
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 مقايسه پتانسيل مخزني سازندهاي سورمه و داالن...

1 
 

 

 

 ج فارسيخلدر  داالنسورمه و  يسازندها يمخزنل يپتانسسه يمقا

 
 انيلين جليحس يعل

 رانيام نور، ايدانشگاه پ ين شناسيار گروه زمياستاد
jalilian@pnu.ac.ir* 

 1131، پذيرش آبان 1131دريافت مرداد 

 

 دهيچک

 يصلبخش ا. هستندج فارس يمنطقه خلنفت و گاز  يهادانين ميترسنگ مخزن بزرگب يبه ترت داالنسورمه و  يسازندها

مختلف  يهاو دولوستوننستون يد گرييرخساره اُاُآنها قرار گرفته و از  ييکربنات باال يدر واحدهان دو سازند ياسنگ مخزن 

 يياالداالن ب ييمايچاه پ ينمودارها، مقاطع نازک و هامغزه يحاصل از بررس يکيزيپتروف يهاسه دادهيمقاشده است. ل يتشک

درجه ) %15/11سورمه  مخزندر ن تخلخل يانگيدان تابناک گواه آن است که ميمدر  ييو سورمه باال يدان پارس جنوبيدر م

خوب(  يلي)خ 158در مخزن سورمه  ييتراوان يانگيمن، يهمچناست. متوسط( درجه ) %55/8 داالنمخزن در و خوب(  يليخ

رد دو سازند مو ين خواص مخزنيتفاوت آشکار ب ياز عوامل اصلد. ين گردييتع يدارس يليم)متوسط(  15داالن و در مخزن 

رد. کاهش متفاوت آنها اشاره ک يکياژنتيخچه ديو تار هياول يشناس يکانبافت و ، يط رسوبگذاريط و محيبه شراد يمطالعه با

 مانيل سيکش تراکم و تشيهمراه با افزا قيدفن عماد يزر يانگر تأثيش عمق بيبا افزاسازند داالن  يات مخزنيخصوصمحسوس 

ش ياقص پشدن ن يمانيدر اثر س يان دانهياز حفظ تخلخل ب يناش مخزن سورمه يل بااليپتانسدر مقابل، است. ن سازند يدر ا

سبب شده ب سنگ منشأ مناسبا  يارتباط کافنبود شدن آن است.  يتيدولومحاصل از  ين بلوريو گسترش تخلخل بن ياز تدف

ربن و دروکيدرجه اشباع هاز ج فارس يدر شمال خلشتر يو ضخامت ببهتر  يت مخزنيفيرغم ک يعلکه سازند سورمه است 

 برخوردار باشد.  يد کمتريتوان تول

 

  ج فارسيخل، داالنسازند  ،سورمه سازند ،يمخزن ليپتانس :يديلل يهاوا ه
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 مقدمه. 1

کربن دروياز منابع شاخته شده ه يرامون آن بخش مهميج فارس و مناطق پيک خليو ژوراس اسيتر-پرمو يرسوب يهايتوال

 يهاسازند. ندبرخوردار ياژهيوگاه يجاو سورمه از  کنگان -ان، مخازن کربناته داالنين مياند. در اداده يجهان را در خود جا

[. 11،15]با سازند خوف هم ارزند ن( دارند و يتي)اسکن يشياس پيترو ن( ي)جلفن ين پسيپرم سنب يو کنگان به ترتداالن 

دود که حدهند يمل يرا تشک يدان پارس جنوبيم يعني ايدن يگاز دانين ميترسنگ مخزن بزرگ اد شدهي يمجموعه سازندها

به سن سازند عرب سازند سورمه که معادل  ييبخش باالن، يهمچن [.15،11]ره گاز جهان را در بر دارد ياز کل ذخ 18%

ن يترزرگبانه از جمله يخاورم يدروکربنين هيادياز م ياريسنگ مخزن بس ،استن( يتونيت –نيجيمرين )کيک پسيژوراس

لزم مست يدروکربنيهنه از منابع يبه ياست که بهره بردار يهيبد[. 13،11] دان قوار در عربستان استيم يعنيجهان  يدان نفتيم

اژنز يو د يذارخچه رسوبگيمطالعه تارازمند ينز به نوبه خود ين هدف نيبه ا يابي. دستاست آنها ل مخازنيپتانس درست يابيارز

ا توجه به بباشد. يجه اشباع مو در ييزبان به خصوص تخلخل، تراوايم يهاسنگ يکيزيفپترو يپارامترهاق يسنجش دقو 

و همکاران  يد به مطالعات زارعين آنها بايترتازهاست که از  انجام شدهنه ين زميدر ا يمتعدد يهايبررس ،ت موضوعياهم

سادات ، [1](1135م پور بناب )يار و رحين يحس ،[6](1188و همکاران ) يجهان، [3](1181ن )او همکار ي، زمان[8](1181)

ران و يل پيجل ،[11](1135و همکاران ) يکرمانشاه، [11](1135توت و همکارن )ف، [15](1135، )يو قاسم العسکر يکاظم

، Lucia (1333؛ 1551[)11،11] [ و11](1131و همکاران ) يفتح ،[1](1131و همکاران ) ياسعد، [1](1131) يحرم يموسو

[11(]1556 )Ehrenberg[ ،15(]1556 )Ehrenberg et al.,[ ،16(]1558 )Moradpour et al.,[ ،11(]1558 )Bordenave  و

[11(]1558 )Ahr ابناک دان تيکربناته سازند سورمه در م يهاسنگ يت مخزنيفيسه کيمقان مقاله، يا ياشاره کرد. هدف اصل

 ن دو سازند است. ياد يو توان تول يزان بازدهيمدر ل تفاوت يدال يو بررس يدان پارس جنوبيو سازند داالن در م

 

  يتابناک و پارس جنوب يهادانيم ييايجغراف تيموقع. 2
 داني(. م1)شکل قرار دارند فارس و بوشهر  يهامحدوده استانج فارس و در يشمال و مرکز خل مورد مطالعه در يهادانيم

ل يشکت و شانول يتابناک، هما، وراودان يمجموع چهار م ن منطقه ازي. اان استيپارس ياتياز منطقه عمل يتابناک قسمت يگاز

 1155با وسعت  تابناکدان يمواقع است. از ساحل  يلومتريک 15در فاصله و ان و المرد يپارس يحد فاصل شهرهادر و شده 

 در سالدان ين ميا .[11] شوديم محسوب ايدن يگاز بزرگ دانيم نيستميب و رانين ايريدان گاز شين ميتربزرگ لومتر مربعيک

 يازدان گيم. است ندروکربيه ير متفاوتيمقاد يحاو آن ييدشتک، کنگان و داالن باالسورمه،  يهاهيکشف شده و ال 1111

ن ياشود. يشناخته م (North Dome Field) يگنبد شمالدان يمبه نام قطر  در و ج فارس واقع شدهيخلمرکز  در يپارس جنوب

قطر  ينيسرزم يهادر آب يمابق ران ويا يهالومتر مربع آن در آبيک 1155که مساحت دارد  لومتر مربعيک 3155دان حدود يم

 . [11] قرار دارد

 

 . روش مطاوعه 5
واحد  و يپارس جنوب يدان گازيم يهااز چاه يکيسازند داالن در  ييواحد کربنات باال يهامغزهمطالعه ق بر اساس ين تحقيا

مه در سازند سور ييتابناک انجام شده است. واحد کربنات باال يدان گازيم يهااز چاه يکيسازند سورمه در  ييکربنات باال

ق مورد استناد قرار گرفته ين تحقيآن در ا يهامتر از مغزه 155ک به يکه نزدمتر ضخامت دارد  151برش مورد نظر حدود 

ه يته يهااز مغزه يميمتر ضخامت دارد که ن 115حدود سازند داالن  ييبخش باال ،يپارس جنوب ينيرزميبرش ز است. در
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 Helium)و تخلخل  ديآماده گرد (Plug)پالگ  1ن يانگيقرار گرفت. از هر متر مغزه به طور م يشده از آن مورد بررس

porosity) ييو تراوا (Air permeability) پالگ سازند  155پالگ سازند سورمه و  155از مجموع شد.  يريآنها اندازه گ

که  ييهااز نمونه يبه تعدادزان مورد مطالعه قرار گرفتند. يکروسکوپ پالريبا م د ويه گرديتهمقطع نازک  655حدود  ،داالن

 قيتزر (Blue epoxy resin) يآب ياپوکسن ي( رزو دولوستون نستونيد گريياُاُبه خصوص داشتند ) ييباال ييتخلخل و تراوا

ها و در مغزه يکيزيپتروف يپارامترها يهمزمان با بررسان شود. يشتر نمايها بع تخلخل در نمونهيد تا تنوع منافذ و توزيگرد

ه شده از دو چاه مورد نظر از جمله تخلخل، وزن مخصوص، گاما، يته ييمايچاه پ يحاصل با نمودارها يهامقاطع نازک، داده

و  ييرات تخلخل در مقابل تراواييغتنشانگر  يت با رسم نمودارهايسه و کنترل شد. در نهايمقا يريو نمودار تصو يصوت

  د.يسه گرديدو سازند مورد نظر با هم مقا يل مخزنيپتانس ،عمق

 

 
 يهابر اساس داده، فارسج يخلشمال ک در ي وراس –ن يپرم ينه شناسيچ يو تواو يتابناک و پارس جنوب يهادانيم تيموقع :1شکل 

  اند.مشخص شده رهيتبا رنگ داالن سورمه و  يسازندها ييلربنات باال يواحدها. [28،51،45]

 

 . بحث 4
ت به دام يو در نها آنهان يب مناسبارتباط  يمنشأ و مخزن و برقرار يهاوجود سنگ يدروکربنيستم هيک سيل يتشک اساس

تجمع  يبرا يکاف ييداشتن تخلخل و تراوا خوبک سنگ مخزن ي يژگيو نيبارزتر. االت توسط سنگ پوشش استيافتادن س

ج يخل نفت و گاز منطقه يهادانين ميتراطالعات مربوط به مهممختصر  يبررسر قابل توجه نفت و گاز است. يمقادو انتقال 

مجموعه همان طور که اشاره شد . [11] ها هستنددانين ميمخازن ا يکربناته سازندگان اصل يهاسنگدهد که يس نشان مرفا

ز ادارند. سازند سورمه  ياديار زيت بسين نظر اهمياز ا ک(ي)ژوراس و سورمهن( ي)پرمداالن  يسازندهابه  متعلق يهاکربنات

نفت و  يهادانياز م ياريدر بسآن  ييواحد کربنات باال( که 1ل شده است )شکل يمتفاوت تشک ينه نگاريبخش سنگ چ 5

ن يپس کيدر ژوراس ييکه واحد کربنات باال دهديمسازند سورمه نشان  يخچه رسوبگذاريتار يبررسگاز سنگ مخزن است. 

 ده استنهشته ش يج فارس کنونيپارس در شمال خل يتکامل حوضه درون شلف يانين( و در مراحل پايتونيت-نيجيمري)ک

ل يتشک يريدرشت بلور در تناوب با رسوبات تبخ يهانستون و دولوستونيگرد يياُاُ يهان بخش اساساً از رخسارهيا .[11]

ه خصوص ب يتيه آن از نوع کلسياول يشناس يکانبوده که  يابه گونه ن بخشيل ايزمان تشک يطيط محي. شرا[1] شده است
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در سورمه  ييواحد کربنات باال يهاآهک شدن يتيدولوم يبرا را نه الزمين امر زميا. [1] باشد (HMC)اد يم زيزيت با منيکلس

ها در ها و دولوستوننستونيگر[ 11] ايتوسط لوس هاکربنات يکيزيپتروف يدر طبقه بند. [5] فراهم کرده است ياژنز دفنيد

ه و انداز تابعع منافذ يها اندازه و توزنستونيرا دارد. در گر يين مقدار تخلخل و تراوايرند که باالتريگيک قرار ميرده 

دهد که  رييک سنگ را تغيفابر ياديتواند تا حد زيشدن م يتيدولوم. باشديمن منافذ يمان بيمقدار س وها دانه يجورشدگ

 ياتوسط اندازه بلوره ييزان تخلخل و تراوايها ماست. در دولوستون ييتخلخل و تراوا يش نسبيافزاج آن ياز نتا يکي

در مجموع، در اغلب مخازن کربناته مقدار تخلخل گردد. ين مييه تعيسنگ آهک اول يجورشدگها و ت و اندازه دانهيدولوم

ه شده يطالعه مقاطع نازک ته. م[11] ر استيمتغ يدارس 15تا  يدارس يليم 1/5ن يب ييو تراوا %15تا  5ن يبه طور متوسط ب

 ن بخشيآن است که قسمت عمده منافذ موجود در ا يايگودان تابناک يسازند سورمه در م ييواحد کربنات باال يهااز مغزه

ها به ز متوسط اندازه آلوکميها ننمونه يبافت يهايژگيو يدر بررس(. 1است )شکل  و فنسترال ين بلوريب ،يان دانهياز نوع ب

 (. C1متر به دست آمد )شکل  يليم 1/5دها حدود ييخصوص اُاُ

 

 
 1419در دوووستون درشت بلور )عمق  ين بلوريتخلخل ب يکروسکوپير ميتصو (B) يمتر 1166از عمق  نمونه مغزه ريتصو (A) :2شکل 

تون د پکسييولالست پلويت و بايکرايفنسترال در دووومتخلخل  (D)و  (يمتر 1411نستون )عمق يد گرييدر اُاُ يان دانهيتخلخل ب (C) و (يمتر

 . (PPL)دان تابناک يسازند سورمه در م ييواحد لربنات باال يهااز نمونه يبعض (يمتر 1146)عمق 

 

( %15/11ن يانگي)م %11تا  5/1ن يها بن نمونهيدر امقدار تخلخل دهد که ين بخش نشان ميا يکيزيپتروف يپارامترها يابيارز

ها از نمونه %1/1 ياز نظر آمار .کنديمر ييتغدر اعماق مختلف ( 158ن يانگي)م يدارس يليم 155تا  5ن يب ييو مقدار تراوا

. (A5)شکل  داشتند يتخلخل عالآنها  %15/16و  خوب يليتخلخل خ %15/15تخلخل خوب،  %11متوسط، تخلخل  يدارا

شود. در يم يابيخوب ارز يلين در حد خيانگيسازند سورمه به طور م ييبخش باال يهاکربنات يت مخزنيفير، کين مقاديبا ا

 ي[. بررس15،18ن شده است ]ييتع يدارس يليم 1555تا  155ن يب ييو تراوا %15تا  15 نيخوب مقدار تخلخل ب يليمخازن خ

دان تابناک وجود چهار چرخه کم عمق يسازند سورمه در م ييواحد کربنات باال يهارخسارهو ستون  ييمايچاه پ ينمودارها

ن شامل ييمتر ضخامت دارد که در پا 151(. چرخه نخست 1دهد )شکل ين بخش نشان ميرا در ا يريتبخ-شونده کربناته

متر تناوب  13ن چرخه يانه ايد پکستون با تخلخل متوسط تا خوب است. در مييوکالست پلويت و بايکرايمتر دولوم 116

 يريمتر رسوبات تبخ 1چرخه اول حدود  يوجود دارد. در انتها يخوب تا عال يلينستون و دولوستون با تخلخل خيد گريياُاُ

متر دولوستون  8ن يريمتر ضخامت شامل دو بخش است. در قسمت ز 11کنند. چرخه دوم با يفا ميش را انقش سنگ پوش
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متر ضخامت مشابه چرخه اول  18شود. چرخه سوم با يده ميپوش يريمتر رسوبات تبخ 15با تخلخل خوب وجود دارد که با 

در انتها که  يريمتر تبخ 16انه و يدولوستون در م يمتر 1ک واحد يه، ينستون در پايد گرييمتر اُاُ 15و شامل سه بخش است. 

ده شده يپوش يريمتر رسوبات تبخ 6نستون که با يد گرييمتر اُاُ 15متر ضخامت دارد،  16کند. چرخه چهارم يچرخه را کامل م

متر کربنات از نوع  35دان تابناک حدود يمدر  ييسورمه باال يرسوب يکرد که در توال يابين ارزيتوان چنياست. در مجموع، م

 به وجود آن وابسته است. ن سازند يا يت مخزنيظرفاساساً نستون و دولوستون وجود دارد که يد گريياُاُ

 

 
اط ، به ارتبدان تابناکيسازند سورمه در م ييواحد لربنات باال يريتبخ-لربناته يهاو چرخهها رخسارهستون  ،ينگار نمودار چاه :5شکل 

 يشرلت مل يهابر اساس داده)ها در اعما  مختلف مخزن توجه شود مخصوص به عنوان شاخص تخلخل  و تنوع رخسارهرات وزن ييتغ

 . ز جنو (يمناطق نفتخ

 

ن، واحد يرين است که به سه بخش کربنات زين پسيبه سن پرم يريکربناته و تبخ يهااز نهشته ياسازند داالن شامل مجموعه

نال در جنوب يک رمپ هموکليمختلف  يهاطيرمحياد شده در زي ي[. توال11ک شده است ]يتفک يينار و کربنات باال يريتبخ

ار يسنگ مخزن بس ييها واحد کربنات باالن بخشي[. از ا11،18] است گذاشته شده يج فارس بر جاياز خل يزاگرس و مناطق

[. با توجه به 15،15شود ]ينستون مربوط ميرد گييآن به وجود رخساره اُاُ يل مخزنياست که بخش عمده پتانس يتوانمند

ز از نوع يسازند داالن ن يهاه کربناتياول يشناس يرسد کاني[ به نظر م15ن ]ين پسيدر زمان پرم يتيآراگون ياهايگسترش در

ت. فا کرده اسيا سازندن يدر کنترل و توسعه تخلخل ا يها نقش مؤثرن خاطر انحالل آلوکميبه هم ؛بوده است يتيآراگون

ن يفذ از نوع بشتر منايانگر حضور بيب يدان پارس جنوبيدر مسازند داالن  ييواحد کربنات باال يهانمونه يمطالعات پتروگراف

 ييواحد کربنات باال يدهاييها به خصوص اُاُمتوسط اندازه آلوکم(. 1است )شکل  (Oomoldic) يو قالب ين بلوري، بيادانه

 [. 3] ن شده استييمتر تع يليم 15/5داالن حدود 
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تخلخل  و يان دانهيبتخلخل  يکروسکوپير ميتصو (C) و (B) يمتر 2816از عمق  متعدد يهاتيلوويبا است نمونه مغزه ريصوت (A): 4شکل 

عمق  در دوووستون از يتيدريمان انيهمراه با س ين بلوريتخلخل ب (D)و  يمتر 2881از عمق  نستونيد گرييدر رخساره اُاُ (Oomoldic) يقاوب

 . (PPL) يدان پارس جنوبيسازند داالن در م ييواحد لربنات باال يهااز نمونه يبعض يمتر 2811

 

( 85/13ن يانگي)م يدارس يليم 151تا  1/5آنها  يي( و تراوا%55/8ن يانگي)م %15تا  1سازند داالن  يهامقدار تخلخل در نمونه

آنها تخلخل  %51/15تخلخل متوسط و  يدارا %11/11ف، يتخلخل ضع يها دارانمونه %66/16 يشد. از نظر آمار يرياندازه گ

شود. در مخازن يم يابيدر حد متوسط ارز ييداالن باال يهاکربنات يت مخزنيفين ارقام، کي(. با اB5خوب داشتند )شکل 

 [. 15،18ن شده است ]ييتع يدارس يليم 55تا  15ن يب ييو تراوا %15تا  5ن يمتوسط مقدار تخلخل ب

دهد ينشان م يدان پارس جنوبيسازند داالن در م ييواحد کربنات باال يهارخسارهو ستون  ييمايچاه پ ينمودارها يبررس

باً مشابهند و از ياول، دوم و چهارم تقر يها(. چرخه6ل شده است )شکل ين بخش از پنج چرخه کم عمق شونده تشکيکه ا

ون/پکستون به وکالست وکستينتراکالست بايد مادستون/وکستون و اييوکالست پلوينستون، بايد گريياُاُ يهاتکرار رخساره

را در  ينستون، نقش اصليد گريين گسترش رخساره اُاُيشتريمتر ضخامت دارد و با ب 18اند. چرخه نخست حدود وجود آمده

متر ضخامت دارند. چرخه سوم  11و  56ب يارم به ترتدوم و چه يهابه عهده دارد. چرخه ييداالن باال يت مخزنين ظرفييتع

متر ضخامت دارد و فاقد  81ت مخزن را دارد. چرخه پنجم يفين کيترنيين مقدار تخلخل و پايمتر ضخامت کمتر 61با 

 شيل شده است که با افزاين چرخه از دولوستون تشکيا ييمتر بخش انتها 11ن حال ينستون است؛ با ايد گرييرخساره اُاُ

 يوبدان پارس جنيسازند داالن م ييتوان گفت که در واحد کربنات بااليم يکل يابيک ارزيتخلخل همراه است. در  ينسب

ن سازند يا يت مخزنيفينستون با تخلخل متوسط تا خوب وجود دارد که بخش عمده کيد گرييمتر دولوستون و اُاُ 11حدود 

 کنند. يرا کنترل م
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 سورمه و داالن  يسازندها ييلربنات باال يمختلف واحدها يهارات تخلخل در نمونهييستوگرام( تغي)ه ينمودار ستون :1شکل 

 

 ييل و تراوار تخلخيرات مقادييسورمه و داالن، تغ يسازندها ييکربنات باال يواحدها يل مخزنيسه بهتر پتانسيبه منظور مقا

 يرسوبواحد هر دو گردد که در يرسم شده است. مالحظه م 1ن دو سازند در مقابل عمق در شکل يمختلف ا يهانمونه

کامالً  ش عمقيبا افزا يير تخلخل و تراواين، کاهش مقاديدارند. همچن يم و خطيرابطه مستق يياواتخلخل و ترمورد مطالعه 

کمتر  ييسازند سورمه نسبت به داالن باال ييواحد کربنات باال يکيزيرات خواص پتروفييب تغين حال، شيبا ااست.  مشخص

ه، ياول ن عوامل حفظ تخلخلياز مؤثرتر يکيش عمق است. ينسبت به افزا ييشتر تخلخل و تراواياست که معرف ثبات ب

ب ها، چارچواز دانه ييهابا اتصال بخشن حالت، يدر اباشد. ي)نسل اول( به طور ناقص در منافذ م ييايمان دريل سيتشک

رش د. گستيآيبه عمل م يريجلوگ يان دانهين از تراکم و حذف تخلخل بيمستحکم شده و در زمان تدف يحدود سنگ تا

داد ين رويترن، مهمي[. عالوه بر ا1فا کرده است ]يا ين نقش را به خوبين سازند سورمه ايش از تدفيپ ييايدر يهامانيس

ط يحدرشت بلور م يهاتيژه دولوميها به وتيآن انواع مختلف دولوم يشدن است که ط يتيسازند سورمه دولوم يکياژنتيد

ؤثر م ييسورمه باال يهادر کربنات ين بلوريه از نوع بيش تخلخل ثانويز در افزاين موضوع ني[. ا5اند ]به وجود آمده يدفن

 بوده است. 

ت سنگ مخزن يفيش عمق از کيد داالن با افزاسازن ييدهد که در واحد کربنات باالينشان م 1دوباره به نمودار شکل  ينگاه

اژنز يدر د مان شدن آنين بر مخزن داالن و تراکم و سيشتر عمق تدفير بيانگر تأثين امر بيشود. ايکاسته م ياديزان زيبه م

را  يتيدريان يهامانيمان به خصوص سيتوان انوع مختلف سيسازند داالن م ييمختلف بخش باال يهااست. در نمونه يدفن

از انحالل  يناش يهان، مشاهده درزهي(. همچنD1اند )شکل ه سنگ را پر کردهياز تخلخل اول ياديمشاهده کرد که بخش ز

(. به نظر A1ق است )شکل يد و دفن عميگواه تراکم شد ييداالن باال يهامغزهمقاطع و فراوان در  يهاتيلوليو است يفشار

ه است که مان شدن بوديشتر از نوع تراکم و سيو ب يط دفنيسازند داالن متأثر از مح يکياژنتيرسد بخش عمده تحوالت ديم

دها يياُژه اُيها به واز آلوکم يتحت اشباع و انحالل بعض يهاداشته است. البته، ورود آب يرا در پ ييکاهش تخلخل و تراوا

چه خيانگر تاريها بن دادهيمنجر شده است. ا يياز داالن باال ييهادر بخش يجاد تخلخل قالبياست که به ا يموضوع مهم

 يسه کلين اوصاف، مقايت مخازن آنها است. با همه ايفين تفاوت در کير ايسورمه و داالن و تأث يمتفاوت سازندها يکياژنتيد

زاگرس ج فارس و شرق يدر شمال خل يمختلف مورد بهره بردار يهادانيسورمه و داالن در م يهاد سنگ مخزنيتوان تول

 [.16شتر از سازند سورمه است ]يار بيد سازند داالن بسيزان توليدروکربن و ميت از آن دارد که درجه اشباع هيحکا
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، ارتباط يپارس جنوب يدان گازيسازند داالن در م ييواحد لربنات باال يرسوب يهاو چرخهها رخسارهستون  ،ينگار نمودار چاه :0شکل 

ز يفتخمناطق ن يشرلت مل يهابر اساس داده) قابل مشاهده است يمخزن در اعما  مختلف به خوب يهاتنوع رخسارهرات تخلخل و ييک تغينزد

 . جنو (

 

ن ه خوب مخزن دااليشود. تغذيزان ارتباط آن با سنگ منشأ مناسب مربوط ميه سنگ مخزن و مين تفاوت اساساً به تغذيا

[. به 18ن سازند شده است ]يدروکربن در ايه يادير زين( سبب تجمع مقاديرين زيلوريسازند سرچاهان )س يهاليتوسط ش

 يهاليسازند سورمه( و ش ييت سازند عرب )معادل واحد کربنات بااليفيبا ک يهاب، ارتباط مناسب کربناتين ترتيهم

[. 11ده است ]ج فارس شيم نفت در جنوب خليار عظيبس يهادانيل مي( منجر به تشکيانيک ميفا )ژوراسينه سازند حنيتوميب

 يهابوده که سنگ يابه گونه يج فارس کنونيک در شمال خلياس و ژوراسيزمان تر يط رسوبگذاريط و محيدر مقابل، شرا

ن( يريز کيز )ژوراسيرين يسازندها ين مناطق سازند سورمه رويدر ااند. دا نکردهيپ يکافگسترش اد يز دروکربنيبا همنشأ 

 يهي. بد[13،11] اندل شدهيتشککم عمق  يهال و کربناتي، شيرياز تبخقرار گرفته است که عمدتاً ( يانياس ميدشتک )ترو 

ت فراوان يمن نکته حائز اهيان ايالبته، بدروکربن کم است. يهر قابل توجه يمقادل ين گونه رسوبات امکان تشکياست که در ا

به نام  يحوضه درون شلفک ي( در 1ن )شکل يريز يليند سورمه به خصوص واحد شسازاز رسوبات  ييهااست که بخش

 ستندمنشأ ه يهال و گسترش سنگيتشک يبرا يمناسب يهااد مکانيز يل ژرفايها به دلن حوضهي[. ا11اند ]پارس نهشته شده

در د کربنات يتول ين حال، نرخ بااليبا ا[. 13،11] ج فارس گزارش شده استياز آن در لرستان و جنوب خل يکه موارد

 Highstand)زش ياز رسوب به مناطق ژرف حوضه ر ياديحجم زکه تر حوضه پارس سبب شد کم عمق يهابخش

Shedding) مختل در آن بخش  يعاد يحوضه، روند رسوبگذار ياد رسوب به ژرفناير زيورود مقادبا [. 1،11،11] دينما

غم ر يعل يين خاطر، مخزن سورمه بااليبه همافتند. ين ين رسوبگذارکاام ياز مواد آل يغن يهاها و کربناتليشد و يگرد

 برخودار است.  يد کمترياز نفت و گاز اشباع نشده و به تبع آن از توان تول يشتر به اندازه کافيت بهتر و ضخامت بيفيک
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 سورمه و داالن در مقابل عمق  يسازندها يير تخلخل و تراوايرات مقاديينمودار تغ :1شکل 

 

 هاافتهي از يامورد مطالعه و عوامل مؤثر بر آنها خالصه يدو واحد رسوب يزکيپتروف يزان تفاوت پارامترهايبهتر م يابيارز يبرا

ت مخازن سورمه و داالن اساساً به اختالف يفيجه گرفت که تفاوت کيتوان نتيها من دادهيبا ادرج شده است.  1در جدول 

ان ياز مود. شيمؤثر بر آنها مربوط م يکياژنتيد يدادهاين و رويعمق تدف، يرسوبگذارط يمحه، ياول يشناس يدر بافت و کان

 داشته است.  يترق نقش مهمياز دفن عم يرات ناشيياد شده، تغيعوامل 
 سورمه و داالن و عوامل مؤثر بر آنها  يسازندها ييلربنات باال يواحدها يکيريپتروف يسه پارامترهايمقا :1جدول 

 سازند داالن ييواحد کربنات باال سازند سورمه ييواحد کربنات باال پارامتر

 )متوسط(  %55/8 خوب( يلي)خ %11/11 ن تخلخليانگيم

 )متوسط(  يدارس يليم 15 خوب( يلي)خ يدارس يليم 158 يين تراوايانگيم

 ناليرمپ هموکل  يحوضه درون شلف يط رسوبگذاريمح

 يتيآراگون يتيکلس هياول يشناس يکان

 متر  يليم 15/5 متر  يليم 1/5 دهايياُاُاندازه 

 دولوستونوکستون و نستون، يگر درشت بلور نستون و دولوستونيگر رخساره غالب

 يو قالب ين بلوري، بيان دانهيب ين بلوريو ب يان دانهيب تخلخل غالب

 متر  11 متر 35 مخزند يمفضخامت 

 يمان دفنيل سيو تشک ييايميبا تراکم ش ،اديز دنش يتيو دولومه يهمراه با حفظ تخلخل اول ،کم ن يعمق تدف
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  يريجه گينت. 1
نفت  ياهدانين ميترسنگ مخزن بزرگ( ييباال ني)پرمو داالن  (ييباال کي)ژوراس سورمه يسازندها ييکربنات باال يواحدها

د ييبه وجود رخساره اُاُ يدو واحد رسوبن يمخزن ا يبخش اصلدارند.  فراوانت ياهمن نظر ياو گاز جهان هستند و از 

ن تخلخل ينگايمدهد که ينشان م يکيزيپتروف يپارامترها يابيارزشود. يمختلف در آنها مربوط م يهانستون و دولوستونيگر

 يدارس يليم 15و  %55/8خوب( و در مخزن داالن  يلي)درجه خ يدارس يليم 158و  %15/11در مخزن سورمه  ييو تراوا

ه ياول يناسش يکانبافت و ، يط رسوبگذاريط و محيد به اختالف در شراين تفاوت بايا يل اصلياز دال)درجه متوسط( است. 

بت به دو سازند مورد مطالعه نس ييرات تخلخل و تراواييتغ يبررسن دو بخش اشاره کرد. يمتفاوت ا يکياژنتيخچه ديو تار

رات آن نسبت ييب تغيشتر سنگ مخزن داالن، شيل عمق بيت دارد. به دليحکا ش عمقيت مخزن با افزايفيکرات ييتغاز عمق 

اد دفن ير زيانگر تأثيش عمق بيسازند داالن با افزا يات مخزنيشتر است. کاهش محسوس خصوصيار بيبه سازند سورمه بس

از  ياشمخزن سورمه ن يل باالين سازند است. در مقابل، پتانسيدر ا يدفن يهامانيل سيش تراکم و تشکيق همراه با افزايعم

شدن  يتيمحاصل از دولو ين بلوريو گسترش تخلخل بن يش از تدفيشدن ناقص پ يمانيس در اثر يان دانهيحفظ تخلخل ب

ج فارس از يبا سنگ منشأ مناسب سبب شده است که سازند سورمه در شمال خل ينداشتن ارتباط کافن وجود، يبا اآن است. 

 برخوردار باشد.  يد کمتريو توان تول دروکربنيدرجه اشباع ه

 

 يقدردانتشکر و 
آن ح در اصال ينقش مهمشنهادات ارزنده يو ارائه پ مقالهق يدقمطالعه  با يرضا شرف يدکتر علو  يدکتر ناصر ارزان انيقاآ

رکاران دست انداز ن، يهمچن. دارميابراز مشان يازحمات ش را نسبت به يمراتب امتنان خو اند؛ فرصت را مغتنم شمرده وداشته

 الزم در يع در مکاتبات و ارائه راهکاريبه خاطر تسرران ينفت ا ين شناسيمختلف مجله زم يهابخش يگرامو همکاران 

 سپاسگزارم.مقاله  يو داور ناشناس محترم بخاطر داور يدکتر بشر يآقا . ازمينمايم يموارد متعدد قدردان
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 منابع. 0
و رخساره الگ  يق مطالعات پتروگرافيتلف ،1131، يسهراب س.، و ييکدخدا ع.، يچهراز ع.م پور بناب، يرح ح. ع.، ،ياسعد[ 1]

ج.  ،يشناس رسوب و ينگار نهيچ يهامجله پژوهش :دان بالليسازند سورمه در م ييبخش باال يت مخزنيفير کيتفس يبرا

  .11-11، ص. 1، ش.، 51

مجموعه  :تابناک دانيم در کنگان سازند يمخزن تيفيک برر موث عوامل ،1131، يحرم يموسوس. ر. و  .ران، سيل پيجل[ 1]

  .فحهص 1ن، يعلوم زم يين گردهمايکميو  يمقاالت س

ه ، دانشگايرساله دکتر :راني، جنوب باختر ايسازند سورمه در زاگرس مرکز يسکانس ينه نگاريچ ،1183 ع. ح.،ان، يليجل[ 1]

 .صفحه 155، (ي)خوارزم ت معلم تهرانيترب
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