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چکیده

مخازن هیدروکربوری واقع در سازندهای کربناته سروک و ایالالم بعنالوان دومالین
مخازن مهم نفتی کشور از اهمیت باالیی برخورداراند .عمده ذخایر موجود در این مخازن در توالی های انحالل
یافته واقع در زیر سطوح ناپیوستگی تجمع یافته و از جنبه های مختلف مالورد مطالعاله محققالین قالرار گرفتاله
است .با این وجود ،بخشی از دخایر موجود در این مخازن ،در رخساره های گل غالالب (مادسالتون  /وکسالتون)
دور از ناپیوستگی ها تجمع یافته که تا کنون کمتر مورد توجه و مطالعه قالرار گرفتاله انالد .مطالعاله حاضالر ،بالر
اساس نتایج تلفیقی بدست آمده از مطالعات مغزه ،مقاطع نازک میکروسکوپی ،تصاویر میکروسالکوپ الکترونالی
( ،)SEMالگ های پتروفیزیکی و داده های تخلخل و تراوایی بدست آمده از  ۳چاه موجالود در میالدان نفتالی
آزادگان جنوبی ،به بررسی این افق های مخزنی پرداخته است .نتایج ایالن مطالعاله نشالان مالی دهالد کاله انالواع
مختلفی از حفرات در مقیاس میکروسکوپی در رخساره های گل غالب مخازن بنگستان دیده می شود که نالوع
و فراوانی آن ها به میزان زیادی وابسته به بافت میکرایت و جایگاه چینه شناسی آن ها است .بر همین اسالاس،
تعداد  ۶رده بافت میکرایت بر اساس مطالعات تصالاویر میکروسالکوپ الکترونالی تشالخیص داده شالد و کیفیالت
مخزنی آن ها مورد بررسی قرار گرفت .رخساره های گل غالب با تخلخل میکروسکوپی باال ( ۱۰تالا  ۲۵درصالد)
واحدهای مخزنی مهمی را در بخش پایینی سازند ایالم (سیستم تراکت پیشرونده) و بخش های میالانی سالازند
سروک شکل داده اند .در سازند ایالم ،رخساره های متعلق به دریای باز (رمالپ بیرونالی و حوضاله) بالا فراوانالی
الیگوستژین ها و فرامینیفرهای پالنکتون و غلبه حفرات میکروسالکوپی از نالوع قالالبی و درون اسالکلتی ،واحالد
مخزنی اصلی این سازند در میدان مورد مطالعه به شمار می روند که حفرات آن ها در یالک سیسالتم دیالاژنزی
بسته با نرخ جریان سیال پایین تکامل یافته است .بر خالف این ،در سازند سروک ،نفوذ سیاالت جوی و گردش
سیاالت تحت اشباع از کربنات کلسیم در یک سیستم دیالاژنزی نیماله بالاز سالبب انحالالل میکروسالکوپی ذرات
میکرایت و گردشدگی آن ها شده و رخساره های متخلخل با انواع حفرات انحاللی و بین دانه ای را در رخساره
های گل غالب الگونی و دریای باز پدید آورده است .در این سازند سروک ،چنین رخسالاره هالایی را مالی تالوان
بعنوان مخازن درجه دوم ،پس از رخساره های انحالل یافته و رودیستی ،به شمار آورد.

مقدمه
سنگ های کربناته حاوی انواع مختلفی از حفرات هستند که در اثر فرآیندهای همزمالان بالا رسالوبگذاری یالا پالس از آن
توسط فرآیندهای دیاژنزی شکل گرفته و تکامل یافته اند ( .)Ahr, 2008این حفرات را می توان بر اساس اندازه شالان باله
جفرات ماکروسکوپی و میکروسکوپی تقسیم بندی کرد ( .)Pittman, 1971تا کنون روش های مختلفی از دسالته بنالدی
حفرات بر اساس اندازه توسط محققین ارائه شده است ( .)Moshier, 1989در اغلب ایالن روش هالا ،مالرز  ۱۰میکالرون را
بعنوان جداکننده حفرات ماکروسکوپی و میکروسکوپی معرفی نموده اند (.)Coalson et al., 1985; Asquith, 1986
مخازن کربناته حاوی تخلخل های میکروسکوپی ،ذخایر هیالدروکربوری مهمالی را در سرتاسالر جهالان تشالکیل داده انالد
( .)Wilson, 1975; Volery et al., 2009; Carpentier et al., 2015; Lai et al., 2020در خاورمیانه ،معروف
ترین مخازن ریزتخلخل دار از توالی های گل غالب کرتاسه گزارش شده اند ( Moshier, 1989a,b; Lambert et al.,
 .)2006; de Perierea et al., 2011; Tavakoli and Jamalian, 2018در ایران ،مخازن کربناته گروه بنگسالتان،
شامل سازندهای سروک و ایالم ،به سن آلبین پسین – سانتونین ،دومین مخازن نفتی مهم پس از سازند آسماری به شمار
می روند ( .)Motiei, 1993اگرچه مهمترین افق های مخزنی این سازندها در رخساره های دانه غالب رودیستی و انحالل
یافتالاله تشالالکیل شالالده اسالالت ( ;Rahimpour-Bonab et al., 2012a, 2013; Omidvar et al., 2014
 ،)Navidtalab et al., 2014, 2016اما بخشی از ذخایر نفتی آن ها توسط رخساره های گل غالالب بالا تخلخالل هالای
میکروسکوپی میزبانی می شود که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
در این مطالعه ،از داده های مختلف پتروگرافی ،پتروفیزیکی و مخزنی جهت تفکیک انواع حفرات موجود در مخازن گروه
بنگستان در سه چاه از میدان نفتی آزادگان جنوبی استفاده شده است .تمرکز اصلی این مطالعه بر رخساره های گل غالالب
این توالی ها ،بافت های میکرایت و انواه تخلخل های میکروسکوپی موجود در آن هالا بالوده اسالت تالا از ایالن طریالق بتالوان
ارتباطات موجود بین بافت میکرایت ،نوع حفرات و کیفیت مخزنی را مشخص نمود .در نهایت ،تالش شده است تالا ارتبالا
بین افق های مخزنی ناشی از ریزتخلخل در این سازندها با تاریخچه رسوبی – دیاژنزی آن ها در چالارچوب سالکانس هالای
رسوبی مورد مطالعه قرار گیرد.
کرتاسه باالیی در حاشیه شمال شرقی پلیت عربی مصادف است با تحوالت شگرف تکتونیکی که موجب اثرات چشالمگیر
بر توالی های رسوبی ایالن زمالان در نالواحی مختلالف خاورمیاناله ،از جملاله ناحیاله زاگالرس و دشالت آبالادان گردیالده اسالت
( .)Heydari, 2008; Abdollahie-Fard et al., 2006رمپ های کربناته گسترش یافته بر روی ایالن پلیالت ،تالوالی
های مهم مخزنی را در نواحی مذکور شکل داده اند که از آن جمله می توان سازندهای سروک و ایالم و معادل های آن هالا
(نظیر سازند میشریف) را نام بالرد ( .)Vincent et al., 2015; Mehrabi et al., 2015aتالاثیر تحالوالت تکتالونیکی و
تغییرات سطح آب دریا سبب رخدادهای خروج از آب متعددی در این توالی ها شده و تشکیل ناپیوستگی های فرسایشی را
در پی داشته است که یکی از مهمترین آن ها در مرز بین سازندهای سروک و ایالم قرار گرفته است (ناپیوسالتگی تالورونین
میالانیRahimpour-Bonab et al., 2012a, b, 2013; Mehrabi and Rahimpour-Bonab, 2014; ،
.)Mehrabi et al., 2015a, b; Navidtalab et al., 2019b
سازندهای سروک و ایالم (معروف به مخازن بنگستان) با سنگ شناسی غالب آهکی ،آهالک آرژیلالی و دولالومیتی ،جالزو
مهمترین سازندهای مخزنی در میادین واقع در دشت آبادان محسوب می شوند (شکل  .)۱در میدان آزادگالان جنالوبی ،باله
دلیل آبده بودن سازند آسماری ،این سازندها مهمترین مخزن نفتی را تشکیل داده اند ( .)Assadi et al., 2016در ایالن
میدان ،بخش های میانی و باالیی سازند سروک به همراه سازند ایالم بعنوان مخزن شناخته شالده و مالورد حفالاری و مغالزه
گیری قرار گرفته اند.

موقعیت میدان آزادگان جنوبی در دشت آبادان و چاه های مورد مطالعه در این میدان (اقتباس شده از
.)Ezati et al., 2018

مواد و روش کار

نتیجه گیری

در مطالعه حاضر ،داده های مغزه ( ۴۸۰متر) ،مقاطع نازک میکروسکوپی ( ۹۲۰مقطع) ،تصاویر میکروسکوپ الکترونی (۵۵
نمونه) ،الگ های پتروفیزیکی (شامل الگ های نوترون ،صوتی ،گاما ،چگالی و مقاومت) و داده های تخلخل – تراوایی ( ۸۶۰نمونه)
به منظور ارزیابی افق های مخزنی سازندهای سروک و ایالم و نیز بررسی اهمیت ریزتخلخل ها در آن ها مورد استفاده قرار گرفته
است .این داده ها از سه چاه حفاری شده در بخش های مختلف میدان نفتی آزادگان جنوبی مورد استفاده قرار گرفته اند (شکل .)۱
به منظور نامگذاری بافتی ،طبقه بندی های دانهام ( )1962و امری – کلوان ( )1971و برای تفسیر رخساره ها از مدل استاندارد
فلوگل ( )2010استفاده گردیده است .به منظور تفکیک سکانس های رسوبی ،روش سکانس های پیشرونده – پسرونده ( )T-Rارائه
شده توسط امری ( )2002استفاده شده است.

بحث
انواع حفرات
در یک نگاه کلی و از نظر اندازه ،حفرات موجود در مخازن بنگستان را می توان در دو گروه عمده قرار داد:
 -۱حفرات بزرگ مقیاس (ماکروسکوپی) :این گروه شامل تخلخل های بزرگتر از  ۱۰میکرون تا چند سانتیمتری است که در
مغزه های حفاری ،پالگ ها و نیز مقاطع نازک به آسانی قابل تشخیص می باشند .بخشی از این حفرات از نوع اولیه بوده (تخلخل
های بین دانه ای و درون اسکلتی) و بخش مهمی از آن ها شامل حفرات و قالب های انحاللی می باشند که طی دیاژنز پدید آمده
اند (شکل  .)۵حفرات اولیه اغلب در رخساره های شول و انواع ثانویه در رخساره های واریزه ای ریفی و الگونی واقع در زیر سطوح
ناپیوستگی قابل مشاهده هستند .حفرات انحاللی عموما در سیستم تراکت های پیشرونده سکانس های سازند سروک مشاهده شده
اند و تخلخل های اولیه در بخش باالیی ( )RSTسازند ایالم از فراوانی بیشتری برخورداراند ،اما در افق های مختلفی از سازند
سروک نیز دیده می شوند.
 -۲حفرات کوچک مقیاس (میکروسکوپی) :حفرات میکروسکوپی با اندازه کوچکتر از  ۱۰میکرون که اغلب در بزرگنمایی های
خیلی باال در زیر میکروسکوپ های معمولی و نیز در تصاویر  SEMقابل مشاهده می باشند .آن ها شامل انواع مختلفی از تخلخل
های بین دانه ای (در بین ذرات میکرایت) ،بین بلوری (واقع در بین بلور های دولومیت یا کلسیت) ،درون اسکلتی (واقع در درون
حجرات فرامینیفرای پالنکتون) ،قالبی (ناشی از انحالل بخش مرکزی الیگوستژین ها) و انحاللی (ناشی از انحالل میکرایت) می
باشند (شکل .)۵
تقسیم بندی بافت میکرایت
مطالعه بافت های مختلف میکرایت در رخساره های گل غالب سازندهای سروک و ایالم بر اساس تقسیم بندی ارائه شده توسط
پریرا و همکاران ( )2011صورت پذیرفت .این تقسیم بندی بر مبنای مطالعات پتروگرافی بافت های میکرایت در تصاویر SEM
بوده و برای استفاده از آن نیازمند تصاویر متعدد از مخزن مورد مطالعه می باشیم .بر همین اساس ،تعداد  ۶رده بافت میکرایت در
سازندهای مورد مطالعه شناسایی گردید که به اختصار  )micrite textural class( MTCنامیده شدند .تصاویر  SEMاز
کالس های بافتی شناسایی شده در شکل  ۶نشان داده شده اند .توزیع چینه شناسی این رده های بافتی در کنار سایر عوارض
رسوبی در شکل های  ۷و  ۸برای سازندهای سروک و ایالم نمایش داده شده اند .این رده های بافتی عبارتند از:
 :MTC-1بافت گردشده ( )Roundedحاوی ذرات بی شکل تا نیمه شکل دار میکرایت با لبه های صاف و سطوح غیر مسطح.
 :MTC-2بافت نیمه گردشده ( )Sub-roundedحاوی ذرت نیمه شکل دار تا کامال بی شکل میکرایت با حاشیه های صاف تا
کمی محدب
 :MTC-3بافت مثلثی تا لوزی شکل ( )Scaleno-Rhombohedralبا بلورهای کشیده نوک تیز ،سطوح مسطح و لبه های
تیز.
 :MTC-4بافت چند وجهی تا لوزی شکل ریز ( )Micro-rhombic/Polyhedralحاوی ذرات میکرایت با لبه های
مشخص ،سطوج صاف و مرزهای تماس نقطه ای تا درهم فرورفته (جوش خورده).
 :MTC-5بافت فشرده شده و بی شکل ( )Anhedral compactبا ذرات میکرایتی چندوجهی تا بی شکل و کامال در هم
فرورفته با مرزهای مشخص بین بلوری.
 :MTC-6بافت ذوب شده ( )Fusedبا ذرات میکرایت بی شکل ،کامال در هم فرورفته و مرز های غیر قابل تشخیص.
در این تقسیم بندی ،رده های  ۱و  ۲را بافت های متخلخل ،رده های  ۳و  ۴را حدواسط و رده های  ۵و  ۶را بافت های متراکم
(فاقد تخلخل) در نظر می گیرند.

ستون رسوبی سازندهای سروک و ایالم در یکی از چاه های
مطالعه شده از میدان نفتی آزادگان جنوبی.

تصاویر میکروسکوپ الکترونی از شش رده بافتی میکرایت ( )MTCدر
سازندهای سروک و ایالم در میدان آزادگان جنوبی

تلفیق نتایج حاصل از مطالعات پتروگرافی بر روی مغزه های حفاری ،مقاطع نازک میکروسکوپی و تصاویر
میکروسکوپ الکترونی ( )SEMبا الگ های پتروفیزیکی و داده های تخلخل و تراوایی به منظور ارزیابی افق های
مخزنی سازندهای سروک و ایالم در سه چاه از میدان نفتی آزادگان جنوبی منجر به نتایج زیر گردید:
 -۱مطالعات رخساره ای منجر به تشخیص  ۱۰رخساره میکروسکوپی گردید که تفسیر آن ها حاکی از نهشته
شدن سازندهای سروک و ایالم بر روی پالتفرم های کربناته از نوع رمپ می باشد .این رخساره ها ،بر اساس
ویژگی های بافتی قابل تقسیم به دو گروه رخساره های گل غالب (الگونی و دریای باز) و دانه غالب (شول و
تالوس) می باشند که هر کدام سیستم حفرات اولیه خاص خود را دارند.
 -۲بررسی فرآیندهای دیاژنزی حاکی از تاثیر چشمگیر رخدادهای جوی بر روی سازند سروک و عدم تاثیر آن
ها در سازند ایالم می باشد .وجود ناپیوستگی های فرسایشی در مرز سنومانین – تورونین و تورونین میانی حاکی
از فازهای مکرر خروج از آب و تاثیر سیاالت جوی بر توالی های رسوبی سازند سروک می باشند .حفرات گسترده
انحاللی ،سیمانی شدن جوی ،آغشتگی به اکسیدهای آهن و گسترش افق های خاک قدیمه از جمله مهمترین
شواهد این فازهای خروج از آب می باشند که اثرات چشمگیری بر سیستم حفرات سنگ های مخزنی در مقیاس
بزرگ و کوچک داشته اند.
 -۳بررسی تصاویر  SEMمنجر به تفکیک  ۶رده بافتی در توالی های گل غالب سازندهای سروک و ایالم شد
و ارتباطات آن ها با ویژگی های رخساره ای ،مشخصات مخزنی (داده های تخلخل – تراوایی) و جایگاه های
سکانسی مورد مطالعه قرار گرفت .بر همین اساس ،واحدهای مخزنی گل غالب با تخلخل میکروسکوپی در دو
بخش از سازند سروک و نیمه پایینی سازند ایالم شناسایی گردید.
 -۴در سازند سروک ،وقوع دیاژنز جوی در سیستم باز با نرخ باالی گردش سیاالت منجر به گسترش تخلخل
های میکروسکوپی از نوع انحاللی و قالبی در افق های واقع در زیر مرزهای سکانسی (ناپیوستگی ها) شده و بافت
های متخلخل از نوع گردشده و نیمه گردشده را بوجود آورده است .در افق های چینه ای دور از ناپیوستگی ها،
فرآیندهای دیازنزی نظیر فشردگی ،سیمانی شدن و تبلور مجدد سبب ایجاد بافت های میکرایتی متراکم و غیر
متخلخل در رخساره های گل غالب شده است.
 -۵در سازند ایالم ،حفظ شدگی تخلخل های میکروسکوپی اولیه (بین دانه ای و درون اسکلتی) همراه با
انحالل دفنی سبب گسترش رخساره های گل غالب با مقادیر باالیی از تخلخل (تا  ۲۵درصد) در سیستم تراکت
پیشرونده سکانس رسوبی این سازند گردیده است .وجود یک سیستم دیاژنزی بسته با نرخ پایین گردش سیاالت
به حفظ بافت اولیه میکرایت در این رخساره ها کمک کرده و بهترین افق مخزنی سازند ایالم را در رخساره های
گل غالب بوجود آورده است.

نمودارهای تخلخل در برابر تراوایی برای رخساره های گل غالب و رده های بافتی میکرایت در سازندهای ایالم ( )A, Bو
سروک ( )C, Dدر میدان نفتی آزادگان جنوبی.
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