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ارزيابي شاخصهاي پتروفيزيكي در سازندهاي نفتي با استفاده از مفاهيم  
 شناسي سكانسي، مثالي از سازند آسماري در ميدان مارون چينه

 
 دوست ، عبدالحسين اميني، آرامه ايمن1وحيد توكلي

 دانشگاه تهران، دانشكده علوم
 

 چكيده
شناسـي    چينـه اوايي و درك ارتباط اين پارامترهـا بـا مفـاهيم             شاخصهاي پتروفيزيكي از قبيل تخلخل و تر       ارزيابي
يكي از بهترين روشهاي درك اين ارتباط تعيـين         .  از موضوعات مورد عالقه بسياري از محققين مي باشد         سكانسي

 كه بـه بررسـي ارتبـاط    است ) Rock fabric petrophysical classes( هاي پتروفيزيكي فابريك سنگ رده
يابي به اين منظور در سازند آسماري در ميدان مـارون از      براي دست .پردازد    خلخل و تراوايي مي   فابريك سنگ با ت   

 5با توجه به اطالعات مذكور تعـداد  . اطالعات مغزه مربوط به پنج چاه و الگهاي مربوط به دو چاه استفاده گرديد    
كـي فابريـك سـنگ ، چگـونگي     هـاي پتروفيزي  سكانس اصلي در اين سازند تشخيص داده شد و بـا محاسـبه رده    

نتايج نشان داد كه از سمت شـرق  . ها در هر سكانس و نيز در كل ميدان مورد بررسي قرار گرفت تغييرات اين رده  
ها افزايش مي يابد، اين روند از قاعده به سمت باالي آسماري              به غرب ميدان با عميق شدن حوضه ميزان اين رده         

ها كاهش پيدا     ميزان رده ) LST(يز در ابتداي باالآمدن آهسته سطح آب دريا         در هر سكانس ن   . شود  نيز مشاهده مي  
در ابتدا و انتهـاي مرحلـه بـاال آمـدن سـريع سـطح آب دريـا                  . باشد  دهنده افزايش انرژي محيط مي      كرده كه نشان  

)TST ( تيم كـه   هـا هسـ     ها افزايش پيدا كرده و فقط در بخش مياني اين مرحله شاهد كاهش ميـزان رده                 ميزان رده
 و پيشـروي مجـدد   mfsبا عبور از مـرز  . باشد بيانگر افزايش انرژي ناشي از قرارگيري در زون شكست امواج مي          

ها به سمت دريا و نزديك شدن به مرز سكانسي همزمان با افزايش انرژي و تـأثير فراينـدهاي دياژنتيـك،        رخساره
 .يابد ها كاهش مي رده
 

 مقدمه
ي مانند تخلخل و تراوايي از اهداف اصـلي و يكـي از اولويتهـاي مطالعـه              ارزيابي شاخصهاي پتروفيزيك  

پيمـايي،    ها، نمودارهـاي چـاه      دست آمده از مغزه     اين ارزيابي با استفاده از اطالعات به      . مخازن نفتي است  
شناسايي و درك رابطه بين اين پارامترهـا        . پذيرد  شناسي سكانسي و محيط رسوبي انجام مي        مفاهيم چينه 

با توجـه  ).  Turgut et al., 2000براي مثال(وضوعات مورد بررسي محققان مختلف بوده است از م

                                                 
 .ارائه دهنده مقاله 1
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شناسي سكانسي در ارزيابي سازندهاي نفتي و نيز اهميت مطالعـه كيفيـت               به كاربرد فراوان مفاهيم چينه    
 Hampson etبراي مثال (باشد  مخزني اين سازندها، درك ارتباط اين دو مفهوم بسيار مورد توجه مي

al., 2004 .(هــاي پتروفيزيكــي فابريــك ســنگ  تعيــين رده(Rock fabric petrophysical 

classes)       شناسي سكانسي يكي از بهترين روشهاي تعيـين ارتبـاط             و بررسي ارتباط آنها با مفاهيم چينه
كـي  ترين شاخصـهاي پتروفيزي  از آنجا كه تخلخل يكي از اصلي. (Lucia, 1999)اين دو پارامتر است 

بندي كه اين دو پارامتر را بـه يكـديگر مربـوط              است، جهت بررسي رابطه آن با بافت سنگ ارائه تقسيم         
اي   ذره  بدين منظور لوسيا تخلخل موجود در كربناتهـا را بـه سـه دسـته كلـي بـين                  . سازد ضروري است  
(interparticle)اي غيرمـرتبط   ، حفره(separate vug) اي مـرتبط    و حفـره(touching vug) 

بنـدي آرچـي و چوكـت و     بندي را به همراه تقسيم  اين تقسيم1شكل ). Lucia, 1983(كند  تقسيم مي
 . دهد پري نشان مي

شود كه يـك   اي مرتبط به تخلخلهايي اطالق مي اي و حفره ذره بندي تخلخلهاي بين در اين سيستم تقسيم 
ه تخلخلهاي غيرمرتبط تأثير اندكي بـر       از آنجا ك  . دهند  سيستم فضاهاي خالي مرتبط به هم را تشكيل مي        

اي مرتبط و تراوايي      توليد مخازن يا باالبردن كيفيت مخزني يك واحد دارند، لذا عمدتاً تخلخلهاي حفره            
گردنـد    اين نوع تخلخلها به طور عمده توسـط فابريـك سـنگ كنتـرل مـي               . گيرند  مورد بررسي قرار مي   

(Lucia, 1995) .كنـد و   ون، اندازه دانه اندازه فضاهاي خالي را كنترل ميدر فابريك كربناتهاي گرينست
دهـد    انـدازه ذرات ميكرايـت ايـن كـار را انجـام مـي      (Mud dominated)افزون  در فابريكهاي گل

هـا    ها و اندازه ذرات ميكرايت بـين دانـه          افزون اندازه دانه    در پكستونهاي دانه  ). 1383رضايي و هنرمند،    (
 ).2شكل (كند   را كنترل ميتوزيع اندازه فضاهاي خالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ارتباط بين تراوايي هوا با تخلخل       -2 مقايسه تخلخلهاي تعريف شده توسط لوسيا،                         شكل -1شكل 
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)−∆−= φφ 189(145.09.410 t
SV

 (Lucia, 1983)ها     در سنگهاي كربناته بر اساس اندازه دانه                  (Lucia, 1999)          آرچي و چوكت و پري 
اي و تراوايي در حد قابل قبـولي متناسـب بـا انـدازه ذرات تشـكيل       ذره بطور كلي توزيع تخلخلهاي بين   

شـكل  (شـود     اين ارتباط كم و بيش در سنگهاي دولوميتي نيز ديده مـي           . باشد  دهنده و فابريك سنگ مي    
3.( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افزون با اندازه   دولستونهاي گل(a). ابر تخلخل در دولوميتها تراوايي در بر(Cross plot) دياگرام دوگانه -3شكل 
 (c).  ميكرون150 تا 15 و اندازه بلورها 200ها  متوسط اندازه دانه.  دولوگرينستون(b).  ميكرون150 تا 10بلوري بين 

 (Lucia, 1999). است 2ها مانند شكل  محدوده. افزون با بلورهاي ريز تا متوسط دولوپكستونهاي دانه
 

اي از روي آزمايشات مغزه و مقاطع نازك تهيه شـده از آنهـا                ذره  ميزان تخلخل كل و نيز تخلخلهاي بين      
دسـت    براي بـه  . توان ارزيابي نمود    هاي الگ نيز مي     اين تخلخلها را با استفاده از داده      . قابل استنباط است  

 - نـوترون  (Cross-plot)انـه   آوردن تخلخل كل با استفاده از الگها از روشـهايي ماننـد ديـاگرام دوگ              
تـوان بـا     نوترون استفاده گرديده و ميزان تخلخل غيرمرتبط را مـي     - دانسيته و سونيك   -دانسيته، سونيك 

 :(Wang & Lucia, 1993)دست آورد  استفاده از فرمول زير به
 

 )1:       (فرمــــــول كلــــــي
    )2:        (براي آهك

 
  ميزان تخلخل كلφ وسرعت صوت الگ سونيكt∆ اي غيرمرتبط،  خل حفره تخلSVφكه در آن

تراوايـي بـا اسـتفاده از    . توان با استفاده از آزمايشات مغزه تعيين نمـود      ميزان تراوايي را نيز مي    . باشند  مي
 . شود هاي الگ نيز ارزيابي مي روشها و معادالت مختلف از روي داده

اي و تراوايـي كنتـرل     به طـور عمـده توسـط تخلخلهـاي بـين ذره     از آنجا كه كيفيت مخزني يك سازند     
توان گفـت كـه پارامترهـاي         باشند، پس مي    شوند و اين دو پارامتر خود تحت تأثير فابريك سنگ مي            مي

)−∆−= φφ 189(10 tba
SV
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)log(
)log()log(

10 ipDB
KipCA

Class Φ+
−Φ−

=

با تلفيـق  . گردد پتروفيزيكي يك مخزن به طور عمده توسط فابريك سنگهاي تشكيل دهنده آن كنترل مي    
هاي اصـلي تغييـرات       توان محدوده   اي، تراوايي و فابريك سنگ مي       ذره  اي بين هاي مربوط به تخلخله     داده

 ).4شكل  ((Lucia,1999) اين سه عامل با يكديگر را تصوير نمود
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (Lucia, 1999).   تراوايي براي آهكها و دولوميتها-  دياگرام دوگانه تخلخل-4شكل 
  

اي، تراوايـي و فابريـك سـنگ قابـل تشـخيص              ذره  در اين شكل سه محدوده اصلي براي تخلخـل بـين          
افـزون بـا بلورهـاي     شده، پكستونهاي دانـه   شامل گرينستونهاي دولوميتي1فابريكهايي محدوده  . باشد  مي

افـزون بـا      افزون، دولوپكستونهاي دانه     شامل پكستونهاي دانه   2افزون، محدوده     درشت و دولستونهاي گل   
 شـامل پكسـتونهاي     3افزون با بلورهاي متوسـط و محـدوده           اي گل بلورهاي ريز تا متوسط و دولستونه     

توان براي    هرچند كه مي  . باشند  افزون با بلورهاي ريز مي      افزون، وكستون، مادستون و دولستونهاي گل       گل
هـاي   دسـت آوردن رده  ها معادله خاص خود را ارائه داد، فرمـولي كلـي بـراي بـه     هريك از اين محدوده  
 .(Lucia, 1999)توان ارائه نمود  به اين نمودار نيز ميپتروفيزيكي با توجه

 
Log (K)= (A-B* log(class)) + (C-D* log(class)) * log(φip) )3    (  

 :شود و از آنجا نتيجه مي
 )4( 
 :كه در آن 

A= 7982/9  B= 0838/12  C= 6711/8  D= 2065/8  
K :دارسي تراوايي برحسب ميلي  φip :رت كسرياي به صو ذره تخلخل بين 

Class :رده پتروفيزيكي فابريك سنگ 
باشـد، لـذا      اي و تراوايي در تمامي ميدانهاي نفتي يكسان نمي          ذره  از آنجا كه رابطه كمي بين تخلخل بين       

هـاي متفـاوتي       ذكر شده در ميدانهاي مختلف سبب ايجـاد محـدوده          A,B,C,Dكاربردن مقادير ثابت      به
به عبارت ديگر هرگاه اين اعداد ثابت در مورد مطالعه      . گردد   مي هاي پتروفيزيكي فابريك سنگ     براي رده 

ها متفاوت خواهد بود اما رونـد ذكـر شـده در تمـامي مـوارد                  كار روند، محدوده تغييرات رده      ديگري به 
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اي و تراوايـي و مشـخص نمـودن رده     ذره توان با داشتن مقادير تخلخـل بـين        در نتيجه مي  . يكسان است 
از آنجا كه توزيع بافتهاي     . دست آورد   سنگ، اين اعداد ثابت را در مورد هر ميدان به         پتروفيزيكي فابريك   

توان با اسـتفاده   ، مي(Kerans & Fitchen, 1995)باشند  رسوبي نيز منطبق با تغييرات سكانسي مي
و بدين منظور كرانس    . هاي پتروفيزيكي را در يك حوضه ارزيابي نمود         از مفاهيم سكانسي، تغييرات رده    
 ، سكانسـهاي فركـانس بـاال   (high frequency cycles, HFC)فـيچن سـيكلهاي فركـانس بـاال     

 (high frequency sequences, HFS)  و سكانسهاي مركـب (composite sequence) را 
 عبارت اسـت از مجموعـه واحـدهاي    HFCيك . (Kerans & Fitchen, 1995)كنند  تعريف مي

 و يـا  (marine flooding surface) سطوح گسـترش آب دريـا   وسيله مرتبط از نظر زايشي كه به
توان گفت كه تعريف ارائه شـده توسـط كـرانس             با اين تعريف مي   . گردند  سطوح معادل آنها محدود مي    

ــك ــراي يـــ ــكانس  HFC بـــ ــادل يـــــك پاراســـ ــي(parasequence) معـــ ــد  مـــ  باشـــ
(Vail et al., 1977) . بدين ترتيب يكHFSسـيكلهاي فركـانس   . دباشـ   نيز معادل يك سكانس مي

باال در ارزيابي پارامترهاي پتروفيزيكي كاربرد فراوان داشته و توالي آنها در سكانسـهاي موجـود، تـوالي       
در نتيجـه بـا مشـخص نمـودن     . (Lucia, 1999)دهـد  دسـت مـي   پارامترهاي پتروفيزيكي مخزن را بـه 

 پتروفيزيكـي يـك     تـوان خصوصـيات     مرزهاي سكانسي و سطوح حداكثر گسترش سطح آب دريـا مـي           
بعـد    هرگاه بتوان ايـن ارتبـاط را در سـه         . استراتيگرافي بيان نمود    سازند را در چارچوب مفاهيم سكانس     

 .گردد بيني و ارزيابي پتروفيزيكي يك مخزن در ميداني خاص ممكن مي فضايي نمايش داد، پيش
 

 كاربرد روش در ميدان مارون
ري در ميدان مارون از اطالعات مغزه مربوط به پـنج     جهت بررسي خصوصيات پتروفيزيكي سازند آسما     

با توجـه بـه محرمانـه بـودن اطالعـات،          . چاه و اطالعات الگ دو چاه از پنج چاه مذكور استفاده گرديد           
 نامگذاري گرديده و جهت نمايش موقعيت آنهـا، سيسـتم مختصـات        E تا   A هاي مذكور با حروف     چاه

توزيع ايـن چاههـا در سـطح ميـدان بـه            . ن تعريف گرديد  غرب ميدا   دكارتي جديدي با مركزيت جنوب    
پوشـش  % 75 كـه داراي  Bبــه غيـر از چـاه    . دهد ايست كه تقريباً تمامي طول ميدان را پوشش مي     گونه

هـاي كمـي،    با توجه به عدم وجود داده. باشد هاي مغزه تقريباً كامل مي      ها داده   باشد در ساير چاه     مغزه مي 
در . محاسبه گرديد ) 2معادله  (هاي الگ سونيك       با استفاده از داده    B  و Aهاي    هاي در چا    ذره  تخلخل بين 

اي بـا كسـر كـردن مجمـوع           ذره  هاي كمي، تخلخل بين     باتوجه بـــه وجود داده    )C،D ، E(ها    ساير چاه 
 از تخلخــل )Moldic( و قــالبي )Interaparticle(اي  ، درون ذره)Vug(اي  هــاي حفــره تخلخــل
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اي را در ميـدان   ذره  به ترتيب توزيع تخلخل كل و تخلخـل بـين  6 و 5شكل هاي   . ديدكــل محاسبه گر  
 .دهند نشان مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اي در سازند آسماري در ميدان مارون ذره  تخلخل بين-6شكل .             توزيع تخلخل كل در سازند آسماري، ميدان مارون-5شكل 
 

 ).7شكل (هاي مغزه استخراج گرديد  دهها از روي دا تراوايي در كليه چاه
 )Mixed(   كربناته-با توجه به اين كه سازند آسماري در ميدان مارون داراي ليتولوژي مخلوط آواري

 ها و به ويژه باشد تعيين مرزهاي سكانسي عمدتاً بر مبناي حضور آواري مي
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 .ان مارون  محدوده تغييرات تراوايي سازند آسماري در ميد-7شكل
سنگ هاي رودخانه اي و بادي در اين ميدان قابـل        دو نوع اصلي ماسه   . ها صورت گرفته است    سنگ ماسه

ماسه هاي بادي با معيارهـايي ماننـد عـدم حضـور سـيمان ، جورشـدگي خـوب در               . باشد  تشخيص مي 
دم هاي ريز تا متوسط ، كرويت و گردشدگي متوسـط تـا خـوب ، عـدم وجـود رس و ميكـا و عـ          ماسه

هـاي دانـه     اي با معيارهايي مانند همراه بودن بـا رخسـاره          هاي رودخانه  هاي دريايي و ماسه    حضور فسيل 
 . باشند هاي دريايي قابل تشخيص مي هاي كربناته و فسيل ريزتر سيلت و رس، حضور سيمان

 )Relative sea level fall(ها نشـان دهنـده پـايين رفـتن نسـبي سـطح آب دريـا         از آنجا كه ماسه
هـا بـه عنـوان مـرز سكانسـي در نظـر        هاي بادي سطح بااليي اين ماسه   باشند در صورت وجود ماسه      مي

هـا بـه عنـوان     سـنگ  هاي سابخايي روي اين ماسه اي ، دولوميت  هاي رودخانه  گرفته شد و در مورد ماسه     
 تغييـرات   آب دريا  نيز بـه وسـيله       سطح  تردگي  سسطوح حداكثر گ  . شود مرز سكانسي در نظر گرفته مي     

الگ  در APIهاي پالژيك مناطق عميق ، حضور گلوكونيت و افـزايش   ها ، وجود فسيل   ليتولوژي آهك 
انـد   در مواردي كه شيلها به عنوان حداكثر گسترش سطح آب دريا در نظر گرفته شده              . گاما تعيين گرديد  

 .باشد ، ماهيت دريايي آنها با توجه به شواهد موجود قابل اثبات مي
 نشـان   8هاي مورد مطالعه در شكل        ليتولوژي سازند آسماري در ميدان مارون و تطابق آن در چاه          توزيع  

 .داده شده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سازي  مدل: B. هاي مورد مطالعه تطابق ليتولوژي در چاه: A.  توزيع ليتولوژي سازند آسماري در ميدان مارون-8شكل 
 .هاي مورد مطالعه تغييرات آن در حواشي چاهبيني  بعدي ليتولوژي در ميدان و پيش سه

 



 
 
 

 1384، دانشگاه تربيت معلم تهران، مجموعه مقاالت نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

 

561 

با توجه به پارامترهاي ذكر شده تعداد پنج  سكانس اصلي در سازند آسماري تشـخيص داده شـد و در                     
توصيف دقيق ليتولـوژيكي    . ها سطح حداكثر گسترش آب دريا نيز تعيين گرديد         مورد هريك از سكانس   

هاي فرعي را نيـز فـراهم آورده اسـت ، امـا از               كانسسازند آسماري در ميدان مارون امكان تشخيص س       
گـردد در ايـن      هاي اصـلي تعيـين مـي       آنجا كه تغيير پارامترهاي پتروفيزيكي بطور عمده توسط سكانس        

 .گردد نظر مي هاي فرعي صرف مطالعه از ذكر سكانس
 وجود يك سطح حـداكثر گسترش سطح آب دريا در قاعده سازند آسـماري توسـط محققـان مختلـف                  

 در اينجا نيـز حضـور تـوالي آهـك و شـيل در       ).,Sharland  2001براي مثال(اثبات گرديده است 
.  درنظـر گرفتـه شـد      (mfs) به عنوان اولين سـطح گسـترش آب دريـا            Aقاعده سازند آسماري در چاه    

تـادن سـطح   فدهنده حـداكثر پـايين ا   اي در آسماري پاييني  كه نشان  سنگهاي رودخانه  حضور اولين ماسه  
با توجه بـه ضـخامت سـازند        . درنظر گرفته شد  )  SB1(باشد به عنوان اولين مرز سكانسي        آب دريا مي  

 با حضور Dو در چاه سنگها   با حضور ماسهA  اين مرز سكانسي در چاه D وA آسماري در چاههاي
 چـاه   به سمت باال حضور ميان اليه آهك در تناوب ماسه هـاي           . شود  آهكهاي دولوميتي شده شناخته مي    

D     فرامهاي پالژيك گلوبيژرينا در چاه      و افق  شيل حاوي A        به عنوان دومين سطح حداكثر گسـتردگي 
 بـا حضـور   A در چـاه  SB2دومـين مـرز سكانسـي     . (mfs2)دريـا در نظـر گرفتـه شـد     سـطح آب 

 بـا حضـور     Dشود كه اين مرز در چـاه          سنگهاي ضخيم اليه و افق دولوميتي روي آن مشخص مي          ماسه
گردد عميق شدن حوضه      منجر به تشكيل افق نسبتاً ضخيم آهكي مي        C و B دولوميتي و در چاه    آهكهاي

تـر سـنگ    ها به افـق پـر انـرژي    آهك وكستوني ادامه يافته و مرز تبديل اين وكستون تا تشكيل افق سنگ  
ــه      ــر گرفت ــا در نظ ــطح آب دري ــتردگي س ــداكثر گس ــطح ح ــومين س ــوان س ــه عن ــتوني ب آهــك پكس

سـومين   .شـود  ها اين سطح به صورت آهك يا آهك دولوميتي شناخته مي  ساير چاهدر.(mfs3)شود مي
 بـا  E وD هـاي   با حضـور آهـك دولـوميتي انيـدريت دار ، در چـاه      A ، در چاه     (SB3) مرز سكانسي 

چهارمين سطح حداكثر   . گردد   با حضور ماسه سنگها مشخص مي      C و B دولوميت آهكي و در جاههاي    
 از شرق به غرب ميدان به ترتيب با حضور آهك دولـوميتي ، شـيل و                 (mfs4)گسترش آب در خشكي   

حضور دولوميت در باالي اين مرز نشان دهنده كم عمق شدن حوضـه بعـد از ايـن                  . آهك مشخص شد  
  با حضـور يـك اليـه دولوميـت همـراه بـا       A در چاه (SB4)چهارمين مرز سكانسي  .سطح مي باشد

 بـا حضـور دولوميـت آهكـي         C و Bلوميت و در چاههاي      با حضور دو   D و E انيدريت و در چاههاي   
صورت يـك اليـه نـازك          به A در چاه    (Mfs5)پنجمين سطح حداكثر گسترش آب    . مشخص مي گردد  

شيل داراي گلوكونيت به همراه يك افزايش شديد در الگ گاما مشخص مي گـردد و در سـاير چاههـا                     
 ،راس ماسـه هـاي      A در چـاه     SB5پنجمين مرز سكانسي    . شود  اين سطح با حضور آهك مشخص مي      
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 وجود دارد و البته از ضخامت آن به         Dاين ماسه در تمام چاهها به جز چاه         . شود  بادي در نظر گرفته مي    
. شـود   اين مرز با حضور دولوميـت هـا شـناخته مـي     Dشود و تنها در چاه        سمت غرب ميدان كاسته مي    

آخرين سطح حداكثر گسـترش آب دريـا در         حداكثر عميق شدگي در آهكهاي بااليي آسماري به عنوان          
 . نظر گرفته شد

 B وAهـا در چاههـاي    با توجه به فرايندهاي ذكرشده براي تعين رده پتروفيزيكي فابريـك سـنگ ، رده    
 ).9شكل ( بر اساس دادهاي مغزه تعيين گرديد Eو D وCهاي الگ و در چاههاي  برمبناي داده

اين كه   و با توجه به      C و ادامه اين روند در چاه        Dي در چاه    حضور بيشتر دولوميتها و دولوميتهاي آهك     
 از سـمت  دهـد  ، نشان مـي )Intera, 1992(اند  در ابتداي مراحل دياژنز به وجود آمده ها دولوميتاغلب

هاي تعين شده نيز به خوبي مشـخص       اين روند بر روي رده    .يابد   شرق به غرب عمق حوضه افزايش مي      
 و  1كمربندهاي  ( در حوضه هاي كربناته      بخشهايي از منطقه ساحلي   انرژي بودن   با توجه به كم     . باشد مي
 ،)(Wilson, 1975) شـلف 23 تا 19هاي استاندارد  و ريزرخساره (Buxton et al., 1989) رمپ 2

در ادامه به سـمت     ). 9ل  شك(يابد   ها افزايش مي     رده C و به ميزان كمتر در چاه        Dدر شرق حوضه چاه     
شدن حوضه و نزديك شدن بـه زون شكسـت امـواج ميـزان انـرژي محـيط              تر به عميق  با توجه    Aچاه  

 .يابد هاي پتروفيزيكي فابريك سنگ كاهش مي افزايش پيدا كرده و رده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هاي سنگي پتروفيزيكي در سازند آسماري، ميدان مارون   توزيع رده-9شكل 

 
هـا و افـزايش    ن سطح آب دريا و پيشروي رخسـاره وع باال آمدرنيز با ش ) LST(در ابتداي هر سكانس     

هـاي   وايي افزايش پيدا كرده و ردها و تراي ذره انرژي محيط و با توجه به ورود آواريها ميزان تخلخل بين       
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، بـا    )TST(در ابتداي مرحله  باال آمدن سريع سـطح آب دريـا             . كند پتروفيزيكي سنگ كاهش پيدا مي    
 .كند ها افزايش پيدا مي  ميزان  اين رده،ه هاكاهش انرژي محيط و پسروي رخسار

يـري در زون شكسـت امـواج ميـزان          گ و قرار  TSTبا ادامه باال آمدن سطح آب دريا  در اواسط مرحله            
آيد، سپس بـا نزديـك       هاي پتروفيزيكي پايين مي     انرژي محيط براي مدتي افزايش پيدا كرده و ميزان رده         

ها افزايش پيـدا      ميزان انرژي پايين آمده و رده     ) mfs(دريا  شدن به سطوح حداكثر گستردگي سطح آب        
ها به سمت دريا       و نزديك شدن به مرز سكانسي، پيشروي مجدد رخساره         mfs با عبور از مرز      .كنند   مي

 .يابد ها كاهش مي همزمان با افزايش انرژي و تأثير فرايندهاي دياژنتيك رده
 

 گيري نتيجه
تر به شدت به تغييرات سطح آب دريا  عمق خصوص مناطق كم ايي و بهاز آنجا كه محيطهاي رسوبي دري

. باشد شدت متأثر از اين تغييرات مي باشند، بافت سنگهاي كربناته در اين محيطها به حساس مي
بر اين اساس بنظر . گردد نوبه خود توسط بافت سنگهاي كربناته كنترل مي پارامترهاي پتروفيزيكي نيز به

از .  منطقي بين پارامترهاي پتروفيزيكي و تغييرات سطح آب دريا وجود داشته باشداي رسد رابطه مي
طور مستقيم  اي و تراوايي دو پارامتر اصلي مورد مطالعه در مخازن بوده و به ذره آنجا كه تخلخل بين

اهيم كنند، ايجاد ارتباطي منطقي بين اين دو پارامتر و مف كيفيت مخزني سنگهاي كربناته را كنترل مي
 .سكانسي در بسياري از موارد راهگشا خواهد بود

سازي  اي و تراوايي با فابريك سنگ فرمول ذره جهت درك چنين ارتباطي ابتدا رابطه بين تخلخل بين
توانند با استفاده از توزيع كمي  اي مي ذره تخلخلهاي بين. گردد هاي متفاوت آن بيان مي شده و محدوده

هاي پتروفيزيكي فابريك سنگ بر اين  رده. دست آيند هاي الگ به فاده از دادهانواع تخلخل و يا با است
اي، تراوايي و بافت سنگ را دربر داشته و  ذره هاي تخلخل بين ها داده اين رده. گردند اساس تعريف مي

ت بررسي رابطه بين آنها و مفاهيم سكانسي در حقيقت بيان كننده رابطه بين تغييرات سطح آب دريا، باف
دهد در ابتداي باال آمدن سطح آب دريا و  اين مطالعه نشان مي. باشد سنگ و پارامترهاي پتروفيزيكي مي

ها شامل  اين رده. شوند نشين مي هاي پايين پتروفيزيكي ته انرژي باالي محيط ساحلي، سنگهايي با رده
ن با بلورهاي درشت در افزو افزون و دولستونهاي گل شده، پكستونهاي دانه گرينستونهاي دولوميتي
با توجه به اينكه سازند آسماري در ميدان مارون مخلوطي از آواريها و . گردد محيطهاي كربناته مي

شود، در اين زمان و نيز قبل از آن در زمان  كربنات بوده و ورود آواريها در بسياري از قسمتها ديده مي
در . يابد نشست مي با تخلخل و تراوايي باال تهاي آواري  پايين آمدن سريع سطح آب دريا رسوبات ماسه

اين زمان با وجود باال آمدن سطح آب دريا، خط ساحلي در حال جابجايي به سمت دريا است 
(Progradation) .ها در محيط كم انرژي و  آمدگي و قرارگيري تدريجي رخساره با ادامه باال
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هاي رده باالتر كه معرف محيط   به ردهها جاي خود را تدريج اين رده افزون خط ساحلي، به گل
هاي كربناته با ورود به زون  گردد تا رخساره ادامه باالآمدگي سبب مي. دهند باشند مي تر مي انرژي كم

گردد تا اين بخش در منطقه  ادامه باالآمدگي سبب مي. هاي پايينتري را نشان دهند شكست امواج رده
افزون،  ها از پكستونهاي دانه با كاهش انرژي اين رده. كم شودعميق قرار گرفته و انرژي محيط در آن 

افزون با بلورهاي متوسط به  افزون با بلورهاي ريز تا متوسط و دولستونهاي گل دولوپكستونهاي دانه
حاصل اين كاهش .گردد افزون با بلورهاي ريز تبديل مي افزون و دولستونهاي گل فابريكهاي آهكهاي گل

اين فرايند تا حداكثر گسترش سطح آب دريا . هاي رده باالتر در ثبت رسوبي است انرژي مشاهده رده
 .گردد ها آغاز مي از اين پس پايين آمدن مجدد رده.  ادامه دارد(mfs)در خشكي 
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Abstract 
ْAssociation of  petrophysical parameters and sequence stratigraphic concepts is one 
of the fundamental interests of sedimentologists and petroleum geologists. Rock 
fabric petrophysical class determination is one of the best methods that explain 
porosity and permeability relationships. Data from 5 wells were used for evaluation 

of such association in Marun Field. Using data from logs and cores, 5 major 
sequences were determined. Rock fabric petrophysical classes were defined and 
varieties of the classes were considered in the field. Results show that the classes 
increase from east to west with increasing depth in the basin. The classes decrease in 
the beginning of slow relative sea level rise (LST) in each sequence due to energy 
increasing. In early and late TST, decrease of energy lead to increasing in 
petrophysical classes. Middle TST is not included due to facies and wave interaction 
during rapid sea level rise. Facies prograding, energy increasing and diagenetic 
processes after mfs lead to rock fabric petrophysical classes decreasing. 
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