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ان��واع فرایندهای دیاژنزی از قبیل س��یمانی ش��دن، نئومورفیس��م، انحالل، 
جانش��ینی، دولومیتی ش��دن، انحالل فش��اری و تشکیل اس��تیلولیت و غیره 
توسط عواملی مانند شیمی و جریان سیاالت درون منفذی، درجه حرارت، 
ترکیب کانی شناس��ی رسوب، تغییرات سطح دریا، باال آمدگی و تاریخچه 
تدفین رسوب و آب و هوا کنترل می شوند. به صورت عمومی سیمان شدگی 
را می توان به تغییرات شیمیایی که در مرحله  دیاژنر رسوبات اتفاق می افتد، 
نس��بت داد. فرآیندهای دیاژنزی می توانند در مخازن بسته به نوع عملکرد، 
س��بب افزایش ی��ا کاهش کیفیت مخزنی ش��وند]1[. سیمان ش��دگی که از 
فرآیندهای مهم دیاژنزی محسوب می شود، در وهله  اول با کاهش تخلخل 
منجر به افت کیفیت مخزنی می ش��ود، اما از س��وی دیگر می تواند با ایجاد 
شکس��تگی و انحالل کانی ها سبب افزایش تخلخل ثانویه شود که به بهبود 

کیفیت مخزنی منجر می ش��ود]2[. 
سازند س��روک در کمربند چین خورده و رورانده زاگرس و به ویژه دشت 
آبادان به علت داش��تن پتانس��یل هیدروکربوری اهمی��ت مطالعاتی فراوانی 
دارد. بخش مخزنی این سازند با حدود 200 متر ضخامت در بخش کربناته 
با تراوایی پایین، ذخیره ای در حدود 27 میلیارد بش��که  نفت س��نگین دارد. 
جنس غالب این س��ازند از س��نگ آهک اس��ت که نش��ان دهنده ی محیط 
رسوبی شلف تا ریف کومه ای و الگون می باشد. تخلخل رسوبات کربناته 
عهد حاضر از 50 تا60 درصد متغیر است، این عدد به علت تأثیر فرایندهای 
دیاژن��زی در مخازن کربناته حاوی نفت و گاز، معموالً بین 8 تا 10 درصد 

اس��ت. در سنگ های کربناته، دیاژنز به ویژه فرآیند سیمان شدگی در ایجاد 
ی��ا از بی��ن ب��ردن تخلخ��ل نق��ش عم��ده ای دارد]3[.  

در بررس��ی های میکروس��کوپی تیغه های نازک س��ازند س��روک در سال 
1385، فع��ال بودن فرآیندهای دیاژنزی از قبیل س��یمانی ش��دن، دولومیتی 
ش��دن، انحالل، تراکم، نئومورفیسم و استیلولیتی شدن مشخص شد ]4[. در 
س��ال 1390، فرآیند دولومیتی شدن طی مراحل دیاژنز ثانویه را علت تغییر 
تخلخل سازند س��روک و افزایش کیفیت مخزنی معرفی نمودند ]5[. نتایج 
پژوهش انجام ش��ده دیگری در سال 1394، نش��ان می دهد که فرایندهای 
دیاژنزی تحت کنترل رخس��اره های رسوبی تأثیر سازنده بر افزایش کیفیت 
مخزنی بر بخش باالیی س��ازند سروک داشته اند]6[. در همین سال محققان 
دیگری با مطالعات میکروس��کوپی تیغه های نازک، محیط رس��وبی سازند 
سروک را الگونی، سدی و دریای باز در یک رمپ کربناته با شیب مالیم 
تش��خیص داده و تأکید نمودند این س��ازند تحت تأثیر محیط های دیاژنزی 
دریایی، متئوریک، دفنی و باالآمدگی قرارگرفته اس��ت. آنها خاطر نش��ان 
نمودن��د فرآیندهای دیاژن��زی از قبیل انحالل و شکس��تگی باعث ایجاد و 
توس��عه کیفیت مخزنی و فرایندهای میکریتی ش��دن، فش��ردگی و سیمانی 
ش��دن باعث کاهش کیفیت مخزنی سازند س��روک در میدان مورد مطالعه 
آنها شده اس��ت]7[. مطالعه میکروسکوپی دیگری در سال 1394، مشخص 
نمود که دولومیتی ش��دن، س��یمانی ش��دن و انحالل تأثی��ر قابل مالحظه ای 
بر روی خواص مخزنی س��ازند سروک داشته اس��ت. تخلخل اولیه سازند 

محمد هادی پاشنه طال، گلناز جوزانی كهن*، عباس مجدی، علی نخعی، مریم شکرزاده، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران  

تخلخل، تراوایی، بلوغ بافتی و وضعیت سیمان ش��دگی از جمله عواملی هس��تند که کیفیت مخازن هیدروکربوری را 
کنترل می کنند. در این میان وضعیت سیمان ش��دگی مخازن به دلیل تأثیر مستقیم بر تخلخل، از سایر عوامل مهم تر 
و حائز توجه و اهمیت ویژه در مدل س��ازی های مخزن می باش��د. مخزن سروک به سن کرتاسه میانی از مخازن اصلی 
در جنوب غرب کش��ور اس��ت که در دشت آزادگان جنوبی، در گروه بنگستان قرار دارد. ضخامت آن در چاه اکتشافی 
مورد مطالعه حدود 648 متر اس��ت. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه وضعیت سیمان ش��دگی این س��ازند مخزنی 
مهم با انجام مطالعات تفصیلی با اس��تفاده از میکروسکوپ پالریزان و میکروسکوپ الکترون روبشی )SEM( بر  روی 
نمونه های مغزه سازند مخزنی سروک می باشد. نتایج نشان می دهد که سیمان های پُر کننده منافذ و جانشینی در این 
سازند وجود دارد که به ترتیب از انواع کربناتی )کلسیت و دولومیت(، اکسید و هیدرواکسید آهن )هماتیت و گوتیت(، 
س��ولفیدی )پیریت( و کانی های رس��ی )کائولینیت، کلریت و ایلیت( اس��ت. نتایج مطالعات میکروس��کوپ الکترونی 
)SEM( نش��ان داد میانگین اندازه کانی های رس��ی که بیش��تر از نوع کائولینیت هس��تند، حدود 2 میکرومتر است. 
اندازه تک بلورهای کلس��یت از حداقل 1/612 میکرومتر تا حداکث��ر 5/022 میکرومتر تغییر می کند. میانگین اندازه 
تک بلورهای کلس��یت در حدود 2/570 میکرومتر است. میزان سیمان شدگی متغیر و در اغلب موارد شدید است، به 
حدی که سازند کیفیت مخرنی خود را از دست داده است. سیمان کربناته به ترتیب گسترش و فراوانی در نمونه ها از 
انواع سیمان های کلسیتی دروزي، سیمان هم محور و هم اندازه، سیمان رگه ای و سیمان دولومیتی تشکیل شده است.
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در اث��ر فرآیند انحالل با ایجاد انواع حف��رات انحاللی که در برخی موارد 
توسط سیمان کلیس��تی پُر شده اند، دستخوش تغییرات عمده ای شده است. 
نئومورفیس��م و میکریتی ش��دن نیز به صورت فرعی در مخزن رخ داده، اما 
تأثیر چندانی بر کیفیت مخزنی نداش��ته اس��ت]8[. در سال 1396، مطالعات 
میکروسکوپی و تعیین درصد و نوع عناصر آلوکم و ارتوکم موجب شناسایی 
10 رخس��اره کربناته در سازند سروک میدان نفتی یاران شده است]9[. در 
مطالعه میکروس��کوپی دیگری در همین س��ال، تخلخل های شناسایی شده 
در س��ازند سروک ش��امل تخلخل حفره ای، تخلخل درون دانه ای، تخلخل 
قالبی و تخلخل حاصل از شکس��تگی های ش��کافی تعیین شده که با توجه 
ب��ه مطالعات انجام ش��ده، دو تخلخل اول نقش به س��زایی در تعیین کیفیت 

مخزنی س��ازند س��روک در میدان نفتی یاران داش��ته اند ]10[.

1- روش تحقی�ق
1-2- موقعیت جغرافیایی و زمین شناس�ی س�ازند مورد مطالعه

میدان نفتی آزادگان در اس��تان خوزس��تان و در 80 کیلومتری غرب ش��هر 
اهواز و در نزدیکی مرز ایران- عراق قرار دارد. دش��ت آزادگان در شمال 
غربی ترین نقطه  میدان یادآوران واقع است )ش��کل-1(. با توجه به تاریخچه  

حف��اری می توان میدان نفت��ی آزادگان جنوبی را با توج��ه به خصوصیات 
زمین شناسی به س��ه بلوک مجزا تقسیم کرد]11[. یکی از مهم ترین مخازن 
هیدروکربوری در حوزه زاگرس س��ازند سروک است که متعلق به گروه 
بنگس��تان با س��ن کرتاس��ه میانی مي باشد)شکل-2(. س��ازند سروک طي 
پیش روي دریا در بازه زماني آلبین پسین-تورونین پیشین رسوب کرده و از 
س��نگ آهک نرم تا نیمه سخت به رنگ سفید و کرم با میان الیه های آهک 
رس��ی به رنگ سفید و خاکستری نیمه س��خت تا سخت تشکیل شده است. 
این سازند شامل سه بخش پاییني، میاني و باالیي است. سازند سروک از دو 
رخس��اره کم عمق و عمیق تشکیل شده که رخساره کم عمق در محل برش 
الگو و فارس س��احلي و رخس��اره عمیق در ناحیه لرس��تان گسترش دارند. 
رخس��اره کم عمق از س��نگ آهک ضخیم الیه تا توده اي حاوي فسیل هاي 
رودیس��ت و فرامینیفره��اي بنتیک و رخس��اره عمیق از س��نگ آهک هاي 

نازک الیه حاوي فس��یل الیگوس��تژینا تش��کیل ش��ده اس��ت]12[. 
برای محاسبه پارامترهایی از قبیل تخلخل، تراوایی، نوع سیال و میزان اشباع 
آن، پارامترهای مکانیک س��نگی و ... اقدام به گرفتن مغزه از چاه می ش��ود. 
از آنجایي که تهیه مغزه بس��یار پُرهزینه است، به صورت معمول این فرآیند 
تنها در چاه های توصیفی انجام می پذیرد. چاه مورد مطالعه در این پژوهش، 

 1  موقعیت میدان نفتی آزادگان در جنوب غرب كشور ایران، راست: موقعیت جغرافیایی با مختصات °31.32 شمالی و °48.53 شرقی ]13[، چپ: UGC Map دشت آزادگان
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یک چاه توصیفی اس��ت که مغزه ها در آن از فواصل عمقی 2703 تا 2764 
متری به صورت مغزه کامل به دس��ت آمده و در آزمایش��گاه جهت مطالعه 

آماده ش��ده اس��ت. 
در این مقاله وضعیت سیمان ش��دگی نمونه های مغزه سازند مخزنی سروک 
با اس��تفاده از میکروس��کوپ پالریزان و میکروس��کوپ الکترون روبشی 

)SEM( بررس��ی تفصیلی ش��ده اس��ت.

 
2-م�واد و روش ه�ا

برای شناس��ایی نوع س��یمان و تعیین مقدار و وضعیت آن، 15 نمونه از مغزه 
یکی از چاه های میدان آزادگان از سازند سروک با فواصل مناسب )به طور 
متوسط هر 20 سانتی متر، یک نمونه( برداشت شد. نمونه  های مغزه  برداشت 
ش��ده با اس��تفاده از محلول های آلی مناسب تمیز ش��د و سپس از هر نمونه 
یک تیغه نازک تهیه ش��د. برای تفکیک کلس��یت از دولومیت در تیغه های 
نازک، نمونه ها با محلول آلیزارین قرمز )ARS( رنگ آمیزی گردید ]14[. 
همچنین برای بررس��ی توسط میکروس��کوپ الکترونی، مابقی نمونه ها در 
اندازه حدود چند میلی متر خردایش ش��د. برای شناسایی نوع سیمان در این 
SM-LUX- مدل Leitz بخش مخزنی، از میکروس��کوپ نوری پالریزان

POL و میکروس��کوپ الکترونی روبشی )SEM( مجهز به آنالیز شیمیایی 

Camscan-MV2300 اس��تفاده گردی��د. ولتاژ مصرفی دس��تگاه در زمان 
تصویرب��رداری 20 کیلوولت و عمق میدان 14-9/7 میلی متر انتخاب ش��د. 
نمونه ه��ا در پالک هایی به ابعاد  cm2 1×1 قرار گرفتند و س��طح آنها برای 
رسانا شدن چند دور با بخار طال- پاالدیم پوشش داده شد. جدول-1 نام و 
عالمت اختصاری کانی ها را روی تصاویر میکروس��کوپی در هر دو روش 

مش��خص می کند.

3- نتای�ج
نتایج بررس�ی های انجام ش�ده در دو بخش زیر ارائه ش�ده اس�ت:

3-1- شناس�ایی انواع س�یمان ها با مطالعات میکروس�کوپ پالریزان
نتای��ج مطالعات میکروس��کوپی تیغه های نازک نش��ان داد ک��ه کانی های 
س��ازنده به ترتیب فراوانی عبارتند از: کلس��یت، دولومیت، کوارتز، قطعات 
اپک حاوی اکس��ید و هیدرواکس��یدهای آهن دار، کانی های رسی، میکا، 
فلدس��پارهای قلیایی و پالژیوکالزها )شکل-3(. کربنات ها شامل کلسیت و 
دولومیت هستند و اغلب به صورت بسیار ریزدانه )میکرایت( دیده می شوند 
که با پوش��ش اکسید و هیدرواکس��یدهای آهن پوشیده شده اند. کربنات ها 
به سه دس��ته بسیار ریز بلور، متوسط و درش��ت بلور تقسیم می شوند. اندازه 
بلورهای نس��ل متوس��ط بلور از حدود 50 میکرومتر تا 300 میکرومتر متغیر 
اس��ت، در حالی که اندازه بلورهای نس��ل درش��ت دانه ت��ا 550 میکرومتر 
نیز می رس��د. تش��کیل دولومیت ها در اث��ر عملکرد فرآینده��ای دیاژنزی 
اغلب به صورت پرکننده و جانش��ینی در متن بافت آهکی دیده می ش��وند. 
فضاهای بین دانه ای با درجات متغیر )وابس��ته به عمق( با سیمان های کربناته 
)کلس��یت و دولومیت( و رس��ی پوشیده شده اند که این س��یمان ها در اکثر 
موارد آغش��تگی شدید به ترکیبات اکسید آهن دار دارند و به طور کلی در 
نتیجه سیمان شدگی شدید، تخلخل چندانی در نمونه ها به چشم نمی خورد. 
س��یمان کربناته به ترتیِب گسترش و فراوانی در نمونه ها از انواع سیمان های 
کلس��یتی دروزي، س��یمان هم محور و هم اندازه، س��یمان رگه ای و سیمان 
دولومیتی تش��کیل شده است. در س��یمان هاي کلسیتی با دور شدن از زمینه 
و حاش��یه دانه، اندازه بلورها بزرگتر می ش��ود، در حالی که در سیمان هاي 
ب��ا جنس دولومیت��ی این پدیده مش��اهده نگردید. بلوره��اي ریز دولومیت 
در فض��اي بین دانه ای، حفرات و شکس��تگی ها و به طور بخش��ی جانش��ین 
دانه ها ش��ده اس��ت. از لحاظ بافت رخس��اره ای نمونه های مورد مطالعه در 

  
 1  فهرست نام كانی های موجود در نمونه ها

عالمت اختصارینام كانیعالمت اختصارینام كانی

KlnكائولینیتCalكلسیت 

PyپیریتDolدولومیت 

Opاپک Micمیکا  2  ستون چینه شناسی منطقه مورد مطالعه
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محدوده وکستون تا پکس��تون قرار می گیرند. کوارتزهای ثانویه به صورت 
پلی کریس��تالین، به میزان اندک و عمدتاً زاویه دار با جورش��دگی ضعیف 
هس��تند. آثاری از انحالل ش��یمیایی کوارت��ز در برخی میدان ها به چش��م 
می خورد. منش��اء رس که مقادیر آن در این بخش باالست، در مواردی که 
خمیره محس��وب می شود، خارجی با توزیع جریانی است و در مواردی که 

س��یمان اتوژن رسی محسوب می شود، منش��اء آن احتماالً ثانوی و حاصل 
دگرسانی فلدسپارها، پالژیوکالزها و خرده س��نگ های آذرین مي باش��د. 

 سیمان ش��دگی در برخی اعماق به قدری ش��دید اس��ت که سازند، کیفیت 
مخزنی خود را از دس��ت داده اس��ت. خمیره کاذب میکایی از نوع بیوتیت 
و مس��کویت در فواص��ل بین دانه ای به ن��درت در نمونه ها دیده می ش��ود. 
کانی ه��ای رس��ی احتماالً از ن��وع کلری��ت و کائولینیت می باش��ند. میزان 
سیمان شدگی بس��یار شدید است و س��یمان ها از جنس کربناته )کلسیت و 
دولومیت(، اکس��ید و هیدرواکس��ید آهن )گوتیت و هماتیت( و کانی های 

رس��ی مي باش��ند.

3-2-شناسایی انواع س�یمان ها با مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی 
 )SEM(

شناس��ایی جنس س��یمان ها با مقایس��ه ی تصاویر به دس��ت آمده با تصاویر 
نمونه های اس��تاندارد و انجام آنالیز نقطه ای در موارد مش��کوک و ناشناس 
انجام شد )شکل-4(. با بررس��ی دقیق تصاویر تهیه شده، وجود سیمان های 
کربنات��ه ب��ه میزان زیاد و به ویژه س��یمان های رس��ی در مقادی��ر اندک در 
نمونه ها تش��خیص داده ش��د. نتایج مطالعات میکروسکوپ الکترونی نشان 
داد کانی های رس��ی به شکل دلمه ش��ده به صورت جذب سطحی به ذرات 
آواری )عمدتاً کوارتز و کلسیت( چسبیده اند. سطوح ذرات به شدت توسط 
کانی های رس��ی سیمان شده اس��ت. اکثر تخلخل ها در مقیاس میکرومتری 
با کانی های رسی پر ش��ده اند و تخلخل چندانی دیده نمی شود. آنالیز یک 
قطع��ه تصادفی که نتایج آن در ذیل آمده اس��ت نش��ان دهنده میزان باالی 
کلس��یت در نمونه است. کانی های رسی بیشتر از نوع کائولینیت هستند که 
ان��دازه آنها از حداقل 783/1 نانومتر ت��ا حداکثر 5 میکرومتر تغییر می کند. 
میانگین اندازه کائولینیت حدود 2 میکرومتر اس��ت. طول صفحات کشیده 
کانی های رسی در بیش��ترین حالت به 76/82 میکرومتر نیز می رسد. اندازه 
تک بلوره��ای کلس��یت از حداق��ل 1/612 میکرومت��ر ت��ا حداکثر 5/022 
میکرومتر تغیی��ر می کند. میانگین اندازه تک بلورهای کلس��یت در حدود 
2/570 میکرومتر اس��ت. در مطالعات میکروس��کوپ الکترونی، آثاری از 
پیریت اکثراً به ش��کل مجتمع با اندازه 5 میکرومتری دیده شد. نتایج آنالیز 
عنصری EDX یک نمونه کلسیت که رس به صورت جذب سطحی روی 
آن قرار دارد در ش��کل-5 نشان داده شده است. همانطور که از جدول -2 
مش��خص است، تشکیل دهنده اصلی نمونه، کلس��یم و اکسیژن است )یعنی 

تش��کیل دهنده های اصلی کانی کلس��یت(.

نتیجه گی�ری
در این پژوهش، سیمان شدگی بخش مخزنی سازند سروک با مطالعه 15 
 )SEM( نمونه مغزه توسط میکروس��کوپ پالریزان و الکترونی روبشی
مطالعه ش��د. نتایج حاصل نشان داد که س��یمان های پرکننده منافذ از نوع 

 3  الــف: ســیمان ریز كربناته، میکرایت با قطعــات فلزی اپک در متن 
سیمان به  صورت پراكنده )XPL)، ب: سیمان ریز كربناته، میکرایت 
با قطعات فلزی اپک در متن ســیمان به صورت پراكنده )PPL)، پ: 
 ،(XPL( انحالل و رســوب ســیمان ریز كربناته همراه با قطعات میکا
 ،(PPL( ت: انحالل و رسوب سیمان ریز كربناته همراه با قطعات میکا
ث: سیمان كلسیتی دروزی و دولومیت )XPL)،  ج: سیمان كلسیتی 
دروزی و دولومیت )PPL)، چ: ســیمان كلســیتی-دولومیتی آغشته 
به اكسیدها و هیدرواكسیدهای آهن )XPL)، ح: سیمان كلسیتی-

 .)PPL( دولومیتی آغشته به اكسیدها و هیدرواكسیدهای آهن

 آن منشاء، شودمي محسوب رسي اتوژن سيمان كه مواردي در و است جرياني توزيع با خارجي، شودمي محسوب
  . باشدمي آذرين هايسنگخرده و پالژيوكالزها، فلدسپارها گرسانيد حاصل و ثانوي احتماالً

سيمان ريز كربناته، ميكرايت با قطعات فلزي اپك در ، ب: (XPL)صورت پراكنده سيمان ريز كربناته، ميكرايت با قطعات فلزي اپك در متن سيمان بهالف:  - 3شكل
سيمان ريز كربناته همراه انحالل و رسوب  ، ت:(XPL)سيمان ريز كربناته همراه با قطعات ميكا انحالل و رسوب ، پ: (PPL)سيمان به صورت پراكنده متن 

 دولوميتي-سيمان كلسيتي چ:، (PPL) سيمان كلسيتي دروزي و دولوميتج:  ، (XPL) دروزي و دولوميت سيمان كلسيتي ث: ،(PPL)با قطعات ميكا 
   .(PPL)دولوميتي آغشته به اكسيدها و هيدرواكسيدهاي آهن -سيمان كلسيتي ، ح:(XPL)آغشته به اكسيدها و هيدرواكسيدهاي آهن 
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 2  نتایج آنالیز عنصری EDX یک نمونه كلسیت كه رس به صورت 
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مقاالت علمی - پژوهشی

کربناتی )کلس��یت و دولومیت(، اکسید و هیدرواکسید آهن )هماتیت و 
گوتیت( و س��ولفیدی )پیریت( هس��تند و س��یمان های جانش��ینی از نوع 
دولومی��ت و کانی های رس��ی )کائولینیت، کلریت و ایلیت( مي باش��ند. 

میزان سیمان ش��دگی متغیر و در اغلب موارد ش��دید اس��ت، به حدی که 
سازند کیفیت مخرنی خود را از دست داده است. سیمان کربناته به ترتیب 
گس��ترش و فراوانی در نمونه ها از انواع س��یمان های کلس��یتی دروزي، 
س��یمان هم محور و هم اندازه، س��یمان رگه ای و سیمان دولومیتی تشکیل 
شده اس��ت. میزان سیمان ش��دگی در اعماق مختلف متغیر است و روند 
چندان ثابتی دیده نمی ش��ود، اگرچه به طور کلی می توان گفت با افزایش 
عم��ق، میزان تغیی��رات دیاژنتی��ک رخ داده و به تبع آن سیمان ش��دگی 
شدیدتر می ش��ود. به همین دلیل خواص مخزنی س��ازند سروک به ویژه 
تخلخل با افزایش عمق به ش��دت افت  می یاب��د. در تصاویر SEM دیده 
می شود که سیمان شدگی میزان تخلخل را حداقل به میزان 20 و حداکثر 
60 درصد کاهش داده اس��ت. مطالعه سیمان ش��دگی که س��بب کاهش 
کیفیت مخازن هیدروکربوری می ش��ود در مدل سازی های آینده جهت 

پیش بینی کیفیت مخزن و تولید حائز اهمیت اس��ت. 
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 4   الــف( وضعیــت سیمان شــدگی شــدید ســازند مخزنی ســروک، 
بزرگنمایــی 5000 برابــر، عمــق میــدان 12/7 میلی متــر، ب( پر 
شــدن تخلخل اندک بین دانه  ای توســط كائولینیت بــا ابعاد تقریبی 
2میکرومتر، بزرگنمایی 20000 برابر، عمق میدان 12/8 میلی متر، 
پ( ســیمان كربناته-رسی شامل كلسیت و كائولینیت به ترتیب با 
ابعــاد تقریبــی 5 و 0/1 میکرومتر، بزرگنمایــی 5000 برابر، عمق 
میدان 12/7 میلی متــر، ت( كائولینیت كتابی و بلورهای پیریت به 
شــکل مجتمع هركدام با ابعاد 5 میکرون، بزرگنمایی 7000 برابر، 

عمق میدان 12/3 میلی متر 

اي توسط دانهپر شدن تخلخل اندك بين) ب، مترميلي 7/12 ميدان عمق، برابر 5000 بزرگنمايي، شدگي شديد سازند مخزني سروكوضعيت سيمان) الف - 4شكل
 با كلسيت و كائولينيت به ترتيب شامل رسي-كربناته سيمان) پ، مترميلي 8/12 ميدان عمق، برابر 20000 بزرگنمايي، رميكرومت2كائولينيت با ابعاد تقريبي 

 ابعاد با به شكل مجتمع هركدام پيريتبلورهاي  و كتابي كائولينيت) ت، مترميلي 7/12 ميدان عمق، برابر 5000 بزرگنمايي ميكرومتر، 1/0و  5 تقريبي ابعاد
مترميلي 3/12 ميدان عمق، برابر 7000 بزرگنمايي، نميكرو 5
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 5  نمودار آنالیز عنصری EDX یک نمونه كلســیت كه رس به صورت 
جذب ســطحی روی آن قرار دارد. به نقطه آنالیز شده روی شکل 4 

پ اشاره شده است.
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