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ــوان  ــر به عن ــن ۶4۰ مت ــت میانگی ــین و ضخام ــین–تورونین پیش ــن پس ــّن آلبی ــا س ــروک ب ــازند س س
یکــي از ســازندهاي گــروه بنگســتان در حوضــه ی زاگــرس و مخــزن اصلــي در میــدان نفتــي 
ــي  ــورت تدریج ــي را به ص ــازند کژدم ــود س ــي خ ــرز پایین ــازند در م ــن س ــت. ای ــه اس ــورد مطالع م
مي پوشــاند؛ در حالي کــه مــرز باالیــي آن بــا ســازند ایــالم به صــورت ناپیوســتگي فرسایشــي 
اســت. ناهمگني هــاي افقــي و عمــودي قابل توجــه و چشــمگیري در الیه هــاي مخزنــي ایــن ســازند 
ــت. در  ــي آنس ــات مخزن ــا و خصوصی ــي در ویژگي ه ــرات اصل ــبب تغیی ــه مس ــود ک ــاهده مي ش مش
ایــن مقالــه، ارزیابــي و ســنجش خــواص مخزنــي و ســاختار مــدل رســوبي بــر پایــه ی مطالعــات گــروه 
ســنگي، طبقه بنــدي محیط هــاي رســوبي، تفاســیر پتروفیزیکــي انجــام شــده اســت. تعــداد پنــج نــوع 
رخســاره اي در ســازند ســروک بــا خــواص ســنگي مجــزا شناســایی شــده اند. ســپس اجــزاء مربــوط 
ــه  ــاس از الگ هــاي دیرین ــا آن توســط اقتب ــط ب ــي و واحدهــاي رســوبي مرتب ــه رخســاره هاي اصل ب
)پالئولــوگ(، داده هــاي رخســاره اي و داده ی فســیل مرتبــط بــا آن تفســیر شــده اند کــه در ارتبــاط بــا 

تغییــرات شــرایط رســوبي هســتند.

بنگسـتان  گـروه  سـازندهاي  از  یکـي  به عنـوان  سـروک  سـازند 
به علـت داشـتن پتانسـیل مخزنـي هیدروکربـوري، یکـي از واحدهـاي 
سـنگ چینه اي مهـم در حوضـه ی زاگـرس محسـوب مي شـود ]1[. برش 
نمونـه ی سـازند سـروک در تنـگ سـروک در دامنه ی جنوبـي تاقدیس 
کـوه بنگسـتان قـرار دارد ]2[. سنگ شناسـي ایـن سـازند در بـرش نمونه 
شـامل 8۰۰ متر سـنگ آهک اسـت که مرز زیرین آن با سـازند کژدمي 
پیوسـته و تدریجـي اسـت و مـرز باالیي آن با سـازند گورپـي به صورت 
مشـخص  التریتـي  رسـوبات  توسـط  و  اسـت  فرسایشـي  ناپیوسـتگي 
مي گـردد ]3[. سـازند سـروک طـي پیـش روي دریـا در بـازه ی زمانـي 
آلبین پسـین-تورونین پیشین رسوب گذاري شـده و داراي سنگ شناسي 
آهـک، آهـک دولومیتي و آهک رس دار اسـت. این سـازند شـامل سـه 
بخـش پایینـي )مـادود(، میانـي )احمـدي( و باالیـي اسـت ]2[. سـازند 
سـروک از دو رخسـاره ی کم عمق و عمیق تشـکیل شـده که رخساره ی 
کم عمـق در محـل بـرش الگـو و فـارس سـاحلي و رخسـاره ی عمیق در 
ناحیـه ی لرسـتان گسـترش دارنـد. رخسـاره ی کم عمـق از سـنگ آهک 
ضخیـم الیـه تـا تـوده اي حـاوي فسـیل هاي رودیسـت و فرامینیفرهـاي 
بنتیـک و رخسـاره ی عمیـق از سـنگ آهک هاي نازک الیـه ی حـاوي 

فسـیل الیگوسـتژینا تشـکیل شـده است.
از آنجـا کـه ایـن سـازند از مهم تریـن افق هـاي مخزنـي در بسـیاري از 
میادیـن هیدروکربـوري جنوب غـرب کشـورمان اسـت از دیربـاز مـورد 

توجـه زمین شناسـان بـوده اسـت ]5-2[. در ایـن مقالـه عـالوه بر بررسـي 
کیفیـت مخزنـي سـازند سـروک، بازسـازي محیـط رسـوبي و تجزیـه و 
تحلیـل مـدل رسـوبي ایـن سـازند بـر پایـه ی پراکندگـي انـواع سـنگ ها 
و طبقه بنـدي محیط هـاي رسـوبي انجـام شـده اسـت. هـدف ایـن مطالعه 
بیـن  ارتبـاط  شـناخت  رسـوبي،  رخسـاره هاي  سـنگي،  گـروه  بررسـي 
رخسـاره ها و بررسـي کیفیـت مخزنـي سـازند سـروک در میـدان نفتـي 

مـورد مطالعه اسـت.

1- موقعیت جغرافیایي
میـدان نفتـي مـورد مطالعـه یکـي از میادیـن نفتـي جنوب غربـي کشـور 

واقـع در فروافتادگـي اسـت.

2- داده ها و روش مطالعه
از مغزه هـاي  نـازک حاصـل  تعـداد 2۰۰ عـدد مقطـع  ایـن مطالعـه  در 
حفـاري سـازند سـروک در 8 حلقـه چـاه بررسـي شـد. در مطالعـه ی 
دانه هـا،  فراوانـي  آهکـي،  دانه هـاي  مثـل  ویژگي هایـي  نـازک  مقطـع 
شـده اند.  شناسـایی  دیاژنـزي  فرآیندهـاي  و  موجـود  خالـي  فضاهـاي 
جهـت شناسـایی نـوع کانـي کربناتـه، نمونه هـا توسـط محلـول آلیزارین 
جهـت  شـده اند.  رنگ آمیـزي   ]۶[ دیکسـون  روش  بـا  مطابـق  قرمـز 
نام گـذاري رخسـاره هاي کربناتـه از روش دانهـام ]۷[ و امبـري و کلـوان 
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]8[ طبقه بنـدي تخلخـل چوکـت و پـري ]9[ جهـت نام گـذاري انـواع 
تخلخـل مشـاهده شـده در مقاطـع نـازک اسـتفاده گردیده اسـت. گروه 
سـنگي سـازند سـروک بـا اسـتفاده از داده هـاي رخسـاره اي موجـود و 
تفاسـیر پتروفیزیکـي مرتبـط بـا آنهـا از چاه هـاي حفـاري و الگ هـاي 
ارزیابـي  چاه هـا  موجـود  پالئوالگ هـاي  شـده اند.  طبقه بنـدي  قدیمـي 
شـده و چندیـن گـزارش از تجزیـه و تحلیل مغزه گیري بررسـي گردیده 
و در طبقه بنـدي سـنگ هاي تشـکیل دهنده ی الیه هـاي مخزنـي سـروک 
به عنـوان منبـع اصلـي اسـتفاده شـده اسـت. جهـت تعیین کیفیـت مخزني 
سـازند سـروک در میـدان مـورد مطالعـه از داده هـاي تخلخـل و تروایي 
و  شـیل  حجـم  پتروفیزیکـي،  تفاسـیر  حفـاري،  مغزه هـاي  از  حاصـل 
الگ هـاي چاه پیمایـي صوتـي، الگ چگالـي و نوتـرون اسـتفاده شـده 

. ست ا

3- گروه هاي سنگي
انباشته شده و سپس  اثر پیشروي دریا  نهشته هاي کربناته ی سروک در 
که   )Progradation( کرده اند  پیش بیني  عمودي  و  جانبي  به صورت 
محلي  تکتونیک  ظهور  و  دریا  آب  سطح  ایستایي  تغییرات  آن  علت 
ویژگي هاي  توسط  قابل توجهي  به میزان  مخزني سروک  کیفیت  است. 
ماتریکس(،  نوع  و  منفذ  نوع  و  نوع  دانه ها،  )اندازه ی  رخساره اي 
محیط هاي رسوبي و اثرات دیاژنتیکي )دولومیتي شدن یا دولومیت زایي 
یا کاهش  افزایش  زیادي  تا حد  و  انحاللي( کنترل شده  فرآیندهاي  و 
یافته است. طبقه بندي گروه سنگي سازند سروک در میدان مورد مطالعه 
انجام  پالئوالگ  تفاسیر  اساس  بر  به ویژه  داده هاي زیرسطحي  اساس  بر 
رخساره اي،  اجتماعات  شامل  سنگي  گروه  پنج  حداقل  است.  شده 
حجم شیل، کیفیت مخزني و اثرات پتروفیزیکي متفاوت با خصوصیات 
گروه هاي  این  که  شده اند  شناسایي  سروک  سازند  در  به فرد  منحصر 
گردیده اند.  تشریح  و  شناسایي  میدان  چاه هاي  از  تعدادي  در  سنگي 
عناصر مرتبط با رخساره ها و محیط هاي رسوبي مربوطه با استخراج از 
رخساره ها، پالئوالگ و داده هاي مرتبط با فسیل تفسیر شده که در ارتباط 
با تغییرات مکان هاي رسوب گذاري است. در تعریف گروه هاي سنگي، 
رخساره ها و محیط هاي رسوبي آنها به انواع مختلف با کیفیت مخزني 
بسیار کم تا کیفیت مخزني بسیار خوب تقسیم شده اند. یک طبقه بندي 
اضافه  با  که  دارد  وجود  سنگي  گروه هاي  از  زمین شناسي/پتروفیزیکي 
همچنین  مي گردد.  کامل  بعدي  قدم  به عنوان  مخزني  داده هاي  کردن 
جهت تفسیر محیط هاي رسوبي اصلي براي هر یک از بخش هاي مخزني 

سازند سروک، مجموعه هاي میکروفونا ارائه شده اند.
زیـر  سـنگي  گروه هـاي  توسـط  سـروک  سـازند  مخزنـي  بازه هـاي 

مي شـود: مشـخص 
■ گروه سـنگي-1: گـروه آهکـي گل-غالب )مادسـتون تا وکسـتون( 

بـا کیفیـت مخزنـي ضعیف تـا غیرمخزنی

گروه سنگي کانالی حاوي رودیست در میدان مورد مطالعه1

توزیع گروه هاي سنگي در نواحي- 1 تا 4 سازند سروک2

توزیع گروه هاي سنگي در نواحی-5 تا 8 سازند سروک3
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■ گروه سـنگي-2: گـروه آهکـي گل-غالب ) وکسـتون تا پکسـتون( 
همـراه بـا گـروه سـنگي دولومیتـي شـده به صـورت جزئـي بـا کیفیـت 

ضعیف مخزنـي 
)رودیسـت هاي  رودیسـت  حـاوي  گـروه  سـنگي-3:  گـروه   ■
دانه متوسـط تـا دانه درشت/رودسـتون تـا فلوتسـتون( به طـور معمـول بـا 

خـوب مخزنـي  کیفیـت 
■ گـروه سـنگي-4: گـروه آهکـي دانه-غالـب و اغلـب سـیمان شـده 
)پکسـتون هاي پلوئیدي/بیوکالسـتیک تا گرینسـتون( بـا کیفیت مخزني 

ضعیـف تا متوسـط
■ گروه سنگي-5: گروه آهک رسي با کیفیت مخزني ضعیف

گـروه سـنگي-1 توسـط رخسـاره هاي کربناتـه گلـي مشـخص مي شـود 
کـه سـهم اندکـي در بازه هـاي سـروک دارد و به عنـوان کیفیـت مخزني 
کـم تـا متوسـط تقسـیم بندي شـده اسـت. ایـن رخسـاره در بخش هـاي 
باالیـي و همچنیـن در بخش هـاي پایینـي سـروک توسـعه یافته تر اسـت. 
و  رس(  محتویـات  حضـور  )به دلیـل  قابل توجـه  گامـاي  پرتـو  مقـدار 
شـاخص تخلخـل مؤثـر کم، معیارهـاي اصلـي و عمده جهت تشـخیص 
و تفکیـک ایـن گـروه سـنگي و محیـط رسـوبي آن پالتفـرم کربناتـه-
گلـي محصور شـده اسـت )مجموعه هـاي الگوني تـا مجموعه هاي پري 

تایدال(.
بـا  بیوکالسـتیک/پلوئیدي  وکسـتون هاي  شـامل  سـنگي-2  گـروه 
دانه هـاي کوچـک تـا پکسـتون )غنـي از گل تـا غنـي از دانـه( اسـت که 
نشـان دهنده ی رخسـاره هاي محصـور تـا نیمه محصـور همـراه بـا  توالـي 
گسـترده اي از سـازندهاي بیوکالستي و سـایر سـازندهاي کربناته است.  
قاعـده اي  بخـش  در  کربناتـه  سـنگ هاي  خـاص  سـنگي  گـروه  ایـن 
سـروک باالیـی و زیریـن در میدان مذکور بیشـتر مشـاهده شـده اسـت. 
از لحـاظ محیـط و ویژگي هـاي رسـوب گذاري، گـروه سـنگي ذکـر 
شـده در داخـل الگـون قـاره اي بـاز، تا بخـش نزدیک به محیط رسـوبي 
دریایـي بـاز نهشـته شـده اسـت. بـازه ی متفاوتـي از تخلخـل غیرمرتبـط 
مثـل تخلخـل حفـره اي و قالبي همراه بـا توزیع اندازه ی منفـذي متفاوت 
و  بیوکالسـتي  دانه هـاي کوچـک  بـا  ایـن گـروه سـنگي  مي توانـد در 
رخسـاره ها  ایـن  حـال  به هـر  گـردد.  مشـاهده  شـده  میکریتـي  کامـاًل 
به عنـوان کیفیـت مخزنـي کـم تـا متوسـط طبقه بنـدي شـده اند؛ چراکـه 
فاقـد هرگونـه تخلخـل مرتبـط و متصـل به هم بـوده و توزیع رخسـاره اي 

ناچیـزي را در امتـداد فواصـل سـروک باالیـی دارنـد.
سـروک  سـازند  در  اصلـي  مخزنـي  رخسـاره ی  سـنگي-3  گـروه 
به خصـوص در فواصـل سـروک باالیـی اسـت. ایـن گـروه سـنگي بـا 
انباشـته شـدن و رسـوب ذرات دانه متوسـط تـا دانه درشـتي از قطعـات 
بیـن  در  کـه  مرجانـي  قطعـات  )خارپوسـتان(/یا  رودیسـت/اکینودرم 
)بـازه ی  گرفتـه  قـرار  رسـي/کربناته  ماتریکـس  یـا  کربناتـه  سـیمان 

از مقـدار اشـعه ی گامـا دارنـد کـه توسـط محتویـات رسـي  متفاوتـي 
متفـاوت تحت تأثیـر قـرار گرفته انـد( مشـخص مي شـود. رخسـاره هاي 
رودسـتوني حـاوي رودیسـت )غنـي از دانـه و فاقـد هرگونـه ماتریکس( 
توسـط تخلخـل مؤثـر زیـاد و محتویـات رسـي کم مشـخص مي شـوند. 
تدریجـي  پایین آمدگـي  و  سـروک  سـازند  رودیسـتي  قطعـات  بیـن 
سـطح دریـا تـا بیرون زدگـي موقـت در خشـکي ارتبـاط وجـود دارد؛ 
بخـش  در  رودیسـت  حـاوي  خـاص  رخسـاره ی  ایـن  کـه  به طـوري 
باالیـی سـازند سـروک غالـب اسـت کـه توسـط چرخه هـاي به سـمت 
بـاالی کم عمق شـونده در زمـان سـنومانین پسـین و تورونیـن پیشـین و 
خـروج از آب کوچـک مقیـاس )ناپیوسـتگي دگـر شـیب یـا فرسایشـي 
و ناپیوسـتگي مـوازي یـا پاراکانفـورم( تحت تأثیـر قـرار گرفته انـد. در 
بـا  همـراه  گل  از  )غنـي  رودیسـت  حـاوي  فلوتسـتون هاي  کـه  حالـي 
محتویـات رسـي قابل توجـه( کیفیـت مخزنـي کمتـري دارنـد و توسـط 
نمـودار پرتـو گامـاي مجـزا مشـخص مي شـوند. گـروه سـنگ حـاوي 
در   )Rudist buildup( رودیسـتي  برآمدگي هـاي  به شـکل  رودیسـت 
بازه هـاي سـروک باالیی غالب هسـتند )شـکل-1(. گروه سـنگي حامل 
رودیسـت سـروک باالیـی )به عنـوان رتبـه ی اول در کیفیـت مخزنـي( با 
سـطح دگـر شـیبي سـنومانین-تورونین پیشـین پوشـیده شـده که بـر مرز 
پایینـي ناحیـه ی-2 سـروک انطبـاق دارد. این گـروه سـنگي در بازه هاي 
سـروک زیریـن و باالیـی به خصوص در ناحیه ی سـروک-3 تـا ناحیه ی 

سـروک-8 به عنـوان الیه هـاي مخزنـي مولـد اصلـي غالـب اسـت.
گـروه سـنگي-4 از پکسـتون هاي پلوئیدي/بیوکالسـتي بـا دانه هـاي ریز 
تـا متوسـط تا گرینسـتون )کـه تحت تأثیر سـیمان کربناتـه ی دربرگیرنده 
و میکریتـي شـدن قـرار گرفته اند( به عنوان رخسـاره هاي سـنگي منفذدار 
بخش هـاي  بـه  و  شـده  گرفتـه  درنظـر  دانـه  از  غنـي  نیمه متخلخـل  تـا 
مختلفـي در فواصـل سـروک تقسـیم شـده اسـت. به خصـوص در بازه ی 
سـروک باالیـی به عنـوان یکـي از واحدهـاي سـنگ مخزنـي اسـت )از 
لحـاظ کیفیـت مخزنـي از گـروه سـنگي-3 کم ارزش تر اسـت(. قطعات 
متـداول  سـنگي  گـروه  ایـن  در  میکریتي شـده  پلوئیدهـاي  و  اسـکلتي 
هسـتند و برخـي از فضـاي منفـذي توسـط سـیمان کربناتـه ی ثانویـه پـر 
شـده اسـت. بـازه ی تابـش پرتـو گامـا بسـیار اندک اسـت؛ چراکـه فاقد 
هرگونـه محتویات رسـي و سـیمان تقریباً کربناته اسـت. بـا این اوصاف، 
نـرخ تخلخـل )تخلخـل مؤثـر( در بعضـي از نمونه هـا در مقایسـه با گروه 
سـنگي-3 متوسـط تـا زیاد اسـت کـه بر اثـر فرآیندهـاي انحالل بخشـي 

ایجاد شـده اسـت.
ــي  ــت مخزن ــد کیفی گــروه ســنگی-5 یــک ســنگ رســي منفــذدار فاق
)به عنــوان یــک بخــش غیرمخزنــي در بخــش باالیــی ســازند ســروک( 
میــدان،  چاه هــاي  اخیــر  پتروفیزیکــي  تفاســیر  اســاس  بــر  اســت. 
ســنگي  گــروه  ایــن  در  رس  درصــد   5۰ از  بیــش  بــا  ناحیه هایــی 
ــد در  ــر از 2۰ درص ــه کمت ــه ب ــات کربنات ــده اند و محتوی ــدي ش رتبه بن
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ایــن گــروه ســنگي حــاوي رس کاهــش مي یابــد. گــروه ســنگي مذکور 
در ناحیــه ی-2 ســروک و شــیل احمــدي غالــب اســت. الیه هــاي 
پوشــاننده و باالیــی شــیل الفــان از گــروه ســنگي-5 تشــکیل شــده و در 
محیط هــاي رســوبي محصــور و بســته تــا محیط هــاي رســوبي پهنه هــاي 

کشــندي )بــر اســاس نبــود محتویــات فســیل دریایــي( نهشــته شــده اند. 
ــد  ــان مي ده ــتري را نش ــه بیش ــهم کربنات ــدي س ــي احم ــازه ی آرژیلیت ب
کــه در محیط هــاي رســوبي دریایــي بــاز نهشــته شــده و اصــوالً توســط 
ــا  ــعه ی گام ــاد اش ــدار زی ــا مق ــه و ب ــک قابل توج ــاي پالژی میکروفون
مشــخص مي شــوند )مقادیــر CGR و SGR(. همبســتگي گروه هــاي 
ســنگي ســازند ســروک در سراســر بــرش عرضــي مــورد بحــث همــراه 

ناحیه ی 4 در  سروک  نواحي  توزیع  کربناته(  )شلف  شماتیک  مدل 
مورد مطالعه

پروفایل مقاومت صوتي لرزه اي از چاه هاي میدان مورد مطالعه5

نمود کانال ها در پروفایل لرزه ای میدان مورد مطالعه6

سروک، 7 سازند  ناحیه ی-8  در  تراوایي  و  تخلخل  متقاطع  نمودار 
A-چاه

نمودار متقاطع تخلخل و تراوایي در نواحي-4و3 سازند سروک، 8
B-چاه

نمودار متقاطع تخلخل و تراوایي در نواحی-6و3 سازند سروک، 9
C-چاه
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ــده در  ــاب ش ــاي انتخ ــول چاه ه ــي در ط ــودي و جانب ــرات عم ــا تغیی ب
ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل هاي-3و2 نش ش

نتایــج ایــن مرحلــه از مطالعــات نشــان مي دهــد کــه بخــش-1 ســروک 

ــه مشــخص مي شــود  ــي از گروه هــاي ســنگي مختلــف کربنات ــا ترکیب ب
کــه محــدوده ی گســترده اي از رخســاره هاي حــاوي قطعــات پراکنده ی 
ــه ی ســخت را شــامل مي شــود.  ــا گل ســنگ آهکي کربنات رودیســت ت
به نظــر مي رســد کــه کیفیــت مخزنــي در ایــن بخــش به صــورت محلــي 
ــیني  ــا ته نش ــتي ی ــاي رودیس ــاوي خرده ه ــاي ح ــور توده ه ــر حض ــر اث ب
و رســوب رخســاره هاي غنــي از دانــه ی بایوکالســتي نیمه متخلخــل 

افزایــش یافتــه اســت )گروه هــاي ســنگي-4و3(.

4- محیط رسوب گذاري
کمربندهاي رخسـاره اي بخش مخزني سـازند سـروک بر اسـاس توزیع 
داده  پیشـنهاد  مطالعـه  مـورد  میـدان  در  عمـودي رخسـاره ها  و  جانبـي 
شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس بـراي ته نشسـت رسـوبات سـازند سـروک 
همچنیـن  )شـکل- 4(.  اسـت  شـده  ارائـه  شـلف  رسـوب گذاري  مـدل 
اصلـي  رسـوبي  مجموعه هـاي  اسـاس  بـر  رسـوب گذاري  سیسـتم هاي 

به صـورت زیـر تفسـیر و بررسـي شـده اند:
■ ساحلي: گروه هاي سنگي گوناگوني از سنگ هاي رسي قرمزرنگ

ناحیه ی-8 سازند سروک، 10 نمودار متقاطع تخلخل و تراوایي در 
D-چاه

A: تصویـر نمونه هـاي مغـزه ی سـازند سـروک، ناحیـه ی-3، نشـاني هاي نفتي زیاد همراه با خرده هاي رودیسـت )سـمت چـپ(، فتومیکروگراف نشـان دهنده ی 11
تخلخـل حفره اي و بین دانه اي )سـمت راسـت(

B: تصویـر نمونه هـاي مغـزه ی سـازند سـروک، ناحیـه ی-3، نشـاني هاي نفتي زیاد همراه با خرده هاي رودیسـت )سـمت چـپ(، فتومیکروگراف نشـان دهنده ی 
تخلخل حفره اي و قالبي )سـمت راسـت(

C: تصویـر نمونه هـاي مغـزه ی سـازند سـروک، ناحیـه ی-3، بیشـتر آرژیلیتـي شـده، رخسـاره ی بایوکلسـتیک وکسـتون تـا پکسـتون همـراه بـا رخسـاره هاي 
پالنکتونیـک، ناحیـه ی-5 سـروک

D: رودیست گرینستون با تخلخل درون دانه اي، ناحیه ی-3 سروک
E: بایوکلستیک/پلویید همراه با فرامینیفر بنتیک مانند تجمع اوربیتولین، پر شده با سیمان هاي کلسیت ثانویه به صورت فراگیر

F: حاوي رودیست، پکستون تا گرینستون همراه با کیفیت مخزني
G: رودیست بایوکلست گرینستون )رودستون( همراه با تخلخل بین دانه اي به صورت فراگیر، ناحیه ی-3 سروک، جایگاه رسوبي بخش بیروني شلف
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■ شـلف درونـي: کربنات هـاي دریایي کم عمـق همراه بـا میکروفوناي 
محصور شـده و رخسـاره هاي غنـي از گل و به صورت جزئـي دولومیتي 

ه شد
همـراه  بیوکلسـتیک  دانـه ی  از  غنـي  کربنات هـاي  میانـي:  شـلف   ■
بـا گروه هـاي سـنگي متنوعـي از بایوکالسـت ها و قطعـات بزرگـي از 

مرجان هـا و  رودیسـت ها  مثـل  ریف سـازهایي 
■ شـلف بیرونـي: کربنات هـا همـراه بـا مخلوطـي از رخسـاره هاي غني 
از گل و رخسـاره هاي غنـي از دانـه، بـا تنـوع بیشـتري از میکروفونـاي 

دریایـي بـاز و اثـرات دیاژنیکـي کمتر
■ همـي پالژیـک: مخلوطـي از میکروفونـاي بنتیـک و میکروفونـاي 

پالژیـک، افزایـش حجـم شـیل، رخسـاره هاي مارنـي
■  پالژیــک: میکروفونــاي پالنکتونیــک غالــب اســت همــراه بــا حجــم 

ــا آرژیلیتــي قابل توجهــي از محتویــات رســي، رخســاره هاي مارنــي ت
 

5- کیفیت مخزني
با بررسي داده هاي مغزه ی تعدادي از چاه ها، در بازه هاي سروک باالیی 
رابطه ای منحصر به فرد بین تخلخل و نفوذپذیري مشاهده گردید و انواع 
متنوعي از توزیع تخلخل به دست آمد )شکل هاي-8 تا 11(. نمودارهاي 
که  مي دهد  نشان  مذکور   شکل هاي  در  نفوذپذیري  برابر  در  تخلخل 
ویژگي هاي مخزني و انواع تخلخل مربوطه و نحوه ی توزیع آن مي تواند 
در نواحی و چاه هاي مخزني مختلف تغییر کند که به طور قابل توجهي با 
تغییرات محیط هاي رسوبي، رخدادهاي دیاژنتیکي محلي، ویژگي هاي 
است.  گرفته  قرار  تحت تأثیر  عمودي/افقي  ناهمگني  و  رخساره اي 
داده هاي لرزه اي میدان مورد مطالعه، ناهمگني لرزه اي چشم گیري را در 
جهت افقي و عمودي در امتداد الیه هاي مخزني نشان مي دهد که از تغییر 
سنگ شناسي سازند سروک در جهت جانبي و قائم به وجود آمده است. 
بر اساس پروفایل هاي مقاومت صوتي )AI( تفسیر شده است )شکل- 5(، 
ناهمگني هاي مجزا و متمایزي در توالي هاي کربناته ی سروک رخ داده 
با  مرتبط  چشم گیر،  رخساره اي  تغییرات  و  کانالي  سیستم  از  متأثر  که 
تغییرات ایستایي سطح آب دریاست )شکل-۶(. البته خواص لرزه اي و 
محتویات حجمي سنگ مي تواند بر شاخص AI اثر بگذارد. مثاًل حجم 
شیل تأثیر زیادي بر مقادیر AI دارد. در چنین شرایطي، حجم شیل به عنوان 
یکي از معیارهاي اصلي جهت طبقه بندي انواع سنگ ها براي هر الیه ی 

مخزني درنظر گرفته شده است.
در چـاه-A مطالعـه ی مغـزه نشـان مي دهـد که فواصـل مغزه گیري شـده 
کـه در اطـراف ناحیـه ی-3 سـروک قـرار گرفته سـنگ با تخلخـل زیاد 
)25-2۰ درصـد( و بـا نفوذپذیـري متوسـط تا کم )1۰- 1 میلی دارسـی(، 
نشـان دهنده ی تـوده ای کربناتـه همراه با توسـعه اي از تخلخـل غیرمرتبط 
و حفـره اي اسـت که به سـبب فرآیندهـاي دیاژنزي شستشـودهنده ایجاد 

شده است )شـکل-۷(.
در چاه-B مطالعه و بررسي مغزه نشان داد که فواصل مغزه گیري شده که 
در اطراف ناحیه ی سروک-4و 3 قرار گرفته اند با رابطه ای صعودي بین 
توسعه اي  با  توده ای کربناته همراه  نشان دهنده ی  نفوذپذیري  تخلخل و 
از تخلخل بین دانه اي به هم مرتبط با تجمعي از قطعات رودیستي با منافذ 
از  پس  متئوریکي  دیاژنتیکي  فرآیندهاي  با  همراه  قابل توجه  دروني 

آنست )شکل-8(.
در چاه-C مطالعه ی مغزه نشان داده که فواصل مغزه گیري شده که در 
اطراف ناحیه ی سروک-۶و3 قرار گرفته اند، دو جامعه ی آماري متفاوت 
در خصوص رابطه ی بین تخلخل و نفوذپذیري را نشان داده و بیانگر دو 
از ویژگي هاي مخزني و تخلخل  متفاوت  نوع  با  توده ی کربناته همراه 
است. بر اساس این نمودار متقاطع )نمودار تخلخل در برابر نفوذپذیري(، 
ناحیه ی سروک-3 به عنوان بهترین کیفیت مخزني و ناحیه ی سروک-۶ 
به عنوان کیفیت مخزني متوسط تا کم رده بندي شده که به طور معمول 

نرخ نفوذپذیري کمتر از یک میلی دارسی دارد )شکل-9(.

مقایسه بین مغزه ها و تحلیل نمودارهاي چاه نگاري، بخش باالیي 12
با  همراه  زیاد،  به میزان  نفت  نشاني هاي  ناحیه ی-3،  سروک، 

خرده هاي رودیست
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مغزه گیري شده که در  فواصل  داده که  نشان  مغزه  بررسي   D-در چاه
اطراف نواحي-2 تا 4 متمرکز شده اند، دو جامعه ی آماري متفاوت در 
رابطه بین تخلخل و نفوذپذیري را نشان داده که بیانگر دو توده ی کربناته 
همراه با نوع متفاوتي از ویژگي هاي مخزني و تخلخل هستند. بر اساس 
این نمودار متقاطع ناحیه ی سروک-3 مي تواند به عنوان بهترین کیفیت 
مخزني همراه با غالب بودن تخلخل به هم مرتبط و اندازه ی بزرگ منافذ 
دارد  بیشتري  ناهمگني  سروک-4  ناحیه ی  گیرد.  قرار  مدنظر  حفره اي 
ناحیه ی-2  همچنین  است.  ناپیوسته  حفره اي  تخلخل  نشان دهنده ی  که 

به عنوان بخش غیرمخزني با قابلیت مخزني کم است )شکل- 1۰(.
)شکل-11(  مطالعه  مورد  چاه هاي  در  سروک  مغزه هاي  تصاویر 
اثر  که  هستند  متفاوت  منفذي  انواع  و  سنگي  گروه هاي  نشان دهنده ی 
مستقیم دیاژنز متئوریکي را در بهبود کیفیت مخزني نشان مي دهد. برخي 
از تصاویر نشان دهنده ی مقایسه بین فواصل مغزه گیري و خواص مخزني 

مرتبط است )شکل هاي-13و12(.

نتیجه گیري
الـف( طبقه بنـدي رخسـاره ها بـر اسـاس طبقه بنـدي دانهـام و امبـري و 
کلـوان اسـت. از نظـر نـوع رخسـاره اي، ترکیـب اصلـي و ویژگي هـاي 
دارد.  وجـود  نزدیکـي  پیوسـتگي  رخسـاره ها  بیـن  مربوطـه،  مخزنـي 
همچنیـن انـواع ریزرخسـاره اي به طـور مجـزا جهـت تفسـیر محیط هـاي 
رسـوب گـذاري اصلـي بـراي تمامي گروه هاي سـنگي سـازند سـروک 
بررسـي شـد و در نتیجه فواصل مخزني سـازند سـروک مي تواند توسـط 

گروه هـاي سـنگي قابل انطبـاق زیـر مشـخص گـردد:
■ ساحلي: گروه هاي سنگي گوناگوني از سنگ هاي رسي قرمزرنگ

میکروفوناي  با  همراه  کم عمق  دریایي  کربنات هاي  دروني:  شلف   ■
محصور شده و رخساره هاي غني از گل و به صورت جزئي دولومیتي شده

همـراه  بیوکلسـتیک  دانـه ی  از  غنـي  کربنات هـاي  میانـي:  شـلف   ■
بـا گروه هـاي سـنگي متنوعـي از بایوکالسـت ها و قطعـات بزرگـي از 

مرجان هـا و  رودیسـت ها  مثـل  ریف سـازهایي 
■ شـلف بیرونـي: کربنات هـا همراه بـا مخلوطـي از رخسـاره هاي غني 
از گل و رخسـاره هاي غنـي از دانـه، بـا تنـوع بیشـتري از میکروفونـاي 

دریایـي بـاز و اثـرات دیاژنیکـي کمتر
■ همـي پالژیـک: مخلوطـي از میکروفونـاي بنتیـک و میکروفونـاي 

پالژیـک، افزایـش حجـم شـیل، رخسـاره هاي مارنـي
■ پالژیـک: میکروفونـاي پالنکتونیـک غالـب اسـت همـراه بـا حجـم 

تـا آرژیلیتـي مارنـي  از محتویـات رسـي، رخسـاره هاي  قابل توجهـي 

ب ( گروه هاي سـنگي سـازند سـروک که در پیشـروي افقـي و عمودي 
در ناحیـه ی مـورد مطالعه انباشـته شـده با تغییرات ایسـتایي سـطح دریا و 

فعالیت هـاي تکتونیکـي محلـي ایجاد شـده اند.
ج ( کیفیـت مخزنـي مربـوط بـه هـر گروه سـنگي به طـور چشـم گیري با 
خـواص رخسـاره اي )شـامل انـدازه ی دانـه، نـوع منفـذ، نـوع ماتریکس 
دیاژنتیکـي  اثـرات  و  رسـوب گذاري  محیط هـاي  سـنگ(،  بافـت  و 
)دولومیتـي شـدن و فرآیندهـاي انحاللي( افزایش یا کاهش یافته اسـت.

د ( قطعـات ریف سـاز مثـل خرده هـاي مرجاني و رودیسـتي بـه حوضه ی 
به دلیـل  امـر  ایـن  کـه  کرده انـد  پیشـروي  سـروک  رسـوب گذاري 
موقتـي رخ  رخنمـون سـطحي  و  دریـا  تدریجـي سـطح  پایین آمدگـي 
بیوکالسـتي  دانـه ی  از  غنـي  کربناتـه  رخسـاره ی  بنابرایـن  اسـت.  داده 
بـا دانه بنـدي متوسـط تـا دانـه  درشـت کـه عمدتـاً از ذرات رودیسـت 
تشـکیل شـده اند همـراه بـا کیفیت مخزنـي قابل توجـه و با انـواع تخلخل 
پتروفیزیکـي متفـاوت مي توانـد به عنـوان بهتریـن رخسـاره ی مخزني در 

سـازند سـروک مدنظـر قـرار گیـرد.
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