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کنترل محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر ویژگیهای پتروفیزیکی
سازند فهلیان
*

حسين نوري  ،حسين رحيمپور بناب ،اكبر زمانينژاد ،دانشگاه تهران

چکیده
س��ازند فهلیان ش��امل توالي کربناته نسبتاً ضخيمي از گروه خامي به س��ن نئوکومین – بارمین میباشد .مطالعات
صورت گرفته بر روی این س��ازند در منطقه مورد مطالعه واقع در دزفول جنوبی ،منجر به شناس��ایی  19ریزرخساره
در  5کمربند رخس��ارهای رمپ خارجی ،رمپ میانی ،پش��تههای سدی ،الگون و پهنه کشندی شده است .مهمترین
فرایندهای دیاژنزی شناس��ایی ش��ده در س��ازند فهلیان عبارتند از انحالل ،میکرایتی شدن ،تراکم ،دولومیتی شدن،
سیلیسی شدن ،پیریتی شدن ،سیمانی شدن و شکستگی که در طی مراحل مختلف دیاژنز دریایی ،متئوریک و دفنی
ایجاد شدهاند .بهطور کلی محیط رسوبی تأثير مستقیم و چندانی بر روی خصوصیات مخزنی سازند فهلیان در چاه A
نداشته است و اغلب فرایندهای دیاژنزی نظیر تراکم مکانیکی و سیمانی شدن نیز سبب کاهش ویژگیهای مخزنی
این س��ازند ش��دهاند .بنابراین چا ه مورد مطالعه از شرایط مخزنی مطلوبی برخوردار نیست .فرایندهای دیاژنزی نظیر
دولومیتی ش��دن ،استیلولیتی شدن ،شکستگیهای ریز و سیمان نسل اول همضخامت اطراف دانهها بهطور محدود
نقش موثری را در افزایش کیفیت مخزنی این سازند ایفا نمودهاند .بر اساس اطالعات حاصل از نگارهای چاهپیمایی
نوترون ،چگالی و زمان گذر صوت در کمربندهای رخس��ارهای شناس��ایی ش��ده ،مقادیر این نگارها موید باالتر بودن
کیفیت مخزنی در زیرمحیطهای رمپ میانی و الگون از سایر زیرمحیطها میباشد.
مقدمه

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده96/11/12 :
تاریخ ارسال به داور96/11/18 :
تاریخ پذیرش داور97/02/26 :

واژگان کلیدی:
سازند فهلیان ،ریزرخساره ،محیط
رسوبی ،فرایندهای دیاژنزی،
خصوصیات مخزنی

س��ازندکربناته فهلیان (گروه خام��ی باالیی) ضخامت زی��ادی از توالی رس��وبی اولیه ،در ح��ال بازآرایی و آرایش مجدد در گس��تره مخزن ،قرار
کرتاس��ه زیرین را در بر میگیرد ک��ه عمدتاً در یک محیط کربناته دریایی میگی��رد .از ای��ن رو همین فرایندها ،مس��بب افزایش می��زان ناهمگنی در
کمعمق در حاشیه شمالشرقی و غیرفعال صفحه عربی نهشته شده است[ .]1مقیاسهای مختلف ،در مخازن کربناته میباشند [ .]3خواص اصلی سنگها
براس��اس زونبندی صورت گرفته توسط وایند [ ،]2سازند فهلیان در منطقه معموالً بامطالعات توصیفی درصحرا یاروی مغزه (لیتوفاس��یس) و مطالعات
مورد بررسی دارای زونهای زیس��تی  14و  ،15به سن نئوکومین – بارمین آزمایشگاهی (ریزرخساره) تعریف میگردد .با توجه به اینکه دادههای مغزه
از چاه مورد مطالعه تهیه نشده است ،لذا در این پژوهش با تکیه بر دادههای
است.
ام��روزه ارزیابی خصوصیات مخزنی از اهمی��ت ویژهای در صنعت نفت چاهپیمایی در دس��ترس و مطالعات آزمایشگاهی بر روی خردههای حفاری
برخوردار اس��ت .ویژگیهای بنیادی سنگ تحت تأثير فرایندهای رسوبی( ،ریزرخس��ارهها و دیاژنز) و شناسایی کمربندهای رخسارهای و ارزیابی هر
دیاژن��زی و تکتونیک��ی ،در طی ی��ک فرایند طوالنیمدت ،م��دام در حال یک از آنها با استفاده از نمودارهای چاهپیمایی صورت گرفته ميتوان نقش
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
فرایندهای ﭼﺎه
محیطی وﺷﺪه از اﻳﻦ
ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
تخلخل،ﻫﺎي
سیس��تماز ﺧﺮده
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
تکوین وﻧﺎزك
ﻣﻘﻄﻊ
برخصوصیات مخزنی
دیاژنزی
ﭼﺎهشرایط
نس��بی
ﻫﻤﺮاه و کنترل
ﺑﻪوهای
ﺣﻔﺎري،الگ
تحت کنترل
دنبال آن
تکامل بوده و به

 1نقشه منطقهی مورد مطالعه ،اقتباس از []4

ﺷﻜﻞ 1-ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﻗﺘﺒﺎس از ][4

)hnoori1991@ut.ac.ir
نويسندهي عهدهدار
مکاتبات (
اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي رﺧﺴﺎره
رﻳﺰرﺧﺴﺎره و
*-2

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي داﻧﻬﺎم ] [5و اﻣﺮي و ﻛﻠﻮان ] [6ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي رﺧﺴﺎرهاي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع رﻳﺰرﺧﺴﺎرهﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻓﻠﻮﮔﻞ] [7اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮروي
ﺳﺎزﻧﺪ ﻓﻬﻠﻴﺎن در ﭼﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  19رﻳﺰرﺧﺴﺎره در  5ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ رﺧﺴﺎرهاي ﺷﺪه اﺳﺖ.
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شرایط بیهوازی و کمبود اکسیژن را نشان میدهند[ .]9با توجه به همراهی
در سازند فهلیان را تعیین نمود.
این ریزرخساره با رخسارههای دریای باز ،محیط تشکیل آن در قسمتهای
عمیق حوضه در نظر گرفته ش��ده اس��ت .اهمیت سوزن اسفنجهای سیلیسی
 -1موقعیت منطقه مورد مطالعه و دادههای در دسترس
در ای��ن پژوهش برش تحتاالرضی یکی از چاههای میادین فروافتادگی به دلیل عملکرد آنها بهعنوان منش��أیی برای سیلیسی کردن رسوبات کربناته
دزفول مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت .این میدان در بيست و پنج كيلومتري است[ .]10با توجه شواهد موجود احتمال میرود این ریزرخساره مربوط به
جنوب – جنوبشرقي شهرستان گچساران واقع میباشد(شکل .)1-سازند قسمتهای رمپ خارجی و قابل مقایسه با  RMF3فلوگل [ ]7باشد.
فهلیان در چاه  Aبا ضخامت  475متر بر روی سازند هیث قرار گرفته و مرز ریزرخساره شماره  :4نهشتههای توفانی رمپ خارجی
در ای��ن ریزرخس��اره آلوکمهای اصلی شناس��ایی ش��ده ش��امل پلوئید،
باالیی آن با س��ازند گدوان قابل انطباق اس��ت .دادههای در دسترس از چاه
مطالعاتی ،تعداد  301مقطع نازک میکروس��کوپی تهیه ش��ده از خردههای اووئید ،اینتراکلس��ت ،رادیولر ،س��وزن اس��فنج و بایوکلستهای پالژیک
میباش��د .در این ریزرخساره ،ریز ش��دن ذرات به سمت باال بیانگر کاهش
حفاری ،به همراه نمودارهای چاهپیمایی تهیه شده از این چاه میباشد.
انرژی در محیط اس��ت [ ]11و به صورت میان الیههایی در بین نهش��تههای
 -2ریزرخساره و کمربندهای رخسارهای تعیین شده در سازند مورد مطالعه پالژیک تش��کیل شده است .الیههای نش��ان دهنده توفان ،تنوع زیادی در
در ای��ن مطالعه نامگذاری ان��واع بافتهای آهکی بر اس��اس طبقهبندی ضخامت ،اندازه دانهها و س��اختار داخلی نشان میدهند [ ]12 ,11و با توجه
دانهام [ ]5و امری و کلوان [ ]6صورت گرفته و در تقسیمبندی کمربندهای به ش��واهد موجود احتمال میرود این رس��وبات در ش��رایط توفانی حوضه
رخس��ارهای در ارتباط با انواع ریزرخس��ارهها نی��ز از طبقهبندی فلوگل[ ]7رس��وبی نهشته شده باشند .شواهد بافتی ،فس��یلی و وجود آثار مواد آلی در
استفاده ش��ده است .مطالعات صورت گرفته برروی س��ازند فهلیان در چاه این نهشتهها ،حاکی از بستر رسوبی با سطح انرژی آرام و غنی از مواد آلی با
مورد مطالعه ،منجر به شناس��ایی  19ریزرخس��اره در  5کمربند رخسارهای اکسیژن کم است که میتواند نشاندهنده عمق زیاد آب بوده[ ]7و احتمال
میرود این ریزرخساره جزو نهش��تههای توفانی دور از خاستگاه (Distal
شده است.
 )Tempestitesباش��ند .وجود قطعات اوئیدی ،پلوئید و خارپوس��ت در
این رس��وبات ،نش��اندهنده حمل این رس��وبات از مناطق کمژرفا به وسیله
 -1-2کمربند رخسارهای حوضه  /رمپ خارجی
جریانهای توفان برگشتی به بخشهای ژرفتر است.
ریزرخساره شماره :1مادستون آهکی فسیلدار
اجزای عمده تش��کیلدهنده این ریزرخساره شامل بقایای سوزن اسفنج،
رادیولر ،خارپوس��ت ،رودیس��ت و همچني��ن در برخی مقاط��ع قطعاتي از -2-2کمربند رخسارهای رمپ میانی
خارپوس��تان پالژيك اس��ت .مجموعه اين اجزا و فراینده��ا بهويژه فراواني ریزرخساره شماره  :5وکستون بایوکلستی
اجزای تش��کیل دهنده این ریزرخس��اره بهطور عمده شامل خارپوست،
پیری��ت اولیه ک��ه در مراحل اولیه دیاژن��ز دریایی و تحت ش��رایط احیایی
تش��کیل میش��وند[ ، ]8مبی��ن تش��كيل آن دربخش ش��یب حوضه (رمپ روزنبران کفزی ،س��وزن اس��فنج و شکمپا میباش��د .بهدلیل عدم وجود
خارجی) ميباشد .این ریزرخساره قابل مقایسه با  RMF2فلوگل []7است .سد نس��بتاً گس��ترده و وس��یع ،در بخشهای مختلف خردههای حمل شده
جلبکهای سبز و روزنبران کفزی نواحی کمعمق قابل مشاهده است که
ریزرخساره شماره  :2پکستون پلوئیدی
این ریزرخس��اره متش��کل از پلوئیده��ای دانهریز ،بقایای خارپوس��ت و از محیطهای کوالب و یا از بدنه سدهای ماسهای کنده شده و در بخشهای
روزنب��ران ک��فزی با پوس��تۀ هیالین و در مواردی حاوی س��وزن اس��فنج کمعمق محیط دریای باز تهنشس��ت شدهاند[ .]13با توجه به فراوانی اجزای
میباش��د .پلوئیدها فاقد سیمان دریایی و بسیار ریز میباشند و کمی قطعات اسکلتی شاخص دریای باز ،محیط تشکیل این میکروفاسیس به رمپ میانی
اس��کلتی ریفساز شکسته و حمل شده نظیر رودیس��ت نیز در آن مشاهده نسبت داده شده است و قابل مقایسه با  RMF9فلوگل [ ]7میباشد.
میشود .بهنظر ميرس��د اين بایوکلستها مخلوطي ازخردههاي حمل شده میکروفاسیس شماره  :6وکستون حاوی خارپوست و بایوکلست
این ریزرخس��اره حاوی خارپوست و س��ایر اجزای اسکلتی نظیر شکمپا،
ازحاشيه پلتفرمباشندكه به سمت پايين منتقل شدهاند[ .]7با توجه به شواهد
بیان ش��ده و همراهی با رخسارههای مربوط به قسمتهای نسبتاً عمیق دریا ،س��وزن اس��فنج ،میزان کمی روزنبران کفزی و جلبک س��بز میباشد .با
توجه به فراوانی اجزای اس��کلتی ش��اخص دریای باز و فراوانی موجودات
معادل  RMF4فلوگل [ ]7و در رمپ خارجی در نظر گرفته شدهاند.
اس��تنوهالین نظیر بریوزئرها و خارپوس��ت و گل فراوان ،این ریزرخس��اره
ریزرخساره شماره  :3وکستون حاوی سوزن اسفنج و بایوکلست
ً
اجزای اصلی تش��کیلدهنده این ریزرخساره ،سوزن اسفنج ،خارپوست ،احتم��اال در محیطی با انرژی پایین و زیرخط اثر امواج دریای باز تش��کیل
رادیول��ر و کمی روزنبران کفزی حمل ش��ده با فراوان��ی  5تا  10درصد ش��ده اس��ت [ ]7و با توجه به ش��واهد ،متعلق به رمپ میانی ب��وده و معادل
میباشد .اس��فنجها هم در دریای باز و هم در تاالب میتوانند رشد کنند و  RMF7فلوگل [ ]7میباشد.
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در این ریزرخس��اره مهمترین اجزای تش��کیل دهنده شامل جلبک سبز
اس��یکوالریا ،خارپوس��ت با فراوانی  5تا  10درصد بههمراه سوزن اسفنج و
قطعات بایوکلس��تی نس��بتا بزرگ که به صورت پراکن��ده در برخی مقاطع
مربوط به این ریزرخساره مشاهده شدهاند ،میباشد .این ریزرخساره باتوجه
به مش��خصات رسوبشناسی و فسیلشناسی و رخس��ارههای همراه ،بهنظر
میرس��د در حدفاصل کمربندهای رخس��ارهای رمپ مياني تا رمپ داخلي
نهشت شده است و قابل مقایسه با  RMF7فلوگل [ ]7میباشد.

در برخی بخشهای این رخس��اره فابریک دره��م ( )Fitted fabricقابل
مشاهده است .توسعه سيمان دريايي همضخامت ،تشكيل اين ریزرخساره را
در محي��ط فرياتيك دريايي با انرژي باال تأييد ميكند[ .]16اگرچه پلوئیدها
در محیطه��ای محدود و کم انرژی س��اخته میش��وند[ ،]10ام��ا میتوانند
جابهجا ش��ده و در بخشهای سدی نهشته شوند .این ریزرخساره نیز مربوط
به بخشهای پش��ت به دری��ای باز بدنه تپههای ماس��های و قابل مقایس��ه با
 RMF30فلوگل[ ]7میباشد.
ریزرخساره شماره  :11گرینستون حاوی بایوکلست و اینتراکلست

مهمتری��ن دانههای تش��کیلدهنده این ریزرخس��اره روزنبران کفزی،
-3-2کمربند رخسارهای رمپ داخلی
جلبکهای س��بز ،دوکفهایه��ا ،فیلوئیدهای جلبکی بههمراه اینتراکلس��ت
گروه رخسارهاي پشتههای سدي
میباشد .در بخشهایی از این ریزرخساره ،در فضاهای بیندانهای و حفرهای
ریزرخساره شماره  :8گرینستون حاوی اووئید و پلوئید
توس��ط بیتومین و مواد هیدروکربنی پر شده است .با توجه به محیط تشکیل
این ریزرخس��اره شامل اووئید و پلوئید میباش��د .گسترش میکرایت در بایوکلستها ،بهنظر میرسد به این محیط حمل شدهاند .این ریزرخساره از
این ریزرخساره میتواند ناشی از کاهش انرژی محیط بر اثر پیشروی دریا ،جورشدگی نسبتاً خوبی برخوردار است و مربوط به بخشهای رو به دریای
یا دورههای عدم رس��وبگذاری در س��ازند فهلیان باش��د .از جمله اجزای باز بدنه تپههای ماسهای و معادل  RMF27فلوگل [ ]7میباشد.
اسکلتی مشاهده شده نیز میتوان قطعات دوکفهای و روزنبران کفزی که ریزرخساره شماره  :12پکستون پلوئیدی اووئیدی
از فراوانی اندکی برخوردار میباش��ند ،را نام برد .در این ریزرخس��اره نبود
اجزاء اصلي اين رخس��اره ش��امل پلوئيدها و اووئيدهاي سطحی بههمراه
گل و پر شدن فضای بیندانهها با سیمان اسپاری و حضور اووئید و دانههایی میزان کمی بایوکلس��ت میباشد .اووئيدها و پلوئيدهاي شناور درماتريكس
با جورشدگی خوب ،تش��کیل این ریزرخساره را در محیط پر انرژی نشان گلي در رخس��ارههاي رو به سمت کوالب سدهاي زيرآبي ديده میشوند.
میدهد[ .]14تودههای اووئیدی با جورشدگی خوب با ساختهای جریانی حضور ذرات آلوكمي پرانرژي مانند اووئيدهاي ش��ناور درماتريكس گلي
از ویژگیهای ش��اخص سدهای ماس��های فعال میباشند و جزء محیطهای نش��اندهنده معكوسشدگي بافتی است[ .]15فراواني کم اووئیدها نسبت به
پرانرژی پیوسته در حال مهاجرت محسوب میشوند [ .]15این ریزرخساره پلوئیدها ،همراهي با رخس��ارههای كمانرژيتر سدهاي زيرآبي ،ميكرايتي
مربوط به قس��مت مرکزی بدنه تپه های ماسهای و قابل مقایسه با  RMF29ش��دن و افزايش ميزان بيوكالس��تهاي کوالبي نظیر اس��تراکود ،تش��كيل
فلوگل [ ]7میباشد.
اين رخس��اره درسمت رو به کوالب س��دهاي زيرآبي را نشان ميدهد .این
ریزرخساره شماره  :9پکستون  /گرینستون پلوئیدی اینتراکلستی
ریزرخساره قابل مقایسه با  RMF27فلوگل [ ]7میباشد.
اجزای اصلی تش��کیلدهنده این ریزرخساره شامل پلوئید و اینتراکلست ،گروه رخسارهای کوالب
آگرگات بههمراه روزنبران کفزی و کمی جلبک س��بز میباش��د .بافت ریزرخساره شماره  :13وکستون حاوی روزنبران کفزی و بایوکلست
گرینس��تونی ،وجود دانههایی مانند اینتراکلست و جورشدگی نسبتاً خوب،
در این ریزرخساره مهمترین دانههای اسکلتی تشکیلدهنده انواع مختلف
حاکی از تش��کیل در یک محیط پر انرژی مانند س��د اس��ت[ .]7با توجه به روزنبران کفزی نظیر سودوکریسالیدینا ،تکستوالریا ،تروکلینا و میلیولید
حضور پلوئید ،اینتراکلس��تها و دانههای تجمعی در یک زمینه اس��پارایتی میباش��د .فراوان��ی میلیولید و جلبک س��بز مانند س��الپینگوپورال بهصورت
میتوان این رخس��اره را به محیطهای پر انرژی مانند کانالهای قطع کننده پراکن��ده و منفرد که در محیطه��ای محدود بهراحتی گس��ترش مییابند،
سد نسبت داد[ ،]10همچنین رخس��اره گرينستون پلوئیدی اينتراکالستي را شرایط محیطی نس��بتاً بسته و محدود را نش��ان میدهند .این ریزرخساره بر
ميتوان به بخش پشت به درياي باز بدنه سدهای ماسهای در نظر گرفت .این اساس مشاهدات قابل مقایسه با  RMF16فلوگل [ ]7میباشد.
ریزرخساره قابل مقایسه با  RMF27فلوگل[ ]7میباشد.
ریزرخساره شماره  :14وکستون حاوی جلبک سبز و بایوکلست
ریزرخساره شماره  :10پکستون  /گرینستون پلوئیدی
مهمتری��ن اجزای اس��کلتی تش��کیلدهنده این ریزرخس��اره جلبکهای
اجزای اصلی تش��کیلدهنده این ریزرخس��اره پلوئیدها ب��ا فراوانی  45تا س��بز خانواده داسیکالداس��هآ میباشند .سایر اجزای تش��کیلدهنده شامل
 55درصد هس��تند .اما آلوکمهایی نظیر اووئیدهای سطحی ،اینتراکلست و روزنب��ران کفزی ،دوکفهای ،گاس��ترپود میباش��ند .در محیطهای عهد
بایوکلس��تهای میکرایتی نیز در بخشهای مختلف این ریزرخس��اره قابل حاضر داسیکالداس��هآ در مناطق استوایی و نیمهاستوایی و در کوالبهای
مشاهده اس��ت .نبود میکرایت ،جورشدگی و گردشدگی خوب و پر شدن ب��از و خلیجه��ای محافظت ش��ده یافت میش��وند .حضور ای��ن جلبکها
فضای بین دانهها با س��یمان اس��پاری از ویژگیهای این رخس��اره میباشد .مش��خصکننده محیطی ب��ا عمق کم ،زیر حد جزر و عموم��اً عمق کمتر از
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ریزرخساره شماره  :15وکستون حاوی بایوکلست

این ریزرخس��اره داراي مقادير زی��ادی از انواع بقایای اس��کلتی همانند
دوکفهای ،ش��کمپا ،روزنبران کفزی ،جلبک س��بز ،لیتوکودیوم و مقادير
ناچيزي خارپوس��ت میباش��د .با توجه به حض��ور انواع قطعات اس��کلتی
شاخص ش��رایط کوالب ،زيستآش��فتگي و از طرفي پوش��ش ميكرايتي  -3دیاژنز
دیاژن��ز رس��وبات کربناته ش��امل تم��ام فرایندهایی اس��ت ک��ه بر روی
گس��ترده بر روي بايوكالستها که حاکی از نرخ پايين رسوبگذاري و قرار
گيري طوالنيمدت دانههاي اس��كلتي در ش��رايط آبهاي آرام و محدود نهش��تههای کربناته ،پس از رس��وبگذاری تا آغاز قلمرو دگرگونی موثر
ش��ده نظير محيط کوالبی میباش��د [ ،]10محیط تشکیل این ریزرخساره را هستند ،میباشد[ .]10مطالعات میکروسکوپی صورت گرفته بر روی سازند
نی��ز به زیرمحیط کوالب نس��بت داده و معادل  RMF20فلوگل [ ]7درنظر فهلی��ان در چاه  Aمنجر به شناس��ایی فرایندهای دیاژنزی نظیر فش��ردگی،
س��یمانی شدن ،انحالل ،سیلیس��ی شدن ،دولومیتی ش��دن ،میکرایتی شدن،
گرفته شد.
ریزرخساره شماره  :16فلوتستون (وکستون) حاوی لیتوکودیوم و بایوکلست تبلور مجدد و شکستگیهای موئی شکل شد .مهمترین فرایندهای دیاژنزی
در ای��ن ریزرخس��اره مهمترین اجزای اس��کلتی تش��کیلدهنده ،جلبک موثر بر تحوالت مخزنی سازند فهلیان به شرح زیر است:
لیتوکودیوم بههمراه سایر بایوکلستها نظیر روزنبران کفزی و جلبکهای
سبز به همراه پلوئید میباشد .محیط تشکیل لیتوکودیوم معموالً در کوالب  -1-3سیمانی شدن
مح��دود و گاه��ی محیطهای ریف��ی[ ،]7و همچنین به ص��ورت ریفهای سیمانی شدن دریایی
سیمانهای حاش��یهای همضخامت از جمله سیمانهای اولیه تشکیل شده
کومهای عمدتاً در حاش��یه داخلی س��دها در نظر گرفته میش��ود[ .]10این
جلبکها بهنظر میرس��د در سازند فهلیان ،در برخی نقاط در نقش مانع و به در محیط دیاژنز دریایی و جزء سیمانهای نسل اول محسوب میشود[.]17
دام اندازنده عمل نموده و منجر به تجمع پلوئیدها ،خردههای بایوکلس��تی و این س��یمان بهطور عمده در محیطهای فریاتیک دریایی فعال و در حواشی
رو به دریای باز پلتفرم ایجاد میش��ود[ ]18و در س��ازند فهلی��ان نیز عمدتاً
سایر آلوکمها در بخشهایی از زیرمحیط کوالب شده است.
در اطرف پلوئیدها ،بایوکلستها و سایر اجزای تشکیلدهنده رخسارههای
ریزرخساره شماره  :17وکستون/پکستون دارای اوئید و پلوئید
اجزای تش��کیلدهنده این ریزرخس��اره بهطور عمده ش��امل پلوئیدها و مربوط به زیرمحیط تپههای ماس��های و به مقدار کم در پش��تههای س��احلی
اووئید میباش��د که در بافت وکستونی تا دانهغالب به همراه فونای کوالب ایجاد ش��ده است .این سیمانها در مواردی منجر به ایجاد چارچوبی سخت
در بخشهایی از سازند فهلیان در برشهای مورد مطالعه قابل مشاهده است .در برخی رخس��ارههای پرانرژی ش��ده و تا حدی مانع از تراکم بیش از حد
بر اس��اس محتویات فس��یلی و همراهی این ریزرخس��اره با نهشتههای رمپ در مراحل بعدی دیاژنز دفنی شده است.
داخلی ،محیط تش��کیل آن را به بخشهای رو به کوالب پشتههای ماسهای سیمانی شدن جوی
سیمانی ش��دن جوی جزء مهمترین فرایندهای دیاژنزی مشاهده شده در
نسبت دادهاند.
س��ازند فهلیان میباش��د ،این فرایند بهطور عمده تحت کنترل رخسارههای
ریزرخساره شماره  :18مادستون آهکی
این ریزرخساره حاوی  2تا  5درصد از بقایای روزنبران کفزی ،جلبک رس��وبی میباش��د .از جمله س��یمانهای دیاژنز تحتالجوی مشاهده شده
سبز و شکمپا میباشد .در بخشهایی از این ریزرخساره اجزای غیراسکلتی میتوان به س��یمان تیغهای ،بلوکی ش��فاف ،دروزی ،س��یمان رش��د اضافه
پلت قابل مشاهده است .وجود روزنبران کفزی بههمراه بقایای جلبکهای هممحور و هم بعد اش��اره کرد .بیش��ترین گس��ترش س��یمانهای جوی در
سبز حاکی از نهشت این ریزرخساره در شرایط آرام و چرخش محدود آب بخشه��ای زیرین س��ازند فهلیان و در رخس��ارههای رم��پ داخلی ایجاد
در بخشهای نسبتاً ژرف کوالب میباش��د .این ریزرخساره قابل مقایسه با شدهاند.
فرایند سیمانی شدن دفنی
 RMF 20فلوگل [ ]7میباشد.
از جمله س��یمانهای دیاژنز دفنی شناسایی شده در سازند فهلیان میتوان
گروه رخسارهای پهنه جزر و مدی
به س��یمان پوئیکیلوتوپیک ،سیمان بلوکی ،س��یمان درشت بلور دولومیت
ریزرخساره شماره  :19پکستون به گرینستون حاوی آگرگات و پلوئید
در این ریزرخس��اره اجزای اصلی تش��کیلدهنده بافت س��نگ ،دانههای و سیمان پرکننده شکستگیها اش��اره کرد .سیمانهای بلوکی دارای ماکل
آگ��رگات بههمراه پلوئیده��ا و همچنین اوئیدهایی با س��اخت ش��عاعی و و رخ در اندازهه��ای متوس��ط تا بزرگ طی مراحل دیاژن��ز دفینی عمیق به
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 5متر ،دمای  20درجه س��انتیگراد ،هیدرودینامیس��م کم و نوری متوس��ط
میباشد[ .]7بر اساس مطالعات این ریزرخساره مربوط به زیرمحیط کوالب
و قابل مقایسه با  RMF17فلوگل [ ]7میباشد.

متحدالمرک��ز میباش��د .در این ریزرخس��اره جورش��دگی دانهها ضعیف
میباش��د و اغل��ب دانههای آگ��رگات تح��ت تأثير جریان��ات آب دچار
شکستگی ش��دهاند .این ریزرخساره احتمال میرود در پهنههای کشندی و
یا کانالهای کشندی تشکیل شده باشد.
در تصاویر  2و  3میزان فراوانی هر یک از ریزرخس��ارهها و کمربندهای
رخسارهای شناسایی شده از سازند فهلیان در چاه  Aارائه شده است.

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 155
ماهنام ه 

 -2-3فرایند انحالل
انحالل جوی
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صورت پرکننده حفرات و قالبهای حل ش��ده بایوکلس��تها میباش��ند.
س��یمان پوئیکیلوتوپیک نیز به نظر میرس��د تحت تأثير دیاژنز دفنی عمیق
ایجاد ش��ده باشد و بیشتر در فابریکهای دانه پش��تیبان قابل مشاهده است.
س��یمان پرکننده شکس��تگیها که به طور عمده به صورت کلسیت همبعد،
دروزی و بلوکی قابل مش��اهده اس��ت ،به نظر میرس��د جزء فازهای نهایی
تهنشس��تهای شیمیایی دیاژنز دفنی است که در بخشهای زیادی از سازند
فهلیان قابل مشاهده میباشد.

دیاژنز سطحی میباشد[ .]21در اثر تأثير سیمانی شدن طی دیاژنز در محیط
دیاژنز دریایی و فریاتیک جوی ،در برخی رخسارههای دانه پشتههای سدی
و پشتههای ساحلی سازند فهلیان ،منجر به ایجاد چارچوب مناسب و سخت
در برابر تأثير فرایند تراکم مکانیکی ش��ده اس��ت .در طی دفن عمیق بهنظر
میرسد سیمانهای بلوکی دفنی در اثر نیروهای ناشی از فشار لیتواستاتیک
و یا تنشهای تکتونیکی دارای ماکل و رخ شدهاند و تحت تأثير این فرایند
قرار گرفتهاند .در محیط دیاژنز دفنی عمیق فشردگی شیمیایی باعث تشکیل
استیلولیت شده است[ .]18مهمترین محصول فشردگی شیمیایی در رسوبات
كربناتی ،اس��تیلولیتها و درزههای انحاللی هستند که در سازند فهلیان نیز
از گس��ترش قابل مالحظ��های برخوردارند و به عن��وان مجرایی برای انتقال
سیاالت دولومیتکننده عمل نمودهاند.

انحالل در بیش��تر موارد یکی از آثار دیاژنز جوی اس��ت[ .]18در قاعده
س��ازند فهلیان ،در برخی از رخس��ارههای سدی و رخسارههایی که در پهنه
جزر و مدی تشکیل ش��دهاند ،فرایند انحالل در بخشهای بسیار محدودی  -4بررسی خصوصیات مخزنی سازند فهلیان بر اساس نمودارهای چاهپیمایی
همانطور که در بخش مقدمه اش��اره ش��د ،بهدلیل عدموج��ود دادههای
بهص��ورت غیرانتخابکننده فابریک عمل نم��وده و منجر به ایجاد حفرات
انحاللی ش��ده است .بهنظر میرس��د این حفرات انحاللی تحتتأثير دیاژنز تخلخ��ل و تراوایی در چاه م��ورد مطالعه ،از اطالعات پیوس��ته نمودارهای
متئوریک و در زمانی که هنوز رس��وبات سخت نشدهاند ،رخ داده و تحت چاهپیمایی برای تعیین کیفیت مخزنی در کمربندهای رخس��ارهای اس��تفاده
تأثير تغییرات سطح آب دریا و قرار گرفتن کوتاهمدت رسوبات در شرایط شده است.
دیاژنز جوی تش��کیل ش��دهاند .اغلب این حفرات طی مراحل بعدی دیاژنز
 -1-4نگار چاهپیمایی صوتی
توسط فرایندهایی مانند سیمانی شدن و سیلیسی شدن پرشدهاند.
ميت��وان تمام نگارهايي كه به ثبت پارامتره��اي مرتبط با حركت امواج
انحالل دفنی
در رخسارههای نسبتاً عمیق که بهندرت تحت تأثير دیاژنز جوی و فرایند صوت��ي در س��ازند ميپردازن��د را در يك گروه و تحت عن��وان نگارهاي
پایدارسازی کانیشناسی قرار میگیرند ،نیز حفرات انحاللی در بخشهای صوتي دس��تهبندي کرد .اين پارامترها اصوالً ش��امل سرعت انتشار موج در
مختلف س��ازند به میزان کم قابل مشاهده اس��ت .این حفرات در مجاورت س��ازند ،دامنه اولين يا دومين موج فشارش��ي يا برشي دريافتي در گيرنده و
اس��تیلولیتها و رگچهه��ای انحاللی و در مواردی بدون ارتباط با س��طوح دامنه و موقعيت مقاطع ثبت سيگنالهاي دريافت شده هستند[.]22
در این نگار ،افزایش مقادیر ثبت شده توسط آن گویای افزایش تخلخل
فش��اری–انحاللی ،به صورت تخلخل قالبی و حفرهای و در مواردی کانالی
اس��ت و با توجه به عدم دسترس��ی ب��ه اطالعات تخلخ��ل و تراوایی مغزه،
مشاهده شدهاند.
تخلخل نتیجه شده از این نگار بهعنوان معیاری برای سنجش کیفیت مخزنی
شناخته شده است .در شکل 4-هیستوگرام زمانگذر صوت برای  5کمربند
 -3-3دولومیتی شدن
دولومیتهای مشاهده شده در سازند فهلیان عمدتاً دارای ارتباط مشخصی رخسارهای شناسایی شده بر اس��اس مطالعات مقاطع نازک در چاه  Aارائه
با اس��تیلولیتها و درزههای انحاللی میباشند .این سطوح انحاللی بهعنوان ش��ده است .بر اساس هیستوگرام ترسیم ش��ده ،میانگین مقادیر این نگار در
مجاری انتقال سیاالت و افزایش تمرکز منیزیم در این نقاط شده است[ .]19زیرمحیط رمپ میانی و کوالب از س��ایر زیرمحیطه��ا باالتر بوده و بر این
در س��ازند فهلیان دولومیتی ش��دن بهطور عمده انتخابکننده فابریک بوده اساس ،این بخشها از کیفیت بهتری نسبت به سایر کمربندهای رخسارهای
و تنها بافت میکرایتی س��نگ بهدلیل اندازه ریز ذرات میکرایتی و باال بودن برخوردار هستند .در زیرمحیط کوالب بهنظر میرسد عمده تخلخل موجود
س��طح واكنش و در دس��ترس بودن مكانهاي هس��تهزايي وهمچنين سطح در ارتباط با محیط رس��وبی و جلبکهای قشرساز لیتوکودیومی ایجاد شده
نس��بتاً پايين اشباعشدگي دولوميت ،منجر به هستهزایی دولومیت به صورت اس��ت ،اما در بخش رمپ میانی با توجه به ماهیت رخسارههای گلپشتیبان
این بخ��ش ،تخلخل بهدس��ت آمده بهطور عم��ده تحت تأثي��ر فرایندهای
انتخابی در ماتریکس ریزبلور شده است[.]20
دیاژنزی نظیر دولومیتی شدن ،استیلولیتها و انحالل دفنی ناشی شده است
و با توجه به عدم گسترش قابلمالحظه این دسته از فرایندها در رخسارههای
 -4-3تراکم
پدیده تراکم به دو صورت تراکم شیمیایی و فیزیکی بر رسوبات اثرگذار رمپ میانی ،تخلخل حاصله بهصورت ریزتخلخل بوده و از کیفیت مطلوبی
است .تراکم فیزیکی تا حد زیادی وابسته به محیط رسوبگذاری و فرایند برخوردار نمیباش��د .زیرمحیطهای رمپ خارجی ،تپههای ماسهای و پهنه
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رﺧﺴﺎرهاي ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي
ﺧﺴﺎره ﺷﻤﺎره  :19ﭘﻜﺴﺘﻮن ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻨﺴﺘﻮن ﺣﺎوي آﮔﺮﮔﺎت و ﭘﻠﻮﺋﻴﺪ
ﻦ رﻳﺰرﺧﺴﺎره اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮓ ،داﻧﻪﻫﺎي آﮔﺮﮔﺎت ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اوﺋﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ
ﻲ و ﻣﺘﺤﺪاﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ رﻳﺰرﺧﺴﺎره ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ داﻧﻪﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻏﻠﺐ داﻧﻪﻫﺎي آﮔﺮﮔﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲرود در ﭘﻬﻨﻪﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪي و ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
رﻳﺰرﺧﺴﺎره
ﭼﺎر ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ.
پژوهشی
اﻳﻦعلمی -
مقاالت
ﺼﺎوﻳﺮ  2و  3ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از رﻳﺰرﺧﺴﺎرهﻫﺎ و ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي رﺧﺴﺎرهاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻧﺪ ﻓﻬﻠﻴﺎن در ﭼﺎه  Aاراﺋﻪ
ﺷﻜﻞ 2-ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از رﻳﺰرﺧﺴﺎرهاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺳﺎزﻧﺪ ﻓﻬﻠﻴﺎن واﻗﻊ در ﺑﺮش زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ A
اﺳﺖ.

 2میزان فراوانی هر یک از ریزرخس��ارهای شناس��ایی شده در سازند
فهلیان واقع در برش زیرزمینی A

6

ﺷﻜﻞ 3-ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي رﺧﺴﺎرهاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻧﺪ ﻓﻬﻠﻴﺎن در ﭼﺎه A

 4توزیع هیستوگرام زمانگذر صوت در پنج کمربند رخسارهای در چاه A
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فهلیان در چاه A
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ﺷﻜﻞ 2-ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از رﻳﺰرﺧﺴﺎرهاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺳﺎزﻧﺪ ﻓﻬﻠﻴﺎن واﻗﻊ در ﺑﺮش زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  3 Aمیزان فراوانی کمربندهای رخس��ارهای شناس��ایی ش��ده از س��ازند

ﺷﻜﻞ 3-ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي رﺧﺴﺎرهاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻧﺪ ﻓﻬﻠﻴﺎن در ﭼﺎه A
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جزر و مدی در مراتب بعدی کیفیت مخزنی با استناد به این نگار چاهپیمایی بايستي در نظر گرفته شود.

چگالي مش��ابه دانههاي ماس��ه را در س��نگ دارند و بايد به آنها توجه
نمود .همچنين ،س��ياالت پ��ر كننده فضاهاي خالي ،ب��ر چگالي كلي
سنگ اثر میگذارند ،لذا چگالي دانهها و مايعات در محاسبه تخلخل

Downloaded from ekteshaf.nioc.ir at 10:30 IRST on Tuesday November 24th 2020

قرار میگیرند.
در این قس��مت چگالی ثبت شده معیار سنجش کیفیت مخزنی میباشد.
در ش��کل 5-هیس��توگرام چگالی بر روی پنج کمربند رخس��ارهای در چاه
 -2-4نگار چاهپیمایی چگالی
 Aنمایش داده ش��ده است .بر اس��اس این نمودار ،کیفیت مخزنی همانند
تخلخل با چگالي ارتباط معکوس دارد ،یعنی هرچه تخلخل بيش��تر نتایج حاصل از نگار چاهنگاری س��رعت صوت میباشد و تغییرات کیفیت
ش��ود ،چگالي كاهش مييابد .البته عوامل مختلفي روي نگار چگالي مخزنی از زیرمحیط کوالب ،رمپ میانی ،رمپ خارجی ،تپه های ماس��های
تأثير ميگذارند .مث ً
ال كانيهاي رس��ي موجود در ماسهس��نگ ،تقريباً و پهنهکشندی کاهش مییابد.
-3-4نگار چاهپیمایی نوترون

بر اس��اس نتای��ج حاصل از توزیع ن��گار نوترون در چاه ( Aش��کل،)6-

 5توزیع هیستوگرام چگالی در پنج کمربند رخسارهای در چاه A
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 6توزیع هیستوگرام تخلخل نوترون در پنج کمربند رخسارهای شناسایی شده در چاه A
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میانگی��ن مقادیر این دادهها مطابق نگارهای قب��ل در کوالب و رمپ میانی
از کیفی��ت بهتری برخوردار میباش��د .اما همانطور که در بررس��ی س��ایر
نگارهای چاهپیمایی نیز مش��اهده میش��ود ،این مقادیر تفاوت قابلتوجهی
در کمربندهای رخس��ارهای مختلف با یکدیگر نداشته و تنها با میزان بسیار
اندکی تفاوت نس��بت به یکدیگر در کیفیت مخزن��ی برتری دارند .اين امر
حاکی از این است که محیط رس��وبی در ایجاد شرایط مخزنی مطلوب در
چاه  Aاز اهمیت کمتری برخوردار بوده و کیفیت مخزنی تحت تأثير دیاژنز
قرار داش��ته اس��ت که آنهم بهطور عمده بهصورت یک عامل کاهنده در

کیفیت مخزنی عمل نموده اس��ت بهطوری که در رخسارههای دانهپشتیبان
تپههای ماسهای در چاه  Aفضاهای خالی بیندانهای بهطور عمده در مراحل
بع��دی دیاژنزی از بی��ن رفتهاند .همچنين تحت تأثير فش��ردگی مکانیکی و
س��یمانی شدن ،ديگر شرایط مخزنی شدن در این کمربند رخسارهای فراهم
نميباشد.
در ش��کل ،7-تصاوی��ری از فراینده��ای دیاژن��زی مه��م و آغش��تگی
هیدروکربن در بخشهایی از رخسارههای مربوط به چاه  Aنشان داده شده
است .در ش��کل 8-نیز تلفیق نتایج بهدس��ت آمده از مطالعات رخسارهای،
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دیاژنزی و نگارهای چاهپیمایی ارائه شده است.
 -1بر اساس بررسیهای پتروگرافی صورت گرفته بر روی سازند فهلیان
در منطقه م��ورد مطالعه ،تعداد  19ریزرخس��اره در  5کمربند رخس��ارهای
شناس��ایی گردید .طبق آنالیز رخس��ارهای صورت گرفته در سازند فهلیان،
موجودات چارچوبساز نظیر مرجانهای هرماتیپیک و جلبکها ،بهمنظور
ایجاد سد و تقس��یم کردن پالتفرم کربناته به دو بخش مجزا ،فاقد گسترش
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نتیجهگیری

میباش��ند وتغییرات رخسارهای در این س��ازند عمدتاً بهصورت تدریجی و
پیوس��ته صورت گرفته و تغییرات ناگهانی نیمرخ پلتفرم و عمیقش��وندگی
ناگهانی ایجاد نش��ده است .بر اس��اس نتایج حاصل از این پژوهش ،محیط
رسوبی سازند فهلیان یک پالتفرم رمپ کربناته در نظر گرفته شده است.
 -2در بررس��یهای پتروگراف��ی ص��ورت گرفته ،محیطه��ای دیاژنزی
شناس��ایی ش��ده در سازند فهلیان ش��امل محیط دیاژنزی بس��تر دریا ،جوی
و تدفینی میباش��ند .فراینده��ای دیاژنزی دریایی بهط��ور عمده در محیط
فریاتی��ک دریایی فعال (س��یمانهای حاش��یهای همضخام��ت) و فریاتیک

 7مهمترین فرایندهای دیاژنزی مش��اهده ش��ده در چاه  : A،Aتخلخل بین بلورین ایجاد ش��ده در فضای بین بلورهای دولومیت که به نظر میرس��د در راستای
استیلولیت ایجاد شده است .عمق  1744متری در رخساره رمپ میانی( .نور طبیعی)  :Bگسترش فرایند استیلولیتی شدن که به عنوان مجرایی برای انتقال
هیدروکربن در عمق  1759متری عمل نموده اس��ت( .نور طبیعی)  :Cفابریک درهم ایجاد ش��ده در رخسارههای دانهپشتیبان سدی که منجر به از بین رفتن
فضای تخلخل بین دانهای در طی تدفین شده است و تنها در موارد اندکی فضای بیندانهای در طی تدفین حفظ شده است .عمق  1703متری (نور طبیعی) :D
جلبک لیتوکودیوم در زیرمحیط کوالب ،که در مواردی فضای بین حجرات توسط هیدروکربن پر شده است .عمق  1628متری (نور طبیعی)
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 8تلفیق نتایج بهدست آمده از مطالعات رخسارهای ،دیاژنزی و نمودارهای چاهپیمایی در چاه A
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 در زیرمحیط.نس��بت به س��ایر کمربندهای رخسارهای برخوردار هس��تند
کوالب بهنظر میرسد عمده تخلخل موجود در ارتباط با محیط رسوبی و
 اما در بخش رمپ،جلبکهای قش��ر ساز لیتوکودیومی ایجاد ش��ده است
 تخلخل،میان��ی با توجه به ماهیت رخس��ارههای گلپش��تیبان ای��ن بخش
بهدس��ت آمده بهطور عمده تحت تأثير فرایندهای دیاژنزی نظیر دولومیتی
 با توجه به عدم. اس��تیلولیتها و انحالل دفنی ناش��ی شده اس��ت،ش��دن
،گسترش قابلمالحظه این دس��ته از فرایندها در رخسارههای رمپ میانی
تخلخل حاصله بهصورت ریزتخلخل بوده و از کیفیت مطلوبی برخوردار
 تپههای ماس��های و پهنه جزر و، زیرمحیطه��ای رمپ خارجی.نمیباش��د
مدی در مراتب بعدی کیفیت مخزنی با اس��تناد به این نگارهای چاهپیمایی
.قرار میگیرند

.دریای��ی غیرفع��ال (میکرایتی ش��دن و پیریتی ش��دن اولی��ه) روی دادهاند
،فرایندهای دیاژنزی شناس��ایی شده در محیط دیاژنزی جوی شامل انحالل
 سیلیسی ش��دن و به میزان کمی دولومیتهای، نئومورفیسم،س��یمانی شدن
 در محیط دیاژنزی دفنی.ناشی از اختالط آبهای جوی و دریایی میباشند
 پیریتی شدن، س��یمانی ش��دن، انحالل دفنی،نیز بهطور عمده فرایند تراکم
. دولومیتی شدن و شکستگی ایجاد شده است، سیلیسی شدن،ثانویه
 در ارتباط با خصوصیات مخزنی س��ازند فهلیان بر اس��اس اطالعات-3
5  چگالی و زمانگذر صوت در،حاصل از نگارهای چاهپیمایی نوت��رون
کمربند رخس��ارهای شناسایی شده مبتني بر مطالعات مقاطع نازک در چاه
 میانگی��ن مقادی��ر این نگارها در زیرمحیط رم��پ میانی و کوالب از،A
 این بخشها از کیفیت بهتری،سایر زیرمحیطها باالتر بوده و بر این اساس
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