند.
تعيين رخساره هاي سنگي در يک مخزن از اين نظر مهم است که نشان دهنده افق هاي مختلف مخزني و غيرمخزني است
و با به دست آوردن ويژگيهاي پتروفيزيکي هر کدام از رخساره ها ،مي توان تغييرات عمودي مخزن را از نظر تخلخل و
تراوايي و در نهايت کيفيت مخزني را مورد ارزيابي و سرشت نمايي قرار داد ].[ 1 ،1 ،1 ،1
در اين مطالعه سعي شده است با بررسي پتروفيزيکي و پتروگرافيگي ،سازندهاي داالن و کنگان در محدوده کمان قطر ،مورد
ارزيابي مخزني قرار گيرند.

 .1-1موقعيت جغرافيايي و عوامل زمين ساخت
محدوده مورد مطالعه در خليج فارس در محدوده کمان قطر و اطراف ميدان هاي بزرگ گازي پارس جنوبي ايران و گنبد
شمالي قطر بين طول هاي جغرافيايي  515555تا  115555و عرض هاي جغرافيايي  1815555تا  1515555در سيستم
مختصات  UTMقرار گرفته است شکل(.)1

شکل( )1موقعيت محدوده مورد مطاوعه در خليج فارس (اقتباس از آرشيو شرلت نفت فالت قاره ايران)

زمين شناسان بر اين باورند که فعاليت هاي تکتونيکي سپر عربستان ،تحت تاثير فرآيندهاي تکتونيکي پرکامبرين قرار گرفته
است که يک بستر غير مقاوم را ايجاد نموده است.
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همچنين تاکيد بر اين است که اين ساختمان قديمي همواره تحت تاثير فعاليتهاي حرکت نمک که ضربه آغازين جهت
حرکت توده نمک به سمت باال مي باشد ،شده است ] .[ 5هسته اوليه ساختمانهاي زمين شناسي در اين ناحيه ،اصوال کنترل
کننده ژئومتري و نوع رسوبات نهشته شده مي باشد.
تداوم فعاليتهاي ساختماني دياپيريکي از ابتداي پالئوزوئيک ،توجيهي بر فازهاي متعدد حرکت گنبد هاي نمکي در زمان هاي
پرمين ،ترياس ،کرتاسه مياني ،ائوسن تا اليگوسن و نئوژن مي باشد].[ 6
در پايان ترياس يک حرکت باال آمدگي تکتونيکي در مرکز خليج فارس رخ مي دهد که سبب تقسيم ژئوسنکيلينال خليج
فارس به دو حوضه رسوبي کم و بيش مجزا ولي مرتبط مي شود که اين رخداد تفاوت هاي شديد در ضخامت رخساره
هاي رسوبي مزوزوئيک و ترشيري در خليج فارس را ايجاد مي نمايد که به کمان قطر مشهور است ].[ 1 ، 1

 .2روش مطاوعه و مواد مورد استفاده
در سال هاي اخير به جهت اهميت مخازن هيدروکربوري عظيم در ناحيه کمان قطر ،بررسي هاي زيادي از جنبه هاي مختلف
سنگ منشاء ،سنگ مخزن ،سنگ پوشش و نحوه مهاجرت هدروکربورها صورت گرفته است] .[ 5، 1 ،1 ،1 ،1در اين مطالعه
نيز داده هاي پتروفيزيکي ،نمودارهاي چاه نگاري ،داده هاي تخلخل و تراوايي حاصل از آزمايش هاي ويژه و بيش از 115
مقطع نازک سنگ شناسي (با استفاده از ميکروسکوپ پوالريزان) مورد مطالعه دقيق قرار گرفته است.

 .1-2تعبير و تفسير نمودار هاي پتروفيزيکي
مطالعات پتروفيزيکي بر پايه الگهاي موجود براي هر نيم متر عمق به دو صورت کيفي و کمي انجام شده است] .[ 8در ابتدا
با استفاده از مطالعات کيفي الگهاي چاه پيمايي هر چاه ،رأس و قاعده سازندهاي کنگان و داالن و همچنين زونهاي داخل
اين سازندها با دقت بسيار بااليي تعيين شده است و در ادامه نيز خواص مخزني اين چهار زون ،مورد مطالعه کمي قرار گرفته
است.
اطالعات موجود براي تفسير کيفي الگها ،شامل الگهاي پتروفيزيکي آنالوگ چاه ها است .بطور کلي در اين مطالعه از الگهاي
مختلفي مانند پرتو گاما ،مقاومت مخصوص کم عمق و عميق ،نمودار کروي متمرکز شده ،نمودار صوتي ،نمودار چگالي و
 ...استفاده شده است .در اين محدوده با استفاده از مطالعات کيفي روي الگها ،سازندهاي کنگان و داالن به چهاربخش يا زون
اصلي K3 ،K2 ،K1 :و  K4که هر يک از اين زون ها نيز به نوبه خود به زير واحدهاي مختلف ،بر اساس خواص مخزني
تقسيم شده اند ] .[ 11 ، 15 ،3 ،8در شکل ( )1زون بندي سازندهاي داالن و کنگان بر اساس تعدادي از الگهاي پتروفيزيکي
نشان داده شده است ].[1
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 .2-2بررسي ناحيه اي نقشه هاي زمين شناسي هر يک از زونهاي مخزنيk1 - k4
در اين بخش از طريق تهيه نقشه هاي هم ضخامت و هم عمق سطح فوقاني هر يک از زونها ،به بررسي ويژگيهاي زمين
شناسي آنها پرداخته شده است .با استفاده از الگهاي پتروفيزيکي چاههاي مورد مطالعه ،عمق هاي مربوط به رأس و قاعده
هر سازند تعيين و بخشها و زونهاي حفاري شده در هر يک از چاههاي واقع در اين محدوده مورد مطالعه دقيق قرار گرفته
است .بر اين اساس نقشه هاي عمقي (ِ )Depth mapو هم ضخامت ( )Isopach mapکليه زونها ترسيم شده است .در شکل
هاي  1الي 15اين نقشه ها آورده شده است].[1
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 .5-2مطاوعات پتروگرافي
محققين مطالعات با ارزش زيادي بر روي سنگ سناسي ] ،[11 ،1،11چينه شناسي ]  [15 ،11 ،11، 11 ،11ميکروفسيل ]،1
 ،[16 ،11رخساره هاي رسوبي ]  ،[11 ،11مدل سازي مخزن ]  [11و تکتونيک ]  [18 ،1 ،5در بخشهاي گوناگون خليج
فارس بر روي اين دو سازند به انجام رسانيده

اند.

در اين بخش سعي مي شود از تلفيق مطالعات گوناگون به نتايج مطلوب در امر سرشت نمايي اين دو مخزن برسيم .حدود115
مقطع نازک از مغزه هاي حفاري مربوط به سازندهاي داالن و کنگان تهيه و پس از رنگ آميزي با آليزارين  -رد -اس مورد
مطالعه ميکروسکوپي قرار گرفت .براساس تقسيم بندي و نامگذاري دانهام ( )1361ده رخساره سنگي مجزا در اين سازند ها
تشخيص داده شد ] .[1اين رخساره ها شامل:
 :F1انيدريت توده اي با فابريک پر مرغي.
 :F2مادستون دولوميتي /آهکي اغلب با فابريک فنسترال و ندولهاي انيدريتي بزرگ.
 :F3باندستون استروماتوليتي اليه بندي شده.
 :F4وکستون /پکستون پلوئيدي با خرده هاي اسکلتي.
 :F5دولوگرينستون/گرينستون اوئيدي با دانه بندي متوسط همراه با مقدار کمي خرده هاي اسکلتي.
:F6گرينستون/دولوگرينستون انتراکالستي همراه با انکوئيد و تخلخل بين دانه اي.
 :F7گرينستون اوئيدي و پلوئيدي با دانه بندي خوب.
 :F8کنگلومراي داخل سازندي همراه با پالگهاي انيدريتي.
 :F9باندستون با آشفتگي زيستي پلوئيدال و خرده هاي اسکلتي ديگر.
 :F10دولوباندستون ترومبوليتي با آشفتگي زيستي مخصوص درياي باز.
مي باشند .شکل هاي  11و  11درصد فراواني و محيط رسوبي هر يک از اين رخساره ها را در اين سازندها نشان مي دهد.
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بعد از تعيين انواع رخساره هاي موجود در اين سازندها با استفاده از مطالعه پتروگرافي رخساره ها ،ميزان تخلخل و تراوايي
رخساره ها در آزمايشگاههاي مخصوص توسط گاز هليوم (براي تعيين تخلخل) و هوا (براي تعيين تراوايي) مشخص شده
و در نهايت ارتباط بين تخلخل و تراوايي در هر يک از رخساره ها مورد بررسي قرار گرفت .در شکل هاي زير مطالعه
پتروگرافي هر يک از رخساره هاي ذکر شده و رابطه بين تخلخل و تراوايي در آنها آورده شده است].[1

شکل( )15رخساره توده اليه انيدريتي.
شکل ( )11نمونه اي از يک توده اليه انيدريتي را نشان مي دهد که بافت پر مرغي بوضوح در آن ديده مي شود .هيچگونه
تخلخلي در آن وجود ندارد بنابراين اين گونه رخساره ها به دليل نبود تخلخل مفيد و وجود تراوايي بسيار ضعيف بيشتر
نقش پوش سنگ را ايفا ميکنند .تخلخل و تراوايي در اين رخساره همبستگي در حد صفر دارند شکل (.[1 ] )11
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شکل( )11رخساره مادستون دوووميتي شده.

شکل( )14دياگرام تخلخل و تراوايي در رخساره سنگي.F1

شکل( )15نمونه اي از يک مادستون دولوميتي با فابريک فنسترال نامنظم متعلق به محيط رسوبي جزر و مدي را نشان مي
دهد که داراي تخلخل بيشتر از نوع حفره اي بوده که در بعضي از قسمتها داراي پالگ انيدريتي است .بدليل عمل دولوميتي
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شدن ميزان تخلخل و تراوايي به نسبت باال مي باشد .در حدود  11درصد اليه هاي موجود در سازند ها در اين گروه قرار
دارند .اين گروه داراي کيفيت مخزني نسبتا" ضعيفي است .تخلخل و تراوايي در اين رخساره همبستگي ضعيف دارند
(شکل.[1 ] )16
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شکل( )10دياگرام تخلخل و تراوايي در رخساره سنگي.F2

شکل( )11رخساره باندستون استروماتوويتي.

شکل( )11نمونه اي از يک باندستون استروماتوليتي را نشان مي دهد که داراي فابريک فنسترال المينوئيدي ،ترکهاي ريز گلي
و تخلخل روزنه اي مي باشد .بافت اوليه اين گروه ،استروماتوليتها هستند که کامالً دولوميتي شدهاند .يکي از مهمترين
تخلخهاي موجود ،روزنهاي است .اين گروه  8درصد اليههاي سازندها را تشکيل مي دهند و کيفيت مخزني آن متوسط است.
همبستگي بين تخلخل و تراوايي در اين رخساره نيز ضعيف مي باشد (شکل.[1 ] )18
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شکل( )19دياگرام تخلخل و تراوايي در رخساره سنگي.F3

شکل( )18رخساره دوووولستون/پکستون.

شکل( )13نمونه اي از يک دولووکستون/پکستون را نشان مي دهد که خرده هاي اسکلتي متعلق به محيط الگون مثل
گاستروپودا و تخلخل بين دانه اي و درون دانه اي در آن مشاهده مي شود .اين تخلخل ها بيشتر در اثر انحالل بوجود آمده
و مقدار تخلخل نيز در آن نسبتا" زياد مي باشد .اليه هاي اين گروه در محيط کم انرژي الگون تشکيل شده اند و در حدود
 15درصد سازندها را شامل مي شوند .همبستگي بين تخلخل و تراوايي در اين رخساره به نسبت باال مي باشد (شکل)15
.[ 1
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شکل( )26دياگرام تخلخل و تراوايي در رخساره سنگي.F4
شکل( )21رخساره دوووگرينستون اوئيدي اسکلتي.

شکل( )11نمونه اي از يک دولوگرينستون اوئيدي را نشان مي دهد که داراي تخلخل قالبي اوئيدي بوده و سيمان انيدريتي و
اسپاري نيز در بعضي از قسمتها ديده مي شود در اينجا نيز انحالل باعث افزايش تخلخل شده ،ولي عمل انيدريتي شدن
موجب کاهش آن شده است .نمونه هاي اين گروه بر اساس سيمان انيدريتي به دو زيرگروه تقسيم شده اند و در مجموع با
تشکيل  11درصد از اليه هاي سازندها  ،ضخامت زيادي دارند .زير گروه الف -شامل دولوگرينستونهايي با سيمان انيدريتي
است .ااوليت ها مهمترين آلوکم در اين زير گروه هستند که فضاي اوليه بين آنها به شدت توسط انيدريت و سيمان اسپاري
پر شده اند .اين گروه کيفيت مخزني ضعيفي دارد .زير گروه ب -دولوگرينستون هاي فاقد سيمان انيدريتي در فضاي اوليه
دانه اي بوده و داراي کيفيت مخزني بسيار خوب است .همبستگي خوبي بين تخلخل و تراوايي در اين رخساره مشاهده مي
شود (شکل.[1 ] )11
10000

1000

100

1

)Permebility (mD

10

0.1

0.01

0.001
25

30
y = 0.2923x0.819
R2 = 0.061

20

15

10

5

0

)Porosity (%

شکل( )22دياگرام تخلخل و تراوايي در رخساره سنگي.F5
شکل()25رخساره دوووگرينستون اوئيدي انترالالست.

شکل( )11نمونه اي از يک دولوگرينستون انتراکالستي و اوئيدي را نشان مي دهد که داراي تخلخل بين دانه اي زياد بوده و
سيمان انيدريتي نيز در آن مشاهده مي شود ،عمل دولوميتي شدن در آن بوضوح ديده مي شود و در حدود  15درصد سازندها
را شامل مي شوند .همبستگي بين تخلخل و تراوايي در اين رخساره نيز باال مي باشد (شکل.[1] )11
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شکل( )24دياگرام تخلخل و تراوايي در رخساره سنگي.F6

شکل( )21رخساره گرينستون اوئيدي با دانه بندي خو .

شکل( )15نمونه اي از يک گرينستون اوئيدي با دانه بندي خوب را نشان مي دهد که داراي تخلخل درون دانه اي و بين دانه
اي و تخلخل بين بلوري واضح مي باشد .دانه هاي اوئيدي بصورت همگن بوده و در ميان گروههاي با کيفيت مخزني خوب
قرار ميگيرند .تخلخل و تراوايي در اين رخساره ها همبستگي بسيار باال دارند (شکل.[1] )16
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شکل( )20دياگرام تخلخل و تراوايي در رخساره سنگي.F7

شکل( )21رخساره دووومادستون پلوئيدال

.شکل( )11نمونه اي از يک دولومادستون پلوئيدال را نشان مي دهد که داراي تخلخل از نوع شکستگي که در مناطق اين
شکستگيها با انيدريت بصورت کامل و در بعضي ديگر بصورت نيمه پر ،ديده مي شود .حدود  1درصد ضخامت سازندها را
تشکيل مي دهند همبستگي بين تخلخل و تراوايي در اين رخساره ضعيف مي باشد (شکل.[1] )18
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شکل( )29دياگرام تخلخل و تراوايي در رخساره سنگي.F9

شکل( )28رخساره باندستون ترومبوويتي.
شکل ( )13نمونه اي از يک باندستون ترومبوليتي را نشان مي دهد که داراي خرده هاي اسکلتي زياد مي باشد و تخلخلهاي
موجود در آن بيشتر از نوع روزنه اي بوده و کيفيت تخلخل پايين مي باشد .حدود  8درصد ضخامت سازندها را تشکيل مي
دهند .همبستگي بين تخلخل و تراوايي در اين رخساره نيز ضعيف مي باشد (شکل.[1 ] )15
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شکل( )56دياگرام تخلخل و تراوايي در رخساره سنگي.F10

با مطالعه و بررسي مقاطع نازک مختلف ،سه مرحله دياژنزي در اين سازندها تشخيص داده شده است:
ديا نزي اوويه :اين مرحله کمي بعد از رسوبگذاري در يک محيط خيلي بسته و محدود تا بستر دريا رخ داده است .اين
نوع دياژنز بطور عمده شامل ميکريتي شدن دانه ها و هموژن و يکنواخت شدن گل سنگهاي کربناته توسط حفاري موجودات
مي باشد که اين عمل باعث تغيير عمده در بافت اوليه رسوبي نشده است.
ديا نز ثانويه :اين نوع دياژنز که به دياژنز بعد از رسوبگذاري معروف است شامل چندين فرآيند مي باشد که بطور شديدي
رخساره ها را کنترل کرده اند]  .[11 ،1 ،1اين مرحله دياژنزي در سازندهاي داالن و کنگان شامل ته نشيني سيمانهاي حاشيه
دريا در گرينستونهاي محيط تپه اي ،سيماني شدن آهکهاي دريايي توسط سيمان کليستي بطور فراگير ،ته نشيني انيدريت
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ندوالر در گل سنگهاي آهکي سابخايي در زمان دولوميتي شدن اوليه و بطور عمومي کريستاليزه شدن رسوبات مي باشد.
انحالل کامل يا بخشي دانه هاي آراگونيت در اين مرحله دياژنزي ثبت و مشاهده شده است.
ديا نز پاياني :يک نوع دياژنز دفني مي باشد که در اعماق رخ داده است .مهمترين فرآيندها در اين مرحله تشکيل سيمان
کليستي و دولوميتي و همچنين تبلور مجدد مي باشد .عالوه بر اين تشکيل سيمان انيدريتي و بسته شدن و پر شدن تخلخل
اوليه و ثانويه در اين مرحله بطور معمول و متداول ديده مي شود .يکي ديگر از پديده هاي مهم دياژنز دفني ،استيلوليتي
شدن و ايجاد درز و شکاف مي باشد[.]1
انواع تخلخل مشاهده شده در اين سازندها شامل هر دو نوع تخلخل اوليه و ثانويه است .تخلخل بين دانه اي درگرينستونها
مهمترين و قابل توجه ترين تخلخل اوليه است .در حاليکه تخلخل درون دانه اي و بين بلوري مهمترين انواع تخلخل ثانويه
به شمار مي رود .تخلخل درون دانه اي توسط شسته شدن دانه هاي آراگونيتي و يا نتيجه انحالل در زمان دفن عميق است و
زمانيکه تخلخل درون دانه اي با انواع ديگر تخلخل ارتباط پيدا کند تخلخل موثر افزايش خواهد يافت .تخلخل بين بلورين
بطور عمده در زمان دياژنز دفني تشکيل شده است و در تواليهاي رسوبي که بطور کامل توسط دلوميتهاي کريستالين جايگزين
شده اند اهميت ويژه اي دارد.
تخلخل از نوع شکستگي در اين سازندها متداول بوده و اثر شديد و قابل توجهي بر افزايش تخلخل موثر دارد .شکستگي
هاي باز در حالتي که ايجاد يک شبکه از کانالهاي ميکروسکوپي در تواليهاي متخلخل کنند و در ارتباط با انواع ديگر تخلخل
باشند اهميت ويژه اي پيدا مي کنند .بطور کلي ،شکستگي هاي ثبت شده در اين سازندها بصورت قائم تا مايل گاهي بطور
جزئي با سيمان کليستي ،دولوميتي و يا انيدريتي پر شده اند[.]1،1،1

شکل ( )51دياگرام تغييرات تخلخل در هر يک از رخساره هاي

شکل ( )52دياگرام تغييرات تراوايي در هر يک از رخساره هاي

ده گانه در سازندهاي داالن و لنگان.

ده گانه در سازندهاي داالن و لنگان.
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.
شکل ( )55دياگرام تخلخل و تراوايي در انواع مختلف رخساره ها در سازندهاي داالن و لنگان.

 .5بحث و بررسي
مطالعات کيفي و کمي نمودارهاي پتروفيزيکي که روي سازندهاي کنگان و داالن در چاههاي محدوده مورد مطالعه صورت
گرفته است ،اين سازندها در آغاز براساس خواص پتروفيزيکي به چهار زون  K3 ،K2 ،K1و  K4تقسيم شده است .نتايج
نشان مي دهد که زون  K4با تخلخل باال و درجه اشباع آب کم با ارزش ترين مخزن از ديدگاه پتانسيل مخزني مي باشد.

زون : K1اين زون قسمت بااليي سازند کنگان به سن ترياس زيرين مي باشد .بر پايه مطالعات ليتولوژي نمونه هاي مغزه و مطالعات
ميکروسکوپي مقاطع نازک ،اين واحد به سه زير واحد  k1b ، k1aو  k1cاز باال به پائين تقسيم شده است .زير واحد

k1a

دولوميتي بوده و در قسمتهاي بااليي اليه هاي انيدريتي و سنگ آهک هم ديده مي شود .زير واحد  k1bسنگ آهکي بوده و
ميان اليه هايي از دولوميت و انيدريت در آن ديده مي شود .زير واحد  k1cنيز از دولوميت و سنگ آهک دولوميتي تشکيل
شده است .فراوانترين انواع سنگها در اين زون ،گرينستونهاي االيتي ،پلوئيدي مي باشد.

 زون : K2اين واحد از باال به پائين به زير واحدهاي  k2aو  k2bتقسيم شده است .زير واحد  k2aدولوميتي و زير واحد k2bسنگ آهکي
مي باشد .گستردگي بايمدال تخلخل و تراوايي وابسته به ليتولوژي هاي دولوميتي و سنگ آهکي در اين زون مي باشد .در
نمونه هاي دولوميتي ،تراوايي خطي با افزايش تخلخل ،افزايش مي يابد ،در حاليکه در نمونه هاي سنگ آهکي با افزايش
تخلخل ،تراوايي افزايش نمي يابد .فراوانترين انواع سنگها در زون  k2شامل دولستون با فابريک فنسترال و گاها" پلتي،
انيدريتي و ترک گلي مي باشند .در اين واحد رخساره سنگي ،گرينستون ،دولوگرينستون ،با تغييرات آلوکمي مثل اائيدها ،
پلتها  ،انتراکالستها و انکوئيدها تشکيل شده است .از لحاظ مخزني زير واحد  k2aمتوسط و زير واحد  k2bمخزن ضعيفي
مي باشد.

 زون : K3اين واحد که در قسمت بااليي سازند داالن قرار دارد ،از اليه هاي دولوميتي ،انيدريتي و سنگ آهکي تشکيل شده است .اليه
هاي انيدريتي در قسمت زيرين اين سکانس قرار دارد .اين واحد ،بر اساس مطالعات پتروگرافي به سه زير واحد
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(دولوميتي) در قسمت بااليي و ( k3bآهکي) در قسمت مياني ( k3c ،بين اليه اي دولوميتي و انيدريتي) در قسمت زيرين
تقسيم شده است .فراوانترين انواع سنگها در اين زون ،مادستون و دولومادستون است و گرينستون و دولوگرينستون ،وکستون/
پکستون هم ديده مي شود .انيدريت بصورت اليه ها و ندولهاي بزرگ در زون  k3بيشتر از زونهاي ديگر است.

 زون :K4فراوانترين رخساره سنگي در اين زون ،گرينستون اائيدي ،دولوگرينستون اائيدي و گرينستون ريزدانه و دولوگرينستون مي
باشد .انواع ديگر سنگها اهميت کمتري دارند .بر پايه مطالعات سنگ شناسي اين زون از باال به پائين به سه زير واحد تقسيم
شده است .اين زير واحدها شامل دولوميت بااليي ( )k4aو سنگ آهک مياني ( )k4bو دولوميت زيرين ( )k4cاست.
نقشه هاي هم ضخامت نمايانگر افزايش ضخامت زونهاي مخزني به سمت جنوب شرقي و شمال غربي محدوده مورد مطالعه
مي باشد .در قسمت مرکزي خليج فارس در امتداد شمال شرقي -جنوب غربي ضخامت اين سازندها نسبتا" کمتر از نواحي
ديگر مي باشد که اين امر ناشي از فرسايش بيشتر در اين ناحيه و از طرفي تحرک بيشتر کوهزايي در اثر باال آمدگي کمان
قطر در قسمت مرکزي خليج فارس است ] .[1بطور کلي ضخامت زون  K4در ناحيه مورد مطالعه ،از بقيه زونها بيشتر است
و زون  K2کمترين ضخامت را نسبت به ساير زونها ،در ناحيه مورد مطالعه دارد .در محدوده مورد مطالعه ،عمق تدفين هريک
از زونها از شمال غرب بسمت جنوب شرق افزايش مي يابد .بعبارتي ديگر ،در جنوب شرق ناحيه مورد مطالعه ،شاهد افزايش
عمق حوضه رسوبي هستيم.
با توجه نقشه هاي هم تخلخل در ناحيه مورد مطالعه ،زون  k4بيشترين تخلخل و زون  k3کمترين تخلخل را دارد ،در گستره
ناحيه مورد مطالعه ،تخلخل زونها يک روند کاهشي را از غرب به شرق و شمال شرق نشان مي دهد و کيفيت مخزني کاهش
مي يابد و علت اين امر ناشي از تغييرات رخساره اي جانبي است.
فاکتورهاي اصلي درکنترل توسعه و توزيع تخلخل در اين سازندها شامل تغيير رخساره ها ،عمق تدفين رسوبات و فرآيندهاي
دياژنزي مي باشند[.]1،1
بهترين ميزان تخلخل در تواليهاي رسوبي اين سازندها در جايي است که فواصل گرينستوني غالب مي گردند .انواع تخلخل
در اين گرينستونها بطور عمده عبارتنداز :تخلخل بين دانه اي ،درون دانه اي و انواع تخلخل حفره اي.]1،1 ،1[.
عمق تدفين اثر قابل توجهي بر توسعه تخلخل دارد .با افزايش عمق تدفين ،کاهش تدريجي و آهسته اي در ميانگين تخلخل
مشاهده مي شود .اما در فواصل گرينستوني با افزايش عمق ،کاهش محسوسي در ماکزيمم تخلخل مشاهده مي شود .کاهش
تخلخل بطور عمده ناشي از افزايش سيماني شدن در زمان افزايش عمق تدفين ميباشد [.]1 ،1 ،1
دياژنز نقش عمده اي در توزيع تخلخل در سازندهاي داالن و کنگان دارا ميباشد .فرآيندهاي دياژنتيکي که باعث افزايش
تخلخل مي شوند ،بيشتر در گرينستونها و گل سنگهاي آهکي اتفاق افتادهاند .اين افزايش تخلخل در اثر تبلور مجدد رسوبات
کربناته و تبديل آن به دولوميتهاي کرسيتالين زبر و خشن صورت مي گيرد .فرآيندهاي دياژنزي همچنين باعث بسته شدن و
پر شدن تخلخل در مقاطع گرينستوني شدهاند که اين عمل توسط سيماني شدن نهايي و ورود کلسيت و انيدريت در فضاي
بين دانه اي صورت گرفته است [.]1،1
در جدول( )1مقادير حداکثر ،حداقل و ميانگين تخلخل و تراوايي در هر يک از زونها و زير واحدهاي آنها آورده شده است.
حضور دگرشيبي هاي مهم که جداکننده سازندهاي داالن و کنگان از همديگر باشد در ميان چاه هاي محدوده مطالعه شده در
اين ناحيه کامال آشکار نمي باشد .تداوم اليه هاي رسوبي مشخص ( )marker bedدر ميان رسوبات پرمين ترياس و داليل
پالنتولوژي تاييدي بر  diachroneityيا عدم همزماني رسوبات در مکانهاي مختلف در اين سازند مي باشد[.]11 ،1 ،1
جدول( )1مقادير حدالثر ،حداقل و ميانگين تخلخل و تراوايي در هر يک از زونها و زير واحدهاي آنها [.]1
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مطالعه پتروگرافي و پتروفيزيکي سازندهاي کربناته پرمو -ترياس...
Permeability

Sub zone

porosity

Av.

Min

Max

Av.

Min

Max

8.02
10.31
12.73
12.29
5.18
7.90
5.7
7.8
10.32
20.04
11.49

1.93
0.18
0.06
2.66
0.25
0.12
0.19
0.38
1.52
0.63
0.68

18.856
26.31
23.26
33.44
26.77
24.89
34.65
25.42
26.006
42.82
37.26

6.235
18.38
121.62
113.33
21.45
40.60
1.84
3.029
38.25
23.62
42.62

0.013
0.055
0.045
0.064
0.022
0.019
0.018
0.058
0.079
0.028
0.029

21.37
160.05
742.99
823.24
796.77
105.46
9.29
29.69
755.5
813.55
1069.7

Zone

K1a
K1b
K1c
K2a
K2b
K3a
K3b
K3c
K4a
K4b
K4c

K1

K2
K3

K4

 .4نتايج
محدوده کمان قطر يکي از مناطق پر جاذبه زمين شناسي مي باشد که بيش از  15ميدان عظم گازي را در خود جا داده است.
شرايط محيط رسوبگذاري و تغييرات بعد از رسوبگذاري ( دياژنز) نقش عمده اي در تشکيل مخازن گازي مهم با کيفيت
در اين ناحيه داشته است .سازند کنگان و داالن در اين ناحيه به چهار زون مخزني k1-k4تقسيم بندي شدند و عموما حاوي
بخشهاي با تخلخل و تراواي باال مي باشد.
وجود رخساره هاي مناسب از قبيل :گرينستون/دولوگرينستون
دولوگرينستون اوئيدي و ...در اين سازندها همراه با فرايند دياژنز سبب بهتر شدن کيفيت مخزن شده است .همچنين ايجاد
درز و شکاف نيز سبب افزايش کيفيت مخزن در اين ناحيه شده است .آزمايشات تخلخل و تراوايي بر روي رخساره ها و
اعمال حد آستانه براي تراوايي و تخلخل هر يک از رخساره ها ،آنها را از نظر کيفيت مخزني در چهار گروه ضعيف ،متوسط،
خوب و خيلي خوب ارزيابي مي نمايد.
زون k4يکي از بهترين و غني ترين زون ها در اين ناحيه محسوب مي شود .زون  K2گسترش وسيعي در اين ناحيه داشته
است .انيدريت و دولوميت که اغلب داراي تراوايي پاييني مي باشد بعنوان بهترين پوش سنگ اين زونها محسوب مي گردند.
نقشه هاي هم عمق نشانگر اين حقيقت مي باشد که اين سازندها به سمت شمال غرب و جنوب شرق خليج فارس عميق تر
مي گردند .همچنين عدم همزماني اليه هاي رسوبي شاخص ،مورد مطالعه و تاييد قرار کرفته است.

تشکر و قدرداني
هيئت تحريريه مجله از آقاي دکتر بهروز واثقي و داور ناشناس ديگر که داوري مقاله را به عهده داشته اند ،تشکر و قدرداني
مينمايد"
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بايوستراتيگرافي مرز لرتاسه-پاواو ن در برش چهارده (زون ايذه ،خوزستان)
نسرين هداوند خاني ،*1عباس صادقي ،2عليرضا طهماسبي ،5محمد حسين

آدابي4

 1دانشجوي دکتري زمين شناسي ،دانشگاه شهيد بهشتي
 1دانشيار دانشکده زمين شناسي ،دانشگاه شهيد بهشتي
 1رئيس اداره مطالعات و تحقيقات ،مديريت اکتشاف نفت
 1استاد دانشکده زمين شناسي ،دانشگاه شهيد بهشتي
*n_hadavand@sbu.ac.ir
دريافت مرداد  ،1131پذيرش آبان 1131

چکيده
به منظور مطالعه مرز کرتاسه /پالئوژن در زون ايذه  155متر از رسوبات رأس سازند گورپي در برش چهارده مورد نمونه
برداري قرار گرفت .اين رسوبات به طور عمده از شيل و مارن سبزرنگ تشکيل شده است .بر اساس فرامينيفرهاي پالنکتوني
 6بايوزون زير در رسوبات مذکور شناسايي و معرفي گرديد:
)- Plummerita hantkenoides Zone (CF1) (Late Maastrichtian
)- Guembelitria cretacea Partial-range Zone (P0) (Danian
)- Parvularugoglobigerina eugubina Taxon-range Zone (Pα) (Danian
)- Eoglobigerina edita Partial-range Zone (P1) (Danian
)- Praemurica uncinata Lowest-occurrence Zone (P2) (Danian
)- Morozovella angulata Lowest-occurrence Zone (P3) (Danian- Selandian

مرز کرتاسه  /پالئوژن در اين برش بر مبناي بايوزون هاي فوق  85,15متر پايين تر از مرز سازندهاي گورپي -پابده قرار دارد.
در اين مطالعه زون هاي زيستي شناسايي شده با زون هاي فرامينيفرهاي پالنکتوني در مرز کرتاسه /پالئوژن ديگر نقاط تتيس
مقايسه گرديد.
للمات لليدي :مرز کرتاسه/پالئوژن ،خوزستان ،ايذه ،بايوستراتيگرافي

51

بایوستراتیگرافی مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چهارده...

 .1مقدمه
مرز  K/Pgمحدوده بين دوران مزوزوئيک و سنوزوئيک ،دوره کرتاسه و پالئوژن و اشکوبهاي مائستريشتين و دانين ميباشد.
اين مرز مصادف با يکي از  5انقراض اصلي در تاريخ زمين ميباشد که بر گروههاي زيادي از ارگانيسمهاي دريايي و خشکي
تأثير گذار بوده است .اين انقراض براي تطابق مرز  K/Pgکاربردي است .بعد از حادثه کاتاستروفي جهاني و انقراضهاي
زيستي در مرز کرتاسه-پالئوژن ،ميکروفسيلهاي دريايي به لحاظ چينه شناسي روندهاي تکاملي جديدي را از سر گرفتند.
بايوستراتيگرافي نهشتههاي دريايي کرتاسه  -پالئوژن با استفاده از گروههاي فسيلي متعددي تثبيت شده است .فرامينيفرهاي
پالنکتوني و نانوفسيلهاي آهکي دو گروه کاربردي براي اهداف بايوستراتيگرافي به ويژه در خاستگاههاي عرضهاي
جغرافيايي کم تا متوسط و در جايي که رسوبگذاري باالتر از سطح  CCDرخ ميدهد به شمار ميآيند .در رخسارههاي
نريتيک سيلسي  -آواري ،داينوفالژلهها نيز از اهميت خاصي برخوردارند .فرامينيفرهاي کفزي از ابزارهاي چينه شناسي
کليدي در درياهاي کربناته عرضهاي جغرافيايي کم تا متوسط هستند.
براساس قوانين چينهشناسي تعريف پايينترين اشکوب پالئوژن ،دانين ،نيز قاعده سري پالئوسن ،سيستم پالئوژن و دوران
سنوزوئيک را تعريف مينمايد .از اينرو قاعده دانين نيز مرز کرتاسه  -پالئوژن ( )K/Pgرا نشان ميدهد .اشکوب دانين نامش
را از منطقۀ تيپ آن در دانمارک گرفته است ] .[1دانين در مقطع تيپ بر روي آهکهاي گل سفيدي مائستريشتين و در زير

کنگلومراي قاعدۀ سالندين واقع شده است .محدوده آن در برگيرنده زونهاي  NP1-NP4نانوپالنکتونهاي آهکي ]،[1
زونهاي  P0-P2فرامينيفرهاي پالنکتوني (  1] Guembelitria cretacea Zone to Praemurica uncinata Zoneو  [1و در
برگيرنده زون  1داينوفالژلهها است ] .[5نهشتههاي دانين قبال به عنوان جوانترين اشکوب کرتاسه در نظر گرفته ميشدند
] [1و يک اشکوب جوانتر ( )Montianبالفصل در قاعدۀ پالئوژن به وسيلۀ  Dewalque, 1868معرفي شد ] [6که اين
اشکوب به خاطر شرايط استراتوتايپي ضعيف اهميت خود را از دست داد و تنها نشانگر بخش پسين اشکوب دانين است ]1
و  .[8مرز  K/Pgدر سال  1335توسط کميته بين المللي چينه شناسي در برش ( El Kefتونس) تعيين شده است.

 GSSPيا مقطع استراتوتايپ قاعدۀ دانين (شکل  )1در برشي در  8 ،Oued Djerfaneکيلومتري غرب  168( El kefکيلومتري

جنوب غرب  )Tunisدر تونس واقع شده و به وسيلهي  IUGSدر سال  1331تصويب شد (شکل  .[3] )1سطح  GSSPدر
قاعدۀ يک اليۀ ضخيم رسي به رنگ زنگ زده با ضخامت  55سانتي متر تعريف شده است .يک اليه مشابهي در بسياري
از برشهاي  K/Pgبه صورت جهاني وجود دارد و حاوي يک ناهنجاري از عنصر ايريديم ،ميکروتکتيت ،کريستالهاي اسپينل
غني از نيکل است .در مقالۀ اصلي به وسيلۀ آلوارز و همکاران ( )1385بر روي حادثه  ،K/Pgداليل آن ،اثرات يک جسم
فرازميني و پيامدهاي آن بحث مفصلي شده است ] .[15اين اليه در طي چند روز نهشته شده و اين سطح به صورت ايزوکرون
در سطح جهاني در نظر گرفته شده است و منطبق با يک تغيير اساسي در پالنکتونهاي دريايي ،انقراض آمونيتها و ناپديد
شدن دايناسورها و با بحرانهاي زيستي در بسياري از ارگانيسمها همراه بوده است که همه آنها قابل استفاده براي اهداف
تطابق است ] .[3سطح  GSSPنشانگر لحظه برخورد جسم فرازميني است و نشانگر اين است که همه رسوبات ناشي از
برخورد ،داراي سن دانين هستند .مرز کرتاسه-پالئوژن با يک ناهنجاري منفي  1تا  1درصدي از ايزوتوپ کربن در مواد
کلسيتي و آراگونيتي که در آبهاي سطحي اقيانوسي تشکيل شده بودند همراه ميباشد .با استفاده از نسبت ايزوتوپهاي
آرگون در برش  Zumaiaسن  65,35ميليون سال براي مرز کرتاسه  -پالئوژن پيشنهاد شده است ].[11
مطالعات پيشين انجام شده بر روي مرز کرتاسه – پالئوژن در ايران نتايج متفاوتي را در بر داشته است به طوري که در برخي
نواحي اين مرز پيوسته و در بعضي نواحي ناپيوسته و همراه با يک نبود در طول پالئوسن پيشين مي باشد .بر طبق اولين مطالعات
توسط وايند ( ،)1365رسوبات پالئوسن در حوضه زاگرس تنها در ناحيه لرستان کامل بوده و مرز بين کرتاسه و ترشيري فقط
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در اين ناحيه از زاگرس پيوسته مي باشد ] .[11در حالي که مطالعات صورت گرفته در سال هاي اخير توسط قاسمي نژاد و
همکاران ( ،)1186هادوي و همکاران ( ،)1181چاروسايي و همکاران ( ،)1188پرندآور و همکاران ( ،)1131و محققين ديگر
گذر از کرتاسه به پالئوژن در نقاط ديگر زاگرس نيز پيوسته است ] .[16 ،15 ،11 ،11در اين مقاله سعي بر آن است تا مرز
 K/Pgدر برش چهارده واقع در زون ايذه بر اساس زون هاي فرامينيفرهاي پالنکتوني معرفي شده در محدوده تتيس مورد
مطالعه قرار گيرد.

شکل  (A :1تصوير مرز ] GSSP )B ،[11اشکوب دانين در  El Kefدر تونس و  )Cاطالعات چينه شناسي مرز ][3
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 .2-1موقعيت جغرافيايي برش مورد مطاوعه
نمونههاي مورد مطالعه از برش چهارده در نزديکي روستايي به همين نام در شهر ايذه برداشت شده است .اين برش داراي
مختصات جغرافيايي با طول " 50° 3' 26.8و عرض " 31° 47' 53.6ميباشد .راه دسترسي به برش مورد مطالعه از طريق جاده
ايذه در استان خوزستان به اصفهان مي باشد .اين برش در نزديکي سد کارون  1و يک کيلومتري روستاي چهارده واقع شده
است.

شکل  :2راه دسترسي و موقعيت رخنمون مورد مطالعه در زون ايذه

][18

 .5روش مطاوعه
به منظور مطالعه مرز  K/Pgدر برش مورد مطالعه  155متر از رأس سازند گورپي (شکل  )1Aمورد نمونهبرداري سيستماتيک
قرار گرفت .در اين برش سازند گورپي متشکل از شيل و مارنهاي سبز رنگ در زير شيلهاي ارغواني سازند پابده (شکل
 B -1و  )Cقرار دارد ].[11
نمونه برداري در فواصل نيم متري صورت گرفت .نمونهها جهت آماده سازي به آزمايشگاه منتقل و بر روي الکهاي ،15
 115 ،115گلشويي و سپس در زير ميکروسکوپ انعکاسي دوچشمي مورد مطالعه قرار گرفت .پس از شناسايي فرامينيفرهاي
پالنکتوني به کمک ميکروسکوپ الکتروني ( )SEMاز آنها عکسبرداري به عمل آمد.

 .4بايوستراتيگرافي
در اواخر دهههاي  1355و  1365فرامينيفرهاي پالنکتوني به يکي از مهمترين ابزارهاي بايوستراتيگرافي تيديل شدند و اهميت
آنها با ظهور حفاري علمي اقيانوسها بيشتر و بيشتر شد .فرامينيفرهاي پالنکتوني پالئوژن و زوناسيون آنها توسط محققين
متعددي بحث شده است ] 15 ،11 ،11 ،11 ،11 ،15 ،13و .[16
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در اين مطالعه پس از شناسايي فرامينيفرهاي پالنکتوني و ترسيم محدوده چينه شناسي آنها (شکل  ،)1زون بندي زيستي
فرامينيفرهاي پالنکتوني و تعاريف آن براساس جديدترين داده ها نظير ) Berggran et all (2005و )( Wade (2011شکل )5
صورت گرفته است ] 1و .[1
فرامينيفرهاي پالنکتوني به خوبي قابل استفاده در نهشتههاي درياي باز و عرضهاي جغرافيايي کم تا متوسط هستند .تخمين
تعداد گونههاي فرامينيفر پالنکتوني عبور کرده از انقراض مرز کرتاسه  -پالئوژن در بين محققين متغير است و بستگي به
تعداد تاکساهاي موجود در اليههاي قاعده دانين که به صورت درجا و يا حمل شده در نظر گرفته ميشود ،دارد ] 11و .[18
گونههاي عبوري از انقراض يا گونههاي فرصت طلب کوچک ،متعلق به جنسهاي ،Heterohelix

Guembelitria,

 Hedbergellaهستند.

شکل  )A :5سازند گورپي در برش چهارده  B .و  )Cمرز پابده و گورپي در برش چهارده

مرز کرتاسه  -پالئوژن يکي از مهمترين انقراضهاي بزرگ در تاريخ زمين ميباشد .يکي از داليل انقراضهاي زيستي مرز
کرتاسه  -پالئوژن ،تغيير اقليم ديرينه مهمي بوده که در انتهاي کرتاسه پسين رخ داده است و بر روي ارگانيسمهاي دريايي
اثرگذار بوده است .به خصوص نيم ميليون سال انتهاي مائستريشتين تغييرات سريع و شديد اقليم رخ داده است و ابتدا،
سردشدگي در اين زمان و به دنبال آن گرم شدگي ( 1تا  1درجه) در اثر فعاليت آتشفشاني  Deccanدر زمان بين  65,1و
 65,1ميليون سال به وجود آمده است ] 13و  .[15تجديد دوبارهي فرامينيفرهاي پالنکتوني در طي پالئوسن منجر به شکوفايي
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و ايجاد زيرتقسيمات بيوستراتيگرافي مفصلي شده است .چندين گونه جديد در طي پالئوسن پيشين توسعه پيدا کردند؛ به
ويژه فرمهاي با پوسته خاردار ( ،)Subbotina and Parasubbotinaموريکيت ( )Praemuricaو با سطح صدف صاف
(.)Globanomalina
در برش مورد مطالعه ،در انتهاي مائستريشتين تنوع فرامينيفرهاي  globigerinids ،rugoglobigerinids ،globotruncanidsو
 heterohelicidsفراوان بوده که بهترين شاخصهاي زون تتيسي ميباشند .زوناسيون استفاده شده در اين مطالعه قابل تطابق
با زوناسيون تروپيکال  -ساب تروپيکال به کار رفته توسط محققان برجسته ميباشد ] 11 ،11 ،11 ،11و .[11

شکل  :4انتشار چينه شناسي فرامينيفرهاي پالنکتون در برش چهارده

شکل  :1تعاريف زونهاي بايوستراتيگرافي استفاده شده در اين مطاوعه ][4
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تطابق بايوستراتيگرافي در برش مورد مطالعه بر اساس زوناسيون فرامينيفرهاي پالنکتوني در شکل  6نشان داده شده است که
مقايسهاي بين زونهاي بايوستراتيگرافي استفاده شده در اين برش با زوناسيون پالنکتوني مرز کرتاسه  -پالئوژن در خارج از
ايران و در حوضه تتيس را نشان ميدهد.
بر اساس مجموعه فرامينيفرهاي پالنکتوني در برش مورد مطالعه و اينتروال مرز کرتاسه  -پالئوژن 6 ،بايوزون شناسايي شد.
اين بايوزونها از پايين به باال عبارتند از:

تعريف :اين زون اولين بار توسط ( Masters )1977بر

Zone CF1: Plummerita hantkeninoides Taxon-range Zone
اساس ظهور و انقراض گونه  Plummerita hantkeninoidesدر مصر

تعريف شده است ] .[15سپس توسط دادههاي پالئومغناطيس در آگوست اسپانيا  ،سن  155 kyاز انتهاي مائستريشتين براي
آن در نظر گرفته شد ].[16
بر اساس دادههاي کرونوستراتيگرافي اخير و قرارگيري مرز  K/Pgدر  65,5ميليون سال ،زمان اين زون به ( Ky165بين 65,5
و  65,66ميليون سال) از مائستريشتين کاهش يافته است ].[11
اين زون معادل با زون  CF1شرح داده شده توسط )1333( Liu et al.ميباشد.
همچنين اين زون قابل تطابق با باالترين بخش از  Abathomphalus mayaroensis Zoneاز زون بندي

Rosenkrantz

) Caron (1985) ،(1924و ) Premoli Silva (1998ميباشد ] 13 ،18و .[15
محدوده زيرين اين زون در برش مورد مطالعه مشخص نيست و ضخامت اين زون از قاعده برش تا مرز کرتاسه  -پالئوژن
 11متر ميباشد و مابقي آن در داخل سازند گورپي قابل پيگيري است .فسيلهاي همراه اين زون عبارتند از:
Globotruncanita stuarti, Globotruncana mariei, Globotruncanita conica, Globotruncanita stuartiformis,
Abathamphalus intermedius, Pseudotextularia elegans, Contusotruncana contusa, Trinitinella scotti,
Pseudotextularia intermedia, Rugoglobigerina rugosa, Gansserina gansseri, Globotruncana arca,
Globotruncana falsostuarti, Ventilabrella riograndensis, Racemiguembelina fructicosa, Plummerita
hantkeninoides.

سن :مائستريشتين پسين
رأس اين بايوزون که بالفاصله در زير بايوزون  P0با سن دانين قرار گرفته 85,15 ،متر پايينتر از قاعده سازند پابده قرار دارد؛
بنابراين مرز کرتاسه  -پالئوسن در داخل سازند گورپي و  85,15متر مانده به رأس آن قرار دارد.

تعريف :حد فاصل دو افق انقراض گونههاي کرتاسه و ظهور

Zone P0: Guembelitria cretacea Partial-range Zone
Parvularugoglobigerina eugubina

اين زون مطابق با زون زيستي  P0از زونبندي زيستي ( Berggren & Pearson(2005است ].[1
اين زون در برش چهارده گسترش بسيار کمي دارد و ضخامت آن حدود  1متر است .در اين زونHedbergella holmdelensis

با فراواني کم مشاهده شد.
سن :پالئوسن پيشين (ابتداي دانين)

تعريف :اين بايوزون بر اساس محدوده حضور

Zone Pα: Parvularugoglobigerina eugubina Taxon-range Zone
 Parvularugoglobigerina eugubinaاز ظهور تا ناپديد شدن آن مشخص

شده است.
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.[1]  استBerggren & Pearson(2005(  از زونبندي زيستيP0 اين زون مطابق با زون زيستي
: متر است و فرامينيفرهاي همراه آن عبارتند از8,5 ضخامت اين زون در برش مورد مطالعه
Parvulrugoglobigerina eugubina, Eoglobigerina fringa, Subbotina trivialis, Globoconus daubjergensis,
Globanomalina archaecompressa

) پالئوسن پيشين (ابتداي دانين:سن
Zone P1: Eoglobigerina edita Partial-range Zone
. در باالPraemurica uncinata  در پايين و ظهورParvularugoglobigerina eugubina

حد فاصل دو افق ناپديد شدن

.[1]  استBerggren & Pearson(2005(  از زونبندي زيستيP1 اين زون مطابق با زون زيستي
: قرار دارد و حاوي فرامينيفرهاي پالنکتون زير ميباشدPα  متر بر روي زون8 اين زون با ضخامت
Subbotina triloculinoides, Globanomalina compressa, Praemurica pseudoinconstance, Eoglobigerina fringa,
Subbotina trivialis, Globoconus daubjergensis, Globanomalina archaecompressa.

) پالئوسن پيشين (دانين:سن
Zone P2: Praemurica uncinata Lowest-occurrence Zone
. در باالMorozovella angulata  در پايين وPraemurica uncinata

 اينتروالي است در حد فاصل دو افق ظهور:تعريف

.[1]  استBerggren & Pearson(2005(  از زونبندي زيستيP2 اين زون مطابق با زون زيستي
: متر تعيين شده است و مهمترين ميکروفسيلهاي همراه در اين زون عبارتند از8 ضخامت اين زون زيستي در برش چهارده
Subbotina trivialis, Globanomalina archaecompressa, Subbotina triloculinoides, Globanomalina compressa,
Praemurica pseudoinconstance, Praemurica uncinata, Globanomalina ehrenbergi, Subbotina triangularis .

) پالئوسن پيشين (انتهاي دانين:سن
P3: Morozovella angulata- Lowest-occurrence Zone
Globanomalina pseudomenardii  در پايين وMorozovella angulate  اينتروالي است در حد فاصل دو افق ظهور:تعريف

.در باال
.[1]  استBerggren & Pearson(2005(  از زونبندي زيستيP3 اين زون مطابق با زون زيستي
) سالندين-  مياني (دانين-  پالئوسن پيشين:سن
: تقسيم شده استP3b  وP3a  زير زون زيستي1  به،اين زون زيستي
Subzone P3a. Igorina pusilla Partial-range Subzone
. در باالIgorina albeari پايين و

 درMorozovella angulata  حد فاصل دو افق ظهور:تعريف

: متر ضخامت دارد و فسيلهاي همراه آن عبارتند از15 اين زيرزون در اين برش
Subbotina triloculinoides, Globanomalina compressa, Praemurica pseudoinconstance, Praemurica uncinata,
Globanomalina ehrenbergi, Subbotina triangularis, Morozovella angulata, Morozovella praeangulata,
Subbotina cancellata, Acarinina strabocella, Parasubbotina variospira, Igorina pussila, Igorina
tadjikistanensis, Parasubbotina pseudobulloides, Globanomalina chapmanii

) پالئوسن پيشين (دانين:سن
Subzone P3b. Igorina albeari Lowest-occurrence Subzone
. در باالGlobanomalina pseudomenardii پايين و

 درIgorina albeari  حد فاصل دو افق ظهور:تعريف

: متر و فسيلهاي زير در برش چهارده قابل تفکيک است11 اين زير زون زيستي با ضخامت
Subbotina triloculinoides, Globanomalina compressa, Globanomalina ehrenbergi, Subbotina triangularis,
Morozovella angulata, Morozovella praeangulata, Acarinina strabocella, Igorina pussila, Igorina
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tadjikistanensis, Parasubbotina pseudobulloides, Globanomalina chapmanii, Morozovella apanthesma,
Igorina albeari, Morozovella pascioensis, Morozovella conicotruncata

سن :پالئوسن مياني (سالندين)

شکل  :0چارت تطابقي زوناسيون مرز لرتاسه – پاواو ن (تغيير يافته از محققين مختلف

 .1نتيجه گيري
در بررسي مرز کرتاسه  -پالئوژن در برش چهارده بر اساس فرامينيفرهاي پالنکتوني 6 ،بايوزون زير منطبق با زون بندي
زيستي ) Wade et al (2011در محدوده تتيس شناسايي و معرفي گرديد:

بايوزون  CF1متعلق به مائستريشتين پسين و زون هاي

)- Plummerita hantkenoides Zone (CF1
)- Guembelitria cretacea Partial-range Zone (P0
)- Parvularugoglobigerina eugubina Taxon-range Zone (Pα
)- Eoglobigerina edita Partial-range Zone (P1
)- Praemurica uncinata Lowest-occurrence Zone (P2
)- Morozovella angulata Lowest-occurrence Zone (P3
 P0تا  P3متعلق به دانين – سالندين مي باشد .بر اساس زون هاي

زيستي فوق مرز کرتاسه -پالئوژن در حد فاصل زون  CF1و  P0در سازند گورپي و  85,15متر پائين تر از مرز سازندهاي
گورپي – پابده شناسايي شده است .اين شواهد نشان مي دهد که گذر از کرتاسه به پالئوژن در اين ناحيه پيوسته و رسوبگذاري
سازند گورپي تا سالندين تداوم داشته است.
نويسندگان مقاله از زحمات داوران ناشناس سپاسگزاري مي نمايند.
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Plate 1
Figs 1a- c: Globotruncana mariei (Banner & Blow), SampleNo: 11
Figs 2a- c: Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez), SampleNo: 12
Figs 3a- c: Globotruncanita stuarti (De Lapparent), SampleNo: 12
Figs 4a- c: Abathamphalus intermedius (Bolli), SampleNo: 12
Figs 5a- c: Contusotruncana contusa (Luterbacher and Premoli Silva), SampleNo: 14
Figs 6a- c: Globotruncanita conica (White), SampleNo: 14
Fig 7: Pseudotextularia elegans (Rzehak), SampleNo: 2
Figs 8: Pseudotextularia intermedia (Klasz), SampleNo: 18

Plate 2
Figs 1a- c: Rugoglobigerina rugosa (Plummer), SampleNo: 22
Figs 2a- c: Globotruncanita stuarti (De Lapparent), SampleNo: 22
Figs 3a- c: Gansserina gansseri (Bolli), SampleNo: 22
Figs 4a- c: Globotruncana arca (Cushman), SampleNo: 22
Fig 5: Globotruncana falsostuarti (Sigal), SampleNo: 3
Fig 6: Globotruncana mariei (Banner & Blow), SampleNo: 3
Fig 7: Globotruncanita stuarti (De Lapparent), SampleNo: 3
Fig 8: Ventilabrella riograndensis (Martin), SampleNo: 12
Fig 9: Racemiguembelina fructicosa (Egger), SampleNo: 12
Fig 10: Globotruncanita stuarti (De Lapparent ), SampleNo: 9
Fig 11: Plummerita hantkeninoides (Luterbacher and Premoli Silva), SampleNo: 9
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Plate 3
Figs 1a- c: Parvularugoglobigerina eugubina (Luterbacher and Premoli Silva), SampleNo: 27
Figs 2a- c: Parasubbotina variospira (Belford), SampleNo: 67
Figs 3a- c: Praemurica inconstance (Subbotina), SampleNo: 54
Figs 4a- c: Praemurica praecursoria (Morozova), SampleNo: 47
Figs 5a- c: Globanomalina ovalis (Haque), SampleNo: 53
Figs 6a- c: Globanomalina planoconica (Subbotina), SampleNo: 77
Figs 7a- c: Igorina tadjikistanensis (Bermudez & Bykowa), SampleNo: 80

Plate 4
Figs 1a- c: Globanomalina ehrenbergi (Bolli), SampleNo: 61
Figs 2a- c: Globanomalina Chapmanii (Curtis var nuda Galé Kükenth), SampleNo: 73
Figs 3a- c: Igorina albeari (Cushman), SampleNo: 82
Figs 4a- c: Igorina pusilla (Bolli), SampleNo: 74
Figs 5a- c: Subbotina triloculinoides (Plummer), SampleNo: 54
Figs 6a- c: Subbotina triangularis (White), SampleNo: 63
Figs 7a- c: Subbotina trivialis (Subbotina), SampleNo: 52

Plate 5
Figs 1a- c: Morozovella angulata (Bolli), SampleNo: 61
Figs 2a- c: Morozovella apanthesma (Curtis var nuda Galé Kükenth), SampleNo: 73
Figs 3a- c: Morozovella conicotruncata (Cushman), SampleNo: 82
Figs 4a- c: Morozovella pascioensis (Bolli), SampleNo: 74
Figs 5a- c: Morozovella velascoensis (Cushman), SampleNo: 115
Figs 6a- c: Acarinina strabocella (Loeblich), SampleNo: 73
Figs 7a- c: Parasubbotina pseudobulloides (Plummer), SampleNo: 52
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چکيده
مخازن نفتي ،يکي از مهمترين منابع توليد انرژي به شمار مي آيند که به دليل داشتن شرايط ويژه مکانيک سنگي ،قابليت حفظ
و نگهداري سياالت هيدروکربني را دارند .از آنجاکه مهمترين عامل جهت دسترسي به اين مخازن نفتي و آگاهي از شرايط زمين
در اعماق بيشتر حفر چاه مي باشد ،لذا يکي از مهمترين فرآيندهايي که در طول زمان بهره برداري از مخزن نفتي ،بايستي بدان
توجه ويژه اي نمود ،پيش بيني و طراحي دقيق پايداري ديواره چاه نفتي و داشتن اطاالعات کافي از وضعيت تنش هاي برجا
منطقه در زمان حفاري چاه هاي نفتي مي باشد .عدم تجزيه و تحليل دقيق پايداري چاه مي تواند مشکالت بسياري مانند ريزش
چاه ،شکست ،مچالگي لوله جداري،گيرکردن لوله ها و مته حفاري را بوجود آورد .در اين تحقيق پايداري يک چاه نفتي ،در
سازند آسماري واقع در ميدان نفتي اهواز با استفاده از نرم افزار عددي  FLAC3Dو اطالعات بدست آمده از نمودار هاي چاه
پيمايي در دو بخش مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته و نتايج آن ارائه شده است .فشار و وزن گل حفاري در آغاز حرکت
پالستيک ديواره چاه و همچنين آغاز گسيختگي برشي در ديواره چاه نيز بدست آمده است .فشار و وزن گل حفاري در آغاز
حرکت پالستيک ديواره چاه و همچنين آغاز گسيختگي برشي در ديواره چاه ،براي  1,5متر از سازند که ليتولوژي آن عمدتا
شامل آهک مارني و ماسه سنگ بوده ،و نيز براي 6متر از سازند که داراي خصوصيت آهک سخت مي باشد،بدست آمده است.
همچنين تحليل پايداري چاه در امتداد قائم ،تنش افقي حداقل و تنش افقي حداکثر انجام شده است .آغاز حرکت پالستيک و
گسيختگي برشي در ديواره چاه در بخش اول به ترتيب در فشار گل هاي 11و 16/1مگاپاسکال و در بخش دوم در فشار
گل هاي  15و  15مگاپاسکال اتفاق مي افتد .نتايج نشان مي دهد شکست کششي در امتداد تنش افقي حداکثر و گسيختگي
برشي در امتداد تنش افقي حداقل مي باشند .همچنين نتايج تحليل به دليل پايين بودن خصوصيات مکانيک سنگي اليه ماسه
سنگي حاکي از بيشترين ميزان جابجايي و ريزش ،و کوچک بودن محدوده اي ايمن گل حفاري در اين اليه مي باشند.
للمات لليدي :تحليل پايداري ،گسيختگي برشي ،شکستگي کششي ،حرکت پالستيک ،تنش هاي برجا
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 .1مقدمه
پايداري ديواره چاه به عنوان يکي از نکات حساس و بحراني در عمليات حفاري به شمار مي رود .ناپايداري چاه باعث بروز
مشکالتي در حفاري شده و در نهايت مي تواند منجر به از دست دادن چاه شود .يکي از پارامترهاي مهم و تعيين کننده براي
انتخاب روش حفاري تحت تعادل(  ) UBDو يا روش حفاري باالي تعادل ( ،) OBDميزان پايداري چاه است .بروز ناپايداري
سبب اتالف مقدار زيادي وقت و هزينه شده و حتي ممکن است منجر به از دست رفتن چاه نيز گردد.لذا تحليل و پيش بيني
پايداري چاه از اهميت ويژه اي برخوردار است .پايداري يک چاه به عوامل متعددي مانند مسير حفاري ،شکل هندسي چاه،
تنش هاي برجا ،فشار منفذي ،خصوصيات مکانيکي سنگ و وزن گل بستگي دارد[ .]1براي جلوگيري از ناپايداري چاه الزم
است که اطالعات دقيقي از تنش هاي اطراف ديواره چاه و نحوه تاثير آنها بر پايداري ديواره چاه داشته باشيم تا با تحليل صحيح
اين تنشها بتوان طراحي دقيقي براي لوله جداري و انتخاب سيمان مناسب انجام داد .قبل از حفاري ،ميزان تنش هاي مکانيکي
موجود در سازند از مقاومت سنگ نيز کمتر است .واکنش هاي شيميايي در حالت تعادل بوده و يا با يک سرعت نسبي در طول
زمان زمين شناسي انجام ميشوند .سنگها ،تحت اين شرايط تعادل يا نزديک به حالت تعادل ،پايدار

مي باشند.]1[ .

جامعه حفاري مشکالت پايداري ديواره چاه را به وفور تجربه کرده اند .پيامد هاي عملي ناپايداري ديواره چاه اغلب ناشي از
فروريختن ديواره چاه مي باشد[ .]1فروپاشي ديواره چاه را ميتوان به کمک تجزيه و تحليل شکست و بکار گيري مدلي سازنده
براي تنش هاي فشاري پيش بيني نمود .انتخاب معيار شکست براي تجزيه و تحليل پايداري ديواره چاه کاري بسيار دشوار مي
باشد .ترجيحا يک معيار شکست را بايد بر اساس آگاهي از مکانيسم شکست در نظر گرفت ولي اين موضوع هميشه صدق
نمي کند .در حقيقت بسياري از فرضيه هاي شکست تنها به عنوان يک نتيجه از استدالل هاي نظري مطرح شده و نمي تواند
توسط شواهد تجربي مورد تائيد قرار گيرد[ .]1از متداولترين معيارهاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل پايداري ديواره چاه
معيار مور  -کولمب مي باشد .در اين تحقيق به تحليل پايداري ديوار يک چاه در ميدان نفتي اهواز با استفاده از معيار شکست
مور کولمب نيز پرداخته شده است .ميدان نفتي اهواز در استان خوزستان و در جنوب غربي ايران واقع مي باشد .اين ميدان
تاقديسي بطول  61و عرض  6کيلومتر مربع را شامل مي شود .که از شمال با ميدان رامين(مالثاني) ،از شرق با ميدان مارون ،از
جنوب با ميادين شادگان و منصوري و از غرب با ميادين آب تيمور و سوسنگرد مجاور است .اين ميدان داراي روند شمالي –
جنوب شرقي (به موازات رشته کوه زاگرس) مي باشد.سازند آسماري در ميدان نفتي اهواز در جنوب فروافتادگي دزفول شامل
بخش ماسه سنگي اهواز مي باشد.
انطباق بين پارامترهاي ديناميکي و استاتيکي مکانيک سنگ از گذشته مورد توجه محققان بوده است .انجام اين نوع مطالعات در
چاه هاي نفتي به منظور ارزيابي پيوسته پارامترهاي استاتيکي و مقاومتي چاه انجام مي گردد.روابط تجربي جهت ايجاد نگاره
هاي مکانيک سنگي از داده هاي پتروفيزيکي از سال  1355مورد استفاده قرار گرفته است.وايلي و همکاران در سال هاي 1356
 1358،و  1361از سرعت موج به منظور تعيين تخلخل استفاده کردند [5و6و.]1ساويچ در سال  1311نشان داد که بين مدول
يانگ ديناميکي و مدول يانگ استاتيکي رابطه لگاريتمي وجود دارد و اظهار داشت دقت رابطه لگاريتمي  15درصد بيشتر از
رابطه خطي است[ .]8يسار و همکاران در سال  1551روابطي بين مقاومت فشاري تک محوره و مدول االستيسيته را با سرعت
موج تراکمي تعيين کردند[.]3همچنين در سال  1515حبيب نيا و همکاران به تحليل پايداري مکانيکي بر روي دو چاه جهتدار
(ميدان اهواز)پرداختند .آنها به اين نتيجه رسيدند که بهترين جهت حفاري در ميدان اهواز در جهت تنش افقي ماکزيمم مي
باشد[ .]15در سال  1511چي تان و همکاران به مدل سازي عددي پايداري ديواره چاه در رسوبات هيدروکربن زا پرداختند و
به اين نتيجه رسيدند که مدل سازي عددي کمک به درک واکنش رسوبات هيدروکربن زا در طي فرآيند حفاري تحت تعادل
( )UBDنيز مي کند[ .]11در سال  ،1511اسميت و همکاران به مدل سازي عددي پايداري ديواره چاه با بررسي اثر تنش و
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آنيزوتروپي سنگ پرداختند .آنها در يافتند که شکستگي هاي کششي بصورت متقارن بر ديواره چاه ايجاد نخواهند شد و
آنيزوتروپي سنگ مي تواند بر جهت انتشار شکستگي ها اثر گذاشته اما الگوي تنش ديواره چاه را تغيير نخواهد داد[ .]11انگيزه
اصلي از انجام اين تحقيق ارائه راهکارهايي مناسب جهت طراحي يک چاه پايدار ،همچون استفاده از وزن گل بهينه ،داشتن
اطاالعات کافي از وضعيت تنش هاي برجا منطقه و آگاهي از ميزان مقاومت سنگ با استفاده ازداده هاي چاه پيمايي و ...مي
باشد تا بتوان در حفاري چاه هاي نفتي جديد در آينده با اجتناب از بروز مشکالت مربوط به پايداري ديواره چاه هاي نفتي،
صرفه جويي قابل توجهي در بخش هزينه هابه عمل بياوريم.

 .2روش لار
به منظور انجام مدل سازي ،ابتدا محيط مورد نظر را به قسمتهاي کوچکي که در اصطالح به آن مش بندي گفته مي شود تقسيم
کرديم .اگر ناپيوستگي در مدل وجود داشته باشد ،ابتدا هندسه آن ايجاد شده و سپس خواص مورد نظر به آن اختصاص مي
يابد .در مرحله بعد يک مدل رفتاري را تعريف کرده و سپس به اعمال خواص مواد مي پردازيم .پس از اين مرحله نوبت به
اعمال شرايط مرزي و اوليه مي رسد .در اين حالت مدل بايد تحت شرايط موجود به تعادل برسد .پارامترهاي ورودي مورد نياز
به نرم افزار  FLAC3Dشامل  :تنش هاي برجا ،چسبندگي ،زاويه اصطکاک داخلي ،مقاومت کششي سنگ ،مدول برشي ،مدول
بالک  ،فشار منفذي و ضريب پواسون مي باشد.
 1-1معيار شکست تعريف شده در نرم افزار
يکي از ساده ترين و در عين حال مهمترين معيارهاي شکستي که براي اولين بار استفاده شد معيار مور -کولمب بود که براي
شکست مواد اصطکاکي در سال  1111ارائه شد[ .]11به دليل اينکه استفاده از اين معيار نسبت به ساير معيارهاي ديگر شکست
سنگ به جهت نياز کمتر به اطالعات ميداني ،آسانتر است در اين تحقيق از معيار شکست مور کولمب استفاده گرديده است.
معيار شکست مور -کولمب بر اساس ارتباط بين تنش برشي و تنش نرمال در گسيختگي در طول يک صفحه گسيختگي بيان
مي شود .در واقع به شکل زير مي باشد:
()1

𝑛𝜎𝜇 𝜏 = 𝐶 + 𝜎𝑛 𝑡𝑎𝑛𝜑 𝑜𝑟 … |𝜏| = 𝑆𝑜 +

که در رابطه باال ᵩ :زاويه اصطکاک داخلي و  Cچسبندگي مي باشد.

 .2-2تعيين پارامترهاي ئومکانيکي
در اين بخش با استفاده از الگ چگالي و صوتي و همچنين روابط پرواالستيک ،پارامترهاي ژئومکانيکي سازند از قبيل مدول
يانگ ،مدول برشي ،مدول بالک و نسبت پواسون توسط روابط ارائه شده در زير حاصل شده اند ..الگهاي صوتي و چگالي
در شکل هاي  1و  1نشان داده شده

اند.

( )1مدول يانگ ديناميکي:
)(Gpa
( )1مدول بالک ديناميکي:
1
4
𝐾d = ρ𝑏 ( 2 −
)) (Gpa
𝑐𝑡∆
3∆𝑡𝑠 2
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𝑡∆
] ρ𝑏 [3 − 4(∆𝑡𝑐 )2
𝑠
∆𝑡𝑐 2

2

∆𝑡𝑠 −

= 𝐸d
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( )1مدول برشي ديناميکي:

𝑏𝜌
)] (Gpa
∆ts2

[ = Gd

( )5ضريب پوآسون :

1 ∆𝑡𝑠 2
2 (∆𝑡𝑐 ) − 1
=ϑ
𝑡∆
(∆𝑡𝑠 )2 − 1
𝑐
در روابط باال Δtcو  Δtsبه ترتيب زمان گذر موج فشاري و برشي بر حسب ميکروثانيه بر فوت و ρbچگالي کل بر حسب گرم

بر سانتي متر مکعب مي باشد.پارامترهاي ورودي به نرم افزار پارامترهاي استاتيکي مي باشندو به همين جهت از روابط تجربي
زير براي تبديل مدول يانگ ،مدول برشي و مدول بالک از حالت ديناميکي به استاتيکي استفاده شده است[.]11
()6
()8

Estatic= 0.4145Edynamic – 1.0593

( )1

E

E

𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠𝐸
𝜗𝐺𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 = 2(1+

)𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠𝐸

𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠𝐸
𝜗𝐾𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 = 3(1−2

)𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠𝐸

پس از تعيين خواص مکانيکي سنگ سازند ،نياز است که تنش هاي برجا نيز محاسبه شوند .تنش هاي برجا به سه صورت تنش
قائم ،تنش افقي حداکثر و تنش افقي حداقل تقسيم مي شوند .تنش قائم ناشي از وزن طبقات بااليي است و بطور رياضي با
انتگرال گيري دانسيته سنگ از سطح تا عمق مورد نظر بصورت زير محاسبه مي شود:
( )3تنش قائم:
Z

SV    Z gdz
O

که در رابطه باال )𝑧(𝜌 دانسيته سنگ g ،شتاب گرانش سنگ مي باشد[.]15الزم به ذکر است که در اين تحقيق از طريق نمودار
دانسيته مقدار دانسيته براي هر اليه را بدست آورده و سپس تنش قائم را با استفاده از مجموع حاصلضرب هاي دانسيته در
ضخامت اليه ها محاسبه نموديم.
تخمين تنش هاي افقي بسيار مشکل تر از تنش قائم است .تنش افقي حداقل مي تواند بصورت مستقيم از داده هاي آزمايش
نشتي(  ،)LOTشکست هيدروليکي ،ميني فراکچر و داده هاي هرزروي گل براي نقاط خاصي از چاه و بصورت گسسته،
بدست آيد .اما براي تعيين تنش افقي حداکثر رابطه خاصي ارائه نشده است و اين تنش معموال از تئوري گسلش اندرسون و يا
روابط پوراالستيک محاسبه مي گردد .در ميان اين روش ها آزمايش نشتي کاربرد بيشتري نسبت به ساير روش ها دارد اما به
دليل در دسترس نبودن اطالعات اين آزمايش ،تنش هاي افقي حداقل و حداکثر با استفاده از روابط پرواالستيک با تخمين قابل
قبولي محاسبه شده اند.
( )15تنش افقي حداقل

( )11تنش افقي حداکثر:

ϑ
𝜗
𝐸
𝐸𝜗
𝑆𝑉 −
𝛼𝑃𝑃 + 𝛼𝑃𝑃 +
𝜀
+
𝜀
𝑋
𝜗1−
𝜗1−
1 − 𝜗2
𝑌 1 − 𝜗2

ϑ
ϑ
E
ϑE
SV −
αPP + αPP +
ε
+
ε
y
1−ϑ
1−ϑ
1 − ϑ2
1 − ϑ2 x
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= Shmin
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که در روابط باال ϑ،ضريب پوآسون ،α ،ضريب بايوت ( Pp،)BFفشار منفذيE ،مدول يانگ وƐxو  Ɛyبه ترتيب کرنش در
جهت تنش افقي حداقل و حداکثر مي باشند[.]16ضريب بايوت تصويري از تخلخل سنگ مخزن است و مقدار آن بين صفر و
يک مي باشد.هرچه سنگ پرتخلخل باشد به يک نزديک و هرچه تخلخل کمتر باشد به صفر نزديک

است [.]11

در مياديني که تحت تنش هاي تکتونيکي قرار دارند (مانند ميدان نفتي اهواز) ،تعيين  Ɛxو  Ɛyبراي کاليبره نمودن نمودار تنش
افقي ضروري مي باشند .در اين تحقيق  ƐX =5/63و  Ɛy =1/15در نظر گرفته شده است.

RHOB

DT.C
150

100

50

4.000

0

2.000

2400
2450

2450
2500

2500
RHOB

DT.C

0.000

2400

2550

2550

2600
2600

2650
2650
2700
2700
شکل  -2نمودار دانسيته (گرم بر سانتي متر مکعب)

شکل  -1نمودار صوتي (ميکروثانيه بر فوت)

در ادامه با محاسبه مدول هاي يانگ ،برشي ،بالک و نسبت پواسون نمودارهاي هر يک نسبت به عمق در اشکال ،1 ،1 ،
 5و 6نشان داده شده اند

G.S
10.00

5.00

E.S
40.00

0.00
2673

20.00

2674

0.00
2400
2450

2675
2500

2676
G.S

E.S

2677

2550

2678

2600

2679
2650

2680

2700

2681
شکل  -4مدول يانگ ()Gpa

شکل  -5مدول برشي()Gpa
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K.S
40.00

V.S

20.00

K.S

0.60

0.00
2400

0.40

0.20

-0.20 0.00
2400

2450

2450

2500

2500
V.S

2550

2550

2600

2600

2650

2650

2700

2700

شکل  -1مدول باوک()Gpa

شکل  -0نسبت پواسون

 .5-2مدل سازي عددي
در اين تحقيق مدل سازي عددي در دوبخش انجام گرديد .در بخش اول مدل سازي ،به جهت پيش بيني و آگاهي دقيق از
واکنش اليه هاي ماسه سنگي در برابر تغييرات بارگذاري مکانيکي (تنش هاي کششي و برشي) و تعيين محدوده پنجره ايمن
گل ،در بين اليه هايي با خصوصيات مختلف ،مدل ارائه شده از سه قسمت با خصوصيات مختلف :آهک مارني و ميان اليه
ماسه سنگي تشکيل شده است .در بخش دوم مدل سازي عددي ،جهت تعيين محدوده پنجره ايمن گل ،مدل ارائه شده تنها از
يک اليه با ليتولوژي آهک سخت نيز تشکيل شده است .همچنين در نمودارارائه شده در شکل  1نحوه تغيرات قطر چاه نسبت
به عمق جهت تعيين نواحي داراي بيشترين ريزش نشان داده شده است.
13

18

8
2450

2500

2550

Caliper
BS

2600

2650

2700
شکل  -1نحوه تغييرات قطر چاه نسبت به عمق
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80

60

40

20

80

60

40

20

2450

2450

2500

2500
SV

SV
Pw

2550

Pw

Pw_max
Pw_min

Pp

2550

Sh
2600

SH

2650

2650

2700

2700
شکل  -9محدوده فشار گل با معيار مور – لوومب

2600

شکل  -8محدوده تنش هاي برجا

با توجه شکل  8در قستهايي از نمودار ،فشار گل انتخابي توسط حفار به کمتر از وزن گل حداقل تمايل پيدا کرداست.اين
نقاط نشان  Breakoutدر عمق مورد نظر مي باشد.

 1-5-2مدل سازي عددي (بخش اول)
در چاه هاي نفتي که در اليه هاي ماسه اي توليد مي شوند مانند اليه آسماري در ميدان نفتي اهواز ،با بزرگترين مشکلي که
مواجه مي باشيم،پديده توليد ماسه مي باشد.اين پديده که در آن دانه هاي ماسه به علت فشارهاي زياد وارده از سنگ مخزن
جدا مي شوند،هر ساله هزينه هاي قابل توجهي را به شرکت هاي نفتي تحميل مي کند.در طي فرآيند توليد ماسه تنش هاي
کششي و برشي وارد بر ديواره اطراف چاه از مقاومت آن تجاوز مي کند در نتيجه ذرات ماسه بصورت دانه دانه از ماتريس اوليه
خود جدا مي شوند .به دليل اهميت توليد ماسه همراه نفت توليدي در ميدان نفتي اهواز ،مدل ارائه شده در اين تحقيق از سه
قسمت تشکيل شده است.که ابعاد مدل ارائه شده بصورت سه بعدي بصورت  5ᵡ15ᵡ6متري در حالت قائم (شکل  )11با
خصوصيات مختلف :آهک مارني در فاصله عمقي( )1511-1511/5و ( )1511-1513/5متري و ميان اليه ماسه سنگي (-1511
 )1511/5متري تقسيم مي گردد(شکل.)11تا بتوان ميزان مقاومت اين اليه ها را نسبت به يکديگر نشان داده و از طرفي ديگر
نواحي دراي بيشترين ريزش را از بين اين سه اليه تشخيص داد .شعاع چاه با توجه به ريزش  15/135سانتي متر در نظر گرفته
شد.
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جدول  -1خصوصيات مکانيک سنگي اليه هاي مختلف سازند آسماري

مدول برشي

مدول بالک

چسبندگي

زاويه اصطکاک

مقاومت کششي

ضريب

()Gpa

()Gpa

()Mpa

(درجه)

()Mpa

پواسون

نوع سنگ

5/51

11/81

1/3

15.

1/51

5/16

Limestone1

1/51

6/31

1/18

11.

1/11

5/11

Sandestone

1/15

15/51

5/13

15.

1/3

5/11

Limestone2

جدول  -2تنش هاي قائم ،تنش افقي حداقل ،تنش افقي حدالثر و فشار منفذي اليه هاي مختلف سازند آسماري

فشار منفذي

تنشافقيحداکثر

تنشافقيحداقل

تنش قائم

قطرچاه

عمق

()Mpa

()Mpa

()Mpa

()Mpa

()in

(متر)

11

18

16/11

15/65

3/11

1511-1511/5

Limestone1

15/65

16

11

15/15

15/11

1511/5-1511

Sandstone

11/1

11/1

13/1

11

3/53

1511-1513/5

Limestone2

80.00

40.00

60.00

20.00

نوع سنگ

0.00
2511
2512
2513
2514

pwmin

2515

pwmax
pw

2516

pp

2517
2518
2519
2520
2521

شکل  16محدوده فشار گل با معيار مور – لوومب در محدوده مورد نظر

همانگونه که در شکل  15مشخص مي باشد ،محدوده ايمن گل حفاري کوچک شده و در نتيجه آن عمليات حفاري مشکل تر
خواهد بود.
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شکل  -11مدل چاه در حاوت قائم و اليه بندي آن

با استفاده از نرم افزار ابتدا مدل چاه ساخته شد .سپس پارامترهاي مختلف مکانيک سنگي و جرياني سازند و همچنين تنش
هاي برجا در آن قرار داده شده و در درون سازند باخصوصيات آهک مارني و ميان اليه ماسه سنگي در عمق مورد نظر اجرا و
تحليل حساسيت بر روي فشار گل حفاري انجام مي شود.
در اولين مرحله مدل سازي فرض بر آن مي شود که هيچ نوع فشار گلي بر ديواره چاه وارد نشده است.در اينصورت همانگونه
که در شکل هاي زير مشخص است ،ناحيه پالستيک تشکيل شده در اطراف چاه بسيار زياد مي باشد.

شکل - 15وضعيت مدل در حاوت بدون اعمال فشار گل

شکل  -12ناحيه پالستيک اطراف چاه در حاوتي له PW=0
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براي بدست آوردن وزن گل بهينه ،از فشار گل باالتر و نزديک به فشار منفذي سازند ،تحليل را شروع کرده و براي رسيدن در
آغاز حرکت پالستيک در ديواره چاه فشار گل هاي مختلفي را آزمايش کرديم .بر اساس تحليل هاي صورت گرفته در فشار
گل هاي مختلف در محدوده  16/5تا  11مگاپاسکال هيچگونه ريزشي در مدل مشاهده نگرديد .همانگونه که در شکل هاي
 11و  15نشان داده شده است ،آغاز حرکت پالستيک و ايجاد شکاف در ديواره چاه در جهت تنش افقي حداکثر و در فشار
گل  11مگاپاسکال اتفاق مي افتد.

شکل  -14جابجايي در جهت  Xدر فشار (55)mpa

شکل  -10توزيع تنش اوقايي حداقل در فشار گل(55)mpa

شکل  -11جابجايي در جهت  Yدر فشار (11)mpa

شکل  -11توزيع تنش اوقايي حدالثردر فشار گل (55)mpa
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در ادامه تحليل براي بدست آوردن حداقل فشار مجاز گل در جلوگيري از ريزش ،فشار گل پايين مختلفي را اعمال نموديم.
بر اساس تحليل صورت گرفته در فشار  16/1مگاپاسکال بر اثر تمرکز تنش ايجاد شده ،در مدل شاهد گسيختگي برشي خواهيم
بود و ديواره چاه در جهت تنش افقي حداقل ريزش مي کند .نتايج تحليل در فشار  16/1مگاپاسکال به قرار زير مي باشد.

شکل  -19جابجايي در جهت  Xدر فشار (20/4)mpa

شکل  -26توزيع تنش اوقايي حداقل در فشار گل(55)mpa

شکل  -18جابجايي در جهت  Yدر فشار (20/4)mpa

شکل  -21توزيع تنش اوقايي حدالثردر فشار گل (55)mpa
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جدول  -1نتايج کلي تحليل پايداري
تنش در راستاي
محور

تنش در راستاي

X

محور

()mpa

()mpa

()mpa

()m

()m

1/601ᵡ161

5/15ᵡ151

1/61ᵡ151

1/61ᵡ15-1

1/35ᵡ15-1

16/1

5/31ᵡ151

1/11ᵡ151

1/511ᵡ15-1

1/15ᵡ15-1

11

Z

1/61ᵡ161

محور

تنش در راستاي
محور

جابجايي در راستاي

جابجايي در راستاي

Y

محور

فشار گل

Y

()Mpa

X

 .5-5-2مدل سازي عددي
در قسمت دوم مدل سازي عددي ،ابعاد مدل ارائه شده بصورت سه بعدي بصورت  5ᵡ15ᵡ6متري در حالت قائم با خصوصيت
آهک سخت در فاصله عمقي  1611تا  1618متري سطح زمين مي باشد.
جدول  -1خصوصيات مختلف مکانيک سنگي اليه هاي آهکي سازند آسماري
مدول برشي

مدول بالک

چسبندگي

زاويه اصطکاک

مقاومت کششي

ضريب پواسون

()Mpa

()Mpa

()Mpa

(درجه)

()Mpa

()Mpa

6/85

11/33

6/31

15

1/38

5/13

نوع سنگ
آهک

جدول  -5تنش هاي قائم ،تنش افقي حداقل ،تنش افقي حداکثر و فشار منفذي اليه آهکي سازندآسماري
فشار منفذي
15/11

تنش افقي حداکثر

تنش افقي حداقل

تنش قائم

عمق

()Mpa

()Mpa

()Mpa

(متر)

55/61

15/1

11

1611-1616

شکل -22ناحيه پالستيک اطراف چاه در حاوتي له PW=0

نوع سنگ
آهک

شکل  -25وضعيت مدل در حاوت بدون اعمال فشار گل
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براي بدست آوردن وزن گل بهينه ،همانند بخش اول مدل سازي از فشار گل باالتر و نزديک به فشار منفذي سازند ،تحليل را
شروع کرده و براي رسيدن در آغاز حرکت پالستيک در ديواره چاه فشار گل هاي مختلفي را آزمايش کرديم .بر اساس تحليل
هاي صورت گرفته در فشار گل هاي مختلف در محدوده  16/5تا  11مگاپاسکال هيچگونه ريزشي در مدل مشاهده نگرديد.
آغاز حرکت پالستيک و ايجاد شکاف در ديواره چاه در جهت تنش افقي حداکثر و در فشار گل  15مگاپاسکال اتفاق مي افتد.
نتايج تحليل به قرار زير مي باشد.

شکل  -24جابجايي در جهت  Xدر فشار (41)mpa

شکل  -21جابجايي در جهت  Yدر فشار (41)mpa

شکل  -20توزيع تنش اوقايي حداقل در فشار گل(41)mpa

شکل  -21توزيع تنش اوقايي حدالثردر فشار گل (41)mpa

در ادامه تحليل مدل در فشار گل  15مگاپاسکال انجام پذيرفت.نتايج اين بررسي در ادامه ارائه شده است.
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شکل  -29جابجايي در جهت  Xدر فشار (56)mpa

شکل  -28جابجايي در جهت  Yدر فشار (56)mpa

شکل  -56توزيع تنش اوقايي حداقل در فشار گل(56)mpa

شکل  -51توزيع تنش اوقايي حدالثردر فشار گل (56)mpa
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جدول  -6نتايج کلي تحليل پايداري
تنش در راستاي
محور

تنش در راستاي
محور

Z

Y

تنش در راستاي
محور

جابجايي در
راستاي محور

X

جابجايي در
Y

راستاي محور

فشار گل
X

()Mpa

()mpa

()mpa

()mpa

()m

()m

1/51ᵡ151

5/11ᵡ151

1/13ᵡ151

1/11ᵡ15-1

1/15ᵡ15-1

15

1/51ᵡ151

1/31ᵡ151

1/18ᵡ151

1/511ᵡ15-1

1/16ᵡ15-5

15

 .5نتايج
جدول  -1نتايج کلي تحليل پايداري(بخش اول مدل سازي)

)1

مقايسه نتايج

وزن گل حداکثر

وزن گل حداقل

()mpa

()mpa

11/63

13

مدل سازي تحليلي

11

16/1

مدل سازي عددي

جدول  1حاکي از تطابق تقريبي مدل سازي تحليلي ( )Excelديواره چاه مورد مطالعه با مدل سازي عددي ( ) FLAC3Dميباشد.
اين نتايج خود بطور نسبي نشانگر انتخاب صحيح فشار گل(16مگاپاسکال) از سوي مهندس حفار مي باشد.
جدول  -8نتايج کلي تحليل پايداري(بخش دوم مدل سازي)

)1

مقايسه نتايج

وزن گل حداکثر

وزن گل حداقل

()mpa

()mpa

11

11

مدل سازي تحليلي

15

15

مدل سازي عددي

جدول  8حاکي از تطابق نسبي مدل سازي تحليلي و عددي مي باشد.همچنين اين جدول بيانگر کوچک بودن محدوده پنجره
ايمن گل در عمق مورد مطالعه نيز مي باشد.پيشنهاد مي گردد طراحي وزن گل حفاري در باالتر از  15مگاپاسکال لحاظ گردد
تا از گسختگي برشي و گسيختگي کششي احتمالي جلوگيري گردد.
 )1با مقايسه مقدار جابجايي در راستاي محور Xمي توان نتيجه گرفت که در فشار گل 16/1و  15مگاپاسکال مقدار جابجايي
بيش از مقدار جابجايي در فشار گل 11و 15مگاپاسکال خواهد بود و با توجه به اينکه جابجايي در محدوده رفتار پالستيک
مواد رخ مي دهد ،اين خود دليلي بر ايجاد شکست در فشار گل 15و 11مگاپاسکال خواهد بود.
 )1باالترين ميزان فشار گل در هر دو بخش مدل سازي بيش از تنش افقي حداقل مي باشد.که در اينصورت سازند دچار شکست
خواهد شد.
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 )5نتايج بررسي حاصل از مطالعه نشان مي دهد که در چاه قائم ،اليه هاي ماسه سنگي ناپايدارتر و کربنات ها پايدارتر از بقيه
اليه ها مي باشند.
 )6در بخش اول مدل سازي عددي در محدوده فشاري ( ) 11-16/5مگاپاسکال و در بخش دوم مدل سازي در محدوده
فشاري( )15-15مگاپاسکال هيچگونه ريزشي مشاهده نگرديد.بنابراين اين محدوده هاي فشاري را مي توان بعنوان محدوده
وزن گل بهينه در نظر گرفت.
 )1با مقايسه کلي نتايج بدست آمده از دو روش مدل سازي عددي و تحليلي ،روش تحليلي به واقعيت نزديک تر بوده و
شرايط واقعي موجود در چاه مورد مطالعه را نشان مي دهد .در نتيجه نتايج روش تحليلي قابل اعتماد تر مي باشد.

تشکر و قدرداني
نويسندگان از زحمات آقايان دکتر زرگر ،دکتر قبادي و دکتر آبديده در داوري مقاله سپاسگزاري مي نمايند.
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چکيده
امروزه منابع نامتعارف ،با توجه به افزايش قيمت و تقاضاي جهاني براي سوختهاي فسيلي مورد توجه بسياري از کشورها
قرار گرفته است .شيلهاي گازي يکي از مهمترين منابع نامتعارف محسوب ميشوند .شيل گازي سنگ دانهريز غني از مواد
آلي و داراي ذخيره اقتصادي گازي است .سازند شيل گازي داراي تخلخل پايين بوده و براي داشتن توليد اقتصادي از آن
ايجاد شکستگي ضروري است .در اين پژوهش ،شيلهاي سازند گرو در منطقه لرستان (مطالعه موردي نمونههاي خردههاي
حفاري چاه باباقير )1به عنوان پتانسيل منابع نامتعارف بررسي شده است .سازند گرو شامل تناوب آهک رسي سياه راديولردار،
شيلهاي سياهرنگ بيتومندار پيريتي و چرتي آمونيت و بلمنيتدار است .پالنکتون و راديوالرها نشان دهنده حوضه عميق
دريايي هستند ،وريز سنگوارهها نشان ميدهد که سازند گرو داراي سن نئوکومين تا کنياسين است.
بررسي دادههاي ژئوشيميايي نشان ميدهد ،سازند گرو از لحاظ محتواي کربن آلي ،داراي کيفيت خوب (محدوده مناسب
 )TOCاست .همچنين کروژن موجود در سازند گرو از نوع کروژن  IIIبوده و لذا سنگ منشآ گاززا را نشان ميدهد .اين
دادهها رخساره عميق براي منطقه را پيشنهاد ميکند .پراش پرتو ايکس و مطالعات کانيشناسي نشان ميدهد که سازند گرو
داراي محتواي کاني رسي کمتر از  1درصد ( 1-1درصد) ،و شکنندگي متوسط به باالست و براي اهداف حفاري مناسب
خواهد بود .بررسي مجموعه مطالعات صورت گرفته نشان داده است که سازند گرو در منطقه لرستان را ميتوان به عنوان
شيل گازي در نظر گرفت.
للمات لليدي :شيل گازي ،منابع نامتعارف ،پراش سنجي پرتو ايکس ،پيروليز راک -اول ،ژئوشيمي ،لرستان
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 .1مقدمه
مخازن نامتعارف مخازني هستند که سنگ مخزن آنها نه تنها داراي تخلخل و تراوايي معمول مخازن متعارف نميباشد ،بلکه
بسيار سخت و محکم بوده و منشأ مواد هيدروکربوري آن نيز خود سنگ مخزن است .برخالف مخازن متعارف که نيروي
پتانسيل سيال و مکانيزمهاي طبيعي رانش ،عامل توليد اوليه از سنگ مخزن آنها است ،توسعه و توليد اقتصادي از مخازن
نامتعارف ،نيازمند نيروهاي کمکي و تکنولوژي پيشرفته مانند چاههاي افقي يا تحريک مصنوعي و هزينههاي نسبتاً بااليي
ميباشد .باتوجه به کاهش توليد از منابع متعارف نفتي و گازي و افزايش تقاضا و قيمت سوختهاي فسيلي ،منابع نامتعارف
توجه زيادي از صنايع نفتي را به خود جلب کرده است .منابع نامتعارف شامل منابع نامتعارف گازي (هيدراتهاي گازي،
مخازن گازي فشرده ،متان موجود در بسترهايزغالي ،شيل گازي) و منابع نامتعارف نفتي (مايع تراوش شده از بيومس ،سيال
بدست آمده از متان و شيل نفتي) است .شيل بر اساس مقدار و نوع مواد آلي و ميزان بلوغ آنها ميتواند هم منبع نفتي و هم
گازي باشد .شيل نامتعارف سنگ رسوبي دانه ريز ،اليه دار ،وغيرکالستيکي است ،که داراي بيش از  1درصد کربن آلي بوده
و مقدار رس آنها کمتر از  15درصد باشد ،که بسته به ميزان بلوغ آن به عنوان شيل گازي يا نفتي محسوب ميشود .ذرات
سازنده شيل اغلب رس ،کوارتز و مواد آلي است .شيلهاي گازي داراي گسترش زياد و ناهمگني بااليي هستند .در سال
 1811براي اولين بار گاز از شيل دونين  ،Dunkirkدر نيويورک توليد شد .در ابتدا چاههاي کم فشار کم عمق در نيويورک و
اوهايو متمرکز بوده و در سال  1315به تاثير ماتريکس و شکستگيها در سيستمهاي شيلي پي بردهاند [ .]1،1ازسال  1311تا
 1361گروه بررسي شيل گازي کلمبيا ،ساالنه  15تا 155چاه را در شيلهاي گازي حفرکرده و بررسيهاي شيل گازي را بهبود
بخشيدند [ .]1عالقه به توصيف سيستمهاي شيلي زماني ايجاد شد که مديريت تحقيق و توسعه انرژي ( )ERDAپروژه
شيلهاي گازي شرقي را در سال  1311به انجام رساند [ .]1،5،6،1در ايران نيز در سال  1135مديريت اکتشاف شرکت ملي
نفت ايران ،پيجوييهاي مقدماتي منابع شيل گازي را در حوضه هاي رسوبي زاگرس ،کپه داغ و ايران مرکزي انجام داده است
[ .]8نتايج اين مطالعات نشان داد که سازندهاي گرو و سرگلو در بخش مرکزي ناحيه زمينشناسي لرستان به عنوان مناطق
اميد بخش براي بررسيهاي تفصيلي اکتشاف شيل گازي هستند [ .]3هدف از اين مقاله مطالعات ژئوشيميايي و کانيشناسي
سازند شيلي گرو در منطقه لرستان و بررسي آن به عنوان منبع داراي پتانسيل نامتعارف گازي است.
در اين پژوهش در ابتدا نمونه هاي مربوط به چاه باباقير ،1تحت پيروليز راک-اول قرار گرفته و از لحاظ بلوغ و کيفيت مواد
آلي بررسي شدهاند .سپس تعدادي از نمونهها را جهت تعيين کاني شناسي و در نهايت بررسي ميزان شکنندگي تحت پراش
پرتو ايکس ،مطالعات ميکروسکوپ الکتروني  SEMو نيز مطالعات ميکروسکوپي قرار داده شده است.

 .2زمينشناسي منطقه
سازند شيلي گرو :نام سازند گرو از تنگ گَرو در کبيرکوه لرستان گرفته شده و بُرش الگوي آن در  15کيلومتري شمال شرق
روستاي قلعه دره مطالعه شده است [ .]15در محل بُرش الگو ،سازند گرو با  815متر ضخامت به  5عضو تقسيم شده ،ولي
به طور کلي ،سازند گرو از تناوب آهکهاي بسيار رُسي سياه راديولردار با شيلهاي سياهرنگ بيتوميندار پيريتي و چرتي
آمونيت و بلمنيتدار تشکيل شده است .در لرستان مرکزي اين سازند بيشتر شيلي است .ولي در فروافتادگي دزفول سنگآهک
بيشتر است .مرز پاييني سازند گرو بيشتر به رسوبات تبخيري هيث و گوتنيا است .مرز بااليي آن بسيار متغير است .گرو
ميتواند در زير سازندهاي مختلفي مانند ايالم و حتي سازند فَهليان قرار گيرد (شکل .]11[ )1اين موضوع نتيجه پيشروي
رسوبات ساحلي به حوضه رسوبي گرو است .پالنکتونها و راديولرها نشانگر محيط کم انرژي و بياکسيژن (حوضه
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ژرف دريايي) است .ريزسنگواره راديولر ،سن سازند گرو را نئوکومين تا کنياسين نشان ميدهد .با توجه به اينکه آثار حياتي
مانند پالنکتونها و بخصوص راديوالريا در اين سازند توسعه دارد و اثري از سنگوارههاي متعلق به محيطهاي کم عمق در
آن يافت نميشود و از طرف ديگر اغلب رسوبات اين سازند بسيار دانه ريز بوده و اليهبندي ظريف دارند ،لذا نشان ميدهد
که اين سازند ،اوآل فاقد بهم ريختگي بوده و ثانيآ از مواد حياتي و پيريت غني هستند و باالخره در اغلب رديفهاي آن،
ارگانيسمهاي کفزي  Benthonicديده نميشود .ميتوان چنين نتيجه گرفت که شرايط محيط رسوبي بسيار کم انرژي و فاقد
اکسيژن بوده که تماما معرف حوضه اقيانوسي مي باشد [.]11 ،11

شکل .1چينه شناسي لرتاسه در زاگرس_سازند گرو [.]11

در ناحية لرستان شيلهاي راديولردار خاکستري تيره تا سياه و آهکهـاي رُسي عميق سازند گَرو و در ناحية فــارس و
جنوب فروافتادگي دزفول ،سه سازنـــد فهليان ،گدوان و داريان به سن نئوکومين-آپتين است [ .]11منطقه لرستان با استفاده
از نمونههاي خرده حفاري مربوط به چاه باباقير 1مورد بررسي قرار گرفته است .چاه باباقير 1در ايالت زمينشناسي لرستان از
کمربند چين خوردگي و راندگي زاگرس واقع شده است .کمربند چين خورده و راندگي زاگرس در ايران بخش خارجي
کوهزايي فعال زاگرس را تشکيل ميدهد .در چاه باباقير 1سازند گرو بر روي سازند تبخيري گوتنيا قرار داشته و از عمق
 1865/8شروع شده و تا عمق  1531متري ادامه دارد .وضعيت حد بااليي سازند گرو بسيار متفاوت است .در برش نمونه
اين حد از طريق يک ناهمسازي فرسايشي با سنگآهکهاي بنگستان (آلبين-کامپانين) مشخص ميشود که وجود گلوکونيت
و ماسهاي بودن سر سازند گرو معرف آن است .در نواحي مرکزي استان لرستان سازند گرو در زير سازند سورگاه (کنياسين)
قرار ميگيرد .به اين ترتيب سازند گرو ميتواند در زير سازندهاي مختلفي واقع شود و اين موضوع خود معلول پيشرفت
رسوبات ساحلي محاط به حوضه رسوبي گرو تفسير ميگردد [ .]11در مقطع مورد مطالعه سنگآهک هاي سازند سروک بر
روي سازند گرو قرار ميگيرد.

 .5اصول و تاوري
شيلهاي گازي يکي از منابع نامتعارف بوده که متداولترين و فراوانترين سنگهاي رسوبي هستند .شيلهاي گازي حدود %35
مواد آلي موجود در سنگهاي رسوبي را به خود اختصاص دادهاند .به همين دليل اليه هاي شيلي بطورخاص مورد توجه قرار
گرفته است [ .]15شيلها برمبناي ميزان پختگي ميتوانند هم به عنوان شيل نفتي و هم گازي عمل کنند (شکل .)1
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شکل .2شيل هاي نفتي و گازي :اگر مقدار (سطح دگرريختي ماده آوي ،در واحد درصد)  LOM=0-5.7و ( Ro=0.2-0.4سطح بلوغ ،در
واحد درصد) باشد ناباوغ است و اگر  LOM=5.7-10.9و  Ro=5.7-10.9باشد در پنجره نفتزايي بوده و در صورتي له LOM=10.9-
 20و  Ro=1.02-5باشد در پنجره شيل گازي خواهد بود.

شيل گازي را ميتوان به عنوان سنگ دانه ريز غني از مواد آلي که داراي ذخيره اقتصادي گازي باشد ،تعريف نمود .سازندهاي
شيل گازي معموالً نازک و داراي گسترش زيادي هستند ،که داراي تخلخل بسيار پايين بوده و براي داشتن توليد اقتصادي از
آن ،ايجاد شکستگي ضروري است .در حال حاضر بيشتر توليدات مخازن شيل گازي از سنگ منشآ فوق بالغ حاوي کروژن
نوع  Iو  IIميباشند .مخازن شيل گازي داراي حداقل کل کربن آلي  1-5/5درصد است .مخازن شيل گازي داراي دوره توليد
طوالني با افت کم ميباشد که حدود  85-15سال به طول ميانجامد .پارامترها و خصوصيات کليدي براي بررسي کيفيت
شيل گازي شامل کربن آلي کل ( ،)TOCسطح بلوغ ( ،)Roکانيشناسي (کانيهاي رسي و کوارتز) ،ضخامت و گسترش
محيطي ،تخلخل و ميزان اشباع گاز (فاز آزاد و جذب شده) ،نوع مواد آلي ( )OMTاست .مطالعات اخير نشان ميدهد که
اغلب سازندهاي شيل گازي غني از مواد آلي داراي ضخامت ناخالص در حدود صدها متر ميباشد که تنوع عمودي آنها از
نظر غناي مواد آلي و کانيشناسي حتي در اليههاي عمودي کوچک هم ميتواند تغيير کند .ناهمگنيهاي عمودي مشاهده
شده را ميتوان به شرايط زمينشناسي زمان رسوبگذاري آنها ارتباط داد .پاسي و همکاران [ ]16عنوان کردهاند که تجمع
سنگهاي غني از مواد آلي تابع فرايندهاي کنترل کننده مهم نرخ توليد ،ميزان انحالل پذيري و نرخ تخريب مواد آلي است.
معموآل سنگهاي غني از مواد آلي در سه بخش فيزيوگرافي حاشيه قاره ،فالت قاره و شيب قاره در قلمرو درياييتجمع
مييابند .بسياري از تکنيکهاي ژئوشيميايي و پتروفيزيکي براي توصيف سنگ منشآ در پنجره نفتي ( )Ro=0.5-1توسعه يافته
است و گاهي با انجام برخي اصالحات براي مخازن شيل گازي که بلوغ حرارتي باالتري را نشان ميدهند نيز به کار ميرود
( .)Ro=1.1-4گاز در شيل ميتواند در شکستگيها ،منافذ و يا به صورت جذب شده در رس يا کروژن حضور داشته باشد.
هر چه منافذ بزرگتر باشند ميزان گاز جذب شده بيشتر است .کوچک بودن ذرات شيل به مفهوم کوچک بودن منافذ است .از
لحاظ ترکيب شيميايي ،شيل گازي عمدتاً مولد گاز خشک است که ترکيب اصلي آن متان است [.]15
جدول  1مهمترين ويژگيهاي زمينشناسي ،ژئوشيميايي و ژئوتکنيکي موثر براي توصيف شيل گازي بر مبناي شيلهاي گازي
آمريکا را نشان ميدهد [.]11

 .4ابزار و داده ها
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در اين پژوهش شيلهاي سازند گرو در منطقه لرستان و در چاه باباقير  1مورد ارزيابي قرار گرفته است .در طي اين مطالعات
تعداد  8نمونه از خردههاي حفاري جهت بررسي کاني شناسي با روش پراش پرتو ايکس ( )XRDدر مرکز تحقيقات و
فرآوري مواد معدني ايران مورد مطالعه قرار داده شده است .همچنين تعداد  15مقطع نازک و صيقلي براي مطالعات کاني
شناسي تهيه و توسط ميکروسکوپ نوري پالريزان با نور عبوري مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد  1مقطع صيقلي براي
مطالعات تکميليتر توسط ميکروسکوپ الکتروني در مرکز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران مورد بررسي قرار گرفت.
تعداد  15نمونه براي بررسيهاي ژئوشيميايي مورد تجزيه پيروليز راک اول (تعداد  11نمونه دردانشگاه نانسي فرانسه با
دستگاه پيروليز راک-اول  6و تعداد  16نمونه در پژوهشگاه صنعت نفت شرکت ملي نفت ايران با دستگاه راک-اول  )1قرار
گرفته است .در اين روش ابتدا نمونه تحت پيروليز و سپس مورد اکسيداسيون قرار ميگيرد .براي ثبت نتايج بدست آمده از
پيروليز و آون اکسيداسيون به ترتيب از آشکارسازهاي شعله يوني ( )FIDو آشکارساز هدايت حرارتي ( )TCDاستفاده شده
است .مقدار کمي از نمونه سنگي (حدود 155ميلي گرم) را در شرايط اتمسفري هليوم در  155درجه سانتي گراد به مدت
سه دقيقه حرارت داده و سپس درجه حرارت به ازاي  15درجه سانتي گراد در هر دقيقه تا  655درجه افزايش يافته است.
ارزان و سريع بودن اين روش از مزاياي آن محسوب مي شود.

 .1تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات
 .1-1لانيشناسي
مطالعات ميکروسکوپي نشان داد که حجم بيشتر نمونهها از کاني کربناته کلسيت تشکيل شده است .کوارتز ،موسکوويت،
کانيهاي رسي ،مواد آلي و پيريت ،ديگر کانيهاي تشکيل دهنده نمونه ميباشند .کلسيت با ابعاد بلوري  5/1تا  1/1ميليمتر
در نمونه ديده ميشود .همراه با کلسيت اليههايي از مواد آلي نيز در مقاطع ميکروسکوپي ديده شد .پيريت به دو شکل در
نمونه تشکيل شده است .شکل غالب پيريت به صورت بلورهاي فرامبوئيدال و ادخال در کانيهاي کربناته و مواد آلي ديده
ميشود (شکل  .)1ابعاد بلورهاي فرامبوئيدالي پيريت در حد  5تا  15ميکرون است .فراواني پيريت در سه نمونه با عمقهاي
 8155 ،8155و  8515فوتي بيشتر از ساير نمونهها بوده و در حد  1درصد است .شکل ديگر پيريت به صورت بلورهاي خود
شکل کوبيک و ابعاد  155ميکرون و به صورت پراکنده در نمونه تشکيل شده است (شکل  .)1مواد آلي به صورت بين اليهاي
با کانيهاي رسي و کلسيت ديده ميشود و همچنين به صورت کامل جانشين کاني کربناته شده است (شکل  .)1بلورهاي
موسکوويت نيز با فراواني  1تا  1درصد و ابعاد بلوري  5/1تا  1/1ميليمتر در نمونه ديده شده است (شکل .)1
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شکل  .5تصاوير ميکروسکوپي (اوف،

و ج) و ميکروسکوپ اوکتروني (( )SEMد ،پ و ت) از نمونههاي مورد مطاوعه .اوف) للسيت

( )Calو لانيهاي رسي همراه با ميان اليههايي از مواد آوي (مواد آوي (لرو ن) به رنگ سياه رنگ ديده مي شوند)،

) حضور لانيهاي

موسکوويت ( ،)MSللسيت و مواد آوي در نمونه ،ج) حضور لوارتز ( )Qtzهمراه با للسيت ،د) لانه فلزي سووفيدي پيريت ( )Pyبه صورت
خود شکل و منفرد در نمونه تشکيل شده است و پ و ت) حضور پيريتهاي فرامبوئيدال به صورت ادخال در للسيت.

جدول .1ويژگيهايي له براي توصيف يک شيل گازي موثر استفاده ميشود [.]11
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همانطور که در جدول 1ميتوان ديد آنچه براي کانيشناسي يک شيل جهت شناخت آن به عنوان شيل گازي مهم است،
مقدار محتواي کاني رسي است .درک مقدار و نحوه توزيع کانيهاي رسي در سيستمهاي توليدهيدروکربن به چند دليل مهم
است .اول اينکه رسها تخلخل و نفوذپذيري را کاهش ميدهند و در نتيجه باعث ميشوند که شکنندگي سنگ کاهش يابد.
در شيلهاي گازي توان شکنندگي سنگ براي توليد ضروري است و اينتروالهاي شکننده براي اهداف تکميلي ترجيح داده
ميشود .سه هدف براي تعيين مقدار کاني رسي در يک شيل گازي ميتواند مد نظر باشد )1 :شناسايي اينتروالهاي غني از
رس در چينه شناسي شيل )1 ،رسم نمودارهاي دوتايي اينتروالهاي غني از رس نسبت به نگارهاي چاهپيمايي به عنوان
نماينده شيل و  )1ايجاد ارتباط بين مقدار رس و توان توليد گاز [ .]18در نمونههايي که تحت پراش سنجي پرتو ايکس قرار
گرفته شدهاند کانيهاي کلسيت ،کوارتز ،پيريت و مقاديري اسمکتيت ،ايليت و مسکوويت ديده شده است ،مقدار کانيهاي
رسي بسيار کم و در حدود  1-1درصد است که با افزايش عمق در مقدار آن افزايش ديده ميشود .بنابراين از لحاظ
کانيشناسي ميتوان آن را تحت عنوان شيل گازي در نظر گرفت .در نمونههاي مورد مطالعه مقاديري دولوميت نيز در بعضي
از عمقها تشخيص داده شد که نشان از فرايند دولوميتي شدن در نمونه است .دولوميتي شدن در نمونهها خود باعث افزايش
تخلخل ميشود.
روابط کانيشناسي شکنندگي محاسبه شده در شيلهاي بارنت توسط [ ]13، 15مورد بازبيني قرار گرفته است .نسبتهاي
کوارتز-کربنات-رس نشان ميدهد که بخش داراي بيشترين شکنندگي شيل بارنت داراي کوارتز فراوان ،و بخش داراي
کمترين شکنندگي داراي بيشترين رس و بخشي که شکنندگي متوسط دارد داراي کربنات فراوان است که بر اين مبنا با توجه
به اينکه بيشتر نمونههاي ما داراي  15درصد کربنات و  15درصد کوارتز بوده است ،لذا با توجه به کم بودن مقدار رس
(حدود  1/5درصد) و باال بودن مقدار کربنات ،شکنندگي متوسط به باال است.
همچنين شکنندگي برروي عمليات تحريک شيل موثر است و با توجه به استانداردهاي موجود ميتوان بر اساس ضريب
شکنندگي سيال مناسب براي تحريک چاه را نيز پيشنهاد کرد (.)1

 .2-1ئوشيمي
در ارزيابي سنگ مادر از نقطه نظر اکتشافي ،سه فاکتور اصلي شامل کميت (مقدار  ،)TOCکيفيت (نوع مواد آلي يا نوع کروژن)
و ميزان بلوغ مواد آلي را بايد در نظر گرفت .امروزه مهمترين ابزار مورد استفاده در تجزيه وتفسير ژئوشيميايي ،روش پيروليز
راک-اول ( )Rock-Evalيا دستگاه ارزياب سنگ منشآ است .اين ابزار اطالعات مفيدي رادر مورد مقدار ماده آلي ،نوع آن و
ميزان بلوغ به ما ميدهد [ .]11،11در اين روش تجزيه نمونه به طور خودکار انجام شده و نتايج حاصل به صورت نمودارهاي
ژئوشيميايي ارائه ميشود.
تعداد  15نمونه از خرده هاي حفاري سازند گرو در چاه باباقير ،1مورد تجزيه راک اول قرار گرفت که نتايج حاصل از آن
در جدول  1آورده شده است .با توجه به اينکه تعداد داده هاي ژئوشيميايي در دسترس در مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت
کم بوده (تعداد 11نمونه با راک-اول  6در فرانسه انجام شده است) ،براي افزايش دقت بررسي هاي در دسترس تعداد 16
نمونه ديگر با راک-اول 1در پژوهشگاه صنعت نفت آناليز شده است .با توجه به اينکه يک سري از نتايج روند کاهشي Tmax

را در مقابل عمق نشان داده است (در حاليکه ،در نمونه هاي مربوط به اعماق بيشتر ،با توجه به اينکه کروژن دما و فشار
بيشتري را تحمل کرده و مقدار هيدروژن آن افزايش و کربن آن کاهش ميابد ،زماني که نمونه را براي پيروليز وارد راک-اول
مي کنيم بايد مقدار  Tmaxبيشتري را در پيک  S2نشان دهد)و يا اينکه  S1<S2بود ،تصحيحاتي که در ادامه به آن اشاره شده،
برروي داده ها انجام شده است .تصحيحات (کنترل کيفي) زيادي در اين زمينه وجود دارد که بر مبناي اين تصحيحات
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(جداول  1و جدول  ،)1دادههاي قابل قبول تعيين شده است (جدول  .)5تصحيحات انجام شده در اين پژوهش شامل موارد
زير است.
جدول  .2نتايج تجزيه راک اول-سازند گرو-چاه باباقير( 1تجزيه ها در دو زمان متفاوت انجام شده است) .اعداد عمقي لامل (بدون اعشار) با
راک-اول  0و عمقهاي ديگر با راک-اول 2مورد تجزيه قرار گرفته است.

جدول  .5دادههاي تصحيح شده مربوط به تجزيههاي انجام شده با راک-اول.0

نمودار  TOCدر مقابل  S1رسم شده است .در اين نمودار نتايجي که در باالي خط قرار گرفته قابل قبول نبوده و حذف شده
است (شکل.)5
همچنين  Tmaxدر مقابل عمق (شکل )6رسم شده که  Tmaxبا افزايش بلوغ و عمق بايد افزايش نشان دهد .همانگونه که در
شکل ديده ميشود نتايج مربوط به جدول  1روند کاهشي را نشان داده است و بنابراين احتمال خطا در آنها بيشتر است.
دادههايي که شاخص توليد ( )PIآنها بيشتر از  5/5است را در اين پژوهش حذف کرده و نتايج غير قابل قبول به شمار آمده
است.
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جدول  .4دادههاي تصحيح شده مربوط به تجزيههاي انجام شده با راک-اول.2

شکل  .1دياگرام  TOCدر مقابل  ،S1براي تصحيح دادههاي ئوشيميايي.

 .1-2-1نوع لرو ن
کروژن ،ماده آلي رسوبي توليد کننده پتروليوم و گاز طبيعي است ،که تحت عنوان مواد آلي پراکنده در رسوبات قديمي و غير
قابل حل در حاللهاي آلي ،تعريف ميشود .اين تعريف توسط [ ]11به صورت بخشي از موادآلي رسوبي غير قابل حل در
حاللهاي آلي معمول ،تغيير داده شده است.
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شکل  .0دياگرام  Tmaxدر مقابل عمق ،جهت تصحيح دادههاي ئوشيميايي .انتظار ميرود له ميزان بلوغ با افزايش عمق ،افزايش يابد .در
دادههايي له چنين روندي مشاهده نشود بايد با ترديد نگاه لرده و درصورتي له ساير روشهاي لنترل ليفيت نيز آن را ناييد لنند ،داده مورد
نظر حذف ميگردد.

کروژن از بقاياي ميکروارگانيزمها و گياهان و جانوران دريايي و درياچهاي ،و مقادير مختلفي از بقاياي خشکي تشکيل شده
است .بخش قارهاي (يا خشکي زاد) کروژن از لحاظ ترکيب عنصري شبيه به زغال است .زماني که دماي آن به حد خاصي
برسد ،برخي از کروژنها نفت يا گاز توليد ميکنند .در صورتي که اين نوع از کروژنها به ميزان زيادي در سنگي مانند شيل
جمع شده باشد ،و دماي آن به ميزاني که براي توليد هيدروکربن الزم است برسد شيل نفتي تشکيل ميشود [ .]11براي تعيين
نوع کروژن از دياگرام شاخص هيدروژن در مقابل شاخص اکسيژن (دياگرام ون-کرولن) [ ]11و دياگرام شاخص هيدروژن
در مقابل  ]11[ Tmaxاستفاده شده است .همانطور که در شکل 1نشان داده شده ،نمونههاي مورد مطالعه ازنوع کروژن

III

است.

 .2-2-1بلوغ مواد آوي
بلوغ مهمترين شاخص براي تعيين نفتزا يا گاززا بودن سنگ منشآ است .ژنز و پيدايش شيل گازي ميتواند از تخريب
زيستي مواد آلي ،تخريب حرارتي ،شکست حرارتي نفت خام و يا ترکيبي از آنها باشد .بر مبناي مقايسه بين ميزان گاززايي
شيل و پارامترهاي قابليت توليد ،بلوغ کم مواد آلي منجر به ميزان گاززايي کم و کاهش بهرهدهي گازي شده است ،در حالي
که بلوغ باالي مواد آلي ميزان گاززايي و بهرهدهي را افزايش ميدهد .اين ميتواند شامل شيلهايي باشد که ترموژنز (ژنز
حرارتي) ،مانند شکست حرارتي نفت خام و تخريب حرارتي کروژن ،برآنها حکمفرما است .ميزان قابليت بازيافت از يک
چاه منفرد در شيل ،اساسآ با بلوغ افزايش مييابد [.]11
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شکل ( .1اوف) نمودار ون-لروون و ( ) دياگرام  Tmaxدر مقابل شاخص هيدرو ن ،جهت تعيين نوع لرو ن بوده
(داده ها قبل از تصحيح) و نشان ميدهد نمونههاي مورد مطاوعه از نوع لرو ن  IIIاست.
از جمله فاکتورهايي که با آن مي توان بلوغ (قرارگيري در مرحله نفتزايي يا گاززايي) را تعيين کرد ،ضريب انعکاس
ويترينيت ( Roدرصد نور انعکاسي از نمونه در زماني که در روغن غوطه ور است ،و مقدار آن از کمتر از  5/1تا بيشتر از 1
تغيير ميکند ،مقدار تا  1/1مربوط به نفت و مقادير باالتر از  1/1مربوط به گاز است) و ( Tmaxدمايي که در آن پيک

S2

حداکثر مقدار است) است .در اينجا ما فقط داده هاي حاصل از پيروليز نمونهها را در اختيار داشته و از آن استفاده شده است.
با استفاده از فرمول ( )1مي توان ضريب انعکاس ويترينيت را نيز براي نمونهها تخمين زد [ .]15مقاديري که براي ضريب
انعکاس به دست آمده به صورت جدول  6بوده که محدوده آن تا حدودي پنجره گاززايي را تآئيد ميکند.
()1

Ro=0.018 (Tmax)- 7.16
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جدول  .1داده هاي ئوشيميايي قابل قبول پس از تصحيح

جدول .0ضريب انعکاس ويترينيت حاصل از فرمول ذلر شده در متن [.]21

همانطور که در شکل  8نشان داده شده است ،سنگ منشآ در مرحله نفتزايي و گازتر و ميعانات گازي است ،اما با توجه به
اينکه کروژن نوع  IIIبوده و واضح است که اين نوع از کروژن قادر به توليد نفت نخواهد بود لذا ممکن است که اين فاکتور
( )Tmaxتحت تآثير آلودگي نمونهها ويا ديگر شرايط قرار گرفته باشد .در شکل 3نشان داده شده است که سنگ منشآ بالغ
است .کم بودن مقدار شاخص هيدروژن نيز مي تواند تآئيد کننده (پختگي باال و تبديل کروژن به کربن) باشد ،لذا احتماالً
مقاديري گاز توليد کرده است.

 .5-2-1ليفيت سنگ منشآ
از جمله فاکتورهاي موثر بر روي کيفيت سنگ منشآ شامل نوع کروژن ،مقدار کربن آلي و ميزان شاخص هيدروژن است.
همانطور که قبالً نشان داده شد کروژن در اينجا از نوع  IIIبوده و گاززا است .گاززا بودن سنگ منشآ را ميتوان در نمودار
 S2در مقابل ( TOCشکل 15ب) نشان داد [ .]11با اين وجود که  HIنشان دهنده اين است که سنگ منشآ داراي کيفيت
خوبي نيست اما مقدار کل کربن آلي اين نقيصه را خنثي ميکند .نتايج ژئوشيمي نشان ميدهد که مقدار کل کربن آلي در
عمقهاي مختلف متفاوت است .اين تغييرات به دليل تغيير رخساره سازند گرو بدليل تغيير در محيطهاي رسوبي است.
همانطور که در دياگرام  TOCدر مقابل  S1+S2شکل 15الف نشان داده شده است [ ]11سنگ منشآ داراي کيفيت تقريبآ
خوب است.
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شکل ( .9اوف)  TOCدر مقابل  S1+S2جهت بررسي ليفيت منشآ TOC ) ( .در مقابل  S1گاززا بودن سنگ منشآرا تآييد ميلند.

شکل  .8شاخص توويد در مقابل  Tmaxبراي تعيين بلوغ نشان ميدهد له نمونههاي مورد مطاوعه بلوغ نسبتآ خوبي دارند.
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شکل ( .16اوف)  PIدر مقابل بلوغ و ( )  HIدر مقابل بلوغ جهت تعيين نوع هيدرولربور توويدي بکار رفته است.

 .4-2-1تعييين رخساره
جهت تعيين رخساره آلي نمونههاي مورد مطالعه از نمودار شکل  ]11[ 11استفاده شده است .در اين نمودار براساس تغييرات
مقادير  HIدر برابر  ،OIمحدوده رخسارهاي نمونههاي مورد مطالعه تعيين شده است (شکل  .)11اين نمودار شامل محدودههاي
مشخص شده  ،Aمحيط دريايي شديداً احيايي ،AB ،محيطهاي احيايي دريايي پيشرونده ،B ،محيطهاي دريايي يا درياچهاي
به طور نسبي احيايي ،BC ،محيطهاي داراي مواد آلي دريايي و قارهاي و رسوبگذاري سريع در شرايط اکسيدان،C ،
محيطهايي با سرعت رسوبگذاري متوسط در شرايط احيايي ،CD ،محيطهاي عميق در مجاورت نقاط کوهزايي و Dمحيط-
هاي قارهاي شديداً اکسيدان است .همانطور که در شکل  11نشان داده شده است ،نمونههاي مورد مطالعه دررخساره

CD

(محيطهاي عميق در مجاورت نقاط کوهزايي) واقع شده است که اين رخساره مطابق با رخساره ذکر شده در کتاب
زمينشناسي ايران [ ]11 ،11براي منطقه مورد مطالعه است.
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شکل  .11نمودار شاخص هيدرو ن در مقابل شاخص السيژنجهت تعيين رخساره.

 .0نتيجهگيري
در نمونههاي مورد مطالعه با توجه به اينکه فراواني حجمي کربنات (کلسيت و دولوميت)  15درصد ،کوارتز  15درصد و
رس  1/5درصد است ،ضريب شکنندگي شيلهاي گرو مناسب است .از لحاظ کانيشناسي نشان داده شد که مقدار کاني
رسي کمتر از 1درصد است که اين فاکتور براي توليد و استخراج گاز از سنگ منشآ ،با توجه به اينکه باعث افزايش امکان
شکنندگي سازند ميشود فاکتوري مناسب است.
همانطور که در جدول  1ديده ميشود ،مقدار کل کربن آلي سازند در محدوده خوبي قرار دارد ،که با افزايش عمق و افزايش
بلوغ نيز افزايش مييابد .برمبناي نمودار ون-کرولن و نمودار  HIدر مقابل  Tmaxسازند گرو داراي کروژن نوع  IIIاست.
نمودار  Tmaxپنجره نفتزايي را نشان ميدهد ،که همانطور که ميدانيم اين نوع کروژن قادر به توليد نفت نخواهد بود ،لذا
احتماالً بدليل آلودگي نمونه اين پارامتر فاقد صحت خواهد بود .البته مقادير انعکاس ويترينيت محاسبه شده (جدول )1در
بيشتر عمقها باالتر از  1/1بوده و از لحاظ بلوغ پنجره گاززايي را نشان ميدهد ،که اين مسئله با توجه به پائين بودن مقدار
شاخص هيدروژن نيز قابل قبول ميباشد.
اين موارد نشان ميدهد ميتوان شيلهاي گرو را شيل گازي در نظر گرفت :مقدار  TOCبا توجه به محدودههاي مختلف
موجود در محدوده مناسبي قرار گرفته است .سازند گرو داراي کروژن نوع  IIIبوده که اين دال برگاززا بودن اين سازند است.
مقادير انعکاس ويترينيت نشان دهنده وجود پنجره گاززايي است ،که کم بودن مقدار شاخص هيدروژن نيز پختگي باال و
پنجره گاززايي را تآئيد ميکند .همچنين نتايج ژئوشيميايي وجود رخساره عميق را در اين سازند نشان ميدهد .با توجه به
اينکه امروزه منابع نامتعارف از اهميت خاصي برخوردارند ،لذا ميتوان با انجام بررسيهاي پتروفيزيکي به تعيين ميزان تخلخل،
اشباع شدگي و در نهايت ميزان ذخيره موجود و تعيين اينتروالهاي مناسب پرداخت .بديهي است که در صورت امکان وجود
پيروليزهاي راک-اول بيشتر ميتوان دقت اين مطالعات را افزايش داد.

تشکر و قدرداني
نويسندگان از زحمات آقايان دکتر رضايي و دکتر رباني در داوري مقاله سپاسگزاري مي نمايند.
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Abstract
The giant oil and gas fields in the northern Persian Gulf correspond to reservoir intervals
which comprise Surmeh and Dalan formations. The main production units in these formations
are their upper carbonates with typically ooid grainstone to dolostone lithofacies. As a
comparative study the petrophysical characteristics of these formations were considered
based on core logging, well logging and petrography of thin sections. The upper carbonate
unit of the Surmeh Formation was studied in the Tabnak Field and the Dalan Formation in
the South Pars Field. The average porosities were 17.15% and 8.50% for the Surmeh and
Dalan reservoirs respectively. Their permeability’s were 308 md for the Surmeh and 30 md
for the Dalan reservoirs. This contrast in porosity-permeability data of the studied reservoirs
correspond to their depositional and diagenetic history. The high reservoir potential of the
Surmeh Formation correspond to its interparticle primary porosity partly remained after
partial early cementation and its intercrystalline porosity due to dolomitization. This is
different in the Dalan Formation which had a different diagenetic history and its porosity
mainly reduced during compactional processes during the burial as well as burial
cementation. However, although the Surmeh reservoir has a higher porosity and permeability,
it has a lower production yield, because of its limited source rock and migration pathways.

Key words: Reservoir potential, Surmeh Formation, Dalan Formation, Persian Gulf
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in southeast flank of the Khami anticline (east of
Gachsaran) and Correlation with two other sections of
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Abstract
In order to characterize the features of facies and depositional environment conditions of the
Asmari Formation in southeast flank of the Khami anticline with a thickness of 270 m has
been studied. the Field and laboratory studies, led to the identification 12 microfacies
(nummulitidae lepidocyclina packestone/rodestone, corallinacea benthic foraminifera
(perforate) packstone, bioclast neorotalia packestone, ooid grainstone, bioclast grainstone,
miliolid
neorotalia
nummulitidae
packestone,
miliolid
corallinacea
coral
floatstone/grainstone, bioclast benthic foraminifera (imperforate) packstone/grainstone,
miliolid packstone/grainstone, sandy mudstone, intraclast mudstone) that deposited in
continental slope, shoal, lagoon and tidal flat. In three different salinity facies environment
from 34 psu to over 50 psu in oligoophotic to euphotic environment and oligotrophy-weak
mesotrophy to eutrophy conditions in a homoclinal carbonate ramp platform recognized for
the Asmari Formation at this study area. Correlation of the Asmari Formation in 3 section, A
water salinity environmental correlation of the Asmari Formaion from Firozabad to east and
north of Gachsaran reveals that 1- during Rupelian the Asmari Formation deposited in a
normal water salinity environment, 2- while normal salinity water condition prevailed in
Gachsaran area during Chattian, the Fars area was under higher marine salinity environment.
Higher salinity environment developed during Aquitanian and Burdigalian in Gachsaran area.

Key words: Asmari Formation, Microfacies, Paleoecology, East of Gachsaran
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Abstract
Dalan and Kangan Formations are major gas reservoirs in the Persian Gulf and surrounding
area. Several supper giant gas fields has been found in the region. In this study reservoir rock
types were identified and were divided into four lithostratigraphic zones: K1 to K4. Each of
the four succeeding zones have been divided into different subzone.
This Studies identified different facies-types on the Dalan and Kangan formation in this
region.
Petrophysical & Petrographycal studies indicate that the best reservoir unites are found in:
Dolo-grainstones, Dolowakestones/Packstones and Grainstones.
Isopach maps and Depth maps show variations in thickness and depth of different zones in
this region.
Depth map on top of Kangan formation shows this formation getting deeper toward northwest and south east in the Persian Gulf. Continuity of marker beds in Permian/Triassic
sediment and paleontological evidence support diachroneity of these sediments.

Key words: Kangan, Dalan, Lithostratigraphic, Petrography, Petrophysics, Povosity and
Permeability, Carbonat facies, Persian Gulf
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Abstract
In order to study of Cretaceous/ Paleogene (K/Pg) boundary in the Izeh zone-Chahardeh
section, 100m of sediments at the top of Gurpi Formation are collected during geological
sampling. These sediments mainly consist of green shale and marl of Gurpi Formation. On
the basis of the identified planktonic foraminiferal assemblages, six biozones are recorded:
- Plummerita hantkenoides Zone (CF1), (Late Maastrichtian)
- Guembelitria cretacea Partial-range Zone (P0), (Danian)
- Parvularugoglobigerina eugubina Taxon-range Zone (Pα), (Danian)
- Eoglobigerina edita Partial-range Zone (P1), (Danian)
- Praemurica uncinata Lowest-occurrence Zone (P2), (Danian)
- Morozovella angulata Lowest-occurrence Zone (P3), (Danian-Selandian)
Based on above mentioned biozones, the Cretaceous/ Paleogene (K/Pg) boundary in this
section located on 79m lower than Pabdeh/Gurpi Formations boundary. The biostratigraphic
correlations based on planktonic foraminiferal zonations showed a comparison between the
biostratigraphic zones established in this study and other equivalents of the commonly used
planktonic zonal scheme around the Cretaceous/ Paleogene boundary in Tethys.
Key words: Cretaceous/ Paleogene boundary, Khuzestan, Izeh, biostratigraphy
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Abstract
Oil reservoirs are one of the important sources of energy due to which is caused by specific
rock mechanical properties, the ability to maintain hydrocarbon fluids. One of the major
problems that are occurred during drilling a well is instability of the wellbore. In order to
prevent this difficulty its need to predict stability of the rocks by using geomechanical
properties and in-situ stresses. A lack of accurate wellbore stability analysis brings many
problems such as borehole washout, breakout, collapse, stuck pipes and drill bits. In the
present research work the stability of an oil well located in Asmari reservoir of Ahwaz oil
field was stimulated by using numerical software FLAC3D and information obtained from
well log curves were evaluated and analyzed in two parts and the results were presented. Mud
pressure and mud weight in outset of wellbore plastic flow and also outset of shear failure in
wellbore were obtained for 7.5 meter of formation which mainly consists of limestone, marl.
Well stability analysis was performed in vertical direction, minimum horizontal stress and
maximum horizontal stress. Due to plastic movement and shear failure in wellbore, in first
stage the mud pressure occurred is 33 and 26.4 Mpa and the second stage it reaches to 45
and 30 Mpa, respectively.It indicates that tensile failure is in direction of maximum horizontal
stress and shear failure in direction of minimum horizontal stress. Subsequently, the result
shows that the analysis due to the low mechanical properties of the sandstone layer indicates
the maximum amount of displacement and loss. The safe mud window is small in this layer.

Keywords: stability analysis, shear failure, tensile fracture, the plastic-situ stresses
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Abstract
Nowadays because of the increase in both price and demand for fossil fuel, the
unconventional resources are becoming more important in most countries. Gas shale is one
of the important unconventional reserves. Gas shale is fine grain rocks, and has economic gas
reserves. Gas shale formations have very low porosity and for have, economic production
fracturing is essential. In this study, investigate Garue formation shales in Lorestan district
(case study of Babaghir 1 well-cutting samples) as unconventional reservoir. Garue formation
is consisting of alternation of black clay limestons bearing radiolar and blackbituminousshale
bearing.Plankton and radiolars show deep marine basin, and microfossils show thatGarue
formation age is Neocomian to Knyasyn.
Geochemical data show that Garue shale formation is good quality (profit area of Toc). In
addition, kerogen in Garue shale formation is type III, and show gas sources rock for Garaue
shale. In addition, this data confirm deep marine facies for Garue formation. Mineralogy
studies show that, Garu formation consist of the clay content less than 4% (4-3%), and the
brittleness index is sutable.
Keywords: Gas Shale, unconventional reservoir, X-Ray Diffraction, Rock-Eval Pyrolysis,
Geochemistry, Lorestan

117

ISSN 2251-8738

Iranian Journal of Petroleum Geology
Number 7, Spring & Summer, 2014
Contents
A comparison of the Surmeh and Dalan formations reservoir potential in the
Persian Gulf

Page
1

A. H. Jalilian

Microfacies and palaeoecology of the Asmari Formation in southeast flank of the
Khami anticline (east of Gachsaran) and Correlation with two other sections of
the Asmari Formation in the Zagros Basin

14

H. Ranjbar, A. Seyrafian, H. Vaziri-Moghaddam and A. Rahmani

Study of Petrography & Petrophysics of Permian- Triassic carbonate sediments
in Qatar –South Pars Arch
H. Mahbobipour and A.R. Bashari

34

Biostratigraphy of the Cretaceous/ Paleogene boundary in the Chahardeh section
(Izeh zone, Khuzestan province)
N. Hadavandkhani, A. Sadeghi, A. R. Tahmasbi and M. H. Adabi

Wellbore Stability Analysis During Drilling Using Geomechanical Model and
FLAC3D Software in Asmari Reservoir, Ahwaz Oil Field

50

M. Mirani and B. Habibnia

68
Investigation of Garue Shale as an Unconventional Hydrocarbon Reservoir
A. Lotfiyar, A. Chehrazi, M. R. Kamali and N. Sabeti

85

Iranian Journal of Petroleum Geology

ISSN 2251-8738

Number 7, Spring & Summer, 2014

Publisher: Iranian Society of Petroleum Geology
Editor in Charge: E. Kazemzadeh, Assistant Professor at RIPI
Editor in Chief: A. Seyrafian, Professor at University of Isfahan
Co- Editor: A. Bashari, Assistant Professor at RIPI
Executive Officer: M. Mohammadi
Internal Officer: A. Bahrami, Assistant Professor at University of Isfahan
Literary Editor: A. Bahrami, Assistant Professor at University of Isfahan

Editorial Board:
A. Bashari, Assistant Professor at RIPI
K. Seyed Emami, Professor at Tehran University
A. Seyrafian, Professor at University of Isfahan
M. R. Rezaei, Professor at Curtin University
I. Abdollahi fard, NIOC, Exploration Department
E. Kazemzadeh, Assistant Professor at RIPI
.R. Kamali, Associate Professor at RIPI
R. Mosavi Heami, Professor at Ferdosi Mashhad
A. Vatani, Associate Professor at Institute of Petroleum, Tehran University
Referees:
M. Abdideh
M. Amir Shahkarami
A. Bashari
A. Bahrami
AR. Rabbani
MR. Rezaee
Gh. Zargar
K. Syed Emamai
A. Seyrafian
A. Taheri
H. Ghobadi
E. Kazemzadeh
A. Kadkhodaie
B. Movahed
B. Vasseghi
H. Vaziri Moghaddam
J. Honarmand

Address:
Unit 4, No 7, 9th Alley, South Abozar St, Khajeh
Abd... St, Dr. Shariati Ave., Tehran
P. O. Box: 16315-499
Postal Code: 1661634151
Tel: (+98 21) 22856408
Fax: (+98 21) 22856407
Website: www.ispg.ir

