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1-Introduction 
The Middle East has the largest oil and gas reserves, the main part of which is located on the Arabian 

Arabian Plate (Sharlad et al., 2001; Jooybari and Rezaie, 2017). The thick and massive accumulation of 

Cretaceous sediments in the Zagros Basin contains very large and economically important hydrocarbon 

reserves (Alsharhan et al., 1993; Ghobeishavi et al., 2010; Lapponi et al., 2011; Rezaie et al., 2016 ; Khodaei 
et al., 2021). The determination of rock species and the determination of flow units make it possible to 

identify parts that have similar reservoir properties and hydraulic behavior (Belhouchet and Benzagouta, 

2019). Identification and determination of flow units in carbonate rocks is very complex due to diagenetic 
processes (Nabawy and Kassab, 2014; Riazi, 2018). This study tries to investigate sediment microfacies, 

sedimentation conditions and reservoir capacity of Sarvak Formation in one of the oil fields located in the 

Zagros structural zone, southwest of Iran with emphasis on flow units. In this study, while comparing and 
interpreting flow units along with the introduction of sedimentary facies, the qualitative classification of 

Sarvak reservoir according to different reservoir factors is presented. This is important in reservoir 

modeling of Sarvak Formation in the study area. 

 
2-Material and methods 

The studied oil field is located in the Zagros structural zone, southwest of Iran. The accumulation of 
hydrocarbons in the Zagros has been complexly dependent on the stratigraphic and structural evolution of 

this important oil belt (Sharland et al., 2001). The Middle East and Zagros Cretaceous sequences have two 

important discontinuities of Late Aptian and Middle Thoronine (Alsharhan et al., 1993; Sharland et al., 

2001). In this study, 150 thin microscopic sections of Sarvak Formation were examined to determine micro-
faults and diagenetic processes. The naming of microfacies was done based on Dunham classification 

(Dunham, 1962) and the interpretation of sedimentation conditions with the help of faculties and standard 

sedimentary models of Flugel (Flugel, 2010) and Wilson (Wilson, 1975). Porosity and permeability data 
were used to determine the flow units and petrophysical classification of Lucia. Flow units were determined 

by FZI flow zone index method. Reservoir and petrographic data were then compared and analyzed. 
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3-Results and discussions 

Sarvak Formation is the second largest oil reservoir in Iran. Petrographic studies on microscopic thin 

sections of one of the oil fields in southwestern Iran, led to the identification of 10 microfacies. These 
microfacies have been deposited in lagoon, bar , middle ramp and outer ramp facies belts, belonging to a 

single slope carbonate ramp. The most important diagenetic processes identified in this formation include 

cementation, dissolution, fracture, dolomitization, Stylolitization and Micritization. In the meantime, 

dissolution, dolomitization, fracture and sometimes Stylolitization formation have had a positive effect on 
the reservoir process of this formation. Examination of diagenetic processes shows the existence of three 

environments of marine, meteoric and burial diagenesis that the role and effect of meteoric diagenesis 

environment related to the discontinuity of the Middle Turonian can be well proved.  

 
4-Conclusion 

Examination of the reservoir status of this formation with the help of Lucia petrophysical diagram showed 
that most of these microfasieses are plotted in Lucia petrophysical class 1 and 2, which shows a direct and 

positive relationship between porosity and permeability in the reservoir. It seems that the processes of 

cementation, dissolution and fracture are the most important indicators controlling the plot of these 
microfacies on the Lucia petrophysical diagram. According to this diagram, the lagoon facies belt has the 

best reservoir quality. Using porosity and permeability data, the flow zone index was calculated and with 

the help of logFZI, 3 flow units in Sarvak reservoir were identified. The HFU1 unit with the poorest 
reservoir quality is mainly characterized by lagoon facies and outer ramps, and the HFU2 and HFU3 

reservoir units have a better reservoir quality and mainly have lagoon facies, bar and middle ramps. 

Examination of reservoir quality based on porosity, permeability, reservoir quality index, flow zone index 

and reservoir capacity showed that the reservoir quality of Sarvak Formation in the study area is in good to 
very good class. Lagoon and carbonate bar have better reservoir indices. The results of the calculated 

reservoir indices for facies belts, flow units and Lucia petrophysical diagrams show an acceptable 

agreement and it seems that the results of each alone can provide an acceptable assessment of the reservoir 
status of Sarvak Formation and where the complexities There is a reservoir due to the combined 

performance of sedimentary and diagenetic processes. 
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 چکیده
و فرآیندهای دیاژنزی  شرایط ته نشینیرخساره و  شناسایی ریز برایاست.  نفتی حوضه زاگرسمهم  مخازن ی ازسازند سروک یک

ای هقرار گرفت. از داده ارزیابیمورد  در یکی از میادین نفتی استان خوزستان از دو چاه این مخزن مقطع نازک میکروسکوپی 154تعداد 

گرافی منجر مطالعه پتروشد. روش پتروفیزیکی لوسیا استفاده با تخلخل و تراویی برای تعیین واحدهای جریانی و تحلیل وضعیت مخزنی 

پشته کربناته، رمپ میانی و رمپ خارجی گردید که در محیط رمپ ای لاگون، رخساره متعلق به کمربندهای رخساره ریز 14به شناسایی 

 میتدولو، انحلال، سیمان شدگیشامل مخزن سروک ترین فرآیندهای دیاژنزی شناسایی شده اند. مهمکربناته تک شیب نهشته شده

واحد هیدرولیکی  3نیز به شناسایی  FZIبا استفاده از شاخص  تراوایی -های تخلخلحلیل دادهت .زایی هستندلولیت، شکستگی و استیزایی

و واحد  شودمشخص می رمپ خارجیهای لاگون و ترین وضعیت مخزنی به طور عمده با رخسارهبا ضعیف HFU1گردید. واحد منجر 

ای لاگون، پشته کربناته و رمپ های کمربند رخسارهدارای رخساره و عمدتاًدارای وضعیت مخزنی بهتری است  HFU3و  HFU2مخزنی 

داد  انبررسی وضعیت مخزنی بر مبنای تخلخل، تراوایی، شاخص کیفیت مخزن، شاخص زون جریان و توان مخزنی نش .هستندمیانی 

توان بیان نمود مینیز ای برای هر کمربند رخسارههمچنین  شود.واقع می خوب تا خیلی خوبوضعیت مخزنی سازند سروک در کلاس 

ازند ای سباشند. وضعیت مخزنی متفاوت کمربندهای رخسارهبهتری می های مخزنیهای لاگون و پشته کربناته دارای شاخصرخسارهکه 

رد منطقه مودر بر روی توالی مخزن و پارامترهای مخزنی آن  پیچیدهتاثیر و  فرآیندهای رسوبی و دیاژنزیسروک نشان از عملکرد توام 

 مطالعه داشته است. 

 استان خوزستانسروک، ، واحد جریانی، توان مخزنی، سازند رخسارهریز :کلمات کلیدی

 

 مقدمه -1
ه است ک ان بزرگترین ذخایر عظیم نفت و گازخاورمیانه میزب

 ,.Sharland et al) بخش اصلی آن در صفحه عربی جای دارد

2001; Jooybari and Rezaie, 2017)عظیم  وستبر  ع. تجم

نده ذخایر در برگیررسوبات به سن کرتاسه در حوضه زاگرس 

 باشدمهم از نظر اقتصادی میبسیار بزرگ و هیدروکربنی 

(Alsharhan et al., 1993; Ghabeishavi et al., 2010; 

Lapponi et al., 2011; Rezaie et al., 2016 ;Khodaei 

et al., 2021) .  ها و تعیین محیط رسوبی ریزرخسارهمطالعه

نار بررسی فرآیندهای دیاژنزی به ارائه الگویی کاربردی برای در ک

ود. شنی منجر میبهای مخزنی و اکتشاف ذخایر هیدروکربررسی

های جدید به منظور درک بهتر روش از گیریبهرهاز سویی دیگر 

های سنگی تعیین گونههای مخزنی ضروری است. ناهمگنی

 تعیین رفتار مخزنی مخازن هیدروکربنی دارد.نقش اساسی در 

ر که به منظو هستندهای سنگی از جمله خصوصیات مخزن گونه

روند. میهای تولیدی مخزن به کار ها و قسمتتطابق چاه

ی شناسسنگماهیت اینکه بیانگر  علاوه برسنگی  هایگونه

وصیات پتروفیزیکی و مخزنی )تخلخل و صمخزن هستند، خ

 مقاله پژوهشی
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 گونه تعیین بیان دیگر، به، کنندتراوایی( را نیز توصیف می

 شناسی ودهنده بین زمینسنگی مخزنی یک فرآیند ارتباط

 ,.Rebelle et al., 2009; Sabouhi et al) پتروفیزیک است

های مختلف این رو در پژوهش حاضر از بین روشز (. ا2020

های سنگی به روش لوسیا تعیین گونه تایپینگ روی -راک

(Lucia, 2007)  واحد  واحدهای جریانی تمرکز شده است.و

بندی مخزن به ی در تقسیمابزار قدرتمند، جریانی سیال

یاسی که ساختار درونی مخزن را در مق بوده جریانی واحدهای

زند مخزن تقریب می سازیبا مدلسازی شبیهسازگار 

(Abbaszadeh et al., 1996)های سنگی و . تعیین گونه

هایی که خواص شود تا قسمتواحدهای جریانی باعث می

مخزنی و رفتار هیدرولیکی مشابهی دارند شناسایی شوند 

(Belhouchet and Benzagouta, 2019) شناسایی و تعیین .

های کربناته به دلیل فرآیندهای نگواحدهای جریانی در س

 ,Nabawy and Kassab) دیاژنزی پیچیدگی زیادی دارد

2014; Riazi, 2018; Bagheri and Rezaei, 

2019;Rashid et al., 2020).  تعیین واحدهای جریانی با

 بر اساسها پذیر است. تعیین این واحدهای مختلفی امکانروش

بسیاری پیشنهاد و انجام توسط پژوهشگران  FZIو  RQIمفهوم 

 ;Guo et al., 2007; Teh et al., 2012 )برای مثال شده است

El Sharawy and Nabawy, 2016; Nabawy and 

Barakat et al., 2017; Nabawy et al., 2018; 

Malekzadeh et al., 2020) .بر روی هایی که از جمله پژوهش

توان به میمخازن نفتی ایران انجام شده است  جریانی واحد

و  Sabouhi ، (1414)و همکاران  Hosseini هایپژوهش

Rezaei (1419) ،Jodeyri و  (1410) و همکارانMoussavi-

Harami  این تحقیق تلاش دارد اشاره کرد. ( 1410)و همکاران

های رسوبی، شرایط ته نشینی و توان مخزنی سازند ریزرخساره

زون ساختاری زاگرس، واقع در  یکی از میادین نفتیرا در  سروک

را با تاکید بر واحدهای جریانی مورد بررسی  جنوب غرب ایران

در این پژوهش سعی شده ضمن مقایسه و تفسیر  .قرار دهد

، های رسوبیمعرفی رخسارهواحدهای جریانی در کنار 

برحسب فاکتورهای مختلف سروک بندی کیفی مخزن طبقه

و از این نظر  ارائه گردد ایبرای هر کمربند رخساره مخزنی

تری را ارائه خواهد های مشابه خود نتایج جامعنسبت به پژوهش

 داد.

 شناسیموقعیت جغرافیایی و زمین -2
زون ساختاری استان خوزستان، میدان نفتی مورد مطالعه در 

به طور  زاگرسدر  هادروکربنیتجمع هباشد. زاگرس واقع می

 نیا یو ساختار یشناس نهیوابسته به تکامل چ ایدهیچیپ

توالی   .(Sharland et al., 2001) بوده است مهم نفتی کمربند

دو ناپیوستگی مهم آپتین  دارایکرتاسه خاورمیانه و زاگرس 

 ;Alsharhan et al.,1993)باشند می پسین و تورونین میانی

Sharland et al., 2001.)  

 

 
و جایگاه چینه شناسی سازند سروک در زون ساختاری زاگرس  (Sherkati and Letouzey, 2004)موقعیت و تقسیمات ساختاری زاگرس  -1شکل

(James and Waynd, 1965). 

Fig.1. Location and structural divisions of Zagros )Sherkati and Letouzey, 2004( and stratigraphic position of Sarvak 

Formation in Zagros structural zone )James and Waynd, 1965 (.  
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ی هاسانتونین حوضه زاگرس شامل سازند–توالی آلبین

 James and)باشد کژدمی، سروک، سورگاه و ایلام می

1965 Waynd,) . تورونین(-)سنومانینبا سن سروک  سازند 

 ,.Beiranvand et al) استترین مخزن کربناته ایران مهم

ن ایب دریاها در کرتاسه، آبا پیشروی نسبی سطح  .(2007

Taghavi et al. ;2006 ,) شد سازند کربناتی نهشته

, .et al bBona-ru, 2017; Rahimpo.kazemi et aliHaj

2020 ,.al 2013; Malekzadeh et) . سازند سروک در

متر  060تا  661میدان مورد مطالعه دارای تقریبا ستبرای 

 .باشدای و گاهی سفید تا خاکستری میآهک کرم تا قهوه

با سازند کژدمی پیوسته و تدریجی  مرز پایینی سازند سروک

ن است و تشخیص آ و مرز بالایی آن با سازند ایلام ناپیوسته

  (.1)شکل گیردهای شاخص صورت میبا فسیل

 روش مطالعه  -3

مقطع نازک میکروسکوپی از  154در این پژوهش تعداد 

-های دوچاه از سازند سروک به منظور تعیین ریزرخسارهمغزه

ها و فرآیندهای دیاژنزی مورد بررسی قرار گرفت. نامگذاری 

 ,Dunhamها بر اساس طبقه بندی دانهام )ریزرخساره

-لها و مدمک رخساره( و تفسیر شرایط ته نشینی با ک1962

( و ویلسون Flugel, 2010های رسوبی استاندارد فلوگل )

(Wilson, 1975 انجام شد.  به منظور ارزیابی خواص )

متر مغزه یک چاه  94هایمخزنی از تخلخل و تراوایی پلاگ

ا، هاستفاده گردید که تخلخل هلیم و تراوایی هوا این پلاگ

گیری و ثبت گردید. در ادامه در آزمایشگاه شرکت نفت اندازه

های مخزنی و پتروگرافی باهم مقایسه و مورد تحلیل قرار داده

افزار ژئولاگ واحدهای گرفتند. در انتها با استفاده از نرم 

و  CGR ،SGR ،RHOB ،NPHIهای جریانی در برابر لاگ

PEFای به صورت ، ستون هیدروکربن و کمربندهای رخساره

زم به توضیح است که کلیه تصاویر قائم قرار گرفت. لا

های داخلی میدان میکروسکوپی برگرفته از آرشیو و گزارش

 باشد.مورد مطالعه می

 بحث  -4

 ها و شرایط ته نشینیریزرخساره  -4-1
ها و شرایط ته نشینی به منظور آشنایی و تعیین ریزرخساره

های نفتی امری متداول های مخزنی در میدانشناخت ویژگی

بررسی . (,Nabawy and Barakat 7201) باشدو رایج می

مقاطع نازک میکروسکوپی در سازند سروک منجر به 

نشان دهنده  1ریزرخساره شد. جدول  14شناسایی 

ها های شناسایی شده و توصیف این ریزرخسارهریزرخساره

 .باشدمی

و  1ها در شکلبررسی تصاویر میکروسکوپی ریز رخساره

-نشان می( 1)شکل  ای¬رهینمودار دا یکل جینتاو  1جدول 

دهد که کمربند سدی و لاگون نسبت به دیگر کمربندها 

گسترش بیشتری دارد و این مهم نشان دهنده کم ژرفا بودن 

باشد هرچند این حوضه رسوبی در محدوده مورد مطالعه می

های جزر و مدی کم ژرفا بودن در حدی نبوده که رخساره

تاسه بالایی به علت برتری شرایط نهشته شوند. در زمان کر

ساز مانند: اقلیمی نامناسب برای گسترش موجودات چارچوب

ها، انقراض دست جمعی موجودات و تغییرات سریع مرجان

های سدی حجیم و مرتفع مرجانی گسترش سطح دریاها ریف

ای مرطوب نداشته است. در این زمان با آب و هوای حاره

ها فراهم شده بود اما این شرایط برای گسترش رودیست

موجودات به دلیل عدم توانایی اتصالات سه بعدی امکان 

اند و عموماً ها را نداشتههای سدی مشابه مرجانتشکیل ریف

 Rossای و با ارتفاع کم از بستر را داشتند )گسترش کومه

and Skelton, 1993; Pomar, 2001 با توجه به این مهم .)

بررسی ی بزرگ و در کنار آن های سدیعنی غیبت ریف

با  آن و مقایسه سروک های سازندریزرخسارهمجموعه 

و  Wilson (1905)های استاندارد ریز رخسارهکمربندهای 

Flugel (1414) مشخص گردید که سازند سروک در ،

 رمپ کربناته یک تحت شرایط محیطمحدوده مورد مطالعه 

. مشابه (0)شکلنهشته شده است  تک شیب یا هموکلینال

  -های )سنومانینو نهشته سروکاین محیط برای سازند 

تورونین( در زاگرس، توسط پژوهشگران دیگری جمله: 

Khatir ( 1411و همکاران ،)Alishavandi  و همکاران 

(1411، ) Rezaie ( 1416و همکاران) ،Moradi  و همکاران

معرفی شده  ( 1410و همکاران ) Pakparvar( و 1419)

 رفی شده است. است. مع

 

 

 
 



 
 0، شماره 11، دوره 1041زمستان  زمین شناسی کاربردی پیشرفته

 

190 

 .ها  در منطقه مورد مطالعهای آنهای سازند سروک به همراه معرفی کمربند رخسارهمجموعه ریزرخساره -1جدول 

Table 1. Microfacies of Sarvak Formation with the introduction of their facies belt in the study area. 
Code Microfacies Description Facies Belts RMF 
MF1 Foraminifer 

Wackestone-

Packstone 

This microfacies has wackestone to Packstone texture and 

high diversity of benthic foraminifera (Miliolids, 

Nezzazata, Alveolinids) as the main components (Figure 2-

A). 

Lagoon 
(Mancinelli, 

2006) 

RMF13 

MF2 Foraminifer rudist 

Wackestone-

Packstone 

The texture of this microfacies is wackestone to packstone. 

Rudist and benthic foraminifera are the main components 

and green algae, peloid in very small quantities, echinoids, 

bivalves and Sponge spicules are also sub-components of 

this facies (Figure 2-B). 

Lagoon 

(Geel, 2000) 
RMF20 

MF3 Bioclast grainstone The texture of this microfacies is grainstone and the main 
components of this microfacies include foraminifera  and 

biocellular fragments (such as echinoids) which are located 

in a field of sparite cement (Figure 2-C). 

Bar 
(Ghabeishavi 

et al., 2010) 

RMF27 

MF4 Bioclast intraclast 

grainstone 
The texture of this microfacies is grain suported and 

grainstone. It also has major constituents that include 

intraclast and biocellular fragments (such as echinoids) that 

have been micritized. Pellets are also seen in very small 

amounts in some thin sections (Figure 2-D). 

Bar 
(Geel, 2000) 

RMF27 

MF5  Foraminifer 
intraclast 

grainstone 

This microfacies with grainstone texture is mainly 
composed of intraclasts and benthic foraminifera. Rudist 

and ploid fragments have been observed to a lesser extent 

and form sub-components of this facies (Figure 2-E). 

Bar 
(Mancinelli, 

2006) 

RMF27 

MF6 Rudist Grainstone The texture of this microfacies is grainstone. In this facies, 

there is an abundance of coarse-grained Rudist in the 

sparaite background, and the sub-components include 

interaclestes and some small foraminifer(Figure 2-F). 

Bar 
)Palma et al., 

2007( 

RMF28 

MF7 Oligosteginid 

Wackestone-

Packstone 

The texture of this microfacies is wackestone to packstone. 

The main ingredient is Oligostegin. Subcomponents also 

include planktonic, ploid, and some bentic (unidentifiable) 

transported foraminifera (Figure 2-G). 

Mid-Ramp 
)Arthur et al., 

1987( 

RMF5 

MF8 Echinoid 

Wackestone-

Packstone 

The texture of this microfacies is from wackestone to 

packstone in some thin sections,mud supported. The main 

alluchem of this microfacies is the bioclast components of 

the Echinoid type, and the components of green algae, 

Oligostegin and intraclast form a small amount of its sub-

components (Figure 2-H). 

Outer-Ramp 
)Read, 1985( 

RMF2 

MF9  Echinoids 

Oligosteginid 
Wackestone-

Packstone 

The texture of this microfacies is wackestone to packstone 

with a micritic background. The main components of this 
microfacies include Oligostegin and micro Ecinoids 

(Figure 2-I), respectively. 

Outer-Ramp 
(Arthur et al., 

1987( 

RMF5 

MF10 Sponge spicules 

oligosteginid 

Wackestone-

Packstone 

The texture of this microfacies is from wackestone to 

Packstone and mainly mud supported. Its main components 

are the abundance of Oligostegin and Sponge spicules, 

respectively (Figure 2-J). 

Outer-Ramp 

)Read, 1985( 
RMF5 
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 ینستونگر (d)دار بیوکلست ینستونگر (c) فرامینیفردار یوکستون تا پکستون رودیست (b)دار، وکستون تا پکستون فرامینیفر (a)ریزرخساره  -1شکل 

وکستون تا  (h) داروکستون تا پکستون الیگوستژین (g)ی رودیست ینستونگر (f) اینتراکلستی فرامینیفردار ینستونگر (e) داریوکلستب یاینتراکلست
)کلیه تصاویر  سوزن اسفن یحاو یوکستون تا پکستون الیگوستژین (j)و  اکینوئید یحاو یوکستون تا پکستون الیگوستژین  (i)یپکستون اکینوئید

 .می باشد( PPLدر نور 
Fig.2. (a) Foraminifer Wackestone-Packstone (b) Foraminifer rudist Wackestone-Packstone (c) Bioclast grainstone (d) 

Bioclast intraclast grainstone (e) Foraminifer intraclast grainstone (f) Rudist Grainstone (g) Oligosteginid Wackestone-

Packstone (h) Echinoid Wackestone-Packstone (i) Echinoids Oligosteginid Wackestone-Packstone  and (j) Sponge 

spicules oligosteginid Wackestone-Packstone. 
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 های سازند سروکای در نهشتهفراوانی کمربندهای رخساره -3شکل 

Fig.3. Distribution of facies belts in Sarvak Formation deposits 

 

 

 .مورد مطالعه گسترهمدل محیط رسوبی سازند سروک در  -0شکل

Fig. 4. Sedimentary environment model of Sarvak Formation in the study area. 

 دیاژنز -4-2

کنترل کننده اختصاصات مخزن هستند  ،فرآیندهای دیاژنتیکی

و با استفاده از مطالعه فرآیندهای دیاژنتیکی کیفیت مخازن را 

 ,.Heydari, 1997; Zhang et al)نمود توان پیش بینی یم

های شدتتوانند با یم ،. فرآیندهای دیاژنزی متنوع(2008

 تخلخل کل و :های پتروفیزیکی مانندیژگیومختلف بر روی 

یر تأث، هاآن، تراوائی و اندازه حفرات گلوگاهی و توزیع مؤثر

دید پمتفاوت  های پتروفیزیکییژگیویی با هازون گذاشته و

 ,.Rahimpour-Bonab et al., 2009, Baron et al) آورند

2008; Cerepi et al., 2003.)  بررسی مقاطع نازک

ترین فرایندهای دیاژنزی سازند میکرسکوپی نشان داد مهم

، ، انحلال، شکستگیسیمان شدگی، دولومیت زاییسروک شامل 

ر باشد. این فرایندها دفشردگی شیمیایی و میکرایتی شدن می

 5 ها نیز در شکلیر مرتبط با آنتوصیف شده و تصاو 1جدول 

ارائه شده است. بررسی توالی پاراژنتیکی سازند سروک در گستره 

های این سازند سه مرحله دهد که نهشتهمورد مطالعه نشان می

 )تاخیری( را در ) میانی( و تلوژنز ائوژنز )اولیه(، مزوژنزدیاژنزی 

ن نخستیاند. سه محیط دریایی، جوی و دفنی تحمل کرده

دریایی رخ داده و پدیده مرحله دیاژنزی سازند سروک در محیط 

و ایجاد سیمان هم ضخامت رخ داده است. در زایی میکرایت

سطح آب دریا در  افتادگیادامه سازند سروک به سبب پایین 

های یمانمعرض دیاژنز جوی قرار گرفت. در این محیط نیز س

به همراه پدیده انحلال و دولومیتی شدن این  زی و هم محورودر

پایین رفتن سطح آب ها را دستخوش تغییر قرار دارد. نهشته

جوی شده و -دیاژنز مخلوط دریایی دریا سبب ایجاد محیط

شرایط برای تشکیل دولومیت مساعد شده است از این رو 

-های سازند سروک در ارتباط با ناپیوستگی سنومانیندولومیت

. در (Gholami Zadeh and Adabi, 2011) باشندمی تورنین

32%

37%

9%

22%
Lagoon

Bar

M.ramp

O.ramp
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های سازند سروک در مرحله مزوژنز همه با قرار گرفتن نهشتااد

های پوئی کیلوتوپیک، دولومیتی، استیلولیت و و دفنی سیمان

دولومیتی  ها گسترش یافت.های انحلالی در این نهشتهدرزه

-یمهای منیزشدن در مرحله تدفین در ارتباط مستقیم با محلول

 Shahverdi)باشدهای آرژیلیتی میدار منشا گرفته از نهشته

et al., 2015).  آخرین مرحله دیاژنز سازند سروک نیز در مرحله

مدگی شکستگی رخ آه هنگام بالا لتلوژنز رخ داد. در این مرح

های جوی سبب انحلال در این نهشته و داده و تاثیر مجدد آب

این سازند گردید. عمده مطالعات گسترش انواع تخلخل در 

ها تاثیر دیاژنز جوی این سازند را در پیشین بر روی این نهشته

 ,.Taghavi et al) دانندارتباط با ناپیوستگی تورنین میانی می

2006; Hollis et al., 2010; Rahimpour-Bonab et al., 

2013; Hajikazemi et al., 2017) . توالی دیاژنتیکی این

 نشان داده شده است.  3جدول ها در نهشته

 

 .در میدان مورد مطالعه سروک سازندتوصیف فرآیندهای دیاژنتیکی  -1جدول 
Table 2. Description of diagenetic processes of Sarvak Formation in the studied field. 

process Description 

Isopachous 

cement 
This type of cement created in form of a thin and isopachous layer around the grains. 
Existence this cement between the grain’s boundaries indicates that these layers are 

generated on early stage of dgenesis as first generation of cement, which mainly 

observed in the grainstone and packstone  facies.(Fig 4-A) 

Drusy Cement This cement fills the inter-grain and between-grains spaces and caused of a significant 

decline in porosity and permeability in grain supported facies (Fig 4-B). 

Micritization This process is one of the common diagenetic processes in the studied reservoir, which 
extends towards calm and protected environments such as lagoon and behind sand dunes 

towards lagoons(Fig 4-C). 

Poikilotopic 

cement 
This pervasive and widespread cement has filled inter- crystal and inter-grain’s porosity 

and caused of significant decline in porosity and permeability (Fig 4-D). 

Syntaxial 

Cement 
This cement is formed around a single grain, usually a echinoderm, with the 

mineralogical composition of permisite calcite. In the studied samples, this cement has 
been seen around the echinoderm parts which has optical connection with the 

echinoderm parts and shows the formation in the atmospheric meteoric environment 

(Figure 4-D). 

Dolomitic 

cement 
These dolomites are formed in the form of crystals, transparent and mainly as substitutes 

along the stylolitization. The presence of dolomite crystals in the margins of dissolved 

veins and stylolitization indicates that they are formed from fluids due to compression 

dissolution in the last burial stages and in fact compression dissolution has increased 

magnesium concentration and mobility of these fluids in these points (Fig 4-I). 

Stylolitization Stylolitization process can be have negative or positive effects on reservoir quality. 

Stylolite acted as a blocking force against fluid flow and results declining of reservoir 

quality. In other hand, stylolite can enhance the reservoir quality on the some condition 

with passing of the flow and consequently in fact increasing permeability by connection 

of pore type (Fig 4-i-f-g) 

Dissolution Dissolution is one of the most important diagenetic processes in Sarvak Formation, 

which has caused various porosities, especially in the supporting grain facies (Figure 

4-A, H). 

Dolomitization The observed dolomite crystals change from Euhedral to anhedral. In the advanced 

stage of dolomitization, these crystals develop an empty space between the rhombic 

dolomitic crystals and create a sucrose texture. Figure 4-H). 

Fracture This phenomenon has been observed in the facies of the supporting mud and the 

supporting grain. Sometimes these fractures in the burial environment are filled with 

burial cements and sometimes in the last stage of burial diagenesis, they are created 
and are seen as open fractures (Figure 4-I). 
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سیمان  (d)  هاتوپیک و میکرایتی شدن آلوکمسیمان پوئی کیلو (c)سیمان دروزی (b) ای سیمان هم ضخامت و تخلخل بین دانه (a) -5شکل 
 .استیلولیتهای سیمان دولومیتی درون درزه (i) و دولومیت زایی (h) استیلولیت زایی (g)و  (f)شکستگی  €رورشدی 

Fig.5. (a) Isopachous cement and Intergranular porosity (b) Drusy Cement (c) Poikilotopic cement and Micritization (d) 

Syntaxial Cement (e) Fracture (f) and (g) Stylolitization (h) Dolomitization  and (i) Dolomite cement inside stylolite 

joints. 

 

  .در میدان مورد مطالعه سروک توالی پاراژنتیکی سازند -3جدول 
Table 3.  Paragenetic sequence of Sarvak Formation in the studied field. 

 



 
 0، شماره 11، دوره 1041زمستان  زمین شناسی کاربردی پیشرفته

 

199 

 لوسیا کلاس بندی پتروفیزیکی -3-4

های رسوبی و مخازن تخلخل و تراوایی دو ویژگی مهم سنگ

های سنگی گونه .(Jooybari et al., 2022)باشند نفتی می

های رفتارهای مخزنی رخساره Lucia (1440)زمین شناسی 

ی یهای تخلخل و تراواپلات دادهکند. رسوبی را تجزیه تحلیل می

عمده  نشان داد که( 6)شکل  سازند سروک بر روی این نمودار

کمتر در و به مقدار  1های مورد بررسی در کلاس رخسارهریز 

های مذکور نشان ها در کلاسقرار دارند. پلات این داده 1کلاس 

باشد. از سویی دیگر دهنده ارتباط خوب تخلخل و تراوایی می

های زیادی از به جایی قسمت پدیده سیمانی شدن باعث جا

دار و خارج شدن از وضعیت مخزنی وها به سمت چپ نمداده

 1باید در کلاس  تاًعمد های لاگونرخسارهریزشده است. 

ها در رهارخسریزپتروفیزیکی لوسیا پلات شوند، قرارگیری این 

های بهم مرتبط در این تخلخل نشان دهنده وجود 1کلاس 

 با تاثیر بیشتر فرایندهای ،از سویی دیگر .باشدها میریزرخساره

ن جایی ای به ها سیمانی شده و باعث جادیاژنزی گاه این تخلخل

های وضعیت ودار و خروج از کلاسمبه سمت چپ نریزرخساره 

های پشته کربناته و رمپ رخسارهریزمخزنی خوب گردیده است. 

اند و دارای قرار گرفته 1به طور کامل در کلاس  میانی تقریباً

های لاگون و رخسارهریزباشند و بهترین وضعیت مخزنی می

 .ندباشمیرمپ خارجی نیز به لحاظ مخزنی دارای رفتار متفاوتی 

و دارای وضعیت  1رخساره در کلاس  ریزتقریبا نیمی از این 

های از کلاس بندی جخوب مخزنی بوده و نیمی نیز خار

 باشند.پتروفیزیکی بوده و فاقد وضعیت مخزنی می

 واحدهای جریانی-4-4
های جریانی واحدهای جریانی به عنوان شاخصی از زون

ان سیال با توجه به های جریها، ویژگیهستند که در آن

در  هایی کههای منافذ یکنواخت است و نمونهخصوصیات گلوگاه

گیرند، خواص مخزنی و حفرات یک واحد هیدرولیکی قرار می

. مفهوم (El Sharawy and Nabawy, 2019مشابهی دارند )

پارامتر تخلخل و تراوایی  تمایز وضعیت یک مخزن بر اساس دو

( و FZIفاکتور شاخص زون جریان )است از این رو محاسبه 

( کمک زیادی به ارزیابی توانمندی RQIشاخص کیفیت مخزن )

در (. El Sharawy and Nabawy, 2019نماید )مخزن می

روش شاخص زون جریان با استفاده از نسبت شاخص کیفیت 

مخزنی به تخلخل نرمالیزه شده و از طریق روابط زیر شاخص 

 :شود( محاسبه میFZIزون جریان)

 (1)رابطه 
𝑅𝑄𝐼 = 0.0314√

𝐾

ø𝑒
 

ø𝑧 (1)رابطه  =
ø𝑒

1 − ø𝑒
 

 (3)رابطه 
𝐹𝑍𝐼 =

𝑅𝑄𝐼

ø𝑍
 

 

تراوایی )میلی  Kتخلخل موثر،  eQدر روابط فوق،  

شاخص کیفیت  RQIتخلخل نرمالیزه شده و  ZQ دارسی(،

( به عنوان یکی از FZIمخزنی است. شاخص زون جریانی )

شناسی مانند بافت در های زمینپارامترهایی است که از ویژگی

گیرد. در هایی با شکل حفرات مشخص کمک میتمایز رخساره

رسم گردید و 0ها در شکل در برابر نمونه FZIادامه لگاریتم 

( با استفاده از HFUجداسازی واحدهای جریانی هیدرولیکی )

ها مشخص گردید. بر دار توزیع دادهشکست یا نقطه عطف نمو

اند که کیفیت مخزنی واحد جریانی شناسایی شده 3این مبنا 

به سمت  HFU1ها با افزایش شاخص کیفیت مخزنی از واحد آن

HFU3 واحد جریانی شناسایی شده  3(.6شود )شکل زیاد می

 آورده شده است. 0در جدول  FZIبه همراه حد برش بر پایه 

واحد  3برای  RQIرابطه تخلخل و شاخص  1در شکل 

طور که هیدرولیکی شناسایی شده مشخص شده است. همان

با تخلخل رابطه مشخص و کاملا  RQIشود رابطه مشاهده می

رابطه این شاخص با تراوایی  9مستقیمی نیست اما در شکل 

دهد که تراوایی یک رابطه مستقیم است. این موضوع نشان می

اصلی کنترل کننده کیفیت مخزنی بوده و در ارتباط با  فاکتور

باشد. در ادامه به های تخلخل در مخزن میهای گلوگاهویژگی

 واحد هیدرولیکی خواهیم پرداخت. 3بررسی این 

HFU1 این واحد هیدرولیکی دارای کمترین شاخص زون :

و  61/11، میانگین تخلخل آن 3جریان است بر اساس جدول 

 5است. از آنجا که تخلخل بالای  10/4اوایی آن میانگین تر

میلی دارسی به عنوان نشانگر وجود  1درصد و تراوایی بیش از 

( لذا این واحد با داشتن Ahr, 2008پتانسیل مخزنی است )

میلی دارسی در مقاطعی از مخزن یک  1/5ماکزیمم تراوایی 

شود. عمده زون مخزنی یا توالی مخزنی حساب می

درصد  31گیرند شامل هایی که در این واحد قرار میریزرخساره

درصد  10و  MF2درصد ریزرخساره  MF6،  19ریزرخساره 

(. از سویی دیگر بیشترین 14باشد )شکل می MF1ریزرخساره 

های زیرمحیط ستبرای این واحد هیدرولیکی را ریزرخساره

(. 11دهد )شکل لاگون و رمپ خارجی تشکیل می
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 هایی است کهاگون شامل پکستون و وکستونهای لریزرخساره

( A -11ای مجزا بوده )شکل های قالبی یا حفرهدارای تخلخل

اند. هتاثیر بوداند اما بر تراوایی بیکه روی تخلخل تاثیر داشته

نیز عموماً رخساره  های پشته کربناته این واحدریزرخساره

هش اگرینستون رودیستی است که سیمانی شدن شدید باعث ک

 (.B-11تخلخل و تراوایی آن شده است )شکل 

 
 .های سازند سروک در میدان مورد مطالعهبرای داده (Lucia, 2007) کلاس بندی پتروفیزیکی لوسیا -6شکل 

Fig.6.  Lucia Petrophysical Classification (Lucia, 2007) for Sarvak Formation Data in the Study Field. 
 

  سروکسازند پارامترهای مخزنی واحدهای هیدرولیکی  .0 جدول

Table 4. Reservoir parameters of hydraulic units of Sarvak Formation 

Reservoir 

Quality 
Average 

Porosity )%( 

Average 

Permeability (ml) 
Cut off LogFZI HFU 

poor 12.68 0.84 LogFZI˃-0.2 1 
Fair 11.9 16.7 -0.2≤LogFZI˂0.6 2 

Good 5.7 18.27 LogFZI≤0.6 3 

 

 

 
 ها در برابر نمونه logFZIتعیین واحدهای جریانی سازند سروک با استفاده از نمودار  -0شکل 

Fig. 7. Determination of flow units of Sarvak Formation using logFZI diagram against samples 
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 .سروک سازند رابطه تخلخل با شاخص کیفیت مخزن در واحدهای هیدرولیکی -1شکل 

Fig. 8. Relation of porosity with reservoir quality index in hydraulic units of Sarvak. 

 

 
 .مورد مطالعه دانیسازند سروک در م شاخص کیفیت مخزن در واحدهای هیدرولیکی رابطه تراوایی با -9شکل 

Fig. 9. Permeability relationship with reservoir quality index in hydraulic units of Sarvak Formation. 
 

HFU2این واحد هیدرولیکی با داشتن میانگین تخلخل : 

میلی دارسی یک واحد  04/16 درصد و میانگین تراوایی 9/11

هایی که باشد. عمده ریزرخسارهمی سروکمخزنی در سازند 

در این واحد هیدرولیکی حضور دارند به ترتیب در 

، رمپ میانی، پشته کربناته و رمپ لاگون هایزیرمحیط

ها به (. این ریزرخساره11)شکل  اندنهشته شده خارجی

و  درصد MF2  15درصد، MF6 ،39وانی شامل ترتیب فرا

MF3 9 مجزا  هایوجود تخلخل(.  14)شکل باشدمی درصد

سبب افزایش  (C -11)شکل  های بهم مرتبطدر کنار تخلخل

تخلخل و تراوایی و در نتیجه بهبود کیفیت مخزنی این واحد 

هرچند در مقاطعی سیمانی شدن نیز  اندهیدرولیکی شده

 .سبب کاهش تخلخل و تراوایی در این واحد شده است

HFU3 دارد. : این واحد بالاترین شاخص زون جریانی را

 36/31و تراوایی درصد  0/5دارای تخلخل  HFU3 واحد
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رسد در این واحد به نظر میباشد. میلی دارسی می

کمتر  HFU2هیدرولیکی علی رغم اینکه تخلخل نسبت به 

است اما شکستگی و وجود ارتباط بین تخلخل باعث افزایش 

چشمگیر تراوایی و در نتیجه بهبود وضعیت مخزنی گردیده 

از  MF6درصد  11های این واحد به ترتیب ریزرخساره .است

درصد  11، لاگوناز زیرمحیط  MF2درصد 10، پشته کربناته

MF3  درصد  11و  لاگونازMF7 از زیرمحیط رمپ میانی 

ی رولیکاین واحد هید (. بیشترین ستبرای11)شکل  باشدمی

نهشته  رمپ میانیدر زیر محیط پشته کربناته، لاگون و 

رسد تخلخل کم و سیمانی به نظر می .(11)شکل اندشده

 شکستگی، دولومیتی شدنشدن کم و از سویی دیگر فرآیند 

و حتی گاهی استیلولیتی شدن باعث ایجاد یک معبر برای 

عبور سیالات هیدروکربوری شده و تراوایی را افزایش و 

-11تا  D-11کیفیت مخزنی را بهبود بخشیده است )شکل 

F .) در این واحد به علت  رمپ میانیهای رخسارهریزوجود

 یناخوبی در  باشد که بههای شکستگی میوجود تخلخل

ها مشهود است و باعث افزایش چشمگیر تراوایی ریزرخساره

 پر رنگ نقش است. شواهد در این واحد نشان ازشده 

  دارد.شکستگی و دیاژنز تاخیری 

 

 
 .HFU2و  HFU1های سازند سروک در واحدهای جریانی پراکندگی ریزرخساره -14شکل 

Fig. 10. Distribution of microfractures of Sarvak Formation in HFU1 and HFU2 flow units. 

 

 

 

 .ای در هر واحد جریانیو پراکندگی کمربندهای رخساره HFU3جریانی  های سازند سروک در واحدپراکندگی ریزرخساره -11شکل

Fig. 11. Scattering of microfacies of Sarvak Formation in HFU3 flow unit and scattering of facies belts in each flow unit. 
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، HFU2ای در ای و گاه بین دانهخلخل حفرهت HFU1، (c)سیمانی شدن در  HFU1، (b)غیر مرتبط در و قالبی  ایتخلخل حفره (a) -11شکل 

(d) استیلولیت و آثار هیدروکربن در HFU3 ،(e)  شکستگی و ایجاد تخلخل درHFU3 و (f)  دولومیتی شدن درHFU3. 
Fig.12. (a)  Vuggy porosity and unrelated moldic porosity in HFU1 (b) Cementing in HFU1 (c) Vuggy porosity 

interparticle in HFU2 (d) Stylolite and hydrocarbon traces in HFU3 (e) Fractures and channel porosity in HFU3 and (f) 

Dolomitization in HFU3.  
 

 توان مخزنی  -5-4

به منظور ارزیابی کیفیت مخزنی و بر مبنای دو شاخص زون 

بندی برای کلاس RQIو شاخص کیفیت مخزن  FZIجریان 

-Alو  Nabawyبررسی توان مخزنی مخازن نفتی توسط 

Azazi (1415 و )Nabawy (ارائه شده 1411و همکاران )

 Reservoirاست. این محققان شاخص توان مخزنی )

Potentiality Index را معرفی کردند که از رابطه زیر به دست )

 رده توصیفی تقسیم کردند: 5آید و توان مخزنی را در قالب می

𝑅𝑃𝐼 (0)رابطه  =
𝑅𝑄𝐼 + 𝐹𝑍𝐼

2
 

 وضعیت یک مخزن بر اساس دو عیینتمفهوم  RPIشاخص 

 ,El Sharawy and Nabawy)پارامتر تخلخل و تراوایی است 

های آن بر و کلاس بندی توانمندی مخازن نفتیرتبه .(2019

 ارائه 0در جدول  RPIو  RQI ،FZIمبنای تخلخل، تراوایی، 

 .شده است
 

 (,.Nabawy and Al-Azazi, 2015; Nabawy et al 2018) استاندارد بندی توان مخزنیکلاس .0جدول

Table 4. Standard reservoir Capacity Classification  (Nabawy and Al-Azizi, 2015; Nabawy et al., 2018) 
Rank RPI FZI RQI Permeability Porosity 

0 Impervious 0˂FZI≤1 0˂RQI≤0.25 0.01˂K≤1 0˂ø≤5 

1 Poor 1˂FZI≤2.5 0.25˂RQI≤0.5 1˂K≤10 5˂ø≤10 

2 Fair 2.5˂FZI≤5 0.5˂RQI≤1 10˂K≤100 10˂ø≤15 

3 Good 5˂FZI≤10 1˂RQI≤2 100˂K≤1000 15˂ø≤20 

4 Very good 10˂FZI≤15 2˂RQI≤5 1000˂K≤10000 20˂ø≤25 

5 Excellent 15˂FZI 5˂RQI 10000˂K 25≤ø 

 

 10/0سازند سروک  RPIمیانگین  ،بندیاساس این کلاسبر 

باشد. توان است و این مخزن دارای توان مخزنی خیلی خوبی می

مخزنی هر واحد هیدرولیکی نیز در جدول زیر ارائه شده و در 

ارای بهترین توان د HFU3 ، واحدتایید نتایج واحدهای جریانی

 باشد.مخزنی می

نای بندی بر مببه منظور بررسی بهتر وضعیت مخزنی کلاس

تخلخل، تراوایی، شاخص کیفیت مخزن، شاخص زون جریان و 

 6ای محاسبه و در جدول توان مخزنی برای هر کمربند رخساره
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کمربندهای  FZIو   RPIهای ارائه شده است. بر مبنای شاخص

 لاس خیلیای لاگون، پشته کربناته و دریای باز در کرخساره

های کمربند رمپ میانی در خوب تا عالی قرار دارند و رخساره

نیز  RQIکلاس متوسط تا خوب قرار دارند. بر مبنای شاخص 

تنها کمربند پشته کربناته در کلاس متوسط مخزنی قرار دارد 

وکمربندهای لاگون، رمپ میانی و رمپ خارجی در کلاس ضعیف 

ن های لاگوایی و تخلخل رخسارهمخزنی قرار دارند. بر مبنای تراو

-و پشته کربناته بهترین وضعیت مخزنی را دارند. در مجموع می

های لاگون و پشته کربناته دارای توان بیان نمود که رخساره

باشند. تفاوت در وضعیت مخزنی های مخزنی خوبی میشاخص

های متفاوت نشان از ای بر مبنای شاخصکمربندهای رخساره

فرآیندهای دیاژنزی و رسوبی بر وضعیت مخزنی  تاثیر توام،

 سازند سروک دارد. 

در انتها، به منظور ارائه دید کلی نسبت به روند قائم، 

های پتروفیزیکی و تغییرات واحدهای جریانی به همراه لاگ

ارائه شده است. آنچه  13ای در شکل کمربندهای رخساره

ای جریانی و مشهود است تطابق ستون هیدروکربوری با واحده

سد رباشد و به نظر میتوصیفات پتروگرافی مشخص شده می

تواند ارزیابی دقیقی از بررسی این پارامترها در کنار هم می

 مخزن سروک ارائه دهد. 

 گیرینتیجه -5

های تحت الارضی حاصل از سازند های دادهپتروگرافی و بررسی

این ریزرخساره آهکی گردید.  14سروک منجر به شناسایی 

ای لاگون، پشته کربناته، ها در چهار کمربند رخسارهریزررخساره

رمپ میانی و رمپ خارجی متعلق به یک رمپ کربناته تک شیب 

ترین فرآیندهای دیاژنزی شناسایی شده در اند. مهمنهشته شده

این سازند عبارتند از: سیمانی شدن، انحلال، شکستگی، 

زایی. در این میان یکرایتزایی و مزایی، استیلولیتدولومیت

ر روند زایی بزایی، شکستگی و گاه استیلولیتانحلال، دولومیت

مخزنی این سازند تاثیر مثبت داشته است. بررسی فرآیندهای 

دیاژنتیکی نشان از وجود سه محیط دیاژنز دریایی، جوی و 

تدفینی دارد که نقش و اثر محیط دیاژنز جوی مرتبط با 

ها بررسید. باشمیانی به خوبی قابل اثبات میناپیوستگی تورنین 

 مخزنی پارامترهای کنترل تعیین در مهم نشان از وجود دو عامل

-ترودیس ای و وجوددارد که شامل عامل رخساره سروک سازند

 و اولیه تخلخل ایجاد در هاآن از ناشی اسکلتی هایهخرد و ها

ناپیوستگی  از متأثر آب از ها کربنا خروج عامل دیاژنزی و دوم

. بررسی وضعیت باشدمی ثانویه تخلخل ایجاد وتورنین میانی 

مخزنی این سازند با استفاده از نمودار پتروفیزیکی لوسیا نشان 

پتروفیزکی پلات  1و  1ها عمدتاً در کلاس داد که این ریزرخساره

اند که نشان دهنده ارتباط مستقیم و مثبت تخلخل و شده

رسد فرآیندهای سیمانی باشد. به نظر مییتراوایی در مخزن م

های کنترل کننده ترین شاخصشدن، انحلال و شکستگی مهم

ها بر روی نمودار پتروفیزیکی لوسیا هستند. پلات این ریزرخساره

ای لاگون بهترین وضعیت بر مبنای این نمودار کمربند رخساره

بهم های مخزنی را دارد که این مهم در ارتباط وجود تخلخل

های این کمربند است هرچند این مرتبط و کانالی در ریزرخساره

ای هباشد. با استفاده از دادهها ثابت نمیروند در کل ریزرخساره

تخلخل و تراوایی شاخص زون جریان محاسبه گردید و با کمک 

logFZI 3  واحد جریانی در مخزن سروک مشخص گردید. واحد

HFU1 به طور عمده با  ترین وضعیت مخزنیبا ضعیف

شود و واحد های لاگون و رمپ خارجی مشخص میرخساره

دارای وضعیت مخزنی بهتری است و  HFU3و  HFU2مخزنی 

ای لاگون، پشته های کمربند رخسارهعمدتاً دارای رخساره

 3های لاگون در باشند. وجود رخسارهکربناته و رمپ میانی می

فرآیندهای دیاژنزی بر واحد جریانی مختلف به تاثیر مستقیم 

ررسی باشد. بها مرتبط میکنترل کیفیت مخزنی این ریزرخساره

وضعیت مخزنی بر مبنای تخلخل، تراوایی، شاخص کیفیت 

مخزن، شاخص زون جریان و توان مخزنی نشان داد، وضعیت 

مخزنی سازند سروک در منطقه مورد مطالعه در کلاس خوب تا 

ای نیز برای هر کمربند رخسارهخیلی خوب قرار دارد. همچنین، 

های لاگون و پشته کربناته دارای توان بیان نمود که رخسارهمی

های مخزنی های مخزنی بهتری هستند. نتایج شاخصشاخص

ای، واحدهای جریانی و محاسبه شده برای کمربندهای رخساره

دهند و نمودار پتروفیزیکی لوسیا تطابق قابل قبولی را نشان می

ل تواند بررسی قابمی رسد نتایج هر کدام به تنهایی می به نظر

قبولی از وضعیت مخزنی سازند سروک را ارائه دهد و در جایی 

های مخزنی به علت عملکرد توام فرآیندهای که پیچیدگی

های سنگی در کنار رسوبی و دیاژنزی وجود دارد تعیین گونه

ایجاد شده را های تواند ابهامات و چالشتفاسیر پتروگرافی می

 رفع نماید. 
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 .کلاس بندی توان مخزنی واحدهای جریانی شناسایی شده در مخزن سروک -5جدول 

Table 5.  Classification of reservoir capacity of flow units identified in Sarvak reservoir. 

RPI PO PER FZI RQI HFU 

0.24 12.8 0.84 0.43 0.06 1 

1.01 11.9 16.70 1.77 0.24 2 

12.08 5.7 18.27 23.62 0.54 3 

 

 .ایکمربندهای رخساره کتوان مخزنی سازند سروک به تفکی -6دول ج

Table 6. Reservoir capacity of Sarvak Formation by facies belts. 

POR PER FZI RQI RPI Facies belt 
11 21.7 6.9 0.33 6.8 Lagoon 

8.55 13.7 7.9 0.27 4.95 Bar 
9.7 7.7 3.09 0.3 3.65 M.ramp 
6.6 6.5 10 0.26 5.4 O.ramp 

 

 
 .مورد مطالعه دانیسازند سروک در مای توالی های پتروفیزیکی، ستون هیدروکربونی، واحدهای جریانی و کمربند رخسارهتوزیع لاگ -13شکل 

Fig.13. Distribution of petrophysical logs, hydrocarbon columns, flow units and facies belt of Sarvak Formation sequence 

in the study area. 
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