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 خلیج فارس واقع در بررسی تاثیر دیاژنز بر روی سازند سروک در میدان نفتی سیری اسفند

◊◊◊◊◊◊◊ 

:چكیده   

زاگرس است که عمدتا از سنگ کربناته تشكیل شده  حوضه مهم نفتي مخازن از يكي ،تورونین -آلبین پسین سن با سروك سازند

اند ه رسوبات سازند سروك را در چاه مورد مطالعه تحت تأثیر قرار دادهبر اساس مطالعات پتروگرافي، فرآيندهای دياژنزی ک. است

 اين از ، پیريتي شدن است که(فیزيكي و شیمیايي)، دولومیتي شدن، تراکم وريختيشامل انحالل، سیماني شدن، میكريتي شدن، ن

وريک ائوژنتیک و متئوريک مراحل متئ طي در که است انحالل مخزني افزايش کیفیت در عامل دياژنزی ترين مهم میان

 بلوکي سیمان به ويژه ها سیمان انواع مخزني گسترش کیفیت کاهش دياژنزی عامل ترين مقابل مهم در و است داده تلوژنتیک رخ

 از فشردگي و شدن سیماني تاثیر دلیل به های دانه پشتیبان اغلب رخساره .است داده رخ دفني دياژنز طي در که است بلور درشت

 مخزني کیفیت دارای ها، آن در و شكستگي انحالل تاثیر دلیل به های گل پشتیبان رخساره. دبرخوردارن پايیني تراوايي و تخلخل

 .مي باشد سروكسازند  در تخلخل نوع ترين فراوان حفره ای و قالبي تخلخل. هستند بهتری

 سازند سروك، فرآيندهای دياژنزی، میدان سیری، خلیج فارس :كليد واژه ها

 
Study of diagenesis effect on  the Sarvak Formation in Sirri oilfield of Esfand, Persian Gulf 

 

Abstract: 
The Sarvak Formation, Late Albian - Turonian in age, is one of the important reservoirs of the Zagros Basin 

which composed mainly of carbonate rocks. Based on petrographic studies, diagenetic processes that sediments 

of the Sarvak Formation have been affected in the studied well are including of dissolution, cementation, 

micritization, neomorphism, dolomitization, compaction (physical and chemical), pyritization that The most 

important diagenetic factor in improving the quality of reservoir is dissolution that occurred during the course of 

eogenetic and telogenetic meteoric diagenesis. The most important diagenetic factor for reduction of reservoir 

quality is development kinds of spary cements especially blocky cement of coarse crystals that occurred during 

burial diagenesis. Most grain-supported facies due to the influence of cementation and compaction have low 

porosity and permeability. Mud-supported facies due to dissolution and fractures are contains the better 

reservoir quality. The most abundant kind of porosity  in the Sarvak formation are vuggy and moldic porosity. 

 

Keywords : Sarvak Formation, Diagenetic process, Sirri field, Persian Gulf 

 

 :مقدمه 

 شده واقع ايران کیلومتری سواحل ٠٩ در و دبي-ايران مرزآبي مجاور فارس، خلیج ايراني بخش در اسفند سیری نفتي میدان

 میدان نفتي سیری اسفند يک(. 1شكل )قرار دارد  سیری جزيره شرقي جنوب کیلومتری ٠٩ فاصله در تقريباً میدان اين. است

است  شده کشیده غربي جنوب  -جنوب شرقي، شمال -شمال محور يک امتداد در ای اندازه تا که است طاقديسي ساختمان

(Rabbani, 2008 .)سازند. است شده تشكیل مادود و خاتیا میشريف، بخش سه از به پايین باال از فارس خلیج در سروك سازند 
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ای هم  ويژه اهمیت از نمخز سنگ نقش در( متر در برش نمونه 0٠٩)ضخیم  ای چینه سنگ واحد يک عنوان سروك به آهكي

 که است اين دهنده مطالعه بر روی سازند سروك نشان(. 173٠مطیعي، )است  در حوضه خلیج فارس و هم زاگرس برخوردار

 بررسي مطالعه اين از هدف. موثر مي باشند دياژنزی يندهایآفر ترين مهم دفني، شدن سیماني و جوی دياژنز در طي انحالل،

 James and) که البته از ديرباز مورد توجه زمین شناسان بوده استمي باشد  سروك سازند در موجود دياژنتیكي فرآيندهای

Wynd, 1965; Hajikazemi et al., 2010, 2012; Rahimpour-Bonab et al., 2012; Asghari and Adabi, 2014.) 

 
 اسفند سيری ميادین به دسترسی های راه و جغرافيایی موقعيت - 1شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 : بحث

 آهک روی دفني و جوی دريايي، دياژنزی محیط نوع سه تأثیر دهنده مطالعات میكروسكوپي و سنگ نگاری مقاطع نازك نشان

 تشكیل و اسكلتي قطعات شدن میكريتي آن شاخص پديده که داده رخ دريايي محیط در دياژنز مرحله اولین. است سروك های

 فرياتیک جوی محیط معرض در تشكیل، سروك از کوتاهي زمان گذشت از پس دياژنز، بعدی مرحله در .است میكريتي پوشش

 تحت تأثیر دفني دياژنز محیط يندهایآفر و شده دفن تدريج به سنوزويیک، دوره طول در فرونشیني ادامه با. است گرفته قرار

اند که  آمده وجود به دياژنزی متعددی  ارضتمامي اين مراحل عو طي در .است گذاشته اثر آن روی فشار و دما تدريجي افزايش

 . ها مي پردازيم در زير به بررسي آن

 (Micritization)میكریتی شدن

 مي دياژنز انجام اولیه مراحل در دريايي کم عمق و کم انرژی دياژنزی در يک محیط که است زيستي يندیآفر شدن میكريتي

 يند يا به صورت پوششآفر اين. است دريايي محیط دياژنز با مرتبط پديده های از شدن میكريتي (.Moore, 2013) پذيرد

و يا   (A-٠ شكل)و تشكیل دانه های کوتوئیدی را مي دهد، ( میكريتي شدن جزئي)میكريتي اطراف خرده های اسكلتي عمل کرده 

 (B-٠ شكل)ها از بین رفته است  به طور کامل باعث میكرايتي شدن فسیل ها شده و ساختمان داخلي آن
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 (Dissolution)انحالل 

های دياژنز کف دريا، متائوريک و اين فرآيند تاثیر مهمي بر روی کیفیت مخزني داشته به طوريكه طي چندين مرحله در محیط

انحالل در اين سازند با توجه به مرحله دياژنزی و وابستگي يا عدم وابستگي به فابريک سنگ به . (Ahr, 2008)شود  ميتدفیني ايجاد

گیرد و قطعات  انحالل وابسته به فابريک سنگ که در طي دياژنز متئوريک اتوژنیک صورت مي(  1 .دو صورت انجام مي پذيرد

و حفره ای  (C-٠ شكل)بین مي روند و باعث ايجاد تخلخل قالبي  حل شده و از( از جمله روديست و دوکفه ای ها ) بايوکالستي 

انحالل ناوابسته به فابريک سنگ که در طي دياژنز تلوژنیک صورت مي گیرد و بدون (  ٠(. Flugel, 2010) استشده  (D-٠ شكل)

 میپیامدهای انحالل، توسعه ريز تخلخل ها در سنگ کربناته  از .(E-٠ شكل)را حل مي کند  توجه به فابريک سنگ کلیه اجزاء

 (. Lucia, 2007)کیفیت مخزني داشته باشد که مي تواند عاملي مهم در توسعه تخلخل های مفید ثانويه و افزايش  باشد

 (Compaction)تراکم 

. کنند تراکم فرايندی است که طي آن رسوبات تحت تاثیرتحمل نیروهای فشاری به خصوص وزن طبقات فوقاني شروع به تغییر مي

گذاری آغاز شود بعد از رسوب تراکم فیزيكي ممكن است که بالفاصله. باشد اين فرآيند شامل دو نوع تراکم فیزيكي و شیمیايي مي

ترين معیارهای حاصل از تراکم  از مهم(. Tucker, 2001)شیمیايي به بیش از چند صد متر دفن نیاز است  تراکمدر حالي که  برای 

مقعر و  -فیزيكي در مقاطع نازك آرايش نزديک تر دانه ها، شكسته شدن پوسته، تغییر شكل آلوکم ها و ايجاد کنتاکت محدب

 (IوH-٠ شكل)رگچه های انحاللي و استیلولیت ها بارزترين عوارض فشردگي شیمیايي مي باشند (FوG-٠ شكل)باشد  سي ميمما

 (Neomorphism) نوریختی

بزرگتر مي شود که  هايي با اندازهباشد و منجر به شكل گیری بلور های کربناته فرآيند نوريختي بیشتر به شكل افزايشي ميدر سنگ

اين نوع از ( J-٠ شكل)شده است  يا اسپار باعث تشكیل میكرواسپار واندازه ذرات ماتريكس میكرايتي بزرگتر شده در طي آن 

 .(Tucker and Wright, 1990)های جوی اولیه يا در طول دياژنز دفني انجام گیرد نوريختي ممكن است در طول دياژنز

 ( Bioturbation)آشفتگی زیستی 

های دريايي عمیق که تراکم موجودات باال و سرعت  ها در رسوبات سست و سخت نشده در محیط الیت ارگانیسماين فرايند در اثر فع

ترين خصوصیات اين فرايند ايجاد فابريک لكه لكه و  يكي از مهم. شود رسوبگذاری پايین است و سبب بهم خوردن رسوبات مي

 .(K-٠ شكل)شود تر مينگ رسوب تغییر کرده و نسبت به زمینه روشنو عموما ر( Flugel, 2010)باشد  بافت میكريتي ناهمگن مي

 (Fracturing) شكستگی

شده  پر کلسیتي سیمان با شكستگیها، اين بیشتر. دارند وجود (میكرو و ماکرو)مقیاسهای مختلف  در سازند سروك در شكستگیها

 (A-7 شكل)میشوند  ديده باز شكستگي به صورت ند،شده ا ايجاد دفني دياژنز مراحل آخرين که شكستگیهايي. (L-٠ شكل)اند
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فرآیند (  B.ميکریتی شدن جزئی در اطراف یک بایوكالست كه ایجاد كورتوئيد نموده است فرآیند(  A -2شکل 

ای  تخلخل حفره(  D .تخلخل قالبی حاصل از انحالل صدف رودیست(  C.ميکریتی شدن كامل روزنبران كفزی
خردشدن یک پوسته رودیستی بر  (F. اثر انحالل به صورت غيروابسته به فابریک سنگ(  E .حاصل از انحالل زمينه

 (H. تراكم فيزیکییست بر اثر درو شده و پوسته شکستهدزاگی ایجا شده بين گكنتاكت زی(G .اثر تراكم فيزیکی
. تراكم شيميایی، ایجاد رگچه های انحاللی (I. اد آنتراكم شيميایی، ایجاد استيلوليت و تجمع مواد آلی در امتد

J  ) زمينه كه البته هنوز لکه هایی از زمينه ميکریتی اوليه قابل مشاهده است تمامدر  نوریختیپدیده.K  ) آشفتگی
 .بلوكیشکستگی پرشده با كلسيت اسپاری  (L. زیستی ناشی از فعاليت موجودات در یک رخساره وكستونی

 (Dolomitization)ن دولومیتی شد

تراوايي  و تخلخل يابد افزايش شدن دولومیتي مقدار وقتي ولي مي شود کاهش تخلخل باعث اولیه، مراحل در شدن دولومیتي

 در(.  Warren, 2000)بلوری است  نتخلخل بی افزايش نتیجه در و دولومیت بلورهای افزايش دلیل به اين و مي يابد افزايش

 به سروك سازند در دولومیت بلورهای. نمیشود ديده اولیه دولومیت های وجود گواهي مبني بر هیچ لعهمطا مورد نازك مقاطع

. است شده ديده( C-7 شكل)انحالل فشاری  مرزهای و( B-7 شكل) میكريتي زمینه در بیشتر و بوده شكل خود بلورهای صورت

دولومیتي شناور در زمینه  ريزدانه و بلورهای لوزی شكل دفني نزطي دياژ در رگه های انحاللي امتداد تشكیل شده در دولومیتهايي

دهد  اين نشان مي. دولومیتي قطع شده است بلورها توسط چند  در مواردی استیلولیت. میكريتي حصل مراحل اولیه دياژنز مي باشند

  .انديند استیلولیتي شدن تشكیل گرديدهآکه رومبوئدرها از نظر زماني بعد از فر

 (Pyritization)شدن  پیریتی

در طي دياژنز  که (D-7 شكل) استيكي به صورت بلورهای ريز هم بعد . مي شودپیريت به دو شكل در سازند سروك مشاهده 

لورهای درشت پیريت درجازا مي ديگری به صورت ب(. ( Butler and Rickard, 2000  اولیه و تحت شرايط احیايي بوجود آمده اند

 .(E-7 شكل)شده اند  دفنيو جانشین کربنات ها در دياژنز  بودهوبیک کبه شكل  ند کهباش
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 (Cementation)سیمانی شدن 

ها در حفرات اولیه و نشیني کانيهايي است که منجر به تهشامل فرآيند دياژنتیكي است و  اصلي فرآيندهای سیماني شدن  جزء

های  ترين سیمان مهم(. Flugel, 2010)باشد  ها مينسبت به اين کانيای شود و نیازمند فوق اشباع شدن سیاالت روزنهثانويه مي

های مشاهده شده در سازند سروك با توجه به محیط   انواع سیمان. مشاهده شده سیمان بلوکي و سیمان سین تاکسیال مي باشد

 : باشد ها به قرار زير مي دياژنزی آن
 (Isopachous fibrous cement) سيمان فيبری هم ضخامت

سیمان فیبری اکثراً تشكیل . کنند در اين حالت بلورهای فیبری يا سوزني شكل سیمان به صورت نرمال بر روی سطح ذرات رشد مي

اين (. Tucker, 2001)های دريايي، آهن و منیزيم خیلي پايین دارند  نشست آن در محیطدهد و به دلیل تهمي های هم ضخامت را اليه

های وادوز دريايي و يا وادوز متائوريک  شود  اما عالوه بر آن در محیط ياژنزی فرياتیک دريايي مشاهده ميسیمان اکثراً در محیط د

 .ها عمدتاً شفاف هستند اين سیمان .(F-7 شكل)شوند  نیز مشاهده مي
 (Bladed cement) ایسيمان تيغه

معموال سیمان های شفافي از نوع بلوکي و يا هم بعد به بلورها به صورت حاشیه ای هم ضخامت و عمود بر ديواره رشد نموده اند و 

توالي تغییر سیمان ها را از نوع تیغه ای به درشت بلور به سبب ماهیت سیاالت ( Adabi, 1996)آدابي . ها تشكیل مي شوند دنبال آن

 .(G-7 شكل)یر کرده است درون حفره ای مي داند که از آب های دريايي نرمال به سمت آب های شیرين و سیاالت تدفیني تغی
 (Dog tooth cement) سيمان دندان سگی

اين سیمان اغلب  .شوندها يا حاشیه داخلي حفرات تشكیل مي های نوك تیز و يا رمبوهدرال که معموالً بر روی سطح دانهدارای بلور

 .(H-7 شكل) گرددشكیل ميهای فرياتیک دريايي و هیدروترمال نیز تمتائوريک يا تدفیني کم عمق است اما در محیط
 (Equant cement) سيمان كلسيت هم بعد

. شكل و نسبتاً هم بعد تشكیل شده استشكل دار تا بي، نیمه( میكرون ٠٩٩تا  7٩ابعاد بین )اين سیمان از بلورهای کوچک تا متوسط

وادوز يا )های دياژنزی متائوريک  محیط اين سیمان معموالً در .(I-7 شكل) شود ها مشاهده مي به طور معمول در فضای بین دانه

 (.Flugel, 2010)شود  و محیط تدفیني تشكیل مي( فرياتیک

 (  Blocky cement) سيمان بلوكی

اين سیمان به طور معمول  در . باشد ترکیب کاني شناسي بلورهای اين نوع سیمان، کلسیت پرمنیزيم يا کلسیت کم منیزيم مي

 شود ها و هاردگراندهای دريايي مشاهده مي ، محیط تدفیني و به ندرت در ريف(ادوز يا فرياتیکو)های دياژنزی متئوريک  محیط

 (Moss and Tucker,1995 .)ای و حفرات موجود را پر کرده است   اين سیمان با بلورهای درشت، فضای باز بین دانه (7 شكل-J). 
 (Drusy cement) سيمان دروزی

، هرچند که باشد يكي از ويژگي های خاص سیمان گذاری در محیط فرياتیک آب شیرين مي، مرکزافزايش اندازه بلورها به طرف 

ای و درون اين سیمان به صـورت حفره پرکن در فـضای بین ذره(. Flugel, 2010)در محیط تدفین عمیق تر نیز تشكیل مي شود 

 .(K-7 شكل)شود ها تشكیل ميول شكستگيهای قالبي حاصل از انحالل و نیز در طحجرات ذرات اسكلتي، در تخلخل
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  (Syntaxial overgrowth cement)هم محور  یسيمان رو رشد

اين سیمان در صورتي که دارای ظاهری ابری و کدر باشد خاص . اين سیمان از پديده های مهم دياژنزی در سازند سروك مي باشد

و يا ( Longman, 1980)های متائوريک  اف باشند مربوط به محیطدر صورتي که دارای بلورهای روشن و شف وهای دياژنزی  محیط

های مطالعه شده سیمان رشد اضافي هم محور اکثرا ً به صورت شفاف و روشن بر  در نمونه. هستند( Kaufman et al., 1988)دفني 

 .(L-7 شكل)شود  های خارپوست مشاهده مي روی دانه

    

    

    
 .لوزی شکل پراكنده در زمينه دولوميت های بلوری(  B.کستگی های باز به صورت فضای خالیش(  A -3شکل 

C  )ولوميت در مسير استيلوليتهادهای شکل دار ربلو. D  ) بلورهای ریز پيریت به صورت تجمعی كه دریایی و اوليه
سيمان فيبری  (F. نبر شده است روزفسيل یک از پيریت مکعبی با منشاء تدفينی كه جانشين قسمتی (  E .می باشند

سيمان تيغه ای هم ضخامت كه در ادامه یک سيمان بلوكی تدفينی (G  .هم ضخامت در اطراف دانه های اسکلتی 
(  J. سيمان هم بعد ریزبلور در بين دانه ها (I. سيمان دندان سگی با بلورهای كشيده (H. ه استدنيز تشکيل ش

سيمان (  K.ت و اتصال بلوری سه جانبه كه شاخص محيط دفنی می باشدسيمان بلوكی شفاف با بلورهای درش
سيمان رورشدی شفاف در اطراف یه خارپوست رشد كرده و حتی دانه  (L. دروزی در داخل یک حفره انحاللی

 .های دیگر را در بر گرفته است
 

 (Porosity)تخلخل 

 شده انتخاب گروه دو در مقاطع در موجود های تخلخل (Chaquette and Pray. 1970) پری و چوکت بندی طبقه اساس بر

 و قالبي های تخلخل از عبارتند فابريک توسط شده انتخاب های تخلخل. دگیرن مي قرار فابريک انتخاب بدون و فابريک توسط

ند باش مي گيشكست حاصل از ای، حفره های تخلخل شامل فابريک توسط انتخابي غیر های تخلخل و بلوری و بین دانه ای بین

ترين و اصلي ترين نوع تخلخل در  ای و تخلخل قالبي مهم تخلخل حفره .که در مقاطع میكروسكوپي سازند سروك ديده مي شوند

 .سروك مي باشند که باعث اهمیت سازند سروك به عنوان سنگ مخزن در میدان سیری شده است
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 توالی پاراژنتیكی

مي توان نتیجه گرفت که اين رسوبات تحت تأثیر انواع دياژنزهای دريايي، متئوريكي و  بر اساس مطالعات پتروگرافي انجام گرفته

در مقاطع میكروسكوپي مطالعه شده دياژنزهای شناسايي شده عمدتا از نوع متئوريكي و تدفیني بوده و با توجه . تدفیني قرار داشته اند

 (.4شكل ) اين نوع دياژنز در میزان کیفیت مخزني مي باشد به سنگ مخزن بودن اين بخش از سازند سروك، نشاندهنده اهمیت

 
 ها در سازند سروك انواع فرآيندهای دياژنتیكي و روند ايجاد آن-4شكل 

 

 :نتیجه گیری 

اند شامل بر اساس مطالعات پتروگرافي، فرآيندهای دياژنزی که رسوبات سازند سروك را در چاه مورد مطالعه تحت تأثیر قرار داده

 مهم میان اين از ، پیريتي شدن است که(فیزيكي و شیمیايي)، دولومیتي شدن، تراکم وريختيحالل، سیماني شدن، میكريتي شدن، نان

انواع تخلخل های . است داده مراحل متئوريک ائوژنتیک و متئوريک تلوژنتیک رخ طي در که است انحالل، دياژنزی فرآيند ترين

 .در اين سازند قابل مشاهده مي باشند....  بین دانه ای، حفره ای،  قالبي و
◊◊◊◊◊◊◊ 
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