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 مقدمه 
ــمارى، يكى از مهم ترين مخازن حوضة زاگرس محسوب مى شود؛ چرا  سازند آس
ــف شده در جنوب باخترى ايران در مخازن  كه حدود 75 درصد نفت درجاى كش
ــتين بار نفت در خاورميانه در  ــمارى انباشته شده است. به دليل اين كه نخس آس
ــت، اين سازند شهره جهانى دارد [1].  برش نمونة اين  ــازند كشف شده اس اين س
سازند در تنـگ گـل تـرش در جنـوب غربـى كـوه آسمارى توسط ريچـاردسون 
ــد. برش هاى مورد مطالعة تحقيق  (Richardson, 1924)  انتخاب و مطالعه ش
ــت كه در 70 كيلومترى شمال غرب  ــوى جنوبى اس حاضرمربوط به  ميدان گش
بندرعباس واقع شده است. برخالف سنگ هاى تخريبى كه در آن ها بافت اوليه سنگ 
در ايجاد تخلخل اهميت دارد، در سنگ هاى كربناته، دياژنز در ايجاد يا از بين بردن 
تخلخل، نقش عمده اى ايفا مى كند [4]. همچنين در سنگ هاى كربناته، نوع تخلخل 
كه هم متأثر از بافت سنگ و هم دياژنز است، بر نفوذپذيرى سنگ تأثير مستقيم 
دارد. بنابراين فرآيندهاى دياژنتيكى يكى از عوامل كنترل كنندة خصوصيات مخزنى 
سنگ هاى كربناته هستند كه در تعيين ارزش مخزني آن ها نقش عمده اي دارند 
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ــتجو براى سنگ مخزن هاى مناسب و تعيين گسترش آن ها،  [5]. در نتيجه جس
همچنين بهره بردارى بهينه از مخازن نفتى موجود در سنگ هاى كربناته، نيازمند 
مطالعات و تعيين تاريخچة دياژنتيكى در كنار مطالعات چاه پيمايى است. در چاه هاي 
ــده در ميدان گازي گشوي جنوبي، از سطح تا عمق زمين، سازندهاي  حفاري ش
آغاجاري (ميوسن پيشين) تا ني ريز (ژوراسيك پسين) مشاهده شده اند. وجود گاز 
در سازندهاي آسماري، پابده، سروك و گروه خامي، به اثبات رسيده است[6]. با توجه 
به اين كه تاكنون در ميدان گشوي جنوبي، مطالعات پتروگرافي و پتروفيزيكي دقيقي 
بر روي سازند آسماري صورت نگرفته، در اين تحقيق، اين سازند براى انجام مطالعات 
ــده است. در اين مطالعه در كنار بررسي خصوصيات مخزني اين سازند  انتخاب ش
از قبيل مقدار تخلخل، نوع تخلخل، اشباع شدگي آب و هيدروكربن، براى بررسي 
تأثير دياژنز در تغيير خصوصيات مخزني در زون هاي مختلف، مطالعات پتروگرافي 
نيز بر روي مقاطع نازك صورت گرفت. اين مطالعات با استفاده از نگارهاي مختلف 
چاه پيمايي و به كمك نرم افزارIP انجام شد. ليتولوژي عمدة سازند آسماري در اين 
ميدان، آهكي مي باشد كه در برخي مناطق به آهك شيلي و آهك دولوميتي تغيير 
مي كند. بر اساس مطالعات پالئونتولوژي، سن اين سازند اليگوسن – ميوسن پيشين 
ــازند جهرم (ائوسن پسين) و در زير سازند تبخيري  تعيين گرديده كه بر روي س

گچساران (ميوسن پيشين) واقع شده است[6].                          

چكيده

واژه هاى كليدى

 در اين تحقيق، بر روي سه مقطع تحت االرضى سازند آسمارى (چاه هاى شمارة 1، 2 و 3) در ميدان گازى گشوى جنوبى، مطالعات پتروگرافي (700 مقطع نازك) و چاه پيمايي 
(نمودارهاي چاه پيمايي) انجام شده است. مخزن آسماري اين ميدان، كربناته بوده و بررسى بافت سنگ و فرآيندهاى دياژنتيكى حاكم بر آن، همچنين خصوصيات مخزنى 
سازند از قبيل ميزان تخلخل، نفوذپذيرى، حجم شيل، اشباع شدگى آب و نوع تخلخل (مطالعات چاه پيمايى با استفاده از نرم افزار IP ) نشان مي دهد كه دو پارامتر يادشده 
تأثير زيادى بر خصوصيات مخزنى مذكور دارند. نتايج حاصل از اين مطالعه گوياى اين است كه در سازند آسمارى ميدان گازى گشوى جنوبى، بافت اغلب سنگ ها در 
اعماق بااليي از نوع سنگ آهك هاي مادستون- وكستون (گل پشتيبان) است كه به سمت اعماق پاييني سازند، بافت هاي پكستون و گرينستون (دانه پشتيبان) گسترش 
ــيمانى شدن بخش عمدة فضاهاى بين دانه اى، ميزان تخلخل كاهش مى يابد. مطالعات  ــترش بافت گرينستون در ساختار سنگ، به دليل س بيش تري مي يابند. با گس
ــتند كه با كاهش تخلخل به سمت اعماق پاييني، نوع تخلخل سازند نيز تغيير مى كند. در اعماق بااليى، تخلخل غالب،  ــان دهندة اين هس پتروگرافى و چاه پيمايى نش
ريزتخلخل هاى بين بلورى است؛ در حالى كه در اعماق  پايينى، تخلخل هاى بين دانه اى گسترش بيش ترى دارند. در ميدان مورد مطالعه برخالف ساير ميادين، تخلخل 
حاصل از شكستگى و تخلخل بين بلورى اهميت چندانى ندارند. دليل باال بودن ميزان تخلخل در قسمت هاى بااليى سازند، عالوه بر باال بودن ريزتخلخل هاي بين بلوري 
مربوط به بافت ميكريتي فرآيند انحالل مى باشد كه موجب گسترش تخلخل هاى ثانويه گرديده است. همچنين در بخش هاي سيماني نشدة سنگ، تراكم نقش مهمي در 
كاهش تخلخل اين سازند دارد؛ اين تراكم به سمت اعماق پاييني گسترش بيش تري يافته است. با تغيير در نوع تخلخل كه مي تواند موجب تغيير در نفوذپذيرى شود، 
مقدار اشباع شدگى سياالت نيز تغيير مى كند. به رغم پايين بودن تخلخل كلى در اعماق پايينى سازند، به دليل گسترش تخلخل هاى به هم مرتبط و مفيد بين دانه اى و 
بالطبع افزايش نفوذ پذيري در اين اعماق، مقد ار اشباع هيدروكربن افزايش مى يابد؛ ولى در اعماق بااليى به علت گسترش ريزتخلخل ها و فضاهاى مويينه غير مرتبط به هم، 

نفوذپذيرى كاهش يافته و اشباع شدگى هيدروكربن نيز كم مى شود.                                                               

آسمارى، د ياژنز، بافت سنگ، تخلخل، نفوذپذيرى، اشباع شد گى

بررسى دياژنز و خصوصيات مخزنى سازند
آسمارى در ميدان گازى گشوى جنوبى (شمال غرب بندرعباس)

دكتر ميررضا موسوى2     استاديار گروه زمين شناسي دانشگاه شهيد بهشتي  
سيده طاهره حسينى نيا3     شركت ملى نفت مناطق مركزى
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1- زمين شناسي ناحيه اي منطقة مورد مطالعه    
ناحية بندرعباس و بخش هاي پيرامون آن از نظر زمين شناسي ناحيه اي بر تداوم 
جنوبي- شرقي كمربند چين خوردة زاگرس منطبق مي باشند (شكل هاى 1و 2). 
ــان كه داراي روند  ــاختاري اورال- عم ــن ناحيه در مجاورت بالفصل محور س اي
شمالي- جنوبي است قرار گرفته و شامل رشته كوه هاي كرمان – طبس در شمال 

ــد. رونـد نـاحيـه اي شمــال غـربـي-  و كوه هـاي عمـان در جنـوب  مـي بـاش
جنـــوب شــرقـي كـمـربنـد چيـن خـوردة زاگــرس در نـاحيـة مـورد نظــر

ــد عمومي  ــه رون ــريعاً ب (The Bandar Abbas Agreement Area) ، س
شرقي- غربي تغيير مي يابد. بخش شمالي اين ناحيه توسط زون تراستي زاگرس 

1 |    نقشــة كلــي ايران و هشــت حوضة زمين شناســي آن. 
محدودة حوضة زاگرس نيز به عنوان يكي از حوضه هاي اصلي 
بر روي اين نقشــه مشــخص اســت. (اقتباس با تغييراتي از 

.( Heydari et al., 2003

كل
2 |     تقســيمـات ســاختمـاني حـوضة زاگــرس (اقتـبـاس بـا شـ

انــــــدكى تــغييــرات از مـطيـعـي، 1382). بـر اسـاس فـالكـن
(Falcon, 1961)، زاگرس چين خورده به شــش زون ساختماني 
شــامل : فروافتادگــي دزفول، ايذه، قوس لرســتان، دشــت 

آبادان، قوس فارس و هينترلند بندرعباس  تقسيم مي شود.

كل
شـ

3 |     موقعيت ميدان گشوى جنوبى و برخى از ميادين اطراف آن در خليج فارس كل
شـ
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ــرقي آن كه تداوم خط تراستي  ــرقي و بخش ش ــمال غربي- جنوب ش با روند ش
زاگرس مي باشد، توسط زون ياد شده با روند شمالي –  جنوبي  احاطه گرديده 
ــترش دارند. پوستة بيروني  ــت. چين هاي عظيمي در ناحيه بندرعباس گس اس
اغلب تاقديس هاى منطقه شامل سازندهاي آسماري، جهرم يا آهك هاي گوري 

است[6]. 
ميدان گشوي جنوبي يك تاقديس زيرسطحي و تقريباً متقارن به طول متوسط 
ــت كه همان طور كه  ــرقي– غربي اس 12 كيلومتر و عرض 6 كيلومتر با روند ش
ــده است.  ــمال غرب بندرعباس واقع ش ــد در فاصلة 70 كيلومتري ش گفته ش
تاقديس هاي لتيدان، سورو شيرين، نمك غربي و ايلچه از تاقديس هاي پيرامون 
ــوي جنوبي مي باشند (شكل 3). طاقديس گشوي جنوبي تقريباً در  ميدان گش
ــورو واقع شده و به سمت جنوب شرق منطقه،  امتداد طاقديس هاي ايلچه و س
توسط يك گسل معكوس عمده از تاقديس لتيدان جدا شده است؛ در حالي كه به 
نظر مي رسد به سمت شمال توسط يك گسل معكوس پر شيب محدود مي گردد. 
محور تاقديس گشوي جنوبي با افزايش عمق (از نظر مكاني) تغيير مي كند[6]. 

پس از فاز كوه زايي پيرنه اي در ائوسن پسين و اليگوسن آغازين، در بخش عظيمي 
از حوضة زاگرس پسروي دريا اتفاق مي افتد كه با وجود دگرشيبي فرسايشي در 
ــوب گذاري سازند آسماري، مربوط به  ــازند جهرم مشخص مي شود. رس رأس س
ــروي دريا در اليگوسن پسين است. اين رسوب گذاري تا شروع فاز كوه زايي  پيش
استرين در اواخر بورديگالين ادامه مي يابد. با پسروي دريا و  فراهم شدن شرايط 

تبخيري در اين زمان، رسوبات تبخيري سازند گچساران ته نشين مي شوند[2].

2-  بحث و بررسى
1-2  مطالعه فرآيندهاي دياژنزي

ــده در سازند آسمارى، متنوع بوده و مربوط به  ــاهده ش فرآيندهاى دياژنزى مش
محيط هاى دياژنتيكى مختلف مى باشند. در ادامه به بررسي اين فرآيندها پرداخته 
مى شود.                                                                                                                                                   

ــمارى،  ــازند آس 1- سـيمانى شـدن1: يكى از فرآيندهاى مهم عمل كننده در س
ــت باعث كاهش تخلخل يا مانع از  ــت. اين فرآيند ممكن اس ــدن اس سيمانى ش
ــيمان ها عالوه بر اين كه مى توانند  ــرفت تراكم گردد [8]. اما به طور كلى س پيش
ــان دهندة محيط هاى دياژنتيكى مختلف باشند، از مهم ترين عوامل كاهش  نش
كيفيت مخزنى نيز به شمار مى آيند [9]. در سازند آسمارى نيز انواع سيمان هاى 
ــاهده شده است كه از جمله آن ها  محيط هاى دريايى، متئوريكى و تدفينى مش

مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
الف. سيمان تيغه اى2 : اين نوع سيمان دريايى كه در سازند آسمارى فراوانى بسيار 
كمى دارد، احاطه كنندة اائيدها و بنابراين كاهش دهندة تخلخل بين دانه اى بوده 
ــى متئوريكى و تدفينى جلوگيرى  ــم آلوكم ها در محيط هاى دياژنتيك و از تراك

 .(4 -A شكل) مى كند
ب. سيمان دروزى3: اين نوع سيمان به صورت پركنندة تخلخل هاى بين دانه اى 
و تخـلخـل هـاى قـالبـى حاصـل از انحـالل بيـوكلسيت هـا مشـاهده شده است 

 .(4 -B شكل)
ــيمان به صورت پركنندة تخلخل هاى بين دانه اى و  ج. سـيمان بلوكى4 : اين س
ــدگى رگچه هاى انحاللى توسط اين رگه ها،  رگه اى مشاهده شده است. قطع ش

.(4 -C شكل) نشان دهندة تقدم تشكيل آن ها است

1 Cementation
2 Bladed cement
3 Drusy cement
4 Blocky cement

د. سيمان موزاييكى دانه اى5 : اين نوع سيمان در سازند آسمارى عمدتاً به صورت 
.(4 -D شكل ) پركنندة تخلخل هاى قالبى ديده شده است

ــيمان مشاهده شده در سازند آسمارى  ه. سـيمان هم محور6: فراوان ترين نوع س
ــن دانه اى در  ــيمان عمدتاً تخلخل هاى بي ــت. اين نوع س ــيمان هم محور اس س
ــيس هاى غنى از آلوكم هاى بيوكلستى سازند آسمارى را پر مى كند.  ميكروفاس
اين  سيمان، شفاف و بدون ادخال بوده كه اين امر مشخصة محيط هاى تدفينى 

 .(4 -E شكل) [5] است
و. سيمان كلسيتى پويكيلوتوپيك7: اين سيمان تشكيل شده در محيط تدفينى 

.(4 -F شكل) است و پركنندة فضاهاى خالى بين دانه اى مى باشد
ــيمـان هاى كـربنـاته، انيـدريت به صـورت سيمـان دربـرگيـرنـده  عالوه بر س
ــيمان پركنندة تخلخل هاى  بين دانه اى، قالبى، حفره اى و  ــكل G- 4)، س (ش

رگه اى نيز مشاهده شده است. 

 2- تراكم8:  در سازند آسمارى، تراكم مكانيكى به صورت تغيير شكل آلوكم هاى 
ــازند، فابريك درهم9،  ــكل H - 4). در اين س ــيلى مشاهده شده است ( ش فس
ــى طى تراكم  ــتيلوليت10 و درزه هاى انحاللى11 كه محصول انحالل فشارش اس
شيميايى در مراحل دياژنز تدفينى مى باشند نيز ديده شده است (شكل I- 4 تا 
K- 4). گسترش رگچه هاى انحاللى و استيلوليت ها مى تواند ناشى از نرخ باالى 
رسوب گذارى و ناچيز بودن سيمان دريايى اوليه باشد [11]. به طور كلى با توجه 
ــمارى، آثار تراكم در اين  ــترش سيمان هاى نسل اول در سازند آس به عدم گس
ــود. در غالب اوقات استيلوليت توسط مواد آلى،  رسوبات به وفور مشاهده مى ش
كانى هاى رسى يا كانى هاى حاصل از انحالل، پر شده[10] و تراوايى را به حدى 
ــيال مى شود. در اكثر مواقع، استيلوليت ها  كاهش مى دهد كه مانع جابه جايى س
ــدهاي تراوايي عمل نموده و در حركت سيال مخزني ايجاد اختالل  به صورت س

مي كنند. 
 

ــوبى، انحالل سبب ايجاد و گسترش تخلخل هاى  3- انحالل12 : در توالى هاى رس
ثانويه مى گردد.                            

تخلخل هاى اوليه در سازند آسمارى، تخلخل هاى بين دانه اى13  و درون دانه اى 
ــكل A - 5 و B-5). در بيش تر موارد اين تخلخل ها در اثر انحالل  ــتند (ش هس
ــى به صورت ثانويه گسترش پيدا كرده و در شرايطى به سبب تغيير شكل  بخش
ــى به فضاهاى انحاللى14 تبديل شده اند. با توجه به اين كه باالترين درصد  اساس
آلوكم هاى سازند آسمارى را فرامينيفرهاى بنتيك تشكيل مى دهند، تخلخل هاى 
ــازند به شمار مى آيند. اما بر اساس  درون دانه اى از مهم ترين تخلخل هاى اين س
ــيمان ها، مواد آلى و  ــط انواع س ــواهد پتروگرافى، اين تخلخل ها عمدتاً توس ش
ــازند نقش زيادى  ــده اند و در افزايش كيفيت مخزنى س كانى هاى آهن دار پر ش
ندارند. در سازند آسمارى، تخلخل قالبى15 حاصل از انحالل بخشى فرامينيفرهاى 
با پوستة پورسالنوز (شكل C – 5 و  D- 5) و مقدارى كم ترى اائيد نيز مشاهده 

5 Granular mosaic cement
6 Syntaxial cement
7 Poikilitopic calcite cement
8 Compaction
9 Fitted fabric
10 Stylolite
11 Solution seams
12 Dissolution
13 Interparticle
14 Vugs
15 Moldic
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شده است. از ديگر انواع تخلخل هاى ثانويه در سازند آسمارى مى توان به تخلخل 
ــاره كرد  ــتگى اش حفـره اى1، تخـلخـل كـانـالـى2 و تخلـخل حـاصل از شكس
ــط سيمان كربناته،  ــكل E - 5 تا  H- 5). اما اين تخلخل ها نيز عمدتاً توس (ش
ميكريت، انيدريت يا كانى هاى اتيژن مانند چرت و كانى هاى آهن دار پرشده اند. 

ــيت ها كه در سازند آسماري در   ــدن بيوكلس 4- ميكريتى شـدن3 : ميكريتي ش
فرامينيفرهاي با پوستة آهك هياليني مانند نوموليت ها به فراواني مشاهده شده 
ــترش تخلخل هاي قالبي در آن ها   ــت، مي تواند در جلوگيري از انحالل و گس اس

.(6-A شكل) نقش داشته باشد

ــازند آسمارى،  5- دولوميتى شـدن4 : از ديگر فرآيندهاى دياژنتيكى مؤثر بر س
ــت. اين فرآيند معموالً باعث افزايش تخلخل و تراوايى در  ــدن اس دولوميتي ش
ــود. بلورهاى دولوميت به صورت شكل دار، نيمه شكل دار و  مخازن كربناته مى ش
بى شكل ديده مى شوند. از بين اين سه نوع بلور، بلورهاي شكل دار باعث افزايش 
بيش تر تخلخل و تراوايى مى گردند [12]. در اين سازند، فرآيند دولوميتى شدن 
ــترش چندانى ندارد. از جمله دولوميت هاى  ــرايط، گس به علت فراهم نبودن ش

1 Vuggy
2 Channel
3 Micritization
4 Dolomitization

ــازند، مى توان به ميكرودولوميت هايى اشاره كرد كه از  ــاهده شده در اين س مش
ــوپراتايدال  ــن ذره اى غنى از Mg در محيط هاى س ــا يا محلول هاى بي آب دري
(باالى جزر و مدى) تا قسمت هاى باالى اينترتايدال (بين جزر و مدى) تشكيل 
شده اند [3]. رومبوئدرهاى متوسط بلور نيز از دولوميت هاى ثانويه در اين سازند 
 Sibley and Gregg مى باشند كه جانشين زمينه شده اند. به استناد تحقيقات
[13]، دولوميتى شدن زمينه مى تواند به دليل اشباع پايين محلول يا مينرالوژى 
ــيتى اجزاى اسكلتى باشد. گسترش اين نوع دولوميتى  آراگونيتى زمينه و كلس
ــت كه تخلخل هاى بين بلورين  ــدن در توالى مورد مطالعه به آن اندازه نيس ش
ــرفته تشكيل شود. طبق نظر Allen and Wiggins [14]، تشكيل اين  پيش
ــتونى با ايجاد تخلخل بين بلوري5،  ــاره هاى وكس دولوميت هاى ثانويه در رخس
تخلخل ثانويه در مخزن را افزايش داده و با توسعه اندازه گلوگاه ها و باز شدگي 

          .( 6-C شكل) آن ها، باعث افزايش نفوذپذيرى مخزن شده است
    تشكيل سيمان سيليسي  (شكل B-6) و  چرت به صورت پركنندة تخلخل هاي 
ــورت پركنندة  ــاي آهن دار به ص ــكيل كاني ه ــره اي و رگه اي، همچنين تش حف
ــتيلوليت ها از ديگر  ــاى درون دانه اى و حفره اى و تجمع در امتداد اس تخلخل ه

فرآيندهايي هستند كه در كاهش تخلخل در سازند آسماري نقش داشته اند. 
 

5 Intercrystalline

4 |   فرآيندهاى سيمانى شدن و تراكم در سازند آسمارى. 
 A: سيمان تيغه اى در اطراف اائيد (چاه شمارة 3، عمق 2480 متر، زون چهارم).      B: سيمان دروزى، پركنندة تخلخل قالبى حاصل از انحالل 
دوكفه اى (چاه شمارة 3، عمق 2494 متر، زون چهارم).      C : سيمـان بلـوكى، پـركنندة تخلخـل هـاى بيـن دانه اى (چاه شمارة 1، عمق 2068 

متر).     D: سيـمـان دانـه اى، پـركننـدة تخـلخـل قـالبـى حـاصل از انـحـالل استـراكـد (چاه شمارة 3، عمق 2496 متر، زون چهارم).   
  E: سيمان هم محور (فلش قرمز رنگ) در اطراف قطعات كرينوئيد (فلش سبز رنگ)(چاه شمارة 3، عمق 2467 متر، زون سوم).     F: سيمان 
پويكيلوتوپيك حاصل از رشد انواع ديگر سيمان ها در محيط تدفينى (چاه شمارة 2، عمق 2640 متر).    G: سيمان انيدريتى پويكيلوتوپيك 
(چاه شمارة 3، عمـق 2372 متـر، زون يـك).      H: فــرآيـنـد تـراكـم مكـانيكى كه سبـب تغييـــر شكــل ميليـوليد شده است (چـاه شمـارة 
يـك، عمـق 2012 متـر).      I: رگچه هاى انحاللى كه كانى هاى آهن دار در امتداد آن تجمع يافته اند (فلش قرمز رنگ) و قطع شدگي آن توسط 
رگة پرشده با سيمان (فلش سبز رنگ) ، نشان دهندة تقدم تشكيل آن نسبت به رگه مى باشد (چاه شمارة 2، عمق 2635).      J: تداخل 
نوموليت ها (فلش قرمز رنگ) و قطعات خارپوست (فلش سبز رنگ) در يكديگر و تجمع مواد نامحلول در مرز مشترك دانه ها كه نشان دهندة 
انحالل فشارشي در مرز دانه ها قبل از سيماني شدن است (چاه شمارة 1، عمق 2081).     K  : استيـلوليت و تجمع كانى هاى آ هن دار در 

امتداد آن (چاه شمارة 2، عمق 2614 متر).

كل
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2-2  مطالعات پتروفيزيكي                                                                                                                                                          
ــمارة 3، با توجه به در دسترس بودن نمودارهاي چاه پيمايي مختلف  در چاه ش
ــزن گازي، مطالعات  ــده به عنوان مخ ــمارى ياد ش ــازند آس و اهميت بيش تر س
پتروفيزيكي انجام شده است. براى بررسى ويژگى هاى مخزنى سازند آسمارى از 
نگارهاى گاما(GR)، نوترون (NPHI)، دانسيته (RHOB)، سونيك (DT) و 
ــتفاده شده است. در اين ميدان بر اساس تغييرات نگارهاى  مقاومت  (ILD) اس

چاه پيمايى و با استفاده از نرم افزارIP، سازند آسمارى به پنج زون تقسيم شده كه 
گسترش عمقي و ضخامت اين زون ها در جدول 1 آمده است. 

ــان دهندة اين است  ــى خصوصيات چاه پيمايى، نش مطالعات پتروگرافى و بررس
ــازند آسماري،  كه عالوه بر تغييرات خصوصيات مخزنى در زون هاى مختلف س
بافت سنگ  و شدت فرآيندهاى دياژنزى مختلف نيز تغيير مى كند. اين تغييرات 
ــنگ و خصوصيات  ــان، اهميت فرآيندهاى دياژنزى را در تعيين بافت س هم زم

مخزنى نشان مى دهد. 
ــه ثبت راديواكتيويتة طبيعي  ــاي نگاره پرتو گاما  (GR) كه ب ــي از كاربرده يك
سازند مي پردازد، محاسبة حجم شيل  است. براي محاسبة حجم شيل در سازند 
ــت. نگاره CGR با حذف مقدار  ــتفاده شده اس ــماري از نمودار CGR 1 اس آس
اورانيوم از نگاره اسپكترومتري گاماي طبيعي (NGS) به دست مي آيد. اين نگاره 
مجموع عناصر توريم و پتاسيم است. محاسبة حجم شيل با استفاده از اين نگاره 
نسبت به محاسبة حجم شيل با استفاده از نگاره گاماي طبيعي(GR)  دقيق تر 
است [15]. دليل اين امر، تمركز عناصر توريم و پتاسيم در كاني هاي رسي و نبود 
اورانيوم (كه در مواد آلي و دولوميت هاي پرتوزا و فسفات ها فراوان است)مى باشد. 
محاسبات حجـم شيـل در سـازند آسـمـاري نشـان دهنـدة اين است كه در اين 
سازند، حجـم شيـل با افزايش عمق كـاهش مي يابد. باالترين مقدار شيل مربوط 

1 Computed GR

5 |   انواع تخلخل هاى مشاهده شده در سازند آسمارى
A : تخلخـل بين دانـه اى در ميكـروفـاسيس نوموليـت پكستـون( چـاه شمـارة 3، عمـق 2502 متر، زون پنجم).    
B: تخلخل درون دانه اى در نوموليت در ميكروفاســيس نوموليت وكستون (چاه شمارة 3، عمق 2446 متر، زون 
دوم).    C: تخلخل قالبى درون ميليوليد در ميكروفاســيس بايوكلســيت - فرامينيفر پكســتون مربوط به محيط 
الگــون (چــاه شــمارة 3، عمق 2453 متر، زون ســوم)    D: تخلخــل قالبى حاصل از انحالل فرامينيفر با پوســتة 
پورسالنوز در ميكروفاسيس بايوكلسيت-فرامينيفر پكستون مربوط به محيط الگون (چاه شمارة 3، عمق 2422 
متر، زون دوم).    E : تخلخل حفره اى در ميكروفاســيس بايوكلســيت-فرامينيفر پكستون مربوط به محيط الگون 
(چاه شــمارة3، عمق 2464 متر، زون ســوم). فرامينيفرهاي با پوستة پورســالنوز در تصوير مشاهده مي شوند 
(فلش سبز).    F: تخلخل كانالى در ميكروفاسيس نوموليت وكستون-پكستون (چاه شمارة 3، عمق 2476 متر، 

زون چهارم).    G: تخلخل ريز شكستگى در ميكروفاسيس اينتراكلسيت- ميليوليد- بايوكلسيت محيـط الگون
(چاه شــمارة 3، عمق 2405 متر، زون دوم)    H : تخلخل حاصل از شكســتگى در ميكروفاســيس بيوكلســيت 

وكستون(چاه شمارة 3، عمق 2398 متر، زون اول).

كل
شـ

ول
1 |  ضخامت و عمق گسترش زون هاي مختلف سازند آسماريجد

        در چاه شمارة 3
زونعمقضخامت

322371 - 24031

482403 - 24512

212451 – 24723

252472 – 24974

422497 -25395
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ــيل مربوط به زون پنج (14/2=  ــه زون يك (Vsh =21/4) و كم ترين مقدار ش ب
ــت. همراه با تغييرات سنگ شناسى و كاهش حجم شيل، بافت سنگ   Vsh) اس
سازند نيز تغيير مى كند. به طورى كه بافت اصلى سنگ  در زون يك به طور عمده 
ــتون و وكستون مى باشد و  به طرف اعماق پايينى به وكستون/ پكستون،  مادس
پكستون/ گرينستون و گرينستون تغيير مى يابد.                                                                                                      
در زون هاى مختلف سازند آسمارى كه داراى بافت هاى سنگ شناسى متفاوتي 
ــتند، فرآيندهاى دياژنتيكى نيز به طور متفاوت عمل نموده اند. مثًال در زون  هس
ــنگ  مادستون و مادستون/وكستون، مهم ترين فرآيند دياژنتيكى  يك با بافت س
ــبب گسترش تخلخل هاى قالبى و  ــت كه س افزايش دهندة تخلخل، انحالل اس
ــيمان انيدريتى پركنندة اين تخلخل ها، مهم ترين فرآيند  ــود. س حفره اى مى ش
دياژنتيكى كاهش دهندة تخلخل در اين زون مى باشد. در زون دوم كه داراى بافت 
ــتون است، عالوه بر انحالل، دولوميتى  سنگ شناسى وكستون و وكستون/پكس
ــدن زمينه يا به عبارت ديگر تشكيل رومبوئدرهاى متوسط بلور كه جانشين  ش
ــده اند نيز فرآيند دياژنتيكى افزايش دهندة تخلخل محسوب مى شود.  زمينه ش
ــوم و چهارم با گسترش بافت هاى پكستون، پكستون/گرينستون  در زون هاى س
و گرينستون، نقش سيمان هاى كربناته در كاهش تخلخل اهميت پيدا مى كند. 
اما پرشدگى تخلخل هاى قالبى و درون دانه اى توسط مواد آلى و تراكم شيميايى 
كه سبب گسترش استيلوليت ها شده اند نيز نقش مهمى در كاهش تخلخل در 
اين اعماق دارند. بررسى نگاره NGS، افزايش ميانگين مقدار اورانيوم را در اين 
ــر Serra [15]، افزايش مقدار اورانيوم عالوه بر  ــان مى دهد. طبق نظ اعماق نش
ــان مى دهد، مى تواند دليلى بر وجود  اين كه وجود ذخاير اقتصادى اورانيوم را نش
ــتيلوليتى شدن و فسفاتى شدن در رسوب ها  مواد آلى، دولوميت هاى پرتوزا، اس
باشد. با توجه به فراوانى بافت گرينستونى در زون پنجم نسبت به ساير زون ها، 
گسترش سيمان هاى محيط دياژنتيكى تدفينى مهم ترين فرآيند كاهش دهندة 

تخلخل در اين زون است.             
ــونيك و  ــتفاده از نگاره هاى نوترون، چگالى و س ــبة مقدار تخلخل با اس محاس
ــان دهندة كاهش  ــبة مقدار تخلخل كل در اعماق مختلف، نش همچنين محاس
تخلخل به سمت اعماق پايينى سازند آسمارى است. اين كاهش تخلخل به دليل 
ــدن فضاهاي خالي باقي مانده و تراكم شيميايى مى باشد. گسترش سيماني ش

دليل باال بودن تخلخل در اعماق بااليى سازند، عالوه بر باال بودن ريز تخلخل هاي 
بين بلوري، مربوط به تأثير انحالل و گسترش تخلخل هاى حفره اى و قالبى نيز 
ــد.  تفاوت مقدار تخلخل محاسبه شده توسط نگاره سونيك با نگاره هاى  مى باش

نوترون و دانسيته كه شاخص تخلخل ثانويه1 ناميده مى شود، مى تواند نشان دهندة 
فراوانى تخلخل هاى حفره اى يا قالبى باشد كه نسبت به هم ايزوله هستند. زيرا 
امواج صوتى از ماتريكس سنگ منتقل شده و در نتيجه فضاهاى حفره اى را ثبت 
 (SPI= 0/07) ـــاخص تخلخـل ثـانويه در زون يك نمى كنند [15]. مقـدار ش
ــمارى برخوردار است؛ اين مقدار به سمت  ــازند آس از باالترين مقدار در طول س
ــازند كاهش مى يابد. اين موضوع مى تواند نشان دهندة كاهش  اعماق پاييني س
اين نوع تخلخل ها در سازند باشد. قابل ذكر است كه در برخى اعماق با فراوانى 
ميكروفاسيس هاى غنى از فرامينيفرهاى بنتيك بزرگ، افزايش شاخص تخلخل 
ــل افزايش آن،  ــت؛ بلكه عام ــه به دليل تخلخل هاى حفره اى و قالبى نيس ثانوي

تخلخل هاى درون اسكلتى مى باشد.                 
به طور كلى مطالعات پتروگرافى (مطالعات مقاطع نازك) و چاه پيمايى كه از طريق 
بررسى تغييرات حجم كل آب (BVW) [16]، كراس پالت تخلخل كل- تخلخل 
سونيك[17] و الگ انحراف سرعت2[17،18] انجام مى شود، نشان مى دهد كه 
ــمارى، نوع تخلخل با تغييرات حجم شيل، بافت سنگ شناسى و  ــازند آس در س
مقدار تخلخل تغيير مى كند. در زون يك با وجود فراوانى بافت هاى مادستونى و 
وكستونى، تخلخل غالب، ريز تخلخل هاى بين بلورى مربوط به بافت ميكريتى با 
درصد باالى شيل است. در زون دوم، تخلخل هاى بين دانه اى گسترش بيش ترى 
ــند. در  ــد. اما ريزتخلخل هاى بين بلورى، مهم ترين نوع تخلخل مى باش مى يابن
ــوم، چهارم و پنجم، مهم ترين نوع تخلخل، تخلخل بين دانه اى است  زون هاى س
ــا از اهميت كم ترى  ــره اى و قالبى و همچنين ريز تخلخل ه ــاى حف و تخلخل ه
ــوم و چهارم، تخلخل هاى شكستگى به مقدار كمى  برخوردارند. در زون هاى س
ــى از زون هاى سوم و  ــده است. نتايج آناليز مغزه اى مربوط به بخش مشاهده ش
ــيم مقادير تخلخل و نفوذپذيرى سازند در اين بخش ها نيز وجود  چهارم و ترس
ــكل 7).  ــان مى دهد (ش ــوم و چهارم را نش انواع مختلف تخلخل در زون هاى س
ــيس هاى مادستونى/ وكستونى و با  همچنين با كاهش قطر ذرات در ميكروفاس
ــطح ذرات به حجم آن ها، كشش سطحى زياد شده و اين امر  افزايش نسبت س
ــار مويين منافذ تأثير مستقيم دارد؛ به طورى كه فشار مويين را افزايش و  بر فش
نفوذپذيرى را كاهش مى دهد [19].  تغيير در نفوذپذيرى نيز موجب تغيير اشباع 
هيدروكربن مى شود. افزايش اشباع هيدروكربن به افزايش اندازة تخلخل و بزرگ 
ــت. به عبارت ديگر، با افزايش تخلخل و بزرگ تر شدن  ــدن منافذ مرتبط اس ش

1 Secondary Porosity Index
2 Velocity Deviation Log

A   | 6: ميكريتى شدن توسط موجودات حفار بر روي پوستة نوموليت كه از انحالل بيوكلسيت جلوگيرى مى كند. 
ميكروفاسيس بيوكلسيت نوموليت – ميليوليد وكستون  از الگون (چاه شمارة 3، عمق 2470 متر، زون سوم). 
B: پرشــدگى تخلخل حفره اى توسط ســيمـان سيليسى در ميكروفاسيس پالژيـك مادســتون از درياي باز (چاه 
شمارة 3، عمق 2374 متر، زون اول).   C: تشكيل رومبوئدرهاى دولوميتى در زمينه. ميكروفاسيس نوموليت 

وكستون محيط درياي باز (چاه شمارة 3، عمق 2430 متر، زون دوم).  
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ــياالت آب و هيدروكربن، اين هيدروكربن است كه  ــنگى در حضور س منافذ س
بخش عمدة منافذ را پر مى كند[20]. در سازند آسمارى، مقدار اشباع هيدروكربن 
با گسترش تخلخل هاى بين دانه اى و افزايش نفوذپذيرى به سمت اعماق زيرين 
ــدار تخلخل كل كاهش مى يابد، مقدار  ــش مى يابد. يعنى به رغم اين كه مق افزاي

ــبت به اعماق بااليى بيش تر مى شود؛ به طورى كه زون  تخلخل مفيد سازند نس
ــدگى آب (Sw =٪55) و باالترين مقدار  ــدار اشباع ش ــم داراى كم ترين مق پنج

اشباع شدگى هيدروكربن است.                       

8 |   كراس پالت تخلخل كل در مقابل تخلخل سونيك در زون هاي سازند آسماري (چاه شمارة 3). تفاوت مقدار 
تخلخل محاســبه شــده توسط نگار سونيك با نگارهاي نوترون و دانســيته با توجه به عدم عبور امواج صوتي از 
فضاهاي خالي جدا ازهم، مي تواند نشان دهندة تخلخل هاي حفره اي، درون دانه اي و شكستگي هاي منفرد باشد.
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7 |   مقادير تخلخل و نفوذپذيرى حاصل ازآناليز مغزه اى مربوط به قســمتى از ســازند آســمارى در چاه شماره 3. 
(اين دياگرام در موارد افزايش هم زمان تخلخل و نفوذپذيرى، نشان دهندة تخلخل هاى بين دانه اى مرتبط به هم 
مى باشــد. تخلخل هاى باال و مقادير پايين نفوذپذيرى، نشــان دهندة تخلخل هاى حفره اى و قالبى  هستند. مقادير 
نفوذپذيرى باال و تخلخل پايين، نشــان دهندة وجود تخلخل هاى حاصل از شكســتگى و كانالى مى باشند. در واقع 

نفوذپذيرى تابع نوع و اندازة تخلخل است.)  
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 نتيجه گيرى
ــوى جنوبى، فرآيندهاى دياژنتيكى نقش  ــمارى ميدان گازى گش در مخزن آس
ــنگ هاى كربناته و  ــوب گذارى در س مهمى در تغيير بافت اولية هم زمان با رس
ــات مخزنى از قبيل مقدار و  نوع تخلخل، نفوذپذيرى  در نتيجه تغيير خصوصي
و  اشباع هيدروكربن دارند. مطالعات پتروگرافى، نتايج آناليز مغزه اى و نگاره هاى 
ــان مى دهند كه مقدار تخلخل كل به سمت اعماق پايين سازند  چاه پيمايى نش
ــمارى كاهش مى يابد. تغيير در نوع تخلخل، تحت تأثير بافت سنگ شناسى  آس
و فرآيندهاى دياژنتيكى است. با گسترش تخلخل بين دانه اى در اعماق پايينى 
ــباع هيدروكربن افزايش مى يابد؛ اما با گسترش  ــازند (زون پنجم)، مقدار اش س
ــازند آسمارى، مقدار  ــيل در اعماق بااليى س بافت ميكريتى و افزايش حجم ش
اشباع هيدروكربن كم مى شود. انحالل، مهم ترين فرآيند دياژنتيكى افزايش دهندة 
ــت كه عمدتاً در بخش هاى بااليى سازند، نقش  ــازند آسمارى اس تخلخل در س
 SPI ــته و سبب افزايش تخلخل هاى حفره اى و قالبى جدا از هم و افزايش داش
مى شود.  سيمانى شدن و تراكم نيز مهم ترين فرآيندهاى دياژنتيكى كاهش دهندة 
ــند كه عمدتاً در اعماق پايينى سازند (زون پنجم) نقش دارند.  تخلخل مى باش
به رغم كاهش تخلخل كل در زون پنجم، با توجه به اين كه بافت سنگ شناسى 
اصلى در اين زون گرينستون است، تخلخل هاى بين دانه اى باقى مانده كه تحت 
تأثير سيمانى شدن و تراكم از بين نرفته اند، تخلخل عمدة اين زون محسوب شده 

ــاير  ــباع هيدروكربن در اين زون دارند. برخالف س و  نقش مهمى در افزايش اش
ميادين، در سازند آسمارى ميدان گازى گشوى جنوبى، تخلخل هاى بين بلورين 

و تخلخل حاصل از شكستگى اهميت چندانى ندارند. 
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10 |  تغييرات الگ انحراف سرعت در سازند آسماري و انواع تخلخل  ممكن بر اساس اين الگ (چاه شمارة 3). 
 براي ترســيم نمودار انحراف ســرعت، با اســتفاده از معادلة ميانگين زمان وايلي، داده هاي نمودار تخلخل- تخلخل كل 
به دســت آمده از نمودارهاي نوترون و دانســيته به سرعت مصنوعي تبديل مي شوند و اختالف آن ها با سـرعت واقـعي 
 (± 0/5 Km/s) حـاصل از نمـودار صوتي به عنوان نمـودار انحـراف ســرعت تـرســيم مـي گردد. انحـراف كم ســرعت
نشان دهندة تخلخل هاي بين دانه اي و بين بلوري است كه پالس صوتي از درون اين تخلخل ها عبور مي كند. در نتيجه، 
اختالف سرعت موج صوتي با نمودارهاي نوترون و دانسيته كم مي شود و مقادير سرعت حاصل از اين نمودارها به هم 
نزديك مي شوند. انحراف مثبت اين الگ، نشان دهندة سرعت باالي موج صوتي نسبت به امواج نوترون و دانسيته است 
كه مي تواند توسط تخلخل هاي درون ذره اي و حفره اي ايجاد شده باشد. انحراف منفي اين نمودار نيز به مقادير باالي گاز، 
شكســتگي و فروريختگي  جدار چاه  نســبت داده مي شــود. در نمودار پيش رو، انواع تخلخلى كه از الگ انحراف سرعت 
ترسيم شده در سازند آسماري، در اعماق مختلف استنباط مي شود،  مشخص شده است. اين نمودار نيز همانند كراس 
پالت تخلخل كل -  ســونيك، افزايش تخلخل حفره اي در زون پنجم را (اعماق 2539-2497) نشــان مي دهد. انحراف 
كم  اين نمودار در اطراف صفر كه مي تواند نشــان دهندة تخلخل بين دانه اي و ريز تخلخل ها باشــد، بر اساس مطالعات 
پتروگرافي و بافت سنگ در اين زون، عمدتًا مربوط به تخلخل هاي مفيد  بين دانه اي و در اعماق بااليي سازند، مربوط به 
ريزتخلخل ها (تخلخل هاي غيرمفيد) است.  قابل ذكر است كه  در زون هاي مختلف سازند آسماري از مطالعات پتروگرافي 
براى تكميل مطالعات چاه پيمايي و نتيجه گيري كلي در مورد انواع تخلخل در زون هاي مختلف، استفاده شده است.              
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