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تاثیر کانیزایی انیدریت بر کیفیت مخزنی
دولومیتهای سازند عرب؛ مطالعه موردی در
یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس
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 -1پژوهشکده علوم زمین ،پردیس پژوهش و صنایع باالدستی ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران
 -2گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز ،ایران
 -3دانشکده زمینشناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت93/3/20 :

تاريخ پذيرش93/11/19 :

چكيده
ســازند عــرب ،بــا ســن ژوراســیک باالیــی ،بهعنــوان یــک ســکانس کربناتــه -تبخیــری کالســیک ،یکــی از مهمتریــن مخــازن هیدروکربنی
در خلیــج فــارس و نواحــی اطــراف آن اســت .در ایــن مطالعــه ،بــا توجــه بــه اهمیــت مخــازن دولومیتــی در جهــان و تاثیــر کانیزایــی
تبخیــری در ایــن مخــازن ،تاثیــر بافــت ،توزیــع و فراوانــی انیدریــت در توالــی دولومیتــی ســازند عــرب مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه
اســت .بــر ایــن اســاس ،از تلفیــق نتایــج حاصــل از توصیــف مغزههــا ،مطالعــات پتروگرافــی ،تخلخل-تراوایــی مغــزه و دادههــای فشــار
موئینــه تزریــق جیــوه اســتفاده شــده اســت .مطالعــات پتروگرافــی نشــان داد کــه یــک رابطــه مشــخص بیــن درصــد ،بافــت و توزیــع
انیدریــت در مخــزن وجــود دارد .انیدریــت بــه صــورت توزیــع یکنواخــت و پراکنــده و بافتهــای پویکیلوتوپیــک ،نــودوالر ،پــر کننــده
تخلخــل و الیــهای مشــاهده میشــود .بهصــورت کلــی ،توالیهــای مخزنــی بــا توزیــع یکنواحــت انیدریــت منطبــق بــا نمونههــای
بــا درصــد انیدریــت بــاال و بافتهــای نــودوالر و پرکننــده تخلخــل میباشــند .در مقابــل توالــی هــای بــا توزیــع پراکنــده انیدریــت
در ارتبــاط بــا دولومیــت هــای بــا درصــد انیدریــت پاییــن و بافــت پویکیلوتوپیــک مشــاهده مــی شــوند .ارزیابــی دادههــای تخلخــل،
تراوایــی و پارامترهــای استخراجشــده از منحنیهــای تزریــق جیــوه نشــان داد کــه دولومیتهــای بــا درصــد انیدریــت پاییــن ،بافــت
پویکیلوتوپیــک و توزیــع پراکنــده ،بــهدلیــل منافــذ و گلوگاههــای ارتباطــی بزرگتــر ،کیفیــت مخزنــی باالتــری دارنــد.

كلمــات كليــدي :ســازند عــرب ،کانیزایــی انیدریــت ،دادههــای تزریــق جیــوه ،کیفیــت مخزنــی

دولومیتهــا.

کنــگان) و عــرب ،کــه بهترتیــب دربرگیرنــده بزرگتریــن

مقدمه

نهشــتههای تبخیــری از اجــزای اصلــی اکثــر سیســتمهای

هیدروکربنــی در ســازندهای نهشتهشــده در ســکوهای
گــرم و خشــکاند[ .]1دو ســازند خــوف (معــادل داالن-
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

assadia@ripi.ir

میادیــن گازی و نفتــی دنیــا هســتند ،بــا تبخیریهــا

همــرا ه میباشــند[ .]2رخســاره رســوبی ،فرآیندهــای
دیاژنــزی و شکســتگیها از عوامــل مهــم کنتــرل کیفیــت
مخزنــی کربناتهــا هســتند[ ۳و .]۴
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کانیزایــی تبخیــری ،1بــه عنــوان یــک فرآینــد دیاژنــزی

کیفیــت مخزنــی در ایــن دولومیتهــا میباشــد .هــدف

و تعیینکننــده اســت کــه ب ـ ه صــورت موثــر میتوانــد در

نحــوه توزیــع انیدریــت بــر کیفیــت مخزنــی و تغییــرات

مهــم در کربناتهــای همــراه بــا تبخیریهــا ،عاملــي مهــم
تفکیــک رخســارههای مخزنــی از غیرمخزنــی بــه كار رود.

دولومیتــیشــدن و انیدریتــیشــدن همــراه آن ،نقــش
مهمــی در کیفیــت مخزنــی دارنــد و در مطالعــات مختلــف

بــه آنهــا توجه شــده اســت[ .]۵ ،۳ ،۲در مخــازن دولومیتی

همــراه بــا تبخیریهــا ،بیشتــر مواقــع انیدریــت بــا
مســدود کــردن گلــوگاه منافــذ ،کیفیــت مخزنــی را کاهش
میدهــد .لوســیا بــا مطالعــه کربناتهــای غــرب تگــزاس

از ایــن مطالعــه بررســی اثــر فراوانــی ،بافتهــای رایــج و

خصوصیــات مرتبــط بــا منافــذ در توالــی ســازند عــرب
میباشــد .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف از مجموع ـهای

از اطالعــات شــامل توصیــف مغزههــا ،پتروگرافــی مقاطــع

نــازک ،تخلخل-تراوایــی مغــزه و نمودارهــای فشــار موئینه
اســتفاده شــده اســت.

چینهشناسی سازند عرب

نشــان داد کــه انیدریتــی شــدن همیشــه اثــر منفــی

ســازند عــرب بــا ســن ژوراســیک باالیــی در خلیــج فــارس

کیفیــت مخزنــی را بهبــود دهنــد[ .]۳در برخــی مــوارد

جــای داده اســت[ .]11 ،۶سیســتم نفتــی موجــود در ایــن

مرتبــط میشــود .چهــار نــوع بافــت انیدریــت شــامل

ســنگ مخزنهــاي متخلخــل و تــراوا و پوشســنگهای

در مخــازن دولومیتــی رایجانــد و همراهــی انیدریــت بــا

رمــپ کربناتــه گســترده نهشــته شــده کــه گاهــی

ســولفات در فرآینــد دولومیتــی شــدن اســت[ ۳و .]۵

عضــو ســازند عــرب از جدیــد بــه قدیــم شــامل A-B-C-D

نــدارد و حتــی برخــی فابریکهــای انیدریتــی میتواننــد

و اطــراف آن حجمــي عظیــم از نفــت دنیــا را در خــود

انحــال انیدریــت ســبب ایجــاد تخلخلهــای بــه هــم

منطقــه شــامل چندیــن ســنگ منشــا ناحیــهای مهــم،
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مؤثــر میباشــد[ .]12توالــی ژوراســیک در یــک پالتفــرم

پویکیلوتوپیــک ،2نــودوالر ،3الیـهای 4و پرکننــده تخلخــل

دولومیتهــا نشــاندهنده تاثیــر شــورابههای غنــی از

خصوصیــات الیــه کیکــی را نشــان میدهــد[ .]13چهــار

انیدریتهــای الیــهای بهصــورت ســدهای مخزنــی

احتمــاال نهشــتههای سیســتم تراکــت تــراز پیشرونــده

دارنــد .یکــی از موضوعــات مهــم تاثیــر انیدریــت بــر

هیــث ،گوتنیــا و انیدریتهــای بینالی ـهای ســازند عــرب

یکنواخــت 6یــا پراکنــده 7تاثیــری متفــاوت بــر کیفیــت

بــاال 11هســتند[ .]13برخــاف بیشتــر نواحــی خلیــج

انیدریــت میتوانــد اطالعــات ارزشــمندی دربــاره

دولومیتــی اســت و بــه دو بخــش باالیــی و پایینــی تقســیم

فشــار موئینــه 8یکــی از بهتریــن ابزارهــای در دســترس

انیدریتــی بــه شــش الیــه و عــرب پایینــی بــه یــک الیــه

و ماسهســنگی میباشــند[ .]۸اســتخراج پارامترهــای

ســیمانها و الیههــای انیدریتــی تنهــا در الیههــای
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عمــل ميكننــد و بیشتــر نقــش پوشســنگ را

و ابتــدای سیســتم تراکــت تــراز بــاال 10و انیدریتهــای

کیفیــت مخزنــی دولومیتهــا میباشــد[ .]۷-۶توزیــع

احتمــاال نهشــتههای انتهایــی سیســتم تراکــت تــراز

مخزنــی دارد و مطالعــه اثــر بافــت ،توزیــع و فراوانــی

فــارس ،ســازند عــرب در میــدان مطالعــهشــده بیشتــر

کیفیــت مخزنــی دولومیتهــا فراهــم آورد .نمودارهــای

میشــود .توالــی عــرب باالیــی بهصــورت دولومیتــی-

بــه منظــور بررســی سیســتم منافــذ در مخــازن کربناتــه

بــا لیتولــوژی آهکــی -دولومیتــی تقســیم میشــود.

مرتبــط بــا سیســتم منافــذ و گلوگاههــای تخلخــل

دولومیتــی دیــده میشــوند.

میتوانــد بــه منظــور سرشــتنمایی سیســتم منافــذ
اســتفاده شــود[ ۹ ،۸و  .]۱۰توالــی ســازند عــرب بــا ســن

ژوراســیک باالیــی ،در میــدان مــورد مطالعــه بــه شــدت
تحــت تاثیــر دولومیتــی شــدن قــرار گرفتــه اســت .فرآینــد

کانیزایــی تبخیــری یــک فرآینــد مهــم کنتــرل کننــده

1. Evaporite Mineralization
2. Poikilotopic
3. Nodular
4. Bedded
5. Pore-Filling
6. Even Distribution
7. Patchy Distribution
)8. Mercury Injection Capillary Pressure (MICP
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ب
الف

شکل  1الف) موقعیت میدان مطالعهشده در بخش مرکزی خلیج فارس با ستاره مشخص شده است[با برخی تغییرات از ]۸
ب) سنگشناسی سازند عرب همراه با الیهها و زونبندی سازند.

میــان مــورد مطالعــه در بخــش مرکــزی خلیــج فــارس و

تاثیــر درصــد انیدریــت در نمونههــا پنــج گــروه شــامل

ســتون سنگشناســی ،زونبنــدی و الیههــای مخزنــی

 %40-30 ،%30و بیــش از  %40تعییــن گردیــد .براســاس

جنــوب شــرقی جزیــره الوان واقــع است(شــکل -1ال��ف).
ســازند نشــان داده شــده است(شــکل -1ب).

دادهها و روش مطالعه

نمونههــای بــا انیدریــت کمتــر از -20 ،%20-10 ،%10

بافــت چهــار بافــت انیدریــت شــامل الیــهای ،نــودوالر،

پرکننــده تخلخــل و پویکیلوتوپیــک مشــخص شــد .عــاوه
بــر ایــن از جنبــه توزیــع انیدریــت در نمونههــا آنهــا بــه دو

در ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی ارتبــاط توزیــع ،بافــت

گــروه نمونههــای بــا توزیــع یکنواخــت و توزیــع پراکنــده

تلفیــق اطالعــات پتروگرافــی و پتروفیزیکــی اســتفاده

گــروه مشــخص و براســاس نمــودار تخلخل-تراوایــی و

مقطــع نــازک ،تخلخل-تراوایــی مغــزه و نیــز از برخــی

شــده از آنهــا تفســیر شــد.

بــه ایــن منظــور اســتفاده شــده اســت .ایــن نمونههــا

منحنیهای فشار موئینه

و فراوانــی انیدریــت و ویژگــی مخزنــی دولومیتهــا ،از

تقســیم گردیــد .در نهایــت نمونههــای مربــوط بــه هــر

شــده اســت 105 .نمونــه پــاگ مغــزه کــه از هــر کــدام

منحنیهــای فشــار موئینــه و پارامترهــای اســتخراج

از آنهــا نمــودار فشــار موئینــه در دســترس میباشــد
از حــدود  190متــر مغــزه موجــود از دو چــاه تهیــه

روشهــای مختلفــی شــامل آزمایــش تزریــق جیــوه،2

بینالیــهای در توالــی ســازند عــرب ،نمونهبــرداری

منحنیهــای فشــار موئینــه اســتفاده میشــود [.]14

شــدهاند .بهدلیــل وجــود انیدریتهــای ضخیــم

بــا فاصلــه یکســان صــورت نگرفتــه اســت و بهصــورت

صفحههــای متخلخــل 3و ســانتریفیوژ 4بــرای محاســبه

انتخابــی از دولومیتهــا تهیــه گردیــده اســت .تمــام 105

مقطــع نــازک بــا هــدف شناســایی بهتــر سیســتم منافــذ

و ویژگیهــای مختلــف انیدریتهــا ،بــا چســب اپوکســی

آبــی 1رنگآمیــزی شــده اســت .بــا هــدف ارزیابــی

1. Blue Dyed Resin
)2. Mercury Injection Capillary Pressure (MICP
3. Porous Plate
4. Centrifuge Test
5. Characterization
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دادههــای فشــار مويینــه کاربــرد زیــادی در محاســبه نفــت

زیــر محاســبه میشــود:

اولیــه و ارزیابــی روشهــای بازیافــت ،بررســی ظرفیــت

 ،r cشــعاع گلــوگاه منافــذ بــه میکرومتــر()µm؛  ،σکشــش

درجــا ،سرش ـتنمایی 1دقیــق مخــازن ،پیشبینــی تولیــد

()1

پوشســنگی ،تعییــن زونهــای جریانــی ،محاســبه

ســطحی بیــن هــوا و جیــوه( ،θ ،)485 dynes/cmزاویــه

دارد[ .]۸روش تزریــق جیــوه فشــار بــاال بــا توجــه بــه زمــان

( )Pisaو  ،Cثابــت تبدیــل( )0/145اســت .شــعاع گلــوگاه

میانگیــن آب اشــبا ع شــدگی و تعییــن آب کاهشنیافتنــی

اندازهگیــری ســریع و اعمــال فشــار بــاال (تــا ،)60000 psi

بــه عنــوان یکــی از بهتریــن روشهــای ارزیابــی منافــذ
در نمونــه هــای بــا شــعاع گلوگاههــای کوچــک اســتفاده

میشــود [ .]۸ایــن روش میتوانــد دربــاره پارمترهــای

هندســه منافــذ ،2ماننــد انــدازه گلــوگاه منافــذ و توزیــع آن،
نــوع منافــذ و مقــدار ارتبــاط آنهــا ،اطالعــات ارزشــمندی

فراهــم آورد [ .]15 ،۸پــس از انجــام آنالیزهــای تزریــق

جیــوه بــر روی نمونههــای مغــزه ،برخــی پارامترهــای مهــم

در ارتبــاط بــا خصوصیــات منافــذ شــامل فشــار جابهجایی

3

 ،فشــار آســتانه ،4شــعاع گلــوگاه منافــذ 5در اشــباعهای

متفــاوت جیــوه( 50 ،25و  75درصــد) ،اندیــس میانگیــن
فشــار ،6پارامتــر سوانســون 7و میانگیــن شــعاع هیدرولیکی

8

اســتخراج شــدند .ایــن پارامترهــا بهصــورت خالصــه در
زیــر آورده میشــود.

 -1فشــار جابهجایــی :فشــار الزم بــرای تزریــق اولیــه
یــا ورود جیــوه بــه شــبکه متخلخــل نمونههــا و معــرف

بزرگتریــن گلوگاههــای موجــود در شــبکه متخلخــل
اســت .عمومــا نمونههــای بــا منافــذ مرتبــط بــه هــم
فشــار جابهجایــی پایینــی دارنــد.

 -2فشــار آســتانه :فشــاری کــه در آن جیــوه شــروع بــه
وارد شــدن بــه ســاختار منافــذ ميكنــد و تزریــق جیــوه

بهســرعت افزایــش مییابــد .در ایــن فشــار ،جیــوه یــک
شــبکه پیوســته در داخــل منافــذ ایجــاد میکنــد .هــر

چــه مقــدار ایــن فشــار کمتــر باشــد ،نشــان میدهــد
ب بــه فشــار کمتــری
کــه منافــذ بهدلیــل ارتبــاط خــو 
بــرای اشــباع شــدن از جیــوه نیــاز دارنــد .بنابرایــن فشــار
آســتانه نمونههــای متخلخــل و تــراوا پایینتــر اســت.

 -3شــعاع گلــوگاه منافــذ :در هــر فشــار جابهجایــی
جیــوه ،حداقــل شــعاع گلــوگاه منافــذ کــه میتوانــد
تحــت نفــوذ جیــوه قــرار گیــرد بــا اســتفاده از معادلــه

تمــاس هــوا و جیــوه ( 140درجــه) ،Pc ،فشــار موئینــه

منافــذ معمــوال در ســه اشــباع  50 ،25و  75درصــد
جیــوه محاســبه میشــود .گلوگاههــای بزرگتــر مســیر

بهتــری را بــرای انتقــال ســیال فراهــم ميكننــد و
تراوایــی باالتــری نشــان میدهنــد.

 -4اندیــس میانگیــن فشــار :همانطــور كــه نــام ایــن

پارامتــر نشــان میدهــد ،عــدد آن نشــاندهنده میانگیــن
فشــار ســه بخــش از نمــودار فشــار مويینــه اســت[.]۸

معادلــه زیــر بــرای محاســبه ایــن پارامتــر بــه كار مـيرود:
()2

نمونههــای بــا تراوایــی باالتــر ،میانگیــن فشــار مويینــه
کمتــری دارنــد و کیفیــت مخزنــی باالتــری نشــان

میدهنــد.

 -5پارامتــر سوانســون :ایــن پارامتــر یکــی از پارامترهایــی

اســت کــه انطباقــي خــوب بــا تراوایــی دارد و بهصــورت

نســبت حداکثــر درصــد اشــباع جیــوه بــه فشــار تزریــق
( )Shg/Pcتعریــف میشــود ،کــه در آن  Shgاشــباع جیــوه

بهصــورت درصــد و  Pcفشــار تزریــق اســت.

 -6میانگیــن شــعاع هیدرولیکــی :برابــر میانگیــن انــدازه

گلــوگاه نمونــه اســت و بــا معادلــه زیــر محاســبه میشــود:
()3

ایــن پارامتــر برابــر مجمــوع شــعاع گلــوگاه منافــذ( )rبرای
تمــام مقادیــر اشباعشــدگی اســت .در معادلــه بــاال ،ri

شــعاع گلوگاه(میکــرون) و  ،Siاشــباع جیوه(حجــم منافــذ
اشغالشــده بهصــورت اعشــاری) در اشــباع  iاســت.

1. Characterization
2. Pore Geometry
)3. Displacement Pressure (Pd
)4. Threshold Pressure (Tp
)5. Pore Throat Radius (R
)6. Average Pressure Index (API
)7. Swanson’s Parameter (SP
)8. Mean Hydraulic Radius (MHR
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هــر چــه مقــدار ایــن پارامتــر باالتــر باشــد ،میانگیــن

ایــن حالــت در دولومیتهــای ســازند عــرب در میــدان

خواهــد بــود.

نودولــی عمومــا در رخســارههایی مشــاهده میشــوند

انــداز ه گلوگاههــا باالتــر و کیفیــت مخزنــی نمونــه بهتــر

کــه بهصــورت اولیــه کیفیــت مخزنــی باالیــی ندارنــد

پتروگرافی انیدریت

براســاس مطالعــات پتروگرافــی توالــی دولومیتــی-

انیدریتــی ســازند عــرب و مقایســه آنهــا بــا بافتهــای

انیدریتــی متــداول در مخــازن دولومیتــی[ ،]5چهــار
نــوع بافــت انیدریــت الیــهای ،نــودوالر ،پرکننــده
تخلخــل و پویکیلوتوپیــک شناســایی و تفســیر گردیــد.

(شــکل  .)a-d-2عــاوه بــر ایــن توزیــع انیدریــت بــه دو

صــورت یکنواخــت و پراکنــده میباشد(شــکل .)e-f-2
انیدریتهــای الیــهای ،بــا حالــت پیوســتگی جانبــی و

در ضخامتهــای متفــاوت ،ســدهای بیــن مخزنــی 1و

پوشســنگ را تشــکیل میدهنــد[ ]16و در ایــن مطالعــه

نمونهبــرداری و مطالعــه نشــده اســت .انیدریتهــای

نــودوالر زمانــی کــه پیوســتگی نداشــته باشــند اثــر کمــی
بــر خصوصیــات پتروفیزیکــی دارنــد ،ولــی در صــورت
پیوســتگی کیفیــت مخزنــی را کاهــش میدهنــد كــه
ث

ج

مــورد مطالعــه مشــاهده میشــود .انیدریتهــای

پ

ت

و بنابرایــن نمیتــوان پاییــن بــودن کیفیــت مخزنــی را
صرفــا بــه انیدریــت نســبت داد .بافــت انیدریتــی پرکننــده
تخلخــل بهصــورت یکنواخــت تخلخلهــای بیندانــهای،

بینکریســتالی ،قالبــی یــا حفــرهای را مســدود کــرده

و کیفیــت مخزنــی را بهشــدت کاهــش داده اســت.

انیدریتهــای پویکیلوتوپیــک نیــز ،هماننــد نــوع
پرکننــده تخلخــل ،بــه حالــت ســیمان در دولومیتهــا
دیــده میشــوند .ایــن نــوع ســیمان بلورهــای نســبتا
درشــت دارنــد بــا حالــت پراکنــده عمومــا گلوگاههــای
تخلخــل و کیفیــت مخزنــی را کاهــش نمیدهنــد.
ارتباطــي مســتقیم بیــن نــوع بافــت انیدریــت و توزیــع آن

بــه صــورت یکنواخــت و پراکنــده وجــود دارد .در توالــی
ســازند عــرب انیدریتهــای پوکلیلوتوپیــک بــا توزیــع

پراکنــده کیفیــت مخزنــی را کاهــش ندادهانــد.
الف

ب

شکل  2تصاویر مغزه(الف و ب) و مقاطع نازک میکروسکوپی(پ ،ت ،ث و ج) بافت و توزیع انیدریت در توالی دولومیتی-انیدریتی سازند
عرب ،الف) بافت الیهای ،ب) نودوالر ،پ) پرکننده تخلخل ،ت) پویکیلوتوپیک ،ث) توزیع یکنواخت ،ج) توزیع پراکنده .تصاویر پ در  PPLو
ت ،ث و ج در XPL
)1. Intra Reservoir Barriers (IRBs
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در مقابــل انیدریتهــای پرکننــده تخلخــل و نــدوالر بــا

فشــار موئینــه و انــدازه گلوگاههــای تخلخــل تغییــرات

تراوایــی و کیفیــت مخزنــی را بــهشــدت کاهــش دادهانــد.

نشــان میشــود (شــکل  .)a-j -3در برخــی مــوارد بــه

مســدود کــردن و کاهــش انــدازه گلوگاههــای تخلخــل

فراوانی انیدریت

فراوانــی انیدریــت یکــی از عوامــل موثــر بــر خصوصیــات
مخزنــی دولومیتهاســت .در ایــن مطالعــه بــراي ارزیابــی

تاثیــر درصــد انیدریــت بــر کیفیــت مخزنــی ،نمونههــا

براســاس فراوانــی انیدریــت در پنــج گــروه شــامل 0

 40-30 ،30-20 ،20-10 ،10و بیــش از  40درصــدقــرار داده شــدهاند .در مقادیــر بــاالي انیدریــت ،بهدلیــل
مســدود شــدن گلــوگاه منافــذ ،ســنگ تقریبــا کیفیــت

مخزنــی خــود را از دســت میدهــد و بــهصــورت ســد

عمــل میکنــد .براســاس میانگیــن پارامترهــای حاصــل

از نمودارهــای فشــار مويینــه در فراوانیهــای متفــاوت
انیدریــت مشــاهده مــی شــود کــه بــا افزایــش درصــد
انیدریــت میانگیــن شــعاع هیدرولیکــی ،پارامتــر سوانســون

و شــعاع گلــوگاه منافــذ در اشــباعهای متفــاوت جیــوه
همــراه بــا مقادیــر تخلخــل و تراوایــی مغــزه کاهــش یافتــه
اســت(جدول  .)1پارامتــر جورشــدگی گلــوگاه منافــذ

براســاس شــیب بخــش میانــی نمــودار فشــار مويینــه
تعییــن میشــود و عمومــا افزایــش درصــد انیدریــت

ســبب کاهــش جورشــدگی میشــود .بنابرایــن بهتریــن

جورشــدگی منافــذ در نمونههــای بــا ایندریــت پاییــن
مشــاهده میشــود .در مجمــوع شــکل منحنیهــای

مشــخصی در گروههــای بــا مقادیــر انیدریــت متفــاوت

دلیــل تاثیــر ســایر پارامترهــای دیاژنــزی از قبیــل انحــال
ناهمگنیهایــی در نمونههــای دولومیــت انیدریتــی
مشــاهده میشــود .عــاوه بــر ایــن مقادیــر تخلخــل،

تراوایــی و شــاخص زون جریانــی ،در نمونههــای بــا

درصــد انیدریــت مختلــف متفــاوت میباشــد .در مجمــوع
نمونههــای بــا درصــد انیدریــت پاییــن کیفیــت مخزنــی
باالتــری نشــان میدهنــد (شــکل .)k-3
بافت انیدریت

بافــت انیدریــت یــک عامــل مهــم کنتــرل کننــده کیفیــت
مخزنــی مخــازن دولومیتــی همــراه بــا انیدریتهــا

مــی باشــد .ســه بافــت پویکیلوتوپیــک ،نــودوالر و
پرکننــده تخلخــل بــر اســاس پارامترهــای اســتخراج شــده
از منحنیهــای فشــار موئینــه و نیــز دادههــای تخلخــل-

تراوایی مقایســه و تفســیر شــده اســت(جدول  .)2نمونههای

بــا بافــت پویکیلوتوپیــک بــا توجــه بــه توزیــع پراکنــده
انیدریــت باالتریــن مقــدار تراوایــی و کیفیــت مخزنــی

را دارنــد .ایــن نمونههــا کمتریــن فشــار جابهجایــی
و فشــار آســتانه ،بزرگتریــن انــدازه شــعاع گلــوگاه در

فشــارهای مختلــف ،پارامتــر سوانســون بــاال و میانگیــن

شــعاع هیدرولیکــی بــاال دارنــد.

جدول  1میانگین پارامترهای استخراجشده از منحنیهای فشار مويینه و خصوصیات پتروفیزیکی(تخلخل ،تراوایی و پارامتر شاخص زون
جریان) در نمونههای با درصد متفاوت انیدریت.
میانگین
شعاع
هیدرولیکی

پارامتر
سوانسون

اندیس
میانگین
فشار

شعاع گلوگاه
در  %75جیوه

شعاع گلوگاه
در  %50جیوه

شعاع گلوگاه
در  %25جیوه

فشار
آستانه

فشار
جابجایی

شاخص
زون جریان

تخلخل()%

تراوایی ()md

درصد
انیدریت

5/44

0/1164

122/85

1/42

3/76

7/14

122/85

41/08

3/47

16/34

137/88

10-0

4/23

0/0992

1572/97

1/06

3/24

6/17

54/54

14/93

2/28

18/42

124/17

20-10

2/47

0/0154

665/443

0/3605

0/877

2/40

102/82

28/99

1/09

13/58

11/82

30-20

1/60

0/0180

662/28

0/3798

1/00

2/15

233/47

96/40

2/82

12/75

4/278

40-30

1/30

0/0204

414/24

0/3026

0/73

1/80

41/75

14/83

1/14

15/62

2/6

>40
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شکل  3منحنیهای فشار موئینه( ،)a-c-e-g-iتوزیع گلوگاههای تخلخل( )b-d-f-h-jو نیز توزیع تخلخل-تراوایی( )kبراساس گروهبندی
نمونهها بر مبنای درصد انیدریت )a-b.نمونههایی با بیش از  40درصد انیدریت )c-d ،نمونههایی با  40-30درصد انیدریت )e-f ،نمونههایی
با  30-20درصد انیدریت )g-h ،نمونههایی با  20-10درصد انیدریت )i-j ،نمونههایی با کمتر از  10درصد انیدریت )k ،توزیع تخلخل-
تراوایی در نمونههایی با درصد متفاوت انیدریت.
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جدول  2میانگین پارامترهای استخراجشده از منحنیهای فشار مويینه و خصوصیات پتروفیزیکی(تخلخل ،تراوایی و پارامتر شاخص زون
جریان) در نمونههای با بافت متفاوت انیدریت.
میانگین
شعاع
هیدرولیکی

پارامتر
سوانسون

اندیس
میانگین
فشار

شعاع
گلوگاه
در %75
جیوه

شعاع
گلوگاه
در %50
جیوه

شعاع
گلوگاه
در %25
جیوه

فشار
آستانه

فشار
جابهجایی

شاخص
زون جریان

تخلخل()%

تراوایی

()md

بافت انيدريت

5/71

0/0788

135/82

1/33

3/95

8/07

14/25

7/7

3/34

18/68

189/54

پويكيلوتوپيك

1/78

0/0414

4682/3

0/242

0/677

1/57

187/01

30/86

0/954

10/96

2/638

نودوالر

1/86

0/0130

457/26

0/320

0/798

2/20

44/43

18/64

1/46

20/02

3/49

پركننده تخلخل

نمونههــای بــا بافــت انیدریتــی نــدوالر و پرکننــده
تخلخــل فشــار جابهجایــی و فشــار آســتانه بــاال ،شــعاع

گلــوگاه کوچــک ،پارامتــر سوانســون و میانگیــن شــعاع

هیدرولیکــی کوچــک دارنــد .جورشــدگی گلــوگاه منافــذ
در نمونههــای بــا بافــت انیدریــت نــودوالر و پرکننــده
تخلخــل پاییــن اســت .شــکل منحنیهــای فشــار موئینــه

و نیــز توزیــع گلوگاههــای تخلخــل در انــواع مختلــف
بافتهــای انیدریــت نشــان داده شــده است(شــکل.)a-f -4

جورشــدگی نمونههــای بــا بافــت انیدریــت پرکننــده
تخلخــل و نــدوالر عمومــا کمتــر از نمونههــای بــا

انیدریــت پوکیلوتوپیــک میباشــد .مقایســه بافتهــای
مختلــف انیدریــت نشــان میدهــد کــه باالتریــن مقادیــر

تخلخل-تراوایــی در نمونههــای بــا بافــت پویکیلوتوپیــک
مشــاهده میشود(شــکل .)g-4

توزیع انیدریت

توزیــع انیدریــت در دولومیتهــای ســازند عــرب بــه
صــورت یکنواخــت و پراکنــده میباشــد .انیدریتهــای
بــا توریــع پراکنــده (بیشتــر بــهصــورت پویکیلوتوپیــک
و در برخــی مــوارد پــر کننــده تخلخــل) ،عمومــا بهدلیــل
عدمپیوســتگی ،تاثیــري قابلمالحظــه بــر تراوایــی و
گلــوگاه ارتباطــی منافــذ ندارنــد .تراوایــی انیدریتهــای
بــا توزیــع پراکنــده عمومــا بیــش از یــک میلیدارســی
اســت .در توزیــع انیدریــت بــهصــورت یکنواخــت و
پراکنــده ،تغییــرات پارامترهــای فشــار موئینــه الگویــي
معیــن دارد(جــدول  .)3نمونههــای بــا توزیــع پراکنــده،
دارای کمتریــن فشــار جابهجایــی و فشــار آســتانه و
در مقابــل شــعاع گلــوگاه ،پارامتــر سوانســون و میانگیــن

شــعاع هیدرولیکــی باالیــی میباشــند .نمودارهــای فشــار
موئینــه و نیــز توزیــع گلوگاههــای تخلخــل در توزیــع
یکنواخــت و پرکنــده انیدریــت نشــان داده شــده اســت
(شــکل  .)a-d-5انیدریــت یکــی از عوامــل مهــم کاهــش
جورشــدگی و افزایــش ناهمگنــی گلوگاههــای تخلخــل
میباشــد کــه در نمودارهــای فشــار موئینــه قابــل
مشــاهده اســت .نمونههــای داراي توزیــع یکنواخــت
انیدریــت فشــار جابهجایــی و فشــار آســتانه بــاال و شــعاع
گلــوگاه ،پارامتــر سوانســون و میانگیــن شــعاع هیدرولیکی
کوچکــی دارنــد .نمــودار تخلخــل در برابــر تراوایــی در
توزیــع یکنواخــت و پراکنــده انیدریــت نشــان میدهــد
کــه نمونههایــی بــا توزیــع پراکنــده کیفیــت مخزنــی
باالیــی نشــان میدهند(شــکل .)e-5
بحث
کانیزایــی تبخیــری یکــی از پارامترهــای مهــم کنتــرل
کننــده کیفیــت مخزنــی مخــازن دولومیتــی همــراه بــا
تبخیریهــا میباشــد و بررســی تاثیــر فراوانــی ،بافــت
و توزیــع انیدریــت میتوانــد اطالعــات ارزشــمندی در
ایــن زمینــه فراهــم آورد .در بررســی فرآوانــی انیدریــت،
مشــاهده میشــود کــه در نمونههــای بــا بیــش از 30
درصــد انیدریــت کیفیــت مخزنــی بــه دلیــل مســدود
شــدن گلوگاههــای تخلخــل بــه شــدت کاهــش مییابــد.
عــاوه بــر درصــد انیدریــت ،بافــت نیــز یــک پارامتــر مهــم
کنترلکننــده میباشــد .بافتهــای الیــهای ،پرکننــده
تخلخــل و نــودوالر عمومــا کیفیــت مخزنــی پاییــن بــه
دلیــل کاهــش تخلخــل و مســدود شــدن گلــوگاه تخلخــل
نشــان میدهنــد.
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شکل  4منحنیهای فشار موئینه( ،)a-c-eتوزیع گلوگاههای تخلخل( )b-d-fو نیز توزیع تخلخل-تراوایی( )gبراساس گروهبندی نمونهها بر
مبنای بافت انیدریت )a-b .نمونههای با بافت انیدریت نودوالر )c-d ،نمونههای با بافت انیدریت پرکننده تخلخل )e-f ،نمونههای با بافت
انیدریت پویکیلوتوپیک )g ،توزیع تخلخل-تراوایی در نمونههایی با بافت متفاوت انیدریت.

جدول  ۳میانگین پارامترهای استخراجشده از منحنی های فشار مويینه و خصوصیات پتروفیزیکی (تخلخل ،تراوایی و پارامتر شاخص زون
جریان) در نمونههای با توزیع متفاوت انیدریت.
میانگین
شعاع
هیدرولیکی

پارامتر
سوانسون

اندیس
میانگین
فشار

شعاع
گلوگاه در
 %75جیوه

شعاع
گلوگاه
در %50
جیوه

شعاع
گلوگاه
در %25
جیوه

فشار آستانه

شاخص
زون
جریان

تخلخل()%

تراوایی()md

توزيع انيدريت

5/08

0/068

211/56

1/13

3/31

6/94

17/73

10/26

3/05

0/167

167/29

پراكنده

1/90

0/021

1391/17

0/350

0/834

2/05

10/34

20/73

1/221

0/196

3/647

يكنواخت

فشار
جابجایی
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شکل  5منحنیهای فشار موئینه( ،)a-cتوزیع گلوگاههای تخلخل( )b-dو نیز توزیع تخلخل-تراوایی( )eبراساس گروهبندی نمونهها بر
مبنای توزیع انیدریت )a-b .نمونههای با توزیع یکنواخت انیدریت )c-d ،نمونههای با توزیع پراکنده )e ،توزیع تخلخل-تراوایی در نمونههایی
با توزیع متفاوت انیدریت.

در مقابــل بافــت پویکیلوتوپیــک عمومــا بــه دلیــل ماهیــت

میدهــد .توزیــع انیدریــت کــه ارتبــاط زیــادی بــا درصــد

زیــادی بــر ویژگیهــای پتروفیزیکــی اعمــال نمیکنــد .در

مطالعــه تفکیــک بهتــری از توزیــع زونهــای مخزنــی و

پراکنــده و عــدم کاهــش گلوگاههــای تخلخــل ،تاثیــر
توالــی ســازند عــرب بــه دلیــل ماهیــت پیوســته نودولهای

انیدریــت ،نمونههــای بــا ایــن بافــت کیفیــت مخزنــی
پایینــی نشــان میدهنــد .بــا ایــن وجــود در بیشــتر مــوارد

انیدریتهــای نودولــی در رخســارههای گل غالــب محیــط
جــذر و مــدی و بــاالی جــذر و مــدی مشــاهده شــده کــه

و بافــت انیدریــت نشــان میدهــد از ســایر پارامترهــا مــورد
غیــر مخزنــی فرآهــم میکنــد .انیدریتهــای بــا توزیــع

یکنواخــت کــه عمومــا مرتبــط بــا نمونههــای بــا درصــد
انیدریــت بــاال و بافتهــای پرکنــده تخلخــل و نــودوالر

میباشــند کیفیــت مخزنــی پایینــی نشــان میدهنــد .در

مقابــل انیدریتهــای بــا توزیــع پراکنــده کــه عمومــا دارای

ایــن نمونههــا بــه صــورت اولیــه نیــز کیفیــت مخزنــی

بافــت پویکیلوتوپیــک میباشــند کیفیــت مخزنــی باالتــری

مــوارد بــا توزیــع یکنواخــت کیفیــت مخزنــی را بــه ویــژه

کربناتهــا ایــن اســت کــه تاثیــر همــه پارامترهــا ماننــد

پایینــی دارنــد .بافــت پــر کننــده تخلخــل نیــز در بیشــتر
در رخســارههای دانــه غالــب بــه شــدت کاهــش میدهــد.

نشــان میدهنــد .نکتــه مهــم در بررســي کیفیــت مخزنــی
تراکــم ،انحــال ،ســیمانی شــدن دولومیتی شــدن ،ســیمان

در مقابــل بافــت پویکیلوتوپیــک بهصــورت پراکنــده منافــذ

کلســیتی و انــدازه و شــکل بلورهــای دولومیــت نیــز در نظر

گلوگاههــای تخلخــل ،تنهــا تخلخــل را اندكــي کاهــش

و توجیــه کــرد.

را پــر میکنــد و بــا توجــه بــه عــدم مســدود کــردن

گرفتــه شــود تــا بتــوان کیفیــت مخزنــی را خــوب تفســیر

تاثیر کانیزایی انیدریت بر ...
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بنابرایــن بــا ثابــت دانســتن ایــن تغییــرات میتــوان

نمودارهــای فشــار موئینــه ،میتوانــد اطالعــات ارزشــمندی

درصــد پاييــن انیدریــت ،بافــت پويکیلوتوپیــک و توزیــع

فرآهــم آورد .در ایــن مطالعــه شــش پارامتــر فشــار

انتظــار داشــت کــه کیفیــت مخزنــی دولومیتهــای بــا

پراکنــده بهتــر باشــد.

در ارزیابــی مخــازن دولومیتــی و تاثیــر انیدریتــی شــدن

جابهجایــی ،فشــار آســتانه ،شــعاع گلــوگاه تخلخــل در
درصــد اشــباع متفــاوت جیــوه ،اندیــس میانگیــن فشــار،

پارامتــر سوانســون و میانگیــن شــعاع هیدرولیکــی از

نتیجهگیری

بررســی تاثیــر پارامترهــای درصــد ،بافــت و توزیــع

انیدریــت در توالــی دولومیتــی ســازند عــرب در یکــی از
میادیــن هیدروکربنــی خلیــج فــارس ،براســاس تلفیــق
توصیــف مغزههــا ،مطالعــات پتروگرافــی و دادههــای
تخلخل-تراوایــی مغــزه و نیــز نمودارهــای فشــار موئینــه

منجــر بــه نتایــج زیــر گردیــد.

 -1فرآینــد کانیزایــی تبخیــری یکــی از عوامــل مهــم
ایجــاد ناهمگنــی میباشــد و تاثیــر مهمــی بــر کاهــش

کیفیــت مخزنــی دارد .عــاوه برایــن ســایر فرآیندهــا
از قبیــل انحــال ،تراکــم و پارامترهــای مرتبــط بــا
دولومیتــی شــدن نیــز بــر توزیــع ویژگیهــای مخزنــی

ایــن توالیهــا نقــش دارنــد کــه بــه منظــور ســادگی در

نظــر گرفتــه نشــده اســت .بــه ایــن دلیــل تــا حــدودی

پراکندگــی در توزیــع پارامترهــای پتروفیزیکــی و شــکل
نمودارهــای تزریــق جیــوه و نیــز توزیــع گلوگاههــای
تخلخــل در بررســی پارامترهــای مرتبــط بــا فرآینــد

کانیزایــی تبخیــری در مخــزن مشــاهده میشــود.

هــر نمــودار فشــار موئینــه اســتخراج و در ارزیابــی تاثیــر
انیدریــت بــر کیغیــت مخزنــی اســتفاده گردیــد.

 -3در حالــت کلــی نمونههــای بــا درصــد اندریــت
پایینتــر ،بافــت پوکیلیوتوپیــک و توزیــع پراکنــده

اندریــت تخلخل-تراوایــی باالتــری نشــان میدهنــد.
براســاس مقادیــر پارامترهــای مســتخرج از نمودارهــای
فشــار موئینــه ،نمونههــای بــا کیفیــت مخزنــی باالتــر

دارای فشــار جابهجایــی ،فشــار آســتانه و اندیــس میانگیــن
فشــار پایینتــر و شــعاع گلــوگاه ،پارامتــر سوانوســون و

میانگیــن شــعاع هیدرولیکــی باالتــری هســتند.

 -4بیــن درصــد ،بافــت و توزیــع انیدریــت رابطــهای

مشــخص در توالــی ســازند عــرب مشــاهده میشــود.
نمونههــای بــا درصــد انیدریــت باالتــر عمومــا بافــت

نــودوالر و پرکننــده تخلخــل و توزیــع یکنواخــت انیدریــت
را نشــان میدهنــد .در مقابــل نمونههــای بــا درصــد

انیدریــت پایینتــر عمومــا بافــت پویکیلوتوپیــک و توزیــع
پراکنــده انیدریــت دارنــد.

 -2اســتخراج پارامترهــای مرتبــط بــا هندســه منافــذ از
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