شماره 83

68

عوامل موثر بر کیفیت مخزنی سازند سورمه فوقانی
(عرب) در میادین بالل و سلمان  -خلیج فارس
رومینا همپائیان ،*1حسین رحیمپور بناب ،2محمدرضا کمالی 3و سیدرضا موسوی حرمی

4

 -1گروه زمینشناسی ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ،ايران
 -2دانشکده زمینشناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،ايران
 -3پرديس پژوهش و توسعه صنايع باالدستي پژوهشگاه صنعت نفت ،ايران
 -4دانشکده علوم ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ايران
تاريخ دريافت         92/7/7 :تاريخ پذيرش93/8/4 :

چكيده
ســازند ســورمه از مخــازن بــزرگ نفتــی در ایــران و خاورمیانــه محســوب میشــود .لیتولــوژی ایــن ســازند از نهشــتههای کربناتــه
دولومیتــی در بخــش فوقانــی و آهکــی دولومیتــی در بخــش تحتانــی بــه همــراه انیدریــت بهصــورت بیــن الیــهای و درون الیــهای
تشــکیل شــده اســت .بــا توجــه بــه مطالعاتــی کــه در ایــن میدانهــا انجــام گرفتــه ،تغییراتــی از جملــه تغییــر رخســاره ،نــوع و شــدت
عملکــرد فرآیندهــای دیاژنــزی و نــوع لیتولــوژی بــر روی تخلخــل و نفوذپذیــری موثــر میباشــند .بــا مقایســه ایــن عوامــل در ایــن دو
میــدان میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نهشــتههای دولومیتــی میــدان بــال بیشــتر شــامل رخســارههای محیــط ســدی و الگونــی
میباشــد کــه بــه ســمت جنــوب شــرقی از میــزان نهشــتههای دولوگرینســتونی ســدی بــا فابریــک دانــه افــزون کاســته شــده و میــزان
نهشــتههای دولوپکســتونی الگونــی افزایــش مییابــد و در میــدان ســلمان رخســارههای دولووکســتون و دولومادســتون محیــط پهنــه
جزرومــدی بــا فابریــک گل افــزون باالتریــن تعــداد را بــه خــود اختصــاص میدهنــد کــه بــه دلیــل گســترش بــاالی ســیمان انیدریتــی
از مقــدار تخلخــل و تراوایــی آنهــا کاســته شــده اســت و علــت آن میتوانــد کمتــر شــدن عمــق حوضــه از ســمت میــدان بــال بــه طــرف
میــدان ســلمان باشــد بــه طــور کلــی ایــن دو میــدان در مقایســه بــا هــم دارای رخســارههای تقریب ـاً مشــابهاند امــا بیشــترین تفــاوت
کــه روی کیفیــت مخزنــی آنهــا تاثیــر داشــته میــزان فراوانــی رخســارههای دانــه افــزون و درصــد ســیمانی شــدگی انیدریتــی میباشــد.

كلمات كليدي :سورمه فوقانی (عرب) ،میدان بالل ،میدان سلمان ،کیفیت مخزنی ،تغییر رخساره

بــوده بــه عنــوان يــك ســازند اكتشــافي مهــم بهويــژه

مقدمه

ســازند ســورمه فوقانــی بــه عنــوان يــك توالــي كالســيك

كربناتــه دولوميتــي و انیدريتــي يكــي از ســازندهاي
مخزنــي مهــم دنيــا بــوده كــه مياديــن هيدروكربنــي
مهمــي را در خاورميانــه تشــكيل ميدهــد [ .]1بخــش

بااليــي ســازند ســورمه کــه معــادل بــا ســازند عــرب
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

r.hampaiyan@yahoo.com

در بخــش ايرانــي خليــج فــارس مــورد توجــه اســت [.]2
ميادیــن ســلمان و بــال از مهمتريــن ميادينــي هســتند

كــه بخــش بااليــي ســازند ســورمه (عــرب زون) در آنهــا
مخــزن اصلــي ميباشــد [ .]2میــدان نفتــی بــال در

منطقــه خلیــج فــارس و در فاصلــه  20کیلومتــری جنــوب
غــرب جزیــرۀ الوان قــرار دارد و میــدان ســلمان در 144

کیلومتــری آن واقــع شــده اســت .محــدوده جغرافیایــی

عوامل موثر بر كيفيت مخزني...
میــدان بــال عبارت اســت از فواصــل جغرافیایــی״ 30׳26ْ 12
تا ״ 50׳ 26ْ 23عرض شمالی و״50׳ 52ْ 27تا ״ 20׳ 52ْ 36طول
شــرقی و چاههــای مورد مطالعــه عبارتنــد از BL-1P ،و 3W-02
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بــال و ســلمان و مقایســه آنهــا پرداختــه شــده اســت [.]4
روش کار

بــه منظــور بررســی رخســارههای رســوبی وشــرایط

و میــدان ســلمان در حــد فاصــل ׳ 53ْ 14تــا ׳ 53ْ 20طــول

حاکــم بــر محیــط رســوبگذاری ســازند ســورمه

اســت .چاههــای مــورد مطالعــه در ایــن میــدان 2S-2 ،و

فرآیندهــای دیاژنــزی موثــر بــر کیفیــت مخزنــی آنهــا در

شــرقی و ׳ 25ْ 27تــا ׳ 25ْ 38عــرض شــمالی قــرار گرفتــه

 2S-4میباشــند (شــکل.)1

كيفيــت مخزنــي نهشــتههای كربناتهــا عمومــاً تحــت
کنتــرل چنــد عامــل اســت كــه مهمتريــن آنهــا نــوع
رخســارههای رســوبی ،گســترش و توزيــع فضايــي آنهــا و

فوقانــی در دو میــدان بــال و ســلمان و همچنیــن درک

حــدود  200نمونــه مقاطــع نــازک میکروســکوپی تهیــه
شــده از نمونههــای مغــزه متعلــق بــه چاههــای میــدان

بــال و  150نمونــه متعلــق بــه چاههــای میــدان ســلمان
مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد.

همچنیــن عوامــل دیاژنــزی ثانویــه اســت [ .]3بــه دلیــل

بــه منظــور تفکیــک ســنگهای آهکــی از دولومیتــی و

ســازند درخلیــج فــارس مطالعــات متعــددی بــه ویــژه در

بــا محلــول آلیزاریــن قرمــز اســتفاده گردیــده اســت .بــرای

و عربســتان صــورت گرفتــه اســت [ 1و  .]2در میادیــن

روشهــای رایــج فلــوگل [ ]5و دانهــام [ ]6و همچنیــن

دولومیتــی و دولومیتــی تحتانــی و بخــش دولومیتــی

کمربندهــاي رخســارهاي در ارتبــاط بــا انــواع رخســارهها

یکدیگــر جــدا شــدهاند .بــا توجــه بــه اهمیــت مخزنــی

بــرای طبقهبنــدی پتروفیزیکــی و زمینشناســی

منطقــه در آینــده در ایــن مطالعــه بــه بررســی و مقایســه

شــده توســط چوکــت و پــري [ ]9و لوســیا [ 10و ]11

پتانســیل بــاالی نفتــی وگســتردگی حوضــه رســوبی ایــن

تعییــن درصــد آنهــا از مقاطــع نــازک رنــگ آمیــزی شــده

کشــورهای حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس از جملــه قطــر

شناســایی میکروفاســیسها و نامگــذاری دقیــق آنهــا از

بــال و ســلمان ایــن ســازند شــامل بخــش آهکــی -آهــک

گــرگ و ســیبلی [ ]7اســتفاده گردیــد .در تقســیمبندي

باالیــی اســت کــه بــه وســیله الیههــای انیدریتــی از

نیــز از طبقهبنــدي ویلســون [ ]8اســتفاده شــده اســت.

ایــن ســازند و بــه منظــور گســترش تعــداد چاههــای

فضاهــای خالــی و فابریــک آنهــا از طبقهبنــدی ارائــه

رخســارهها و فرآیندهــای دیاژنــزی و عوامــل تأثیــر گــذار

اســتفاده شــده اســت.

بــر روی کیفیــت مخزنــی ایــن ســازند در میدانهــای

شکل  -1موقعیت جغرافیایی میادین بالل وسلمان در منطقه خلیج فارس
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پهنــه جزرومــدي ،الگــون و ســد بــا  15میکروفاســیس

در میــدان بــال و  13میکروفاســیس در میــدان ســلمان
شناســایی شــده اســت (جــدول .)1بــر اســاس اطالعــات

از انحالل آلوکمها را پر کرده است .دولومیتی شدن هم

از جمله فرآیندهایی است که بر کیفیت مخزنی سنگ
آهک اولیه تأثیر بسزایی دارد .اما این الزاماً به معنی

و نتایــج حاصــل از بررســی رخســارههای ســنگی و

بهبود کیفیت مخزنی نیست .به طور کلی اندازه بلورهای

و بــا توجــه بــه عــدم وجــود نشــانههایی دال بــر رشــد و

اولیه از ثانویه مورد استفاده قرار بگیرد [ .]14در نمونههای

میکروســکوپی اجــزاء تشــکیل دهنــدۀ آنهــا در ایــن مطالعــه

گســترش ریفهــای ســدی ،عــدم وجــود رخســارههای

توربیدیتــی و یــا آهکهــای حاصــل از کالسـتهای ریزشــی
(آلوداپیــک) مــدل پیشــنهادی بــرای محیط رســوبی ســازند

ســورمه فوقانــی در میــدان بــال و ســلمان یــک پالتفــرم

کربناتــه از نــوع رمــپ هموکالیــن میباشــد کــه در
حاشــیۀ شــرق و شــمال شــرقی حوضــۀ درون شــلفی 1کــه

در انتهــای ژوراســیک در ایــن منطقــه گســترش داشــته

دولومیت میتواند برای تشخیص دولومیتهای دیاژنتیک
آهکی بخش سورمه فوقانی تحتانی که بهصورت بخشی و یا

خیلی خفیف دولومیتی شدهاند سیمان دولومیتی مشاهده
میشود( .جدول.)1

بررسی کیفیت مخزنی رخسارههای رسوبی سازند
سورمه فوقانی

رخسارههای مورد بررسی در چهار چاه از میادین بالل و

تشــکیل شــده اســت [.]4

سلمان را به طور کلی میتوان به دو دسته کلی سورمه

فرآیندهــای دیاژنــزی موثــر بــر ســازند ســورمه

رخسارههای آهکی و آهک دولومیتی بخش تحتانی سازند

متنــوع بــودن خصوصیــات مخزنــی در محیطهــای

ایــن رخســارهها شــامل رخســارههای آهکــی (گرینســتون

فرآیندهــای مختلــف رســوبی و شــرایط رســوبی و

دولومیتــی (گرینســتون دولومیتــی و پکســتون /وکســتون

فوقانــی در میدانهــای بــال و ســلمان

کمعمــق امــری متــداول اســت کــه ایــن امــر تاثیــر
فرآیندهــای دیاژنــزی را منعکــس میکنــد [.]12
فرآیندهــای دیاژنــزی از جملــه مهمتریــن عواملــی

هســتند کــه در کنتــرل کیفیــت مخزنــی مخــازن کربناتــه
میتواننــد موثــر باشــند [.]13

براساس مطالعات پتروگرافی مشخص گردید که هر سه
محیط دیاژنزي شامل دریایی ،متئوریک و دفنی بر این
بخش از سازند سورمه فوقانی مؤثر بودهاند .فرآیندهاي
دیاژنزي دریایی عموماً به صورت تراکم اولیه ،میکرایتی

شدن و تشکیل سیمانهاي دریایی به ویژه در بخش پایینی

قابل شناساییاند .دربخش باالیی سازند سورمه فوقانی به

دلیل دولومیتی شدن گسترده ،این فرآیندها قابل شناسایی

نبودند .شاید بتوان گفت که دیاژنز متئوریک و دفنی کم
عمق مهمترین فرآیندهای شکل دهنده وضعیت کنونی
سازند هستند .سیمان انیدریتی بعد از پدیده دولومیتی
شدن مهمترین پدیده دیاژنزی در سازند سورمه فوقانی

میباشد و فضای بین اغلب آلوکمها و یا فضاهای ناشی

فوقانی تحتانی و فوقانی تقسیم نمود:
سورمه فوقانی:

بیوکالســتی و گرینستون/پکســتون حفــرهای) ،آهکــی

دولومیتــی) و نیــز جهــت بررســی شــرایط تغییــر و تحــول از
ســنگ آهــک بــه دولومیــت و مقایســۀ پارامترهــای تخلخل و
تراوایــی از دادههــای نمونههــای کامـ ً
ا دولومیتــی هــم در این
بخش اســتفاده شــده اســت .فرآیندهــای دیاژنری عمــدۀ قابل

شناســایی در بخــش تحتانــی ســازند ســورمه فوقانــی عبارتند

از میکرایتــی شــدن ،تشــکیل ســیمان دریایــی اولیــه ،تراکــم،

انحــال و دولومیتــی شــدن .رخســارههای آهکــی دانــه افزون

بهدلیــل تشــکیل ســیمان فریاتیــک دریایــی دوردانـهای اولیــه

بخــش اعظــم تخلخــل خــود را بهخوبــی حفــظ کردهانــد و بــه

همیــن دلیــل از تراوایــی باالیــی هــم برخوردارنــد .فابریکهــای
گل افــزون دولومیتــی ظاهــرا ً بخــش اعظــم تخلخــل خــود
را در اثــر تراکــم از دســت دادهانــد ،در حالیکــه در گرینســتون

دولومیتــی و تاحــدی در وکستون/پکســتون دولومیتی دولومیت

بــه صــورت فاز پرکننــدۀ فضاهای خالــی عمل کــرده و در نتیجه
باعــث کاهــش تخلخــل و تراوایــی شــده اســت.

1. Intra-Shelf Basin
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جدول  -1انواع رخسارههای سازند سورمه فوقانی در میادین مورد مطالعه [.]4
رخسارههای مورد مطالعه

میدان
بالل

میدان
سلمان

محیط

اجزای اصلی سازنده

فرایندهای دیاژنزی

انیدریت
دولوبایندستون
دولومادستون  /وکستون
دولووکستون

MF1
MF2
MF3
MF4

MF1
MF2
MF3
MF4

پهنه جزر و مدی
پهنه جزر و مدی
پهنه جزر و مدی
پهنه جزر و مدی

انیدریت بلوری
لیتوکالستهای جلبکی و
پلوئیدی
دولومیکرایت تا بلورهای ریز
دولومیت
بلورهای بسیار ریز دولومیت

----سیمان دولومیتی،
انحالل
انحالل و سیمان
انیدریتی
انحالل و سیمان
انیدریتی

دولوگرینستون /پکستون اائیدی،
پلوئیدی
مادستون /وکستون دولومیتی
وکستون /پکستون دولومیتی
وکستون /پکستون
بیوکالستی،پلوئیدی
گرینتستون
بیوکالستی،پلوئیدی،دولومیتی
گرینستون بیوکالستی میلیوئیددار

MF5

الگون

MF5
MF6
MF7
MF8
MF9
MF10

MF6

الگون

-----

الگون

MF7

الگون

-----

الگون

MF8

الگون

دولوگرینستون بیوکالستی،اائیدی و
پلوئیدی
دولوپکستون/گرینستون بیوکالستی
کرینوئیدی
پکستون /گرینستون بیوکالستی
دولوگرینستون اائیدی،بیوکالستی
انیدریتی

MF11
MF12
MF13
MF14

MF9
MF10
MF11
MF12

MF15

MF13

گرینستون بیوکالستی ،پلوئیدی،
اینتراکالستی

سد
سد
سد
سد
سد

دولومیت جانشین اائید و پلوئید
گل آهکی و بلورهای دولومیت
گل آهکی ،دولومیت وخرده
فسیل
گل آهکی وخرده فسیل
فرامینیفر ،خرده های جلبک و
پلوئید
فرامینیفر بویژه میلیولید ،پلوئید

سیمان ،انحالل و
تراکم
دولومیت زدایی
خیلی کم
سیمان دولومیتی و
انحالل
سیمان دریایی
وانحالل
دولومیتی شدن
سیمان ،میکرایتی
شدن

خرده فسیل ،اائید ،پلوئید،
دولومیت
خرده های کرینوئید و دولومیت
خرده کرینوئید ،دوکفه ای و
جلبک
اائید ،خرده فسیل  ،دولومیت
خرده فسیل ،پلوئید،
اینتراکلست

سیمان دولومیتی و
انحالل
دولومیتی شدن
سیمانی شدن
میکرایتی
شدن،دولومیتی
شدن ،سیمان
وانحالل
سیمان و میکرایتی
شدن

در نمونههای دولوستونی تخلخل و تراوایی بیشتر متأثر از

در فابریکهای دانه افزون و یا جانشینی زمینۀ گل آهکی در

نیمه شکلدار و یا فابریک درهم و فشرده با بلورهای بیشکل)

فابریک بهویژه در فابریکهای دانه افزون نقش مؤثری دارد

فابریک بلوری نمونههاي ( فابریک باز با بلورهای خود شکل و

است .نمودار شكل  2تغییرات تخلخل و تراوایی در مقابل فابریک

را نشان میدهد .فابریکهای گل افزون و دانه افزون در شرایط تقریباً

فابریکهای گل افزون در کاهش تخلخل و تراوایی در هر دو

بهویژه در گرینستونها و پکستونها با تشکیل در فضاهای

بین دانهای و بستن گلوگاهها عامل مهم کاهش تراوایی

یکسانیقراردارندکهالبتهنشاندهندۀایناستکهفابریکهایگل
افزون احتماالً در اثر فرآیند تراکم نسبت به فابریکهای دانه افزون

تراوایی بر اساس رخسارههای میکروسکوپی و در شکل 4

اگرچه فضاهای خالی انحاللی در ماتریکس گلی این

شده است .براساس شكل  3رخسارههای آهکی با فابریک

درصد بیشتری از تخلخل خود را از دست دادهاند [.]15

فابریکها هم نقش داشته است .همچنین این نمودار

نشان میدهد فرآیند دولومیتی شدن هرچند بخشی بیشتر

بهصورت سیمان و به شکل فاز پرکنندۀ فضاهای بین دانهای

و تخلخل میباشد .در شکل  3نمودار تغییرات تخلخل و

نمونههایی از رخسارههای سورمه فوقانی تحتانی نشان داده
دانه افزون ( )G,GPvugو رخسارههای دولوستونی درشت

بلور با فابریک باز و بلورهای خودشکل از کیفیت مخزنی

خیلی خوبی برخوردارند.
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شکل  -2نمودار تخلخل -تراوایی برای رخسارههای میکروسکوپی بخش تختانی سازند سورمه فوقانی

الف)

G/P
G
G

W/P
P/W
P/W
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D4
D5
D5
DW4
dol. MW
dol W
dol W
dol. W/p
dol G
B/G
W/P

15/0
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5/0
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تخلخل ()%

35/0
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نوع فاسيس

1000/00
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نوع فاسيس
شکل  -3نمودار تغییرات تخلخل (الف) و تراوایی (ب) براساس رخسارههای میکروسکوپی در بخش تحتانی سازند سورمه فوقانی

500 μ

500 μ

گرينستون بيوكالستي
تخلخل ،%9/23 :تراوايي6/58 :

()md

گرينستون دولوميتي
تخلخل ،%2/15 :تراوايي57/4 :

()md

500 μ

گرينستون/بكستون حفرهاي
تخلخل ،%5/29 :تراوايي4/375 :

500 μ

گرينستون/بكستون دولوميتي
تخلخل ،%3/11 :تراوايي96/3 :

()md

()md
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درحالیکه رخسارههای آهکی با فابریک گلافزون
B/G

 )W/P,و رخسارههای آهک دولومیتی

(P/W,

(Gd, W/

دولومیتــی شــدن ابتــدا بهصــورت فــاز جانشــینی و پرکننــدۀ
فضاهــای خالــی عمــل کــرده و ســپس یــک فــاز انحاللــی

 )Pd,و رخسارههای دولوستونی متوسط

باعــث تشــکیل فضاهــای خالــی انحاللــی قالبــی و ارتبــاط

متوسط تخلخل برای نمونههای آهکی  %23/7و از آن

(شــکل -6ب) ،در ایــن رخســاره کمتریــن میــزان تخلخــل

Wd, M/Wd

بلور با بافت فشرده از کیفیت مخزنی ضعیف برخوردارند.
برای تراوایی

آنهــا بــا یکدیگــر شــده اســت .بــا توجــه بــه دادههــای آماری

 77/8است .متوسط تخلخل برای

 %14/6و بیشــترین آن  %28/7و مقــدار متوســط %21/7

میباشد .همچنین متوسط تخلخل و تراوایی برای نمونههای

مقــدار  1308/8 mdو مقــدار متوســط آن هــم 564/7 md

 %12/5و  177/7 mdاست.

ج -رخســارۀ دولوگرینســتون اُاُئیــدی ،انیدریتــی بــا

md

نمونههای آهک دولومیتی  %16/8و از آن تراوایی 3/57 md

دولومیتی علیرغم پراکندگی توزیع دادهها در نمودار به ترتیب

رخسارههای دولومیتی بخش فوقانی سازند سورمه
فوقانی

الف -رخسارۀ دولوگرینستون بیوکالستی ،اُاُئیدی 1و

پلوئیدی 2ریز تا درشت بلور (شکل-5الف) ویژگی مهم
این رخساره با فابریک دانه افزون این است که در اکثر

نمونههای آن درصد زیادی از تخلخل اولیۀ باقیمانده است.
در این حالت نمونهها از تخلخل بین دانهای اولیه و تراوایی
باالیی برخوردارند .در این رخساره تغییرات عمدۀ تخلخل

و تراوایی در واقع تحت تأثیر فاز پرکنندۀ فضاهای خالی
است .اندازۀ بلورهای دولومیت نوع چهارم (دولواسپارایت) با
درصد حدود  80تا %90همانگونه که در نمودار تخلخل-

تراوایی (شکل -6الف) مشخص است تأثیری در تغییرات
تخلخل و تراوایی و در نهایت کیفیت مخزنی ندارد .کمترین

میزان تخلخل  %2/88و بیشترین آن  %28/65و مقدار متوسط
آن هم  %15/3میباشد .کمترین میزان تراوایی

md

 4/4و

بیشترین آن  1622 mdو مقدار متوسط آن هم 334/8 md

است .با این شرایط این رخساره از جمله رخسارههای مخزنی

خوب در سازند سورمه فوقانی میباشد .بهویژه اینکه در اکثر

زونهای مخزنی این سازند گسترش دارد.

ب -رخســارۀ دولوگرینســتون بیوکالســتی بــا تخلخــل

حفــرهای (شــکل -5ب) :در ایــن رخســاره کــه فابریــک دانــه
افــزون دارد ،فضاهــای خالــی قالبــی بــا گســترش فرآینــد

انحــال تشــکیل حفــرات انحاللــی مرکــب و بــزرگ داده و
موجــب افزایــش تخلخــل و تراوایــی و در نتیجــه افزایــش

کیفیــت مخزنــی و تشــکیل یکــی از بهتریــن رخســارههای
مخزنــی ســازند ســورمه فوقانــی شــده اســت و فرآینــد

و بــرای تراوایــی کمتریــن مقــدار  104/1 mdو بیشــترین

اســت.

تخلخــل قالبی(شــکل -۵پ) :در ایــن رخســاره بــا فابریــک

دانــه افــزون فضاهــای خالــی از نــوع حفــرهای غیرمرتبــط
و عمدت ـاً متشــکل از قالبهــای انحاللــی اُاُئیدهــا هســتند

کــه بهوســیلۀ بلورهــای خیلــی ریــز دولومیــت احاطــه
شــدهاند .فــاز انحاللــی کــه قبــل از تکمیــل شــدن
فرآینــد دولومیتــی شــدن و یــا پــس از آن صــورت گرفتــه
تخلخــل زیــادی را ایجــاد کــرده اســت بهطوریکــه

متوســط تخلخــل در ایــن رخســاره  %24/6اســت کــه

مقــدار باالیــی میباشــد (شــکل -۶پ) .بــا ایــن حــال
همانگونــه کــه در نمــودار دادههــای تخلخــل و تراوایــی

مشــاهده میشــود دامنــۀ تغییــرات تراوایــی در ایــن

رخســاره زیــاد اســت بهطوریکــه کمتریــن مقــدار آن
 0/16 mdو بیشــترین آن  211/5 mdاســت کــه یکــی

از عوامــل اصلــی کنتــرل آن انــدازه و بافــت بلورهــای

دولومیــت در ایــن رخســاره اســت .همچنیــن نمونههــای
ایــن رخســاره دارای  %15تــا  %40انیدریــت میباشــند

کــه بهعنــوان ســیمان در مراحــل تأخیــری دیاژنــز بــا
رســوب در فضاهــای خالــی قالبــی ضمــن کاهــش تخلخــل
و تراوایــی در کاهــش کیفیــت مخزنــی مؤثــر بــوده اســت.

بــه هــر حــال در ایــن رخســاره در صورتــی کــه ارتبــاط
مناســبی بیــن فضاهــای خالــی قالبــی از طریــق فضاهــای

بیــن دانـهای و از مجــرای بافــت دولومیتــی وجــود داشــته
باشــد تراوایــی مناســبی هــم ایجــاد خواهــد شــد.

1. Ooidal
2. Peloidal
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د -رخســارههای دولوپکســتون و دولوگرینســتون/

داشته است .فرآیند انحالل بهخصوص در رخسارههای گل

پکســتون پلوئیدی(شــکل -5ت وشــكل -5ث) :از بافــت

غالب از نوع دولومیتی باعث ایجاد تخلخل از نوع حفرهای

متغیــر اســت .تخلخلهــای بیــن بلــوری و قالبــی و

میدهد متوسط تخلخل برای دولووکستون ،%21/05

بلــوری خیلــی ریــز تشــکیل شــده-اند .انــدازۀ آلوکمهــا

و بعضا قالبی میگردد [ .]17بررسی آماری دادهها نشان

دولووکستون انیدریتی  %20/09و برای دولووکستون با

حفــرات انحاللــی بیشــتر از ســایر مــوارد گســترش دارد.
آلوکمهــا معمــوالً از بافــت بلــوری ریزتــری نســبت بــه

تخلخل حفرهای  %13/95و ميزان تراوايي به ترتیب براي

ســیمان انیدریتــی و کلســیتی مراحــل تأخیــری دیاژنــز

و دولووکستون با تخلخل حفرهای  39/9 mdاست .متوسط

بافــت زمینــه برخوردارنــد .فرآینــد تراکــم ،تشــکیل
و بــه مقــدار کمتــری شکســتگی در تغییــرات تخلخــل و
تراوایــی در ایــن رخســاره مؤثــر بــوده اســت .شکســتگی به

علــت مقاومــت بــاالی دولومیــت نســبت بــه آهــک در برابر
فشــار ،در رخســارههای آهکــی نســبت بــه رخســارههای

دولومیتــی کمتــر اســت [ .]16توزیــع دادههــای تخلخــل
و تراوایــی از پراکندگــی نســبتاً زیــادی برخــوردار اســت
کــه میتوانــد در نتیجــۀ تأثیــر پارامترهــای مختلــف
دیاژنــزی باشــد .براســاس نمــودار دادههــای تخلخــل و
تراوایــی (شــکل -6ت) کمتریــن مقــدار تخلخــل  %3/4و

بیشــترین آن  %27/9و مقــدار متوســط هــم  %17/2و از
آن بــرای تراوایــی کمتریــن مقــدار  2/3 mdو بیشــترین
آن  437/2 mdو مقــدار متوســط هــم  72/8 mdاســت که

از جهــت کیفیــت مخزنــی در ســازند ســورمه فوقانــی در
شــرایط خوبــی قــرار میگیــرد .همچنیــن رونــد مشــخصی
از افزایــش متناســب تخلخــل و تراوایــی بــا یکدیگــر

وجــود دارد.

ه -رخسارههای دولووکستونی (شکل -5ج) :نمودار
دادههای تخلخل و تراوایی در سه گروه دولووکستون،

دولووکستون انیدریتی و دولووکستون با تخلخل حفرهای
رسم شده است (شکل -6ث) .از جهت این تقسیمبندی

تفکیک قابل مالحظهای بین دادهها مشاهده نمیشود.
اگرچه اختالف اندکی هم در متوسط دادههای تخلخل و
تراوایی برای هر گروه وجود دارد با اینحال بهنظر میرسد

بافت بلوری از جهت باز یا متراکم و فشرده بودن ،اندازۀ

بلورها ،تشکیل سیمان انیدریتی و کلسیتی در فضاهای
بین بلوری و برخی شکستگیها تأثیر زیادی در میزان
و نحوۀ ارتباط فضاهای خالی بین بلوری و یا قالبی و

حفرهای و همچنین در کیفیت تراوایی در این گروهها

دولووکستون  ،54/7 mdدولووکستون انیدریتی 22/23 md

تخلخل برای کل دادههای این رخسارهها  %18/9و تراوایی

md

 37/5است و در مقایسه با سایر رخسارههای سازند

سورمه فوقانی در شرایط متوسطی قرار میگیرد.

و -رخســاره دولوســتونی (شــکل -5چ و شــكل  -5ح):
در فضاهــای خالــی بیــن بلــوری ایــن رخســاره هیــچ

گلــی وجــود نــدارد .بررســی دادههــای تخلخــل و تراوایــی
نمونههــای ایــن رخســاره نشــان میدهــد کــه ظاهــرا ً در

کل نمونههــا بافــت بلــوری دولومیــت (از لحــاظ شــکل
مــرز بلــوری) در تغییــرات تخلخــل و تراوایــی و در نتیجــه

کیفیــت مخزنــی بیشــتر از انــدازۀ بلورهــا مؤثــر بــوده
اســت کــه البتــه خــود متأثــر از نــرخ و شــدت دولومیتــی
شــدن ،تعــدد نقــاط هســتهزایی ،میــزان تأمیــن

یونهــای منیزیــم ،کربنــات و کلســیم توســط ســیال

دولومیتــی کننــده میباشــد .بهطــور کلــی میتــوان
گفــت دولومیتــی شــدن بیــش از حــد از عوامــل اصلــی
کاهنــدۀ تخلخــل و تراوایــی در ایــن رخســاره اســت بــه
ایــن دلیــل کــه دولومیتــی شــدن تخلخلهــای موجــود
را بــه یکدیگــر وصــل کــرده و لــذا تراوایــی را تحــت تاثیــر
قــرار میدهــد [ .]18از ایــن جهــت ایــن رخســاره در دو

گــروه بافتــی بیشــکل و نیمــه شــکلدار تــا خودشــکل
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت (شــکل -6ج) .رخســارۀ

دولوســتونی بــا بافــت بلــوری بیشــکل :توزیــع و
پراکندگــی دادههــا در نمــودار تخلخــل و تراوایــی بــرای
ایــن رخســاره کــه بــه تفکیــک انــدازۀ بلورهــای دولومیــت
رســم شــده است(شــکل -6چ) نشــان میدهــد کــه

در ایــن گــروه از دولوســتونها انــدازۀ بلورهــای دولومیــت

نقــش تعییــن کننــدهای در تغییــرات تخلخــل و تراوایــی
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نــدارد ولــی از بررســی و مقایســۀ دادههــای تخلخــل و

رخســارهها بهصــورت اولیــه و بــه شــکل دربرگیرنــده

گرفــت کــه هرچــه نمونه بافــت موزائیکــی فشــرده و درهم

و بــه شــکل نــودول و یــا تــک بلورهــا و تجمعــات بلــوری

تراوایــی بــا بافــت بلــوری نمونههــا میتــوان نتیجــه

و متراکــم دارد میــزان تخلخــل و تراوایــی هــم کاهش پیدا

میکنــد .بهطــور کلــی خصوصیــات پتروفیزیکــی توســط
بافــت ســنگ نیــز کنتــرل میشــوند [ 19و  .]20بــر

اســاس دادههــای موجــود کمتریــن میزان تخلخــل %2/41

بافــت بلــوری بســیار ریــز دولومیــت و یــا بهصــورت ثانویــه

درشــت در فضاهــای بیــن بلــوری دولوســتونها تشــکیل
شــده اســت .مقــدار انیدریــت در ایــن نمونههــا بیــش از

 %10حجمــی و تــا  %50هــم میباشــد .نمــودار تخلخــل
و تراوایــی براســاس دادههــای موجــود رســم شــده اســت

و بیشــترین آن  %19/55و مقــدار متوســط هــم  %9/66و از

(شــکل -6خ) .بــر اســاس ایــن دادههــا مقــدار متوســط

مقــدار  386/2 mdو مقــدار متوســط هم  39/01 mdاســت

 4/4 mdاســت و از ایــن جهــت در مقایســه بــا ســایر

آن بــرای تراوایــی کمتریــن مقــدار  0/01 mdو بیشــترین
و از ایــن جهــت و در مقایســه بــا ســایر رخســارههای
ســازند ســورمه فوقانــی از لحــاظ کیفیــت مخزنــی در

شــرایط متوســط قــرار میگیــرد .رخســارۀ دولوســتونی

تخلخــل در ایــن رخســاره  %8/9و از آن بــرای تراوایــی

رخســارهها در ســازند ســورمه فوقانــی در شــرایط

ضعیفــی قــرار میگیــرد.

بــا بافــت بلــوری خودشــکل تــا نیمــه شــکلدار :ایــن
گــروه از دولوســتونها غالب ـاً از بافــت بلــوری خودشــکل

بــا مقایســه لیتولــوژی و فرآیندهــای دیاژنــزی موثــر و نیــز

و در مجمــوع نســبت بــه گــروه قبلــی از شــرایط تخلخــل

دادههــای پتروفیزیکــی و آمــاری مربــوط بــه نمونههــای

دادههــا بــه تفکیــک انــدازۀ بلورهــا در دو گــروه کوچکتــر

بــال و ســلمان بــه ایــن نتیجــه میتــوان رســید کــه

نتيجهگيري

تــا نیمــه شــکلدار و معمــوالً از فابریــک بلــوری بــاز دارنــد

بررســی انــواع رخســارههای تشــکیل دهنــده و تحلیــل

و تراوایــی بهتــری برخوردارنــد .در (شــکل -6ح) کــه

ســازند ســورمه فوقانــی برگرفتــه شــده از میادیــن نفتــی

و بزرگتــر از 100میکــرون در آن رســم شــدهاند نشــان

بخــش دولومیتــی فوقانــی ایــن ســازند در چاههــای میدان
ســلمان بیشــتر بــه صــورت گل افــزون بــوده و شــامل

بلــوری تأثیرگــذار اســت .براســاس دادههــای تخلخــل

کــه در محیــط پهنــه جزرومــدی تشــکیل شــدهاند.

میدهــد در ایــن گــروه از دولوســتونها انــدازۀ بلورهــا
در تغییــرات تخلخــل و تراوایــی بیــش از بافــت

رخســارههای دولومادســتون و دولووکســتون میشــود

و تراوایــی در ایــن رخســاره کمتریــن مقــدار تخلخــل

بیشــتر تخلخلهــای موجــود از نــوع از حفــرهای اســت کــه
غالبـاً حاصــل انحــال و شکســتگی میباشــند و فضاهــای

و بیشــترین مقدار  464 /9 mdو مقدار متوسط هم 76 md

رخســاره انیدریــت بیشــتر بــه صــورت ســیمان و در درون

 %9/46و بیشــترین مقــدار آن  %28/6و مقــدار متوســط

هــم  %17/9و از آن بــرای تراوایــی کمتریــن مقــدار 4 md

خالــی نیــز اکثــرا ً توســط ســیمان انیدریتــی پــر شــدهاند.

اســت کــه از جهــت کیفیــت مخزنــی در مقایســه بــا ســایر

الیههــا ایجــاد شــده اســت .بیشــترین رخســارههای

خوبــی قــرار میگیــرد.

شــامل رخســاره گرینســتون بیوکالســتی پلوئیــدی بــا

رخســارههای رســوبی ســارند ســورمه فوقانــی در شــرایط

آهکــی بخــش تحتانــی ســازند ســورمه در میــدان بــال

ی -دولوســتون انیدریتــی (شــکل -5خ) :انیدریــت

فابریــک دانهافــزون و رخســاره وکســتون /پکســتون

معمــوال بــا دولومیتــی شــدن بــوده و مســتلزم ورود

ســولفات بــه سیســتم از آبهــای هیپرســالین میباشــد

[ 21و  ]22ایــن رخســاره بیشــتر در نزدیکــی الیههــای

پوشســنگ انیدریتــی و یــا بهصــورت میــان الیههــا
گســترش دارد و ارزش مخزنــی نــدارد .انیدریــت در ایــن

بیوکالســتی پلوئیــدی بــا فابریــک گلافــزون میشــود.
امــا نمونههــای دولومیتــی فوقانــی در میــدان بــال

بیشــتر از نــوع دولوگرینســتون اائیــدی پلوئیــدی و
دولوپکســتون /گرینســتون بیوکالســتی مربــوط بــه محیط
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ســدی و نیــز رخســاره دولوپکستون/گرینســتون اائیــدی

توالــی مــورد مطالعــه دولوگرینســتونها و دولومیتهــاي

رخســارهها بــه علــت دانهافــزون بــودن از تخلخــل و

از بیــن رفتــه و نیــز رخســارههاي گل غالــب دولومیتــی

پلوئیــدی مربــوط بــه محیــط الگــون میباشــند کــه ایــن
تراوایــی خوبــی برخوردارنــد .انیدریــت در بخــش فوقانــی

ســازند ســورمه درمیــدان بــال بیشــتر بــه صــورت بیــن
الیــهای تشــکیل شــده و ایــن قســمت را بــه چنــد زون

مخزنــی مجــزا تقســیم کــرده و ســیمان انیدریتــی نیــز

در حــد بســیار کــم در برخــی رخســارهها باعــث پــر
شــدن فضاهــای خالــی شــده اســت .رخســارههای آهکــی
بخــش تحتانــی ســازند ســورمه فوقانــی بیشــتر شــامل

گرینســتون بیوکالســتی پلوئیــدی و نیــز وکســتون/
پکســتون بیوکالســتی پلوئیــدی میشــود کــه دارای
تخلخــل و تراوایــی در حــد خــوب میباشــند .بهطــور

کلــی در توالــی ســورمه فوقانــی باالیــی دولومیتــی شــدن
بیــش از حــد یکــی از عواملــی اســت کــه کیفیــت مخزنــی

را در رخســارههاي مختلــف کاهــش میدهــد .درتوالــی
ســورمه فوقانــی پایینــی کــه لیتولــوژي آن آهــک و

دولومیــت اســت فرآینــد دولومیتــی شــدن کیفیــت
مخزنــی ایجــاد نکــرده چــون نتوانســته جانشــین زمینــه

گل غالــب اولیــه در رخســارههاي وکســتون و مادســتون
گــردد .رخســارههاي گرینســتونی ســورمه فوقانــی
پایینــی کــه انحــال نیــز تحمــل نمودهانــد در ایــن
بخــش بهتریــن کیفیــت مخزنــی را دارنــد .درمجمــوع در

دانــه شــکري کــه بهطــور کامــل رخســاره اولیــه آنهــا
شــده در توالــی ســورمه فوقانــی باالیــی وگرینســتونهاي

دولومیتــی نشــده ســورمه فوقانــی پایینــی بهتریــن
کیفیــت مخزنــی را دارنــد .دولومیتهایــی کــه بــه
میــزان قابــل توجــه انیدریتــی شــده و یــا بیــش از حــد

دولومیتــی شــدهاند داراي ضعیفتریــن کیفیــت مخزنــی

هســتند .فرآینــد انحــال نقــش مهمــی در افزایــش

کیفیــت مخزنــی داشــته اســت .بهطــور کلــی در مقایســه
ایــن دو میــدان بــا هــم بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه

ســازند ســورمه فوقانــی در ایــن دو میــدان از لحــاظ

محیــط تشــکیل و انــواع رخســارههای موجــود در آنهــا

بــه طــور تقریــب مشــابهاند ولــی بــا در نظــر گرفتــن
اختالفاتــی کــه در تعــداد و گســترش برخــی رخســارهها

دارنــد و نیــز میــزان فراوانــی ســیمان انیدریتــی در ایــن
رخســارهها میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه حوضــه
رســوبگذاری میــدان بــال در زمــان تشــکیل عمیقتــر

از حوضــه تشــکیل ســازند ســورمه در میــدان ســلمان بوده

کــه نتیجــه آن گســتردگی رخســارههای دانهافــزون
محیــط ســدی در نمونههــای میــدان بــال و فراوانــی

رخســارههای گلافــزون الگــون و پهنــه جزرومــدی در
نمونههــای میــدان ســلمان میباشــد.
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