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تاسه زیرین در های اربیتولین دار کرهای دیاژنزی با نگرشی بر پتاسینل مخزنی آهکها و فرایندبررسی میکروفاسیس

 جنوب اصفهان

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چکیده :

-یژگیدار کرتاسه زیرین در منطقه سروستان در جنوب اصفهان، شباهت و خویشاوندی نزدیکی )از نظر سن، وهای اربیتولیننهشته

دهند. از همین رو، )داریان( سازندهای زاگرس، نشان می زیرینهای کرتاسه های پاراژنزی( با رخسارهای و توالیهای رخساره

منظور اکتشاف و توسعه میادین هیدروکربوری، بر روی  پژوهشگران صنعت نفت مطالعات زمین شناختی و پتروفیزیکی خود را به

های ای و دیاژنزی نهشتههای رخساره. این پژوهش نیز در راستای همین هدف انجام گردیده و ویژگیاندها آغاز کردهاین نهشته

رخساره شناسایی  01دار کرتاسه را در این ناحیه، مورد ارزیابی قرار داده است. لذا، بر اساس مطالعات پتروگرافی تعداد اربیتولین

های مربوط به دو زیر محیط شول و الگون باشند. رخسارهگرافی نوع رمپ میای با فیزیوکمربند رخساره 6گردید که متعلق به 

های رفت و برگشتی های دریایی و حرکتاند که این امر ناشی از تاثیر  شدید جریاندریای باز )کانال( بیشترین فراوانی را داشته

های از روش روابط بافتی، توالی ادامه با استفاده ها، صورت گرفته است. درامواج بر روی پالتفرم مذکور در زمان نهشت رخساره

های مورد باشند که توالیدیاژنزی و ترتیب وقوع آنها تعیین گردیده که مربوط به سه مرحله ائوژنتیک، مزوژنتیک و تلوژنتیک می

های دیاژنزی مخرب فراینداند. به طور کلی گستره عملکرد ها تاثیر پذیرفتهنظر پس از رسوبگذاری در طول زمان از این محیط

 های مولد کیفیت مخزنی، بوده است.تر از فرایندهای منفذی بسیار بیشتر و غالبسیستم

 (های کرتاسه، دیاژنز، رخساره، کیفیت مخزنی، سیستم منفذیاربیتولین، نهشته) :كليد واژه ها
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Abstract: 
 

The Lower Cretaceous Orbitolina limestone in Sarvestan area in south of Esfehan, is very similar (by age and 

facieses conditions) to Lower Cretaceous facies (Darian) of Zagros formations. Because of that NIOC scientists 

started to geological and petrophisical study in these limestone in order to explore hydro carbonate reservoirs. 

This research is also in line with this purpose and studies facies and diagenetic properties of orbitolina limestone 

in this area. Therefore, based on petrographic studies, 10 facieses belong to 6 facies belt has been found in ramp 

physiography. Shoal and open marine lagoon (channel) have most frequency which it’s because of hard sea 

currents and reciprocating waves on the platform in the meantime. Then, by using fabric relationships, 

diagenetic sequences and the occurrence have been determined, which they related to three step of eogenetic, 

mesogenetic and telogenetic and this layers were under their influence. In general, the range of the diagenetic 

processes mostly destructed the porosity system and were more than processes of productive reservoir quality. 

 

 

Keywords: (Orbitolinid, Cretaceous deposits, Diagenesis, facies, Reservoir quality, Porosity systems) 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 مقدمه :

شیناختی، دییاژنزی و تکتیونیکی دانسیت کیه در ابتیدا در       هیای رسیوب  تیوان، تسلسیلی از روییداد   شناسی مخزن را میی تاریخچه زمین

 هیای متفیاوت  هیای دییاژنزی و موقعییت   ای از شرایط محیطی خاص، رسوبگذاری انجام شده و سپس بیا قرارگییری در محییط   گستره

. آنچیه کیه در   (Ahr, 2008پذیرنید ) س از نهشت، در یک زمان طوالنی به صورت مدام و مستمر تاثیر میی های ثانویه و پتوسط فرایند

ها را تحت کنترل خود دارد،  نحوه آرایش سیستم منافذ شیکل گرفتیه و وگیونگی توزیی      نهایت کم و کیف پتانسیل مخزنی رخساره

روشی که غالب پژوهشیگران بیرای شناسیایی اولییه از      (. al., 2008Gomes et)باشد های مخزنی، میرخساره ءفضایی آن در پیکره

هیای  گیرند، به صورت تلفیق کلییه نتیایح حاصیل از بیرش    های ناشناخته در پیش میهای زمین شناختی و پتانسیل مخزنی توالیویژگی

سکانسیی بیا   ونیکی و وینه نگاریشناسی، تکتباشد. به عبارت دیگر، مطالعات رسوبسطحی و زیرسطحی از محدوده مورد مطالعه می

تیوان آنهیا   ای که میسطحی که از نظر مسافت فاصله زیادی از هم ندارند )به گونههای سطحی و زیرهایی که از برشاتکا به کلیه داده

ییک   هیای پذیرد. از این رو، ونیین شیناختی از فابرییک رخسیاره    را مربوط به یک منطقه از حوضه رسوبگذاری دانست(، صورت می

آورد )شیناخت  هیای متفیاوت فیراهم میی    ها و موقعییت های بنیادی و پتروفیزیکی را در مقیاسویژگی ءتواند امکان مشاهدهمنطقه، می

های گوناگون(، و تا حد وشیمگیری بیینش محققیان را نسیبت بیه،      های و موقعیتهای مخازن در مقیاسها و پیچیدگیبیشتر ناهمگنی

دهید. در ایین پیژوهش    های تولیدی، افزایش میی انمندی بالقوه آنها در تولید مواد هیدروکربوری و حفر واهها و توهای توالیویژگی

در رخنمیون میورد نظیر ارائیه      زییرین  دار کرتاسههای اربیتولینای و دیاژنزی نهشتههای رخسارهسعی بر آن بوده تا به اختصار ویژگی

 .مخزنی، باشدشناختی و پتانسیلهای کمتر مطالعه شده، از نظر زمینر وه بیشتر این توالیشود تا بتواند زمینه ساز شناخت و مطالعات ه
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 
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 : نقشه زمین شناسی منطقه0شکل    موقعيت زمين شناسی منطقه و چينه شناسی

کیلومتری جنوب  01منطقه سروستان در جنوب اصفهان )

 011طحی به ضخامت شهر اصفهان( واق  گردیده و برش س

ی شاه کوه قرار دارد. مختصات برش مورد متر بر فراز قله

و طول  28°82´مطالعه دارای عرض جغرافیایی 

ها، عمدتا باشد. لیتولوژی این رخسارهمی 10°10´جغرافیایی

از آهک به همراه آهک شیلی، آهک دولومیتی و دولومیت 

-اربیتولینتشکیل شده است. مطالعات فسیل شناسی بر اساس 

تا آپتین نشان داده است  پیشینها سن این رسوبات را بارمین 
(Yazdi-Moghadam and Amiri 2010) .  

       

در استان اصفهان، رسوبات کرتاسه باالئی بادگرشیبی زاویه 

 ند همچنین کرتاسهدار روی رسوبات تریاس و آهکهای اربیتولیندار با دگر شیبی روی سکانس دگرگونی پرونزوئیک را می پوشا

اردکان دیده می  -ی در نواحی جنوب دشت کویر در حوالی دهکده ووپانان و هفت تومان ، درنواحی خور و جندق و عقدایباال

 : تصویر ماهواره ای منطقه8شکل        (0222)آقانباتی  شوند.

 مطالعات پيشين

-Khosro)خسییروتهرانی و مهرنییوش  

Tehrani and Mehrnush 1970)  و

 Khosro-Tehrani)سییییروتهرانی خ

وینیییه شناسیییی کرتیییاس در    (1977

اصفهان را مورد بررسی قیرار دادنید.   

( زمییین شناسییی و 0231کیمیییاگری )

وینه شناسی رسوبات کرتاسه زییرین  

را میییورد مطالعیییه قیییرار داد و سییین  

رسییوبات را بییارمین پسییین تییا آلبییین  

 پسین معرفی کرد.
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 روش مورد مطالعه

ها، بیه ترتییب بیر    های بنیادی سنگ و میکروفاسیسویژگیبررسی و نامگذاری 

 Embery and)و امبییری وکلییوان ( Dunham, 1962) بنییدی دانییاماسییاس رده

Kelovan, 1971)    هیای تعییین شیده بیا     صورت گرفتیه و در ادامیه میکروفاسییس

 (Wilson, 1975)و ویلسیون   (Flugel 2004)های استاندارد فلوگل میکروفاسیس

هیای متیداول   دوم، بیا اسیتفاده از روش   ءانید. در مرحلیه  طبیق گردیدهمقایسه و ت

هیای  هیای دییاژنزی و محییط   پتروگرافی و تکیه بر اصول روابیط بیافتی، فراینید   

مختلف دیاژنزی که مخزن در طی زمان از آنها عبور کرده، مورد ارزیابی قیرار  

وجییود هیا و خاسییتگاه بییه  گرفتیه اسییت. همچنییین در شناسیایی سیسییتم تخلخییل  

 ( استفاده شده است.Ahr, 2008بندی آر )آورنده آنها، از روش طبقه

 و بحثنتايج 

های شکل گرفته توان در این منطقه، در زمره اولین پژوهشاین مطالعه را می

ای و دیاژنزی با های رخسارهها جهت شناسایی ویژگیبر روی این توالی

های نفتی، به شمار آورد. زننگرشی ویژه بر توانمندی آنها در شکل دادن مخ

ها شرح داده و سپس به ابتدا به اختصار، نقش اقلیم حاکم را بر این توالی

های شناسایی شده و مدل رسوبی پیشنهاد شده خواهیم پرداخت معرفی رخساره

های دیاژنزی و وگونگی روند دیاژنزی و در ادامه به معرفی عوارض و فرایند

 ردازیم.پها مطالعه شده میتوالی
 : ستون وینه شناسی برش مورد مطالعه2شکل          

 های دياژنزیای و فرايندهای رخسارهگيری ويژگینقش اقليم در شکل

توان ای که میمستقیم صورت پذیرفته، به گونهها در این منطقه، به صورت غیرنقش اقلیم گرم و مرطوب کرتاسه بر این توالی

های دیاژنزی موثر بر آنها ردیابی کرد. برای مثال های موجود و فرایندهای شکل گرفته در رخسارهتاثیرات آنها را در ویژگی

های شول و جایگزینی آنها ها، عدم گسترش اجزای غیر اسکلتی در زیر محیطهای زیستی و آلوکمگسترش نوع خاصی از مجموعه

 .غییر کرده استهای مخزنی اولیه تکلستی، بسیاری از ویژگیهای بایوبا شول

 آناليز رخسارها و مدل رسوبی 

 6میکروفاسیس شناسایی شده که در قالب  01ها در این منطقه تعداد ای انجام پذیرفته بر روی این نهشتهبر اساس مطالعات رخساره

نال و تالوس و در میانی شامل کازیرمحیطهای حوضه، رمپ خارجی، رمپ ءاند، که در برگیرندهای آرایش یافتهکمربند رخساره

های الگون )محدود شده( و الگون در ارتباط با کالستی به همراه رخسارههای اوئیدی و بایونهایت رمپ داخلی که خود شامل شول
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شیب، های استاندارد تطبیق گردیده و نهایتا یک مدل رسوبی رمپ همهای شناسایی شده با رخسارهباشند. رخسارهدریای باز، می

گیری کرد که، در زمان توان ونین نتیجههای بایوکالستی، میهای کانالی و شولدید. با توجه به حجم باالی رخسارهمتصور گر

 ها، پالتفرم رسوبی، تاثیر باالیی را از جریانهای دریایی بویژه جریانهای نزدیک شونده و موازی ساحل، شکل گیری این رخساره

های اصلی متحمل گردیده است. در تصویری شماتیک آلوکم

بر روی یک مدل رسوبی با فیزیوگرافی  هارخسارهتشکیل دهنده 

 ( 1رمپ، به تصویر کشیده شده است )شکل 

 

 های شناسایی شده: میکروفاسیس0جدول     میکروسکوپیتصاویر برخی از رخساره های : 1شکل

 : نیمرخ مدل رسوبی مفهومی برای رمپ هم شیب مورد مطالعه1شکل

 های دياژنزی فرايند

ها را خسارههای گوناگونی است که بر میزان تخلخل سنگ تاثیر گذار بوده، به طوری که گاهی حفرات اولیه ردیاژنز شامل فرایند

کند. در مواردی هم حفرات منافذ جدیدتر با روابط تخلخل و تراوایی متفاوت و پیچیده ایجاد می مسدود کرده و خود نیز سیستم

زند. به طور کلی عواملی نظیر اقلیم، تکتونیک منطقه ها رقم میاولیه را گسترش داده و آرایش جدیدی را برای آنها در متن رخساره

های دیازنزی و عوارض های شکل گرفته در حوضه، تا حد بسیار زیادی روند دیاژنزی و محدوده فعالیت انواع فرایندارهو نوع رخس

MF 

Code 

Microfacies name Interpretation 

(Facies 

associations) 

1 Microbioclastic wackestone Basin / Outer ramp 

2 Pelagic fauna bioclastic 

wacke/mudstone 

Outer ramp 

3 Rudist debris-pelagic fauna 

wackestone 

Mid-ramp channel 

4 Bioclastic pack/wackstone Mid-ramp channel 

5 Rudist debris float/mudstone Patch reef talus 

6 Benthic foraminifer 

bioclastic wacke/packstone 

Open marine lagoon 

(inner ramp 

channel) 

7 Foraminiferal (b&p)-

bioclastic wackestone 

Open marine lagoon 

(inner ramp 

channel) 

8 Bioclastic-peloidal 

pack/grainstone 

shoal 

9 Mudstone 

With rare foraminifers 

Restricted lagoon 

10 Benthic foraminifer 

wacke/mudstone 

Restricted lagoon 
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ها تحت ای بسیار مشهود تر است. به طوری که غالب فرایندهای رخسارهنمایند. در این منطقه عامل ویژگیحاصل از آنها، تعیین می

های ها و مرزتواند موجب حداکثر انطباق بین رخسارهکنند این امر میای تبعیت میهای رخسارهها بوده و از مرزکنترل رخساره

های ترین سیستم حفرههای دیاژنزی شناسایی شده را معرفی کرده و سپس اصلیسکانسی باشد. در ادامه به طور اختصار کلیه فرایند

 .دها را از نظر خواهیم گذرانشکل گرفته توسط این فرایند

 ها در روند دياژنزی آنها در طول زمانهای پاراژنزی و نقش رخسارهتوالی

ها در سه مرحله ائوژنتیک، مزوژنتیک و تلوژنتیک صورت پذیرفته است. در گذار بر این توالیمهمترین فرایندهای دیاژنزی تاثیر 

های بسیار اندک رخداده های متئوریک و انحاللسیمان های دریایی بسیار اندک،های میکرایتی شدن، سیمانمرحله ائوژنتیک فرایند

عمق، انحالل قالبی و پرشدگی مجدد آنها، است. در مرحله مزوژنتیک )موثرترین مرحله( پایدارسازی رسوبات طی دفن کم

های ها در متن، استیلولیتی شدن و درزهم فیزیکی و آرایش مجدد دانههای ریز مسدود با سیمانها دروزی و موزائیکی، تراکشکستگی

ها و سیمان سیلیسی، انحالل شدن و تبلور مجدد آنها طی دفن )دولومیتی شدن مضاعف(، سیلیسی شدن آلوکمانحاللی، دولومیتی

باشند. عوارضی نظیر بازشدگی بل شناسایی میشدن ثانویه قادار و نهایتا پیریتیها مسدود با سیمانهای درشت بلور رخدفنی، شکستگی

اند. به طور کلی در این ها )رهایی از فشار(، دولومیتی شدن و ددولومیتی شدن در مرحله تلوژنتیک، حادث شدهدر راستای استیلولیت

اند. از آنجا که این عمل کردهتر ها، گستردهها مولد این ویژگیهای مخرب حفره و سیستم تخلخل نسبت به فرایندهایها فرایندتوالی

سازی و گسترش انحالل و کارستی شدن )با توجه به اقلیم گرم و مرطوب کرتاسه( را بسیار ناویز های مربوط به پایدارها فرایندتوالی

 ءهای کاهندهایندپذیری آنها از فراند و میزان تاثیرهای دفنی پتانسیل دیاژنزی باالیی داشتهاند، حین ورود به محیطتجربه کرده

های جریانی اولیه و عدم حضور دراز مدت پشتیبان به دلیل باال بودن الگوهای دانهتخلخل، در باالترین میزان خود بوده است. رخساره

سی به اند. با دسترهای مخرب کیفیت مخزنی به مراتب بیشتر تاثیر پذیرفتهها، از فرایندغالبالجوی، نسبت به گلآنها در محیط تحت

دار کرتاسه مشخص گردیده، به طوری که، های اربیتولیناین توالی دیاژنزی و تعیین ترتیب وقوع هر یک از آنها روند دیاژنزی توالی

های دفنی، مجددا به محیط نزدیک به عمق تا عمیق شده، و پس از تاثیر زیاد از فرایندابتدا سازند پس از نهشت وارد محیط دفنی کم

گیری انواع های اصلی در شکلهای دیاژنزی معرفی شده، در ادامه فراینداند. از میان کلیه فرایندازگشته و رخنمون یافتهسطح فعلی ب

 گردد.سیستم حفره دیاژنزی در این منطقه بررسی می

 ای با مقياس ريز:انحالل حفره

ق )مزوژنتیک( تحت کنترل سیاالت تحت اشباع از کلسیم، عمق تا عمیهای تدفینی کمها ناشی از فرایند انحالل در محیطاین حفره 

شوند. با توجه به اینکه شوند و در بعضی از موارد تحت تاثیر تراکم و انحالل فشاری ناقص طی تدفین کم عمق، تشکیل میایجاد می

کنند. این عوارض ای تبعیت نمیهای رخسارهآیند، عمدتا از فابریک و مرزها پس از تحجیر شدن رسوبات به وجود میاین انحالل

نمایند و رابطه بسیار نزدیکی با سایر عوارض دیاژنز ای و قالبی تشکیل گردیده و سپس به سرعت رشد میذرهابتدا به صورت بین

ماتریکس  ءو تنها به وسیله دهند. این عارضه در بیشتر مواق  در بافت سنگ به صورت مجزا از هم شکل گرفتهدفنی از خود نشان نمی
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اند، موجبات های ریز توانستهشوند. از همین رو، در بسیاری از مخازن، این عوارض به همراه شکستگیسنگ با یکدیگر مرتبط می

 گیری واحدهای جریانی را در معماری مخزن، فراهم نمایند.شکل

 های گل پشتيبان و تخلخل بين بلورين دولوميتی شدن در بافت

های بین حفرات و توزی  یکنواخت تر شدن سایز بلورها و ساماندهی گلوگاهل و رشد در زمینه گلی، با درشتها، طی تشکیدولومیت

های مخزنی و توانایی ظرفیت رفتن ویژگیها در متن سنگ و نیز با افزایش دادن تماس حفره با دهانه حفره، موجبات باالحفره

های زایی فراوان در گل بودن سطوح واکنشی و در دسترس بودن مکننهای هستهاند. باالها فراهم کردهجریانی را، در این بافت

 های مختلف، ها طی دفن با افزایش دما )کاهش موان  دولومیتی شدن( و فراهم شدن منب  منیزیم به صورتآهکی، رشد دولومیت

کربنات الزم برای پیشبرد فرایند دولومیتی شدن، از  ها را فراهم کرده است. احتمال تامین منیزیم وشرایط تشکیل این نوع از دولومیت

باشد )یکی از دالیل افزایش تخلخل پس از ها، بسیار اندک میخارج سیستم دیاژنزی به دلیل پایین بودن تراوایی در این رخساره

و آزاد شدن منیزیم )انحالل  های آهکی موجود در داخل سیستمتوان عواملی نظیر گلها(. بنابراین، میدولومیتی شدن در این بافت

کلسیت پرمنیزیم( طی فرایند تراکم و نیز، عامل تبدیل اسمکتیت به ایلیت در مراحل آغازین تشکیل نفت و خروج یون منیزیم در 

 ترین فاکتورهای تامین یون منیزیم، در داخل سیستم دیاژنزی، محسوب کرد.طول واکنش را، از اصلی

 های شکل گرفته در امتداد آنها: تخلخل استيلوليتی و دولوميت

تشکیل استیلولیت هم می تواند عامل مخرب کیفیت مخزنی و هم مولد ان، محسوب شود. این عارضه طی فرایند تراکم شیمیایی در 

تواند تحت تاثیر تنش تکتونیکی عمود بر محور حداکثر تنش شکل بگیرد. در این شود و نیز میمحیط دیاژنزی دفنی حادث می

اند. ها هر دو نوع دیاژنزی و تکتونیکی مشاهده شده است که غالبا به صورت عمود برهم و متقاط  در متن سنگ قرار گرفتهسارهرخ

آمدگی و برداشت اما انچه حائز اهمیت است این است که، استیلولیت ها در این زون پس از تشکیل تحت تاثیر عواملی همچون باال

اند و به عنوان معبری برای جریان سیال ت تحت اشباع مزوژنتیک در امتداد خود دوار باز شدگی شدهفشار طبقات و نیز توسط سیاال

 اندها عمل کردهدر این رخساره

 :های ريزشکستگی

های حفره عمل کرده و توانایی جریانی های مورد مطالعه عمدتا بصورت عامل اتصال بین سایر سیستمها در رخسارهشکستگی

های پشتیبان جهت افزایش توانمندیهایی با بافت غالب گلها در ونین رخسارهرا افزایش داده است. حضور شکستگیها رخساره

 باشد.مخزنی بسیار حائز اهمیت می
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 : برخی فرایندهای دیاژنزی موثر بر توالی مورد مطالعه6شکل
A تخلخل بین بلورین :B دولومیتی شدن :Cها ت: انحالل در راستای استیلولیDهای ریز: شکستگی 

. 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

 اند.ای تشکیل شدهکمربند رخساره 6رخساره میکروسکوپی شناسایی گردید که در  01در این پژوهش  -  0

های شول و کانال بیشترین گسترش در آن ها یک رمپ هم شیب است که رخسارهمدل رسوبی پیشنهاد شده برای این رخساره -8

 د.انداشته

ای الگون دریای باز و های رخسارههای دانه غالب عمدتا مربوط به کمربندها ماهیت گل غالب داشته و رخسارهاکثر رخساره -2

 شول هستند.

 اند.های پس از نهشت ایجاد گردیدههای موجود توسط فرایندهای دیاژنزی مخرب تخلخل مهمتر بوده و اکثر سیستم حفرهفرایند -1

های ریز مقیاس شناسایی های انحالل دفنی، تخلخل بین بلورین، انحالل استیلولیتی و  شکستگییستم حفره اعم از سیستموهار س -1

 اند.شده

 ها در این منطقه به طور مستقیم وارد محیط دفنی گردیده و پس از پذیرفتن تاثیرات گسترده مجددا در سطح قرار گرفتهتوالی -6

 است.

های دفنی، شرایط مسدود شدن حفرات اولیه و تاثیرپذیری گسترده زی باالی این رسوبات در طی ورود به محیطپتانسیل دیاژن -3

 های دیاژنزی مزوژنتیک، فراهم کرده است.آنها را از فرایند

یدروکربوری در ها در ایران مرکزی جهت یافتن مخازن هتوان در زمره نخستین مطالعات سیستماتیک این توالیاین مطالعه را می -6

 ها، به شمار آورد.این توالی

◊◊◊◊◊◊◊ 
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