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تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان های نفتی 
کوشک و حسینیه )فروافتادگی دزفول(

 محمدعلی کاووسی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت   موسی اسفندیاری*، حسن محسنی، دانشگاه بوعلی سیناي همدان 

ــم  ــازن مه ــه از مخ ــت ک ــی اس ــروه خام ــی از گ ــن بخش ــن- بارمی ــن نیوکومی ــا س ــان ب ــازند فهلی س
ــازک  ــای ن ــی برش ه ــه پتروگراف ــه مطالع ــر پای ــد. ب ــران می باش ــر ای ــوب باخت ــی در جن هیدروکربن
تهیــه شــده از تراشــه های حفــاری چاه هــای کوشــک-1 و حســینیه-3 واقــع در فروافتادگــی دزفــول، 
ــیه  ــاز، حاش ــای ب ــاره ای دری ــد رخس ــار کمربن ــب چه ــان در قال ــازند فهلی ــاره ای س ــای رخس گروه ه
ــن ســازند شناســایی و تفکیــک شــده اســت. هــدف  ــه کشــندی، در ای شــلف/ ســد، الگــون و پهن
ــت.  ــان اس ــازند فهلی ــی س ــت مخزن ــر آن برکیفی ــزي و تأثی ــاي دیاژن ــی فراینده ــه بررس ــن مطالع ای
بررســی رویدادهــای دیاژنــزی نشــان داد کــه ســیماني شــدن، انحــالل، دولومیتــي شــدن، نوریختــي، 
ــزي  ــاي دیاژن ــن فراینده ــم، رایج تری ــاري و تراک ــالل فش ــفتگي، انح ــدن، زیست آش ــي ش میکرایت
ــیمانی  ــده، س ــاد ش ــای ی ــان فراینده ــند. از می ــادآوران مي باش ــدان ی ــان در می ــازند فهلی ــر س ــر ب موث
شــدن و تراکــِم فیزیکــی باعــث از بیــن رفتــن تخلخــل، و انحــالل و دولومیتــی شــدن موجــب افزایش 
آن شــده اســت. اســتیلولیتی شــدن در پــاره ای مــوارد بــه خاطــر دولومیتــی شــدن و انحــالل در امتــداد 
ــای انحــالل، باعــث  ــل تمرکــز بقای ــه دلی ــاره ای مــوارد ب آن باعــث افزایــش کیفیــت مخــزن و در پ
ــاهده  ــاي مش ــده، تخلخل ه ــه ش ــازک مطالع ــای ن ــت. در برش ه ــده اس ــی ش ــدهای تراوای ــاد س ایج

ــه اي و شکســتگی اســت. ــره اي بین دان ــی، حف ــوع قالب شــده از ن
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ــز  ــی دیاژن ــل اصل ــا دو عام ــوبی ب ــنگ هاي رس ــی در س ــت مخزن کیفی
ــش از 50  ــه بی ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــرل می ش ــی کنت ــرایط محیط و ش
درصــد هیدروکربن هــاي جهــان و بیــش از 65 درصــد هیدروکربن هــاي 
ــه مخــازن  ــد، بررســی اینگون ــرار دارن ــه ق ــه در مخــازن کربنات خاورمیان
و تعیــن گســترش آنهــا در بهره بــرداري اقتصــادي درخــور توجــه 
ــه  ــنگ های کربنات ــیت س ــر حساس ــه خاط ــوارد ب ــیاری م ــت. در بس اس
بــه فرایندهــای دیاژنــزی، پراکندگــی تخلخــل- تراوایــی به میــزان 
ــی  ــور اصل ــز، فاکت ــالوه، دیاژن ــد]4[. به ع ــر کن ــد تغیی ــادی می توان زی
ــت ]5[.  ــه اس ــازن کربنات ــیاری از مخ ــی بس ــت مخزن ــده کیفی کنترل کنن
ــازند  ــاره س ــر درب ــای اخی ــی در دهه ه ــته های گوناگون ــاالت و نوش مق
ــگاری  ــی، چینه ن ــتراتیگرافی، رسوب شناس ــای بایواس ــان در زمینه ه فهلی
سکانســی، ژیوشــیمی نفــت و تکتونیــک ]6   تــا 10[ نوشــته شــده اســت. 
درایــن پژوهــش نخســت فرایندهــاي دیاژنــزي مــورد بررســی قرارگرفته 
و ســپس بــه نقــش ایــن فرایندهــا درکیفیــت مخزنــی پرداختــه می شــود.

١-زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
ــده  ــع ش ــی واق ــه عرب ــمال خاوری صفح ــرس در شمال- ش ــه زاگ حوض
ــی  ــه بخش ــن حوض ــت. ای ــوبی اس ــی رس ــر توال و دارای 14- 7 کیلومت
پالیوزوییــک و حاشــیه غیرفعــال در  ابرقــاره گندوانــا در دوران  از 
ــاي  ــي از میدان ه ــادآوران یک ــدان ی ــت ]11[. می ــوده اس ــک ب مزوزویی

نفتــي ایــران اســت کــه در 70 کیلومتــري جنوب غربــي اهــواز و شــمال 
ــدان از دو  ــن می ــع اســت. ای خرمشــهر در منطقــه کوشک – حســینیه واق
میــدان )تاقدیــس( کوشــک و حســینیه تشــکیل شــده است)شــکل-1(. 
ــاق مته و  ــش س ــن آزمای ــي و همچنی ــاي پتروفیزیک ــه ارزیابي ه ــر پای ب
ــان،  ــروک، داری ــالم، س ــور(، ای ــازند هاي گورپي )تارب ــي از س بهره ده
ــازندهاي  ــا س ــدان، تنه ــن می ــرگلو در ای ــه و س ــان، نجم ــدوان، فهلی گ
ســروک، گــدوان و فهلیــان داراي پتانســیل مخزنــي بــوده و ســایر 
ــن  ــتند. در ای ــز هس ــا آب خی ــته و ی ــي نداش ــوان هیدروکربن ــازندها ت س
پژوهــش، ســازند فهلیــان در میدان هــای نفتــی کوشــک و حســینیه واقــع 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــول شــمالی م در فروافتادگــی دزف
 

2-روش مطالعه
ـــرش  ـــق 670 ب ـــکوپی دقی ـــه میکروس ـــه مطالع ـــر پای ـــل ب ـــش حاص پژوه
نـــازِک تهیـــه شـــده از تراشـــه های حفـــاری چاه هـــای کوشـــک-1 و 
ـــي  ـــه سنگ شناس ـــت. مطالع ـــده اس ـــام ش ـــان انج ـــازند فهلی ـــینیه-3 س حس
گوناگـــون  فرایندهـــاي  و  ریزرخســـاره ها  شناســـایی  به منظـــور 
ــه  ــاره هاي کربناتـ ــذاري ریز رخسـ ــت. نامگـ ــورت گرفـ ــزي صـ دیاژنـ
بـــر پایـــه طبقه بنـــدي دانهـــام ]12[ و لیتوفاســـیس هاي غیرکربناتـــه بـــر 

پایـــه طبقه بنـــدي فولـــک ]13[ صـــورت گرفـــت.
از ریـــز  رخســـاره های  بـــرای شناســـایی و تفکیـــک رخســـاره ها 
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اســـتاندارد فلـــوگل ]14[ اســـتفاده گردیـــد.

3-رخساره ها و محیط رسوبی
فهلیــان  ریز رخســاره ها و محیــط رســوبِی ریزرخســاره های ســازند 
ــاالب  ــندي، ت ــار زیرمحیط )پهنه کش ــش در چه ــورد پژوه ــدان م در می
ــاز( ته نشــین شــده اند کــه در  ــاي باز/پالتفــرم ب پشــت ســد، ســد و دری
ــندی  ــاره اي پهنه کش ــروه رخس ــت. گ ــده اس ــه ش ــه آن پرداخت ــه ب ادام
دربردارنــده لیتوفاســیس های کوارتزآرنایــت و شــیل و ریزرخســاره  
کوارتــز دار،  مادســتون  پلوییــدي،  و  اینتراکلســتي  گرینســتون 
دولومادســتون، مادســتون مي باشــد. نبــود بایوکلســت، میکرایتــي بــودن 
ــز  ــاي کوارت ــراه دانه ه ــه هم ــور ب ــاي ریزبل ــود دولومیت ه ــه، وج زمین
منشــأ گرفتــه از خشــکي بیانگــر چیرگــي زیرمحیــط پهنه کشــندي 
ــرد  ــدودي گ ــا ح ــت هاي ت ــي و اینتراکلس ــاي میکرایت ــت. پلویید ه اس
ــه کمــک جریان هــا  شــده نشــانگر آن اســت کــه جابه جایــي پیوســته ب
ــانات  ــژه نوس ــي، به وی ــاي محیط ــت. محدودیت ه ــه اس ــورت گرفت ص
شــوري آب، خــروج متنــاوب محیــط از آب و شــدت نــور ســبب 
تنــوع خیلــي کــم  گونه هــاي جانــداران در ایــن محیــط اســت. در 
پهنه هــاي  ویلســون ]15[  توســط  کربناتــه  شــلف هاي  دســته بندي 
کشــندي بخشــي از شــلف درونــي در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ایــن گــروه ریز رخســاره اي در بخش هــاي باالیــي و میانــي ســازند 
ــاالب پشــت ســد،  ــط ت ــده شــدند. ریزرخســاره هاي زیرمحی ــان دی فهلی
ــا پکســتون  ــد دار، وکســتون ت ــا پکســتون بایوکلســت پلویی وکســتون ت
بــا فرامینیفــر و پلوییــد، وکســتون بایوکلســت-میلیولید، باندســتون 
مرجانــي، وکســتون تــا پکســتون پلوییــدي، وکســتون تــا پکســتون 
ــد.  ــتي مي باش ــتون بایوکلس ــرپولیدي و مادس ــتون س ــدي، وکس آنکویی

در محیــط تــاالب، انــرژِي آب، کــم تــا متوســط اســت و بایوکلســت ها 
شناســایي  ســنگواره هاي  از  مي شــوند.  جابه جــا  جریــان  به کمــک 
ــاي  ــف جلبک ه ــاي مختل ــوان گونه ه ــط مي ت ــر محی ــن زی ــده در ای ش
ــورال و  ــدا، اکتینوپ ــد داسي کالدآســه، ســالپینوپورال، هالمی آهکــي مانن
آکســي کوالریا، فرامینیفرهایــي ماننــد تکســتوالریا، میلولیــد، تروکولینــا 
و لنتیکولینــا را نــام بــرد. ایــن ریزرخســاره بیشــتر در قســمت هاي میانــي 
ســازند فهلیــان گســترش یافتــه و هــم ارز ریزرخســاره هاي معرفــي شــده 

ــت. ــوگل ]14[ اس ــي فل ــلف میان ــوبي ش ــط رس محی
گــروه رخســاره اي زیرمحیــط ســد در بردارنــده گرینســتون اینتراکلســتي 
پلوییــد دار، پکســتون تــا گرینســتون اینتراکلســتي ااییــد دار، لیتوکودیــوم 
باندســتون و پکســتون بایوکلســتي مي باشــد. ایــن گــروه رخســاره اي از 
ــان دهنده  ــاره ها نش ــن ریزرخس ــت. ای ــوردار نیس ــي برخ ــتبراي چندان س
انــرژي متوســط تــا باالســت. ســیماي زیســتي )پیدایــش هم زمــان 
فرامینیفرهــاي تــاالب ماننــد میلیولیــد، لنتیکولینــا و تکســتوالریا( و 
پکســتون- بافت هــاي  و  زیــاد  )خردشــدگي  رســوبي  ســاختارهاي 

ــا جابه جایــي دایــم  گرینســتوني( یــک محیــط فعــال هیدرودینامیکــي ب
به کمــک جریان هــا را پیشــنهاد مي کنــد. ایــن گــروه رخســاره اي 
هــم ارز ریزرخســاره هاي معرفــي شــده بخــش ســدي فلــوگل ]14[ 
ویلســون ]15[  توســط  کربناتــه  شــلف هاي  دســته بندي  در  و  اســت 
ــه  ــوده و ب ــماره-5 و 6 ب ــاره اي ش ــد رخس ــاره کمربن ــم ارز ریزرخس ه

ــود. ــبت داده مي ش ــد نس ــش س بخ
گــروه رخســاره اي زیرمحیــط دریــاي بــاز شــامل ریزرخســاره هاي 
ــي شکســته  ــا ماهیت ــاره نهشــته شــده ب ــاي دوب برشــي شــده و کربنات ه
ــت  ــت، بایوکلس ــاره از اینتراکلس ــن ریز رخس ــت. ای ــده اس ــرد ش و خ
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــت تش ــره اي از میکرای ــز در خمی ــاي کوارت و دانه ه

الف: نقشه زون های ساختاری ایران، ب: نقشه منطقه مورد مطالعه 1
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خرده هــاي کربناتــه گــرد شــده تــا نیمــه زاویــه دار و دانه هــاي کوارتــز 
دربردارنــده خرده هــاي  بایوکلســتي  هســتند. خرده هــاي  زاویــه دار 
اســت.  آهکــي  جلبک هــاي  و  دوکفــه اي  فرامینیفــر،  خارپوســت، 
ایــن ریزرخســاره از خرده هــا و دانه هــاي گوناگــون تشــکیل شــده 
تالوس هــاي جلــوي  پــي  ایــن ریز رخســاره ها مي توانــد در  اســت. 
منطقــه شــیب و یــا در پــاي شــیب رخــداد داشــته باشــد و هــم ارز 
ــتند.  ــون ]15[ هس ــماره-4 ویلس ــاره اي ش ــد رخس ــاره هاي کمربن رخس
ایــن گــروه رخســاره اي در بخــش زیریــن ســازند فهلیــان دیــده 
شــدند. ریزرخســاره هاي مادســتون بــا فونــاي پالژیــک )رادیولــر، 
ســوزن اســفنج و.. ( و مادســتون آهکــي آرژیلیتــي مربــوط بــه مجموعــه 
ــاره ای  ــروه رخس ــن گ ــند. ای ــه( مي باش ــاره هاي ژرف )حوض ریزرخس
هــم ارز ریزرخســاره هاي معرفــي شــده آبهــاي ژرف )شــلف بــاز( 
هــم ارز   ]15[ ویلســون  طبقه بنــدي  در  و  مي باشــد   ]14[ فلــوگل 

کمربندهــاي رخســاره اي-1 و2 هســتند.

٤-سیمای دیاژنزی سازند فهلیان
فرایندهــای دیاژنــزی ســازند فهلیــان در ســه محیــط دیاژنتیکــی فراتیــک 

دریایــی، متیوریــک و دفنــی رخ داده اســت.
ــزي  ــاي دیاژن ــن فرآینده ــه از مهم تری ــورد مطالع ــي م ــالل در توال انح
متیوریــک اســت کــه ســبب پدیــد آمــدن تخلخــل درون دانــه اي، 
ــا  ــتروپودها، فرامینیفره ــکلتي )گاس ــاي اس ــي در خرده ه ــل قالب تخلخ
گل  رخســاره هاي  در  به ویــژه  حفــره اي  تخلخــل  دوکفه اي هــا(،  و 

ــف(. ــکل2- ال ــت. )ش ــده اس ــیمان ش ــالل س ــتیبان و انح پش
ــط در  ــم از محی ــون منیزی ــروج ی ــس از خ ــم( پ ــي )نیومورفیس نوریخت
ــم  ــون منیزی ــروج ی ــد. خ ــد مي آی ــت پدی ــاره میکرای ــورش دوب ــي بل ط
ــاي  ــا ورود آبه ــور ی ــط لب ش ــن در محی ــرار گرفت ــر ق ــد به خاط مي توان
ــا  ــه و ی ــاي کربنات ــل الیه ه ــه داخ ــن ب ــز هوابی ــي دیاژن ــیرین در ط ش
ــد  ــن فراین ــاي رســي باشــد ]3[. ای ــم توســط کاني ه ــون منیزی جــذب ی
تــاالب(  )رخســاره هاي  آهکــي  داراي گل  رخســاره هاي  اکثــر  در 
گســترش دارد )شــکل2- ب( و باعــث ایجــاد ریز تخلخــل شــده اســت.
ســیمان کلســیتي رو  رشــدي هم محــور )ســین تکســیال( در ســازند مورد 
مطالعــه، ســیمان حاشــیه اي به صــورت شــفاف از منشــاء متیوریکــي در 
ــترش  ــده وگس ــکیل ش ــد تش ــه س ــک ب ــي نزدی ــاره هاي تاالب ریز رخس
ــن وجــود در مکان هــای موجــود  ــا ای ــدارد )شــکل 2- ج( ب ــي ن چندان

ــدازه گلوگاه هــای خلــل و تراوایــی شــده اســت. موجــب کاهــش ان
متوســط  بلورهــاي  شــامل  هم بعــد  یــا  بلوکــی  کلســیتی  ســیمان 
مي باشــد. گســتره  ترجیحــي  بــدون جهت یابــي  دانــه  درشــت  تــا 
ــت  ــر اس ــر متغی ــن میلي مت ــا چندی ــرون ت ــا میک ــا از ده ه ــدازه بلوره ان
)شــکل2- د(. ســیمان بلوکــي در ســازند مــورد مطالعــه، بیشــتر در 
ــد و  ــه س ــک ب ــي نزدی ــرژي تاالب ــر ان ــمت هاي پ ــاره هاي قس ریز رخس
ــده شــدند  ــی دی ــط کشــندي و الگون ــژه در ریز رخســاره هاي محی به وی
ــته  ــب بس ــرده و موج ــر ک ــود را پ ــاي موج ــتگي ها و حفره ه ــه شکس ک

شــدن و یــا کاهــش انــدازه تخلخل هــا به ویــژه تخلخــل حفــره ای شــده 
ــت. اس

ــودات  ــاري موج ــي حف ــه در پ ــت ک ــدي اس ــدن فرآین ــي ش میکرایت
ــر روي  ــي ب ــش هاي میکرایت ــتي، پوش ــب زیس ــکوپي و تخری میکروس
دانه هــاي کربناتــه اســکلتي و غیراِســکلتي تشــکیل مي شــود. میکرایتــي 
به ویــژه  فهلیــان  ســازند  پشــتیبان  دانــه  ریزرخســاره هاي  در  شــدن 
گرینســتون تــا پکســتون بیوکالســتي- پلوییــدي به دلیــل چیرگــي 
شــرایط آرام در محیــط رســوبي تاالبــي گســترش بیشــتري یافتــه 
ــر  ــی توســط پ ــش تراوای ــا عــث کاه ــده ب ــن پدی ــکل 2- ه(. ای است )ش

ــود. ــا می ش ــوگاه آنه ــل و گل ــردن خل ــک ک ــا کوچ و ی
ــد و  ــاي هم ق ــه اي از بلوره ــورت الی ــتبرا به ص ــیه ای هم س ــیمان حاش س
ــکل2- و(.  ــکیل مي شود)ش ــه تش ــاي کربنات ــراف دانه ه ــیده در اط کش
پهنــاي آنهــا بیشــتر از 10 میکــرون و درازاي 100-20 میکــرون دارنــد 
و معمــوالً به صــورت هم ســتبرا در حاشــیه دانه هــا رشــد مي کننــد. 
ــیمان هاي  ــن س ــوده و از رایج تری ــم ب ــر منیزی ــیت پ ــس آن از کلس جن
ــدوز  ــزي وای ــط دیاژن ــي در محی ــند و گاه ــي مي باش ــک دریای فریاتی
دریایــي نیــز تشــکیل مي شــوند]13[. ایــن ســیمان در رخســاره هاي 
دانــه پشــتیبان گرینســتوني مرتبــط بــا پشــته هاي زیــر آبــي به ویــژه 
بخش هــاي رو بــه دریــا و مرکــزي آنهــا از گســترش زیــادي برخــوردار 
ــه کاهــش تراوایــی در پــی کاهــش  اســت. رشــد ایــن ســیمان منجــر ب

ــت. ــده اس ــا ش ــدن گلوگاه ه ــته ش ــا بس ــا و ی ــدازه گلوگاه ه ان
ســیمان کلســیتی دروزی در ســازند مــورد مطالعــه در رخســاره هاي 
گرینســتوني گســترش زیــادي داشــته و تخلخل هــاي حاصــل از انحــالل 
باعــث کاهــش  الــف(. همچنیــن  بــرده است )شــکل3-  بیــن  از  را 

ــت. ــده اس ــه ای ش ــه بین دان ــل اولی تخلخ
ــاره هاي  ــتر در رخس ــه بیش ــورد مطالع ــازند م ــده در س ــیمان فراگیرن س
ــه  ــد ک ــاهده گردی ــدي مش ــي و س ــندي، تاالب ــه کش ــتونی پهن گرینس
باعــث کاهــش تراوایــي در ســازند فهلیــان شــده اســت. )شــکل3- ب(
تراکــم مکانیکــی و شــیمیایي  )انحــالل فشــاري( در اثــر افزایــش فشــار 
ــاره و تنش هــاي تکتونیکــي صــورت مي گیرنــد و موجــب تشــدید  روب
ــي  ــنگ هاي آهک ــي در س ــت مخزن ــش کیفی ــدي و کاه ــطوح الیه بن س
طــي فراینــد دیاژنــز دفنــي مي گردنــد. تراکــم شــیمیایي منجــر بــه پدیــد 
آمــدن اســتیلولیت، درزه هــاي انحاللــي و ســطوح مضــرس )بافــت 
درهــم( در بیــن دانه هــا در ایــن ســازند  گردیــده )شــکل 3- ج، د، ه(.و 

ــا شکســتگي همــراه مي باشــد. گاهــي ب
دولومیتــی شــدن در توالــی پهنه هــاي کشــندي و تاالبــی درســازند 
ــش  ــب افزای ــده موج ــن پدی ــکل3- و(. ای ــت )ش ــان رخ داده اس فهلی
تراوایــی شــده زیــرا در پــاره ای از رخســاره ها ماننــد پلوییــد گرینســتون/ 
پکســتون و ااییــد گرینســتون، تخلخــل بیــن بلــوری ایجــاد کــرده اســت. 

5-تخلخل در سازند فهلیان
ــر  ــود در ه ــاره هاي موج ــي رخس ــاي پتروفیزیک ــراي درک ویژگي ه ب
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مخــزن بایــد نخســت نــوع تخلخــل و ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر بررســي 
گــردد.

تخلخــل بیــن دانــه اي: در زمــان رســوبگذاري در بیــن دانه هــا و ذره هــا 
ــه تخلخــل خیلــي  تشــکیل مي شــود. شــکل فضاهــاي خالــي در این گون
متغیــر اســت و بــه انــدازه قطعــات، جورشــدگي و آرایــش دانه هــا 
بســتگي دارد ]2[. گســترش ســیمان هاي حاشــیه اي در رخســاره هاي 

دانــه پشــتیبان عامــل مهمــي در حفــظ ایــن نــوع تخلخــل مي باشــد ولــي 
ــیتي  ــیمان هاي کلس ــا س ــل ب ــه تخلخ ــن این گون ــن رفت ــت از بی ــه عل ب
متیوریکــي و دفنــي، تنهــا مقــدار کمــي از تخلخــل مخــزن را بــه خــود 
دانه پشــتیبان  رخســاره هاي  در  تخلخــل  ایــن  مي دهــد.  اختصــاص 
ــکل  ــود )ش ــده مي ش ــي دی ــان به خوب ــازند فهلی ــدي س ــدي و اایی پلویی

ــف(. 4- ال

2
تصویرمیکروســکوپی فرایندهــای دیاژنــز ســازند فهلیــان: الــف؛ انحــال میکرایــت ) ژرفــای 4070 متــری، حســینیه-3( ب؛ نیومورفیســم افزایشــی 
درگرینســتون )ژرفــای 4108 متــری حســینیه-3( ج؛ ســیمان رورشــدی هم محــور ) ژرفــای 4108 متــری، حســینیه-3( د؛ ســیمان کلســیتی بلوکــی 
ــیمان  ــک-1( و؛ س ــری کوش ــای 2065 مت ــتون )ژرف ــت پکس ــد بایوکلس ــا پلویی ــدن آلوکم ه ــی ش ــینیه-3( ه؛ میکرایت ــری، حس ــای 4100 مت ) ژرف

کلســیتی حاشــیه ای هم ضخامت)ژرفــای 4108 متــری حســینیه-3(
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فابریــک  بــه  وابســته  تخلخل هــاي  مهمتریــن  از  قالبــي:  تخلخــل 
ــنگواره ها  ــد س ــي مانن ــي دانه های ــالل انتخاب ــوالً از انح ــد و معم مي باش
ــل  ــوع تخلخ ــن ن ــان ای ــازند فهلی ــود. در س ــل مي ش ــا حاص ــا ااییده ی
تــا  دانه پشــتیبان وکســتون  بیشــتر در رخســاره هاي  و  بــوده  ثانویــه 

پکســتون پلوییــدي و بایوکلســتي میحــط تــاالب و گرینســتون هاي 
ــه دریــاي پشــته هاي زیر آبــي بیشــتر  ــه بخــش مرکــزي و رو ب مربــوط ب
ــترش دارد و  ــد گس ــر مفی ــل  غی ــزا و تخلخ ــاي مج ــورت قالب ه به ص
ــن و در مــوارد  ــا هیدروکرب در برخــي افق هــا تخلخــل قالبــي حاصــل ب

3
الــف؛ ســیمان کلســیت دروزی در پلوییــد بایوکلســت گرینســتون )ژرفــاي 4006 متــري، حســینیه-3(، ب؛ ســیمان فراگیرنــده در پلویید گرینســتون 
)ژرفــاي 4088 متــري، کوشــک-1(، ج؛ بافــت درهــم در رخســاره پکســتون پلوییــدي )ژرفــاي 4120متــري، کوشــک-1،د؛ رگچه هــاي انحالــي در 
رخســاره وکســتون بایوکلســتي )ژرفــاي 4252 متــري، حســینیه-3(، ه؛ اســتیلولیت در رخســاره مادســتون )ژرفــاي 4232 متــري، کوشــک-1(، و؛ 

دولومیتــی شــدن )ژرفــاي 4212 کوشــک-1(
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4
تصویــر میکروســکوپي )PPL( انــواع تخلخــل ســازند فهلیــان در 
میــدان یــادآوران الــف: تخلخــل بیــن دانــه اي در رخســاره پلوئیــدي 
کــه بــه ترتیــب بــا هیدروکربــن و ســیمان پرشــده اند )ژرفــاي 
4235 متــري، کوشــک-1(، ب: تخلخــل درون دانــه اي در رخســاره مادســتون 
ــن پرشــده اند )ژرفــاي 4074  ــا ســیمان و هیدروکرب ــه ترتیــب ب بایوکلســتي کــه ب
متــري حســینیه-3( ج: تخلخــل شــبکه اي در ســنگواره ي لیتوکودیــوم )ژرفــاي 
4081/5 متــري، کوشــک-1(، د: تخلخــل قالبــي ناشــي از انحــال بایوکلســت ها 
ــان  ــوري در می ــه ترتیــب )ژرفــاي 4252 متــري، حســینیه-3(، و: تخلخــل بیــن بل ب
ــي  ــل ناش ــک-1(، هـــ: تخلخ ــري کوش ــب )و 4180 مت ــه ترتی ــت ب ــاي دولومی بلوره
ــري،  ــري، کوشــک-1(، ز: تخلخــل اســتیلولیتی )4073 مت از شکســتگي )4136 مت

ــک-1( کوش
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ــکل 4- ب(. ــت )ش ــده اس ــر ش ــیتي پ ــیمان کلس ــط س ــر توس دیگ
موجــودات  رشــد  حاصــل  رشــدي  یــا  چارچوبــي:  تخلخــل 
و  اســتروماتوپوریدا  مرجان هــا،  ماننــد  آهکــي،  چارچوب ســاز 
ــودات  ــن موج ــد ای ــاخه ها و زوای ــد ش ــت. رش ــي اس ــاي آهک جلبک ه
ــا  ــن بخش ه ــه الي ای ــادي در الب ــي زی ــاي خال ــکیل فضاه ــب تش موج
مي شــود ]3[. تخلخــل شــبکه اي ممکــن اســت زیــاد )در ریف هــاي 
مرجانــي امــروزي( و یــا کــم )در ریف هایــي کــه ارگانیســم هاي 
ــع  ــا تجم ــرعت ب ــه س ــبکه اي ب ــل ش ــد. تخلخ ــد( باش ــبنده غالب ان چس
رســوب یــا ســیمان کربنــات کاهــش مي یابــد. در مخــزن فهلیــان، 
دارنــد.  گســترش  لیتوکودیــوم(  و  کومه اي )مرجان هــا  ریف هــاي 
بنابرایــن ایــن نــوع تخلخــل در ایــن بخش هــا داراي اهمیــت اســت امــا 
به  خاطــر پـُـر شــدن بــا ســیمان کلســیتي، در ایجــاد کیفیــت مخزنــي نقــش 

چندانــي ندارنــد )شــکل4- ج(.
تخلخــل درون دانــه اي: ایــن نــوع تخلخــل فضــاي خالــي درون 
ــا را در  ــتروپودها و ریف ه ــا، گاس ــد فرامینیفره ــکلتي مانن ــاي اس دانه ه
برمي گیــرد. ایــن تخلخــل ممکــن اســت اولیــه باشــد و یــا بعدهــا در طــي 
دیاژنــز زودرس بــر اثــر تجزیــه مــواد آلــي پُرکننــده فضاهــاي اســکلتي 
تخلخــل  ایــن  در  تراوایــي  موجــودات آهک ســاز حاصــل شــود. 
ــه  ــه اي ممکــن اســت ب ــرا حفره هــاي درون دان معمــوالً کــم اســت، زی
هــم مرتبــط نباشــند ]3[. .بیشــتر تخلخل هــاي درون دانــه اي پیــش از 
رســوبگذاري قطعــات و دانه هــاي رســوبي تشــکیل شده اند )شــکل 
4- د(. تخلخل هــاي درون ذره اي بعــد از رســوبگذاري، عمدتــاً توســط 
فرآینــد انحــالل و بورینــگ تشــکیل مي شــود ]13[. ایــن نــوع تخلخــل 
بــه دلیــل پُــر شــدن توســط ســیمان و یــا ایجــاد تخلخــل غیــر مفیــد در 

ــدارد. ــی ن ــی در کیفیــت مخزن ــن ســازند نقــش چندان ای
ــب در  ــا اغل ــل در کربنات ه ــوع تخلخ ــن ن ــوري: ای ــن بل ــل بی تخلخ
ــن  ــه اســت. ای ــوع ثانوی ــت مي شــود و از ن دولومیت هــاي جانشــیني یاف
تخلخــل در آهک هــاي متبلــور و رســوبات تبخیــري کــه دیاژنــز زیــادي 
تحمــل نکرده انــد نیــز فــراوان اســت. شــکل فضاهــاي خالــي بــه شــکل 
بلورهــا بســتگي دارد و تراوایــي خوبــي نشــان مي دهــد]3[. تخلخــل بیــن 
ــتوني و  ــي، گرینس ــاره هاي دولومیت ــان در رخس ــازند فهلی ــوري در س بل
ــده مي شــود و در رخســاره هایي کــه دچــار نیومورفیســم  پکســتوني دی
ــوع تخلخــل  ــن ن ــداول اســت. مهمتری ــز مت ــاره شــده اند نی ــور دوب و تبل
ــد  ــت مي باش ــت خودریخ ــن دولومی ــاي بی ــه فض ــوط ب ــوري مرب بین بل

)شــکل4- هـ(.
ـــنگ هاي  ـــوده و در س ـــه ب ـــتگي ها ثانوی ـــن شکس ـــتگي: ای ـــل شکس تخلخ
همگـــن کربناتـــه به وفـــور دیـــده مي شـــود و زمانـــي تشـــکیل مي شـــود 
ـــل  ـــي، گس ـــن خوردگ ـــي، چی ـــات باالی ـــار طبق ـــر فش ـــنگ در اث ـــه س ک
خوردگـــي و غیـــره دچـــار شکســـتگي مي شـــود ]13[. در توالـــي 
مـــورد مطالعـــه، ایـــن نـــوع تخلخـــل عمدتـــاً در مادســـتون ها توســـعه 
دارد کـــه به طـــور موثـــری تراوایـــی را در ایـــن ســـازند بیشـــتر کـــرده 

و(.  است )شـــکل4- 

تخلخــل اســتیلولیتی: اســتیلولیت ها در ایجــاد مســیرهاي مهاجــرت 
ســیاالت در ســنگ هاي کربناتــه نقــش مهمــی دارنــد ]17[. بــا توجــه بــه 
زایــش دولومیــت و تمرکــز مــواد آلــی از جملــه بیتومیــن و نفــت مــرده 
ــتیلولیت ها  ــی، عملکــرد اس ــاي انحالل ــتیلولیت ها و رگه ه ــداد اس در امت
ــده ي  ــتیلولیتی ش ــاي اس ــیال در زون ه ــور س ــاي عب ــورت کانال ه به ص
ایــن ســازند آشــکار اســت. ایــن نــوع تخلخــل در رخســاره هاي 
ــه  ــر ب ــته و منج ــادي داش ــیار زی ــترش بس ــتونی گس ــتوني و پکس وکس
ــتیلولیتي  ــاي اس ــل حفره ه ــاً در مح ــت. غالب ــده اس ــي ش ــش تراوای افزای
دولومیــت و پیریــت تمرکــز پیــدا کــرده اســت )شــکل4- ز( کــه 

نشــان دهنده عبــور ســیاالت در امتــداد استیلولیت هاســت.

دیاژنــزي ســازند  فرآیندهــاي  پاراژنتیکــي  6-توالــي 
ــان فهلی

ــه  ــر سـ ــر هـ ــزي، تأثیـ ــاي دیاژنـ ــه فرآیندهـ ــل از مطالعـ ــج حاصـ نتایـ
ـــازند  ـــر روي س ـــي را ب ـــي و تدفین ـــي، دریای ـــزي، متیوریک ـــط دیاژن محی
مـــورد مطالعـــه به خوبـــي نشـــان مي دهد )شـــکل-5(. پراکندگـــي 
ـــان  ـــازند فهلی ـــاره اي در س ـــاي رخس ـــزي در کمربنده ـــاي دیاژن فرآینده
ـــه  طـــوري  ـــروي کـــرده اســـت، ب ـــک ســـنگ پی ـــادي از فابری ـــا حـــد زی ت
ـــدن  ـــي ش ـــدن و میکرایت ـــیماني ش ـــالل س ـــد انح ـــي مانن ـــه فرآیندهای ک
ــدن  ــي شـ ــوده و دولومیتـ ــر بـ ــتیبان فراوان تـ ــاره هاي دانه پشـ در رخسـ
اولیـــه، آشـــفتگي زیســـتي و نوریختـــی در رخســـاره هاي گل پشـــتیبان 

ـــد. ـــترش دارن ـــتر گس بیش
ــا به صـــورت میکرایتـــي  نخســـتین تغییـــرات دیاژنـــزي در بســـتر دریـ
زودرس  ســـیمان  به عنـــوان  حاشـــیه اي  ســـیمان  و  دانه هـــا  شـــدن 
دریایـــي بوده انـــد. در رخســـاره هاي دانه پشـــتیبان فهلیـــان به ویـــژه 
در گرینســـتون هاي پشـــته هاي زیرآبـــي، گرینســـتون بیوکالســـتي 
و  اینتراکالســـتي  گرینســـتون  و  کشـــندي  پهنه هـــاي  پلوییـــدي  و 
آنکوییـــدي، ســـیمان در اطـــراف دانه هـــا بـــه شـــکل ســـیمان تیغـــه اي 
و حاشـــیه اي مشـــاهده مي گـــردد کـــه بـــا ایجـــاد چارچوبـــي محکـــم 

توالــي پاراژنتیکــي انــواع فرآیندهــاي گوناگــون دیاژنــزي ســازند 5
فهلیــان بــه صــورت شــماتیک نشــان داده شــده  اســت.
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ــده  ــز شـ ــدي دیاژنـ ــل بعـ ــي مراحـ ــل طـ ــن تخلخـ ــن رفتـ ــع از بیـ مانـ
اســـت. مهمتریـــن فرآیندهـــاي دیاژنـــز متیوریکـــي در توالـــي مـــورد 
ـــور  ـــي و دروزي، تبل ـــیمان بلوک ـــت س ـــالل، ته نشس ـــامل انح ـــه ش مطالع
دوبـــاره و نیومورفیســـم اســـت. آبهـــاي متیوریکـــي فـــرورو در ابتـــدا 
دانه هـــاي آراگونیتـــي را حـــل کـــرده و باعـــث ایجـــاد تخلخل هـــاي 
ـــپس  ـــت. س ـــده اس ـــتیبان ش ـــه پش ـــاره هاي دان ـــترده در رخس ـــي گس قالب
ـــث  ـــن باع ـــمت پایی ـــه س ـــت ب ـــا حرک ـــات، ب ـــده از کربن ـــباع ش آِب اش
ته نشســـت ســـیمان کلســـیتي در فضاهـــاي خالـــي رســـوبات زیریـــن 
ــد  ــي ماننـ ــزي دفنـ ــط دیاژنـ ــیمان هاي محیـ ــترش سـ ــده است.گسـ شـ
ــواهدي ماننـــد  ــیمان هاي دروزي و هم بُعـــد و شـ ــر، سـ ــیمان فراگیـ سـ
پُـــر شـــدن شکســـتگي ها، وجـــود اســـتلولیت، رگچه هـــاي انحاللـــي و 
ـــد.  ـــي باش ـــز دفن ـــط دیاژن ـــان دهنده محی ـــد نش ـــم میتوان ـــاي دره بافت ه
دیاژنـــز دفنـــي در توالـــي مخزنـــي فهلیـــان بیشـــتر به صـــورت تراکـــم 
ـــر  ـــي ب ـــر کم ـــي تأثی ـــم فیزیک ـــت. تراک ـــوده اس ـــیمیایي ب ـــي و ش فیزیک
ــم در  ــش تراکـ ــث افزایـ ــت و باعـ ــته اسـ ــي داشـ ــاي مخزنـ ویژگي  هـ
رخســـاره هاي گل پشـــتیبان و دانه پشـــتیبان شـــده و کیفیـــت مخزنـــي 

را کاهـــش داده اســـت. تراکـــم شـــیمیایي و فرآینـــد فشـــار– انحـــالل 
ســـبب گســـترش زیـــاد اســـتیلولیت و رگه هـــاي انحاللـــي در ســـازند 

ـــت. ـــده اس ـــان ش فهلی

نتیجه گیری
ســـیمانی شـــدن، میکریتـــی شـــدن، فشـــردگی فیزیکـــی و شـــیمیایی، 
ــدگی  ــر شـ ــتگی و پُـ ــی، شکسـ ــینی، نوریختـ ــواع جانشـ ــالل، انـ انحـ
از مهمتریـــن فرایندهـــاي دیاژنـــزي شناســـایی شـــده اســـت کـــه 
رخســـاره هاي ســـازند فهلیـــان را تحـــت تأثیـــر قـــرار داده اســـت. 
ـــدن  ـــیمانی ش ـــیمیایی، س ـــی و ش ـــردگی مکانیک ـــز فش ـــاي دیاژن فراینده
ــاي  ــده و فرایند هـ ــل کاهنـ ــن عوامـ ــی از مهمتریـ ــی افزایشـ و نوریختـ
انحـــالل متیوریکـــی- تدفینـــی، شکســـتگی و اســـتیلولیت از عوامـــل 
اصلـــی در افزایـــش تخلخـــل وتراوایـــی در رخساره هاســـت. فراینـــد 
ــدار  ــی در مقـ ــر چندانـ ــودن تأثیـ ــدک بـ ــل انـ ــدن به دلیـ ــی شـ پیریتـ
ـــا را  ـــوارد تخلخل ه ـــاره ای م ـــه در پ ـــدارد اگرچ ـــی ن ـــل و تراوای تخلخ

پُـــر کـــرده اســـت. 
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