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تأثیــر پارامترهــای زمینشناســی بــر نســبت
تراوایـی افقــی بــه عمــودی در مخــازن کربناتــه
ســازندهای کنــگان و داالن باالیــی
مهناز حسینزاده و وحید توکلی

*

دانشکده زمینشناسی ،دانشکدگان علوم ،دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت1400/02/04 :

تاريخ پذيرش1400/10/12 :

چكيده
هــدف از مطالعــه حاضــر ،بررســی تغییــرات تراوایــی و نســبت مقــدار تراوایــی افقــی بــه عمــودی در مخــازن کربناتــه کنــگان و داالن
باالیــی اســت .تأثیــر پارامترهــای زمینشناســی ازجملــه نــوع سنگشناســی ،بافــت ،رخســاره و تخلخــل بــر مقــدار تراوایــی افقــی و
عمــودی و تغییــرات آنهــا و نیــز نســبت مقــدار تراوایــی افقــی بــه عمــودی در ایــن ســازندها در بخــش مرکــزی خلیــج فــارس بررســی
شــده اســت .بــرای ایــن منظــور ،از روشهــای آمــاری بـرروی دادههــای بهدســت آمــده از مطالعــه پالگهــا و مقاطــع میکروســکوپی از
مغزههــای یــک چــاه بــه ضخامــت  402 mاســتفاده شــدهاســت .نتایــج بـه دســت آمــده نشــان میدهــد کــه مقــدار میانگیــن تراوایــی
افقــی در دو نــوع سنگشناســی دولومیــت و آهــک ،در نــوع بافــت کربنــات بلــوری و در گروهرخســاره مادســتون و کربنــات بلــوری
بــه مقــدار میانگیــن تراوایــی عمــودی نزدیــک اســت .بــا افزایــش تخلخــل بــدون در نظــر گرفتــن دیگــر شــاخصهای زمینشناســی،
تراواییهــا افزایــش و نســبت تراوایــی افقــی بــه عمــودی کاهــش مییابــد .همچنیــن ،دو عامــل ناهمگنــی و افزایــش میــزان دانــه (از
بافــت مادســتون بــه گرینســتون) نســبتبه خمیــره و ســیمان در تغییــرات و نســبت مقــدار تراوایــی افقــی بــه عمــودی مؤثــر اســت و
حضــور دانههــا ســبب افزایــش ناهمگنــی میشــود .در محیطهــای رســوبی پرانــرژی و در رخســارههای دانهپشــتیبان تراوایــی افقــی
بیشــتر از تراوایــی عمــودی خواهــد بــود .همچنیــن ،مشــاهده شــد کــه دولومیتیشــدن نســبت تراوایــی افقــی بــه عمــودی را بهســبب
افزایــش ناهمگنــی کانیشناســی افزایــش میدهــد ،امــا در مقادیــر بســیار بــاالی ایــن کانــی (بیــش از  )%90بهدلیــل همگنشــدن
بافــت ســنگ ،نســبت تراوایـی افقــی بــه عمــودی کاهــش مییابــد .بنابرایــن ،نســبت تراوایــی افقــی بــه عمــودی بــه میــزان ناهمگنــی،
میــزان دانــه ،سنگشناســی بســتگی دارد و افزایــش تخلخــل و تراوایــی ،همگنبــودن نمونــه هــم از نــگاه نــوع کانــی تشــکیلدهنده
ســنگ و هــم از نــگاه بافــت ،ســبب نزدیــک شــدن میــزان تراوایــی افقــی و عمــودی اســت.

كلمات كليدي :تراوایی افقی ،تراوایی عمودی ،ناهمگنی ،دولومیتی شدن ،بافت سنگ
مقدمه

یکــی از مهمتریــن پارامترهــای زمینشناســی در
*مسؤول مكاتبات
vtavakoli@ut.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/PR.2022.4465.3020( :

توصیــف خصوصیــات ســنگ مخــزن ،تراوایــی و چگونگــی
توزیــع آن اســت .دقیقتریــن و معتبرتریــن روش

بهدســت آوردن مقــدار تراوایــی ،تحلیــل مغــزه اســت.
مشــکالت تهیــه مغــزه یعنــی صــرف زمــان و هزینــه بــاال
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محققــان را بــر آن داشــته اســت کــه تراوایــی را از

ایــن مخــازن نیــز اغلــب دارای الیهبنــدی مشــخصی

روشهــا اســتفاده از روابــط تجربــی اســت [ 1و .]2

عمــودی در ایــن مخــازن طبیعــی اســت .میــزان تراوایــی

روشهــای غیرمســتقیم بهدســت آورنــد .از جملــه ایــن
تغییــرات تراوایــی در جهــات مختلــف بــر جریــان ســیال،
میــزان بازیافــت ،تکمیــل چــاه و در چاهآزمایــی مؤثــر

اســت [ .]3-6پرداختــن بــه تأثیــر مقــدار تراوایــی عمودی

از طریــق ایجــاد شــکاف بهمنظــور بهرهبــرداری بیشــتر از

چــاه از دیگــر مــوارد تعییــن تغییــرات تراوایــی در مخــزن
اســت [ .]7همچنیــن تفــاوت در تراواییهــای افقــی و

عمــودی در مطالعــات مطبقشــدگی 1مخزنــی نقــش
عمــدهای دارد [ .]7بنابرایــن بررســی تغییــرات تراوایــی در

جهــات مختلــف بــا توجــه بــه ناهمگنــی مخــازن کربناتــه
امــری مهــم و ضــروری اســت [ .]8-10در مخــازن آواری

کــه اغلــب ،تهنشســت از حالــت معلــق در آب اتفــاق
میافتــد ،ذرات عمــود بــر بزرگتریــن ســطح تصویــری

خــود رســوب کــرده و در نتیجــه ،همــواره بزرگتریــن

ســطح دانــه بهصــورت افقــی قــرار میگیــرد .همچنیــن،
انــرژی محیــط تأثیــر زیــادی در کنتــرل شــکل و انــدازه
دانــه دارد و در نتیجــه ،آرایــش ذرات در ســنگ اغلــب
توســط نــوع عامــل حملکننــده و محیــط رســوبگذاری

تعییــن میشــود و پیشبینــی توزیــع فضایــی خصوصیــات

ت بــه
هســتند ،بیشــتر بــودن میــزان تراوایــی افقــی نســب 
افقــی و عمــودی ،هــر دو پــس از تشــکیل رســوبات

کاهــش مییابنــد [ ،]14امــا نســبت آنهــا ممکــن اســت
تغییــر کنــد [ .]15بــا وجــود اهمیــت مخــازن کربناتــه در
تولیــد هیدروکربــن در جهــان ،مطالعــات چندانــی بــرروی

تفــاوت تراوایــی افقــی و عمــودی و تأثیــر شــاخصهای
زمینشناســی بــر آنهــا انجــام نشــده اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه جریــان در مخــزن در تمــام جهــات وجــود دارد،

شناســایی میــزان جریــان ســیال در جهتهــای گوناگــون

اهمیــت زیــادی دارد .در ایــن مطالعــه بــه بررســی تأثیــر
پارامترهــای سنگشناســی ،بافــت ،رخســاره و تخلخــل

بــر تغییــرات تراوایــی افقــی و عمــودی و نیــز نســبت
تراوایــی افقــی بــه عمــودی در ســازندهای کنــگان و داالن
باالیــی پرداختــه شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه

چــه عواملــی باعــث تغییــرات مقادیــر ایــن تراواییهــا
میشــود و میــزان جریــان ســیال را در جهتهــای افقــی
و عمــودی کنتــرل مینمایــد.

زمینشناسی منطقه

زمینشناســی و پتروفیزیکــی در ایــن ســنگها ســادهتر

ســازندهای کنــگان و داالن عمدهتریــن مخــازن گازی

تشــکیل شــده اســت .همچنیــن ،شــکل و انــدازه دانههــا

بعــد از پرمیــن میانــی ایــران مرکــزی از بلــوک اصلــی جدا

میپذیــرد و در نتیجــه ،پیشبینــی ناهمگنــی 2و یــا

نئوتتیــس در بخشهــای شــرقی صفحــه عربــی گســترش

در آنهــا بســیار پیچیدهتــر اســت .بررســی تراوایــی در

عربــی ،رســوبگذاری رســوبهای دریایــی خلیــج

مطالعــات فراوانــی بــوده اســت .در ایــن مطالعــات اغلــب

پرمیــن میانــی تــا پســین آبوهــوا بهتدریــج گرمتــر و

جهــت افقــی و عمــودی اســتفاده شــده اســت [ .]11ایــن

ـ تبخیــری گســترش یافتــه و ســبب رســوبگذاری

وجــود داشــته باشــد اهمیــت دوچندانــی خواهــد داشــت،

داالن شــده اســت.

خواهــد بــود .در مخــازن کربناتــه ،اغلــب رســوب در محــل

خلیــج فــارس را تشــکیل میدهنــد (شــکل  -1الــف).

در بســیاری از مــوارد تأثیــر کمتــری از محیــطرســوبی

شــده ،بــه طــرف شــمال حرکــت کــرده اســت و اقیانــوس

ناهمســانگردی 3یــک قابلیــت جه ـتدار ماننــد تراوایــی

یافتــه اســت .پــس از ایــن در بخشهــای شــرقی صفحــه

جهتهــای گوناگــون در ســالهای اخیــر موضــوع

فــارس تــا زمــان ترشــیاری ادامــه یافتــه اســت [ .]16در

از دادههــای تولیــد بــرای بررســی میــزان تراوایــی در دو

خشـکتر شــده اســت .در نتیجــه ســکوی وســیع کربناتــه

موضــوع بهویــژه زمانــی کــه الیهبنــدی افقــی در مخــزن

توالــی ضخیــم کربناتــه ـ تبخیــری ســازندهای کنــگان ـ

چراکــه الیهبندیهــا در میــزان جریــان در مخــزن تأثیــر
بســیار زیــادی دارنــد [ 12و  .]13بــا توجــه بــه اینکــه

1. Compartmentalization
2. Heterogeneity
3. Anisotropy

مهناز حسینزاده و همکاران

تأثیر پارامترهای زمینشناسی ...
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شــکل  1الــف) موقعیــت جغرافیایــی میــدان مــورد مطالعــه در بخــش مرکــزی خلیــج فــارس و ب) ســتون چینهشناســی منطقــه مــورد
مطالعــه همــراه بــا سنگشناســی واحدهــا

ســازندهای کنــگان ـ داالن بــه ســن پرمیــن ـ تریــاس

مطالعــات میکروســکوپی روی  1448مقطــع نــازک و

بــا سنگشناســی ســنگآهک ،دولومیــت و انیدریــت در

بهمنظــور بررســی نــوع سنگشناســی ،نــوع بافــت،

در بــاال شــیل آغــار اســت .مــرز زیریــن بــا ســازند فراقــون

کانــی کلســیت از دولومیــت ،یکســوم از هــر مقطــع

ایــن مطالعــه بررســی شــده اســت .پوشســنگ ســازندها

از نــوع پیوســته و تدریجــی اســت [ .]17محیــط رســوبی
شناساییشــده بــرای ایــن ســازندها یــک ســکوی

کربناتــه کمشــیب اســت .ســازندهای مــورد مطالعــه

از بــاال بــه پاییــن بــه محدودههــای مخزنــی  K1و

K2

بــرای کنــگان و  K3و  K4بــرای داالن باالیــی تقســیم
شــده اســت [ .]18موقعیــت میــدان و توالــی ســازندها از

[ ]17اقتبــاس شــده اســت (شــکل  -1ب).
مواد و روشها

در مجمــوع  402 mمغــزه از یــک چــاه مــورد مطالعــه

قــرار گرفــت .از هــر  1 mمغــزه چهــار پــاگ ،بهصــورت

ســه پــاگ افقــی و یــک پــاگ عمــودی بــا فاصلــه
تقریبــاً  30 cmاز یکدیگــر ،بــرای اندازهگیــری تراوایــی

مطلــق افقــی و عمــودی تهیــه شــد .تعــداد کل نمونــه

پالگهــای افقــی  1080و تعــداد نمونههــای عمــودی

 368عــدد بــود کــه بــرای هــر نــوع سنگشناســی ،بافــت
و رخســاره ایــن تعــداد متفــاوت بــود .مقــدار تراوایــی

مطلــق بــا قانــون دارســی و بــا اســتفاده از هــوا و مقــدار

تخلخــل بــه روش قانــون بویــل و بــا اســتفاده از گاز هلیــم

در آزمایشــگاه شــرکت پنتــرا 1اندازهگیــری شــده اســت.

نــوع و میــزان تخلخــل انجــام شــد .بــرای تشــخیص
بــا اســتفاده از محلــول آلیزاریــن قرمــز رنگآمیــزی

شــد [ .]19نــوع و میــزان کانیهــا و درصــد هــر یــک
از اجــزای تشــکیلدهنده در مقطــع نــازک بهصــورت

چشــمی و بــا مقایســه نمودارهــای اســتاندارد تعییــن
شــد .از طبقهبنــدی دانهــام بــرای انــواع بافــت اســتفاده

گردیــد [.]20
نتایج

بــرای بررســی تغییــرات تراوایــی ،تأثیــر پارامتــر
زمینشناســی

سنگشناســی

سنگشناســیهای

مشاهدهشــده

مطالعــه
در

شــد.

نمونههــا

شــامل انیدریــت (نمونههایــی بــا بیــش از  %۹۰کانــی

انیدریــت) ،دولومیــت (نمونههایــی بــا بیــش از %90

دولومیــت) ،دولومیــتآهکــی (نمونههایــی بــا بیــش
از  %50دولومیــت و بیــش از  %10کلســیت) ،آهــک

دولومیتــی (نمونههایــی بــا بیــش از  %50کلســیت و
بیــش از  %10دولومیــت) و آهــک (بیش از  %90کلســیت)
بودنــد .سنگشناســی انیدریــت بهدلیــل عــدم داشــتن
تراوایــی در محاســبات لحــاظ نشــد.

1. PanTerra
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تراوایــی افقــی ،تراوایــی عمــودی و تخلخــل در نمونههــای

را در کل نمونههــای افقــی و عمــودی بــه تفکیــک نشــان

میانگیــن گرفتــه شــد .بــرای محاســبه درصــد فراوانــی

بافــت اصلــی مطابــق طبقهبنــدی دانهــام در ســازندهای

مربــوط بــه چهــار نــوع سنگشناس ـی محاســبه و از آنهــا

نمونههــا از نســبت تعــداد نمونههــای افقــی هــر نــوع
سنگشناســی بــه کل تعــداد نمونههــای افقــی و ضــرب

در عــدد صــد و بــرای درصــد فراوانــی نمونههــای عمــودی
از تعــداد نمونــه عمــودی هــر نــوع سنگشناســی بــه

کل تعــداد نمونههــای عمــودی و ضــرب در عــدد صــد

اســتفاده شــد .بــرای محاســبه چندیــن برابــری بــودن
مقــدار تراوایــی افقــی نســبتبه تراوایــی عمــودی ،از

نســبت میانگیــن تراوایــی افقــی بــه میانگیــن تراوایــی

عمــودی بــرای هــر چهــار نــوع سنگشناســی اســتفاده
شــد (جــدول  .)1شــکل  2توزیع تخلخــل در برابــر تراوایی

میدهــد .براســاس مطالعــات انجــام شــده ،پنــج نــوع

کنــگان و داالن باالیــی شناســایی شــد .بهدلیــل بررســی
ارتبــاط تغییــرات تراوایــی بــا توجــه بــه نــوع بافــت،
تراوایــی افقــی و عمــودی و میانگیــن آنهــا در ایــن پنــج

نــوع بافــتمحاســبه شــد .همچنیــن ،تخلخــل نمونههــا
اندازهگیــری و میانگیــن آنهــا محاســبه شــد (جــدول
 .)2در جــدول  2در بافتهــای گلپشــتیبان همچــون
مادســتون و وکســتون ،محــدوده تراوایــی پایینتــر از

ســایر بافتهــای کربناتــه اســت و بــه همیــن ســبب

تراوایــی افقــی و عمــودی بــه یکدیگــر نزدیــک اســت.

جدول  1میانگین تراوایی افقی ،عمودی و تخلخل براساس نوع سنگشناسی و نسبت میانگین تراواییها
سنگ
شناسی

میانگین
تراوایی
افقی ()mD

فراوانی
نمونه
افقی ()%

محدوده
تراوایی افقی

میانگین
تراوایی
عمودی

فراوانی
نمونه
عمودی
()%

محدوده
تراوایی
عمودی ()mD

میانگین
تخلخل
کل ()%

نسبت میانگین
تراوایی افقی به
عمودی

دولومیت

75/57

58/2

0-3683/29

42/56

58/8

0-3827/87

9/41

1/77

آه 
ک
دولومیتی

6/58

16/6

0-214/58

1/58

16/1

0-23/02

10/84

4/16

دولومیت
آهکی

16/31

3/7

0-160/37

1/39

3/3

0-4/56

11/77

11/73

آهک

7/27

21/5

0-199/09

4/09

21/8

0-68/15

12/03

1/77

()mD

()mD

شکل  2توزیع تخلخل در برابر تراوایی افقی و عمودی در چاه مورد مطالعه ،سازندهای کنگان و داالن باالیی
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جدول  2میانگین تراوایی افقی ،عمودی و تخلخل براساس نوع بافت و نسبت تراواییها
بافت

میانگین
تراوایی
افقی ()mD

فراوانی
نمونه
افقی ()%

محدوده
تراوایی افقی
()mD

فراوانی
میانگین
نمونه
تراوایی
عمودی( )mDعمودی ()%

محوده تراوایی میانگین
عمودی ( )mDتخلخل ()%

نسبت میانگین
تراوایی افقی به
عمودی

مادستون

4/99

20/3

0-160/37

2/14

25/3

0-47/51

6/54

2/33

وکستون

10/96

19/8

0-199/09

5/27

16/3

0-109/25

7/19

2/08

پکستون

42/53

35/4

0-2637/69

7/84

31/9

0-145/23

11/02

5/42

گرینستون

107/53

15/7

0-3683/29

21/54

16/8

0-558/09

15/61

4/99

کربنات بلوری

156/57

8/8

0-1940/51

195/58

9/7

0-3827/87

15/39

0/80

همچنیــن براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه روی

اطــراف بایوکلســتها ،نوشــکلی ،1ميکرایتيشــدن و نيــز

شــد (جــدول )3

و تخلخــل حاصــل از شکســتگي اســت .ایــن نمونههــا

مقاطــع میکروســکوپی ،دوازده گروهرخســاره شناســایی

رخساره انیدریت

رخســاره انیدریــت بهطــور کامــل از کانــی انيدریــت
تشــکيل شــده اســت .بافتهــاي انيدریتــي قابــل

مشــاهده در ایــن رخســاره شــامل بافتهــاي تــودهاي،
الی ـهاي ،ندولــی و پرمرغــي هســتند .ایــن رخســاره فاقــد

هرگونــه آثــار فســيلي بــوده و بهعنــوان آخریــن بخــش
از توالــي رخســارهها در یــک رونــد کمعمقشــونده بــه

ســمت بــاال محســوب ميشــود.
رخساره مادستون همراه با انیدریت

انیدریــت بهصــورت ندولــی در رخســاره مادســتون
(همــراه بــا انیدریــت) دیــده میشــود .میکرایتهــا در

اغلــب مــوارد دولومیتــی شــده و رشــد بلــوری مشــخصی

را نشــان میدهنــد .تخلخــل در ایــن رخســاره انــدک و

اغلــب از نــوع بیــنبلــوری یــا حفــرهای اســت.
رخساره مادستون فسیلدار

رخســاره مادســتون (فســیلدار) در اغلــب نمونههــا از گل
آهکــي تشــکيل شــده اســت .تقریبـاً در تمامــي نمونههــاي
ایــن رخســاره خردههــاي اســکلتي بــا فراوانــي کمتــر از

 %10حضــور دارنــد .خردههــاي غيراســکلتي شــامل

پلوئيــد و اینتراکلســت بــا فراوانــي کمتــر از  %5ميباشــند.
کانيهــاي تيــره نظيــر پيریــت نيــز اغلــب قابــل مشــاهده
اســت .مهمتریــن فرآیندهــاي دیاژنــزي قابــل مشــاهده
شــامل دولوميتــي شــدن گســترده ،حاشــيه ميکرایتــي

تراکــم هســتند .تخلخلهــا شــامل حفــرهاي ،بيــن بلــوري
اغلــب تخلخــل و تراوایــی اندکــی دارنــد.

رخساره وکستون پلوئیدـ اینتراکلست ،بایوکلستدار

کانیشناســی رخســاره وکســتون (پلوئید/اینتراکلســت،
بایوکلســت) از آهــک تــا دولوميــت متغيــر اســت و

بيشــتر بهصــورت دولوميــت آهکــی مشــاهده میشــود.
خردههــاي اســکلتي ،پلوئيــد و اینتراکلســت اصليتریــن

اجــزاء تشــکيلدهنده ایــن رخســاره هســتند .تنــوع و

فراوانــي خردههــاي اســکلتي در ایــن رخســاره نســبتبه
رخســاره قبلــي افزایــش ميیابــد .بســياري از خردههــاي

اســکلتي تحــت تأثيــر ميکرایتيشــدن قــرار گرفتهانــد.
فرآیندهــاي دیاژنــزي کــه ایــن رخســاره را تحــت تأثيــر

قــرار دادهانــد ،عبــارت اســت از :دولوميتــي شــدن،
ميکرایتيشــدن و نوشــکلی .تخلخلهــاي حاصــل از

شکســتگي ،حفــرهاي و قالبــي در ایــن رخســاره دیــده
شــدهاند .ميــزان تخلخــل و تراوایــي اندازهگيريشــده در
ایــن رخســاره متغيــر و مقــدار آن کــم تــا متوســط اســت.

رخساره پکستون آنکوئیدـ پلوئیددار

فراوانــي بــاالي آلوکمهــاي اســکلتي و غيراســکلتي ســبب

ایجــاد بافــت پکســتون در نمونههــای رخســاره پکســتون
(آنکوئید/پلوئیــد) شــده اســت .در تعــداد زیــادي از

نمونههــاي معــرف ایــن رخســاره ،آلوکمهــاي غيراســکلتي

آنکوئيــد و پلوئيــد حضــور چشــمگيري دارنــد.

1. Neomorphism
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جدول  3میانگین تراوایی افقی ،عمودی و تخلخل براساس نوع گروه رخساره و نسبت تراواییها
میانگین
تخلخل ()%

نسبت میانگین تراوایی
افقی به عمودی

مادستون (همراه با انیدریت)

MF2

5/77

1/66

6/6

3/47

مادستون (فسیلدار)

MF5

3/14

3

6/42

1/04

وکستون(پلوئید/اینتراکلست،بایوکلست)

MF6

10/96

5/27

7/19

2/08

پکستون(آنکوئید/پلوئید)

MF7

33/2

10/72

8/99

3/1

پکستون (اوئید ،بایوکلست)

MF8

44/57

7/41

11/73

6/01

گرینستون (پلوئید ،اوئید/بایوکلست)

MF9

72/05

5/34

17/46

13/5

گرینستون(بایوکلست/اینتراکلست،اوئید)

MF10

111/5

22/79

15/41

4/9

پکستون (اینتراکلست ،بایوکلست/اوئید)

MF11

54/74

2/04

10/27

26/83

کربنات بلوری

MF12

156/57

195/58

15/39

0/8

گروهرخساره

میانگین تراوایی میانگین تراوایی
عمودی ()mD
افقی ()mD
کد رخساره

خردههــای اســکلتی نیــز گاهــی قابــل مشــاهده اســت.

انحــال مهمتریــن فرآیندهــاي دیاژنــزي مؤثــر بــر ایــن

بــه بيــش از  %40نيــز ميرســد .سنگشناســي ایــن

یــک ســيمان اوليــه اســت ،در تعــدادي از نمونههــا

فراوانــي آنکوئيدهــا و پلوئيدهــا در تعــدادي از نمونههــا

رخســاره بيــن آهــک و دولوميــت متغيــر اســت .آنکوئيدها
در ایــن رخســاره اغلــب تحــت تأثيــر انحــال قــرار گرفتــه

یــا دولوميتــي شــدهاند .نوشــکلی و ميکرایتيشــدن از
فرآیندهــای اصلــی دیاژنــزی ایــن رخســاره هســتند.

رخســاره هســتند .ســيمان رشــتهاي همضخامــت کــه
بــرروي حاشــيه دانههــا تشــکيل شــده اســت .دادههــاي

اندازهگيريشــده معــرف تخلخــل و تراوایــي متوســط
بــراي ایــن رخســاره هســتند.

رخساره گرینستون پلوئیدـ اوئیدـ بایوکلستدار

تخلخلهــاي حاصــل از شکســتگي ،حفــرهاي و قالبــي در

بيشــترین اجــزاء تشــکيلدهنده رخســاره گرینســتون

رخساره پکستون اوئیدـ بایوکلستدار

و خردههــای اســکلتی در درجــه دوم فراوانــي قــرار

ایــن رخســاره نيــز دیــده میشــوند.

(پلوئیــد ،اوئید/بایوکلســت) پلوئیدهــا هســتند .اوئیدهــا

رخســاره پکســتون (اوئیــد ،بایوکلســت) بــا خردههــاي

ميگيرنــد .ایــن رخســاره بهطــور کامــل از ميکرایــت

آلوکمهــاي اســکلتي مربــوط بــه محيطهــاي عــادی

تمامــي فضاهــاي بيـن دانـهاي در این رخســاره با ســيمان

اســکلتي مربــوط بــه محيطهــاي محــدود و نيــز
دریایــي بهصــورت تــوأم مشــخص ميشــود .مهمتریــن

آلوکمهــاي غيراســکلتي در ایــن رخســاره کــه فراوانــي

آنهــا در بعضــي از نمونههــا بــه بيــش از  %60نيز ميرســد،
اوئیدهــای مماســي بــا ســاختار هممرکــز هســتند کــه

در بيشــتر مــوارد دولوميتــي شــدهاند .ميــزان ميکرایــت
در ایــن رخســاره نســبتبه رخســاره قبلــي بــاز هــم

کاهــش یافتــه و در بســياري از قســمتها فضاهــاي بيــن

دان ـهاي بــا ســيمان اســپاري پــر شــدهاند .سنگشناســي
ایــن رخســاره از ســنگ آهــک تــا دولوميــت در تغييــر
اســت .ســيمان بلوکــي کلســيتي ،ميکرایتيشــدن و

شســتهشــده و فاقــد زمينــه گل آهکــي اســت ،بهطوريکه
اســپاري و انيدریــت پــر شــدهاند .سنگشناســی ایــن

رخســاره بیــن دولوميــت ،آهــک و دولوميــت آهکــی
متغيــر بــوده ،ولــي بهطــور عمــده از دولوميــت تشــکيل
شــده اســت .ســيمان فيبــري همضخامــت و تيغــهاي

1

بهخوبــي در اطــراف آلوکمهــاي اســکلتي و غيراســکلتي

توســعه یافتــه اســت .از دیگــر ســيمانهای پرکننــده
تخلخلهــا ميتــوان ســيمان انيدریتــي را نــام بــرد.

دولوميتيشــدن ،ميکرایتيشــدن ،نوشــکلی و انحــال
اصليتریــن فرآیندهــاي دیاژنــزي مؤثــر بــرروي ایــن

رخســاره هســتند.

1. Bladed

تأثیر پارامترهای زمینشناسی ...

تخلخلهــاي بيــندانـهاي و قالبــي بيشــترین تخلخلهاي

موجــود در ایــن رخســاره را تشــکيل ميدهنــد .دادههــاي

اندازهگيريشــده تخلخــل و تراوایــي متوســط تــا باالیــي
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و بيــن دانــهاي هســتند.
رخساره کربناتهاي بلوری

در بخشهایــي از توالــي کربناتــه ســازندهاي داالن

را بــراي نمونههــاي دولوميتيشــده در ایــن رخســاره

باالیــي و کنــگان رخســارههایي حضــور دارنــد کــه

گرینستون بایوکلست ـ اینتراکلست ـ اوئیددار

ذرات تشــکيلدهنده آنهــا غيرقابــل تشــخيص اســت.

نشــان ميدهنــد.

بهدليــل شــدت دولوميتيشــدن ،ســاختار داخلــي و

در رخســاره گرینســتون (بایوکلست/اینتراکلســت ،اوئیــد)،

نمونههــاي معــرف ایــن رخســاره معــرف تخلخــل

عــادی دریایــي هســتند .در ایــن رخســاره گل آهکــي

طریــق مقاطــع نــازک مطالعــه شــده و هــم براســاس

بيشــتر خردههــاي اســکلتي موجــودات محيطهــاي
غایــب بــوده و فضاهــاي بيــن دانــهاي بــا ســيمان
اســپاري و انيدریــت پــر شــدهاند .ایــن رخســاره تحــت

تأثيــر دولوميتيشــدن قــرار گرفتــه ،بهطوريکــه

و تراوایــي باالیــي هســتند کــه ایــن موضــوع هــم از

دادههــاي اندازهگيريشــده تخلخــل و تراوایــي قابــل
تأیيــد اســت .ســيمانهاي انيدریتــي بــه فراوانــي

در رخســاره کربناتهــاي بلــوری قابــل مشــاهده

سنگشناســي آن از نمونههــاي آهکــي تــا نمونههــاي
کامـ ً
ا دولوميتــي متغيــر اســت .انحــال نیــز بــه فراوانــی

آلوکمهایــي نظيــر پلوئيــد ،اینتراکلســت و بایوکلســت

تخلخــل حفــرهاي در اغلــب نمونههــا وجــود دارد .بيشــتر

تراوایــی ،گروهرخســاره بــا کــد  MF1بــا سنگشناســی

در ایــن رخســاره مشــاهده میشــود ،بهطوريکــه

هســتند .همچنيــن ،در مــواردي مقادیــر ناچيــزي از
قابــل مشــاهده هســتند .جهــت محاســبات میانگیــن

ایــن تخلخلهــا بــه یکدیگــر مرتبــط هســتند ،چراکــه
تخلخــل و تراوایــي باالیــي بــراي تقریبــاً تمامــي ایــن

بعــدی کنــار گذاشــته شــد و گروهرخســاره باندســتون

رخساره پکستون اینتراکلست ـ بایوکلست ـ اوئیددار

بــا کــد رخســاره  MF3و  MF4بهدلیــل تعــداد کــم

نمونههــا بــه ثبــت رســیده اســت.

بــا توجــه بــه حجــم باالتــر گل کربناتــه در فضاهــاي بيــن

دان ـهاي و ماتریکــس ســنگ نســبتبه ســيمان اســپاري،
بافــت پکســتون بــراي رخســاره پکســتون (اینتراکلســت،

بایوکلســت/اوئید) درنظــر گرفتــه شــده اســت .اوئيدهــا
در کنــار خردههــاي اســکلتي آلوکمهــاي اصلــي

تشــکيلدهنده ایــن رخســاره هســتند .اینتراکلســتها

نیــز گســترش قابــل توجهــي دارنــد .بيشــتر خردههــای
اســکلتی و اینتراکلســتها زاویــهدار بــوده و داراي

جورشــدگي متوســط تــا بــدي هســتند .در ایــن رخســاره

نيــز دولوميتيشــدن گســتردهاي بهچشــم ميخــورد،
بهطوریکــه سنگشناســي آن از آهــک تــا دولوميــت
متغيــر اســت .انحــال گســترده ،سيمانيشــدن،

ميکرایتيشــدن و تراکــم فرآیندهــاي اصلــي دیاژنــزي

هســتند .دادههــاي اندازهگيريشــده معــرف تخلخــل
و تراوایــي متوســطي بــراي ایــن رخســاره هســتند.
تخلخلهــاي اصلــي در ایــن رخســاره قالبــي ،حفــرهاي

انیدریــت بهدلیــل عــدم وجــود تراوایــی از مطالعــات

اســتروماتولیتی و باندســتون ترومبولیتــی بهترتیــب

نمونــه از مجمــوع دوازده گروهرخســاره حــذف شــدند.
مقــدار میانگیــن تراوایــی افقــی ،عمــودی و تخلخــل و

نیــز نســبت میانگیــن تراوایــی افقــی بــه عمــودی بــرای

هــر گروهرخســاره محاســبه شــد (جــدول  3و شــکل
 .)3تصویرهــای شــکل  3همگــی در نــور طبیعــی تهیــه
شــده اســت .مطابــق جــدول  3نســبت میانگیــن دو

تراوایــی بــرای کربنــات بلــوری بــه عــدد یــک بســیار

نزدیــک اســت .بــرای بررســی دقیقتــر تأثیــر مقــدار

میانگیــن تخلخــل بــر نســبت تراواییهــا ،میــزان
تخلخــل در بازههــای مختلــف بررســی شــد (جــدول

 .)4همچنیــن انــواع ســیمانها ،میکرایــت ،نــوع تخلخــل

غالــب و مرتبــط بــودن یــا نبــودن تخلخلهــا بهصــورت
چشــمی و بــا اســتفاده از نمودارهــای اســتاندارد بررســی

شــد (جــدول  5و شــکل  .)4نــوع تخلخــل غالــب در
دوگروهرخســاره  MF5و  MF12کــه نســبت میانگیــن

تراوایــی افقــی بــه عمــودی آنهــا برابــر بــود ،بررســی شــد.
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شکل  3تصاویر میکروسکوپی از انواع رخساره مورد مطالعه در سازند کنگان و داالن باالیی
جدول  4تغییرات نسبت تراوایی افقی به عمودی در بازههای مختلف تخلخل
بازه تخلخل ()%

محدوده تراوایی ()mD

میانگین تراوایی کل ( )mDنسبت تراوایی افقی به عمودی

0-5

0 – 320/48

2/82

21/58

5-10

0 – 176/21

9/55

21/27

10-15

0 – 864/46

21/89

6/16

15-20

0/04 –2432/23

40/03

5/4

20-25

0 – 1960/70

177/88

2/9

25 – 30

0/09 –2637/69

199/13

3/38

30-35

0/38 – 3683/29

161/82

0/42

جدول  5انوع تخلخلهای غالب در گروهرخسارهها
کد گروهرخساره

MF2

نوع تخلخل
غالب

بین بلوری،
ریزتخلخل

نسبت میانگین
تراوایی افقی به
عمودی

3/47

MF5

MF6

ریزتخلخل ،بین بلوری،
بین بلوری ریزتخلخل
1/04

2/08

MF7

MF8

MF9

قالبی ،بین قالبی ،بین
بلوری
بلوری
واگی
3/1

6/01

13/5

MF10

MF11

قالبی ،بین بین دانهای،
ریزتخلخل
بلوری
4/9

26/83

شکل  4تخلخل بینبلوری در گروهرخسارههای  9 ،8و  .10تخلخلهای بین بلوری با عالمت پیکان مشخص شده است

MF12

واگی
0/8
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نــوع تخلخــل غالــب در گروهرخســاره  MF5ریزتخلخــل

کــه نســبت میانگیــن تراوایــی افقــی بــه عمــودی در دو

و نبــودن تخلخلهــای واگــی بــه یــک انــدازه بــود .در

افزایــش میــزان دولومیــت در ســنگ ،مقــدار تراوایــی افقی

و در گروهرخســاره  MF12واگــی و نــرخ مرتبــط بــودن

نــوع سنگشناســی دولومیــت و آهــک برابــر اســت و بــا

مادســتونها و بهطــور کلــی رخســارههای گلپشــتیبان،

بیشــتر از تراوایــی عمــودی میشــود و در سنگشناســی

کیفیــت مخزنــی پاییــن ،نســبت دو تراوایــی یکســان و کــم

میشــود .حضــور کانــی دولومیــت در زمینــه آهکــی،

بــا توجــه بــا ماهیــت گلپشــتیبان بــودن و بهطــور کلــی
اســت .همچنیــن گروهرخســارههای  MF9و  MF10دارای

گل کربناتــه نیســتند ،درحالیکــه درگروهرخســاره MF11

گل کربناتــه دیــده میشــود .در نتیجــه از تراوایــی آن

دولومیــت آهکــی چندیــن برابــری چشــمگیری مشــاهده
ســبب افزایــش ناهمگنــی ســنگ میشــود .بــا توجــه بــه

اینکــه ناهمگنــی بهعنــوان تغییــر در خصوصیــات یــک
ســنگ در فضــا تعریــف میگــردد ،وجــود کانیهــای

کاســته شــده اســت .میکرایتیشــدن و نــرخ سیمانیشــدن

متفــاوت ناهمگنــی را افزایــش میدهــد .مقادیــر انــدک

اعــداد صفــر تــا چهــار بهترتیــب بــرای عــدم مشــاهده،

نتیجــه ،نســبت تراواییهــا افزایــش مییابــد .بــا توجــه

بــا مقیــاس صفــر تــا چهــار اندازهگیــری شــد (شــکل .)5

دولومیــت در آهــک ،ناهمگنــی را افزایــش میدهــد و در

خیلــی کــم ،متوســط ،زیــاد و خیلیزیــاد در نظــر گرفتــه

بــه اینکــه در زمــان تهنشســت ،تراوایــی افقــی بیشــتر از

در گروهرخســاره مــورد نظــر بهدســت آمــد .تأثیــر ایــن

تشــدید مینمایــد .بیشــتر بــودن تراوایــی اولیــه افقــی

شــده اســت .ســپس ،میانگیــن هریــک از ایــن شــاخصها

شــاخصها میتوانــد نســبت تراوایــی را تغییــر دهــد.

تراوایــی عمــودی اســت ،افزایــش ناهمگنــی ایــن اثــر را

بهســبب تهنشســت دانههــا عمــود بــر بزرگتریــن
ســطح تصویــری اســت .زمانیکــه دولومیــت بهصــورت

ت تأثیــر قــرار میدهــد ،مجــددا ً
فراگیــر ســنگ را تحــ 

بحث

اکثــر تحقیقــات پیشــین درخصــوص تراوایــی ،پیرامــون
ن بــا تخلخــل صــورت
پیشبینــی مقــدار و ارتبــاط آ 

گرفتــه اســت [ .]21-27امــا تحقیــق حاضــر بــه بررســی
نســبت تراوایــی افقــی بــه عمــودی و تأثیــر پارامترهــای
زمینشناســی بــرروی آن پرداختــه اســت .ایــن موضــوع
در کربناتههــا بــا توجــه بــه آنکــه رســوب در محیــط

رســوبی تشــکیل میشــود (حمــل نمیشــود)،
اهمیــت بیشــتری دارد .نتایــج حاصــل از بررســی نــوع
سنگشناســی نمونههــا طبــق جــدول  1نشــان میدهــد

ســنگ همگــن شــده و میــزان تراوایـی در دو جهــت افقــی

و عمــودی بــه هــم نزدیــک میشــود (شــکل  .)6نتایــج
حاصــل از بررســی نــوع بافــت طبــق جــدول  2نشــان

میدهــد کــه در بافــت کربنــات بلــوری نســبت میانگیــن
تراوایــی افقــی بــه عمــودی تقریبـاً برابــر یــک اســت و بــا
افزایــش میــزان دانــه از بافــت مادســتون بــه گرینســتون

و همچنیــن بــا افزایــش میــزان ناهمگنــی ،میانگیــن
تراوایــی افقــی نســبتبــه میانگیــن تراوایــی عمــودی

افزایــش پیــدا میکنــد.

شکل  5شدت میکرایتیشدن و نرخ سیمانی شدن در گروهرخسارهها که با کد گروهرخساره مشخص شده است
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مقاله پژوهشی

شکل  6نسبت میانگین تراوایی افقی به عمودی در انواع سنگشناسی

در ایــن مــورد ،حضــور دانههــای متفــاوت بــا توزیــع

گروهرخســارهها ،مقــدار میانگیــن تراوایــی افقــی بیشــتر

شــده اســت .ایــن امــر عالوهبــر تأییــد تأثیــر ناهمگنــی

افقــی بــه عمــودی افزایــش مییابــد .همانطــور کــه

ناهمگــن در ســنگ ،ســبب افزایــش میــزان ناهمگنــی
بــر تغییــر تراوایــی در دو جهــت متفــاوت ،نشــان
میدهــد کــه حضــور دانههــا در یــک ســنگ کربناتــه

ســبب تغییــر تراوایــی در دو جهــت میشــود .بــه عبــارت

دیگــر ،تهنشســت دانههــا عمــود بــر بزرگتریــن ســطح
تصویــری ســبب میگــردد تــا قابلیــت انتقــال ســیال در

جهــت افقــی بیــش از جهــت عمــودی باشــد .همانگونــه

کــه مشــاهده میشــود ،نســبت میانگیــن تراوایــی افقــی
بــه عمــودی در دو بافــت مادســتون و وکســتون کــه گل

از تراوایــی عمــودی میشــود و نســبت میانگیــن تراوایــی

مالحظــه میشــود در گروهرخســارههای دانهپشــتیبان
(گرینســتون و پکســتون) نســبت میانگیــن تراوایــی افقــی

بــه عمــودی بســیار بیشــتر از دیگــر گروهرخســارهها

اســت (شــکل  .)7در گروهرخســارههای  9و 11
ایــن افزایــش کامــ ً
ا مشــهود اســت .گروهرخســاره
 10نیــز یــک گروهرخســاره دانهپشــتیبان اســت ،امــا

دولومیتیشــدن ســبب شــده اســت اغلــب تخلخلهــا در
ایــن گروهرخســاره بــه یکدیگــر متصــل شــوند کــه در

کربناتــه بخــش اصلــی ســنگ را تشــکیل میدهــد ،تقریبـاً

نتیجــه میــزان تراوایــی در هــر دو جهــت افقــی و عمــودی

اســت .در ضمــن حضــور دانههــا بــه نوبــه خــود ســبب

میــزان تراوایــی در ایــن گروهرخســاره بســیار زیــاد اســت،

نصــف بافتهــای دانهپشــتیبان (پکســتون و گرینســتون)
افزایــش ناهمگنــی در ســنگ میشــود و ایــن ناهمگنــی

نیــز نســبت تراوایــی افقــی بــه عمــودی را افزایــش
میدهــد .نتایــج بررســی نــوع رخســاره طبــق جــدول

 3نشــان میدهــد کــه در گروهرخســاره مادســتون

افزایــش یافتــه اســت (جــدول  .)3بــا توجــه بــه اینکــه

تأثیــر ناهمگنــی از نــگاه تراوایــی در ایــن گروهرخســاره

کمتــر شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر در ایــن نمونههــا،

اغلــب فضاهــای خالــی بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند
و در نتیجــه تراوایــی در هــردو جهــت زیــاد اســت،

هرچنــد همچنــان نســبت تراوایــی افقــی بــه عمــودی

(فســیلدار) و کربنــات بلــوری نســبت میانگیــن تراوایــی
افقــی بــه عمــودی تقریبــاً برابــر عــدد یــک اســت .در

در آن بیشــتر از گروهرخســارههای گلپشــتیبان اســت.

تشــکیلدهنده ســنگ و هــم از نــگاه بافــت ،ســبب

تخلخــل و نســبت تراواییهــا طبــق جــدول  4مشــاهده

نتیجــه همگــن بــودن نمونــه هــم از نــگاه نــوع کانــی
نزدیکشــدن میــزان تراوایــی افقــی و عمــودی اســت.
در ایــن ســازندها ،دولومیتهــا و انیدریتهــا اغلــب

همــراه یکدیگــر دیــده میشــوند .مشــاهده میشــود
کــه بــا افزایــش میــزان دانــه و افزایــش ناهمگنــی در

در بررســی تأثیــر درصــد تخلخــل و وجــود ارتبــاط بیــن
میشــود کــه بهطــور کلــی بــا افزایــش تخلخــل ،نســبت
تراوایــی افقــی بــه عمــودی کاهــش مییابــد ،امــا توجــه

بــه ســایر شــاخصها نشــان میدهــد کــه تخلخــل
بهطــور مســتقیم کنترلکننــده ایــن نســبت نیســت.

مهناز حسینزاده و همکاران

تأثیر پارامترهای زمینشناسی ...
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شکل  7نسبت میانگین تراوایی افقی به عمودی در انواع گروهرخساره که با کد مشخص شدهاند

بــرای مثــال در سنگشناســی آهــک مقــدار میانگیــن

گروهرخســارهها اســت ،درحالیکــه نســبت میانگیــن

سنگشناس ـیها اســت (جــدول  ،)1ولــی تراوایــی افقــی
و عمــودی تقریبـاً برابــری دارنــد .همچنیــن نتایــج نشــان

گروهرخســارههای دانهپشــتیبان دارد .چنیــن کاهشــی
بهســبب افزایــش میــزان تراوایــی در ایــن گروهرخســاره

ی نیــز
بافتهــای مختلــف متفــاوت اســت و مقــدار تراوایـ 

گروهرخســاره بــاال اســت و در نتیجــه اغلــب منافــذ بــه

تخلخــل کل بیشــتر و در دولومیــت کمتــر از ســایر

میدهــد ،محــدوده تراواییهــا بــرای سنگشناســی و

بــه تنهایــی نمیتوانــد نســبت تراواییهــای افقــی بــه

عمــودی را کنتــرل نمایــد (جــداول  1و  .)2در نتیجــه در
تخلخلهــای باالتــر نســبت دو تراوایــی بــه هــم نزدیــک

مــی شــود ،امــا بایــد عواملــی ماننــد نــوع رخســاره و نــوع
تخلخــل غالــب را هــم در نظــر داشــت .نتایــج حاصــل

از مطالعــات تکمیلــی شــامل میــزان ســیمان ،میکرایــت

و نــوع تخلخــل غالــب نشــان میدهــد کــه پارامترهــای
موجــود بــه تنهایــی نســبت تراوایــی افقــی بــه عمــودی
در ســازندهای کربناتــه کنــگان و داالن باالیــی را کنتــرل

نمینماینــد .میــزان ســیمان در ایــن گروهرخســارهها
از  MF2بــه  MF10افزایــش و ســپس در  MF11و

MF12

تراوایــی افقــی بــه عمــودی کمتــری نســبتبه ســایر

اســت .هــر دو تراوایــی افقــی و عمــودی در ایــن

یکدیگــر متصــل هســتند .همیــن امــر ســبب شــده اســت
تــا تأثیــر ناهمگنــی ســنگ بــر ناهمگنــی تراوایــی در ایــن

رخســاره کاهــش یابــد .بایــد توجــه داشــت کــه همچنــان
نســبت تراواییهــا در ایــن گروهرخســاره نیــز بیشــتر از

گروهرخســارههای گلپشــتیبان اســت .میکرایتیشــدن
نیــز رونــد مشــابهی را بــا نــرخ سیمانیشــدن طــی

مینمایــد .گروهرخســارههای  9 ،8و  10دارای نــوع
تخلخــل یکســانی هســتند ،امــا نســبت تراواییهــا در

آنهــا بســیار متفــاوت اســت .ایــن بررســیها نشــان
میدهــد کــه ایــن ســه متغیــر تأثیــری بــر تغییــرات

تراوایــی در دو جهــت افقــی و قائــم ندارنــد .ذکــر ایــن

کاهــش مییابــد .ایــن در حالــی اســت کــه نســبت

نکتــه الزم اســت کــه شکســتگیها تأثیــر زیــادی بــر

 11بــه حداکثــر خــود میرســد و در گروهرخســاره

باالیــی در مرکــز خلیــج فــارس ســازندهای شکســتهای

میانگیــن تراوایــی افقــی بــه عمــودی در گروهرخســاره
 9بیشــتر از گروهرخســاره  10اســت .همچنیــن ،ایــن

نســبت در گروهرخســاره  2ســه برابــر گروهرخســاره 5

میــزان تراوایــی دارنــد ،امــا ســازندهای کنــگان و داالن

نیســتند [ .]28در ضمــن نــوع داده مــورد اســتفاده نیــز
داده تراوایــی پــاگ بــوده اســت کــه اغلــب از محلهایــی

اســت و ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ ســیمانیشــدن

انتخــاب میشــود کــه شکســتگی نداشــته باشــند .بــه

 10میانگیــن نــرخ ســیمانی شــدن باالتــر از همــه

حاضــر داشــتهاند.

در ایــن دو گروهرخســاره برابــر اســت .در گروهرخســاره

همیــن ســبب شکســتگیها تأثیــر ناچیــزی بــر مطالعــه
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نتیجهگیری

در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل
آمــاری و مقــدار تراواییهــای اندازهگیریشــده در
پالگهــای افقــی و عمــودی ،نســبت میانگیــن تراوایــی

افقــی بــه عمــودی در سنگشناســیها ،بافتهــا و

گروهرخســارههای مختلــف در ســازندهای کربناتــه
کنــگان و داالن باالیــی بهدســت آمــد .نســبت میانگیــن
تراوایــی افقــی بــه عمــودی در سنگشناســی دولومیــت و

آهــک ،در بافــت کربنــات بلــوری و در گروهرخســارههای
مادســتون و کربنــات بلــوری تقریبــاً برابــر عــدد یــک

بــه دســت آمــد کــه نشــان داد در مــوارد ذکــر شــده،
تراوایــی افقــی تقریب ـاً برابــر تراوایــی عمــودی اســت .در
نتیجــه کانیشناســی همگــن و دانهپشــتیبانبودن
یــک نمونــه کربناتــه ســبب شــده اســت تــا تراوایــی
در دو جهــت افقــی و عمــودی بــه یکدیگــر نزدیــک

باشــد .میــزان پاییــن تراوایــی در گروهرخســارههای

گلپشــتیبان دلیــل دیگــری اســت کــه تراوایــی در ایــن
دو جهــت بــه یکدیگــر نزدیــک اســت .همچنیــن ،تأثیــر
پارامترهــای ســیمان ،میکرایــت ،دانــه و نــوع تخلخــل
غالــب و مفیــد یــا غیرمفیــد بــودن تخلخلهــا بــرای

دقــت و صحــت بیشــتر نتایــج مطالعــه شــدند .نتایــج

نشــان داد کــه هرچــه ناهمگنــی و هرچــه میــزان دانــه در

میکنــد ،مقــدار تراوایــی افقــی بیشــتر از تراوایــی عمــودی

شــده و در نتیجــه مقــدار نســبت میانگیــن تراوایــی افقــی

بــه عمــودی مقــدار بیشــتری خواهــد شــد .بهعبارتــی،
هرچــه ناهمگنــی و میــزان دانــه در سنگشناســی ،بافــت
و رخســاره کمتــر شــود ،تراوایــی افقــی بــه عمــودی
نزدیکتــر خواهــد شــد .دولومیتیشــدن نســبت تراوایــی

افقــی بــه عمــودی را افزایــش میدهــد ،امــا در مقادیــر

بســیار بــاالی ایــن کانــی (بیــش از  )%90بهســبب
یکنواختــی و همگــن شــدن بافــت ،ایــن دو نســبت
تراوایــی مجــدد بــه یکدیگــر نزدیــک میشــوند .بنابرایــن،

نســبت تراوایــی افقــی بــه عمــودی در کربناتههــای
ســازندهای کنــگان و داالن باالیــی بــه میــزان دانــه،

سنگشناســی ،میــزان ناهمگنــی و تخلخــل و تراوایــی

بســتگی داشــته و در محیطهــای رســوبی پرانــرژی و در

گروهرخســارههای دانهغالــب تراوایــی افقــی بیشــتر از
تراوایــی عمــودی اســت .همچنیــن ،مقــدار تراوایــی نیــز
میتوانــد ناهمگنــی ایــن خصوصیــت مخزنــی را در دو

جهــت افقــی و عمــودی کنتــرل نمایــد .بــا افزایــش میزان
تخلخــل و تراوایــی ،مقــدار تراوایــی در دو جهــت مجــدد

بــه یکدیگــر نزدیــک میشــود زیــرا اغلــب حفرههــای
موجــود در ســنگ در ایــن حالــت بــه یکدیگــر متصــل

هســتند.
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Introduction
Permeability and its distribution is one of the most
important geological parameters in describing the
properties of reservoir rocks. Core analysis is the most
accurate and reliable way to obtain the permeability
values. The problems of core preparation, i.e. spending
a lot of time and money, have led researchers to obtain
permeability value through indirect methods. One of
these methods is the use of empirical relationships
[1]. Permeability changes in different directions affect
fluid flow, recovery rate, well completion and well
tests [2-5]. Therefore, it is important and necessary to
study permeability changes in different directions due
to the heterogeneity of carbonate reservoirs [6,7]. In
this study, the effect of lithology, texture, facies and
porosity parameters on permeability changes as well
as the ratio of horizontal to vertical permeability in
Kangan and Upper Dalan have been investigated. The
results show what factors change the values of these
permeabilities and control the amount of fluid flow in
the horizontal and vertical directions.
Materials and Methods
The total length of the studied cores were 402 meters
from one well. Four plugs were prepared from each
meter of core to measure the horizontal and vertical
permeabilities. Absolute permeability was measured
by Darcy´ law using air, and the porosity was measured
by Boyle´ law using helium gas. Microscopic studies
were performed on 1448 thin sections to evaluate the

Accepted: January/02/2022

type of lithology, texture and porosity. The percentage
of each component was determined visually from thin
sections through comparison with standard diagrams.
Results and Discussion
Mean of horizontal and vertical permeabilities as
well as porosity were calculated in various types of
lithology, textures and facies. Also, based on studies
performed on microscopic thin sections, 12 facies
groups were identified. Most previous researches
have been performed on the rate of permeability
changes and its relationship with porosity. The present
study investigates the ratio of horizontal to vertical
permeability and the effect of geological parameters
on its changes. Results indicate that with increasing the
amount of dolomite in the rock, the amount of horizontal
permeability becomes more than vertical permeability.
When dolomitization affects the rock comprehensively,
the rock became more homogenized and therefore,
the mean of permeabilities are nearly the same in two
directions. Mean of horizontal permeability increases
compared to mean of vertical permeability with
increasing grains from mudstone to grainstone texture
and also with increasing heterogeneity. The presence
of grains increases the heterogeneity in the rock, and
this heterogeneity increases the ratio of horizontal to
vertical permeability. The results of additional studies
including the amount of cements, micrite and the type
of dominant porosity show that these parameters did
not have a direct effect on the ratio of horizontal to
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vertical permeability in these formations. Also, it was
observed that in general, as porosity increases, the
ratio of horizontal to vertical permeability decreases,
but attention to other indicators shows that porosity
does not control this ratio directly.
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2.

Conclusions
In this research, the ratio of mean of horizontal to vertical
permeability in different types of lithology, textures,
and facies groups have been measured in Kangan and
Upper Dalan carbonate formations. Results showed that
as the heterogeneity and the amount of grains increase
in the samples, the amount of horizontal permeability
becomes more than vertical permeability and value of
the ratio of horizontal to vertical permeability will be
higher. Also, dolomitization increases the ratio but at
very high amounts of this mineral (more than 90%)
due to the uniformity and homogeneity of the texture,
the ratio of two permeabilities come closer to each
other. In energetic sedimentary environments and in
the grain-supported facies, horizontal permeability
will be higher than vertical permeability. Therefore,
the ratio of horizontal to vertical permeability depends
on heterogeneity, amount of grains, porosity and
permeability in these formations.
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