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مقایسه ویژگیهای مخزنی و شبکه منفذی
افقهای آهکی و دولومیتی؛
مطالعه موردی :مخازن گازی کنگان و داالن در
میدان پارس جنوبی
پيمان بازوند *1و علي کدخدايي

2

 -1اداره زمینشناسی ،مديريت اکتشاف شركت ملي نفت ايران ،تهران ،ايران
 -2گروه علوم زمین ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز ،ایران
تاريخ دريافت94/3/18 :

تاريخ پذيرش94/8/11 :

چكيده
ميــدان گازی پــارس جنوبــي ،کــه ميزبــان بزرگتريــن ذخایــر گازي جهــان اســت ،روی خــط مــرزی مشــترک ایران-قطــر در آبهــاي
خليــج فــارس واقــع شــده اســت .ســنگ مخــزن اصلــي ايــن ميــدان بخــش فوقانــي ســازند داالن (داالن باالیــی) و ســازند كنــگان بــا
ســن پرموتريــاس اســت .لیتولــوژی عمــده ایــن توالــی کربناتــه و متشــکل از ســنگ آهــک و دولومیــت میباشــد .دولومیتــی شــدن
یکــی از مهمتریــن پدیدههــای دیاژنــزی اســت کــه بــر توالــی فــوق تاثيــر گذاشــته و باعــث تغييــر مشــخصههای مخزنــی و شــبکه
منفــذی شــده اســت .در ایــن مطالعــه برخــی مشــخصههای مخزنــی و شــبکه منفــذی ماننــد تخلخــل ،تراوایــی ،انــدازه منافــذ و انــدازه
گلوگاههــای منافــذ بــرای واحدهــای آهکــی و دولومیتــی توالــی کنــگان و داالن باالیــی در میــدان گازی پــارس جنوبــی بررســی و
مقایســه شــدهاند .نتایــج نشــان میدهنــد کــه در واحدهــای دولومیتــی ،علیرغــم تخلخــل کمتــر و منافــذ کوچکتــر ،بهدلیــل
اینکــه گلوگاههــای منافــذ بزرگتــر هســتند و بــه عبارتــی منافــذ بهوســیله گلوگاههــای بزرگتــری بهــم مرتبــط هســتند ،تراوایــی
بیشــتر بــوده و از کیفیــت مخزنــی باالتــری در مقایســه بــا واحدهــای آهکــی برخــوردار هســتند.
كلمات كليدي :ویژگیهای مخزنی ،شبکه منفذی ،تخلخل ،تراوایی ،اندازه منافذ ،اندازه گلوگاه منافذ.

شــده بــود[ .]2وســعت کل میــدان بالــغ بــر 10000 km2

مقدمه

میــدان گازي فــوق عظیــم پــارس جنوبــی روي خــط
مــرزي مشــترك ایــران و قطــر در خلیــج فــارس قــرار

دارد(شــکل  .)1ایــن میــدان در ســال  1991میــادی در

بخــش ایرانــی کشــف شــد[ ،]1در حالیکــه بخــش قطــری
آن بــا نــام گنبــد شــمالی 1در ســال  1971میــادی کشــف
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

Bazvand@gmail.com

اســت کــه  3700 km2آن متعلــق بــه ایــران اســت .ذخایــر

میــدان پــارس جنوبــی بیــش از  14تریلیــون متــر مکعــب
گاز ،معــادل  %6کل ذخیــره گاز جهــان و  %50ذخایــر
گازي ایــران ،بـ ه همــراه  18میلیــارد بشــکه میعانــات گازي
اســت[ .]3ســنگ مخــزن گازی میــدان پــارس جنوبــی،
ســازندهاي داالن و کنــگان بــه ســن پرموتریــاس اســت.
1. North Dome
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شکل 1موقعیت میدان پارس جنوبی(ایران) و گنبد شمالی(قطر) که میزبان بزرگترین ذخایر گازی جهان هستند.

توالــی کربناتــه پرموتریــاس مهمتریــن ســنگ مخــزن

نیــز عمــل کردهانــد .یکــی از ایــن بلنداهــای شــناخته

تشــکیل میدهنــد[ .]4کیفیــت مخزنــی رخســارههای

قطــر -فــارس یــا بلنــدای گاوبنــدی اســت کــه از جنــوب

ذخایــر گازی ناحیــه خلیــج فــارس و نواحــی اطــراف را
کربناتــه متاثــر از دو عامــل محیــط رســوبی و پدیدههــای
دیاژنــزی اســت .دولومیتــی شــدن 1یکــی از مهمتریــن و
شــایعترین پدیدههــای دیاژنــزی اســت کــه توالــی مخزنــی

کنــگان و داالن در میــدان پــارس جنوبــی را تحــت تاثیــر

شــده در حوضــه رســوبی زاگــرس -خلیــج فــارس ،بلنــدای

شــب ه جزیــره قطــر تــا جنــوب ناحیــه فــارس در کمربنــد

چینخــورده زاگــرس امتــداد دارد و بــا گســلهای
رازک در شــرق و گســل نظامآبــاد[ ]5یــا گســل قطــر-

کازرون[ 6و  ]7در غــرب محــدود میشــود .چــون عمــده

قــرار داده اســت بــه گونـهای کــه بیــش از  %50از ضخامت

میادیــن هیدروکربــوری بــا کیفیــت منطقــه روی بلنــدای

دیاژنــزی میتوانــد ســازنده ،مخــرب و یــا بیتاثیــر بــر

اکتشــاف ذخایــر گازی در افــق دهرم(ســازندهای کنــگان

توالــی فــوق از دولومیــت تشــکیل شــده اســت .ایــن پدیده

قطــر -فارس(گاوبنــدی) قــرار دارنــد و از طــرف دیگــر،

کیفیــت مخزنــی باشــد کــه در ادامــه در مــورد تاثیــر ایــن

و داالن) در میادیــن واقــع بــر ایــن بلنــدا موفقیتــي

میــدان پــارس جنوبــی بحــث خواهــد شــد.

اســت .عملکــرد بلنــدای قطــر -فــارس در زمــان پرمیــن

پدیــده بــر کیفیــت مخزنــی ســازندهای کنــگان و داالن در

موقعیت تکتونیکی

در حوضــه رســوبی زاگــرس -خلیــج فــارس ،بلنداهــای
قدیمــه 2متعــددی وجــود دارنــد کــه در واقــع پلههــای

پیســنگی بــا رونــد کلــی شــمالی -جنوبــی هســتند.
ایــن بلنداهــا تاثیــر خــود را بــر محیطهــای رســوبی قدیــم

بــهصــورت تغییــرات رخســارههای رســوبی ،تغییــرات
ضخامــت و مقــدار فرســایش گذاشــتهاند و گاهــي

بهعنــوان مکانهایــي مناســب بــراي تجمــع هیدروکربــن

چشــمگیر داشــته اســت ،بلنــدای فــوق بســيار مهــم
و تریــاس باعــث تفــاوت رخســاره و در نتیجــه تفــاوت

ویژگیهــای مخزنــی توالــی رســوبی روی بلنــدا بــا
اطــراف آن شــده اســت ،بهطوریکــه نقشــه توزیــع

زونهــای متخلخــل در افقهــای تریــاس و پرمیــن
حاکــی از کاهــش ویژگیهــای مخزنــی از میادیــن واقــع

در محــدوده بلنــدا بــه ســمت اطــراف و میادیــن خــارج از
محــدوده اســت[.]8

1. Dolomitization
2. Paleo High
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ســاختمان زمینشناســی پــارس جنوبــی یکــی از

و دولومیتــی و مشــخصههای مخزنــی هــر کــدام از ایــن

کــه یالهــای مالیــم دارد و در واقــع تداومــی از پالنــج

نهایــت ،بــا ترســیم شــکلها و دیاگرامهــای مختلــف،

قلههــای برآمــده روی بلنــدای قطــر -فــارس اســت

شــمال شــرقی ســاختمان فــوق عظیــم در شــمال شــرق

شــبهجزیره قطــر اســت کــه بــا عنــوان "گنبــد شــمالی
قطــر" 1شــناخته شــده اســت.

دادهها و روش کار

کمــی و کیفــی انجــام و در
لیتوفاســیسها ،ارزیابــی ّ
نقــش لیتولــوژی در کیفیــت مخزنــی مقایســه و بررســی
شــده اســت.

خصوصیات مخزنی سازندهای کنگان و داالن

در میــدان پــارس جنوبــی ،هماننــد بســیاری از میادیــن

کمــی متعلــق بــه
بــرای ایــن مطالعــه از اطالعــات ّ

ناحیــه فــارس و خلیــج فــارس ،ســازندهای کنــگان و

ایــن اطالعــات عبارتانــد از :تخلخــل و تراوایــی مغــزه،

چــون هیچگونــه الیــه نفوذناپذیــری بهطــور موثــر

 6چــاه میــدان پــارس جنوبــی اســتفاده شــده اســت.
چگالــی ذرات ،2انــدازه منافــذ ،انــدازه گلــوگاه منافــذ،

داالن ســنگ مخــزن ذخایــر عظیــم گازی ناحیه هســتند.

ایــن دو ســازند را از هــم جــدا نمیکنــد ،مخزنــی

نتایــج آنالیــز  ،XRDمقــدار گاز ثبتشــده حیــن

واحــد در نظــر گرفتــه میشــوند .لیتولــوژی اصلــی

میکروســکوپی(جدول .)1چــون هــدف ایــن مطالعــه

دولومیــت اســت کــه بعضــا بــا میــانالیههایــی از شــیل

حفــاری ،نمودارهــای چاهپیمایــی و مقاطــع نــازک
بررســی نقــش و تاثیــر لیتولوژی(آهــک و دولومیــت)

ســازندهای کنــگان و داالن باالیــی ســنگ آهــک و

و انیدریــت همــراه هســتند ،امــا بخــش تشــکیلدهنده

بــر برخــی ویژگیهــای مخزنــی و شــبکه منفــذی و

ســنگ مخــزن همــان واحدهــای آهکــی و دولومیتــی

ابتــدا واحدهــای آهکــی و دولومیتــی تفکیــک شــدند.

و بخــش فوقانــی ســازند داالن بــه چهــار واحــد مخزنــی

نحــوه ارتبــاط ایــن مشــخصهها بــا همدیگــر اســت،
کمــی
بــرای تفکیــک آهــک و دولومیــت از اطالعــات ّ

است(شــکل  2راســت) .از لحــاظ مخزنــی ســازند کنــگان
 K3 ،K2 ،K1و

K4

تقســیم میشود(شــکل  2چــپ).

مقــدار چگالــی ذرات بهدســتآمده از آنالیــز مغــزه

در اشــکال  3و  4مقادیــر تخلخــل وتراوایــی ،ضخامــت،

نمودارهــای چاهپیمایــی و نتایــج آنالیــز  XRDکمــک

ایــن چهــار واحــد مخزنــی در چاههــای مطالعــه شــده

اســتفاده و بــرای کنتــرل صحــت و درســتی ایــن کار از
گرفتــه شــده اســت .پــس از تفکیــک واحدهــای آهکــی

حداکثــر گاز ثبــت شــده و نمــودار تخلخــل و تراوایــی
میــدان پــارس جنوبــی آورده شــده اســت.

جدول  1اطالعات استفاده شده به تفکیک چاهها بههمراه تعداد نمونههای آنالیزشده برای هر مشخصه.
دادهها و روشها

تعداد نمونهها

چاههای مورد استفاده

تخلخل و تراوایی مغزه

1079

A, B, C, D, E, F

چگالی ذرات(چگالی ماتریکس)

535

A, C, E, F

اندازه منافذ(بهدست آمده از روش تحلیل تصاویر میکروسکوپ )SEM

71

C, D

اندازه گلوگاههای منافذ(بهدست آمده از آنالیز تزریق جیوه)

64

C, D

دادههای XRD

100

C, D

نمودارهای چاهپیمایی

A, B, C, D, E, F

اطالعات ثبت گاز حین حفاری(بهدست آمده از )mud logging

B
1. Qatar North Dome
2. Grain ِDensity
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شکل 2تقسیمبندی مخزنی سازندهای کنگان و داالن باالیی به واحدهای  K3 ،K2 ، K1و  K4براساس ویژگیهای پتروفیزیکی(چپ) و
نمایش لیتولوژی اصلی هر کدام از واحدها(راست).
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مقدار گاز()ppm
تراوایی()mD

عمق()m

تخلخل()%

مقدار گاز()ppm
تراوایی()mD

عمق()m

تخلخل()%

شکل  3مقایسه ضخامت ،تخلخل و تراوایی واحدهای مخزنی (K1باال) و (K2پایین) سازند کنگان در چاههای مطالعهشده میدان پارس
جنوبی بههمراه متوسط مقدار گاز ثبتشده حین حفاری در یکی از چاههای میدان .نمودارهای سمت راست کراس پالت تخلخل و تراواییاند و
نمودارهای سمت چپ مقدار گاز ثبتشده حین حفاری را نشان میدهند.

مقدار گاز()ppm
تراوایی()mD

عمق()m

تخلخل()%

مقدار گاز()ppm
تراوایی()mD

عمق()m

تخلخل()%

شکل  4مقایسه ضخامت ،تخلخل و تراوایی واحدهای مخزنی (K3باال) و (K4پایین) سازند داالن در چاههای مطالعهشده میدان پارس جنوبی
بههمراه متوسط مقدار گاز ثبتشده حین حفاری در یکی از چاههای میدان .نمودارهای سمت راست کراس پالت تخلخل و تراواییاند و
نمودارهای سمت چپ مقدار گاز ثبتشده حین حفاری را نشان میدهند.
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مشخصههای ارزیابیشده

همانگونــه کــه گفتــه شــد هــدف از ایــن مطالعــه

بررســی تاثیــر لیتولــوژی بــر خــواص مخزنــی و بــه

عبارتــی مقایســه خــواص مخزنــی واحدهــای آهکــی و
دولومیتــی اســت .مشــخصههایی کــه در ایــن مطالعــه
ارزیابــی و مقایســه شــدهاند تخلخــل ،تراوایــی ،انــدازه

کــدام از آنهــا بــرای واحدهــای آهکــی و دولومیتــی ســازند
کنــگان و بخــش فوقانــی ســازند داالن(داالن باالیــی) در

میــدان گازی پــارس جنوبــی جداگانــه بررســی و در نهایت
مقایســه میشــوند .بــرای تفکیــک و شناســایی واحدهــای

شکل  5توزیع و پراکندگی ردههای مختلف تخلخل در سازند
کنگان و بخش فوقانی سازند داالن در میدان پارس جنوبی.
50

1
2

40
30

آهکــی و دولومیتــی ،از اطالعــات چگالــی ذرات(بهدســت

20

آمــده از آنالیــز مغــزه) اســتفاده شــده اســت .بــر ایــن

10

اســاس ،پــس از تفکیــک واحدهــای آهکــی و دولومیتــی،

کمــی پارامترهــای مــورد نظــر بــرای هــر کــدام از
مقادیــر ّ
ایــن واحدهــا اســتخراج گردیــد.

تخلخل

بــرای ارزیابــی تخلخــل ســازندهای کنــگان و داالن از
کمــی ،از دادههــای تخلخــل مغــزه  1079پــاگ
دیــدگاه ّ
مغــزه  6چــاه حفرشــده در میــدان اســتفاده شــده اســت.

براســاس ایــن دادههــا ،میانگیــن تخلخــل کل توالــی گفته
شــده حــدود  %11اســت .میانگیــن تخلخــل بــرای ســازند

کنــگان  %8/5و بــرای داالن باالیــی  %16/5میباشــد.
شــکل  5نمــودار پراکندگــی تخلخــل مغــزه کل دادههــا

را نشــان میدهــد .همانطــور کــه مشــخص اســت

 %74دادههــا تخلخــل بــاالی  %3و  %50تخلخــل بــاالی
 %9دارنــد .براســاس دادههــای موجــود ،مقــدار تخلخــل
نمونههــای آهکــی کل توالــی گفتهشــده  0/2تــا 36
 %و ميانگيــن تخلخــل حــدود  %15و بــرای نمونههــای
دولوميتــی تخلخــل  0/4تــا  %33/5و میانگیــن آن %13/5
اســت .تخلخــل نمونههــای آهکــی عمدتــا بیــش از %21
و نمونههــای دولومیتــی عمدتــا  %15-9است(شــکل .)6
تراوایی

براســاس دادههــای موجــود( 1079نمونــه) ،میانگیــن
تراوایــی ســازند کنــگان و بخــش فوقانــی ســازند داالن در

میــدان پــارس جنوبــی حــدود  36 mdاســت.

()%

منافــذ و انــدازه گلوگاههــای منافذانــد كــه در ادامــه هــر

3-9 9-15 15-21 <21
تخلخل()%

>3

0

شکل  6فراوانی و پراکندگی ردههای مختلف تخلخل و مقایسه
آنها در واحدهای آهکی و دولومیتی سازند کنگان و بخش فوقانی
سازند داالن در میدان پارس جنوبی .ديده ميشود كه تخلخل
نمونههای سنگ آهک از دولومیت بهتر است.

ایــن مقــدار بــراي ســازند کنــگان حــدود  34و بــرای
داالن باالیــی حــدود  40 mdاســت .شــکل  7نمــودار

پراکندگــی تراوایــی مغــزه بــرای کل دادهها(کنــگان
و داالن باالیــی) را نشــان میدهــد .ديــده میشــود

کــه  %50نمونههــا تروایــی بــاالی  1 mdو  %25آنهــا
تراوایــی بیــش از  10 mdدارنــد .همچنیــن نتایــج نشــان
ميدهنــد کــه مقــدار تراوایــی در نمونههــای آهکــی
 0/02تــا  317 mdو میانگیــن تراوایــی حــدود  7 mdو در
نمونههــای دولومیتــی ،مقــدار تراوایــی  0/06تــا 1472
 mdو ميانگيــن آن  82 mdاســت .بنابرايــن واحدهــای
دولوميتــی ،علیرغــم تخلخــل کمتــر ،تراوايــی بهتــری

دارنــد كــه دليــل آن ماهيــت تخلخلــی ايــن دو نــوع

ليتولــوژی اســت .واحدهــای دولوميتــی عمدتــا تخلخــل
بيندانــهای و بینبلــوری مرتبــط بــه هــم دارنــد ،امــا
تخلخــل واحدهــای آهکــی عمدتــا قالبــی و معمــوال
ايزولــه اســت و فقــط زمانــی ميتواننــد موجــب تراوايــی
بــاال شــوند کــه بــا شکســتگیها بــه هــم مرتبــط شــوند.

شماره ،90
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توزیــع و پراکندگــی متوســط انــدازه منافذ(درشــت،

متوســط و ریــز) نمونههــای آهکــی و دولومیتــی در شــکل

 10ترســیم شــده اســت .همانگونــه کــه دیــده میشــود،

قطــر  %45منافــذ موجــود در نمونههــای آهکــی بیــش
از  250میکــرون و قطــر  %88منافــذ ،بيــش از 25 μ

اســت و بــ ه عبارتــی  %88تخلخلهــا از نــوع متوســط و
درش ـتاند .امــا در نمونههــای دولومیتــی متوســط انــدازه

شکل  7توزیع و پراکندگی ردههای مختلف تراوایی در سازند
کنگان و داالن میدان پارس جنوبی.

منافــذ قــدری کمتــر اســت ،بــ ه طوریکــه دراینجــا

نمونههــای دولومیتــی عمدتــا تراوایــی بیــش از 10 md

و قطــری بیــن  25تــا  250 μدارنــد .بنابرایــن بــا اینکــه

تخلخلهــا عمدتا(حــدود  %60کل منافــذ) انــدازه متوســط

دارنــد در حالیکــه تراوایــی نمونههــای آهکــی کمتــر و

در هــر دو نــوع لیتولــوژی انــواع تخلخــل ریــز ،متوســط و

تخلخــل و تراوایــی کل دادههــا را نشــان میدهــد .ديــده

و فــرج نمونههــای آهکــی درشــتتراند.

عمدتــا کمتــر از  10 mdاست(شــکل  .)8شــکل  9ارتبــاط
ميشــود کــه دولومیــت ،علیرغــم تخلخــل کمتــر،

تراوایــی بیشتــري دارد .از طــرف دیگــر ارتبــاط تخلخــل

وتراوایــی در افقهــای آهکــی رفتــاري پراکندهتــر را
نشــان میدهــد.
شبکه منفذی

نفوذپذیــری یــا تراوایــی مقــدار و قــدرت عبــور ســیال در

ل
درشــت وجــود دارنــد ،بهطــور متوســط و میانگیــن ،خلـ 
علــت بزرگتــر بــودن منافــذ در واحدهــای آهکــی نــوع

و ماهیــت تخلخلهــای آنهاســت .بــا توجــه بــه اینکــه
تخلخــل قالبــی فراوانتریــن نــوع تخلخــل در واحدهــای

آهکــی توالــی کنــگان و داالن در میــدان پــارس جنوبــی

اســت و چــون انــدازه ایــن نــوع تخلخــل از تخلخلهــای

بیندانــهای و بینبلوری(تخلخلهــای اصلــی واحدهــای

ســنگ مخــزن را نشــان میدهــد .ایــن خصوصیــت تابعــی

دولومیتــی) بزرگتــر اســت ،طبیعــی اســت کــه متوســط

مخــزن اســت .گلوگاههــا تراوایــی را کنتــرل میکننــد و

دولومیتــی باشــد.

از نحــوه ارتبــاط و انــدازه گلوگاههــای منافــذ در ســنگ

انــدازه منافــذ در واحدهــای آهکــی بيــش از واحدهــای

تراوایــی معیــاري بســیار مهــم در بررســی رفتــــار تولیــد

اندازه گلوگاه منافذ

از مخــزن و تعییــن روشهــای بهینــه بازیافــت محســوب
میشــود؛ بنابرایــن گلوگاههــا عامــل مهــم و کلیــدی در

نحــوه رفتار ســنگ مخــزن هیدروکربنــی هســتند .در اینجا
انــدازه منافــذ و خللوفــرج و همچنیــن انــدازه گلــوگاه یــا
دهانــه منافــذ در نمونههــای آهــک و دولومیــت مقایســه

ميشــوند .انــدازه منافــذ براســاس تحلیــل تصاویــر بــا
میکروســکوپ الکترونــی( )SEMو انــدازه گلــوگاه منافــذ
براســاس نتایــج تزریــق جیــوه بــه دســت آمدهانــد.
اندازه منافذ

انــدازه منافــذ و انــدازه گلوگاههــای منافــذ نمونههــای

آهکــی و دولوميتــی بــا هــم تفــاوت دارنــد .براســاس

دادههــای در دســترس ،منافــذ نمونههــای آهکــی عمدتــا

درشت(درشـتتخلخل) بــا قطــر بیــش از  250میکرونانــد.

یکـــی دیگـــر از مشـــخصههای مهـــم و کلیـــدی در
مطالع ــات ش ــبکه منف ــذی ان ــدازه گل ــوگاه مناف ــذ اس ــت

كـــه تاثیـــر زیـــادی بـــر تراوایـــی دارد .بـــرای اطـــاع از
انـــدازه گلـــوگاه منافـــذ ،نحـــوه توزیـــع و پراکندگـــی و

در نهایـــت بررســـی و مقایســـه آن در واحدهـــای آهکـــی
و دولومیتـــی ،از نتایـــج و دادههـــای تزریـــق جیـــوه 64

نمونـــه پـــاگ مغـــزه اســـتفاده شـــده اســـت .اطالعـــات

موجـــود نشـــان میدهنـــد کـــه متوســـط انـــدازه

گلـــوگاه منافـــذ در نمونههـــای آهکـــی  1/8میکـــرون

و در نمونههـــای دولومیتـــی  8/6 μاســـت ،بنابرایـــن در
دولومیـــت گلوگاههـــا بهمراتـــب بزرگترهســـتند.
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شکل  8توزیع و پراکندگی ردههای مختلف تراوایی در واحدهای آهکی و دولومیتی سازند کنگان و داالن میدان پارس جنوبی .مشاهده
میشود که تراوایی واحدهای دولومیتی بهتر از واحدهای آهکی است.
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شکل  9کراس پالت تخلخل و تراوایی نمونههای آهکی و دولومیتی سازند کنگان و داالن میدان پارس جنوبی .سنگ آهک تخلخل بیشتر
و تراوایی کمتري دارد .ارتباط تخلخل و تراوایی در سنگ آهک نيز بهدلیل توسعه و فراوانی تخلخلهای ثانویه پراکندهتر است.

شکل  10توزیع و پراکندگی میانگین اندازه منافذ در نمونههای آهکی و دولومیتی .سمت راست :پراکندگی اندازههای مختلف منافذ برای
آهک و سمت چپ :پراکندگی اندازههای مختلف منافذ برای دولومیت .در آهک بیشتر منافذ بزرگ با قطر بيش از  ،250 μاما در دولومیت
منافذ عمدتا متوسط با قطر  25تا  250 μهستند.

شــکل  11نشــان میدهــد كــه در واحدهــای دولومیتــی

گلوگاههــا بزرگتــر هســتند ،بهطوریکــه قطــر %80

از کل گلوگاههــا بيــش از  1/62میکــرون اســت .بــه

بیــان دیگــر  %80تخلخلهــای موجــود در واحدهــای

دولومیتــی بــا گلوگاههــای بزرگ(بزرگتــر از )1/62 μ
بــه هــم متصــل هســتند و ایــن باعــث ســهولت جریــان
ســیال درون منافــذ و بــهعبارتــی تراوایــی بهتــر و در
نهایــت کیفیــت مخزنــی بهتــر میشــود.

شماره ،90
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شکل 11توزیع و پراکندگی اندازه دهانه منافذ در واحدهای آهکی(راست) و دولومیتی(چپ) سازند کنگان و داالن میدان پارس جنوبی .در
دولومیت منافذ عمدتا با گلوگاههای بزرگ(قطر بيش از  1/62میکرون) مرتبط ميشوند ،اما در سنگ آهک
گلوگاههای متوسط(قطر  0/26تا  1/62میکرون) و ریز(قطر کمتر از  0/26میکرون) هم فراواناند.

باشــد و همانگونــه کــه گفتــه شــد و در شــکلهاي

در مقایســه ،انــدازه گلــوگاه منافــذ در واحدهــای
آهکــی کوچکتــر و تعــداد ریزگلوگاههــا بیشتــر
اســت بهطوریکــه  %28منافــذ در واحدهــای
آهکــی بــا گلوگاههــای کوچکتــر از  0/26 μبــه

 12هــم رابطــه متوســط انــدازه گلوگاههــای منافــذ را

منافــذ باعــث تســهیل جریــان ســیال بیــن منافــذ

دولومیــت نشــان میدهــد .مالحظــه میشـــــود کــه

توجــه بــه بزرگتــر بــودن گلوگاههــا در واحدهــای

بهتــر اســت.

قبلــی( 8و  )9هــم دیــده میشــود ،تراوایــی واحدهــای

دولومیتــی بیــش از واحدهــای آهکــی اســت .شــکل

هــم متصــل هســتند .بزرگتــر بــودن انــدازه گلــوگاه

در مقابــل تراوایــی بــرای نمونههــای ســنگ آهــک و

میشــود کــه بهنوعــی بــا تراوایــی مرتبــط اســت .بــا

انــدازه گلــوگاه و تراوایــی دولومیــت از ســنگ آهــک

دولومیتــی انتظــار مــیرود کــه تراوایــی آنهــا بهتــر
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شکل 12کراس پالت تروایی در مقابل متوسط اندازه گلوگاه منافذ .نمونههای آهکی گلوگاههاي کوچکتر و در نتیجه تراوایی کمتر از
نمونههای دولومیتی دارند.
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ایــن اســت کــه واحدهــای دولوميتــی عمدتــا بــا تخلخــل

نتیجهگیری

 -1افقهــای آهکــی و دولومیتــی ســازند کنــگان و بخــش
فوقانــی ســازند داالن میزبــان بزرگتریــن ذخایــر گازی

جهــان هســتند .کیفیــت مخزنــی توالــی فــوق متاثــر از

دو عامــل محیــط رســوبی(قرار گرفتــن روی بلنــدا) و

دیاژنزی(دولومیتــی شــدن) اســت؛

 -2لیتولــوژی نقشــي بســیار مهــم و برجســته در
ویژگیهــای مخزنــی و شــبکه منفــذی و بهطــور کلــی

کیفیــت مخزنــی توالــی مطالعهشــده دارد ،بهطوریکــه

رفتــار نمونههــای آهکــی و دولومیتــی از دیــدگاه
تخلخــل ،تراوایــی ،انــدازه منافــذ و انــدازه گلــوگاه منافــذ

متفــاوت اســت؛

 -3تخلخــل افقهــای آهکــی از افقهــای دولومیتــی

بهتــر امــا تراواییشــان کمتــر و ارتبــاط تخلخــل و
تراوایــی در ســنگ آهــک نيــز پراکندهتــر اســت؛

 -4دلیــل باالتــر بــودن تراوایــی دولومیــت از ســنگ آهــک

بيندانــهای و بینبلــوری بــه هــم مرتبطانــد ،امــا

واحدهــای آهکــی عمدتــا تخلخــل قالبــی دارنــد و معمــوال
ايــن نــوع تخلخلهــا ايزولــه هســتند و فقــط زمانــی

ميتواننــد تراوايــی بااليــی را بــه وجــود آورنــد کــه بــا

شکســتگیها بــه هــم مرتبــط شــوند؛

 -5بــا اینکــه انــدازه منافــذ و خللوفــرج در افقهــای
آهکــی بزرگتــر اســت ،گلوگاههــا در ســنگ آهــک

کوچکترانــد .ارتبــاط منافــذ بــا گلوگاههــای بــزرگ در
دولومیــت باعــث کارآمــدی و کیفیــت مخزنــی بهتــر آن
شــده اســت.

 -6دولومیتــی شــدن یــک پدیــده دیاژنــزی مهم و گســترده

در کل ســتون مخزنــی کنــگان و داالن باالیــی میــدان

پــارس جنوبــی بــوده و بهعنــوان یــک پدیــده مثبــت در

بهبــود کیفیــت مخزنــی عمــل کــرده اســت و در مجمــوع
افقهــای دولومیتــی کیفیــت مخزنــی بهتــری دارنــد.
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