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بررسي توزیع انیدریت و تأثیر آن بر کیفیت
مخزنی سازند قم واقع در تاقدیس يورتشاه
فاطمه مظاهری ،1داريوش باغبانی ،*2جهانبخش دانشیان ،3فرج اله فیاضی ،3داود جهانی 4و رحيم کدخدائی ایلخچی
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 -1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -2گروه زمینشناسی ،دانشکده زمینشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند ،تهران ،ایران
 -3گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 -4گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،ایران
 -5پژوهشکده علوم زمین ،پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی ،پژوهشگاه صنعت نفت تهران ،ایران
تاريخ دريافت1397/10/22 :

تاريخ پذيرش1398/7/3 :

چكيده
در ایــن مطالعــه ،ســازند قــم در تاقدیــس یورتشــاه بهعنــوان یکــی از مخــازن نزدیــک بــه تهــران جهــت ذخیرهســازی گاز مــورد ارزیابــی
ت از جملــه فرآیندهــای دیاژنــزی اســت کــه میتوانــد تأثیــر منفــی بــر خــواص مخزنــی داشــته
قــرار گرفتــه اســت .گســترش انیدری ـ 
باشــد .بررســی پتروگرافــی عضوهــای  c-4تــا  fســازند قــم بهعنــوان  4عضــو از  9عضــو معرفــی شــده در بــرش الگــو ســازند قــم ،در
تاقدیــس یورتشــاه حاکــی از حضــور  6بافــت انیدریــت اســت .توزیــع انیدریــت در ایــن مخــزن  %3-8اســت بــه اســتثنای انیدریــت
الی ـهای کــه بــه ضخامــت محــدود ،حداکثــر  6 mدر عضــو  dدیــده میشــود و میتوانــد ســنگپوش بالقــوهای بــرای مخــازن زیریــن
باشــد .ســیمانهای انیدریتــی از دیگــر انــواع انیدریــت در ایــن مخــزن اســت کــه در کنــار دیگــر ســیمانهای موجــود ،تخلخــل مخــزن
را کاهــش داده اســت .توزیــع تخلخــل در عضوهــای ســازند قــم تحــت تأثیــر سنگشناسـیهای مختلــف آنهــا متفــاوت اســت .چنانچــه
عضوهــای  eو  fبهعلــت سنگشناســی متفــاوت از عضــو  ،c-4عالوهبــر ریزتخلخلهــا دارای تخلخــل شکســتگی نیــز هســتند کــه
باعــث افزایــش تراوایــی و مخزنــی شــدن ایــن عضوهــا میگــردد.
كلمات كليدي :دیاژنز ،انیدریت ،سازند قم ،تاقدیس يورتشاه ،خواص مخزنی

مقدمه

ســازند قــم از ســال  1955مــورد توجــه زمینشناســان

نفتــی قــرار گرفتــه اســت .نتیجــه بررســی آنهــا منجــر بــه
شــناخت ســازند قــم بهعنــوان ســنگ مخــزن و ســازند
قرمــزباالیــي کــه در مــرز باالیــی ایــن ســازند اســت،
*مسؤول مكاتبات
d.baghbani@damavandiau.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: pr.2019.3606.2646 /10.22078( :

بهعنــوان ســنگ پــوش گردیــد .بــا انجــام مطالعــات
اکتشــافی و حفــاری روی ســازند قــم ،نفــت در چــاه
شــماره 5-البــرز و گاز در چــاه شــماره 2-ســراجه كشــف

گرديــد .تــداوم فعاليتهــاي اكتشــافي تــا ســال  1965بــا
حفــاري ســاختمانهاي تلخــه ،ســرخه و يورتشــاه همــراه

بــود و ســبب شــد کــه مخــزن یورتشــاه بهعنــوان یــک
مخــزن آبــی ارزیابــی شــود [.]1
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ســازند قــم از قاعــده بــه رأس در ناحیــه الگــو بــه  9عضــو
()a, b, c-1, c-2, c-3, c-4, d, e, f ,d

تقســیم میشــود

[ ]2کــه در چاههــای تاقدیــس یورتشــاه تنهــا چهــار

قــم جهــت پیبــردن بــه قابلیــت ایــن مخــزن آبــی در

راســتای پــروژه ذخیرهســازی گاز صــورت میگیــرد.
لــذا بــا بررســی پديدههائــي کــه باعــث تغییــر کيفيــت

عضــو جوانتــر آن ( :c-4مارنــی و آهکــی :d ،ژیپســی،

مخزنــی آن ميشــوند میتــوان قابلیــت تخلیــه آب

ســاختار زیرســطحی بــا رونــد  WNW-ESEدر 70 km

مخــزن آبــی را ارزیابــی نمــود .در مطالعــات ارزیابــی

 :eمــارن و آهکــی و  :fآهکــی) گســترش دارنــد .ایــن

جنــوب شــرق تهــران 35 km ،وراميــن و در گســتره ‘30
ْ 51تــا ‘ 51ْ 45طــول شــرقي و ‘ 35ْ 04تــا ‘35ْ 50

و ذخیرهســازی گاز و همچنیــن بازیافــت گاز از ایــن
مخــزن جهــت تخمیــن میــزان ذخیــره و حجــم قابــل

برداشــت هیدروکربــور از مخــزن ،پارامترهــای متنوعــی

عــرض شــمالي قــرار دارد (شــکل  .)1محققیــن مختلفــی

همچــون نــوع و مقــدار تخلخــل ،مقــدار تراوایــی ،درصــد

شناســی و فسیلشناســی (بهطــور مثــال مظاهــری

و فشــار مخــزن در نظــر گرفتــه میشــود [ ،]14کــه

و محیــط رســوبی (بهطــور مثــال محمــدی و همــکاران

ذخیرهســازی گاز در ایــن مخــزن صــورت گرفتــه اســت.

[ )]8و چینهنــگاری سکانســی (بهطــور مثــال روتــر

یکــی از عوامــل موثــر بــر کیفیــت مخزنــی ســازند قــم

در ســالهای اخیــر ایــن ســازند را بــه لحــاظ چینــه
[ ،]3محمــدی و همــکاران [ ]4و جاللــی [ ،)]5رخســاره

[ ،]6زبیحــی و همــکاران [ ]7و جاللــی و همــکاران
و همــکاران [ ،]9جاللــی و همــکاران [ ،]10مظاهــری
[ ،]11کاراوان و همــکاران [ ]12و امیرشــاهکرمی و

کاراوان [ )]13مــورد مطالعــه قــرار دادنــد و اقــدام بــه

اشباعشــدگی ســیاالت مخــزن ،گرانــروی ســیاالت

ایــن مطالعــات توســط شــرکتهای نفتــی و شــرکت
ایــن مطالعــه نیــز بــا هــدف بررســی انیدریــت بهعنــوان

حائــز اهمیــت اســت کــه نتایــج آن میتوانــد بخشــی
از مطالعــات مخزنــی ایــن ســازند را در ناحیــه مــورد

مطالعــه پوشــش دهــد .تبخیریهــا طیــف گســتردهای

تعبیــر و تفســیر نهشــتههای ســازند قــم در ناحیــه

از نهشــتههای شــیمیایی هســتند کــه بهصــورت رشــد

بــا ســنگ مخــزن ســازند قــم ،در راســتاي حــل معضــل

میزبــان تشــکیل میشــوند .انیدریــت از کانیهــای

الگــو و اطــراف آن نمودهانــد .مخــزن آبــي يورتشــاه

بلــوری ،جانشــینی و یــا ســیمان درون ســنگهای

كمبــود گاز اســتان تهــران بــه جهــت ذخيرهســازي

تبخیــری اســت کــه در ایــن مخــزن حضــور دارد ،لــذا

خطــوط لولــه سراســری انتقــال گاز ،مــورد توجــه قــرار

از عوامــل دیاژنــزی مؤثــر بــر خــواص مخزنــی بهصــورت

گاز ،بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن بــه شــهر تهــران و

گرفتــه اســت .بررســی ویژگیهــای پتروفیزیکــی ســازند

در ایــن مقالــه ،تأثیــر انیدریتیشــدن ،بهعنــوان یکــی
کیفــی بررســی میشــود.

شکل  1موقعيت جغرافيايي ساختار تاقديس يورتشاه (نقشه 1/1000000شرکت ملی نفت ایران)
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تنــوع در نــوع و بافــت ســنگ مخــزن در کنــار عملکــرد

مخزنــی ســازند قــم در تاقديــس يورتشــاه ،از اطالعــات

فرآیندهــای دیاژنــزی باعــث ناهمگونــی توالیهــای

چــاه بهصــورت زیــر اســتفاده شــد:

پیچیدگــی در تفســیر ویژگیهــای مخزنــی آنهــا

و خردههــای حفــاری ســازند قــم در چهــار چــاه صــورت

مخزنــی در مخــازن کربناتــه و آواری و در نتیجــه

میشــود .ایــن امــر باعــث توزیــع غیریکنواخــت سیســتم

تخلخــل و در نتیجــه ،ناهمگونــی تراوایــی در مخــزن

 -1مطالعــه مقاطع نازک میکروســکپی تهیه شــده از مغزه

گرفــت کــه شــامل  312نمونــه از ضخامــت

m

151/1

در چــاه يورتشــاه 170 ،1-نمونــه از ضخامــت 224/4 m

میگــردد کــه بــه نوبــه خــود تأثیــر قابــل توجهــی

در چــاه يورتشــاه 110 ،2-نمونــه در چــاه يورتشــاه3-

مخــزن خواهــد داشــت.

بخــش رأســی ســازند قــم بــه ضخامــت  338 mدر

بــر تخمیــن ذخیــره هیدروکربــور و همچنیــن بازدهــی
تعییــن میــزان انیدریــت و نحــوه توزیــع آن در مخــزن

بهعنــوان یکــی از منش ـأهای ذکــر شــده در تولیــد

H 2S

میتوانــد بــه پيشبينــي وجــود ایــن گاز در ميــدان
کمــک نمایــد .از آنجــا کــه ایــن گاز یکــی از عوامــل
ایجــاد ریســک بــه جهــت ایجــاد انفجــار اســت ،لــذا

بررســی میــزان آن بــه هنــگام ذخیرهســازی گاز ضــروری

اســت و بــه كاهــش ريســک توليــد میانجامــد .ســازند
قــم در تاقدیــس یورتشــاه بــا ســن میوســن زیریــن

شــامل توالــی کربناتهــا ،مــارن و تبخیریهاســت.
نتایــج ايــن بررســي نشــان ميدهــد کیفیــت مخزنــی

ايــن ســازند متأثــر از فرآیندهــای دیاژنــزی در طــول
زمــان اســت .از جملــه فرآیندهــاي دیاژنــزی ،گســترش

انيدريــت بهصــورت بافتهــاي مختلــف ماننــد ســیمان
انیدریــت بــا بافــت پویکیلوتوپیــک یــا دربرگیرنــده،
فراگیــر ،پرکننــده خلــل و فــرج و شکســتگی ،بههمــراه

گرهــک و بلورهــای پراکنــده در عضوهــای مــورد مطالعــه
اســت.

روش کار

بهدلیــل اینکــه کلیــه چاههــای یورتشــاه در یــک
ناحیــه تکتونیکی-رســوبی یعنــی ناحیــه مــره کــوه قــرار
دارنــد و تغییــرات رخســاره و ضخامــت ســازند قــم در
ایــن محــدوده از ســازند قــم نســبتاً کــم اســت ،لــذا بــه

نظــر میرســد کــه تلفیــق اطالعــات بهدســت آمــده از
چاههــای یورتشــاه بــا یکدیگــر ،نتایــج قابــل اعتمــادی
را فراهــم نمایــد .در ایــن مطالعــه ،جهــت شناســایی

بافتهــاي مختلــف انیدریــت و بررســی ویژگیهــای

بــه ضخامــت  394/3 mو  43نمونــه از  51 mمغــزه
چــاه يورتشــاه 4-هســتند .انتخــاب نمونههــا براســاس
تغييــرات سنگشناســی و تقريبــاً در فواصــل 30 cm
از مغزههــا و

m

 2-3از خردههــاي حفــاري صــورت

گرفتــه اســت .در بررســي و توصيــف بافتهــاي مختلــف
انیدریــت از تقســیمبندی لوســیا [ ]15و در تخمیــن

درصــد انــواع انیدریــت در مقاطــع نــازک از نمــودار

مقایســهای تخمیــن درصــد چشــمی کــه کــه تــری و

چیلینجــر ارائــه نمودهانــد [ ]16اســتفاده گرديــد.
شــایان ذکــر اســت کــه در زمــان انجــام ايــن مطالعــه از

چــاه یورتشــاه 2-و  3تنهــا گــزارش پتروگرافــي شــركت

 KBBموجــود بــود [17و  ]18و در چــاه یورتشــاه4-

بهعــاوه ایــن دو چــاه امــكان دسترســي بــه مقاطــع

نــازك نبــود ،امــا در ایــن مطالعــه از مغــزه چــاه4-

دوبــاره  43مقطــع نــازک تهیــه و مطالعــه گردیــد.

 -2مطالعــه  17نمونــه توســط میکروســکپ الکترونــی

1

و آنالیــز پــراش اشــعه ایکــس 2بــرروی  95نمونــه از

چــاه یورتشــاه 3-در ســازند قرمــز باالیــی و ســازند
قــم بــه ضخامــت  394/3 mبراســاس ســری اســتاندارد

 ]18[ ISO 9000/EN, 29000/BSانجــام شــد .مطالعــه

 86نمونــه از چــاه یورتشــاه 2-جهــت مطالعــات معمولــی
آنالیــز مغــزه ]19[ 3کــه توســط شــرکت آلمانــی

GMBH

انجــام شــد و از نتایــج ایــن گزارشهــا بــا اجــازه از

شــرکت کارفرمــای ایــن مطالعــه (شــرکت ذخیرهســازی
گاز طبیعــی) اســتفاده گردیــد.

)1. Scanning Electron Microscopy (SEM
)2. X-Ray Diffraction (XRD
)3. Routine Core Analysis Report (RCAL
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 -3بررســی نمودارهــای پتروفیزیکــی موجــود در
چــاه یورتشــاه 4-از عمــق

m

 932-1326و مطالعــه

زمینشناســی ســاختمانی و رسوبشناســی []20

حاصــل از توصیــف ماکروســکپی مغزههــای ایــن چــاه در

 51 mمغــزه از بخــش رأس ســازند قــم صــورت گرفــت.

الیههــای نازکتــر (حداقــل

cm

 )20در عضوهــای

e

و  fچاههــای یورتشــاه دیــده میشــود (شــکل  2ب ،پ
و ت) .الیــه انیدریــت میتوانــد بهعنــوان ســنگپوش

بخشهــای مخزنــی پائینــی ســازند قــم باشــد .بــا انطبــاق

انیدریتهــای شناســائی شــده بــرروی مقاطــع نــازک
و مشــاهده ماکروســکپی ایــن انیدریتهــا بهصــورت
الی ـهای بــرروی مغــزه در همیــن عمــق ،وجــود انیدریــت

نتایج تحقیق

الیــهای تأییــد شــد .حضــور ایــن انیدریــت در ســازند

شناخت انواع بافتهاي انیدريت

کانــی انیدریــت بهصــورت رخســاره مســتقل و یــا بــا
بافتهــاي گوناگــون همــراه بــا دولومیتهــا (شــکل 2

الــف) در داخــل رخســارههای کربناتــه در ســازند قــم
تاقدیــس یورتشــاه دیــده میشــود .بافتهــاي شناســائی

شــده در ســازند قــم ایــن ناحیــه عبارتنــد از:

قــم بهصــورت اولیــه (بهدلیــل بافــت دم چلچلــهای در

انیدریتهــای ایــن بخشهــا) اســت.
سیمان انیدریتی

ســیمان انیدریتــی یکــی از عوامــل اصلــی تأثیرگــذار در

کاهــش خــواص مخزنــی ســازند قــم اســت .ایــن ســیمان

 -1انیدریــت الیــهای ایــن نــوع انیدریــت میتوانــد

در ایــن مخــزن ماننــد ســیمان کلســیتی و دولومیتــی،

الیههــای باالتــر شــود .در بررســی ضخامــت آن در

محیطهــای دیاژنــزی ،انیدریــت بهصــورت جانشــینی

بهعنــوان ســدی مانــع مهاجــرت هیدروکربــور بــه
چاههــای تاقدیــس یورتشــاه ،ضخامــت آن حداکثــر
در حــدود

m

 6در چــاه یورتشــاه 1-و

یورتشــاه 4-در عضــو

d

m

 5در چــاه

اســت .همچنیــن بهصــورت

الف

فضــای تخلخــل بیــن دانههــا را پــر میکنــد .در

ژیپــس و هــم بهصــورت پرکننــده حفــرات و قالبهــای

انحاللــی و یــا شکســتگیها مشــاهده میشــود.

ب

ت

پ

شکل  2الف) حضور انيدريت بههمراه دولوميت در چاه یورتشاه ،1-ب) انیدریت الیهای در عضو  ،dچاه یورتشاه ،4-پ) تخلخل بینبلوری
شکلگرفته در انیدریتهای سوزنی ،عضوهای  e-fچاه یورتشاه ،3-تصویر  SEMاز عمق  ،1261/5 mت) انیدریتهای سوزنی که مابین
آنها تخلخلهای بین بلوری شکل گرفته است ،تصویر  SEMاز چاه یورتشاه 3-در عضو  ،c-4عمق 1344/03 m

شماره  ،109بهمن و اسفند 1398
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-2انیدریــت پویکیلوتوپیــک یــا دربرگیرنــده ايــن بافــت

مختلــف دیاژنــزی تشــکیل شــدهاســت.

بهصــورت جانشــینی در زمینــه ســنگ (شــکل  3الــف)

نــوع انیدریــت بهصــورت تجمعــی از بلورهــای بــزرگ بــا

در انــواع رخســارههای مخزنــی دیــده میشــود کــه
و همچنیــن ،در مــواردی بهصــورت پرکننــده تخلخــل
(شــکل  3ب) و نیــز بهطــور بخشــی در ماسهســنگهای
قاعــدهای عضــو  c-4مشــاهده میشــود (شــکل  3پ).

 -3ســیمان انیدریــت فراگیــر 1و پرکننــده تخلخــل 2ایــن

گســترش پراکنــده و نامنظــم درون مخــزن وجــود دارد.

در بخشهایــی از ایــن ســازند بهصــورت ســیمان در
مراحــل انتهایــی دیاژنــز دفنــی ،فضاهــای موجــود را

ســیمان انیدریــت پویکیلوتوپیــک از انــواع بافــت هــای

پرکــرده و موجــب کاهــش کیفیــت مخزنــی شــده اســت

انیدریــت موجــود در ایــن مخــزن اســت کــه طــی مراحــل

اســکلتی کربناتــه نیــز دیــده میشــود (شــکل  3ت).

انیدریــت کومــهای و بهعنــوان فراوانتریــن بافــت

(شــکل  3ت تــا د) .تشــکیل ایــن انیدریــت در قطعــات

ب

الف

ت

ج

ح

خ

پ

چ

د

ـکل  3انــواع ســیمان انیدریــت پویکیلوتوپیــک و فراگیــر در ســازند قــم ،الــف) جانشــینی انیدریــت ( )Aflدر زمینــه میکرایتــی ،تصویــر
شـ
 SEMاز چــاه یورتشــاه 3-در عمــق  ،1261/5 mب) ســیمان پرکننــده تخلخــل ،پ) ســیمان انیدریــت پویکیلوتوپیــک در ماسهســنگهای
قاعــدهای ســازند قــم ،عضــو  c-4در چــاه یورتشــاه ،1-ت) ســیمان انیدریــت فراگیــر پرکننــده و جانشــینی در تخلخــل قالبــی فســیل،
ج) ســیمان انیدریــت فراگیــر بهصــورت جانشــینی در دانههــا و پرکننــده قالــب خالــی آنهــا ،چ) ســیمان انیدریــت فراگیــر بهصــورت
کومـهای کــه دارای ادخــال دولومیــت اســت ،ح) ســیمان انیدریــت فراگیــر کومـهای کــه بعــد از تراکــم دانههــا و بهصــورت جانشــینی در
رخســاره دولوپکســتون شــکل گرفتــه اســت ،خ) ســیمان انیدریــت کومـهای بهصــورت بلورهــای درشــت جانشــینی ،د) ســیمان انیدریــت
فراگیــر کومـهای در رخســاره دانــه غالــب گرینســتونی کــه همــراه بــا انحــال اســت.
1. Pervasive Anhydrite Cement
2. Pore-filling
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 6الــف ،ب و پ) .گرهــک هــای انیدریــت معمــوالً طــی

انــدازه درشــت بلورهــا و گســترش آن بعــد از ســیمانهای

کلســیتی مراحــل اولیــه دیاژنــز ،بیانگــر تشــکیل آن طــی

مراحــل اولیــه دیاژنــز در محیطهــای ســبخائی و در

جانشــینی دانههــا (شــکل  3ج) و نیــز ســیمانهای

میشــوند [ 23،24،25و  .]26بــه ســمت بخشهــای

یــا ســیمانهای مراحــل قبلــی درون ایــن نــوع ســیمان،

شــوری بهتدریــج بــر تعــداد و بزرگــی گرهکهــا افــزوده

رخســارههای دانهریــز ماننــد دولومادســتونها تشــکیل

مراحــل دیاژنــز دفنــی اســت .برخــی شــواهد از قبیــل

باالیــی منطقــه بــاالی جــزر و مــدی یــا ســبخا بــا افزایــش

نســل قبلــی ،وجــود ادخالهــای دولومیــت (شــکل  3چ)

همراهــی آن بــا ســیمانهای مراحــل تدفینــی و تشــکیل

شــده و ســاخت قفــس مرغــی را ایجــاد میکننــد [27

بهصــورت بلورهــای بــزرگ (شــکل  3خ) بیانگــر تشــکیل

دولومیتیشــده [ ،]29تشــکیل آنهــا را در بخشهــای

داشــت در مــواردی انحــال بخشــی انیدریــت فراگیــر آن

 -6بلورهــای انیدریــت پراکنــده و منفــرد ،ایــن بلورهــا

و  .]28همراهــی ایــن گرهکهــا بــا اســتروماتولیتهای

ایــن ســیمان پــس از تراکــم (شــکل  3ح) و حضــور آن

باالیــی پهنــه جــزر و مــدی یــا ســبخا تأییــد میکنــد.

آن طــی مراحــل دیاژنــز دفنــی اســت [ .]21بایــد توجــه

بهصــورت پراکنــده گســترش یافتهانــد .شــکل بلورهــا

را بهصــورت کومــهای و پراکنــده نمایــان میســازد کــه

تشــخیص آنرا از ایــن نــوع ســیمان مشــکل مینمایــد

بــه شــکل لوزالوجهــی ،همبعــد و در مــواردی بــه فــرم

بــا ایجــاد فضاهــای تخلخــل بهــم مرتبــط بــوده کــه از

اثــر رخنمــون یافتــن در ســطح و انحــال ایــن بلورهــا،

 -4ســیمان انیدریــت پرکننــده شکســتگیها ایــن نــوع

رســوبات باقیمانــده و یــا توســط ســیمانهای کلســیتی

تدفیــن ،تخلخلهــای حاصــل از شکســتگی را بهطــور

بــاالی پهنــه جــزر و مــدی تــا ابتــدای ســبخا طــی مراحــل

چندبلــوری اســت (شــکل  6ت و ج) .در مــواردی در

(شــکل  3د) .در ایــن حالــت انحــال ایــن ســیمان همــراه

قالبهــای آنهــا بهصــورت تخلخلهــای مجــزا درون

دیــدگاه مخزنــی حائــز اهمیــت اســت [.]22

پــر شــده اســت .ایــن بلورهــا بیشــتر در رخســارههای

بافــت انيدريــت پــس از شکســتگی ســنگها در مرحلــه

اولیــه دیاژنــز تشــکیل شــدهاند [ ،]30کــه همراهــی

کامــل یــا بخشــی مســدود نمــوده اســت (شــکلهای
 4الــف و ب و  5الــف و ب) .معمــوالً بهصــورت ســیمان

اســتروماتولیتهای دولومیتیشــده بــا ایــن بافــت تأییــدی

در رخســارههای دانهریــز دولومادســتونی یافــت میشــود.

و مــدی در ســازند قــم ایــن تاقدیــس گســترش چندانــی

بــر ایــن محیــط اســت [ .]29از آنجاکــه رخســارههای جــزر

دیاژنــز تدفینــی ،همــراه بــا ســایر ســیمانهای دفنــی و

ندارنــد ،ایــن بافــت تأثیــر چندانــی در کاهــش کیفیــت

ایــن بافــت در تاقدیــس یورتشــاه گســترش چندانــی نــدارد.

 -5گرهکهــای انیدریــت ایــن نــوع بافــت بــا انــدازه

مخزنــی نــدارد .بهطــور کلــی ،بلورهــای انیدریــت پراکنده و

روی نمونههــای مغــزه قابــل تشــخیص اســت (شــکل

شــدهاند.

بــزرگ در زمینــهای از آهــک دانــه ریــز (مادســتون) در

الف

منفــرد و گرهکهــای انیدریــت طــی دیاژنــز اولیــه تشــکیل

ب

شــکل  4الــف) ســيمان انيدريــت ،شكســتگي را بــه طــور كامــل پــر كــرده اســت ،چــاه یورتشــاه ،1-ب) شکســتگی توســط ســیمان
کلســیتی ( )cو ســیمان انیدریتــی ( )Aflبهطــور بخشــی پــر شــده اســت ،تصویــر  SEMاز چــاه یورتشــاه ، 3-عمــق 1296 m

شماره  ،109بهمن و اسفند 1398

150

ب

الف

شــکل  5الــف) ســیمان کلســیتی پرکننــده شکســتگی ،در کنــار آن انیدریــت ( )Aflنیــز بهعنــوان ســیمان پرکننــده دیــده میشــود،
تصویــر  SEMاز چــاه یورتشــاه ،3-عمــق  ،1248/72 mب) انیدریــت ( )Aflبههمــراه ســیمان کلســیتی کــه پرکننــده تخلخــل شکســتگی
هســتند ،تصویــر  SEMاز چــاه یورتشــاه ،3-عمــق 1248/72 m

ب

الف

پ

ت

ج

شــکل  6الــف) شکســتگیهای پرشــده کــه گرهکهــای انیدریتــی آنهــا را احاطــه کردهانــد ،چــاه یورتشــاه ،4-عمــق  ،1004/1 mب)
گرهــک انیدریتــی بــا بافــت قفــس مرغــی پ) گرهکهــای انیدریــت پراکنــده در متــن ماتریکــس ،ت) بلورهــای پراکنــده تبخیــری در
متــن ماتریکــس مربــوط بــه قســمت فوقانــی پهنــه جــزر و مــدی تــا محیــط ســبخائی ،ج) بلورهــای پراکنــده ژیپــس کــه در قالبهــای
لــوزی شــکل بلورهــای دولومیــت پراکنــده در متــن ماتریکــس جانشــین شــدهاند ،رخســاره مربــوط بــه پهنــه جــزر و مــدی

جــدول  1بهصــورت شــماتیک انــواع بافتهــاي انیدریــت

انیدریــت در ایــن چــاه را بهطــور متوســط  %3-8بیشــتر

میدهــد .تنــوع بافتهــاي انیدریــت بازتابــي از زمــان

خــواص مخزنــی ســازند قــم در مطالعــات زمینشناســی

و توالــی پاراژنتیکــی آنهــا را در مخــزن مــورد مطالعه نشــان

تشــکيل و خاســتگاه اوليــه آنهــا اســت .درصــد فراوانــی

نشــان میدهند.بررســی تأثیــر ســيمان انيدريــت بــر
مخــزن ،تشــکیل انــواع انیدریــت میتوانــد بــه دو صــورت

ت در چــاه یورتشــاه 1-در شــکل
انــواع بافــت هــای انیدریـ 

افزاینــده و یــا کاهنــده کیفیــت مخزنــی عمــل نمــوده و

نمودارهــاي متقاطــع پتروفيزيکي ( NPHI/RHOBشــکل 8

مخزنــی مؤثــر باشــد .بهطورکلــی سیمانیشــدن ،انحــال

 7نشــان داده شــده اســت .بررســي انجــام شــده بــر روي

الــف) و ( NPHI/DTشــکل  8ب) چــاه یورتشــاه ،4-حضــور

ت را نشــان میدهــد .ایــن نمودارهــا پراکندگــی
انیدریــ 

بهصــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم برکیفیــت خــواص
و توســعه شکســتگیها مهمتریــن فرآیندهــای دیاژنتیکــی

کنترلکننــده کیفیــت ســنگ مخــزن قــم هســتند.

بررسي توزیع انیدریت و تأثیر ...
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جدول  1انواع انیدریت و توالی دیاژنتیکی آن در تاقدیس یورتشاه
ﻣﺣﯾط ھﺎی دﯾﺎژﻧزی

ﺷرح

ﺗدﻓﯾن ﻋﻣﯾﻖ

ﺗدﻓﯾن ﮐم ﻋﻣﻖ

ﻣﺣﯾط دﯾﺎژﻧزی ﺳطﺣﯽ

ژﯾﭘس و اﻧﯾدرﯾت ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘﮭﻧﮫ ﺟزر و ﻣدی اﺳت

وﻗﺎﯾﻊ دﯾﺎژﻧﺗﯾﮑﯽ
ﻣﺗداول
ﮐﻣﺗر ﻣﺗداول
ﺑﻠورھﺎی ﺗﺑﺧﯾری ﭘراﮐﻧده
اﻧﯾدرﯾت ﻧدوﻟﯽ

ﺑﯾﺷﺗر در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺣﯾط ﺳﺑﺧﺎﺋﯽ و ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺷوراﺑﮫ ھﺎی ﻣﻧﻔذی درون
رﺳوﺑﺎت ﺗﺷﮑﯾل ﺷده و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺻورت ژﯾﭘس اوﻟﯾﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑﺎﺷد

اﻧﯾدرﯾت ﻻﯾﮫ ای

درون ﺷوراﺑﮫ ھﺎی ﺳﺑﺧﺎﺋﯽ و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺻورت ژﯾﭘس اوﻟﯾﮫ ﺗﮫ ﻧﺷﯾن ﺷده

اﻧﯾدرﯾت ﭘوﯾﮑﯾﻠوﺗوﭘﯾﮏ

ﺑﺻورت ﭘرﮐﻧﻧده ﺗﺧﻠﺧل و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﮔﺎھﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ادﺧﺎل دوﻟوﻣﯾت

اﻧﯾدرﯾت ﻓراﮔﯾر

ﺑﻠورھﺎی درﺷت ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﯾﮑﻧواﺧت ،ﭘرﮐﻧﻧده ﮐل ﻣﻧﺎﻓذ رﺧﺳﺎره داﻧﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن

اﻧﯾدرﯾت ﭘرﮐﻧﻧده ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ

ﺑﻠورھﺎی درﺷت ،ﻋﻣدﺗﺎ ﭘرﮐﻧﻧده ﺷﮑﺳﺗﮕﯾﮭﺎی ﻣوﺟود در دوﻟوﻣﺎدﺳﺗوﻧﮭﺎ
اﻓزاﯾش ﻋﻣﻖ و ﭘﯾﺷرﻓت زﻣﺎن

شکل  7درصد فراوانی انواع انیدریت در سازند قم ،چاه یورتشاه1-
% NPHI

% NPHI

110
100

70

2/4

()us/ftاDT

80

2/2

2/6
2/8

60
0/5

0/4

0/3

0/2

0/1

50
-0/0 0/0

0/20 0/30 0/400/45

3/0
-0/050/00 0/10

شکل  8الف) کراس پالت  NPHI/DTدر چاه یورتشاه ،4-ب) کراس پالت  NPHI/RHOBدر چاه یورتشاه4-

()g/cm3اRHOB

90

2/0
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مهمتریــن عوامــل دیاژنــزی کاهشدهنــده تخلخــل و

تراوایــی در ســازند قــم تراکــم و سیمانیشــدن اســت.

آثــار تراکــم در ایــن مخــزن بهصــورت گســترش
اســتیلولیتها بــرروی مغزههــا و سیمانیشــدن

بهصــورت پرکننــده منافــذ تخلخــل و شکســتگیها
قابــل مشــاهده اســت.

در بررســی انجــام شــده توســط میکروســکپ الکترونــی

و آنالیــز پــراش اشــعه ایکــس در چــاه یورتشــاه،3-
ســیمانهای کلســیتی بــه فــور ،کمــی کلســیت

آهــندار ،دولومیــت ،دولومیــت آهــندار و انیدریــت
(بهترتیــب فراوانــی آنهــا کاســته میشــود) بهطــور

وســیعی تخلخلهــای اولیــه و ثانویــه را پــر کردهانــد.
شــبکه تخلخلهــای بــاز بهطــور محلــی شــامل
شکســتگیهایی اســت کــه بــه میــزان زیــاد تــا متوســط

پرشــدهاند .اســتیلولیتها و ریزتخلخلهــای درون
ماتریکــس میکرایتــی گســترش دارنــد .اســتیلولیتها

نیــز ریزتخلخلهــای موجــود در ماتریکــس را بــا
رس پرکــرده و باعــث کاهــش تراوایــی قائــم شــدهاند
[ .]15مطالعــه محیــط رســوبی مغــزه چــاه یورتشــاه4-

کــه معــادل بــا بخشهــای باالیــی عضــو  eو عضــو

f

نتیجهگیــری بهتــر بــا تهیــه مقاطــع نــازک میکروســکپی
جدیــد ( 43مقطــع) از چــاه یورتشــاه 4-وجــود ســیمان
انیدریتــی بررســی و حضــور آن در ایــن میــدان کامــ ً
ا
محــرز شــد [ .]11وجــود ســازند قرمــز باالیــی در مــرز

باالیــی ســازند قــم بههمــراه الیههــای تبخیــری فــراوان
میتوانــد بهعنــوان نزدیکتریــن منشــأ و از جملــه منابــع

اصلــی تأمینکننــده رســوب ســیمان انیدریــت باشــد

کــه ایــن ســیمان در اثــر شستشــوی الیههــای تبخیــری
بــاال و نفــوذ بــه الیههــای زیریــن بهصــورت ســیمان بــه
شــکل ثانویــه تشــکیل میگــردد .ایــن منشــأ بهدلیــل

وجــود الیههــای تبخیــری نزدیــک بــه ســازند قــم

حــاوی انیدریــت فــراوان -کــه بهعنــوان پوشســنگ

مخــزن قــم مطــرح اســت -بهعنــوان منشــأ احتمالــی

انیدریــت در نظــر گرفتــه میشــود .چــاه یورتشــاه 4-در

عضوهــای  eو  fدارای شکســتگیهای پرشــده بــا کلســیت
و انیدریــت تــا شکســتگیهای بــاز بههمــراه زون گســلی
فاقــد کانیزایــی اســت و زون مخزنــی مناســبی جهــت

تولیــد اســت [.]11

ســازند قــم در ایــن میــدان بــا عضــو  c-4آغــاز شــده کــه
در قاعــده شــامل آهــک بــا قطعــات کنگلومرائــی اســت

اســت ،نشــان میدهــد کــه سنگشناســی آهــک تــا

و در ادامــه آهــک بــا میــان الیههــای آهــک رســی

را دارد .بررســی کــه شــرکت پژوهشــگاه نفــت در ایــن

ایــن مطالعــه امکانپذیــر نیســت و براســاس تغییــرات

آهــک رســی بــا بافــت گل پشــتیبان بیشــترین توســعه

تهنشســت یافتــه اســت .جداســازی عضوهــای  eو  fدر

چــاه انجــام داده اســت [ ،]20نشــان میدهــد کــه

سنگشناســی کــه در بخــش باالیــی غالــب آن مــارن

شکســتگیهایی کــه در مجــاورت گرهکهــای بــزرگ

آهــک ماس ـهای و بخــش زیریــن شــامل ســنگ آهــک،

انیدریــت را نشــان نمیدهنــد .امــا در مطالعــات انجــام

نزدیــک بــه رأس اســت ،قابــل مطالعــه اســت و در

پرشــدگی شکســتگیها تنهــا بــا کلســیت اســت .حتــی

تــا ســنگ آهــک رســی ،قســمت میانــی شــامل ســنگ

انیدریــت قــرار دارنــد ،نیــز هیچگونــه پرشــدگی بــا

دولومیــت ،ســنگ آهــک رســی و الیههــای ژیپســی

گرفتــه بــا میکروســکپ الکترونــی بــرروی نمونههــای

مجمــوع بهصــورت تناوبــی از ســنگ آهــک تــا ســنگ

مطالعــات مقاطــع نــازک میکروســکپی در اعمــاق

 eو  fرســوبات بیشــتر بهصــورت گل غالــب بــوده و

مختلــف ســازند قــم بهصــورت  felted lathیــا بلورهــای

براســاس مطالعــه  17نمونــه در میکروســکپ الکترونــی

اســتیلولیتها ،قالبهــای فســیلی و شکســتگیهای

ایــن چــاه ریزتخلخــل شناســائی شــده اســت.

چــاه یورتشــاه 3-در عمــق  1248/72 mو همچنیــن

آهــک رســی و مقــدار کمــی مــارن اســت .در عضوهــای

مختلــف ،بــه حضــور ســیمان انیدریــت در بخشهــای

تناوبــی از مــارن و آهــک رســی مشــاهده ميشــود.

پوئیکیلوتوپیــک پرکننــده حفــرات ،شکســتگیها ،منافــذ

کــه در چــاه یورتشــاه 3-انجــام شــد ،عمــده تخلخــل

بیناســکلتی در ایــن چــاه اشــاره دارد [ .]15لــذا ،جهــت
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نمودارهــای پتروفیزیکــی چــاه یورتشــاه 4-در نرمافــزار

افزایــش تراوایــی در ســازند قــم شــده اســت عمدتــاً در

مجموعــه اصلــی چــاه بــاز 1بهجــز نمــودار مقاومــت کــه در

موضــوع ســبب شــده اســت کــه بخشهــای تولیدکننــده

 Elanبهطــور کامــل از عمــق  932تــا  1326 mبــرروی

چــاه گرفتــه نشــده ،تفســیر شــد کــه در روی آن تخلخــل
تفســیر شــده در بخشهــای پایینــی عضوهــای  c-4تــا ،e

بیــن  %5-8اســت ،امــا در بخشهــای باالیــی عضــو  eو
در عضــو  fا( ،)1100 m- 940ریزتخلخــل افزایــش یافتــه
و بــر میــزان تخلخــل میافزایــد کــه براســاس تفســیر

نمودارهــای پتروفیزیکــی و انطبــاق آنهــا بــا نمونههــای
مغــزه تخلخــل بیــن  9تــا  %12تأییــد میگــردد (شــکل

 .)]31[ ،9بــر مبنــای شــواهد میکروســکپی ،تخلخــل
ثانویــه در تاقدیــس یورتشــاه عمدتــاً شکســتگی و
بهطــور کمتــر تخلخــل قالبــی (در قالــب اســکلتها)
اســت کــه بــه تخلخــل موجــود اضافــه شــده و تــا حــد

زیــادی کیفیــت مخزنــی ،وابســته بــه آن اســت .تخلخــل

حاصــل از شکســتگی در نمونههــای مغــزه و مقاطــع

میکروســکپی مارنهــا و آهکهــای مارنــی بخــش

e

مارنهــا و آهکهــای مارنــی مشــاهده مــی شــود .ایــن

در چاههــای تولیــدی ســازند قــم بهطــور مثــال در
میــدان البــرز صرفــاً منطبــق بــر مارنهــا و آهکهــای
مارنــی دارای شکســتگی باشــد .همچنیــن در چنــد تســت
تولیــدی کــه در چاههــای میــدان یورتشــاه انجــام شــده

اســت ،نیــز بخشهــای مخزنــی منطبــق بــر مارنهــا و

آهکهــای رســی دارای شکســتگی عضوهــای  eو  fاســت.
در ســازند قــم ایــن عضوهــا بــا وجــود بــاال بــودن درصــد
اشــباع آب ،تــوان تولیــد خوبــی خواهنــد داشــت ،چراکــه

در آنهــا بهدلیــل ریزتخلخــل بــودن بافــت ســنگ ،کشــش

ســطحی ماتریکــس رســی نســبت بــه آب بیشــتر شــده
و متعاقبــاً درصــد آب غیرقابــل تولیــد 2بیشــتر خواهــد

بــود .چنانچــه در میــدان یورتشــاه نیــز ریزتخلخلهــا در

عضوهــای  eو  fفــراوان اســت (شــکلهای  10و .)11

بررســی نتایــج آزمایــش مغزههــا در ســازند قــم میــدان

و  c-4ســازند قــم قابــل مشــاهده اســت .شکســتگیها

البــرز تأییــد میکنــد کــه ایــن عضوهــا بهدلیــل بــاال

ســازند قــم هســتند و باعــث افزایــش تراوایــی از کمتــر

وجــود اشباعشــدگی بــاالی آب (تــا حــدود  )%75هــم

از مهمتریــن عوامــل دیاژنــزی افزایشدهنــده تراوایــی

 0/01 mDدر ماتریکــس فاقــد شکســتگی بــه حــدود
 40 mDدر بخشهــای همــراه بــا شکســتگی گردیــده

اســت .در ضمــن ایجــاد شکســتگی کــه منجــر بــه

بــودن درصــد اشباعشــدگی آب غیرقابــل اســتحصال بــا
میتواننــد مخــزن و زون تولیــدی خوبــی باشــند و قابلیــت
تولیــد در مناطقــی کــه بــا شکســتگیها همــراه باشــند،

بهدلیــل افزایــش تراوایــی ،افزایــش خواهــد یافــت.

شکل  9مطابقت الگ پتروفیزیکی تخلخل با تخلخل حاصل از مغزه در سازند قم ،چاه یورتشاه ،4-مقیاس قائم1/1000
1. Basic Partial Set of Open Hole Wirelines Tools
2. Irreducible Water Saturation
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فضای منفذ تزریق شده%

فضای منفذ تزریق شده%
ب

الف
شعاع ورودی قطر گلوگاه ()µm

شعاع ورودی قطر گلوگاه ()µm

فضای منفذ تزریق شده%

فضای منفذ تزریق شده%
د

ج
شعاع ورودی قطر گلوگاه ()µm

شعاع ورودی قطر گلوگاه ()µm

شــکل  10اندازهگیــری گلــوگاه منافــذ چهــار نمونــه از چــاه یورتشــاه ،2-قطــر منافــذ از آنالیــز فشــار موئینگــی بــا تزریــق جیــوه محاســبه
شــده اســت ،الــف) نمونــه از عمــق  541/73 mبــا تخلخــل  %13/9و تراوایــی  ،0/03 mDب) نمونــه از عمــق  576/18 mبــا تخلخــل %9/3
و تراوایــی  ،0/17 mDج) نمونــه از عمــق  629/95 mبــا تخلخــل  %9/1و تراوایــی کمتــر از  ،mD 0/01د) نمونــه از عمــق  706/2 mبــا
تخلخــل %8و تراوایــی کمتــر از ]17[ 0/01 mD
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پراکندگی اندازه منفذ ،شماره نمونه10 v:

پراکندگی اندازه منفذ ،شماره نمونه11 H:
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پراکندگی اندازه منفذ ،شماره نمونه18 v:
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پراکندگی اندازه منفذ ،شماره نمونه20 v:
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شــکل  11انــدازه منافــذ چهــار نمونــه از چــاه یورتشــاه ،4-پراکندگــی قطــر منافــذ براســاس توســط تئــوری  ،Dark and Ritter 1945بــا
اســتفاده از ســیال جیــوه انجــام شــد .الــف) نمونــه ازعمــق  ،1012/85 mب) نمونــه از عمــق  ،1014/86 mج) نمونــه ازعمــق ،1034/27 m
د) نمونــه از عمــق 1041/22 m

بهــره بــرداری از چاههــای البــرز  9 ،10و 11نشــان

میدهــد کــه مناطــق تولیدکننــده در بخــش  eعمدتــاً

افقهــای دارای شکســتگی و دارای اشــباع شــدگی آب در
محــدوده  %67-75هســتند کــه ایــن موضــوع تأییدکننــده
مطالــب فــوق اســت [ .]14اگرچــه ســازند قــم در ایــن

میــدان مخــزن آبــی بــوده و اشــباع آب %100اســت،
امــا بــا تخلیــه آب از ایــن عضوهــا میتــوان از آنهــا

بهعنــوان یــک مخــزن مناســب جهــت ذخیرهســازی

و تشــکیل انــواع ســیمانها از جملــه ســیمان انیدریتــی

شــده اســت کــه در بعضــی عضوهــا بههمــراه دیگــر

ســیمانها بهطــور کامــل تخلخــل موجــود را از بیــن
بــرده اســت .تخلخــل در عضــو  c-4عمدتـاً ریزتخلخــل در
ماتریکــس اســت کــه ریــز تخلخلهــا بهدلیــل کوچــک

بــودن گلوگاههــای تخلخــل ،تراوایــی بســیار کمــی هــم

دارنــد .بررســی نمونههــای مغــزه از چــاه یورتشــاه4-

نشــان میدهــد کــه عمــده تخلخــل در عضوهــای  eو

گاز اســتفاده نمــود .بهخصــوص آنکــه در ایــن عضوهــا
عمدتــاً شکســتگیها در مــارن و آهکهــای رســی

بــا مطالعــه ماکروســکپی مغــزه و مطالعــه نمودارهــای

در حالحاضــر عضوهــای  eو  fمخــزن قــم ،در ایــران

شکســتگیها بــه میــزان متوســط قابــل مشــاهده اســت

توســع ه یافتــه و باعــث افزایــش تراوایــی آنهــا شــده اســت.

مرکــزی و میــدان البــرز ،بخشهــای تولیــدی چاههــا را
تشــکیل دادهانــد [ .]14چرخــش آب غنــي از امــاح در

بیــن عضوهــای ســازند قــم میــدان یورتشــاه باعث رســوب

 fریزتخلخلهــا هســتند (شــکل  .]19[ ،)11همچنیــن،

پتروفیزیکــی چــاه یورتشــاه 4-در عضوهــای  eو  ،fتخلخــل
(شــکل  )9کــه در کنــار ریزتخلخــل در ماتریکــس ،تخلخل

را در حــدود  %1-1/5افزایــش میدهــد (شــکلهای 12
و.)13
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ماتريکــس ســازند قــم در ایــن میــدان اساســاً کــم

مخــازن زیریــن در منطقــه باشــد .اگرچــه کــه عضــو

شکســتگیها تراوایــی را بــه  40 mDمیرســانند (شــکل

قرمــز باالیــی هــم در ایــن میــدان بهعنــوان ســنگپوش

تــراوا 1و داراي تراوايــي  1تــا  0/01 mDميباشــد ،امــا

 .)14در چــاه یورتشــاه 4-روش اندازهگیــری تراوایــی،

c-4

خاصیــت مخزنــی ضعیفــی در ایــن میــدان دارد و ســازند
عضوهــای باالیــی ســازند قــم درنظــر گرفتــه شــده اســت.

اندازهگیــری تراوایــی هــوا 2اســت کــه بــا دســتگاه

بهطورکلــی ،میتــوان گفــت کــه توزیــع انیدریــت در

و از معادلــه دارســی بــرای محاســبه اســتفاده شــده

در رخســارههای دولومیتــی دیــده میشــود (شــکل

اســتفاده از انبســاط هلیــم و بهگارگیــری قانــون بویلــی

چندانــی نــدارد .انــواع بافتهــاي انيدريــت بــا اهمیــت

التراپروزیمیتــر  A 200اســت .شــایان ذکــر اســت کــه

انیدریــت پویکیلوتوپیــک و انیدریــت نودولــی و نیــز

نزدیکــی بــه گســل ،دارای شکســتگی بیشــتری اســت.
تخلخــل شکســتگیها در ایــن عضوهــا اکثــرا ً نیمــه پــر

انیدریــت پرکننــده شکســتگیها اســت .انیدریــت الیـهای
بهصــورت زونهــاي جداگانــه در ســازند قــم تنهــا در

تفســیر نمودارهــای پتروفیزیکــی در اوايــل ســازند قــم

ســازند قــم تــا حداکثــر  6 mدر عضــو  )dگســترش دارد

بخشهــای پایینــی عضــو  eکاهــش يافتــه و بــه  3تــا

کمــی ( )%3-8را در ایــن مخــزن شــامل میشــود .در

 %5ميرســد (شــکل  .)12عضــو  dبهدلیــل تشــکیل

در ســازند قــم در چهــار عضــو مذکــور بــا ســتون

التراپرمیمیتــر 3در شــرایط محیطــی اندازهگیــری شــده

رخســارههای آهکــی بهصــورت انــدک اســت و غالبــاً

اســت .تخلخــل و چگالــی دانههــا در شــرایط محیطــی بــا

 )15لــذا در کیفیــت مخزنــی رخســارههاي آهكــي تأثیــر

بــرای حجــم عــددی دانههــا بــا اســتفاده از دســتگاه

و گســترش بیشــتر در مخــزن شــامل انیدریــت الی ـهای،

چــاه یورتشــاه 4-نســبت بــه چــاه یورتشــاه 2-بهعلــت

انــواع بــا اهمیــت کمتــر شــامل بلورهــای تبخیــری و

شــدهاند .بهطورکلــی تخلخــل ســنگ مخــزن براســاس

ضخامــت محــدودی (کمتــر از  1 mدر بخشهــای باالیــی

یعنــی عضوهــای  eو  fحــدود  10تــا  ،%14ســپس در

کــه توزیــع انیدریــت بــه اســتثنای ایــن بخشهــا درصــد

 %6و باالخــره در عضــو  c-4بــه مقــدار کمتــر از  3تــا

شــکل  ،15درصــد پراکندگــی کلــی بافتهــاي انیدریــت

الیــه انیدریتــی میتوانــد بهعنــوان ســنگپوش بــرای

چینهشناســی بــه نمایــش در آمــده اســت.

 PHIدر مقابل فاصله از سرسازند قم
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شکل  12پراکندگی تخلخل نسبت به فاصله از سرسازند قم در میدان یورتشاه
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چگالی مغزه ()gr/cm2

تراوانی هوا ()mD

تخلخل ()%

عمق ()m

شکل  13میزان چگالی ،تخلخل و تراوایی افقی و قائم نمونهها از  51 mمغزه بخش راسی سازند قم ،چاه یورتشاه4-

چگالی دانه ()g/cc

تراوانی گاز ()mD

تخلخل ()%

عمق ()m

شکل  14میزان چگالی ،تخلخل و تراوائی افقی و قائم نمونهها در  350 mمغزه چاه یورتشاه ،2-سازند قم
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شکل  15درصد انیدریت و دولومیت براساس مطالعه مقاطع نازک میکروسکپی در برابر ستون چينهشناسی چاه يورتشاه1-

رونــد و گســترش ســیمان انیدریــت همســو بــا

پديــده در بعضــی از مقاطــع نــازک ایــن مخــزن در

شــدن باعــث میشــود ســیاالت ،فقیــر از منیزیــم و غنــی

مخزنــى کــه تحــت تأثيــر ســيمان انيدريــت فراگیــر

دولومیتیشــدن اســت (شــکل  .)15پدیــده دولومیتــی
از کلســیم شــوند .ایــن امــر ارتبــاط بیــن دولومیتیشــدن
و تهنشــینی انیدریــت در جایــی کــه ســولفات موجــود
باشــد را نشــان میدهــد و میتوانــد بهطــور قابــل

مالحظــهای باعــث کاهــش تخلخــل شــود [ 32و.]33
امــا در جاهاییکــه الیههــای انیدریــت حضــور دارنــد

بهعلــت اولیــه بــودن انیدریــت ،گســترش دولومیتهــا
دیــده نمیشــود .بهطورکلــی ،گســترش ســیمان
انيدريــت پركننــده تخلخــل و فراگيــر ،باعــث از بیــن

رفتــن کیفیــت مخزنــی شــده اســت ،امــا تأثيــر مثبــت
ايــن ســيمان بديــن صــورت اســت کــه بــا گســترش

در بيــن دانههــاى ســنگ و ســيمانى کــردن کامــل آن
در طــی تدفیــن کمعمــق و در نتیجــه ،اشــغال بخــش
عمــده فضــای خالــی ســنگ از تراکــم بيشــتر آن در

مراحــل بعــدى جلوگيــرى مىکنــد .در مــواردى کــه
ســیمان انیدریتــی تحتتأثيــر فرآيندهــاى دياژنــزی
ديگــرى همچــون انحــال و شکســتگى در مراحــل بعــدى
قــرار گیرنــد ،کيفيــت مخزنــى را بهبــود میبخشــد

[ .]18از طرفــى ،سيمانىشــدن کامــل رخســارههاى
دانــه غالــب توســط ســيمان فراگیــر احتمــاالً شــکنندگى
آنهــا را افزايــش مىدهــد .چنانچــه در مــواردى ايــن

تاقدیــس یورتشــاه مشــاهده مىشــود .بنابرايــن ،در
قــرار گرفتــه باشــد ،بايــد فرآيندهــاى دياژنــزى ديگــرى

همچــون انحــال و شکســتگى را نيــز مــد نظــر داشــت.

بهطورکلــی ،میتــوان گفــت کــه گســترش بافتهــاي
مختلــف انيدريــت و تأثیرشــان بــرروی کیفیــت مخزنــی
تحــت کنتــرل ســه عامــل نــوع رخســاره ،فرآیندهــای

دیاژنــزی دیگــر (انحــال ،شکســتگی و تراکــم) و حضــور
ســیاالت شــور (غنــی از ســولفات) و ارتبــاط متقابــل آنهــا
در مخــزن اســت [ .]21در پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه

اشــاره نمــود کــه توانايــي پيشبينــي وجــود ســولفيد

هيــدروژن در مياديــن حفــاري نشــده ،ايــده بســيار
مناســبي در كاهــش ريســك اكتشــاف و توليــد خواهــد

ت بهعنــوان یکــی از
بررســی میــزان و گســترش انیدریــ 
منشــأهای ذکــر شــده در تولیــد  H2Sدر مخــازن ضــروری
اســت و بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد چــرا کــه ســولفيد

هيــدروژن ( )H2Sيــك تركيــب غيرمطلــوب در مخــازن
گازي بــه شــمار م ـيرود كــه نــه تنهــا ســهم اقتصــادي

هيدروكربنهــاي بــاارزش مخــازن گازي را كــم ميكنــد،
بلكــه داراي اثــرات ســمي اســت و باعــث خوردگــي
تجهيــزات بهرهبــرداري مخــازن ميگــردد .بنابرايــن،

بــود.
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عضــو  dبهعلــت تشــکیل انیدریــت الیــهای بــا ضخامــت

نتيجهگيري

 -1شــش بافــت مختلــف انیدریــت در ســازند قــم تاقدیــس
یورتشــاه شناســائی شد.

 -2از بيــن بافتهــاي مختلــف انيدريــت ،ســیمانهای
تاخیــری انیدریــت پوئیکیلوتوپیــک و فراگیرنــده نســبت

بــه ســاير ســيمانها نقــش مؤثرتــري در كاهــش كيفيــت
مخزنــي داشــتهاند .از طــرف دیگــر ،تأثیــر فرآیندهــای

دیاژنــزی از جملــه انحــال و پدیدههایــی ماننــد

شکســتگی کــه بــه دنبــال انیدریتیشــدن ایجــاد شــدهاند

را در بررســیهای مخزنــی بایــد مدنظــر قــرار داد .لــذا،
گســترش انیدریــت و بافتهــاي مختلــف آن و ارتبــاط

ت کنتــرل ســه عامــل بافــت
آنهــا بــا کیفیــت مخزنــی تحـ 
رســوبی ،حضــور شــورابههای غنــی از ســولفات در محیــط
و در نهایــت ،تأثیــر فرآیندهــای دیاژنــزی دیگــری ماننــد

انحــال و شکســتگی طــی مراحــل بعــدی اســت.

 -3ســیمان انیدریــت بههمــراه دیگــر ســیمانها،

عضوهــای  eو  fســازند قــم را کمتــر متأثــر کــرده و از آنجــا

کــه در ایــن عضوهــا ریزتخلخــل بههمــراه شکســتگیها،
تخلخــل غالــب را تشــکیل میدهــد ،ایــن دو عضــو بهتریــن

بخــش جهــت ذخیرهســازی گاز هســتند .امــا در عضــو

 c-4بهعلــت سنگشناســی متفــاوت آن از ســایر عضوهــا،
تخلخلهــا توســط ســیمان انیدریــت و دیگــر ســیمانها

پرشــده اســت و ایــن عضــو کیفیــت مخزنــی مناســبی
جهــت ذخیرهســازی گاز نــدارد .بــه نظــر میرســد کــه

محــدود  6 mمیتوانــد ســنگپوش خوبــی بــرای مخــازن
محتمــل زیریــن باشــد.

 -4در مرحلــه ذخیرهســازی گاز ،شناســایی نواحــي

گســترش انیدریــت ،پيشبينــي وجــود ســولفيد
هيــدروژن را در فواصــل حفــاري فراهــم ســاخته و ريســك

ذخیرهســازی را کاهــش میدهــد زيــرا انیدریــت بهعنــوان
یکــی از منش ـأهای ذکــر شــده در تولیــد  H2Sاســت .ایــن

گاز از آنجــا کــه میتوانــد گاز شــیرین را تــرش کنــد و

نیــز باعــث خوردگــی لولههــای حفــاری و تجهیــزات شــود،
باعــث افزايــش هزينههــاي بهســازي تجهيــزات توليــد،

مثــل جايگزينــي خطــوط لولــ ه و امكانــات ســرچاهي و
پااليــش میشــود.

 -5از آنجاکــه انیدریــت عمومـاً درصــد کمــی ( )%3-8را در

ایــن مخــزن شــامل میشــود ،بــه تنهایــی و بــدون در نظــر
گرفتــن تأثیــر دیگــر ســیمانهای موجــود در ایــن ســازند،

تأثیــر چندانــی در کیفیــت مخزنــی آن نــدارد.
تشکر و قدرداني

در اينجــا الزم ميدانيــم از شــرکت ملــيگاز ايــران کــه

بهعنــوان حمايــت کننــده مالــي بــوده و مســاعدت الزم

را در جهــت انجــام ايــن مقالــه در مخــزن ذخيــره ســازي

فراهــم نمــوده ،تشــکر و قدردانــي نمائيــم.
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INTRODUCTION

identify different anhydrite textures and their

The lower Miocene Qom Formation in Yortshah

effects on reservoir properties of the Qom

structure consists of carbonate, clastic and

Formation in Yortshah structure are from 4

evaporite sequences. This structure is located

drilled wells in this area. Thin sections of the

at 70 km southeast of Tehran city and 35 km of

Qom Formation were prepared and studied from

Varamin city (Figure 1). The Qom reservoir in this

312 samples in well#1, 170 samples in well#2,

area due to its proximity to Tehran city can be

110 samples in well#3 and 43 samples in well#4.

considered for the targets of gas storage project.

Anhydrite textures were described based on

Therefore, regarding the reservoir importance of

the classification of Lucia [1]. For SEM study, 17

Qom Formation, this study focuses on anhydrite

samples and for XRD analysis 95 samples from

textures and its distribution as one of the factors

well#3 were utilized. In addition, SCAL data based

controlling the reservoir quality of the formation.

on 86 samples from well#2, and petrophysical
logs of well#4 were used in this study.

METHODOLOGY
The data and information used in this study to
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Figure 1: Location map of the Yortshah anticline (1:1000000 Map of NIOC).

RESULTS AND DISCUSSION

3. Pervasive and pore-filling anhydrite cement:

ANHYDRITE TEXTURES OF THE QOM

This type of anhydrite exists as a cumulative

FORMATION

of large crystals in the reservoir. The large size

The results of microscopic studies indicate the

of the crystals and their formation after calcite

presence of 6 textures of anhydrite in different

cement in the early stages of diagenesis indicate

facies of the Qom Formation. These textures

its formation during burial diagenesis.

include anhydrite layer and a variety of cements

3. Fractures filling anhydrite cement: This type

(poikilotopic, pervasive, fracture filling) and

of anhydrite texture has been completely or

anhydrite nodules and sparse crystals, as

partially filled the fractures. It is commonly

described below.

found as burial diagenesis cement, along with

1. Anhydrite Layer: The anhydrite layer can be

other burial cements, mostly in dolomitic fine-

used as a cap rock for the lower reservoir sections

grained facies. This texture shows insignificant

of the Qom Formation. The presence of this

importance and frequency in Qom reservoir of

anhydrite in the Qom Formation is primary and

the Yortshah Anticline.

related to depositional environment. In the wells

4. Anhydrite nodules: This tecture with large

of Yurtshah Anticline, its maximum thickness

size is detectable in the matrix of fine-grained

in d member in Yurtshah-1 is about 6 m and in

limestones

Yurtshah-4 is about 5 m. It is also seen as thinner

Anhydrite nodules are usually formed during the

layers (at least 20 cm) in e and f members of the

early stages of diagenesis in sabkha environments

Yurtshah wells.

and in fine-grained facies such as dolomudstone

2. Poikilotopic anhydrite: This texture is found

facies.

in a variety of reservoir facies, which is seen as

5. Sparse anhydrite crystals: These crystals are

replacement in the rock matrix, pore-fiiling and

scattered within the matrix. The shape of the

partly in the basal c-4 sandstones. Poikilotopic

crystals is in the form of equant, rhombohedral

anhydrite cement is one of the most common

and sometimes in polycrystalline form. These

anhydrite textures in the reservoir, formed during

crystals are mostly formed in upper parts of

various stages of diagenesis.

intertidal environment to Sabkha during the

(mudstone)

on

core

samples.
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early stages of diagenesis. This texture does not

In general, it can be said that the formation of

have much effect on reducing reservoir quality of

different anhydrite textures and their effect on

the Qom Formation in the studied area. Generally,

reservoir quality are controlled by three factors

sparse anhydrite crystals and anhydrite nodules

of depositional facies, subsequent diagenesis

are formed during early stages of diagenesis.

processes (dissolution, fracture and compaction)
and presence of saline fluids (rich in sulfate) and

EFFECT OF ANHYDRITE ON RESERVOIR
PROPERTIES OF THE QOM FORMATION

their interaction [2].

In reservoir geology studies, the formation

anhydrite as one of the sources mentioned in

of anhydrite can act as agent controlling the

H2S production in the reservoirs is essential and

reservoir quality, and can directly or indirectly

should be considered. Because hydrogen sulfide

affect the reservoir properties. The Upper

(H2S) is an undesirable compound in gas tanks,

Red Formation at the upper part of the Qom

it not only reduces the economic contribution of

Formation with abundant evaporite layers can be

precious hydrocarbons to the gas reservoirs, but

the nearest source and one of the main sources of

also has toxic effects and causes corrosion the

anhydrite cement in this formation. This cement

equipments used in the reservoirs.

Investigation of the amount and extent of

is formed by washing from the upper evaporite
layers and penetrating to the lower layers of the

CONCLUSION

Qom Formation.

1. The six anhydrite textures identified in the

The trend and formation of anhydrite cement

Qom Formation of the Yortshah anticline include

is consistent with dolomitization. In general, it

anhydrite layer, a variety of cements (poikilotopic,

can be said that the distribution of anhydrite

pervasive, fracture filling) as well as anhydrite

in calcareous facies is small and is often seen

crystals and nodules.

in dolomitic facies. Therefore, it has little effect

2.

on reservoir quality of the calcareous facies.

poikilotopic and pervasive anhydrite cements

The most important and extending anhydrite

have had a more effective role in reducing

textures in the reservoir include anhydrite layer,

reservoir quality than other cements. On the

poikilotopic and pervasive cements and nodular

other hand, the impact of diagenesis processes

anhydrite, and the less important types include

including dissolution and fracturing following

evaporite crystals and fracture filled anhydrite.

anhydrite formation should be taken into account

Anhydrite layer extends as separate zones in the

in reservoir studies. Therefore, the formation

Qom Formation only to a limited thickness (less

of anhydrite and its various textures and their

than 1m in the upper parts of the Qom Formation

relationship with reservoir quality is under the

up to a maximum of 6 m in member d). Based

control of three factors including sedimentary

on the results of the study of petrophysical logs,

facies, the presence of sulfate-rich brines in

anhydrite distribution, except for anhydrite

the environment, and finally, the influence

layer, comprises a small percentage (3-8%) in the

of subsequent diagenetic processes such as

reservoir of Qom Formation in the study area.

dissolution and fracturing.

Among

different

anhydrite

textures,
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3. The anhydrite cement, along with other

to reservoir quality in the Upper Dalan and

cements, is less affected the e and f members of

Kangan carbonate reservoirs, South Pars field,”

the Qom Formation and since in these members,

Journal of Stratigraphy and Sedimentology

micropores

Researches, No. 42, pp. 1-26, 2010.

with

fractures

constitute

the

dominant porosity, these two members are the
best units for gas storage. But in c-4 member, due
to its different lithology than the other members,
the pores have been filled by anhydrite cement
and other cements and this member does not
have good potential for gas storage. It appears
that the d member due to the formation of an
anhydrite layer of about 6 m in thickness can be a
good cap rock for the probable lower reservoirs.
4. At the gas storage stage, identifying the zones
with anhydrite expansion, provides hydrogen
sulfide prediction at drilling intervals and reduces
storage risk because anhydrite is one of the
sources mentioned in H2S production. This gas
can sour sweet gas and cause corrosion of drilling
pipes and equipments, and it increases the cost
of upgrading production equipment, such as
replacement of pipelines and wells and refining
facilities.
5. Since anhydrite generally comprises a small
percentage (3–8%) in the reservoir of the Qom
Formation in the study area, alone and without
considering the influence of other cements
present in this formation, it has little effect on
the reservoir quality.
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