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چكيده
ســازند ســروک بــا ســن آلبیــن پســین-تورونین پیشــین ،مهمتریــن ســنگ مخــزن هیدروکربنــی ناحیــه دشــت آبــادان اســت .تخمیــن
تراوایــی در مخــازن کربناتــه ناهمگــن ماننــد ســازند ســروک ،بــه دلیــل پیچیدگــی خصوصیــات منافــذ ،دشــوار و رابطــه بیــن تخلخــل
و تراوایــی تابــع نــوع ،انــدازه و نحــوه ارتبــاط سیســتم منافــذ میباشــد .در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از مفهــوم رخســاره منفــذی و
فرمولهــای تجربــی ،تخمیــن تراوایــی صــورت گرفتــه اســت .بــر اســاس توصیــف مغزههــا ،مطالعــه مقاطــع نــازک میکروســکوپی و
تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی ،انــواع منافــذ شناســایی و توصیــف شــدند .ســپس بــا توجــه بــه ماهیــت پتروفیزیکــی سیســتم منافــذ
و ارتبــاط تخلخل-تراوایــی در آنهــا ،چهــار رخســاره منفــذی براســاس غالــب بــودن منافــذ ریــز تخلخــل (رخســاره منفــذی  ،)1ریــز
تخلخل-حفــرهای (رخســاره منفــذی  ،)2حفــرهای (رخســاره منفــذی  )3و حفرهای-بیــن دانـهای (رخســاره منفــذی  )4معرفــی شــدند.
در هــر کــدام از رخســارههای منفــذی یــک رابطــه تجربــی براســاس ارتبــاط تخلخل-تراوایــی بدســت آمــد کــه از آن بــرای تخمیــن
تراوایــی اســتفاده گردیــد .مقایســه نتایــج تراوایــی در ایــن تحقیــق و مطالعــات گذشــته ،نشــان میدهــد کــه تخمیــن تراوایــی یــر اســاس
مفهــوم رخســاره منفــذی انطبــاق باالتــری بــا مشــخصههای رخســارهای و دیاژنــزی نشــان میدهــد .عمومــا توالیهــای دارای ریــز
تخلخــل و تخلخــل حفــرهای غیــر مرتبــط ،بــه دلیــل ارتبــاط ضعیــف سیســتم منافــذ ،مقادیــر تراوایــی تخمیــن زده شــده پایینتــر
خواهــد بــود .در مقابــل توالیهــای بــا منافــذ بهــم مرتبــط از نــوع حفــرهای و بیــن دانـهای ،تراوایــی باالتــری در مقادیــر یکســان تخلخــل
نســبت بــه ســایر گروههــای منفــذی نشــان میدهنــد .تخمیــن تراوایــی بــر اســاس مفهــوم رخســاره منفــذی ،بــا توجــه بــه اهمیــت
نــوع و هندســه منافــذ در توزیــع مقادیــر تراوایــی درون مخــزن ،نتایــج دقیقتــری در مخــازن کربناتــه ناهمگــن فرآهــم م ـیآورد.

كلمات كليدي :سازند سروک ،تخمین تراوایی ،روابط تجربی ،نوع منافذ ،رخساره منفذی.
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تخمیــن پارامترهــای پتروفیزیکــی در مخــازن کربناتــه،

بــه دلیــل سیســتم منافــذ ناهمگــن ،پیچیــده و دشــوار
میباشــد [ .]1-3تراوایــی یکــی از مهمتریــن پارامترهــای
مخزنــی در تعییــن ظرفیــت جریــان هیدروکربــن در

مخــزن میباشــد کــه توســط پارامترهــای مختلــف

مرتبــط بــا سیســتم منافــذ از قبیــل نــوع ،انــدازه ،ارتبــاط،

شــعاع گلــوگاه و جورشــدگی منافــذ کنتــرل میشــود [4

و  .]5ســازند ســروک یکــی از مهمتریــن مخــازن کربناتــه

جنــوب غــرب ایــران میباشــد و تخمیــن تراوایــی در
آن میتوانــد اطالعــات ارزشــمندی در زمینــه قابلیــت
تولیــد مخــزن فراهــم آورد .در مخــازن کربناتــه مشــاهده

نمونههایــی بــا تخلخــل یکســان و مقادیــر تراوایــی
متفــاوت ناشــی از پیچیدگــی و تنــوع سیســتم منافــذ

رایــج میباشــد [ .]6ویژگــی منافــذ 1یــک ســنگ مخــزن،

توســط نــوع رخســارهها و تاثیــر فرآیندهــای دیاژنــزی
شــکل میگیــرد [ .]7بنابرایــن شــناخت فرآیندهــای

رســوبی و دیاژنــزی و سیســتم منافــذ در مخــزن ،بــه

منظــور تخمیــن تراوایــی ضــروری اســت .روشهــای
مختلفــی بــه منظــور تخمیــن تراوایــی اســتفاده میشــود

کــه هــر کــدام از آنهــا دارای مزیتهــا و معایبــی

میباشــند .روشهــای بــر مبنــای مدلهــای تجربــی و
تئــوری ،روشهــای هوشــمند و گروهبنــدی مخــزن بــر

مبنــای ویژگیهــای پتروفیزیکــی و زمینشناســی ،بــا
توجــه بــه دادههــای در دســترس و میــزان دقــت و صحــت

در تخمیــن تراوایــی اســتفاده میشــوند [ .]8اســتفاده از
فرمولهــای تجربــی بــرای تخمیــن تراوایــی ،بــا توجــه بــه

مبانــی ریاضــی و تئــوری میتوانــد اســتفاده شــود [.]8

بــا ایــن وجــود ،یــک رابطــه ســاده تجربــی بــرای تخمیــن
تراوایــی در یــک مخــزن کربناتــه ناهمگــن نمیتوانــد

نتایــج قابــل قبولــی فراهــم آورد .بــا توجــه بــه اینکــه در
مقادیــر یکســان تخلخــل ،انــواع مختلــف منافــذ تراوایــی
متفاوتــی نشــان میدهنــد ،ارائــه فرمولهــای تجربــی در

هــر گــروه پتروفیزیکــی بــر مبنــای نــوع سیســتم منافــذ،
بــرای تخمیــن تراوایــی کاربــردی اســت [ .]9 ،1در

ســازند ســروک بــه دلیــل تنــوع رخســارههای رســوبی و
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تاثیــر عمــده فرآیندهــای دیاژنــزی ،سیســتم منافــذ تنــوع

زیــادی نشــان میدهــد و اســتفاده از یــک فرمــول تجربــی

نمیتوانــد بــرای تخمیــن تراوایــی در تمــام بخشهــای
مخــزن نتایــج دقیقــی فراهــم آورد .رخســاره منفــذی

بــه عنــوان بخشــی از مخــزن تعریــف میشــود کــه از

جنبــه نــوع و هندســه منافــذ ،ویژگیهــای متمایــزی
نســبت بــه ســایر بخشهــای مخــزن نشــان میدهــد

[ .]10مطالعــات پتروگرافــی  ،نمودارهــای فشــار موئینــه

3

2

و نمــودار رزونانــس مغناطیســی مهمتریــن روشهــای
4

مــورد اســتفاده در تعییــن و تفکیــک رخســارههای
منفــذی در مخــزن میباشــند [ .]10مطالعــات پتروگرافــی

و تحلیــل تصاویــر بــا توجــه بــه دسترســی آســان و هزینــه

کــم ،میتوانــد بــه منظــور شناســایی رخســارههای
منفــذی اســتفاده شــود [ .]7در ایــن مطالعــه ،بــرای

تخمیــن تراوایــی از مفهــوم رخســاره منفــذی اســتفاده

گردیــده اســت .هــدف ایــن مطالعــه بررســی و توصیــف
سیســتم منافــذ ســازند ســروک و تخمیــن تراوایــی بــر

اســاس ارتبــاط تخلخل-تراوایــی توســط روابــط تجربــی
میباشــد .در نهایــت ،نتایــج حاصــل از تخمیــن تراوایــی
توســط روش مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه و روشهــای

تجربــی قبلــی صــورت گرفتــه در ناحیــه دشــت آبــادان
مقایســه شــده اســت.

زمینشناسی و چینهشناسی منطقه

ناحیــه دشــت آبــادان یکــی از زیرحوضههــای مهــم

هیدروکربنــی جنــوب غــرب ایــران میباشــد کــه بــه دلیل
ارتبــاط ســاختاری –زمینشناســی فــراوان بــا حوضــه
مزوپوتامیــن عــراق ،بخشــی از آن محســوب میشــود
(شــکل  -1الــف) .میــدان مــورد مطالعــه ،در غــرب دشــت

آبــادان قــرار دارد و دارای روندهــای شــمالی-جنوبی و
شــمال غربی-جنــوب شــرقی بــه ترتیــب در بخشهــای

جنوبــی و شــمالی میباشــد [.]11

1. Pore Characteristic
)2. Petrographic Analysis (PA
)3. Capillary Pressure Curve (CPC
)4. Nuclear Magnetic Resonance (NMR
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شــکل  1الــف :موقعیــت جغرافیایــی میــدان مــورد مطالعــه در ناحیــه دشــت آبــادان.ب :ســتون چینهشناســی کرتاســه ناحیــه دشــت
آبــادان همــراه بــا موقعیــت توالــی ســازند ســروک و سنگشناســی آن مشــخص گردیــده اســت (تغییــر یافتــه از [.)]26

ســاختمانهای هیدروکربنــی در ایــن ناحیــه شــیب

میانــی ،بخــش شــمال شــرقی صفحــه عربــی در حاشــیه

صــورت شــمالی-جنوبی ،شــمال شــرقی-جنوب شــرقی

ســنومانین پســین ،اقیانــوس نئوتتیــس شــروع بــه بســته

مالیــم و طــول مــوج زیــاد دارنــد و روندهــای میادیــن بــه

و شــمال غربی-جنــوب غربــی میباشــد کــه متفــاوت

از رونــد میادیــن در زیرحوضــه دزفــول فروافتــاده بــا

روندهــای عمدتــا شــمال غربی-جنــوب شــرقی میباشــد
[ .]12در طــی زمــان کرتاســه آب و هــوا گــرم و مرطــوب

بــوده و صفحــه عربــی در نیمکــره شــمالی قــرار داشــته
اســت [ .]15 -13در طــی پرمیــن پســین تــا ســنومانین

غیرفعــال قــارهای واقــع بــوده اســت [ .]19 -14در زمــان
شــدن نمــوده اســت و فرورانــش پوســته اقیانوســی بــه
زیــر صفحــه ایــران مرکــزی ســبب تبدیــل حاشــیه
غیرفعــال بــه فعــال گردیــده اســت [،19 ،18 ،16

 .]21،20حرکــت نمکهــای هرمــز بــا ســن پرکامبریــن و

حرکــت گس ـلهای پیســنگی قدیمــی ،بــه بســته شــدن

نئوتتیــس نســبت داده شــده اســت [ 20 ،16و .]21
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ســازند ســروک در بــرش نمونــه در تاقدیــس بنگســتان

پتروگرافــی بــه منظــور شناســایی رخســارههای رســوبی و

بــه صــورت ناپیوســته توســط ســازند گورپــی پوشــیده

طبقهبنــدی منافــذ بــر اســاس اهــداف ژنتیکــی ،توصیفــی

بــه صــورت تدریجــی ســازند کژدمــی را میپوشــاند و
میشــود [ .]22بــا ایــن وجــود در بیشــتر میادیــن

هیدروکربنــی جنــوب غــرب ایــران بــه ویــژه در دزفــول
فروافتــاده ،ســازند ســروک در مــرز باالیــی توســط ســازند

ایــام بــه صــورت ناپیوســته پوشــیده میشــود [ 23و .]24
در ناحیــه دشــت آبــادان ســازند الفــان بــا سنگشناســی

شــیل-آهک آرژیلیتــی بــا ضخامــت حــدود  10تــا ،15 m

در مــرز دو ســازند ســروک و ایــام مشــاهده میشــود.
ایــن توالــی کــه بــه عنــوان نهشــتههای لبشــور و

کــم عمــق پــس از ناپیوســتگی تورونیــن میانــی در نظــر
گرفتــه میشــود ،عمدتــا بــا رخســارههای کاروفیــت
و اســتراکود دار شــناخته میشــود [ .]25ســازندهای
فهلیــان ،گــدوان ،ســروک و ایــام چهــار افــق مخزنــی

مهــم در ناحیــه دشــت آبــادان میباشــند کــه ســازند

منفــذی اســتفاده شــده اســت .روشهــای مختلفــی بــرای

و پتروفیزیکــی معرفــی شــده اســت [ 27 ،9و  . ]28در
ایــن تحقیــق بیشــتر بــر مبنــای ویژگیهــای پتروفیزیکــی

گروهبنــدی منافــذ در قالــب رخســاره منفــدی اســتفاده
شــده اســت .ســپس هــر کــدام از رخســارههای منفــذی

بــر اســاس توزیــع رخســارهها و فرآیندهــای دیاژنــزی
همــراه بــا ویژگیهــای پتروفیزیکــی توصیــف شــده اســت.
فرمولهــای تجربــی ،بــر اســاس ارتبــاط تخلخل-تراوایــی

در رخســارههای منفــذی مختلــف تعییــن و تخمیــن
تراوایــی صــورت گرفتــه اســت .در نهایــت نتایــج حاصــل،

بــا مقادیــر تراوایــی محاســبه شــده از فرمولهــای تجربــی
در مطالعــات گذشــته [ 29و  ]30مقایســه شــده اســت.

رخسارههای رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی

ســروک اصلیتریــن مخــزن محســوب میشــود [.]11

توزیــع ویژگیهــای مخزنــی از قبیــل تخلخــل و تراوایــی

موقعیــت ســازند ســروک نشــان داده شــده اســت (شــکل

شکســتگیها کنتــرل میشــود [ .]3 -1ســازند ســروک

دشــت آبــادان شــباهت زیــادی بــا حوضــه مزوپوتامیــن

رســوبی ،فرآیندهــای دیاژنــزی ،چینهشناســی سکانســی

گســترش قابــل مالحظــهای دارنــد [.]11

اســت [ .]31-34 ،11فرآیندهــای دیاژنــزی مختلفــی

دادهها و روش مطالعه

شــدن ،دولومیتــی و دولومیتــی شــدن ،انحــال ،تراکــم،

ســتون چینهشناســی کرتاســه ایــن ناحیــه همــراه بــا

توســط رخســارههای رســوبی ،فرآیندهــای دیاژنــزی و

-1ب) .توزیــع رخســارههای ســازند ســروک در ناحیــه

در میــدان مــورد مطالعــه از نظــر رخســارهها ،محیــط

عــراق دارد و عمومــا رخســارههای کــم عمــق الگــون

و توزیــع واحدهــای جریانــی توصیــف و تفســیر شــده
شــامل میکرایتــی شــدن ،زیســت آشــفتگی ،ســیمانی

در ایــن مطالعــه بــه منظــور تخمیــن تراوایــی ،از

شکســتگی ،سیلیســی شــدن و پیریتــی در ســه محیــط

تراوایــی مغــزه 2000،مقطــع نــازک و توصیــف 740 m

ســروک را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت [ .]32فرایندهــای

مجموع ـهای از اطالعــات شــامل  1810پــاگ تخلخــل-

دیاژنــزی دریایــی ،جــوی و تدفینــی کربناتهــای ســازند

مغــزه از  10چــاه کلیــدی در یکــی از میادیــن

انحــال و ســیمانی شــدن مهمتریــن فرآیندهــای دیاژنزی

بــرای تعییــن تخلخــل و تراوایــی پالگهــای مغــزه،

در ســازند ســروک میباشــند [ .]33در مقیــاس کلــی

نفتــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت اندازهگیــری شــده

اســت و فرآیندهــای دیاژنــزی ســبب افزایــش میــزان

هیدروکربنــی ناحیــه دشــت آبــادان اســتفاده شــده اســت.

کنتــرل کننــده توزیــع سیســتم منافــذ و کیفیــت مخزنــی

تخلخــل هلیــم و تراوایــی هــوا در آزمایشــگاه مغزههــای

رخســارههای رســوبی کیفیــت مخزنــی را کنتــرل نمــوده

اســت .بــا هــدف ارزیابــی بهتــر سیســتم منافــذ و تفکیــک
تخلخــل و انــواع آن ،بــه  108نمونــه چســب اپوکســی

ناهمگنیهــا گردیــده اســت .عــاوه بــر ایــن توزیــع

آبــی رنــگ تزریــق گردیــد .توصیــف مغزههــا و مطالعــات

فرآیندهــای دیاژنــزی از نــوع رخســارههای اولیــه تبعیــت
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نمــوده اســت .بــه عنــوان مثــال رخســارههای گل غالــب

سیستم منافذ و رخسارههای منفذی

اولیــه مرتبــط بــا دریــای بــاز عمیــق و برخی رخســارههای

سیســتم منافــذ در ســازند ســروک بــه دلیــل ناهمگنــی

قــرار گرفتهانــد .در مقابــل رخســارههای دانــه غالبتــر

مطالعــات پتروگرافــی و توصیــف مغزههــا ،همــراه بــا در

رودیســتی) تحــت تاثیــر ســیمانی شــدن و انحــال

منفــذی شــامل ریــز تخلخــل (تخلخــل موجــود در زمینــه

تاثیــر نــوع رخســارههای رســوبی اولیــه بــر ویژگیهــای

حفــرهای غیــر مرتبــط (قالبــی-درون فســیلی ،حفــرات

رخســاره کلــی معرفــی گردیــده اســت.

و حفــرات مرتبــط) در توالــی ســازند ســروک شناســایی

الگونــی تحــت تاثیــر انحــال و ســیمانی شــدن اندکــی

بــاالی رخســارهای و دیاژنــزی متنــوع میباشــد .بر اســاس

محیــط شــول و شــیب حوضــه (رخســارههای واریــزه

نظــر گرفتــن تفاوتهــای پتروفیزیکــی ،چهــار گــروه

گســتردهای قــرار گرفتهانــد .بــه دلیــل تاثیــر عمــده

گل آهکــی) ،بیــن ذرهای (بیــن دان ـهای و بیــن بلــوری)،

مخزنــی ســازند ســروک و اهــداف ایــن مطالعــه ،پنــج

غیــر مرتبــط) و حفــرهای مرتبــط (کانال-ریزشکســتگیها

ایــن رخســارهها شــامل رودستون-گرینســتون واریــزه

گردیــد .تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی از هــر کــدام از

رودیســتی ،وکستون-پکســتون فرامینیفردار-رودیسـتدار،

پکستون-گریســتون بایوکالســتی ،وکستون-پکســتون
بایوکالســتی و مادستون-وکســتون فرامینیفــردار میباشــند.
ایــن گروههــای رخســارهای بــه صــورت دقیــق در
مطالعــات گذشــته در قالــب انــواع ریــز رخســارههای
مختلــف معرفــی و توصیــف گردیــده اســت [.]31 ،11

بــا توجــه بــه تنــوع رخســارهای ،بــه عنــوان نمونــه تصاویــر
مقاطــع نــازک و مغــزه از هــر کــدام از انــواع گروههــای

رخســارهای نشــان داده شــده اســت (شــکل  -2الــف،

ب-پ-ت-ث-ج ،چ-ح-خ-ذ) .عــاوه برایــن ،توصیــف
مختصــری از آنهــا همــراه بــا پارامترهــای آمــاری مرتبــط

بــا مقادیــر تخلخــل و نــوع سیســتم منافــذ غالــب در
جــدول  1ارائــه شــده اســت.

انــواع منافــذ نشــان داده شــده اســت (شــکل  -3الــف-ب-

پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ) .منافــذ براســاس گســترش و غالــب
بــودن آنهــا در توالــی ســازند ســروک ،بــه چهــار رخســاره
منفــذی اصلــی تقســیم شــده اســت .ایــن رخســارههای

منفــذی شــامل توالیهــای بــا سیســتم منافــذ ریــز
تخلخــل (رخســاره منفــذی  ،)1ریــز تخلخل-حفــرهای

(رخســاره منفــذی  ،)2حفــرهای (رخســاره منفــذی  )3و
حفرهای-بیــن ذرهای (رخســاره منفــذی  )4میباشــند.

توصیــف هــر کــدام از ایــن رخســارهها بــه صــورت خالصــه

در ادامــه ارائــه گردیــده اســت.

رخســاره منفــذی  :)PF-1( 1ایــن رخســاره منفــذی
در بخشهــای از ســازند ســروک گســترش دارد کــه
سیســتم منفــذی تقریبــا بــه صــورت کامــل از نــوع

ریــز تخلخــل میباشــد .ریــز تخلخلهــا منافــذ بســیار

در حالــت کلــی رخســارههای دانــه غالــب مرتبــط بــا

کوچکــی میباشــند کــه توســط میکروســکوپهای

توســعه تخلخلهــای حفــرهای و بیــن دان ـهای تخلخــل-

 35و  .]37بنابرایــن عمومــا توســط مطالعــات مرســوم

زیرمحیطهــای شــیب حوضــه و شــول بــا توجــه بــه

دوچشــمی قــوی قابــل شناســایی میباشــند [،27

تراوایــی باالتــری نشــان میدهنــد .واریزههــای رودیســتی،

پتروگرافــی قابــل تفســیر وشناســایی نمیباشــند .عمومــا

در ســازند ســروک داشــتهاند .در برخــی از رخســارههای

قابــل مشــاهده محاســبه میشــود [ .]37ریــز تخلخلهــا

حفــرهای افزایــش یافتــه اســت .در ایــن مطالعــه بــا هــدف

منشــاء اولیــه و یــا دیاژنــزی داشــته باشــند [ .]37نــوع

دیاژنــزی و رخســارههای رســوبی در هرکــدام ارائــه

[.]35

نقــش مهمــی در ایجــاد تخلخلهــای مرتبــط حفــرهای

ریــز تخلخــل توســط تقریــق تخلخــل کل از تخلخــل

الگونــی بــا افزایــش فراوانــی رودیســتها تخلخلهــای

در مخــازن کربناتــه انــواع مختلفــی دارنــد و میتواننــد

توصیــف بهتــر رخســارههای منفــذی ،توزیــع فرآیندهــای

دیاژنــزی عمومــا در آهکهــای گچــی 1گســترش دارنــد

گردیــده اســت.

1. Chalky Limestone
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شکل  2تصاویر مقاطع نازک (الف-ب-پ-ت-ث-ج) و مغزهها (چ-ح-خ-ذ) از پنج رخساره اصلی معرفی شده در این مطالعه .الف-چ)
رودستون واریزه رودیستی ،ب) گرینستون رودیستدار ،پ-ح) پکستون فرامینفردار رودیستی ،ت) پکستون بایوکالستی ،ث-خ) پکستون
تهیه شده است) .عالیم راهنما ) (PPLبایوکالستی فرامینیفردار ،ج-ذ) وکستون الیگوستژیندار( .تمام تصاویر مقاطع نازک در نور معمولی
.شکستگی، Fr :بین دانهای، Ip :حفرهای .Vg :در ارتباط با انواع تخلخل
جدول  1پارامترهای آماری تخلخل و نوع سیستم منافذ غالب در هر گروه رخسارهای سازند سروک.
تخلخل ()%

شماره

گروه رخسارهای

زیر محیط غالب

1

رودستون-گرینستون
واریزه رودیستی

شیب-شول

5/7

2

وکستون-پکستون
فرامینیفردار-رودیستدار

الگونهای
رودیستدار

0/1

8/7

3

پکستون-گرینستون
بایوکالستی

الگون -شول

7/3

19/7

27/6

4

وکستون-پکستون
بایوکالستی

الگون

1/4

10/8

21/7

4/9

5

مادستون-وکستون
فرامینیفردار

دریای باز

0/1

9/1

15/6

0/022

نوع تخلخل غالب

کمینه

متوسط

بیشینه

انحراف استاندارد

15/5

25/3

0/034

حفرهای (مرتبط
و غیرمرتبط) ،بین
دانهای

21/4

0/032

حفرهای و بین دانهای

0/025

حفرهای (مرتبط
و غیرمرتبط) ،بین
دانهای
حفرهای ،ریز تخلخل
ریز تخلخل ماتریکس
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شکل  3تصاویر میکروسکوپ الکترونی از انواع تخلخل در توالی سازند سروک .الف) ریز تخلخل ب) تخلخل بین دانهای پ) تخلخل بین
بلوری ،ت) تخلخل درون بلوری ث-ج) تخلخل قالبی چ-ح) تخلخل حفرهای ،خ) ریز شکستگی .عالیم اختصاری :Mi :ریز تخلخل:Ip ،
تخلخل بین دانهای :Ic ،تخلخل بین بلوری :In ،تخلخل درون بلوری :Mo ،تخلخل قالبی :Vg ،تخلخل حفرهای :Fr ،تخلخل شکستگی.

عمومــا بــه دلیــل گلوگاههــای کوچکتــر ایــن تخلخلهــا

پیریتــی شــدن و تــا حــدودی میکرایتــی شــدن میباشــد.

تراوایــی کمتــری دارنــد [ .]9 ،1در توالــی ســازند ســروک

و انحــال گســترش قابــل مالحظــهای نــدارد .در ایــن

در مقادیــر یکســان تخلخــل نســبت بــه ســایر انــواع منافذ
ریــز تخلخلهــا در ماتریکــس ســنگ و در کمربنــد
رخســارهای گل غالــب دریــای بــاز عمیــق مشــاهده
میشــوند .گــروه رخســارهای غالــب در ایــن رخســاره
منفــذی مادستون-وکســتون فرامینیفــر دار میباشــد.

در ایــن رخســاره منفــذی ،غالــب بــودن ریــز تخلخلهــا
همــراه بــا بافــت گل غالــب اولیــه ،نشــان میدهــد کــه
سیســتم منافــذ عمدتــا متاثــر از ویژگیهــای رســوبی اولیه
میباشــد .فرآیندهــای دیاژنــزی غالــب اســتیلولیتی شــدن،

بــه دلیــل ماهیــت گل غالــب رخســارهها ،ســیمانی شــدن
رخســاره منفــذی و در مقایســه بــا ســایر رخســارهها در

مقادیــر یکســان تخلخــل ،تراوایــی پایینتــری بــه دلیــل

کوچکــی شــعاع گلــوگاه تخلخــل مــورد انتظــار میباشــد.
در ایــن رخســاره ویژگیهــای مخزنــی میــزان عمــدهای
تحــت تاثیــر ویژگیهــای رســوبی کنتــرل گردیــده اســت.

رخســاره منفــذی  :)PF-2( 2ایــن رخســاره منفــذی توســط
فراوانــی منافــذ ریــز تخلخــل و حفرهای مشــخص میشــود.
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گســترش آن عمومــا در کمربنــد رخســارهای الگــون و

جریــان ســیاالت جــوی در ایــن رخســارههای دانــه غالــب

میشــود .ایــن رخســاره منفــذی عمومــا تخلخل-تراوایــی

ایــن رخســاره منفــذی کیفیــت مخزنــی متوســط تــا باالیــی

گــروه رخســارهای وکستون-پکســتون بایوکالســتی مشــاهده
متوســطی دارد و بــه دلیــل ماهیــت گل غالــب رخســارهها

تراوایــی باالیــی نــدارد .تراوایــی متوســط ایــن رخســاره

ســبب شــکلگیری تخلخلهــای حفــرهای گردیــده اســت.

را نشــان میدهــد.

رخســاره منفــذی  :)PF-4( 4ایــن رخســاره منفــذی

منفــذی احتمــاال بــه دلیــل وجــود ریــز تخلخلهــا و

توســط گســترش تخلخلهــای حفــرهای و بیــن دانــهای

منافــذ ایــن رخســاره منفــذی تحــت تاثیــر رخســارههای

گرینســتون واریــزه رودیســتی و پکستون-گرینســتون

تخلخلهــای حفــرهای غیــر مرتبــط میباشــد .سیســتم

رســوبی بــه صــورت اولیــه (ریــز تخلخلهــای مشــاهده
شــده در زمینــه ســنگ) و فرآیندهــای دیاژنــزی بــه صــورت

مشــخص میشــود .گروههــای رخســارهای رودســتون-

بایوکالســتی در ایــن رخســاره منفــذی توســعه دارنــد.

رودیســتها و واریزههــای آنهــا تحــت تاثیــر انحــال

ثانویــه (تخلخلهــای حفــرهای مرتبــط و غیــر مرتبــط)

و انحاللهــای جــوی گســترده تخلخلهــای حفــرهای

مشــاهده میشــود کــه در ایــن رخســاره منفــذی انــواع

بیــن دانـهای شــده اســت .تخلخلهــای حفــرهای مرتبــط

شــکل گرفتــه اســت .از جنبــه توزیــع فرآیندهــای دیاژنــزی

مختلفــی از فرآیندهــای دیاژنــزی شــامل میکرایتــی شــدن،

ایجــاد نمــوده و ســبب بزرگتــر شــدن گلوگاههــا در منافــذ

و بیــن دانـهای نقــش مهمــی در افزایــش تراوایــی در ایــن

زیســت آشــفتگی ،انحــال و ســیمانی شــدن گســترش

رخســاره دارنــد .در ایــن رخســاره منفــذی ویژگیهــای

نســبتا پاییــن بیشــتر بــه صــورت غیــر مرتبــط میباشــند.

دیاژنــزی شــکل گرفتــه اســت .توســعه تخلخلهــای

رخســارهها عمومــا فرآیندهــای دیاژنــزی انحــال و ســیمانی

دانــه غالــب اولیــه و نیــز تاثیــر انحــال ناشــی از دیاژنــزی

دارنــد .تخلخلهــای حفــرهای بــه دلیــل مقادیــر تراوایــی
در رخســارههای الگونــی بــه دلیــل ماهیــت گل غالبتــر
شــدن نقــش کمتــری در مقایســه بــا رخســارههای دانــه
غالــب بــه دلیــل گــردش کمتــر ســیاالت دیاژنــزی دارنــد.

رخســاره منفــذی  : )PF-3( 3تخلخلهــای حفــرهای مرتبط و

پتروفیزیکــی تحــت تاثیــر پارامترهــای رخســارهای و
بیــن دان ـهای در ایــن رخســاره منفــذی بــه دلیــل بافــت

جــوی ،تراوایــی نســبتا باالیــی ایجــاد کــرده اســت.
تخمین تراوایی

غیــر مرتبــط در ایــن رخســاره گســترش دارنــد .این رخســاره

نمــودار توزیــع تخلخل-تراوایــی  1810پــاگ مغــزه مــورد

رخســارههای شــول و الگونهــای رودیســتدار مشــاهده

 .)4در مطالعــات گذشــته ،بــر اســاس رابطــه تخلخل-تراوایی

منفــذی عمومــا در توالیهــای رودیســتدار مرتبــط بــا

اســتفاده در ابن تحقیق نشــان داده شــده اســت (شــکلهای

میشــود .گروههــای رخســارهای رودستون-گرینســتون

حاصــل از ایــن دادههــا دو فرمــول بــه صــورت زیــر بــرای

رودیســتدار در ایــن رخســاره منفــذی فــراوان میباشــند.

)K= 0.0026 * EXP (0.3672* PHI

واریــزه رودیســتی و وکستون-پکســتون فرامینیفــردار-

تخمیــن تراوایــی ارائــه شــده اســت [.]30 ،29

تخلخل-تراوایــی این رخســاره مقادیر متوســط تــا باالیی دارد

)K= 0.1 * EXP (0.2047* PHI

و تخلخلهــای حفــرهای مرتبــط بــا انحــال اجــزاء اســکلتی

ضرایــب ایــن دو فرمــول بــر اســاس دادههــای مــورد

ارتبــاط بــا انحــال جــوی رخ داده اســت .در ایــن رخســاره

اســاس رابطــه تجربــی حاصــل از ارتبــاط تخلخــل و

فرآیندهــای انحــال و تــا حدودی ســیمانی شــدن گســترش

فرمــول  2دادههــای بــا میــزان انحــراف معیــار بــاال حــذف

ناپایــدار شــامل دوکفهایهــا و بخشــی از رودیســتها ،در

اســتفاده در تخمیــن متفــاوت میباشــد .فرمــول  1بــر

منفــذی بــه دلیــل دانــه غالبتــر بــودن رخســارههای اولیــه

تراوایــی تمــام دادههــا ارائــه گردیــده اســت .در مقابــل در

دارنــد .تخلخلهــای حفــرهای موجــود در ایــن رخســاره

منفــذی عمومــا در ارتبــاط بــا دیاژنــز جــوی شــکل گرفتهاند.

گردیــده اســت.
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شکل  4پراکندگی زیادی در دادههای تخلخل-تراوایی مغزه به دلیل تنوع سیستم منافذ مشاهده میشود.
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شکل  5ارتباط تخلخل -تراوایی و فرمولهای تجربی مورد استفاده در تخمین تراوایی .الف نمونههای با ریز تخلخل (رخساره منفذی
 ،)1ب -نمونههای با نوع منفذی ریز تخلخل و حفرهای (رخساره منفذی  ،)2پ -نمونههای با تخلخل حفرهای (رخساره منفذی  ،)3ث-
نمونههای با تخلخل حفرهای و بین دانهای (رخساره منفذی  .)4روابط تجربی حاصل برای تخمین تراوایی در هر رخساره منفذی در شکل
نشان داده شده است.
5

()1
()2
()3

()4

((PF-1

K=0.0151* e 0.2371* PHI

((PF-2

K=0.0347* e 0.3158* PHI

((PF-3

((PF-4

K=0.1207* e 0.2033* PHI
K=0.1489* e 0.1909* PHI

در فرمولهــای تجربــی بــاال  Kتراوایــی بــه صــورت میلــی

0

0/01

دارســی و  PHIتخلخــل بــه صــورت درصــد میباشــد.

همانطــور کــه در شــکل  5مشــاهده میشــود ،ارتبــاط

بیــن تخلخل-تراوایــی در نمونههــای مختلــف تحــت تاثیــر
ناهمگنیهــای رخســارهای و دیاژنــزی متفــاوت میباشــد.
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در رخســاره منفــذی  1کــه منطبــق بــر نمونههــای بــا

چــاه مــورد مطالعــه همــراه بــا مقادیــر تراوایــی تخمیــن

گلوگاههــای تخلخــل ،در مقادیــر یکســان تخلخــل

تخمیــن زده شــده از طریــق مفهــوم رخســاره منفــذی

ریــز تخلخــل میباشــد بــا توجــه بــه کوچــک بــودن
نســبت بــه ســایر رخســارهها تراوایــی کمتــری نشــان
میدهــد .ارتبــاط تخلخل-تراوایــی در ایــن رخســاره
منطبــق بــر گــروه  3پتروفیزیکــی لوســیا [ ]1میباشــد.

در رخســاره منفــذی  2بــه دلیــل نــوع سیســتم منافــذ
غالــب یــک رونــد مشــخص بیــن تخلخل-تراوایــی در

نمونههــا قابــل تفســیر نمیباشــد .ریــز تخلخلهــا
برخــاف تخلخلهــای حفــرهای تراوایــی نســبتا

پایینتــری نشــان میدهنــد .در رخســاره منفــذی  3کــه
مرتبــط بــا نمونههــای بــا تخلخــل حفــرهای میباشــد

بخشــی از تخلخــل بــه دلیــل غیــر مرتبــط بــودن تراوایــی
را افزایــش نــداده اســت .نداشــته اســت .رخســاره منفــذی

 4کــه در ارتبــاط بــا نمونههــای بــا تخلخــل حفــرهای

و بیــن دانــهای میباشــد و تراوایــی باالتــری را نشــان
میدهــد .از نظــر پتروفیزیکــی تخلخلهــای بیــن

دان ـهای بیشــترین ارتبــاط گلوگاههــای تخلخــل را نشــان
میدهنــد .ذکــر ایــن نکتــه ضــروری میباشــد کــه در

زده شــده ارائــه گردیــده اســت .مقایســه مقادیــر تراوایــی

نشــان میدهــد کــه مقادیــر تراوایــی محاســبه شــده
از روشهــای مختلــف در برخــی از بخشهــای مخــزن
تحــت تاثیــر نــوع منافــذ غالــب متفــاوت اســت .بــه عنــوان

مثــال در زونهــای بــا ریــز تخلخــل (رخســاره منفــذی

 )1مشــاهده میشــود کــه تراوایــی تخمیــن زده شــده
توســط ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه نــوع رخســارههای

گل غالــب اولیــه و تاثیــر ناچیــز فرآیندهــای انحــال و
ســیمانی شــدن کمتــر از ســایر روشهــا میباشــد.

ایــن نتایــج بــا توجــه بــه نــوع منافــذ و ویژگیهــای

پتروفیزیکــی ،بــه واقعیــت نزدیکتــر میباشــد .عــاوه

بــر ایــن مقادیــر تراوایــی تخمیــن زده شــده در رخســاره
منفــذی  2نیــز کمتــر میباشــد کــه تفاســیر رخســارهای
و دیاژنــزی ارائــه شــده در ایــن مطالعــه ایــن تغییــرات را
تفســیر و توجیــه میکنــد.

نتیجهگیری

توالــی ســازند ســروک تخلخلهــای حفــرهای عمومــا

بــه منظــور تخمیــن تراوایــی در ســازند ســروک ،از تلفیــق

ســنگ نقــش موئثــری در افزایــش تراوایــی اعمــال

نــازک میکروســکوپی ،تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی و

ترکیــب کانیشناســی و نیــز تاثیــر عمــده فرآیندهــای

حاصــل گردیــد.

بــا ایــن وجــود در بســیاری از نمونههــا بــه دلیــل عــدم

گســترده و تاثیــر فرآیندهــای دیاژنــزی مختلــف ،ناهمگنی

نمیدهــد.

تراوایــی بــا اســتفاده از مفهــوم رخســاره منفــذی نشــان

مقایسه تخمین تراوایی با استفاده از فرمولهای تجربی

یــک مخــزن کربناتــه ناهمگــن و محاســبه تراوایــی بــا یک

از نــوع غیــر مرتبــط میباشــند و بخشــی از تخلخــل

مجموعـهای از اطالعــات شــامل توصیــف مغزههــا ،مقاطــع

نکــرده اســت .رودیس ـتها و واریزههــای آنهــا بــه دلیــل

دادههــای تخلخل-تراوایــی مغــزه اســتفاده و نتایــج زیــر

دیاژنــزی جــوی ،تخلخــل نســبتا باالیــی نشــان میدهنــد.

 -1ســازند ســروک بــه دلیــل تغییــرات رخســارهای

ارتبــاط مناســب منافــذ ،تراوایــی مقادیــر باالیــی را نشــان

زیــادی در سیســتم منافــذ نشــان میدهــد .تخمیــن

داد کــه یکســان فــرض نمــودن انــواع فضاهــای خالــی در

مقادیــر تراوایــی تخمیــن زده شــده در ایــن مطالعــه بــر

فرمــول واحــد ،ســاده انگارانــه بــوده و تخمیــن نادرســتی

تجربــی اســتفاده شــده در مطالعــات گذشــته در یکــی

مخزنــی در اختیــار خواهــد گذاشــت .ایــن موضــوع

اســاس مفهــوم رخســاره منفــذی و نیــز فرمولهــای
از چاههــای کلیــدی میــدان مــورد مقایســه شــده اســت
(شــکل  .)6بــه منظــور درک بهتــر زونهــای مختلــف

ســازند ســروک ،برخــی از نمودارهــای پتروفیزیکــی در

از تراوایــی و قابلیــت جریــان در بســیاری از زونهــای
ضــرورت سرشــتنمایی تخلخــل در محاســبه تراوایــی
مخــازن کربناتــه ناهمگــن را نشــان میدهــد.
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شکل  6تخمین تراوایی در یکی از چاه¬های کلیدی میدان و مقایسه با نتایج مطالعات گذشته نشان داده شده است.

 -2پنــج گــروه رخســارهای اصلــی بــرای درک بهتــر

شــامل ریــز تخلخــل (تخلخــل ماتریکــس) ،بیــن دان ـهای

شــامل رودستون-گرینســتون واریــزه رودیســتی،

(قالبــی-درون فســیلی ،واگهــای غیــر مرتبــط) و

تغییــرات سیســتم منافــذ در توالــی ســازند ســروک

وکستون-پکســتون فرامینیفردار-رودیس ـتدار ،پکســتون-

(بیــن دانــهای و بیــن بلــوری) ،حفــرهای غیــر مرتبــط

حفــرهای مرتبــط (کانال-ریزشکســتگیها و واگهــای

گرینســتون بایوکالســتی ،وکستون-پکســتون بایوکالســتی

مرتبــط) شناســایی و توصیــف گردیــد .بــا توجــه بــه

عمومــا هــر کــدام از گروههــای رخســارهای نــوع و

رخســارههای منفــذی چهــار فرمــول تجربــی بــه منظــور

و مادستون-وکســتون فرامینیفــردار شناســایی گردیــد.
هندســه منافــذ مشــخصی نشــان میدهنــد.

 -3چهــار رخســاره منفــذی در توالــی ســازند ســروک

ارتبــاط مشــخص تخلخل-تراوایــی در هــر کــدام از
تخمیــن تراوایــی ارائــه گردیــد.
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اســت کــه نشــان دهنــده اهمیــت در نظــر گرفتــن نــوع

 کــه عمومــا مرتبــط بــا1  در رخســاره منفــذی-4

توالیهــای بــا تخلخــل بیــن دان ـهای و حفــرهای مرتبــط

 بخشــی از تخلخــل بــه دلیــل عــدم ارتبــاط،میباشــد

، در مقابــل.سیســتم منافــذ در تخمیــن تراوایــی میباشــد
افزایــش تخلخــل بــا افزایــش تراوایــی هماهنــگ بــوده

و در ایــن زونهــا تغییــرات تراوایــی ارتبــاط بهتــری بــا
.مقادیــر تخلخــل مخــزن نشــان میدهــد

)نمونههــای بــا تخلخــل ماتریکــس (ریــز تخلخــل

گلوگاههــای تخلخــل غیــر مؤثــر میباشــد و انتظــار
.مــیرود ایــن زونهــا تراوایــی پایینــی داشــته باشــند
در ایــن بخشهــا عمومــا تراوایــی تخمیــن زده شــده
در مطالعــات گذشــته بیشتــر از مقــدار واقعــی بــوده
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