
 ...هاي شناسی پوش سنگ مخزن آسماري با استفاده از روشي سنگمطالعه: یعقوب محمدي و بهمن سلیمانی

  4شماره  – 5سال  -شناسی کاربرديزمین 300 
 

 
 
 
 
 
 
 

شناسی پوش سنگ مخزن آسماري با استفاده از ي سنگمطالعه
  و پتروگرافی، میدان نفتی کوپال  (GR)پیمایی هاي چاه روش

  

  2، یعقوب محمدي*1بهمن سلیمانی
  soleimani_b@scu.ac.ir شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز) گروه زمین1

   yaghub_mohammadi@yahoo.comشناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز ) زمین2
  دار مکاتباتعهده) *

  
  چکیده

عنوان پوش سنگ مخزن سازند گچساران به 1کند. بخش کیلومتري شمال شرق اهواز قرار گرفته و از روند زاگرس تبعیت می 50میدان نفتی کوپال در 
   (GR)پیمایی گاماسنگ از نمودار چاه ی پوشبراي ارزیابی پتروفیزیک(از باال به پایین) تشکیل یافته است.  A, B, C, D, E, Fطبقه راهنماي  6آسماري، از 

و نیز میکروسکوپ الکترونی  (Log Plot 2003)، 2003پالت افزار الگشناسی با کمک نرمشناسی میکروسکوپی و رسم ستون چینهو مطالعات سنگ
(SEM)  .تفاوتی تشکیل یافته است،  شناسی مهاي سنگ نشان داد که طبقات راهنما از ویژگینتایج این مطالعات استفاده گردیدA  ،(انیدریت)B ) شیل

ها در نمودار آن (API)آي پی  ي ايشود که درجهها اضافه شده و باعث میها مقداري رس به این افق(آهک). در برخی از چاه Fو  C, D, Eبیتومینه)، 
هاي دیاژنتیکی انیدریتیزاسیون، سیمانی شدن، تراکم، تبلور مجدد و جانشینی فرآیندهاي انیدریت نشان داد که  مطالعات پتروگرافی نمونهگاما افزایش یابد. 

بندي نمود. از سمت هاي انیدریتی طبقهسنگي پوشرا در زمرهتوان آنسنگ، انیدریت است و لذا میي پوشباشد. لیتولوژي عمدهسنگ غالب میدر پوش
 کند.صورت محسوس کاهش حاصل میسنگ بهشمال غرب به سمت جنوب شرق میدان، ضخامت پوش

  میدان نفتی کوپال، پوش سنگ، ارزیابی پتروفیزیکی، طبقات راهنما هاي کلیدي:واژه
  
  مقدمه - 1

ي گذشته، یک جهش بزرگی در ارتباط با در طی چند دهه   
هاي  هاي ما در مورد فرآیندهاي اولیه و دیاژنزي فعال در تبخیري دانسته

مدرن و قدیمی اتفاق افتاده است، که این جهش با تحقیقات مفصل 
 .Illing et al)فارس توسط ایلینگ و همکاران سبخاها در خلیج

ي حفّاري عمیق دریا ي پروژهوسیلهز آن بهشروع شد و پس ا (1965
هاي گسترده در رسوبات میوسن پیشین در زیر کف و اکتشاف تبخیري

 .Hsü et al)سو و همکاران  ي آن توسطدریاي مدیترانه و مطالعه

هاي ، سودومورف(Dunlop 1978)دانلوپ  ادامه یافت. (1977
ارد سال پیش ثبت و میلی 45/3هاي متعلّق به ها را در سنگتبخیري

 Warren & Kendall)برّرسی نمود. همچنین وارن و کندال 

هاي مدرن در غرب و تحقیقاتی را در ارتباط با توصیف ژیپس (1985
شرایبر، وارن، ملوین، کندال و روچی  جنوب غرب استرالیا انجام دادند.

(Schreiber et al. 1982, Warren 1989, Melvin 1991, 

Kendal 1992, Rouchy et al. 1995)هاي بافت و ، مدل
هاي قابل قیاس ها را بر اساس نمونههاي رسوبی تبخیريرخساره

ها با مواد هولوسن مورد ارزیابی قرار دادند و همراهی نزدیک تبخیري
 ,Holser 1979)هولسر و هاردي  هیدروکربنی را تأکید کردند.

Hardie 1984) شناسی ط با کانیاي را در ارتبامطالعات ارزنده
   اند.ها انجام دادهتبخیري

محیط  (Kendall 1984, Warren 1989, 1999)کندال و وارن 
دقّت مورد برّرسی قرار ها را در نقاط مختلف جهان بهرسوبی تبخیري

ي گذشته تحقیقات مفصلی را در ارتباط با دادند. در طی یک دهه
شرهان و کندال  -لهاي سواحل جنوب خلیج فارس توسط اتبخیري

(AlSharhan & Kendall 1994) بادنین  و رسوبات تبخیري
(Badenian) ي کاپرزیک وسیلهدر اروپا به(Kasprzyk 1995, 

انجام گرفته است. از دیگر مطالعات انجام گرفته در  (2005 ,2003
طور تبخ و همینشرایبر و ال توان به تحقیقاتها، میارتباط با تبخیري
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