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سازند عرب ،مطالعه موردی در یکی از میادین
هیدروکربنی خلیج فارس
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 -1دانشکده علوم زمین ،دانشگاه دامغان ،ایران
-2پژوهشکده علوم زمین ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت95/11/20 :

تاريخ پذيرش96/5/21 :

چكيده
توالیهــای دولومیتــی ،ســنگ مخــزن اصلــی تولیــد نفــت از ســازند عــرب در برخــی از میادیــن هیدروکربنــی خلیــج فــارس میباشــند.
در ایــن تحقیــق براســاس نتایــج توصیــف مغزههــا و مطالعــات پتروگرافــی ،آنالیزهــای فشــار موئینــه تزریــق جیــوه و دادههــای تخلخــل-
تراوایــی مغــزه ،رخســارههای دولومیتــی شناســایی و ویژگیهــای مخزنــی آنهــا در یکــی از میادیــن نفتــی خلیــج فــارس بررســی شــده
اســت .بــر اســاس ویژگیهــای دولومیتهــا ،چهــار گــروه حفظکننــده فابریــک ،تخریبکننــده فابریــک ،ســیمانهای دولومیتــی و
دولومیتیشــدن بخشــی تفکیــک گــردد .در دولومیتهــای ســازند عــرب ،تخلخلهــای بیــن بلــوری و بیندانــهای مهمتریــن نــوع
سیســتم منفــذی میباشــند .کانیزایــی تبخیــری یــک فرآینــد دیاژنــزی مهــم همــراه بــا دولومیتیشــدن میباشــد کــه در نمونههایــی
بــا توزیــع یکنواخــت انیدریــت ،نقــش مهمــی در مســدود کــردن گلوگاههــای تخلخــل و کاهــش تخلخــل -تراوایــی مخــزن داشــته
اســت .براســاس تلفیــق نتایــج  12رخســاره دولومیتــی شناســایی گردیــد .نتایــج مطالعــه نشــان داده کــه در رخســارههای مرتبــط بــا
دولومیتهــای حفظکننــده فابریــک ،دولومیتیشــدن نقــش عمــدهای بــر ویژگیهــای مخزنــی نداشــته اســت و ویژگیهــای مخزنــی
عمدتــا توســط بافــت اولیــه و نیــز تاثیــر فرآیندهــای انحــال و کانیزایــی تبخیــری کنتــرل شــده اســت .در مقابــل در رخســارههای
مرتبــط بــا دولومیتهــای تخریبکننــده فابریــک ،دولومیتیشــدن تاثیــرات عمــدهای بهصــورت مثبــت و نیــز منفــی بــر نــوع و
هندســه منافــذ اعمــال کــرده اســت .رخســارههای مرتبــط بــا دولومیتیشــدن بخشــی کــه در آنهــا دولومیتهــا بهصــورت پراکنــده
در ماتریکــس ســنگ و یــا پرکننــده تخلخلهــای بیــن دان ـهای مشــاهده میگردنــد بــه ترتیــب تاثیــر ناچیــز و منفــی بــر ویژگیهــای
مخزنــی داشــتهاند .توزیــع رخســارههای دولومیتــی نشــان میدهــد کــه در بخــش Aا B،و  Cســازند عــرب ،رخســارههای مرتبــط بــا
دولومیتهــای حفظکننــده فابریــک و در بخــش  Dدولومیتهــای تخریبکننــده فابریــک و دولومیتیشــدن بخشــی گســترش دارنــد.
كلمات كليدي :سازند عرب ،رخساره دولومیتی ،سیستم منافذ ،کانیزایی تبخیری ،کیفیت مخزنی.
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مقدمه

توالیهــای دولومیتــی در بســیاری از حوضههــای مهــم

هیدروکربنــی دنیــا ،نقــش مهمــی در تولیــد نفــت و گاز
دارنــد [ .]8 -1مخــازن دولومیتــی از نظــر ویژگیهــای

پتروفیزیکــی ،حفــظ تخلخــل در طــی تدفیــن ،جریــان
ســیال در مخــزن ،سیســتم منافــذ ،اســتراتژی تولیــد و
توســعه میــدان نســبت بــه مخــازن آهکــی متفــاوت

میباشــند [ .]9در ارتبــاط بــا مقادیــر تخلخــل در مخــازن
آهکــی و دولومیتــی ،بیــان میگــردد کــه دولومیتهــا
در اعمــاق بیشــتر نســبت بــه آهکهــا بهدلیــل پایــداری
باالتــر در برابــر تراکــم ،متخلخلتــر میباشــند [،3

 10و  .]11بــا ایــن وجــود در برخــی مطالعــات []12

بیــان گردیــده اســت کــه تخلخــل و تراوایــی زمینــه

در دولومیتهــا نســبت بــه آهکهــا ،در بســیاری از
مخــازن کربناتــه ایــاالت متحــده ،کمتــر میباشــد .تاثیــر

دولومیتیشــدن بــر توزیــع تخلخــل -تراوایــی مخــزن
بــه ماهیــت ســیاالت دولومیــت ســاز ،بافــت و رخســاره
رســوبی اولیــه ،زمــان دولومیتیشــدن ،شــکل و انــدازه

بلورهــای دولومیــت ،فرآیندهــای دیاژنــزی همــراه و نیــز
میــزان دولومیتیشــدن وابســته میباشــد [ 4 ،2و -13
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و مطالعــه ویژگیهــای مخزنــی دولومیتهــای ســازند

عــرب براســاس تلفیــق نتایــج توصیــف مغزههــا،
مطالعــات پتروگرافــی ،آنالیزهــای فشــار موئینــه تزریــق

جیــوه و دادهــای تخلخــل -تراوایــی مغــزه در یکــی از
میادیــن نفتــی خلیــج فــارس میباشــد .نتایــج حاصــل از

ایــن تحقیــق میتوانــد بــه شــناخت بهتــر ویژگیهــای
مخزنــی دولومیتهــای ســازند عــرب منجــر شــود.

زمینشناسی منطقه و چینهشناسی

خلیــج فــارس یکــی از مهمتریــن حوضههــای

هیدروکربنــی دنیــا میباشــد [ 20و  ]21کــه توســط
خطوارههــای عمــده ،بــه فروافتادگــی 1و بلندیهایــی

2

تقســیم میشــود .بلنــدای ســاختاری قطر-فــارس 3بــا

رونــد شــمال شــرق -جنــوب غــرب از زمــان پرکامبریــن،

خلیــج فــارس را بــه دو فروافتادگــی شــمال غربــی و
جنــوب شــرقی تقســیم نمــوده اســت [ .]22میــدان مــورد

بررســی ،در بخــش جنــوب شــرقی خلیــج فــارس واقــع

اســت و تحــت تاثیــر گســلهای پیســنگی و تکتونیــک
نمــک شــکل گرفتــه اســت (شــکل  -1الــف) .ســازند عرب

بــا ســن ژوراســیک باالیــی ،در خلیــج فــارس و اطــراف آن

 .]17بنابرایــن ،دولومیتهــا از نظــر ویژگیهــای مخزنــی

حجــم عظیمــی از نفــت دنیــا را در خــود جــای داده اســت

مختلــف کنترلکننــده ،میتوانــد باعــث افزایــش و یــا

بهعنــوان یــک توالــی کربناتــه -تبخیــری کالســیک ،در

ناهمگــن و دولومیتیشــدن در ارتبــاط بــا پارامترهــای

کاهــش کیفیــت مخزنــی گــردد [ .]4براســاس انــدازه و
شــکل بلــور ،فراگیــر یــا بخشــی بــودن ،انتخابــی یــا غیــر

انتخابــی بــودن ،مکانیســم تشــکیل و ســایر ویژگیهــا،
دولومیتهــا میتوانــد طبقهبنــدی گــردد [ 4و .]18

ســازند عــرب بــا ســن ژوراســیک باالیــی ،یکــی از
مهمتریــن مخــازن نفتــی خلیــج فــارس میباشــد

کــه بخــش عمــده تولیــد آن در بســیاری از میادیــن ،از
توالیهــای آهکــی صــورت میگیــرد [ 5و  .]19بــا ایــن

وجــود دولومیتیشــدن بهعنــوان یــک فرآینــد دیاژنــزی،

[ .]9ایــن ســازند بــا توجــه بــه ماهیــت الیــه کیکــی آن
بیشــتر بخشهــای خلیــج فــارس و نواحــی اطــراف بــه
چهــار بخــش  C ،B ،Aو  Dاز قدیــم بــه جدیــد تقســیم

میشــود [ .]25 -23برخــاف بیشتــر نواحــی خلیــج
فــارس ،ســازند عــرب در میــدان مــورد مطالعــه بــه میــزان

عمــده تحــت تاثیــر دولومیتیشــدن قــرار گرفتــه اســت.

از نظــر سنگشناســی بخــش  B ،Cو  Aو بخــش باالیــی
 Dبهصــورت کامــل از دولومیــت و انیدریــت تشــکیل
شــدهاند و آهــک و آهــک دولومیتــی تنهــا در بخــش

پایینــی  Dمشــاهده میشــوند (شــکل  -1ب).

نقــش مهمــی در ویژگیهــای مخزنــی داشــته اســت [،5
 6و .]9

هــدف از ایــن تحقیــق شناســایی رخســارههای دولومیتــی

1. Trough
2. High
3. Qatar-Fars Arch

ویژگیهای مخزنی توالیهای ...
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شکل  1الف) موقعیت میدان نفتی مورد مطالع ه در بخش جنوبشرقی خلیج فارس مشخص گردیده است .ب) سنگشناسی سازند عرب در
یک چاه کلیدی از میدان مورد مطالعه همراه با زونبندی آن

دادهها و روش مطالعه

در ایــن مطالعــه بــا هــدف شناســایی انــواع دولومیتهــا
و نیــز بررســی ویژگیهــای مخزنــی رخســارههای
دولومیتــی ســازند عــرب ،از تلفیــق نتایــج توصیــف

m

 225مغــزه ،پتروگرافــی  400مقاطــع نــازک

میکروســکوپی 100 ،نمــودار فشــار موئینــه تزریــق جیــوه
و  590پــاگ تخلخــل -تراوایــی مغــزه از دو چــاه کلیــدی

در یکــی از میادیــن نفتــی جنــوب شــرق خلیــج فــارس
اســتفاده شــده اســت .ابتــدا براســاس توصیــف مغزههــا
و مطالعــات پتروگرافــی ،انــواع مختلــف دولومیتهــا و

نــوع سیســتم منافــذ غالــب در آنهــا شناســایی گردیــد.
ســپس رخســارههای دولومیتــی بــر اســاس انــدازه و

شــکل بلــور دولومیــت ،نــوع دولومیــت ،ویژگیهــای
رخســارهای و دیاژنــزی و نــوع سیســتم منافــذ غالــب
شناســایی و ویژگیهــای مخزنــی آنهــا مشــخص

گردیــد .از منحنیهــای فشــار موئینــه تزریــق جیــوه

و توزیــع گلوگاههــای تخلخــل ،بــه منظــور بررســی

ویژگیهــای منفــذی رخســارههای دولومیتــی ســازند
عــرب اســتفاده شــده اســت .در نهایــت تاثیــر پارامترهــای
مهــم کنترلکننــده ویژگیهــای مخزنــی رخســارههای

دولومیتــی بررســی و تعییــن شــد .در نهایــت توزیــع

رخســارههای دولومیتــی در ســازند عــرب و هــر کــدام از
زونهــای مخزنــی مشــخص گردیــد.

نتایج
انواع دولومیتها

دولومیتهــای ســازند عــرب میتوانــد در چهــار گــروه

دولومیتهــای حفظکننــده فابریــک ،دولومیتهــای
تخریــب کننــده فابریــک ،ســیمانهای دولومیتــی و

دولومیتیشــدن بخشــی تفســیر و معرفــی گــردد .در
زیــر هــر کــدام از انــواع دولومیتهــا بهصــورت خالصــه
معرفــی و توصیــف میشــود.
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دولومیتهــای حفظکننــده فابریــک :1در ایــن نــوع

تبخیــری در دولومیتهــای تخریبکننــده فابریــک،

اولیــه اجــزاء تبعیــت میکنــد [ 17و  ]26دولومیتهــا

ایــن نــوع دولومیتهــا بهصــورت بیــن بلــوری میباشــد.

دولومیتهــا ،انــدازه بلورهــای دولومیــت از بافــت و شــکل

ریــز بلــور بــوده و انــدازه آنهــا عمومــا کمتــر از mا50 μ

توســعه قابــل مالحظـهای دارد .سیســتم منفــذی غالب در

دولومیتیشــدن بخشــی :3دولومیتیشــدن بخشــی در زون

میباشــد (شــکل  -2الــف) .بلورهــای دولومیــت بهصــورت

 Dســازند عــرب رخ داده اســت و عمومــا زمینــه و فضــای

نســبتا همگــن میباشــد .تخلخــل بیــن دان ـهای در ایــن

دولومیــت بهصــورت شــکل دار و انــدازهای از حــدود

نیمــه شــکلدار تــا بیشــکل و توزیــع سیســتم منافــذ
نــوع دولومیتهــا غالــب میباشــد .در ایــن دولومیتهــا
عمومــا کیفیــت مخزنــی تحــت تاثیــر نــوع رخســاره
اولیــه شــکل گرفتــه اســت و دولومیتیشــدن تغییراتــی
عمــدهای در ویژگیهــای مخزنــی نداشــته اســت.

خالــی ســنگ را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت .بلورهــای
 100تــا mا 150 μمشــاهده میشــوند( .شــکل  -2پ) .در
رخســارههای گل غالــب عمومــا زمینــه ســنگ دولومیتــی
شــده اســت و اجــزاء اســلکتی از قبیــل اکینودرمهــا،
مرجانهــا و برخــی از فرامینیفرهــای بنتیــک دولومیتــی

دولومیتهــای تخریبکننــده فابریــک :2در ایــن نــوع

نشــدهاند .در مقابــل در گرینســتونها ایــن دولومیتهــا

نمیباشــد و ســنگ حالــت بلوریــن دارد [ .]26انــدازه

مســدود نمودهانــد.

دولومیتهــا بافــت اولیــه ســنگ قابــل شناســایی

بلورهــای دولومیــت از حــدود  20تــا بیــش از 100

تغییــر نشــان میدهــد (شــکل  -2ب) .شــکل بلورهــای

دولومیــت میتوانــد بهصــورت بیشــکل ،نیمهشــکلدار

و شــکلدار باشــد .تبلــور مجــدد گســترده و کانیزایــی

بهصــورت ســیمان منافــذ و تخلخلهــای بیــن دان ـهای را
ســیمان دولومیتــی :4ســیمانهای دولومیتــی بــه دو

صــورت ســیمان پرکننــده تخلخلهــای بیــن بلــوری و

بیــن دانــهای و شکســتگیها مشــاهده میشــوند.

شکل  2تصاویر مقاطع نازک میکروسکوپی از انواع دولومیتها در سازند عرب .الف) دولومیتهای حفظکننده فابریک ،ب) دولومیتهای
تخریب کننده فابریک ،پ) دولومیتیشدن بخشی ،ت) سیمان دولومیتی پرکننده تخلخل بین دانهای در دولومیتهای حفظکننده فابریک،
ث) سیمان دولومیتی پر کننده تخلخل در یک نمونه با دولومیتیشدن بخشی ج) سیمان دولومیتی زیناسبی پرکننده تخلخل بین بلوری
در دولومیتهای تخریبکننده فابریک .تمام تصاویر در نور معمولی ،عالیم اختصاری :Fpd :دولومیت حفظکننده فابریک :Fdd ،دولومیت
تخریبکننده فابریک :Pd ،دولومیتیشدن بخشی :Cd ،سیمان دولومیتی :Sd ،دولومیت زین اسبی
1. Fabric Preserving Dolomites
2. Fabric Destructive Dolomites
3. Partial Dolomitization
4. Dolomite Cements

ویژگیهای مخزنی توالیهای ...
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ایــن ســیمانها در انــواع دولومیتهــای حفظکننــده

بیــن بلــوری ،درون بلــوری ،قالبــی ،حفــرهای ،شکســتگی

بخشــی بــا فراوانــی متفــاوت مشــاهده میشــوند (شــکل

نــوع منفــذی ،تخلخلهــای بیــن بلــوری و بیــن دان ـهای

فابریــک ،تخریبکننــده فابریــک و دولومیتیشــدن

 -2ت ،ث ،ج) .بیشــترین فراوانــی ســیمان دولومیتــی
در دولومیتهــای تخریبکننــده فابریــک مشــاهده
میگــردد .ســیمان دولومیتــی پرکننــده شکســتگیها
عمومــا از نــوع زیــن اســبی میباشــد کــه بهصــورت

بلورهــای نیمهشــکلدار دولومیــت بــا خاموشــی موجــی

و در انــدازه mا 300-200 μمشــاهده میشــوند .تشــکیل
ایــن نــوع دولومیتهــا در مطالعــات گذشــته ســازند

عــرب [ 6 ،5و  ]9در ارتبــاط بــا ســیاالت هیدروترمــال

دانســته شــده اســت.

براســاس نتایــج حاصــل از مطالعــات گذشــته [ 5و ]6
دولومیتهــای ســازند عــرب در ارتبــاط بــا تبخیریهــا
(دولومیتهــای حفــظ و تخریبکننــده فابریــک) و
ســیاالت هیدروترمــال (دولومیتهــای زیــن اســبی)

تشــکیل شــدهاند.

سیستم منافذ در دولومیتها

در رخســارههای دولومیتــی ســازند عــرب ،انــواع

مختلفــی از منافــذ شــامل تخلخلهــای بیــن دانــهای،

و ریــز تخلخــل توســعه دارد (شــکل .)3فراوانتریــن

میباشــند (شــکل  -3الــف ،ب) .تخلخــل بیــن بلــوری
در دولومیتهــای تخریبکننــده فابریــک بیشــترین

گســترش را دارد .در مقابــل در دولوگرینســتونها،
تخلخــل غالــب بیندانــهای میباشــد .تخلخلهــای
قالبــی کــه هســته اجــزاء اســکلتی و غیــر اســکلتی

بهصــورت انتخابــی حــل شــده اســت نــوع منفــذی مهــم

دیگــر میباشــد (شــکل  -3پ) .تخلخلهــای حفــرهای
مرتبــط در برخــی از رخســارههای دانــه غالــب اولیــه،

ســبب تشــکیل زونهــای مخزنــی بــا تخلخل-تراوایــی

بــاال گردیــده انــد (شــکل  -3ت) .تشــکیل تخلخلهــای
درون بلــوری (شــکل  -3ث) ،میتوانــد بــه انحــال هســته
دولومیتهــا بــه دلیــل وجــود ادخــال بــاال و ناپایــداری

هســته بلــور نســبت داده شــود [ .]28تخلخــل غالــب در

دولومیتیشــدن رخســارههای گل غالــب بخــش  Dســازند
عــرب بــه دلیــل عــدم تشــکیل شــبکه بلــوری دولومیــت
و واقــع بــودن بلورهــا در زمینــه گل آهکــی ،از نــوع ریــز
تخلخــل (تخلخــل ماتریکــس) میباشــد (شــکل  -3ج).

دولومیتیشــدن در ایــن رخســارهها عمومــا تاثیــر
مثبتــی بــر کیفیــت مخزنــی نداشــته اســت.

شکل  3انواع تخلخلهای مشاهده شده در رخسارههای دولومیتی ،الف) بین دانهای ،ب) بین بلوری ،پ) قالبی ،ت) درون بلوری ،ث)
حفرهای ،ج) ریز تخلخل .تمام تصاویر در نور معمولی تهیه شده است .عالیم اختصاری :Ip :بین دانهای :Ic ،بین بلوری :Mo ،قالبی:In ،
درون بلوری :Vg ،حفرهای :Mi ،ریز تخلخل
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کانیزایــی تبخیــری :1ارتبــاط مشــخصی بیــن

دولومیــت حفظکننــده فابریــک بــا ســیمان انیدریتــی

گــرم و خشــک قابــل شناســایی و تفســیر میباشــد [،8

تخریــب کننــده فابریــک بــا ســیمان انیدریتــی فــراوان

دولومیتیشــدن و کانیزایــی تبخیــری ،در پالتفرمهــای
17و  .]32-30کانیزایــی تبخیــری میتوانــد نقــش
مهمــی در مســدود کــردن گلــوگاه تخلخــل و کاهــش

کیفیــت مخزنــی بــر اســاس بافــت و توزیــع انیدریــت
داشــته باشــد [ .]29در دولومیتهــای ســازند عــرب،

انیدریــت بهصــورت توزیــع یکنواخــت و پراکنــده و
بافتهــای پویکیلوتوپیــک ،نــودوالر ،پرکننــده تخلخــل و

الیــهای مشــاهده میشــود .در مطالعــات گذشــته [،]31
مشــخص گردیــده کــه در ســازند عــرب ،یــک ارتبــاط
مشــخص بیــن درصــد ،بافــت و توزیــع انیدریــت در

دولومیتهــا قابــل تشــخیص اســت .عمومــا نمونههــای

بــا درصــد بــاالی انیدریــت منطبــق بــر بافتهــای
الیــهای و نــودوالر بــا توزیــع یکنواخــت میباشــند .در

مقابــل درصــد پاییــن انیدریــت در نمونههــا ،بــا بافــت

پویکیلوتوپیــک و توزیــع پراکنــده منطبــق میباشــند.
بافــت پرکننــده تخلخــل در ســازند عــرب هــر دو توزیــع

انیدریــت یکنواخــت و پراکنــده را نشــان میدهــد.
رخسارههای دولومیتی

بــه منظــور بررســی ویژگیهــای مخزنــی دولومیتهــا
در ســازند عــرب ،رخســارههای دولومیتــی براســاس
ویژگیهــای بافتــی اولیــه ،نــوع دولومیــت ،انــدازه و
شــکل بلــور ،توزیــع فرآیندهــای دیاژنــزی همــراه بــه

ویــژه کانیزایــی تبخیــری ،نــوع سیســتم منافــذ غالــب،
مقادیــر تخلخل-تراوایــی و آنالیزهــای تزریــق جیــوه
معرفــی و توصیــف گردیــد 12 .رخســاره دولومیتی شــامل

دولومادســتون بــا انیدریــت نــودوالر (رخســاره ( )1شــکل

-4الــف ،ب) ،دولووکســتون -پکســتون بایوکالســتی
(رخســاره ( )2شــکل  -4پ ،ت) ،دولوگرینســتون

پلوئیدی-اووئیــدی (رخســاره ( )3شــکل  -4ث ،ج)،
دولوگرینســتون اووئیــدی (رخســاره ( )4شــکل  -4چ ،ح)،

دولوگرینســتون بایوکالســتی (رخســاره ( )5شــکل  -4خ،
د) ،دولومیــت درشــت بلــور (رخســاره ( )6شــکل -4ذ،
ر) ،دولومیــت متوســط بلــور (رخســاره ( )7شــکل  -4ز،
ژ) ،دولومیــت متراکــم (رخســاره ( )8شــکل  -4س ،ش)،

فــراوان (رخســاره ( )9شــکل  -4ص ،ض) ،دولومیــت
(رخســاره ( )10شــکل  -4ط ،ظ) ،مادستون-وکســتون

بــا دولومیتیشــدن بخشــی (رخســاره ( )11شــکل  -4ع،
غ) و گرینســتون -پکســتون بــا دولومیتیشــدن بخشــی
(( )12شــکل  -4ف ،ق) مشــخص گردیــد .رخســارههای

 5 ،4 ،3 ،2 ،1و  9در گــروه دولومیتهــای حفظکننــده
فابریــک ،رخســارههای  8 ،7 ،6و  10در گــروه

دولومیتهــای تخریــب کننــده فابریــک و رخســارههای
 11و  12در گــروه دولومیتیشــدن بخشــی نمونههــا قــرار
میگیرنــد .بــا توجــه بــه هــدف مخزنــی ایــن مطالعــه و
شناســایی زونهــای متخلخــل و تــراوا در ســازند عــرب،

در نمونههایــی کــه انیدریــت بــا توزیــع یکنواخــت

بهصــورت گســترده سیســتم منافــذ را مســدود کــرده
اســت ،آنهــا ســه رخســاره  9 ،1و  10معرفــی شــده انــد.

رخســارههای دانــه غالــب بــا توجــه بــه گــردش بیشــتر
آب در حاشــیه پالتفــرم و نهشــت رســوبات در حوضههــای

درون کراتونــی پایــدار ،فراوانــی زیــادی در طی ژوراســیک

باالیــی صفحــه عربــی داشــتهاند .دولوگرینســتونهای
ســازند عــرب در ســه رخســاره معرفــی گردیدهانــد کــه

بــر اســاس نــوع منافــذ غالــب قابــل تمایــز و تفکیــک
میباشــند .بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه اهمیــت نــوع

و هندســه منافــذ ،شــکل منحنیهــای تزریــق جیــوه و
توزیــع گلــوگاه تخلخــل بهعنــوان نماینــده بــرای هــر

رخســاره دولومیتــی نشــان داده شــده اســت (شــکل -5
الــف ،ب ،پ ،ت ،ث ،ج ،چ ،ح ،خ ،د ،ذ ،ر ،ز ،ژ ،س ،ش،
ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،غ ،ف ،ق) .در حالــت کلــی توزیــع

گلــوگاه منافــذ در انــواع رخســارههای دولومیتــی بیشــتر
بهصــورت تــک قل ـهای میباشــد .تنهــا در رخســارههای
2

 9 ،1و  10کــه در ارتبــاط بــا دولومیتهــای همــراه بــا

کانیزایــی تبخیــری گســترده میباشــند توزیــع منافــذ
بهصــورت ناهمگــن میباشــد و محــدوده گســتردهای از

شــعاع گلــوگاه را شــامل میشــود.

1. Evaporate Mineralization
2. Unimodal
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شکل  4تصاویر مقاطع نازک میکروسکوپی (الف ،پ ،ث ،چ ،خ ،ذ ،ز ،س ،ص ،ط ،ع ،ف) و برش مغزه (ب ،ت ،ج ،ح ،د ،ر ،ژ ،ش ،ض ،ظ،
غ ،ق) از انواع رخسارههای دولومیتی سازند عرب .تصاویر مقاطع نازک الف ،ص ،ظ ،ع در پالریزه و بقیه تصاویر در نور معمولی گرفته شده
است .عالیم اختصاری :Poro :تخلخل ( :Perm ،)%تراوایی ()mD
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شکل  5منحنیهای فشار موئینه (الف ،پ ،ث ،چ ،خ ،ذ ،ز ،س ،ص ،ط ،ع ،ف) و توزیع گلوگاههای تخلخل (ب ،ت ،ج ،ح ،د ،ر ،ژ ،ش ،ض،
ظ ،غ ،ق) انواع رخسارههای دولومیتی سازند عرب
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ویژگــی رخســارههای دولومیتــی ســازند عــرب از نظــر

دولومیــت درشــت بلــور بــه دلیــل انــدازه درشــت بلــور و

و دیاژنــزی ،سیســتم منافــذ و کیفیــت مخزنــی در جــدول

دولومیــت متراکــم کــه توســط دولومیتیشــدن بیــش از

انــدازه و شــکل بلورهــای دولومیــت ،رخســارهای رســوبی
 1بهصــورت خالصــه ارائــه شــده اســت.
بحث و نتایج
ویژگیهای مخزنی رخسارههای دولومیتی

ویژگیهــای مخزنــی رخســارههای دولومیتــی ســازند
عــرب تحــت تاثیــر پارامترهــای مختلفــی شــامل بافــت

اولیــه ســنگ ،انــدازه و شــکل بلورهــای دولومیــت،
فرآیندهــای دیاژنــزی غالــب بهویــژه انحــال ،کانیزایــی

تبخیــری و تراکــم و نیــز ماهیــت پتروفیزیکــی سیســتم
منافــذ کنتــرل شــده اســت .توزیــع تخلخــل -تراوایــی

در ســه گــروه دولومیتهــای حفظکننــده فابریــک،
تخریبکننــده فابریــک و دولومیتیشــدن بخشــی نشــان

داده شــده اســت (شــکل  -6الــف) .ســپس در هــر کــدام

از گروههــای اصلــی براســاس رخســارههای دولومیتــی
معرفــی شــده نمونههــا گروهبنــدی شــدهاند (شــکل

 -6ب ،پ ،ت) .عالوهبرایــن بــرای درک بهتــر مقادیــر
تخلخــل -تراوایــی هرکــدام از رخســارهها در جــدول 2

مقادیــر میانگیــن ایــن پارامترهــا ارائــه شــده اســت .در

رخســارههای دولوگرینســتونی ( )5 ،4 ،3ویژگیهــای

مخزنــی بــه میــزان عمــدهای تحــت تاثیــر نــوع سسیســتم
منافــذ غالــب و تاثیــر کانیزایــی تبخیــری کنتــرل شــده

اســت .منافــذ بیندانــهای و حفــرهای کــه تحــت تاثیــر
انحــال گلــوگاه آنهــا بــزرگ شــده اســت (رخســاره  3و

 ،)5از نظــر مخزنــی نســبت بــه رخســاره  4کــه توســط
تخلخلهــای قالبــی غیــر مرتبــط مشــخص میشــود،

کیفیــت مخزنــی باالتــری دارنــد .در رخســاره دولومیــت
حفظکننــده فابریــک بــا انیدریــت فــراوان (رخســاره

 ،)9کیفیــت مخزنــی بهدلیــل مســدود شــدن گســترده

گلــوگاه تخلخــل توســط انیدریــت ،پاییــن میباشــد .در
رخســارههای دولومیتــی  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  9کــه در گــروه
دولومیتهــای حفظکننــده فابریــک طبقهبنــدی شــده

اســت ،فرآینــد دولومیتیشــدن نقــش قابــل مالحظ ـهای

بــر ویژگیهــای مخزنــی نداشــته اســت .در رخســاره

سیســتم منافــذ مرتبــط ،کیفیــت مخزنــی بــاال میباشــد.

حــد و از بیــن رفتــن عمــده تخلخلهــای بیــن بلــوری
مشــخص میشــود ناتــراوا اســت .رخســاره دولومیــت
تخریــب کننــده فابریــک بــا انیدریــت فــراوان ،بــه دلیــل

توزیــع یکنواخــت انیدریــت تخلخــل -تراوایــی پایینــی

نشــان میدهــد .در ارتبــاط بــا ویژگیهــای مخزنــی

رخســارههای دولومیتــی مرتبــط بــا دولومیتهــای
تخریبکننــده فابریــک (رخســاره  )10 ،8 ،7 ،6در

بلورهــای درشــت و شــکلدار دولومیــت در صــورت عــدم
تاثیــر فرآیندهــای کانیزایــی تبخیــری ،دولومیتیشــدن

بیــش از حــد ،ســیمان دولومیتــی و ســایر فرآیندهــای
دیاژنــزی ،کیفیــت مخزنــی بهبــود یافتــه اســت .بــا ایــن

وجــود بــه دلیــل تاثیــر عمــده فرآیندهــای ســیمان
دولومیتــی و کانیزایــی تبخیــری ،ایــن رخســارههای
دولومیتــی از نظــر مخزنــی نســبت بــه دولومیتهــای

حفظکننــده فابریــک در حالــت کلــی کیفیــت مخزنــی
پایینتــری دارنــد .در رخســارههای مرتبــط بــا

دولومیتیشــدن بخشــی ،فرآینــد دولومیتــی تاثیــر ناچیــز

و نیــز منفــی بــر ویژگیهــای مخزنــی داشــته اســت.
توزیع رخسارههای دولومیتی در سازند عرب

در چهــار زون مخزنــی ســازند عــرب

()A-B-C-D

در

میــدان مــورد مطالعــه ،توزیــع انــواع دولومیتهــا و

رخســارههای دولومیتــی ،فراوانــی مشــخصی نشــان
میدهــد .در بخــش Aا B-و  Cکــه بــا ضخامــت حــدود

 60 mو توســط دولوگرینســتونها مشــخص میشــود

دولومیتهــای حفظکننــده فابریــک و رخســارههای

دولومیتــی مرتبــط بــا آنهــا توســعه دارنــد .بخــش در
مقابــل بخــش باالیــی  ،Dدولومیتهــای تخریبکننــده
فابریــک و رخســارههای دولومیتــی مرتبــط بــا آنهــا

مشــاهده میشــود .دولومیتیشــدن بخشــی تنهــا در
قاعــدهای عــرب

D

مشــاهده میشــود .ســیمانهای

دولومیتــی در ارتبــاط بــا دولومیتهــای تخریبکننــده
فابریــک فراوانــی بیشــتری نشــان میدهــد.
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جدول  1ویژگیهای رخسارههای دولومیتی سازند عرب از جنبه بافت اولیه ،شکل و اندازه بلور دولومیت ،اجزاء سازنده ،فرآیندهای
دیاژنزی ،سیستم منافذ و تاثیر دولومیتیشدن بر ویژگیهای مخزنی ،عالیم اختصاری :ف :فراوان ،ر :رایج ،ن :نادر
شماره

رخساره
دولومیتی

اندازه بلور
دولومیت

شکل بلور
دولومیت

اجزاء اسکلتی و غیر
اسکلتی

فرآیندهای دیازنزی

سیستم منافذ

کیفیت
مخزنی

ویژگیهای رسوبی -دیاژنزی

1

دولومادستون با
انیدریت نودوالر

ریز

بیشکل-
نیمه
شکلدار

-

کانیزایی تبخیری (ف)،
سیمان دولومیتی (ر)

-

پایین

2

دولووکستون-
پکستون بایوکالستی

ریز

بیشکل-
نیمه
شکلدار

جلبک (ف)،
فرامینیفرهای بنتیک (ر)،
پلوئید (ر)

میکرایتی شدن (ر)،
انحالل (ر) ،زیست
آشفتگی (ر) ،سیمان
دولومیتی (ن) ،کانیزایی
تبخیری (ن)

بیندانهای (ف)،
قالبی (ر)

پایین

3

دولوگرینستون
پلوئیدی-اووئیدی

ریز

بیشکل

پلوئید (ف) ،اووئید (ر)،
گاستروپود (ر) ،جلبک
سبز (ر)

انحالل (ف) ،سیمان
دولومیتی حاشیهای (ر)،
کانیزایی تبخیری (ن)

بین دانهای -بین
بلوری

باال

4

دولوگرینستون
اووئیدی

ریز

بیشکل

اووئید (ف) ،پلوئید (ر)

انحالل (ف) ،کانیزایی
تبخیری (ن)

قالبی (ف)

متوسط

5

دولوگرینستون
بایوکالستی

ریز-
متوسط

بیشکل-
نیمه
شکلدار

گاستروپود (ر) ،جلبک
سبز (ر) ،پلوئید (ر)

انحالل (ف) ،کانیزایی
تبخیری (ن)

حفرهای مرتبط (ف)،
بین دانهای (ر)

باال

6

دولومیت درشت بلور

درشت

نیمه
شکلدار-
شکلدار

غیر قابل تشخیص

انحالل (ف) ،سیمان
دولومیت زین اسبی (ر)،
استیلولیتی شدن (ر)،
کانیزایی تبخیری (ر)

بین بلوری

باال

7

دولومیت متوسط بلور

متوسط-
ریز

نیمه
شکلدار-
شکلدار

غیر قابل تشخیص

انحالل (ف) ،سیمان
دولومیت زین اسبی (ر)،
استیلولیتی شدن (ر)،
کانیزایی تبخیری (ر)

بین بلوری (ر)،
حفرهای (ر) ،درون
بلوری (ن)

باال

8

دولومیت متراکم

متوسط-
ریز

بیشکل

غیر قابل تشخیص

دولومیتیشدن بیش
از حد (ف) ،تراکم (ر)،
سیمان دولومیتی (ر)

بین بلوری (ن)،
درون بلوری (ن)

پایین

9

دولومیت حفظکننده
فابریک با سیمان
انیدریتی فراوان

ریز

بی شکل-
نیمه شکل
دار

اووئید (ف) ،پلوئید (ف)،
جلبک سبز (ر)،

کانیزایی تبخیری (ف)،
سیمان دولومیتی (ر)

بین دانهای (ن)

پایین

10

دولومیت تخریب
کننده فابریک با
سیمان انیدریتی
فراوان

متوسط

نیمه
شکلدار
-شکلدار

غیر قابل تشخیص

کانیزایی تبخیری (ف)،
سیمان دولومیتی (ر)

بین بلوری (ن)

پایین

مادستون-وکستون با
11
دولومیتیشدن بخشی

درشت

شکلدار

میلیولید (ر) ،استراکود
(ر) ،جلبک سبز (ن)

زیست آشفتگی (ر) ،تراکم
(ر) ،دولومیتیشدن (ف)
زمینه ،ددولومیتیشدن
(ر)

ریز تخلخل در
ماتریکس (ف) ،قالبی
(ن)

باال

گرینستون-پکستون با
12
دولومیتیشدن بخشی

درشت

شکل دار

فرامینیفرهای بنتیک
کوچک (ف) ،جلبک سبز
(ر) ،اکینودرم (ر) ،پلوئید
(ف)،

میکرایتی شدن (ر)،
سیمان کلسیتی (ر)،
دولومیت بهصورت سیمان
(ر)،

بین دانهای (ف)،
حفرهای (ر)

باال

ویژگیهای مخزنی توالیهای ...
رخسار ه دولومیتی  1رخسار ه دولومیتی 2
رخسار ه دولومیتی  4رخسار ه دولومیتی 5

83

رخسار ه دولومیتی 3
رخسار ه دولومیتی 6

ب

10000

رخساره
رخساره
دولومیتی  11دولومیتی 12

تراوایی ()mD

30

25

15 20
تخلخل ()%

10

5

0/01
0/001
0

ت

35

30

25

15 20
تخلخل ()%

10

5

رخساره
دولومیتی 6

رخساره
دولومیتی 7

رخساره
دولومیتی 8

رخساره
دولومیتی10

پ
تراوایی ()mD

0/1
0/01

35

10 15 20 25
تخلخل ()%

0

35

30

25

15 20
تخلخل ()%

10

5

10000
1000
100
10
1
0/1
0/01
0/001
0

تراوایی ()mD

10000
1000
100
10
1

30

5

تراوایی ()mD

1
0/1

10000
1000
100
10
1
0/1
0/01
0/001
0

الف

1000
100
10

35

دولومیتهای
دولومیتیشدن دولومیتهای
بخشی
حفظکننده فابریک تخریبکننده فابریک

شکل  6توزیع تخلخل -تراوایی در الف) انواع دولومیتها شناسایی شده ،ب) رخسارههای دولومیتی مرتبط با دولومیتهای حفظکننده
فابریک ،پ) رخسارههای دولومیتی مرتبط با دولومیتهای تخریبکننده فابریک ،ت) دولومیتیشدن بخشی
جدول  2میانگین مقادیر تخلخل -تراوایی در انواع رخسارههای دولومیتی سازند عرب
نام رخساره

میانگین تخلخل

میانگین تراوایی

دولومادستون با انیدریت نودوالر ()DF-1

8/10

1/58

دولووکستون -پکستون بایوکالستی ()DF-2

10/74

30/12

دولوگرینستون پلوئیدی -اووئیدی ()DF-3

17/80

228/73

دولوگرینستون اووئیدی ()DF-4

21/19

4/88

دولوگرینستون بایوکالستی ()DF-5

22/11

151/54

دولومیت درشت بلور ()DF-6

18/86

99/39

دولومیت متوسط بلور ()DF-7

17/93

22/39

دولومیت متراکم ()DF-8

8/36

1/48

دولومیت حفظکننده فابریک با سیمان انیدریتی فراوان ()DF-9

8/88

2/32

دولومیت تخریبکننده فابریک با سیمان انیدریتی فراوان ()DF-10

9/69

1/98

مادستون -وکستون با دولومیتیشدن بخشی ()DF-11

16/84

3/48

گرینستون -پکستون با دولومیتیشدن بخشی ()DF-12

23/85

92/99
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در حالــت کلــی میتــوان بیــان نمــود کــه عمــده تاثیــر

توســط فرآینــد رســوبی اولیــه و تاثیــر فرآینــد انحــال

عــرب در بخــش باالیــی  Dمشــاهده میشــود .در بخــش A

یــک چــاه کلیــدی در میــدان مــورد مطالعــه بــه منظــور

فرآینــد دولومیتیشــدن بــر ویژگیهــای مخزنــی ســازند

و  Bو  Cبــا وجــود دولومیتیشــدن ،خصوصیــات مخزنــی

کنتــرل شــده اســت .توزیــع رخســارههای دولومیتــی در
درک ویژگیهــای آنهــا نشــان داده شــده اســت (شــکل .)7

()m

شکل  7توزیع رخسارههای دولومیتی سازند عرب در یکی از چاههای کلیدی میدان مورد مطالعه.
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فابریــک دولومیتیشــدن نقــش عمــدهای در ویژگیهــای

نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه براســاس تلفیــق نتایــج حاصــل از توصیف

مغزههــا ،پتروگرافــی مقاطــع نــازک ،آنالیزهــای فشــار
موئینــه تزریــق جیــوه و دادههــای تخلخــل -تراوایــی

مغــزه ،ویژگیهــای دولومیتهــای ســازند عــرب در
یکــی از میادیــن هیدروکربنــی خلیــج فــارس در قالــب

رخســارههای دولومیتــی شناســایی و نتایــج زیــر حاصــل

گردیــد.

 -1دولومیتهــای ســازند عــرب در قالــب چهــار

گــروه شــامل دولومیتهــای حفظکننــده فابریــک،

دولومیتهــای تخریــب کننــده فابریــک ،ســیمانهای
دولومیتــی و دولومیتیشــدن بخشــی تفســیر گردیــد.
براســاس پارامترهــای مختلــف شــامل بافــت اولیــه ،انــدازه
و شــکل بلورهــای دولومیــت ،سیســتم منافــذ غالــب،
توزیــع فرآیندهــای دیاژنــزی همــراه و مقادیــر تخلخــل-

تراوایــی 12 ،رخســاره دولومیتــی شناســایی و عوامــل

کنترلکننــده کیفیــت مخزنــی مشــخص گردیــد.

 -2در رخســارههای دولومیتــی مرتبــط بــا دولومیتهــای

حفظکننــده فابریــک (رخســاره،)9 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
مهمتریــن پارامتــر کنتــرل کننــده مقادیــر تخلخــل-

تراوایــی مخــزن ،بافــت رســوبی اولیــه ،نــوع سیســتم
منافــذ غالــب و نیــز رخــداد کانیزایــی تبخیــری بــوده

اســت .رخســارههای دولوگرینســتونی براســاس نــوع

سیســتم منافــذ غالــب کیفیــت مخزنــی متفاوتــی دارنــد.

مخزنــی نداشــته اســت.

 -3رخســارههای دولومیتــی  10 ،8 ،7 ،6کــه در ارتبــاط با

دولومیتهــای تخریبکننــده فابریــک گســترش دارنــد،
فرآینــد دولومیتیشــدن بــر اســاس انــدازه و شــکل بلــور

دولومیــت در برخــی مــوارد نقــش قابــل مالحظ ـهای بــر

ویژگیهــای مخزنــی اعمــال نمــوده اســت .در مجمــوع
در ســازند عــرب رخســارههای دولومیتــی مرتبــط

بــا دولومیتهــای تخریــب کننــده فابریــک بهدلیــل
تاثیــر بیشــتر فرآیندهــای دیاژنــزی همــراه ،نســبت بــه

دولومیتهــای حفظکننــده فابریــک کیفیــت مخزنــی
پایینتــری نشــان میدهنــد.

 -4در رخســارههای مرتبــط بــا دولومیتیشــدن بخشــی
(رخســاره  11و  ،)12فرآینــد دولومیتــی تاثیــر ناچیــز و

نیــز منفــی بــر ویژگیهــای مخزنــی داشــته اســت .ایــن
شــرایط ناشــی از شــناور بــودن بلورهــای دولومیــت در

زمینــه گل غالــب اولیــه و نیــز توســعه بلورهــای دولومیــت
بهعنــوان ســیمان پرکننــده تخلخــل بیــن دان ـهای ایجــاد
شــده اســت.

 -5از نظــر توزیــع رخســارههای دولومیتــی در ســازند
عــرب مشــاهده میشــود کــه در بخــش

A -B

و

دولومیتهــای حفظکننــده فابریــک و در بخــش

C
D

دولومیتهــای تخریبکننــده فابریــک ،ســیمانهای
دولومیتــی و دولومیتیشــدن بخشــی گســترش دارنــد.

در رخســارههای مرتبــط بــا دولومیتهــای حفظکننــده
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