
بررسي چگونگي عملکرد بخش تبخيري نار به عنوان یك 
پوش سنگ در سازند داالن در ناحيه فارس ساحلي

   زهرا ناصري )مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران(

چكيده:
عوامل اصلي شناخته شده براي وجود يك مخزن هيدروكربوري شامل سنگ منشا ، سنگ مخزن ، سنگ پوش و 
تله هيدروكربوري است. بررسي هركدام از اين عوامل و شناخت ويژگي هاي آن گامي اساسي در كاهش ريسك 
حفاري هاي اكتشافي هيدروكربوري به حس�اب مي آيد. پوش س�نگ اغلب مخازن ايران را سازندهاي شيلي يا 
تبخيري تشکيل مي دهند. نقش پوش سنگهايي با گسترش وسيع و ويژگي بارز از قبيل سازند گچساران شناخته 
شده است اما حضور اليه هاي انيدريتي در بخش تبخيري نار در سازند داالن از جمله مواردي است كه هنوز مورد 
ترديد است و اين بخش گاهي به عنوان يك پوش سنگ براي داالن پائيني و گاهي به عنوان يك بخش غير مخزني 

داخل سازند داالن در نظر گرفته شده است.
در اين مطالعه به منظور درک وضعيت بخش نار در سازند داالن به بررسي چهار چاه اكتشافي بر روي چهار ميدان 
همجوار در ناحيه فارس س�احلي پرداخته شده اس�ت كه تا داالن پائيني حفاري شده اند. با اس�تفاده از الگهاي 
پتروفيزيکي موجود در اين افق ، گزارش�هاي چاهه�ا و همچنين مطالعه مقاطع نازک ، س�عي در تعيين نقش افق 
نار در مخازن گازي گروه دهرم گرديده است. به كمك نمودارهاي پتروفيزيکي تفسير سنگ شناسي ، چگونگي 
تخلخل و گسترش اليه هاي تبخيري در بخش نار مورد بررس�ي قرار گرفته ، سپس نتايج مطالعه مقاطع نازک در 
يکي از ميادين با تفسير پتروفيزيکي آن ميدان تطبيق داده شد و مشخص گرديد كه با وجود اليه هاي انيدريتي ، 
بخش نار در اين ناحيه قدرت سيل كردن داالن پائيني را در مخزن گازي گروه دهرم نداشته و نمي تواند به عنوان 
يك پوش سنگ در نظرگرفته ش�ود. يکي بودن مخزن گازي گروه دهرم و عدم جدايي س�ازند داالن به دو بخش 
مخزني داالن بااليي و داالن پائيني مي تواند نقش مهمي در تخمين حجم ذخاير گازي گروه دهرم داش�ته باشد. 
عالوه بر اين ، كه با اعتقاد به نقش عدم سيل كنندگي بخش نار ، در صورت مواجه با سطح آب و گاز در سازند كنگان 
يا داالن بااليي نيازي به ادامه حفاري در مابقي ضخامت گروه دهرم نبوده و اين امر خود س�بب كاهش هزينه هاي 

اكتشافي مي گردد.
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مقدمه
مخ��ازن گازي گروه ده��رم از اهداف مه��م هیدروکرب��وري ناحیه فارس 
مي باش��ند. گروه دهرم به سه سازند فراقان به سن پرمین پیشین ، داالن به سن 
پرمین و کنگان به س��ن تریاس پیشین تقسیم مي شود. سازند داالن که قباًل به 
نام سازند خوف خوانده مي شد داراي دو نوع سنگ شناسي کربناتي و تبخیري 
اس��ت و لذا در آن س��ه بخ��ش قابل تشخیص اس��ت: بخش کربنات��ي باالیي 
)غیررسمي( ، بخش تبخیري نار )رسمي( و بخش کربناتي پائیني) غیررسمي(

]10[. وضعی��ت عملکرد بخش تبخی��ري نار در داخل س��ازند داالن اهمیت 
خاصي دارد چراکه در صورت عملکرد این بخش به صورت یک سیل و ممانعت 
از حرکت گاز از بخش��هاي زیرین به قس��متهاي باالیي س��ازند داالن ، س��بب 
مي ش��ود که در گروه دهرم دو مخزن جداگانه وجود داش��ته باشد. اما اگر این 
بخش نتواند به صورت یک س��یل عمل کند ، تنها یک مخزن خواهیم داش��ت. 
دانس��تن این امر در حفاري هاي اکتشافي بسیار حائز اهمیت است و چنانچه 
اثبات ش��ود که مخزن دهرم تنها یک مخزن مي باشد ، تعمیق چاههایي که در 
س��ازند داالن باالیي حفاري شده و به س��طح آب و گاز رسیده اند بدون توجیه 

خواهد بود و بالعکس.
 منطق��ه م��ورد مطالعه ، بخش س��احلي ناحیه فارس مي باش��د که چهار 
تاقدیس با روند ش��مال غربي – جنوب ش��رقي و در امتداد و راستاي یکدیگر را 
شامل مي شود. که هریک از تاقدیسها شامل یک چاه اکتشافي در قله تاقدیس 
بوده که به افق دهرم رسیده است. این ساختمانها به خاطر ارزیابي ذخایر گازي 

گروه دهرم حفاري شده اند. 
هدف از این پژوهش ، تحلیل وضعیت بخش تبخیري نار در س��ازند داالن و 
بررسي احتمال عملکرد آن به عنوان یک پوش سنگ براي داالن پائیني است. 

1. روش مطالعه
در این مطالعه از اطالعات چاههاي اکتشافي چهار تاقدیس گازي استفاده 
شده است که با روند تقریبي شمال غرب-جنوب شرق در ناحیه فارس ساحلي 
قرار گرفته و جهت ارزیابي ذخایر گازي گروه دهرم  تا این افق حفاري شده اند. 
با استفاده از داده هاي موجود و الگهاي پتروفیزیکي چاههاي اکتشافي میادین 
فوق ، سنگ شناسي ، چگونگي تخلخل و گسترش الیه هاي تبخیري در بخش 
نار مورد بررسي قرار گرفت. مقاطع نازک موجود در این بخش در یکي از چاهها 
بررس��ي شد و جهت تطبیق با اطالعات بدس��ت آمده از الگهاي پتروفیزیکي 
اس��تفاده گردید. از آنجائیکه نوع هیدروکربور براي در نظر گرفتن ویژگي یک 
سیل مهم بوده و نوع هیدروکربور موجود در سازندهاي مخزني گروه دهرم در 
ای��ن منطق��ه گاز مي باش��د ، دقت ب��ه ویژگي و عملک��رد گازه��ا در مخازن 

هیدروکربوري الزم به نظر مي رسد. 
اگر به خواص فیزیکي گازها در مقایس��ه با انواع نفت توجه کنیم ، گازها به 
خاط��ر ان��دازه مولکول��ي کوچکت��ر و وزن مولکولي کمتري که دارند بس��یار 
متحرک تر هس��تند و اگر زمان زمین شناسي در نظرگرفته شود ، گازها حتي از 
سنگ نمک که پیوسته ترین شکل رسوب پرکننده حوضه هاي رسوبي است ، 
عب��ور مي کنند ]4[. به طور کلي س��ه حالت فیزیکي ب��راي جریان گاز از میان 

سنگها مطرح مي باشد: 
جریان گاز به صورت یک فاز آزاد کنترل ش��ده توسط فشار موئینه   )1(

در سیل]3 ، 2 ، 1[
انتشار ]5 ، 6[  )2(

فشار ناشي از جریان )دارسي ( ]4[  )3(
 )1997(Kettle طبق نتایج حاصل از مدل س��ازي جریان گاز که توسط
انجام ش��د ، در روش جریان گاز از طریق انتش��ار ، محدودیتهاي بسیاري وجود 

دارد ک��ه باعث مي ش��ود این روش براي توضیح ی��ک پدیده طبیعي کاربردي 
نباش��د. همچنین در صورتیکه گاز به صورت یک فاز جدا جریان یابد و با فشار 
موئینه کنترل ش��ود ، س��تون گاز نگه داري شده در زیر سیل فقط عملکردي از 
خواص پتروفیزیکي سیل است نه ضخامت آن ، که با توجه به مشاهدات تجربي 
بعید به نظر مي رس��د فش��ار موئینه کنترلي بر جریان گاز از میان سنگها بویژه 
سنگهاي تبخیري داشته باشد. تنها براي جریان دارسي یک مدل ریاضي ثابت 
به دس��ت آمده است. عبور گاز از میان س��نگ پوش بر اثر فشار ناشي از جریان 
نش��ان مي دهد که اگر سیل تراوا یا نازک باشد ، حتي اگر ورودي گاز بسیار زیاد 

باشد ، هیچ ذخیره اي در زیر سطح سیل باقي نمي ماند.
  با تفسیر الگهاي نوترون-دانسیته در کنار الگ گاما ، سنگ شناسي بخش 
نار سازند داالن )مطابق با شکل 1( تناوبي از الیه هاي نازک انیدریت ، دولومیت و 
دولومی��ت انیدریت��ي اس��ت. در هر چهار چ��اه ، الیه هاي انیدریتي به س��مت 
قس��متهاي باالیي بخش نار ضخامت بیش��تري دارند و الیه هاي دولومیتي در 
قس��متهاي پائین این بخش ضخامت بیش��تري نش��ان مي دهن��د. روند کلي 
رس��وبگذاري انیدریت و دولومیت مشابه به نظر مي رسد ولي سعي در تهیه یک 
خط تطابقي به منظور دنبال کردن الیه هاي یکسان انیدریت و تعیین الیه هایي 

با گسترش ناحیه اي در بین این چاهها تقریباً ناممکن مي نماید)شکل 1(. 

 قدرت یک س��یل براي نگه��داري هیدروکربور ، به ان��دازه بزرگي گلوگاه 
حفرات مرتبط و چگالي نسبي هیدروکربور )گاز یا نفت( و آب سازندي بستگي 
دارد. براي اینکه یک سیل کاماًل موثر باشد نیاز به ضخامت مناسب ، پیوستگي 
جانبي و هموژنز بودن نسبي و توان هدایتي ضعیف دارد[2] . موریس )1980( 
بر وابس��تگي بین این فاکتورها در س��یلهاي انیدریتي هیث و ش��یل نهر عمر 
)معادل کژدمي در ای��ران( درخاورمیانه تحقیق کرد و در ارزیابي بیش از 160 
مورد توسط محققان ، ارتباط بین ضخامت سیل و عملکرد آن محقق شد. آنچه 
که حائز اهمیت اس��ت نازک بودن الیه هاي انیدریتي و تناوب آنها با الیه هاي 
دولومیتي است. این دولومیتها که با توجه به همراهي آنها با کاني هاي تبخیري 
در رده اول تقس��یم بندي دولومیته��اي تاکر و رای��ت )1996( قرار مي گیرند ، 

تخلخل نسبتاً  باالیي را نشان مي دهند.
 ک��راس پالتهاي نوترون-دانس��یته تغییر س��نگ شناس��ي از انیدریت ، 
دولومیت انیدریتي تا دولومیت و گاهي دولومیت آهکي با تخلخل بین صفر تا 

گاهي 5% را در این بخش به خوبي نشان مي دهند)شکل هاي 2 تا 5 (. 
مطالع��ه مقاطع نازک نیز این تغییر س��نگ شناس��ي را نش��ان مي دهد. 
همچنین مشاهده پدیده هایي از جمله جانشیني انیدریت و دولومیت با بافت 
اولیه سنگ ، نشان دهنده وجود شرایط دیاژنزي و در نتیجه تاثیر متقابل آن بر 

خصوصیات پتروفیزیکي اولیه سنگ مي باشد )شکل هاي  11-6(.
الیه ه��اي انیدریتي که مي توانند مانع عبور گاز باش��ند نازک و ناپیوس��ته 
مي باش��ند و همچنی��ن الیه ه��اي دولومیتي مابی��ن آنها متخلخ��ل و تراوا 
هستند)شکل 11(. متخلخل بودن الیه هاي دولومیتي حتي باعث حفظ جزئي 

 

شكل 1-  سنگ شناسي و تناوب اليه هاي انيدريتي و دولوميتي در 
بخش نار چاههاي مورد مطالعه
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گاز در الیه ه��اي دولومیتي مي ش��ود ب��ه طوري که در یک��ي از چاهها در بین 
الیه ه��اي دولومیتي زونهایي حاوي مقادیر محدود گاز حضور دارند که بر الگ 
نوترون و دانسیته تاثیر گذاشته و در کراس پالت نوترون-دانسیته وجود گاز با 

حرکت نقاط به سمت فوقاني کراس پالت مشخص شده است) شکل 3(.
همچنین در گزارش مهندسي نفت یکي از میادین به یکسان بودن سیستم 
فش��ار در مخازن داالن باالیي و داالن پائیني اش��اره گردیده اس��ت که نش��ان 

دهنده یکي بودن شرایط مخزني براي کل مخزن گازي دهرم بوده و در نتیجه 
حضور یک الیه ناتراوا که سبب جدایش مخزن به دو بخش گردد در این میدان 

مشاهده نگردیده است.
Sneider و هم��کاران )1991( پس از مطالعه بر روي س��یلهاي مختلف ، 
رده بندي قراردادي براي س��یلها بر اساس ستون هیدروکربور نگه داشته شده ، 
تهیه کردند. در این رده بندي از منحني هاي فش��ار موئینه جیوه/هوا اس��تفاده 

Well-1 شكل 2- كراس پالتهاي نوترون-دانسيته

Well-3  شكل 4- كراس پالت نوترون-دانسيته

Well-2 شكل 3- كراس پالت نوترون-دانسيته

Well-4  شكل 5- كراس پالت نوترون-دانسيته

ش��د که به سیستم فشار نفت /آب با فرض گراویتي 35 درجه API نفت و آب 
شور معمولي تبدیل شد. سپس سیستم نفت/آب به ارتفاع ستون هیدروکربور 
)قبل از نش��ت هیدروکربور( تبدیل شد. بر اساس این مطالعه ، سیلها بر اساس 
ستون هیدروکربوري که مي توانند حفظ کنند به ترتیب از رده A تا D  تقسیم 
شدند. بر این اساس مشخص شد که ستون هیدروکربوري که توسط یک سیل 
نگهداري مي شود عملکردي از منحني فشار موئینه آن ، دانسیته هیدروکربور 
 API و آب درون حفرات اس��ت. بر اس��اس این مطالعه براي نفتهایي با درجه
متفاوت و یا گازها با کمک معادالت مش��خص مي توان س��تون هیدروکربور را 

مشخص نمود.
 D تا  F از نقطه نظر این تقس��یم بندي ش��اید بتوان بخش نار را در رده هاي
ای��ن رده بندي قرار داد که طبق مطالع��ه  Sneider و همکاران )1991( براي 
س��یل انیدریت��ي راس س��ازند San Andres در مکزیک ش��امل دولومیت 
متراکم تا قس��متي جانشین ش��ده با انیدریت بوده است. این سنگ شناسي تا 
شكل 6- جانشيني اائيدها با دولوميت و تشكيل سيمان انيدريتيحدي به سنگ شناسي بخش نار نیز مشابه است. اما براي تعیین دقیق وضعیت 
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شكل 8- تشكيل انيدريت در زمينه مادستون

شكل 10- جانشيني هسته اائيدها با انيدريت

شكل 7- جانشيني بافت اوليه سنگ با دولوميت در سيمان انيدريتي

شكل 9- تبلور انيدريت و از بين رفتن بافت اوليه سنگ

شكل 11- رشد بلورهاي دولوميت همراه با تخلخل بين بلوري

بخش نار و رده بندي دقیق آن ، نیاز به تهیه منحني هاي فشار موئینه است که 
بایس��تي بر روي نمونه هاي مغزه )یا بر روي نمونه ه��اي خرده هاي حفاري در 

شرایط خاص( تهیه گردد.

نتيجه گيري
گرچه به نظر مي رسد بخش نار در سازند داالن ضخامت مناسبي دارد ولي 

عدم پیوستگي الیه ها ، بویژه الیه هاي انیدریتي و هموژن نبودن سنگ شناسي 
در توال��ي عمودي به خاط��ر تناوب الیه هاي انیدری��ت ، دولومیت و دولومیت 
انیدریت��ي دو عامل اصل��ي در کاهش توانایي این بخش به عنوان یک س��یل 
مي باش��ند. ضخیم نبودن الیه هاي انیدریتي و نی��ز متخلخل بودن الیه هاي 
دولومیت��ي دو عامل دیگر در ضعف بخش نار براي س��یل کردن گاز موجود در 

بخشهاي زیرین سازند داالن مي باشد. 
مدل جریان دارس��ي که یک مدل مناس��ب با توجه ب��ه اطالعات تجربي 
مي باش��د ، مي تواند تا حدي مشخص کننده علت عدم تمرکز گاز در زیر سطح 
انیدریتي–دولومیت��ي بخ��ش نار باش��د. از آنجائیکه الیه ه��اي انیدریتي که 
مي توانند مانع عبور گاز باشند نازک و ناپیوسته مي باشند و همچنین الیه هاي 
دولومیت��ي مابین آنها متخلخل و تراوا هس��تند ، بخش نار ب��ا وجود الیه هاي 
متن��اوب انیدریت قدرت نگهداري گاز در این ناحیه را نداش��ته و نمي تواند به 
عنوان یک پوش سنگ براي داالن پائیني عمل کند. ارتباط فشاري در مخازن 
داالن باالیي و داالن پائیني که در گزارش مهندس��ي نفت یکي از میادین ذکر 
شده ، نشان مي دهد که شرایط مخزني براي کل مخزن گازي گروه دهرم یکي 

بوده و هیچ الیه ناتراوایي سبب جدایي مخزن به دو بخش نشده است. 
با دانستن عدم نقش سیل کنندگي نار ، در صورت مواجه با سطح آب و گاز 
در س��ازندهاي کنگان و داالن باالیي ادامه حفاري در س��ازندهاي گروه دهرم 

ضروري نبوده که این مسئله سبب کاهش هزینه هاي حفاري مي گردد.
 ای��ن مطالعه فقط بر اس��اس اطالعات مربوط به چه��ار حلقه چاه صورت 
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گرفت��ه و ب��ه نظر مي رس��د به منظور مطالع��ه دقیق تر وضعیت بخش نار ، نیاز به مطالعات رس��وب شناس��ي ، تعیین وضعیت محیط رس��وبي و تغییرات جانبي 
سنگ شناسي این بخش و همچنین تهیه منحني هاي فشار موئینه در کل ناحیه مي باشد.
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