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 باز سازی توالی فرایندهای دیاژنزی در بخش باالیی سازند سروک در یکی از میادین جنوب غرب ایران

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 چکیده :

باشد. این مطالعه به بررسی فرآیندهای دیاژنزی از طریق تلفیق مطالعات سازند سروک یکی از مهمترین مخازن کربناته ایران می

پردازد. مطالعات پتروگرافی اه کلیدی در یکی از میادین نفتی بزرگ ناحیه دشت آبادان میدر سه چ هاپتروگرافی و توصیف مغزه

سیمانی  ،زیستی های سازند سروک تحت تاثیر فرآیندهای دیاژنزی مختلفی شامل میکرایتی شدن، آشفتگینشان داد که کربنات

اند. بریک، تراکم، سیلیسی شدن و پیریتی شدن قرار گرفتههای تبعیت کننده و غیر تبعیت کننده از فاشدن، دولومیتی شدن، انحالل

توالی این سازند را پس از نهشته شدن به شدت تحت  ،متئوریک و محصوالت ناشی از آن این مطالعه نشان داد که فرآیندهای دیاژنز

باز سبب افزایش  یهاشکستگی تاثیر قرار داده است.  سیمان کلسیتی و تراکم مهمترین عوامل کاهش تخلخل و در مقابل انحالل و

تخلخل گردیده است. این مطالعه نشان داد که توزیع و شدت فرآیندهای دیاژنزی تاثیرات مهمی بر سیستم منافذ و کیفیت مخزنی 

 سازند سروک داشته است.

 سازند سروک، فرایندهای دیاژنزی، کیفیت مخزنی ،دشت آبادان :كليد واژه ها

 
Reconstructing sequence of diagenetic processes in the Sarvak Formation, a case study from oil 

field in SW Iran 

Abstract: 

 
The Sarvak formation is one of the most important carbonate reservoirs of Iran. This study present an integrated 

diagenetic investigation based on core description and petrographic analysis from three wells in a giant field 

located in Abadan plain province. Petrographic studies revealed that Sarvak carbonate was influenced by 

various diagenetic alterations including micritization, bioturbation, cementation, dolomitization, fabric and non-

fabric selective dissolution, compaction, silicification and piritization. Diagenetic studies indicate that meteoric 

environment products highly affected this interval after deposition. Calcite cementation and compaction are the 

major factors destroying pore systems whilst dissolution and fracturing have enhanced reservoir quality of the 

studied interval. This study resulted that the distribution and intensity of diagenetic process played an important 

roles on pore system modification and controlling of reservoir quality in the Sarvak Formation. 
Keywords: Abadan Plain, Sarvak Formation, Diagenetic Processes, Reservoir Characterization 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 مقدمه :

 Tucker and)گیرند ای قرار میتردهشناسی ناپایدار تحت تاثیر فرایندهای دیاژنزی گسمخازن کربناته به دلیل ماهیت و کانی

Wright, 0991های رسوبی و تغییر عمده در سیستم منافذ تواند شدید و سبب محو شدن ویژگی(. تاثیر دیاژنز بر کیفیت مخزنی می

گیرد باشد و تحت تاثیر سه عامل رسوبی، دیاژنزی و تکتونیکی شکل میگردد. سیستم منافذ در این مخازن پیچیده و متنوع می
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(Lucia, 7112; Ahr, 7112)دیاژنز و  ،و هوای گرم و مرطوب بر نوع رخساره به ویژه در کرتاسه میانی آب . در طی زمان کرتاسه

 Murris,0921; Rahimpour-Bonab et al., 7107, 7102; Mehrabi et 7102)ای داشته استمورفولوژی حوضه تاثیر عمده

al.,)باشد تورونین( پس از سازند آسماری مهمترین مخزن نفتی ایران می-یانی )آلبین باالیی. سازند سروک با سن کرتاسه م

(Setudehnia,0922) شرایط آب و هوایی، نوسانات سطح آب دریا در مقیاس جهانی، آغاز بسته زمان نهشت این سازند. در طی ،

ای در ای و منطقههای ناحیهناپیوستگی، (Paleohighs)های قدیمی سنگی سبب ایجاد بلندیهای پیشدن نئوتتیس و فعالیت گسل

 Setudehnia,0922, Taghavi et al., 7112; Beiranvandetهای آن در صفحه عربی گردیده است )ارزتوالی سازند سروک و هم

al., 7112; Hajikazemi et al., 7101; van Buchem et al., 7100; Hollis, 7100; Mehrabi and Rahimpour-Bonab, 

7102; Esrafili-Dizaji et al., 7102گیری (. بنابراین دیاژنز متئوریک گسترده ناشی از این سطوح، نقش مهم و کلیدی در شکل

تواند به شناخت بهتر این مخازن نفتی پربازده در توالی کرتاسه میانی خاورمیانه داشته است. بنابراین بررسی فرآیندهای دیاژنزی می

ه به ویژه در ناحیه دشت آبادان به عنوان یک منطقه مهم از دیدگاه اکتشاف و توسعه مخازن هیدروکربنی منجر مخزن مهم کربنات

 باشد. شود. هدف از این تحقیق توصیف فرآیندهای دیاژنزی سه چاه کلیدی در یکی میادین بزرگ ناحیه دشت آبادان می

◊◊◊◊◊◊◊ 

 شناسی منطقه:زمین

های (. ویژگی۱)شکل  (Alavi, 7112) های اصلی زاگرس واقع استدشت آبادان به عنوان یکی از زون میدان مورد مطالعه در ناحیه

باشند و تصور بر جنوبی می-شبیه صفحه عربی است. میادین مهم و بزرگ این ناحیه دارای روند شمالی شناسی این ناحیه بیشتر زمین

 باشدمیهای نمکی هرمز به سن پرکامبرین ودهت سنگی ویهای پاین است که زایش آنها بیشتر مرتبط با حرکت گسل

(AbdollahieFard et al., 7112)های رمپ داخلی های باالیی غالباً در بخش. در ناحیه دشت آبادان سازند سروک به ویژه در بخش

مق سازند سروک مشابه های کم عکند و رخسارهمتر تغییر می 066تا  056نهشته شده است. در این ناحیه ضخامت سروک بین 

 باشند. بسیاری از نواحی فارس و دزفول فروافتاده غالب می

 
موقیعت میدان مورد مطالعه در ناحیه دشت آبادان با عالمت ستاره مشخص شده است. ناحیه دشت آبادان بین دو ایالت هیدروکربنی مهم دزفول  -۱شکل 

 فروافتاده و مزوپوتامین عراق واقع است.

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 :وش تحقیقر

مقطع نازک انجام شد.  556متر مغزه،  ۰66این مطالعه بر اساس اطالعات موجود از بخش مخزنی سازند سروک در سه چاه کلیدی با 

شناسی، بافت، نوع تخلخل، اجزاء سازنده و فرآیندهای دیاژنزی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین ها، سنگدر توصیف مغزه

-رنگ( Dickson,0922)ها با محلول آلیزارین قرمز با استفاده از روش دیکسون ک کلسیت از دولومیت(، نمونهکانی شناسی )تفکی

ها چسب اپوکسی آبی براین با هدف ارزیابی بهتر سیستم منافذ و تفکیک تخلخل و انواع آن، به برخی نمونهاند. عالوهآمیزی شده

 تزریق گردید. (Blue-Dyed Epoxy) رنگ

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :بحث

دیاژنز، فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی که پس از تشکیل رسوبات )به استثنای فرآیندهای دما و فشار باال  در شرایط 

در این مطالعه برای بررسی فرآیندهای  (.Tucker and Wright, 0991; Flugel, 0101) گیرددهد را در بر میدگرگونی( رخ می

ها استفاده شده است. فرآیندهای دیاژنزی شناسایی شده در این مطالعه شامل نازک و توصیف مغزه دیاژنزی از پتروگرافی مقاطع

انحالل، تراکم فیزیکی و شیمیایی، شکستگی، سیلیسی  ،کارستی شدن ،سیمانی شدن، دولومیتی ،آشفتگی زیستیمیکرایتی شدن، 

 .انددیاژنزی اصلی شامل دریایی، متئوریک و تدفینی رخ دادهباشد. این فرآیندهای دیاژنزی در سه محیط شدن و پیریتی شدن می

 :(Micritization) میکرایتی شدن

تواند به صورت بخشی یا کامل سبب جانشینی حاشیه یا تمام اجزای مختلف فسیلی توسط میکرایت گردد. این میکرایتی شدن می

 و ایهای رودیستی، دوکفه، خردهروزنبران کف زیقرار دهد.  تواند تحت تاثیرفرآیند اجزای مختلف اسکلتی و غیر اسکلتی را می

 (.A,D، 2)شکل اندها تحت تاثیر این فرآیند قرار گرفتهاند که در برخی نمونهخارپوست از مهمترین اجزاء اسکلتی

 :(Bioturbation) آشفتگی زیستی

گذاری آن گیرد و معموال بافت و ساختار اولیه رسوبمیقرار  هادر طی این فرآیند رسوبات و یا سنگ رسوبی تحت تاثیر ارگانیسم

های . این فرآیند دیاژنزی معموال رسوبات محیط(Burchette and Britton 0922; Flugel, 7101; Hollis, 7100)کند تغییر می

در  .(Hollis, 7100)ها گردد تواند سبب دشواری شناسایی رخسارهکم انرژی مانند الگون و دریای باز را تحت تاثیر قرارداده و می

 (.B,C، 2)شکل توالی های مورد مطالعه آشفتگی های زیستی به وسیله دولومیت، سیمان و مواد هیدروکربنی جانشین شده است

 :(Recrystallization) تبلور مجدد

های ژئوپتال به ویژه اختاردر بخش باالیی سازند سروک تبلور مجدد به اشکال مختلف شامل تغییر آراگونیت به کلسیت، تشکیل س

تبلور در ساختار اجزای  ،(C،۰وشکل  B ،2)شکلتبدیل میکرایت به میکرواسپار  ،(D,E، 2)شکل و دوکفه ای ها در گاستروپودها

غالب و کم انرژی -های گلترین حالت تبلور مجدد در رخسارهشود. گستردهبه صورت گسترده دیده می (،E، 2)شکلبایوکالستی 

 .(Longman,0921) فریاتیک باشد تواند ناشی از تاثیر دیاژنزمتئوریکشود که میدیده می

 :(Dissolution) انحالل
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چندین مرحله انحالل به دلیل دیاژنز گسترده و پیچیدگی در رخداد فرآیندها، توالی سازند سروک را تحت تاثیر قرار داده است. این 

تبعیت و یا عدم تبعیت ، به طور کلی با توجه به شواهد پتروگرافی تدفینی رخ داده باشد.تواند در طی دیاژنزمتئوریک و ها میانحالل

درون  ای،که از جمله تخلخل قالبی، بین دانه های تبعیت کننده از فابریکبه دو گروه عمده شامل انحالل انحالل و از فابریک سنگ

 ،( E,F،3شکل و  I,J,L ،2)شکلاند ت کننده از فابریک تقسیم شدههای غیر تبعیو انحالل( ,F,G,H، 2)شکلبین بلوری  ای،دانه

 ;Taghavi et al., 7112) باشندالجوی و تحت تاثیر دیاژنزمتئوریک میهای تحتهای مشاهده شده مربوط به رخنمونعمده انحالل

Hajikazemi et al., 7101, 7107; Hollis, 7100; Rahimpour-Bonab et al., 7107, 7102). 

 :(Compaction) تراکم

شود. تراکم فیزیکی، با خردشدگی مکانیکی ذرات و دگرشکلی اجزای بایوکالستی تراکم به دو صورت فیزیکی و شیمیایی دیده می

در مقابل تراکم شیمیایی به  (.L,K، 2)شکل شودها و اکینودرم ها شناسایی میایبه ویژه فرامینیفرها، اجزای رودیستی و دوکفه

های انحاللی ها و رگچهها(، انحالل در سطوح معین و شکل گیری استیلولیتها )میکرواستیلولیتنحالل فشاری در مرز دانهصورت ا

ها سازند سروک گسترش فرآیندهای عموما با توجه به ماهیت گل غالب بیشتر رخساره (. D,G،3و شکل M,N,P، 2)شکل باشدمی

 گردد.میمرتبط با تراکم شیمیایی بیشتر مشاهده 

 :(Piritization) پیریتی شدن

شود. با این وجود در مختلف بخش باالیی سازند سروک دیده می هایهای مختلف عموما در رخسارهپیریت به اشکال و مورفولوژی

-یتور مو  های الگوون و یوا حوضوه هسوتند فوراوان     غالب( که مربوط به زیر محیط-مادستونی و وکستونی کم انرژی )گل هایرخساره

الگوونی و دریوای بواز عمیوق( یوا دیواژنتیکی )در        هوای های مشاهده شده به صورت اولیه )عموما در رخسارهپیریت (.P، 2)شکلباشد

 .(Hajikazemi et el.,7101)باشندها مختلف( میرخساره

 :(Silicification) شدن سیلیسی

هوای مختلوف   تی و پر کوردن بخشوی از تخلخول در رخسواره    ها، جانشینی به جای سیمان کلسیسیلیسی شدن بخشی برخی بایوکالست

سازند سروک، اگرچه با فراوانی کم اما فرآیندی نسبتا رایج است. این اشکال سیلیس، بیشتر به صورت بخشی و جانشوینی در قطعوات   

ا سطوح رخنمون تحت الجوی سیلیسی شدن عموما در ارتباط ب (.Q، 2)شکلشودها دیده میها به ویژه اویسترایرودیستی و یا دوکفه

 (.Rahimpour-Bonab et al.,7107)شود در سازند سروک مشاهده می
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، تجدید تبلور در (D)، ساختار ژئوپتال (C)، حفاری در  خرده رودیست (B) های دریایی، پلوئیدی شدن و تشکیل سیمان(A)میکرایتی شدن  -2شکل 

، تخلخل حفره ای (I) ، تخلخل حفره ای مجزا(H)، تخلخل بین بلوری (G)، تخلخل بین دانه ای (F) ی، تخلخل دون دانه ای و قالب(E)خرده دوکفه ای

 .(Q)جانشینی سیلیس، (P) جانشینی پیریت در زمینه و انحالل فشاری، (N)استیلولیت ، (M)، تراکم فیزیکی (L)تخلخل کانالی ،(K)، شکستگی(J)مرتبط

: Cm: آشفتگی زیستی،Br: میکرایتی شدن، Mi: عالیم اختصاری .XPLدر نور   B,D,E,G,L,Qو PPLنور در  A,C,F,H,I,J,K,M,N,P تصاویر

تخلخل  Intra: تخلخل قالبی، : Moتجدید تبلور، :Neدوکفه ای،  : Biv: فابریک ژئوپتال،Go: حفاری موجودات در خرده رودیست، Boسیمانی شدن، 

 خرده رودیستی، :Rudتخلخل کانالی،  :Ch: شکستگی، Frتخلخل حفره ای،  :Vug : تخلخل بین بلوری،In Cy، تخلخل بین دانه ای :Interدرون دانه ای، 

Stاستیلولیت :، Ss: های انحاللی،رگچهPy ،جانشینی پیریت ::Si جانشینی سیلیس. 

 

 :(Cementation) سیمانی شدن

ای های کربناتهباشد. سیمانسیمانی شدن مهمترین فرآیند کاهش کیفیت مخزنی در توالی سروک باالیی در میدان مورد مطالعه می

 ایتیغه ،(A، ۰)شکل (Isopachous) ضخامتهمسیمان اند شامل که در توالی سازند سروک شناسایی و سیستم منافذ را تغییر داده

(Bladed) شکل(۰ ،B)، هم بعد (Equant) شکل(۰ ،C) ، دروزی (Drusy) شکل(۰ ،D,F) هم محور ، (Syntaxial) شکل(۰ ،G) و

 در سازند سروک دارند. ای توجهباشند. سیمانی شدن متئوریک گسترش قابل می (H، ۰)شکل (Blocky) بلوکی

 :(Dolomitization) دولومیتی شدن
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 ;Sun, ۱995ای بر آن نداشته باشد)مخزنی شده و یا تاثیر قابل مالحظه تواند باعث افزایش و یا کاهش کیفیتدولومیتی شدن می

Warren, 2666های بخش باالیی ندارند. دولومیت زیادیها گسترش (. در توالی سازند سروک در میدان مورد مطالعه دولومیت

های به صورت پراکنده دولومیت ،(L، ۰کل)شهای فشاری ها و انحاللتواند بر اساس دو مدل تدفینی )مرتبط با استیلولیتسروک می

های تشکیل شده و زون اختالط )دولومیت ((K، ۰)شکلو دولومیت های ریز بلور تا متوسط بلور شناور در زمینه میکریتی زین اسبی

انرژی تفسیر گردد. با توجه به گسترش فرآیند حفاری در رسوبات کم  (I,J، ۰)شکل ها و حفاری در رسوبات(آشفتگیدر زیست

های زون مخلوط در طی پایین آمدن سطح آب دریا ای یکی از مناطق مستعد برای تشکیل دولومیتالگون، این کمربند رخساره

در مجموع هر دو نوع مدل دولومیتی شدن تدفینی و  (.Taghavi et al., 7112; Sharp et al., 7101; Hollis, 7100)بوده است 

 لب نسبت به دانه غالب گسترش بیشتری دارند.های گل غازون مخلوط در رخساره

 :(Fracture) شکستگی

های مغزه با شیب متفاوت، به صورت افقی و عمودی، باز، پرشده، نیمه پر شده و با میزان ها در سازند سروک از طریق دادهشکستگی

ورد مطالعه پر شده هستند و برخی از ریز ها در توالی م. تعدادی از شکستگی(D، 3)شکل باشندباز شدگی مختلف قابل شناسایی می

کانی در بخش هایی از توالی مور مطالعه . (C,E ،3و شکل K، 2)شکلاند ها باز بوده و سبب افزایش تراوایی گردیدهشکستگی

 .(D،3)شکلها را پر کرده استکلسیت غالبا شکستگی

 

 
 ، (C)شکستگی بازOfr: ، (B)رگچه های انحاللیSs:  (،A)آشفتگی زیستیBi: تصاویر مغزه: تخلخل حفره ای مجزا و  -3شکل 

 :Stاستیلولیت،  :Frو افقی )زون شکستگی(  مایل شکستگی های(D)،آغشتگی شکستگی و حفرات مرتبط با مواد هیدروکربنی (E)،  حفرات آغشتگی

 (G) استیلولیت پر شده با کانی رسی(، F) مواد هیدروکربنی مرتبط با
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دروزی در  کلسیتیسیمان ، (C) بلوکی ریز بلور و هم بعد کلسیتی سیمان، (B) تیغه ای کلسیتی ، سیمان(A) هم ضخامت سیتیکل سیمان -۰شکل 

رشد اضافی هم  کلسیتی سیمان، (F)پرکننده شکستگی  کلسیتی هم بعد سیمان و دروزی کلسیتیسیمان و ، (E) دندان سگی کلسیتی، سیمان (D)گاستروپود 

، دولومیت مرتبط (K) (نوع دومبا مراکز ابری )، دولومیت لوزی شکل (J,I) دولومیت زون مخلوط(، H)تدفینی با رخ مشخص  کلسیتی سیمان، (G)محور 

 هم : سیمانSy:سیمان، Cmعالیم اختصاری شکل:   .XPLدر نور  A,B,C,D,E,F,G,H,I,Jو  PPLدر نور  Kو L .(L)با استیلولیت و رگچه ها انحاللی 

، : تبدیل میکریت به اسپاریتMsp، میکریت :Mc، : شکستگیFrرگچه های انحاللی، :Ss: دولومیت، Dl ،: سیمان دروزیDr ،تیغه اییمان : سBl محور،

Al: یدهآلوئولین ،Mi ،میلیولیده :Eh.اکینوئید : 

 

 :(Diagenetic sequence) توالی دیاژنزی

(.  این شوکل ترتیوب نسوبی رخوداد فرآینودهای      5)شکل  ن داده شده استای از فرآیندهای دیاژنزی و ترتیب رخداد آنها  نشاخالصه

شوود فرآینودهای   همانگونوه کوه مشواهده موی     دهود. دیاژنزی دریایی، متئوریکی، تدفینی و رخنمون تحت الجوی )تلوژنز( را نشان می

 ک داشته اند.وای بر توالی سازند سردیاژنزی مربوط به محیط متئوریک و تلوژنز نقش عمده
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 توالی پاراژنتیکی سازند سروک در میدان مورد مطالعه در دشت آبادان -5شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 گیری: نتیجه

 

کم عمق، تلوژنتیک  دفنی ،متئوریک ،های دیاژنزی  دریاییتوالی پاراژنزی سازند سروک در میدان مورد مطالعه  شامل محیط 

بعد  تشکیل سیمان بلوکی هم تأثیری بر میزان تخلخل نداشته است. شدنآشفتگی زیستی و میکریتی  .باشد یو دفنی عمیق م

که این عامل نقش موثری در کاهش کیفیت  ،های حفره ای و قالبی دارند تخلخل ،هامهمترین نقش را در پر کردن شکستگی

 تراوایی افزایشعامل  رتبطم ایحفره هایتخلخل و نداشته تولید در نقشی ای غیرمرتبطحفره هایلتخلخ مخزنی داشته است.

کیفیت مخزنی خوبی  یک عامل موثر در کنار انحالل به عنوان شکستگی است.و افزایش کیفیت مخزنی در این منطقه شده شده

 به سیال برابرجریان در برآنها عمود درجهت فشاری وانحالل استیلولیت به وجود آورده است.در بخش باالیی این سازند  را

به طور کلی بخش مخزنی سازند سروک متعلق به عوامل .داده است راکاهش مخزن سنگ و تراوایی کردهعمل مانع صورت

 موثر دیاژنتیکی محیط متائوریکی است.

◊◊◊◊◊◊◊ 
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