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زمين شناسي نفت ايران
سال هشتم ،شماره  ،15بهار و تابستان 1397

.

.
ياسر سليمي دلشاد ،علي مرادزاده ،عزت اهلل کاظم زاده ،عباس مجدي
 .بازسازي شرايط محيط رسوبي ديرينه و شناسايي سکانس هاي رسوبي موجود در سازند قم براساس
ميکروفاسيس ها در ناحيه کهک (جنوب غرب قم)
مهديه مهياد ،امراله صفري ،حسين وزيري مقدم ،علي صيرفيان
.

محمدابراهيم شباني ،سيدعلي معلمي ،هرمز قالوند ،زيبا زماني پزوه
.

عليرضا غضنفري بروجني ،حسين محمدرضايي ،حميدرضا انصاري
.

ميالد کرمپور حسنوند ،سيد علي معلمي ،محمدحسين صابري

راهنماي پذيرش و تنظيم مقاالت
 .1مقدمه

چكيده و واژه هاي کليدي انگليسي بايد در صفحه جداگانه در انتهاي مقاله ارائه
شود .تطبيق عنوان و چكيده فارسي با انگليسي بايد مورد توجه قرار گيرد و
نكات گرامري در چكيده انگليسي نيز رعايت شود.

نشريه علمي-پژوهشي زمين شناسي نفت ايران نتايج تحقيقات استادان و
پژوهشگران رشته هاي مختلف زمين شناسي نفت ،زمين شناسي مخازن
نفت ،پتروفيزيک ،مهندسي اکتشاف نفت و گرايش هاي وابسته را منتشر مي
کند.
از کليه محققاني که براي اين نشريه مقاله تهيه مي کنند درخواست مي شود
ضمن رعايت دقيق مفاد آيين نامه نگارش نشريه علمي-پژوهشي انجمن
زمين شناسي نفت ،مقاالت خود را در دو نسخه فايل  Wordو ( Pdfيک
خط در ميان حداکثر  15صفحه) از طريق پست الكترونيكي
 ispg.paper@gmail.comکه در سايت انجمن به نشاني:
 www.ispg.irارسال دارند.
کليه مقاالت توسط داوران ذيصالح ارزشيابي مي شوند و نشريه علمي-
پژوهشي زمين شناسي نفت در پذيرش ،عدم پذيرش ،حذف و يا کوتاه
کردن مقاالت براي چاپ آزاد است.
فقط مقاالتي جهت انتشار در نشريه علمي-پژوهشي زمين شناسي نفت
ايران مورد بررسي قرار مي گيرند که قبالً در نشريات علمي و پژوهشي
ديگر به چاپ نرسيده باشد و يا دست بررسي نباشد .مسئوليت کامل مطالب
و منابع چاپ شده بر عهده نويسنده يا نويسندگان خواهد بود و نسخه
نهايي مقاله پيش از چاپ به امضاء نويسنده يا نويسندگان مي رسد .محرمانه

 4-2مقدمه و هدف
در مقدمه پس از عنوان کردن کليات موضوع مورد بحث ،ابتدا خالصه اي از
تاريخچه موضوع و کارهاي انجام شده به همراه ويژگي هاي آن کار بيان گرديده
و در ادامه ،هدف از پژوهش انجام شده براي رفع مشكالت و کاستي هاي
موجود ،گشودن گره ها يا حرکت به سمت يافته هاي نو صورت گرفته است در
يكي دو پاراگراف توضيح داده مي شود.

 5-2روش کار يا اصول و تئوري مقاله (شامل ماده ،دستگاه ها و
روش آزمايش)
مطالب اصلي شامل تعاريف و مفاهيم مورد نياز ،طرح مسأله ،روش انجام
آزمايش ،مواد و مصالح مورد استفاده و راه حل ارائه شده مي باشد .شكل ها،
جداول و روابط رياضي بكار رفته در مقاله همگي مربوط به متن بوده و چنانچه
در متن از آنها استفاده شود ،بايد در مورد آنها توضيح داده شود.
در نوشتن متن تنها به موضوع اصلي مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از
انحراف نسبت به سلسله مطالب مصون بماند .در صورت نياز به ذکر واژه هاي
انگليسي همزمان تنها يک بار در متن در داخل پرانتز آورده شود.

بودن اطالعات مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان بوده و کسب مجوز از
ارگان هاي مربوطه جهت چاپ مقاله الزامي است .جهت هرگونه تماس با

 6-2نتيجه گيري

نشريه به سايت نشريه مراجعه و يا با آدرس پست الكترونيكي

در اين بخش ،نكات مهم کار انجام شده به طور خالصه مرور شده و نتايج

 ispg.paper@gmail.comتماس حاصل نماييد .نويسندگان مقاالت

برگرفته از آن توضيح داده مي شود .سهم علمي مقاله بايد در نتيجه گيري مورد

مسئول نوشته ها و نظرات خود هستند و آراء و نظريات آنان لزوماً نظر

تصريح واقع شود .هرگز عين مطالب چكيده در اين بخش آورده نشود .بخش

اعضاي هيأت تحريريه مجله نيست.

نتيجه مي تواند به کاربردهاي پژوهش انجام شده اشاره نموده و نكات مبهم و

جهت کسب اطالعات مربوط به آئين نامه نگارش مقاالت به سايت انجمن

قابل پژوهش را مطرح کند و يا گسترش موضوع بحث را به زمينه هاي ديگر

مراجعه شود.

پيشنهاد دهد.

 7-2تشکر و قدرداني
 .2راهنماي تنظيم مقاله براي نشريه
هر مقاله بايد شامل بخش هاي اصلي زير باشد:

 1-2عنوان

 8-2منابع و مراجع

عنوان مقاله بايد در عين اختصار تمام ويژگي هاي کار انجام شده را دارا

مراجع به ترتيب حروف الفبا و ابتدا مراجع زبان فارسي و سپس مراجع به

باشد.

زبان انگليسي ،مرتب شده و در انتهاي مقاله آورده شوند .دقت شود که تمام

 2-2نويسنده يا نويسندگان
اسامي نويسندگان به فارسي و انگليسي پس از عنوان مقاله آورده شود .الزم
است مرتبه علمي و محل کارهريک از نويسندگان مقاله به همراه آدرس

مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.

 .3ساختاري

پست الكترونيكي نويسنده اول مقاله آورده شود .ضمناً تمامي نويسندگان از

 1-3شکل کلي مقاله اندازه صفحات بايد برابر  A4و حدود باال ،پايين،

ارسال مقاله جهت بررسي در اين نشريه مي بايستي مطلع باشند.

چپ و راست به ترتيب برابر با  2 ،2 ، 2/5، 3سانتي متر انتخاب شود.

 3-2چکيده مقاله و کلمات کليدي به زبان فارسي و انگليسي

صفحات مقاله به صورت تک ستوني ( )Singleتهيه شود.

چكيده بايد بين  150تا  300کلمه و شامل هدف از تحقيق ،روش کار،
مهمترين يافته ها و نتيجه گيري باشد .در چكيده نبايد هيچ گونه جزئيات،
جدول ،شكل و مآخذ درج شود.

من ابع فارس ي و الت ين ب ه ص ورت مج زا و ب ه ترتي ب ح روف الفب ا

 2-3اندازه و نوع قلم
اندازه

موقعيت استفاده

نوع قلم

قلم
18

Lotus Bold

عنوان اصلي مقاله

18

Times New Roman
Bold

انگليسي

12

Lotus Bold

نام مؤلفان

11

Lotus Bold

چكيده و کلمات

عنوان
مقاله

در بخش فهرست
منابع و به شرح مثال هاي ذيل تنظيم و ارائه گردد
مقاله :خطيب ،م م  ،1379 ،تحليل فرکتالي توزيع شكستگيها در گستره گسل
لرزه اي :پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله ،سال سوم ،شماره سوم،
صفحه .1-7
کتاب :آقانباتي ،ع  ،1383 ،زمين شناسي ايران :سازمان زمين شناسي و اکتشافات

کليدي

معدني کشور 586 ،صفحه.
پايان نامه :محمدي ،ي  ،1386 ،ارزيابي پوش سنگ (بخش يک سازند

16

Lotus Bold

عناوين بخش ها

گچساران) مخزن آسماري در ميدان نفتي کوپال :پايان نامه کارشناسي ارشد،

14

Lotus Bold

عناوين زير بخش

دانشگاه شهيد چمران اهواز 149 ،صفحه.

12

Lotus

10

Lotus Bold

11

Lotus

ها
متن فارسي
عنوان جداول و
شكل ها
محتواي

فارسي

جداول

9

Times New Roman

11

Times New Roman

متن انگليسي

11

Times New Roman

نام مؤلفان به

محتواي انگليسي
جداول

انگليسي

 کليه اعداد بايد به صورت فارسي تايپ شوندواحد تمامي اعداد بايد در سيستم  SIباشد
 کلي ه فرم ول ه ا باي د ب ه ترتي ب ش ماره گ ذاري ش ده و ب ااس تفاده از بس ته Equation Editorدر ن رم اف زار Word
تهي ه گردن د و ب ه فرم ت  JPGو ي ا  Tifووض وح  dpi 300ب ه
همراه مقاله ارسال گردد
 ع رک کلي ه ش كل ه ا باي د 15و ي ا  7/5در نظ ر گرفت ه ش وند ودر متن در محل مشخص قرار گيرند
اگ ر ش كل ي ا ج دولي از مرج ع ديگ ر اخ ذ ش ده باش د ،ض من
درج ش ماره آن مرج ع در انته اي عن وان ش كل ي ا ج دول در
بخش مراجع نيز ارائه گردد
ش كل ه اي مق االت ب ه ص ورت فاي ل اص لي (در هم ان ن رم
اف زاري ک ه توس ط آن تهي ه ش ده ان د مانن د  Excelو غي ره)
ارسال گردد
 از بك ار ب ردن واژه ه اي انگليس ي در م تن مقال ه خ ودداريش ود .مع ادل انگليس ي کلم ات فارس ي و ن ام نويس نده (گ ان) ک ه
ب راي نخس تين ب ار در مقال ه ب ه ک ار مي رود ،ب ه ص ورت زي ر ن ويس
در ص فحه مرب وط درج گ ردد .زي ر ن ويس ه ا در ه ر ص فحه ب ا
گ ذاردن ش ماره فارس ي در گوش ه ب االي آخ رين ح رف از کلم ه،
در متن مشخص شوند
ارجاع ات باي د ب ر اس اس ن ام نويس نده و س ال انتش ار در
انتهاي جمله و در داخل پرانتز آورده شود
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چکيده
توليد نفت و گاز در ميادين نفتي و گازي همراه با توليد آب ( (Produced Waterميباشد .اکثر مخازن در ابتداي توليد ،حاوي
آب توليدي شيرين بوده که با گذر زمان و افزايش برداشت و افت فشار ،شوري آب توليدي افزايش يافته است .توليد آب شور
باعث ايجاد خوردگي و گرفتگي در تاسيسات سرچاهي و در نتيجه کاهش توليد گاز ميگردد .منشايابي اين پديده به منظور ارائه
راهکار مناسب جهت کم کردن شوري امري ضروري است .ميدان گازي خانگيران واقع در شمال شرق ايران داراي دو سازند
گازي مجزاي مزدوران در پايين و شوريجه در قسمت باالتر مي باشد .نمونه آب توليدي سرچاهي از چاههاي شور و شيرين در
مخزن مزدوران و  2نمونه درون چاهي از آبران زير مخزن (عمق حدود  3کيلومتري) جهت مقايسه و آناليزهاي مختلف گرفته
شد .مخزن مزدوران داراي دو مشکل عمده شوري باالي آب توليدي و همچنين حجم آب توليدي زياد بوده که در برخي از
چاهها باعث مرگ آنها شده است .نتايج نشان داد که دو نمونه عمقي آبران رفتار متفاوتي نشان ميدهند .بطوريکه نمونه عمقي
شماره  17که در ارتفاع باالتري از نمونه شماره  13گرفته شده است ،منشا انحالل نمک را نشان داده است ،در حاليکه نمونه
 ،13منشا آب درياي قديمي تبخير شده را نشان ميدهد .بنابراين در مخزن خانگيران ،آبرانهاي مختلفي وجود دارد که ميتوانند
هر کدام منشا احتمالي آبهاي توليدي سرچاهي باشند .نمونههاي آب توليدي سرچاهي شور رفتاري مشابه با آبران شماره  13را
نشان دادند .منشا آب توليدي شيرين نيز حاصل ميعان بخارات آب موجود در مخزن در طي توليد است .بنابراين آبهاي توليدي
شور سرچاهي حاصل اختالط آب شورابه با ترکيب مشابه آبران شماره  13با آب شيرين مانند بخار آب مايع شده موجود در
مخزن ميباشند.

کليدواژه :آب توليدي ،شورابه ،منشا شوري ،مخزن گاز مزدوران

افزايش حجم و شوري آبهاي توليدي چاههاي نفت و گاز ...

 -1مقدمه
توليد نفت و گاز در ميادين نفتي و گازي تقريبا همراه با توليد آب سازندي ( (Formation Waterيا شورابههاي نفتي
( )Oilfield brineميباشد (باقري .)1394 ،اکثر چاه هاي نفت و گاز به محض شروع توليد ،و در برخي موارد نيز پس از
گذشت مدتي از توليد ،شروع به توليد آب نيز ميکنند .همزمان با توليد نفت و گاز ،مقداري آب بصورت آب همراه
( (Produced Waterتوليد شده که اين آبها ميتوانند شور يا شيرين باشند ) .(Worden et al., 2005بيشتر مخازن در
ابتداي توليد و بهرهبرداري ،حاوي آب توليدي شيرين هستند .اما با گذر زمان و افزايش برداشت و افت فشار در مخازن،
آب شور نيز توليد ميگردد .شوري آبهاي توليدي از حدود  100تا بيش از  200000ميلي گرم بر ليتر نيز ميرسد (ميري و
همكاران .)1396 ،آبهاي توليدي شيرين ميتواند همان بخارات آب درون مخزن گاز بوده که در هنگام توليد گاز به
همراه آن به سطح زمين ميرسد و در اثر افت فشار و کاهش دما اين بخارات تبديل به مايع شده و توليد آب شيرين ميکند
) .(Birkle et al., 2009; Bagheri et al., 2014يكي از مهمترين سواالت در مورد آبهاي سازندي عميق در حوضههاي
رسوبي ،مربوط به منشاء آبهاي شور ميباشد .منشاء آبهاي شور درون مخزن (آب بين دانهاي) به مكانيسم تشكيل مخزن
در زمانهاي قديم بر ميگردد .هنگام تشكيل نفت و گاز ،بعد از مهاجرت ثانويه ،نيروي مويينگي سبب حرکت سيال در
خلل و فرج ميشود و در نهايت با وجود سنگينتر بودن آب نسبت به نفت ،آب به سمت پايين رانده ميشود .نيروي
چسبندگي باعث جلوگيري از رانده شدن تمامي آب شور درون مخزن به زير نفت ميگردد .به اين آب شوري که در درون
مخزن در محيط غيراشباع ميماند ،آب همراه درون حفرهاي و يا آب بين دانهاي گفته ميشود .هرچه خلل و فرج سنگ
کوچکتر باشد ،درصد آبي که در آن باقي ميماند نسبت به نفت يا گاز بيشتر ميشود .آب شور رانده شده به سمت پايين،
تشكيل سفرهي آب شور تحت فشار در زير مخزن نفت و يا گاز را ميدهد که در صنعت نفت به آن آبده و يا آبران گفته
ميشود (راهرو و همكاران .)1395 ،به آب شور درون و زير مخازن نيز آب ذاتي و يا آب سازندي بيان ميشود .تعيين منشا
شوري و منشا آب هاي توليدي به عنوان اولين راهكار جهت مديريت مخازن و افزايش توليد ،امري مهم ميباشد .عمق
زياد ،عدم مشاهده مستقيم  ،درجه حرارت و فشارهاي باالي اين مخازن ،ميزان امالح محلول زياد و ماهيت ناهمگن و
شكافدار آنها باعث شده است تا شناخت پديدههاي حاکم بر انتقال آب و تعيين شوري به راحتي انجام پذير نباشد .محيط
تشكيل مخازن گازي و نفتي در دنيا بيشتر از نوع محيط رسوبي دريايي-الگوني مي باشد ).(Kharaka et al., 2006
مطالعات اندکي در زمينه تعيين منشا شوري در مخازن در ايران انجام شده است و اين مطالعات جديد و در ابتداي کار مي-
باشد .ميدان گازي خانگيران در شمال شرق کشور و در فاصله  135کيلومتري از مشهد در مرز ايران و ترکمنستان نيز با
گذشت زمان و افزايش برداشت دچار مشكل توليد آب شور شده است .مخزن از نوع گاز ميعاني بوده است و از سازند
مزدوران و شوريجه توليد مينمايد .در سالهاي اخير توليد آب شور در تعدادي از چاههاي ميدان گازي خانگيران باعث
ايجاد خوردگي و گرفتگي در تاسيسات سرچاهي و پااليشگاه و بالتبع کاهش توليد گاز در اين مخزن گازي گرديده است.
به دليل توليد آب نمک همراه در چاههاي شماره  21، 57، 44 ، 40،43واقع در سازند گازي مزدوران در اين ميدان ،دبي
توليدي اين چاهها با محدوديت مواجه شده ،بطوريكه در پيش بيني بهرهبرداري چاهها ،دبي پيش بيني براي اين چاهها به
شدت محدود به توليد نمک اضافي گرديده است که به منظور کنترل وضعيت توليد آب نمک ،دبي چاهها کاهش داده شده
است .اين کاهش به دليل عدم توانايي تسهيالت مورد نياز گاز با ميزان نمكي باالتر از  3500ميليگرم در ليتر بوده که در
صورت توليد نمک بيش از حد ،مشكالت فراواني نظير خوردگي و کاهش بازدهي تاسيسات ايجاد مي گردد .بنابراين هدف
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از اين مطالعه بررسي اوليه و تعيين منشا شوري آبهاي توليدي در سازند گازي مزدوران در مخزن خانگيران با استفاده از
روشهاي مختلف ميباشد.

 -2زمين شناسي منطقه مورد مطالعه
مخزن گازي مزدوران واقع در ميدان گازي خانگيران در نزديكي شهرستان سرخس ،در شمال شرق ايران و در کمربند چين
خورده کپه داغ واقع شده است (شكل  .)1نيمه جنوبي اين کمربند در ايران و نيمه شمالي آن در ترکمنستان قرار دارد .اين
کمربند از ديدگاه هيدروکربوري به عنوان دومين حوضه مهم ايران به شمار مي آيد (شرکت نفت کاو .)1389 ،دوران دوم
زمين شناسي  ،دوران مهم ترين تحوالت زمين شناسي ايران به شمار مي آيد که طي رخداد سيمرين پيشين و پسين و
همچنين الراميد ،حوادثي چون تشكيل حوضه هاي رسوبي کپه داغ و زاگرس و گسترش آنها رخ داده است .حوضه
رسوبي کپه داغ پس از کوهزايي سيمرين ،که سبب بسته شدن اقيانوس تتيس کهن در ترياس پسين-ژوراسيک پيشين شد،
با رسوبگذاري سازند کشف رود در يک حوضه کششي پس از برخورد در ژوراسيک مياني پديد آمد .سازند کشف رود با
يک ناپيوستگي زاويهاي بر روي واحدهاي کهنتر (ترياس و پالئوزوئيک) جاي گرفته است .در حوضه کپه داغ ،پيشروي
دريا از باتونين پسين تا کالووين پيشين آغاز شده و به اين ترتيب سازندهاي چمن بيد ،مزدوران و شوريجه نهشته شدهاند.
با گذر زمان گاز در سنگ منشا تشكيل شده و به سمت اين اليههاي فوقاني حرکت کرده و آب شور درون حفرات به
سمت پايين رانده شده و در نهايت مخزن گاز تشكيل شده است ،بطوريكه گاز در باال و آب شور در پايين قرار مي گيرد،
گاز توانايي راندن تمام آب به سمت پايين را ندارد و مقداري آب شور در بين حفرات ريز به صورت آب بين دانهاي در
محيط غير اشباع قرار ميگيرد .سازند مزدوران و شوريجه سنگ مخزن اصلي در منطقهي کپهداغ هستند (شكل .)2
قسمتهاي مارن ،شيلي و تبخيري شوريجه ،پوشش مناسبي براي مخازن مزدوران در خانگيران فراهم کرده است .حوضه
کپه داغ شامل مخلوطي بسيار ناهمگن از شيل ،ماسه سنگ ،سيلت استون ،کربنات و کانيهاي تبخيري مانند انيدريت است
که به داليل ضخامت زياد طبقات رسوبي شامل اليه هاي ضخيم شيلي ،اليه هاي کربناتي و ماسه سنگ متخلخل و
تكتونيک نسبتاً آرام ميتواند به عنوان يک منطقه پتانسيلدار نفت و گاز مورد توجه قرار گيرد .به دليل اکتشاف گاز از
رسوبات سيليسي -آواري سازند شوريجه و نهشته هاي کربناته سازند مزدوران در ميدان هاي خانگيران و گنبدلي حوضه
کپه داغ در کشور پس از حوضه زاگرس در جايگاه دوم از نظر اکتشافات هيدروکربوري است (قربانپور .)1393 ،حوضهي
کپهداغ داراي سيستمهاي نفتي مختلفي شامل پوش سنگ  ،سنگ مخزن و سنگ منشأ ميباشد .سنگهاي مخزن و پوش
سنگ آنها در منطقه به دو گروه سنگ مخزنهاي مربوط به دوران مزوزئيک است که احتماال در تمام حوضه کپهداغ
گسترش و توسعه يافتهاند و ديگري سنگ مخزنهاي دوران پالئوزويک است که تنها در محدودهي جنوب غرب کپهداغ
شناسايي شدهاند.
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Gas Reservoir

شکل  :1نقشه راههاي دسترسي به منطقه مورد مطالعه

شکل  :2توالي چينه شناسي و سيستم نفتي سازندهاي حوضه کپه داغ )(Robert, 2014
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 -3مواد و روش انجام کار
در اين مطالعه از آب توليدي  7چاه گاز شور و شيرين در مخزن مزدوران طي دو مرحله زماني ،در پاييز و زمستان سال
 1396از تفكيک گرهاي ) (Separatorsسرچاهي جهت آناليزهاي مختلف نمونهگيري انجام شده است .بطوريكه چاههاي
شماره  10، 57، 44 ، 43، 40داراي آب توليدي شور و چاههاي شماره  21و  71نمايانگر چاههاي شيرين مخزن بوده است.
همچنين جهت مقايسه و تعيين منشا آبهاي توليدي ،از دو چاه گاز شماره  17و  13که به عنوان چاه مشاهدهاي تا آبران
(شورابه) سفره تحت فشار زير مخزن شوريجه (واقع در باالي مخزن مزدوران) حفاري شده است ،نمونه درون چاهي از
شورابه زير مخزن با استفاده از راندن نمونهگير به دورن چاه تا عمق حدود  3کيلومتري گرفته شده است به طوري که نمونه
چاه شماره  13از شوريجه  Bو نمونه چاه  17از شوريجه  Dگرفته شده است .موقعيت چاهها در شكل  3نشان داده شده
است .مقادير  pHو دما در محل نمونهبرداري و غلظت يونهاي اصلي و  TDSدر آزمايشگاه آب و زيست محيطي دانشگاه
صنعتي شاهرود جهت بررسي کيفيت آب به روش تبخير ،تيتراسيون و استفاده از دستگاه  ICانجام گرفت .همچنين براي
تفسير دقيقتر ،نتايج اين مطالعه با ساير مطالعات انجام شده در ايران و جهان مقايسه شده است.

 -4بحث و نتيجهگيري
جهت بررسي تغييرات ميزان شوري و رابطه آن با دبي توليدي از چاهها ،ميزان شوري و دبي برخي از چاههاي توليدي
در زمانهاي مختلف اندازهگيري شده است .با توجه به شكل  4در يكي از چاههاي مخزن مزدوران ،مشاهده گرديد که با
افزايش ميزان توليد ،مقدار شوري آبهاي توليدي با گذر زمان افزايش يافته است .بطوريكه از سال  1394با کاهش و
دوباره افزايش ميزان توليد از  15به  35ميليون فوت مكعب در روز ،ميزان شوري اوليه از  2000به  50000ميليگرم در ليتر
رسيده است .اين روند افزايش شوري در چند چاه ديگر نيز مشاهده شده است که احتماال افزايش برداشت و بالتبع نفوذ
آب شور از آبران به صورت پديده مخروط شدگي عامل اصلي اين افزايش شوري ميباشد .در چاههايي که با مشكل
شوري مواجه هستند ،با کم کردن دبي توليدي ،مقدار شوري تا حدودي کمتر شده است ،اما اين چاهها ديگر به حالت اوليه
با دبي توليدي زياد بر نميگردند ،ولي با مديريت درست مي توان از شور شدن بيشتر و حتي شور شدن ديگر چاههاي
شيرين در آينده جلوگيري کرد .در چاههاي مخزن مزدوران در مقايسه با ديگر مخازن همچون کنگان ،عالوه بر مشكل
افزايش شوري آب توليدي ،حجم آب توليدي نيز به نسبت حجم گاز توليدي زياد بوده و ايجاد مشكل مضاعف کرده
است.
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شکل  :3موقعيت چاههاي نمونهبرداري شده در منطقه مورد مطالعه

شکل  :4تغييرات شوري و دبي چاه گاز شماره  44مخزن

مزدوران

با توجه به شكل  ،5در چاههاي گازي مورد مطالعه ،با افزايش دبي گاز برداشتي حجم آب کل توليدي (مجموع حجم آب
شيرين و شور) چاه افزايش يافته است و اين افزايش حجم آب به مرور زمان سبب افزايش شوري در چاههاي ميدان
خانگيران شده است .البته اين عامل در چاههاي که در حال افزايش شوري بوده اند و شوري آب توليدي آنها کمتر از آب
آبران است ،باعث افزايش شوري شده است .در برخي از چاهها نيز با گذشت زمان و بدون افزايش دبي گاز توليدي ،مقدار
حجم آب توليدي و بالتبع شوري افزايش يافته است .بنابراين به دو دليل افزايش دبي گاز و همچنين گذر زمان ،حجم آب
توليدي و مقدار شوري افزايش يافته است.

شکل  :5نمودار حجم آب کل توليدي در مقابل حجم گاز و مقدار شوري آب توليدي
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 -1-4خصوصيات هيدروشيميايي عمومي:
مقدار شوري آبران موجود در سفره تحت فشار زير مخزن گاز شوريجه در منطقه مورد مطالعه مشابه با مخازن جنوب
ايران باالي  100000ميليگرم بر ليتر بوده است .الزم به ذکر است که آب درياي معمولي توانايي ايجاد چنين شوري را
ندارد ،ولي در طي پديده تبخير ،ميزان شوري آب باقي مانده افزايش پيدا کرده است .محيطهاي الگوني که از آب درياي
اصلي جدا شده اند دچار پديده تبخير شده و شوري را تا اين حد ميتوانند افزايش دهند؛ بنابراين با توجه به مطالعات
انجام شده ،شرايط تشكيل اين مخازن احتماال محيط الگوني است و مقدار شوري آنها با توجه به مقدار تبخير در زمان
قديم افزايش يافته است .جهت مقايسه مقدار شوري مخازن مختلف در ايران ،با نمونههاي گرفته شده از آبهاي توليدي
مخازن گاز کنگان ،مارون و شانول در شكل  6ارائه شده است .مقدار شوري آبهاي توليدي مخزن مزدوران کمتر از ساير
مخازن ميباشد .مقادير  TDSاندازهگيري شده از نمونههاي سرچاهي با دو نمونه گرفته شده از آبران شور زير مخزن
(شماره  17و  13خانگيران) نشانگر اين است که آبران زير مخزن بسيار شور تر و داراي  TDSباالتري از نمونه هاي
سرچاهي است (شكل  .) 6اين موضوع نشانگر اين است که آبهاي توليدي سرچاهي حاصل اختالط آب آبران شور سفره
تحت فشار زير مخزن با بخارات ميعان شده درون مخزن گاز با نسبتهاي مختلف ميباشد .با تغيير سهم آب شور در اين
چاهها ،مقدار شوري آبهاي توليدي آنها نيز تغيير کرده است.

شکل  : 6مقايسه مقدار شوري آبهاي توليدي و آبران موجود در سفره تحت فشار زير مخازن گاز مختلف

جهت بررسي هيدروشيميايي آبهاي توليدي و سفره تحت فشار عميق در مخزن گازي مزدوران و همچنين مقايسه نتايج با
ساير مخازن از دياگرامهاي پايپر و شولر نيز استفاده شده است .يكي از نمودارهايي که جهت نشان دادن و تفسير نتايج
شيميايي بكار ميرود ،نمودار پايپر است .اين دياگرام عمدتا براي تشخيص تيپ آب ،رخسارههاي هيدروشيميايي و مسير
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تكامل ژئوشيميايي در سفرهها مورد استفاده قرار ميگيرد ) .(Rittenhouse, 1967آبهاي توليدي گرفته شده از نظر مقدار
شوري از شيرين تا شورابه تقسيم بندي شدهاند .بطوريكه برخي از آب توليدي چاههاي گازي سازند مزدوران شيرين و در
حدود  1000ميليگرم در ليتر بوده و در چاههاي شور در حدود  100000ميليگرم در ليتر متغيير بوده است .تمامي نمونه-
هاي آبهاي توليدي شور داراي آنيون غالب کلر و کاتيون غالب ما بين سديم و کلسيم بوده که در زون آب شور قرار گرفته-
اند و در نتيجه داراي تيپ آب بين کلروه-کلسيک و کلروه-سديک ميباشد (شكل  .)7اما آبهاي شيرين با توجه به شيرين
بودن و کم بودن شوري ،در نزديكي زون شور قرار گرفتهاند که ميتواند به دليل اختالط کم آب شور در اين چاهها باشد.
با توجه به اينكه بخارات ميعان شده داراي مواد محلول نميباشند ،در نتيجه اختالط خيلي کم آب شور در اين آبها نيز حتي
ميتواند غالب بوده و تيپ آب را نزديک به شور نشان دهند .آبهاي توليدي شور و شيرين ساير مخازن و همچنين آب شور
مخزن تحت فشار زير مخزن گازها نيز رفتاري مشابه را نشان ميدهند.
Saline produced waters

Fresh produced water

شکل  :7دياگرام پايپر(سمت راست) و دياگرام شولر (سمت چپ) نمونههاي آبهاي توليدي مخازن مختلف

دياگرام شولر نيز جهت مقايسه بين نمونهها ،تعيين منشا اوليه ،طبقهبندي و تعيين غلظت يون غالب استفاده ميشود .اين
نمودار بر حسب ميزان غلظت آنيونها و کاتيونهاي اندازهگيري شده ،رسم شده است .تقريبا تمامي نمونهها آب شور مخزن
مزدوران رفتار و روند يكساني دارند که گواه بر منشا يكسان آنها ميباشد که با روند تغييرات يونهاي ساير مخازن نيز مشابه
است (شكل  .)7کلر و سديم و کلسيم يونهاي غالب يوني در اين آبها ميباشند .علت زياد بودن کلسيم ميتواند
واکنشهاي بين آب و سنگ ،آلبيتي شدن فلدسپار پالژيوکالز ،ددولوميتيشدن کلسيت ،تبديل کاني اسمكتيت به ايليت و يا
فيلتر شدن غشايي باشد .در ادامه به بررسي منشا اوليه آبران زير مخزن گاز و همچنين منشا آبهاي توليدي سرچاهي بطور
همزمان پرداخته شده است .منشا شوري آب هاي توليدي به طور کلي ميتواند انحالل نمک ،آب درياي قديمي تبخير شده
يا عهد حاضر ،آب جوي يا فيلتراسيون باشد .در اين مطالعه از روش هاي مختلف هيدروژئوشيميايي و عناصر فلزات
سنگين جهت تفكيک اين منشاها استفاده شده است .همچنين جهت تفسير بهتر و درک عميقتر ،نتايج با ساير مخازن ايران
و دنيا مقايسه شده است.
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 -2-4منشا آب و شوري آبهاي توليدي
الف -روش هيدروژئوشيميايي
عوامل متعدد مانند تبادل کاتيوني ،نفوذ آب شور دريا و آب هاي محبوس يا فسيلي و قديمي ) (Formation waterکه
غالبا حاوي مواد معدني زيادي هستند مي توانند بر شوري آب تاثير گذارند .ترکيب شيمايي آب شور براي هرحوضه بسته
به شرايط هيدرولوژي قديمي منطقه ،متفاوت ميباشد .عناصر اصلي در شورابههاي نفتي کلسيم ،سديم ،سولفات و کلر بوده
و ساير يونها داراي غلظت کمتري هستند ) .(Rittenhouse, 1967شورابههاي نفتي نسبت به آب دريا داراي غلظت
بيشتري از عناصر مانند کروم ،ليتيم ،منگنز ،سيليسم و استرانسيم ميباشند .در طي واکنش سنگ-آب و يا تخريب
فلدسپارها ،مقادير زيادي يونهاي پتاسيم ،استرانسيم ،باريم و ليتيم به آبهاي توليدي اضافه ميگردد؛ درحالي که عناصري
مانند مس ،پتاسيم و نيكل داراي فراواني حدود نصف آب دريا هستند .با استفاده از نسبتهاي  I/Cl، Na/Cl، Br/Clميتوان
منشا شوري حاصل از انحالل نمک را از ديگر منشاها جدا کرد ) .(Fontes and Matray, 1993در ابتدا با استفاده از
نسبت  Na/Clبه بررسي منشا شوري اين مخزن پرداخته شده است .اگر اين نسبت يک باشد نشانگر انحالل نمک بوده که
بصورت خط مستقيم در شكل  8نشان داده شده است؛ اما اگر اين نسبت کمتر از  0/65باشد و قسمت پايين خط انحالل
واقع شود ،منشا شوري ميتواند آب درياي قديمي تبخير شده باشد و همچنين اگر نسبت  Na/Clحدود  0/85باشد ،منشا
شوري ميتواند آب دريا عهد حاضر باشد ) (Holser, 1979; Sanders, 1991که از نمونه آب خليج فارس جهت مقايسه
نيز استفاده شده است .نمونهي آبران زير مخزن گاز از دو چاه شماره  17و  13رفتاري متفاوت دارند .اين دو چاه در دو
عمق مختلف قرار دارند .چاه شماره  17رفتاري مشابه با انحالل نمک را نشان مي دهد و داراي نسبت نزديک به انحالل
ميباشد اما چاه شماره  13داراي نسبت  Na/Clکمتر از  0/85بوده و منشا آب درياي قديمي تبخير شده را نشان ميدهد.
بنابراين اگر منشا نمونه آبهاي توليدي سرچاهي آبران زير مخزن گاز باشد ،بايستي رفتاري مشابه با آبران را نشان دهند .در
اين مطالعه در تمام نمونههاي سرچاهي چاههاي شور ،نسبت  Na/Clمحاسبه شده حدود  0/75ميباشد که نشان ميدهد
انحالل نمک و آب درياي عهد حاضر نميتواند منشا شوري آنها باشد و احتماال آب درياي قديمي تبخير شده منشا اوليه
اين آبها ميباشد .اين نسبت يوني مربوط به مخازن گازي ديگر در ايران همچون کنگان ،مارون و شانول و در دنيا مربوط به
مخ ازن تكوميناسان مكزيک و انگلستان جهت مقايسه در شكل ترسيم شده اند .مخازن مارون کنگان و شانول داراي نسبت
مولي  Na/Clتقريبا نزديک بهم بوده که نشانگر عدم منشا بودن هاليت مي باشد و منشا آن شورابه هاي نفتي يا همان آب
درياي قديمي ميباشد KAW .نيز که از آبران کنگان گرفته شده است داراي منشا آب درياي قديمي تبخير شده مي باشد
) .(Bagheri et al., 2014اما مخزن گازي در انگلستان ) (Ukبا توجه به نمودار نشان از انحالل نمک دارد .اين نسبت در
مخزن مكزيک در محدوده شورابه نفتي و آب درياي قديمي قرار گرفته است.
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شکل  :8نمودار نسبت  Na/Clبه  Clو نسبت وزني  I/Clدر برابر  Clدر شورابه توليدي مخازن ايران و دنيا

غلظت يد محلول در آبهاي شور عميق از کمتر از  0/01تا  100ميليگرم در ليتر تغيير ميکند ) .(Carpenter, 1987آب
هاي قديمي داراي مقدار يد بيشتري نسبت به آب هاي عهد حاضر و آب هاي حاصل از انحالل نمک ميباشند.
) (Carpenter et al., 1974; Birkle et al., 2002نسبت وزني  I/Clنيز جهت تشخيص و تمايز بين منشاهاي شوري
استفاده ميشود .در اين نمودار نسبت وزني  I/Clدر برابر  Clمخازن مزدوران ،شانول ،مارون ،کنگان ،و تكوميناسان در
مكزيک و انگلستان در شكل  8نمايش داده شده است .اگر منشا شوري انحالل نمک باشد مقدار نسبت يد به کلر از نظر
وزني کمتر از

خواهد بود در حالي که اين نسبت در شورابه هاي نفتي بيشتر از

است (Bagheri

) .et al., 2014مقدار نسبت  I/Clدر آب فسيلي حدود  0/001ميباشد ،بطوريكه در شورابه با تيپ  ،Ca-Clمقدار نسبت
 I/Clحدود 0/0001بوده ولي در شورابه هاي  Na-Clاين نسبت به  0/003افزايش مييابد ) .(White, 1957مقايسه مقادير
نسبت  I/Clدر شورابه هاي مخزن گازي مورد مطالعه با مقادير فوق ،انحالل نمک را به عنوان منشا شوري رد ميکند.
مقادير نسبت  I/Clدر آب هاي توليدي مخزن مزدوران کمي بيشتر نسبت به شانول و کنگان است که نشانگر اين است که
انحالل نمک نميتواند منشا شوري آب هاي توليدي مخزن مزدوران باشد.
برم بهترين ردياب براي تعيين منشا شوري ميباشد زيرا اين يون پايستار بوده و از محلول به راحتي حذف نميشود و
به دليل داشتن شعاع يوني بزرگ ،وارد واکنش شيمايي نميشود ) .(Shouakar-Stash et al., 2007برم بيشتر در آب هاي
شور عميق (مناطق نفتي و گازي) وجود دارد و داراي غلظت بين  1تا  600ميلي گرم بر ليتر است (Mccaffrey et al.,

) .1987به طور کلي براي بررسي منشا و تكامل شورابهها ،غلظت يونهاي اصلي را در مقابل غلظت برم ترسيم و تفسير
ميکنند ) .(Kharaka and Hanor, 2004با استفاده از نسبت برم به کلر ميتوان منشاهاي شوري همچون انحالل نمک،
آب درياي تبخير شده ،اختالط بين آب شيرين و شورابه ،اختالط بين شورابه با انحالل نمک و اختالط بين آب دريا با
ديگر آب ها را تشخيص داد .تبخير آب دريا باعث افزايش خطي برم و کلر تا زمان رسيدن به اشباع هاليت در مقدار کلر
برابر با  162000ميشود که بصورت خط ضخيم در شكل  9نشان داده شده است و به عنوان خط تبخير آب دريا (Sea

)) water Evaporation Trend (SETنام برده شده است ) .(Carpenter, 1987در طول تبخير آب دريا غلظت برم و
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کلر تا زمان اشباع شدن آب نسبت به هاليت و رسوب اولين بلور نمک اضافه ميشود و روي خط تبخير آب دريا قرار مي
گيرد .زماني که غلظت کلر برابر با  162000ميليگرم در ليتر و برم برابر با  500ميليگرم در ليتر گرديد ،محلول نسبت به
هاليت اشباع شده و کلر و سديم به صورت بلور نمک رسوب ميکند در اين شرايط با افزايش تبخير ،کلر افزايش نيافته و
برم تغليظ مي گردد ) .(Birkle et al., 2002 and 2009افزايش برم به صورت يک خط افقي روي نمودار مشاهده مي-
شود .پس با زياد شدن تبخير آب دريا ،غلظت برم در آب باقي مانده زياد ميشود زيرا برم انحاللپذيري بيشتر و شعاع
يوني بزرگتري نسبت به يون کلر دارد ) .(Walter et al., 1990خط روند تبخير آب دريا ) (SETبه صورت خط ممتد و
ضخيم در نمودار شكل  9نشان داده شده است ) .(Carpenter, 1987پايينترين نقطه اين خط مربوط به آب دريا ميباشد
که در شكل مشخص است .اگر نمونهاي باال خط تبخير آب دريا قرار بگيرد ،نشانگر منشا شوري انحالل نمک ميباشد.
نمونههاي با منشا آب درياي تبخير شده قديمي ،بر روي خط تبخير آب دريا قرار ميگيرند .نمونه آبهاي جوي و شيرين-
تر و آبهايي که در اثر اختالط آبهاي جوي قديمي و شورابه قديمي باقي مانده از تبخير و آبهاي شيرين به وجود آمده
باشند به دليل غلظت کمتر کلر و برم ،زير خط تبخير آب دريا قرار ميگيرند ) .(Bagheri et al., 2014براي بررسي
انحالل نمک به عنوان منشا شوري يک نمونه آب شور حاصل از انحالل نمک گنبد نمكي نيز پالت شده است .نقطه
مربوط به چشمه شور گنبد نمكي در باالي خط تبخير مشاهده ميشود و انحالل نمک براي اين چشمه را نشان ميدهد.
نمونه آبران شماره  17و نمونه هاي مخزن انگلستان در باالي خط قرار گرفته و اين حاکي از آن دارد که منشا آن ها انحالل
نمک ميتواند باشد .نمونههاي آبران شماره  13مزدوران و نمونه آبران زير مخزن کنگان که با  KAWنشان داده شده بر
روي خط تبخير آب درياي قديمي ) (SETو بعد از مرحله رسوب نمک قرار گرفته است که نشان از منشا آب درياي
قديمي تبخير شده دارد .نمونههاي سرچاهي مخزن مزدوران ،شانول و کنگان در زير خط تبخير آب دريا ) (SETبر روي
خط اختالط آب شيرين و يک شورابه با منشا آب درياي تبخير شده ،قرار گرفته است .اين شورابه ميتواند ترکيبي مشابه به
آبران داشته باشد .با توجه به محل آبران و نمونه هاي مخزن مزدوران ميتوان نتيجه گرفت که منشا شوري آبهاي توليدي
مي تواند اختالط بين آب شور مانند آبران با آب شيرين درون مخزن مزدوران باشد .شورابه ديگر مخازن همچون
تكوميناسان مكزيک ،مارون و کنگان نيز تقريبا داراي منشا آب درياي تبخير شده قديمي ميباشند.
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شکل  : 9نمودار لگاريتم يون برم در مقابل کلر و سديم در آب هاي توليدي مخزن مزدوران و ديگر مخازن ايران و دنيا

از رابطه بين سديم در مقابل برم نيز جهت تفكيک منشاها استفاده شده است .خط تبخير آب دريا ) (SETبا خطي ضخيم
در شكل  9نشان داده شده است .با افزايش تبخير و رسوب نمک در آب باقي مانده روند تغييرات سديم مسير نزولي پيدا
ميکند که علت آن مي تواند کم بودن نسبت سديم به کلر  0/85در آب دريا باشد ) . (Bagheriet al., 2014اين رابطه نيز
نتايج مشابه با رابطه کلر در مقابل برم را نشان ميدهد .رابطه  Cl/Brدر مقابل  Na/Brجهت تفكيک منشا انحالل نمک
)) (Halit Dissolusion Trend (HDTو آب درياي تبخير شده قديمي ) (SETاستفاده ميشود .خط تبخير آب دريا و
خط انحالل نمک با شيب  1:1با داده هاي استاندارد ترسيم گرديده است .شورابههايي که از انحالل نمک نشات ميگيرند،
داراي غلظت بيشتر  Cl/Brو  Na/Brنسبت به آب دريا ميباشند .اين در حالي است که شورابههاي نشات گرفته از آب
دريا تبخير شده داراي  Na/Brو  Cl/Brکمتر از آب دريا هستند Cl/Br .آب دريا حدود  286ميباشد (Walter et al.,

) .1990; Sanders, 1991نمونههاي آبران شماره  17و مخزن انگلستان در مسير خط انحالل نمک قرار گرفته است اما
نمونههاي آب توليدي مخزن مزدوران به همراه ديگر مخازن در مسير خط تبخير آب دريا ) (SETقرار گرفتهاند که نشانگر
اين است که انحالل نمک منشا شوري نيست و همه آن ها منشا يكساني داشتهاند.
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شکل  :10مقادير Cl/Brدر مقابل Na/Br

يكي از منشاهاي محتمل ديگر شوري در مخازن عميق ،در اثر فيلتر شدن توسط رسها ميباشد .براي بررسي اين موضوع
در آب توليدي از نمودار نسبت  Ca/Naدر برابر  Clو رسم نمودار نسبت  Li/Rbدر مقابل  Na/Caاستفاده شده است .اثر
غشايي توسط رسها و سنگهايي مثل شيل به وجود ميآيد .وقتي آب تحت فشار از شيلها عبور ميکند ،شيلها مانعي
براي حرکت عناطر با شعاع يوني بزرگتر را ايجاد ميکنند و باعث فيلتر شدن برخي از يونها و کاهش غلظت آنها در آب
عبوري از شيل ميگردد .درباره عناصر کلسيم و کلر بدين گونه است که چون اندازه کلسيم بزرگتر از سديم است مقداري
از کلسيم و کلر به دليل شعاع يوني بزرگتر توسط رس و شيل فيلتر ميشود ،پس مقدار غلظت کلسيم و کلر در آب باقي
مانده پشت شيل ،افزايش يافته و بالتبع نسبت کلسيم به سديم با افزايش شوري در آب باقي مانده نيز زياد ميگردد
( .)Kharaka and Thordsen,1992با افزايش شوري آب ورودي ،کارايي اثر فيلتر شدن غشايي کمتر ميشود (Kharaka
) .and Berry, 1973در اثر عمل فيلتر شدن (اثر غشايي) ،نسبت  Li/Rbهمراه با نسبت  Na/Caافزايش مييابد (Birkle

) .e al., 2002نمونههاي آب توليدي مخزن مزدوران به همراه ديگر مخازن جهت مقايسه در شكل  11پالت شدهاند .با
توجه به شكل ،با افزايش نسبت  ،Na/Caنسبت  Li/Rbثابت باقي مانده است که اين نشانگر عدم اثر غشايي در مخزن
مورد مطالعه است .در مخزن کنگان ،مارون و شانول نيز اين روند مشاهده ميشود .اما در منطقه مكزيک در ميدان
تكوميناسان ،روند مثبت در نمونهها آشكار است و تصديقي براي وجود اثر غشايي در اين مخزن ميباشد .فرايند غشايي
توانايي افزايش شوري را تا اين اندازه ندارد .زيرا رسها در طي گذر زمان توانايي فيلتزاسيون خود را از دست داده و يونهاي
کلر و سديم نيز عبور مي دهند.
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شکل :11نمودار نسبت  Ca/Naدر برابر  Clو نسبت  Rb/Liدر برابر  Ca/Naبه منظور بررسي اثر فيلتر شدن غشايي

ب) روش زمينشناسي و بررسي محيط رسوبي
سازند مزدوران عمدتا کربناته با تخلخل و خواص مخزني خوب که از سنگهاي کربناته ضخيم اليه و صخره ساز تشكيل
شده است .ميان اليههاي مارن و شيل نيز به صورت اليههاي فرعي در آن ديده ميشود .در شرق منطقه اليههايي ضخيم
دولوميت در سازند مشاهده مي گردد که داراي تخلخل قابل توجهي است .با توجه به وجود ناپيوستگي در قاعده سازند
شوريجه و همبري تدريجي آن با آهک تيرگان به نظر مي رسد که با کاهش ناگهاني سطح آب دريا رسوبات سازند
مزدوران در انتهاي ژوراسيک از آب خارج شده است .با پايين آمدن سطح آب دريا منطقه شرايط رودخانهاي پيدا کرده و
در آن رسوبات قارهاي و رودخانهاي گسترش يافتهاند .پيشروي و باال آمدن سطح آب دريا در زمان بارمين-آپسين سبب
نهشته شدن آهک تيرگان در منطقه گرديده است .ماهييت ليتوفاسيسها و ميكروفاسيسهاي سازند مزدوران نشانگر
رسوبگذاري در يک پالتفرم کربناته در زير محيطهاي بين جزر و مدي ،سابخا الگون و سد ميباشد (Afsha Harab,

) .1979نتايج حاصل از بررسي مغزههاي موجود از سازند مزدوران در چاههاي  1و  30در زمان اکتشاف واقع در ميدان
خانگيران شرايط محيطي مشابه با انواع توصيف شده را به خوبي نشان ميدهد (شرکت نفت کاو )1389 ،بنابراين با توجه
به شرايط محيط رسوبي سازند مزدوران ميتوان بيان کرد که بخشهايي از توالي مزدوران در يک محيط الگوني و پهنه
جزرومدي کم عمق تشكيل شده است که داراي ريز رخساره گرينستون بايوکالستي (رخساره  Aمحيط الگوني) ،گرينستون
اووئيدي ماسهاي و گرينستون بايوکالست دار (رخساره  Bمربوط به محيط سدي) ،رخساره سيلسي آواري عمده چرت
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آرنايت و ساب ارنايت (رخساره  Cجزرو مدي) ميباشند .در محيط الگون آب درياي باقي مانده ،تبخير شده و شوري آن
افزايش يافته است و همزمان با رسوبگذاري در بين رسوبات باقي مانده است .با توجه به شواهد زمينشناسي و محيط
تشكيل بخشهايي از توالي سازند مزدوران در زير محيطهاي پهنه جزرو مدي و الگون يک پالتفرم کربناته ميتوان بيان کرد
که شورابه مخزن ميتواند منشا الگوني و يا همان آب درياي تبخير شده قديمي باشد.

 -5نتيجهگيري
توليد آب شور در مخازن خانگيران و ديگر مخازن ايران سبب بروز مشكالت فراوان ي از جمل ه خ وردگي و گرفتگ ي در
تاسيسات سرچاهي و کاهش اجباري توليد گاز شده است .روش هاي مختلفي مانند هيدروژئوشيميايي ،ايزوتوپي و زم ين-
شناسي جهت تعيين منشا آب و شوري وجود دارد که در اين مطالعه از روشهاي هيدروژئوشيمايي و زمينشناسي اس تفاده
شده است .ميدان گازي خانگيران واقع در شمال شرق مشهد داراي دو سازند گازي مجزاي مزدوران در پ ايين و ش وريجه
در قسمت باالتر ميباشد .مخزن مزدوران در مقايسه با ديگر مخازن گازي ،داراي دو مشكل عمده شوري باالي آب توليدي
و همچنين حجم آب توليدي زياد بوده که در برخي از چاهها باعث مرگ آنها ش ده اس ت .در اي ن مخ زن ،دو ن وع آب ران
مختلف با منشا متفاوت وجود دارد که هر کدام مي توان د منش ا احتم الي آب تولي دي ش ور س رچاهي باش ند .در مخ زن
مزدوران ،برخي از چاههاي واقع در يال شمالي دچار شوري باال شدهاند .ب ا اس تفاده از نس بته اي ي وني  I/Cl، Na/Clو
 Br/Clو  ...ميتوان نتيجه گرفت که آبهاي توليدي شور سرچاهي داراي منشا يكسان با آبران شماره  13ميباشند ک ه م ي-
توان آب درياي تبخير شده قديمي باشد .با توجه به اينكه آبهاي توليدي حاصل اختالط آب شور و شيرين هستند ،بن ابراين
ميتوان بيان کرد که آبهاي توليدي حاصل اختالط شورابه اي با رفتاري مشابه ب ا آب ران ش ماره  13و آبه اي ش يرين درون
مخزني ميباشند .با توجه به شرايط محيط رسوبي مخزن مزدوران ميتوان بيان کرد که اين مخ زن در ي ک مح يط الگ وني
تشكيل شده است و در محيط الگوني نيز آب درياي باقي مانده ،تبخير شده و شوري آن افزايش يافته اس ت و همزم ان ب ا
رسوبگذاري در بين رسوبات ته نشين شدهاند و تشكيل مخزن و آبران را دادهاند .پس با استفاده از نتايج زمينشناس ي م ي-
توان بيان کرد که آبران زير مخزن ميتواند منشا الگوني و يا همان آب درياي تبخير شده قديمي را داشته باشد .ش يمي آب
توليدي مخازن نفت و گاز در طول زمان ميتواند به وسيله فرايندهاي تبخير و واکنش هاي دياژنتيک ثانوي ه مانن د واک نش
بين سنگ و آب و يا واکنش بين آب و گاز دچار تغيير گردد .عمق زياد و عدم مشاهد مستقيم ،دم ا و فش ار ب االي آب در
مخزن ،ميزان امالح محلول زياد و ماهيت ناهمگن و شكافدار اين ميدان گازي باعث شده اس ت ت ا ش ناخت پدي ده ه اي
حاکم بر انتقال آب و تعيين منشا شوري به راحتي انجام پذير نباشد .منشا يابي ب روز اي ن پدي ده ب ه منظ ور ارائ ه راهك ار
مناسب جهت کم کردن شوري آب توليدي و پيشگيري از وقوع آن در چاهايي که بالقوه آم اده تولي د آب و نم ک اض افي
هستند ولي اين پديده در آنها بروز نكرده است در جهت مديريت بهتر مخزن و افزايش توليد گاز امري ضروري است.
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سپاس و قدرداني
از شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق مشهد به خاطر در اختيار قرار دادن اطالعات اوليه و همچنين مساعدت در نمونه
برداري و همچنين از دانشگاه صنعتي شاهرود به دليل در اختيار گذاشتن امكانات الزم در طول اين تحقيق قدرداني مي-
گردد .همچنين از داوران مقاله آقايان دکتر عزيز اله طاهري و دکتر رضا جهانشاهي تشكر و قدرداني مي گردد.
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چکيده
امروزه صنعت نفت بسيار متكي به تعيين دقيق خصوصيات سنگ مخزن است که اين مهم ميتواند سبب کاهش هزينهها و ريسک
برنامه ريزي توليد شود .سنگ مخزن همواره با افت فشار منفذي ناشي از توليد متراکم ميشود که اين امر سبب افزايش تنش مؤثر،
فشردگي مخزن و تغييرات در خواص مخزني ميگردد .از آنجاييكه اين تغييرات فشار ميتواند بر خواص پتروفيزيكي اثرگذار باشد،
در اين مطالعه ،چندين نمونه سنگ مخزن کربناته با بافت و نوع تخلخل متفاوت براساس تصاوير سيتي اسكن و طبقه بندي آرچي
تحت بارهاي متوالي و کوتاه مدت ،از  600تا  6000پوند بر اينچ مربع قرارگرفتهاند و خصوصيات پتروفيزيكي و تراکمي آنها شامل
حجم فضاي منفذي ،نفوذپذيري و تراکمپذيري توسط دستگاه  CMS-300مورد مطالعه قرار گرفته است .همچنين بررسي ساختاري
و ناهمگني نمونه مغزهها توسط تصاوير سيتي اسكن مورد آناليز قرار گرفتهاند .در واقع به کمک اين پژوهش شناسايي اندازه اثر
پسماند بر روي نمونه سنگ مخزن در اثر افزايش و کاهش فشار ،طي اعمال بار سيكليک مقدور خواهد بود .نتايج حاصل نشان دادند
که در اثر بارگذاري تغييرات حجم فضاي منفذي و نفوذپذيري روند کاهشي از خود نشان ميدهند ،بطوريكه کاهش نفوذپذيري
چندين برابر کاهش حجم منفذي است .همچنين اين کاهش حجم فضاي منفذي در نمونههاي داراي تخلخل حفرهاي با شدت کمتري
است که اثر همگني و نوع تخلخل بر ميزان پديده پسماند را نشان ميدهد .همچنين نتايج بهدست آمده از چگونگي رفتار سنگ مخزن
تحت تنشهاي مختلف در اين مطالعه ،ميتواند الگوي مناسب براي مطالعات مربوط به تزريق گاز به منظور ازدياد برداشت و همچنين
متناسب با اهداف مرتبط ديگر نظير ذخيرهسازي گاز طبيعي را فراهم آورد.
کليد واژهها :سنگ مخزن کربناته ،طبقه بندي آرچي ،بارگذاري سيكليک ،تخلخل ،تراوايي ،تصاوير سيتي اسكن.
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-1مقدمه
تعيين دقيق پارامترهاي مخزني ،يک مسأله اساسي در مطالعات و مديريت مخازن هيدروکربوري است .يكي از مهم ترين و
مؤثرترين اين پارامترها ،خواص پتروفيزيكي و تراکمي سنگ مخزن ميباشند که در محاسبات و تخمين مخازن نقش بسيار
مهمي دارند .از اين رو مطالعه و بررسي اين پارامترها به منظور توليد و صيانت از مخازن ،از اهميت خاصي برخودار است.
استفاده از دادههاي آزمايشگاهي نظير مطالعات سنگ مخزن ،همواره دقيقترين و در عين حال تاييد کننده روشهاي ميداني
بوده است [2 ،1و .]3سنگ مخزن همواره با افت فشار منفذي متراکمتر ميشود .اين خاصيت تراکمي سنگ مخزن که انرژي
الزم براي خروج نفت را فراهم ميآورد از اهميت زيادي در مطالعات مهندسي مخزن برخوردار است .از اينرو ضريب
تراکم پذيري براي ارزيابي انرژي رانشي که سنگ در فرآيند توليد ميتواند فراهم آورد ،تعريف شده و براي اغلب مخازن
دنيا محاسبه شده است [ .]4هال تراکم پذيري سنگ مخزن را يک فاکتور مهم در محاسبات مهندسي مخزن عنوان کرده که
در برخي موارد ناديده گرفته ميشود .او رابطهاي بين تراکمپذيري حجم منفذي و تخلخل اوليه را بر اساس نتايج
اندازهگيريهاي آزمايشگاهي ارائه داد .براي سالها از معادلهي هال به عنوان روش اصلي محاسبهي تراکمپذيري در بسياري
از نرمافزارهاي تجاري تفسير چاهآزمايي و شبيهسازي عددي مخزن استفاده ميشد [ .]5کاهش فشار سيال سازندي در اثر
توليد از مخزن ،باعث ميشود فشار خالص روباره افزايش يابد ،که اين افزايش فشار خالص روباره سبب فشردگي فضاي
منفذي در سنگ مخزن ميشود [ .]6ليو و همكاران با رويكرد تحليلي و با استفاده از منحنيهاي تخلخل و تنش
محصورکننده به دست آمده از آزمايش بر روي نمونههاي سنگي ،ضرايب رابطهي تحليلي تراکمپذيري منفذي و تخلخل با
تنش را به دست آوردند .در اين رويكرد ،ابتدا رابطهي تنش-کرنش مناسبي براي سنگ ارائه شده و سپس روابط رفتاري
بين تنش و خصوصيات مكانيكي-هيدروليكي سنگ مخزن استخراج ميشود [.]7
درک تغييرات تراوايي و تخلخل حين توليد ،نقش مهمي در استراتژيهاي توليد هيدروکربن مخزن بازي ميکند .اثر پديده
پسماند روي استراتژيهاي توليد در مخازن با تراوايي بسيار کم مثل مخازن ماسه سنگي سفت ،کربناتهي سفت و سازند-
هاي شيلي دوچندان ميباشد ،زيرا تغيير در تنش همراه با تغييرات تخلخل و تراوايي ميتواند روي جاذبه /دافعه و توزيع
مكانيسمهاي انتقال که از مكانيسمهاي اصلي در مخازن با تراوايي کم يا بسيار کم هستند اثر گذار باشد [8و9و .]10همچنين
الحرثي و همكاران تغييرات فشارمنفذي را تحت بارگذاري هيدرواستاتيک با هدف بررسي ميزان پديده پسماند و اثر تراکم
پذيري بر نفوذپذيري مطالعه نمودند .آنها نشان دادند که اثر فشار منفذي بر تغييرات تراوايي بشدت به مسير تنش وابسته
است ،همچنين ميزان پديده پسماند در نمونههاي با نفوذپذيري پايين واضح تر ميباشد [ .]11هيوز گزارشاتي از روند
کاهشي گاز توليدي از چاههاي افقي ارائه نمود .اين نرخ سريع کاهش در هيدروکربن توليدي در کاهش سريع فشار
جرياني ته چاهي نيز مشاهده شده است [ .]12گزارشاتي از کاهش سريع فشار در تحقيقات صورت گرفته توسط ايكر و
همكاران و اندرسون و همكاران آورده شد .اين کاهش سريع نرخهاي نفت و گاز توليدي و فشار جرياني ته چاهي عمدتاً
به خاطر خروج سريع تر سيال از قسمتهاي تحريک شدهي مخزن در قياس با سيال جايگزين شونده از ماتريكس
(خميره) سنگ ميباشد .اگرچه اين کاهش سريع در فشار و نرخ ميتواند به علت آسيب سازند (کاهش تراوايي) ايجاد شده
توسط افزايش تنش خالص در طول بازهي توليد از مخزن هم قلمداد شود ،اما کاهش تخلخل و تراوايي در تنش خالص
(باربرداري خالص) ،و پديده پسماند آنها ميان مسيرهاي بارگذاري و باربرداري تنش بسيار مورد اهميت است
[13و14و15و .]16اسكينر و همكاران يک ارتباط و همبستگي بين عدد سيتي ،تخلخل ماتريكس و نفوذپذيري ارائه دادند
که امكان توصيف مشخصات سنگهاي مخزني با ناهمگني باال را فراهم ميسازد [ .]17عبدبايو و همكاران در مطالعات
خود از تصاوير پروفايل سيتي اسكن سنگ مخزن کربناته با ناهمگني باال در عمليات سيالبزني مغزه جهت ازدياد برداشت
تحت تزريق دي اکسيد کربن و ذخيره سازي بصورت زمان آني بهره بردند تا بتوانند تغييرات توزيع اندازه دانهها و منافذ در
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اثر واکنش بين سنگ و سياالت را بررسي کنند [ .]18سيوان رابطه اي را براي خواص سنگ مخزن وابسته به تنش بر مبناي
ناپيوستگي هاي شيب در محدوده باال و پايين تنش تسليم ارائه داد و به اين نتيجه رسيد که در مخازن با شكافهاي طبيعي
تحت فرآيندهاي بارگذاري/باربرداري ،تغيير شكل شكافها و ماتريكس ،فاکتور غالب در بررسيهاي شيب در محدوده
تنش موثر بحراني ميباشند [.]19
با توجه به پيشينه پژوهش ،انجام مطالعات جامع خواص سنگي از اين دست ،پيش از انجام فرآيندهايي مثل تزريق گاز و
تعيين فشار بهينه توليد از مخزن بيش از پيش ضروري است .از اين رو مطالعه پديده پسماند نمونه سنگ مخزن ،بعنوان
پارامتر کمتر بررسي شده ،جزء ضروريات مطالعاتي و پژوهشي ميباشد .در اين مطالعه 13 ،نمونه سنگ مخزن کربناته
تحت بارهاي متوالي و کوتاه مدت  600تا  psi 6000با استفاده از دستگاه  CMS-3001قرار گرفتند .بررسي ساختاري ،نوع
تخلخل ،ناهمگني و بررسي وجود شكستگي در نمونه مغزهها توسط تصاوير سيتي اسكن مورد بررسي قرارگرفته است.
خواص پتروفيزيكي (تخلخل و تراوايي) و تراکم پذيري نمونهها در حين بارگذاريهاي مختلف اندازه گيري ميشوند و با
تغييرات مشاهده شده  ،ميزان پديده پسماند مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد که اين موضوع خود رويكردي متفاوت و
جديد در اين سطح از مطالعات در اين زمينه است.

-2پديده پسماند و اهميت آن در مخازن هيدروکربني
سنگ ها برعكس بسياري از مواد (مانند فلزات) ،از استحكام کششي پاييني برخوردار ميباشند .بنابراين با استفاده از
آزمايشات تراکم پذيري و اعمال بار معموالً ميتوان مدولهاي سنگ را بدست آورد .در هنگام تحت فشار قرار دادن يک
نمونه سنگ با استفاده از تنش محوري ،نمونه سنگ در برابر تنش تغيير شكل خواهد داد (شكل  .)1همانگونه که در شكل
( )1مشاهده ميشود ،در ابتداي افزايش تنش ،تغييرات کرنش نسبت به تنش يک حالت خطي را دارد که حاکي از بسته
شدن ترکهاي موئين و فضاي متخلل ميباشد و شيب نمودار در ابتدا (قسمت  )Aکمتر از ساير مراحل بارگذاري است که
بيانگر باال بودن تغييرات کرنش نسبت افزايش تنش است .پس از رسيدن تنش به يک مقدار ،شيب نمودار به يک حالت
تقريباً ثابت ميرسد (قسمت  .)Bدر صورتي که پس از اتمام آزمايش ،چرخه افزايش فشار بر روي سنگ را بر عكس کنيم
و تنش وارد شده بر روي سنگ را بتدريج کاهش دهيم ،منحني تنش-کرنش ،روال افزايش کرنش برحسب تنش را در
حالت فشردگي نخواهد داشت .به اين پديده که منجر به عدم هم خواني نمودار رفتار سنگ در حالت اعمال فشار
(بارگذاري) و رفع فشار (بار برداري) است پديده پديده پسماند مينامند .موارد ذکر شده در ارتباط با سنگهاي با مدول
يانگ پايين بيشتر صادق است [.]20

Core Measurement System
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نمودار مرتبط با پديده پسماند براي يک نمونه ماسه سنگ [:]21شکل 1

در سنگهاي با مدول يانگ باال نمودار رفتار سنگ در برابر افزايش فشار و بارگذاري تقريبا يک حالت خطي را دارا است.
البته ميزان خزش ايجاد شده در سنگ در حالت بارگذاري و باربرداري به نوبهي خود تاثير زيادي بر روي نمودار فوق در
حالت معمولي و معكوس خواهند داشت .بر اساس آزمايشات انجام شده ،يكي از عواملي که فرآيند بارگذاري را تحت
تاثير قرار ميدهد ميزان دامنهي کرنش محلي است که اين پارامتر نمايانگر نقاطي ميباشد که در حالت معكوس کردن
بارگذاري بر روي سنگ فعال شدهاند .ميتوان يكي از داليل تفاوت در بارگذاري و باربرداري را نيز همين مورد ذکر کرد و
همان طور که در شكل  1مالحظه ميشود ميزان شيب نمودار در حالت بارگذاري و باربرداري متفاوت است و با کاهش
تنش در مراحل اوليه باربرداري ميزان کاهش کرنش کمتري نسبت به حالت بارگذاري داريم .اين موضوع ميتواند بيانگر
اين باشد که نقاط کمتري در مراحل باربرداري فعال شده و تغيير شكل دادهاند .ميزان بزرگي اثر پديده پسماند در سنگ
مخزن به طور شاخصي به پارامترهايي مثل ميزان تحكيم يافتگي و سيمان شدگي سنگ مخزن ،فشار اوليه مخزن ،تغييرات
فشار منفذي و عمق مخزن بستگي دارد [ .]22يكي از موارد بسيار مورد بحث در هيسترسيس سنگها ذخيره سازي گاز
طبيعي است .مخازن زيرزميني ذخيره سازي گاز طبيعي به دليل نوع استفاده از آنها به شكل تزريق گاز در زمان مشخص و
برداشت گاز در مواقع نياز تحت شرايط بارگذاري و باربرداري سيكليک قرار ميگيرند که اين امر ممكن است باعث تغيير
پارامترهاي پتروفيزيكي سنگ شود [.]23

-3روش انجام آزمايشات
به منظور بررسي اثر تغييرات کوتاه مدت فشار بر خواص پتروفيزيكي سنگ مخازن کربناته 13 ،نمونه سنگ آهكي استوانه-
اي به قطر حدود  3.7سانتيمتر و طول  5سانتيمتر از يكي از چاههاي ميادين نفتي جنوب غرب ايران تهيه و مورد

 |22نشريه علمي– پژوهشي زمين شناسي نفت ايران ،سال هشتم ،شماره  ،15بهار و تابستان 1397

ياسر سليمي دلشاد ،علي مرادزاده ،عزت اهلل کاظم زاده ،عباس مجدي
بارگذاري ،استراحت در شرايط محيط و سپس بارگذاري مجدد قرار گرفتهاند .روند انجام آزمايشات به صورت زير مي-
باشد:
خواص پتروفيزيكي مغزهها پس از شستشوي بوسيله سيستم ساکسولت با استفاده از حاللهاي متانول و تولوئن ،بوسيله
دستگاههاي تخلخل سنج هليومي و هوا تراواسنج ،اندازهگيري و ثبت ميگردد .همچنين به منظور طبقهبندي نمونهها از
لحاظ فيزيكي و ظاهري از دسته بندي آرچي استفاده شده است .اين دسته بندي توسط کارشناسان و به صورت مشاهدهي
پالگ با استفاده از لوپ مخصوص براي تعيين اندازهي ظاهري حفرات سنگ و همچنين سختي ماتريكس سنگ صورت
ميگيرد .عالئم و اختصارات مورد استفاده در اين مطالعه به شرح است [:]24
نوع  :Iريز بلورين و متراکم
نوع  :IIماتريكس چالكي
نوع  :IIIماتريكس گرانوالر ،دانه شكري
گروه  :Aتخلخل غير قابل رويت
گروه  :Bتخلخل قابل رويت (اندازه حفرات بين  0.01و  0.1ميليمتر)
گروه  :Cتخلخل قابل رويت (اندازه حفرات بين  0.1و  2ميليمتر)
گروه  :Dتخلخل قابل رويت (اندازه حفرات بزرگتر  2ميليمتر)
سپس مغزهها به منظور اطمينان از عدم حضور شكستگي و مشاهده نوع تخلخل داخلي ،مورد تصويربرداري سيتي اسكن
قرار گرفتند .تصويرنگاري سيتي اسكن تكنيک عكسبرداري راديولوژي غير مخرب است که بر اساس ميزان تضعيف اشعه
ايكس هنگام عبور از ماده شكل ميگيرد .درصد راديو اکتيو عبوري تابعي از ضخامت ماده ،وزن مخصوص و ترکيب
شيميايي بوده و عدد سيتي نشان دهنده تضعيف اشعه ايكس ميباشد .سيتي اسكن ساختهاي رسوبي اوليه ،ساختار
موجود ،ناهمگوني سنگ و نوع تخلخل را نشان ميدهد .در کل ميتوان بخش مهم استفاده سيتي اسكن را تهيهي مقاطع
نازک سنگي بدون تخريب سنگ دانست [ .]1همگن يا غير همگن بودن و عدم حضور شكاف و شكستگي در نمونههاي
انتخابي با استفاده از تصاوير سيتي اسكن ،قابل مشاهده ميباشد .هرچه تصوير سيتي اسكن روشنتر باشد بيانگر باالتر
بودن دانسيته و تيرهتر بودن آن بيانگر پايينتر بودن دانسيته نمونه مورد بررسي خواهد بود [ .]25بنابراين هرچه که تعداد
حفرات 1و شكافها در يک قسمت مورد بررسي باالتر بوده تصوير اسكن شده از آن قسمت تيرهتر خواهد بود .مغزههاي
مورد مطالعه از جنس کلسيت بوده و بر اساس تصاوير حاصل از سيتي اسكن ،به لحاظ ناهمگني ،نوع تخلخل و خواص
پتروفيزيكي داراي تنوع بوده و همچنين فاقد شكاف هستند .تصاوير سيتي اسكن نمونههاي منتخب در شكل  2قابل
مشاهده ميباشد.

vugs
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مطالعه اثرات تغييرات فشار متوالي بر خواص پتروفيزيكي سنگ مخازن کربناته...

شکل  :2تصاوير سيتي اسکن  12برش از هر يک نمونههاي مورد مطالعه (برگرفته شده از افقهاي مختلف)
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مقادير سيتي اسكن  12مقطع از نمونههاي  10و  ،13که فضاي متخلخل متفاوتي دارند به عنوان نمونه در جدول شماره 1
آورده شده است.
جدول  :1مقادير عدد سيتي براي نمونههاي شماره  10و 13

نمونه شماره 13
توضيحات

همگن

عدد
سيتي

فاصله از
ابتداي نمونه
)(mm

نمونه شماره 10
شماره
برش

توضيحات

ع دد
سيتي

فاصله از
ابتداي نمونه
)(mm

شماره
برش

2415

5.10

1

2235

4.82

1

2412

8.70

2

2205

8.52

2

2425

12.32

3

2340

12.39

3

2431

16.18

4

2330

15.90

4

2431

19.80

5

2385

19.50

5

2450

23.35

6

2322

23.38

6

2449

26.8

7

ناهمگن و
حفرهاي

2275

26.5

7

2455

30.69

8

2280

31

8

2439

34.29

9

2260

34.51

9

2429

38.03

10

2289

37.89

10

2420

41.58

11

2307

41.60

11

2433

45.25

12

2259

45.36

12

:2432.41ميانگين عدد سيتي

ميانگين عدد سيتي2290.58 :

به عنوان مثال همان طور که مشاهده ميگردد مغزهي شماره  10داراي تصاوير يک دست و روشنتر ميباشد .اين روشنايي
باالتر تصوير بيانگر وجود ماتريكس سنگ به صورت يک دست و عدم وجود ناپيوستگي و حفره است .با بررسي نمودار
مربوط به اعداد سيتي اسكن مربوط به  12مقطع عرضي نمونهها (شكل  )2ميتوان ميزان ناهمگونيها را تشخيص داد.
شكل  3چنين نموداري را براي مغزه  10و  13نشان ميدهد .اين شكل نشان ميدهد که تغييرات عدد سيتي در مقاطع
نمونه مغزه  10تقريبا يكنواخت است و فاصله منحني تغييرات عدد سيتي نسبت به عدد سيتي ميانگين ،داراي تغييرات
پايينتري نسبت به نمونه 13ميباشد .هرچه که ميزان تغييرات عدد سيتي کمتر باشد نشان از همگن بودن نمونه دارد .بر
خالف مغزه  ،10مغزه  13داراي حفرات بيشتري ميباشد .خالصه مطالعات مبتني بر تصاوير سيتي اسكن نمونهها در
جدول  2آورده شده است.
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شکل  :3نمودار سيتي اسکن نمونههاي شماره ( 10سمت چپ) و شماره ( 13سمت راست

به منظور بررسي اثر بارگذاري کوتاه مدت بر خواص پتروفيزيكي سنگ مخزن در اثر اعمال بار سيكليک از دستگاه

CMS-

 300استفاده شد .در اين دستگاه ،سيال منفذي گاز هيلوم بوده و فشار قابل تامين توسط دستگاه تا  10000 psiو به صورت
هيدرواستاتيک ميباشد .سيستم دستگاه ،يک سيستم خودکار اندازهگيري تخلخل و حجم منفذي در فشارهاي
هيدرواستاتيک متفاوت است .در اين تحقيق نمونههاي مورد مطالعه ابتدا طي  8مرحله از  600تا  psi 6000تحت فشار قرار
گرفته و در هر مرحله تخلخل و تراوايي نمونهها اندازهگيري شدند .سپس به منظور بررسي اثر اين بارگذاري بر خواص
پتروفيزيكي نمونهها ،همين فرآيند مجددا تكرار شد و در نهايت براي هر مرحله فشاري دو مقدار تخلخل و تراوايي (يكي
مربوط به بارگذاري حين اندازهگيري مرتبه اول و ديگري مربوط به بارگذاري و اندازهگيري مرتبه دوم) حاصل شدند.
جدول  :2مشخصات مغزههاي انتخاب شده جهت انجام آزمايشات

طبقه بندي

نتايج بررسي منحني

تراوايي نسبت

دانسيته تخلخل

آرچي

سيتي اسكن

)(mDبه هوا

)(gr/cc

()%

شماره نمونه

شماره
نمونه

I,C/A,VUG

Low
Hetrogene,Vuggy

1.665

2.71

14.65

60

1

I/II,C/A,VUG

Low Hetrogen, Vug

6.122

2.71

21.59

97

2

I/II,C/A,VUG

Hetrogen,Vug

3.638

2.71

20.36

98

3

I,A/C,VUG

Hetrogen , Vug

9.239

2.67

17.63

108

4

I,A/C

Low Hetrogen

3.54

2.74

11.01

157

5

I/II,C/A,VUG

Low Hetrogen , Vug

19.268

2.71

15.19

159

6

I,A/C,VUG

Homogen , Vug

0.638

2.71

14.45

162

7

I/II,C,VUG

Hetrogen, Vug

16.761

2.71

18.18

165

8

I,C/A

Homogene

333.704

2.71

26.33

166

9

I,A/C

Homogen

6.124

2.7

14.61

170

10

I,A/C

Homogen

6.772

2.7

15.13

171

11

I/II,C/A,VUG

Homogen, Vug

7.385

2.7

17.2

176

12
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Hetrogen , Vug

II/I,C/A,VUG

15.714

2.72

19.75

211

13

-4بحث و بررسي
همانطور که اشاره شد پس از اندازهگيري تخلخل و تراوايي نمونهها ،تصويربرداري سيتي اسكن از نمونهها انجام شد که
اين تصاوير معياري براي عدم وجود شكستگي ،ميزان ناهمگني و نوع تخلخل در نمونهها ميباشد .سپس بار
هيدوراستاتيک طي  8مرحله ،با شروع از فشار  psi 600و افزايش تدريجي آن تا  psi 6000به نمونهها اعمال گرديد که در
هر مرحله فشاري ميزان حجم داخلي منافذ با استفاده از دستگاه  CMS-300و تزريق گاز هليوم و بر مبناي قانون بويل
ماريوت ،مورد اندازهگيري قرار گرفتند .زمان بارگذاري براي هر نمونه در هر مرحله فشاري بين  5تا  10دقيقه بوده است،
بنابراين هر نمونه مجموعاً به مدت حدوداً يک ساعت 8 ،مرحله بارگذاري را به صورت افزايشي تجربه نمود .نمودار تراکم
پذيري محاسبه شده در سيكل رفت نمونههاي مورد مطالعه در شكل  4آورده شده است .براي تعيين فاکتور تراکمپذيري
منفذي (

) الزم است که تجهيزات آزمايشگاهي بهگونهاي باشد که بتوان همزمان با اعمال فشار سيال منفذي ،تغيير حجم

منافذ را نيز به دست آورد .همانطور که مشاهده ميشود ،ميزان تراکم پذيري بعضي نمونهها نزديک به هم و بعضي ديگر
متفاوت از هم ميباشد .نمونههايي که بر اساس طبقه بندي آرچي داراي سختي باالتري هستند (مانند نمونه هاي  9 ،1و
 )12داراي تراکم پذيري کمتر و نمونههايي که سختي کمتري دارند و همچنين وجود حفرات در آنها مشهود است ،داراي
تراکم پذيري بيشتري ميباشند.

شکل  :4نمودار تراکم پذيري  13نمونه مورد مطالعه طي  8مرحله بارگذاري هيدرواستاتيک

همانطور که قبال اشاره شد ،براي هر مرحله فشاري دو مقدار تخلخل و تراوايي (يكي مربوط به بارگذاري حين اندازهگيري
مرتبه اول و ديگري مربوط به بارگذاري و اندازهگيري مرتبه دوم) اندازهگيري شده است .به منظور بررسي اثر تنش اعمال
شده بر روي مغزهها طي مرحله اول بارگذاري ،پس از باربرداري و استراحت دادن نمونهها ،مراحل بارگذاري و اندازهگيري
حجم داخلي منافذ مجدد به مانند مرحله اول بارگذاري ،بر روي تمامي نمونهها تكرار گرديد .به دليل تعدد نمونهها و
نمودارهاي مربوطه ،نمودار نتايج اندازهگيري حجم منافذ و تراوايي نمونه شماره  3به عنوان نمونه در شكل  5آورده شده
است.
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شکل  :5نمودار اندازهگيري حجم منافذ (سمت راست) و تراوايي (سمت چپ) مراحل اول و دوم بارگذاري نمونه شماره 3

جهت ارزيابي بزرگي پديده پسماند خواص پتروفيزيكي نمونههاي مورد مطالعه ،ميزان حجم فضاي منفذي و تراوايي
نمونهها در اولين فشار (فشار  )psi 600به عنوان مبناي ارزيابي تغييرات در نظر گرفته شده است و ميزان کاهش حجم
منافذ در ساير فشارها نسبت به اين فشار ارزيابي گرديده است .بررسي تغييرات حجم منافذ نسبت به فشار اعمالي گوياي
اين مطلب است که حجم منافذ در هر مرحله فشاري در مرتبه دوم اعمال کمتر از مرتبه اول ميباشد و ميزان و رفتار اين
کاهش براي نمونه هاي متفاوت ،يكسان نميباشد .مقادير درصد پديده پسماند حجم منافذ و تراوايي به صورت مرتب شده
براساس ميزان نمونههاي مورد مطالعه در جدول  3آورده شده است.
جدول  :3ميزان کاهش حجم منافذ و تراوايي نمونهها

ميزان کاهش تراوايي

ميزان کاهش حجم منافذ

شماره

)(%

)(%

نمونه

9.13

0.39

1

5.35

0.77

2

5.83

0.977

3

9.1

1.06

4

10.2

1.033

5

1.93

0.919

6

6.02

1.124

7

4.84

0.982

8

1.87

1.125

9

4.21

1.595

10

5.66

1.511

11

2.83

1.134

12

4.13

0.44

13

همانطور که مشاهده ميشود ،در اثر بارگذاري سيكليک بر روي تمامي نمونههاي سنگ مخزن مورد مطالعه ،خواص مخزني
کاهش يافته است که حداقل و حداکثر کاهش حجم منفذي به ترتيب  0.4و  1.6درصد و حداقل و حداکثر کاهش تراوايي
 |28نشريه علمي– پژوهشي زمين شناسي نفت ايران ،سال هشتم ،شماره  ،15بهار و تابستان 1397

ياسر سليمي دلشاد ،علي مرادزاده ،عزت اهلل کاظم زاده ،عباس مجدي
 1.9و  10.2درصد ميباشد .همانطور که مشاهده ميشود کاهش تراوايي چندين برابر کاهش حجم منفذي است .بيشترين
کاهش حجم منفذي براي نمونه هاي  11 ،10 ،9و  12ميباشد و اين در حالي است که پديده پسماند پارامتر تراوايي اين
نمونهها نسبت به ساير نمونه ها کمتر ميباشد .هنگامي که نمونه سنگ تحت بار قرار ميگيرد ،سنگ دچار تغيير شكل مي-
گردد و از قدرت تراکمي آنها کاسته ميشود .همچنين بارگذاري متناوب اعمال شده باعث ايجاد آسيب به سنگ ميشود که
بر مقاومت تراکمي سنگ اثر مستقيم ميگذارد [.]3
براساس تصاوير سيتي اسكن ،نمونههاي مذکور داراي فضاي متخلخل يكنواخت بوده و بر مبناي طبقه بندي آرچي
ساختاري محكم (کريستالي يا طبقه  )Iداشته و همچنين حفرات بسيار ريزي دارند ،لذا بارگذاري باعث گرديده که تمامي
دانهها تحت تاثي ر قرار گرفته و منافذ نمونه سنگ دچار کاهش شده و بعد از استراحت در شرايط محيط ،همه نقاط نمونه،
فعال نمانده و کاهش ماندگار حجم منفذي حاصل ميشود .بر خالف انتظار نمونههاي داراي تخلخل حفرهاي کاهش حجم
منفذي کمي داشته چرا که انتظار ميرود که در اثر اعمال بار ،قسمتي از فضاي متخلخل در اثر متالشي شدن منافذ 1شروع
به از بين رفتن کرده و دوباره در حين استراحت بازيابي نشده و تنها ،قسمت هايي از بافت سنگ 2بازيابي شوند [ .]7اين
تغييرات بسيار کم در ميزان حجم منافذ ميتواند به دليل ايجاد ريز ترکهايي 3که باعث ايجاد فضاي خالي در ساختار سنگ
شده ،باشند .در نمونه شماره  ،1کمترين کاهش حجم منفذي و در عين حال بيشترين کاهش تراوايي را شاهد هستيم .با
توجه به دسته بندي آرچي و تصوير سيتي اسكن نمونه  ،1ميتوان گفت که بارگذاري بر نمونه مذکور بيشترين تاثير را بر
گلوگاههاي عبور جريان سيال داشته است .نمونه  4کاهش حجم منفذي متوسط ،اما کاهش تراوايي بااليي داشته است که با
توجه حفرهاي بودن و غير مرتبط بودن تخلخل نمونه ،ميتوان به اثر بارگذاري بر منافذ ريز مرتبط و بسته شدن آنها اشاره
نمود .همچنين مشاهده گرديده است که نمونه شماره  10و  11که داراي ساختار و تصاوير سيتي اسكن مشابه هم مي-
باشند ،تغييرات خواص پتروفيزيكي بسيار شبيه به هم دارند.

-5نتيجهگيري
با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه ميتوان دريافت که در اثر بارگذاري سيكليک بر روي تمامي نمونههاي سنگ مخزن
مورد مطالعه ،خواص مخزني کاهش يافته است ،بطوريكه در اثر بارگذاري نمونه سنگ دچار آسيب شده که منجر به
خستگي نمونه گشته و مقاومت تراکمي آن را تحت تاثير مستقيم قرار داده است .همچنين مشخص شد که پديده پسماند
براي نمونههاي که خواص پتروفيزيكي يكساني دارند و بر اساس تصاوير سيتي اسكن همگن ميباشند ،يكسان است.
عالوه بر آن به طور کلي ميتوان نتيجه گرفت که مقدار پديده پسماند براي نمونههاي داراي تخلخل حفرهاي کمتر از
نمونههايي ميباشند که تخلخل حفرهاي ندارند و همگنتر هستند .افزون بر اين مشخص شد که کاهش و نوع رفتار
کاهشي حجم منفذي نسبت به تغييرات فشار براي نمونههاي با ناهمگني و خواص مخزني متفاوت ،يكسان نيست .بنابراين
همگني و نوع تخلخل بر ميزان پديده پسماند اثرگذار ميباشد .از آنجايي که مدت زمان اعمال بار بر روي نمونهها در اين
مطالعه بسيار کم بوده است و در اين مدت کم نيز پديده پسماند مشهود بوده است ،الزم است جهت مطالعه دقيقتر،اثرات
اعمال بار سيكليک بلند مدت نيز مورد بررسي قرار گيرد.

1

pore collapse
fabric compaction
3
fracture
2
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...مطالعه اثرات تغييرات فشار متوالي بر خواص پتروفيزيكي سنگ مخازن کربناته
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چکيده
در اين تحقيق ،يک توالي از سازند قم در ناحيه کهک به منظور بازسازي محيط رسوبي و سكانسهاي رسوبي براساس توزيع
ميكروفاسيسسها انتخاب گرديد .اين سازند به طور کلي از تناوب شيل و آهک تشكيل شده و با ناپيوستگي بر روي سنگهاي
آتشفشاني ائوسن قرار گرفته و مرز بااليي آن با سازند سرخ بااليي به صورت ناپيوسته است .مطالعه نمونههاي برداشت شده از ناحيه
کهک منجر به شناسايي  6ميكروفاسيس کربناته و يک فاسيس آواري (شيل) براي سازند قم شد .در اين ناحيه سازند قم در يک پلت
فرم کربناته از نوع شلف باز نهشته شدهاست .اين پلت فرم کربناته را ميتوان به دو محيط شلف داخلي (الگون محصور و نيمه
محصور) و شلف مياني تقسيم کرد .در نهايت براساس توزيع ميكروفاسيسها دو سكانس رسوبي در ناحيه مورد مطالعه تشخيص داده
شد.
کلمات کليدي :ميكروفاسيس ،سكانسهاي رسوبي ،سازند قم ،ناحيه کهک.

بازسازي شرايط محيط رسوبي ديرينه و شناسايي سكانس هاي رسوبي موجود در سازند قم...

-1مقدمه
پليت ايران به هشت زون ساختاري-رسوبي :زاگرس ،سنندج -سيرجان ،کمان ماگمايي اروميه-دختر ،البرز ،ايران مرکزي،
لوت ،کپهداغ و مكران تقسيم شدهاست [( ]25شكل .)A 1زون ساختاري-رسوبي ايران مرکزي توسط خط درز اقيانوس
پالئوتتيس و خط درز اقيانوس نئوتتيس محدود شدهاست [ .]25گسترش سازند قم بر روي زون ساختاري-رسوبي ايران
مرکزي و وجود ذخاير نفتي قابل توجه در رسوبات مربوط به اين سازند باعث شده است که سازند مذکور هدف مطالعاتي
محققان زيادي شود[ .]1اولين مطالعات بر روي سازند قم بيشتر بر روي چينه شناسي و تفكيک عضوهاي مختلف موجود
در اين سازند معطوف شده است [6و .]22در سال  2005مطالعاتي بر روي ميكروفاسيسها و سكانسهاي موجود در
رسوبات سازند قم به سن اليگوسن-اوايل ميوسن در شمال نائين توسط صيرفيان و ترابي صورت پذيرفت [.]39
ميكروفاسيسهاي موجود در سازند قم به همراه ويژگي هاي مخزني اين سازند در سال  2008توسط محققان مطالعه گرديد
[ .]43روتر و همكاران ( )2009براساس آناليز هاي رخساره اي در زير حوضه هاي رسوبي قم و سنندج-سيرجان به تفسير
محيط ديرينه رسوبي پرداخته و موفق به شناسايي  8سكانس رسوبي در رسوبات اليگوسن-ميوسن سازند قم شدند [.]36
محمدي و عامري در سال  1395با مطالعه بر روي رسوبات اليگوسن-ميوسن سازند قم در ناحيه خورآباد (جنوب شرقي
قم) هشت ميكروفاسيس کربناته و سه فاسيس تبخيري ،تخريبي و مارني را براي اين سازند در نظر گرفتند [ .]5مطالعات
ديگري نيز سال هاي اخير بر روي ميكروفاسيسها و سكانسهاي رسوبي موجود در سازند قم صورت پذيرفته است [28و
 .]29هدف از اين تحقيق شناسايي ميكروفاسيسها و سكانسهاي رسوبي و بازسازي محيط رسوبي ديرينه براساس
ميكروفاسيس هاي شناسايي شده در سازند قم ناحيه کهک ميباشد.

-2زمين شناسي منطقه
اختالف نظر بر روي زمان برخورد بين صفحات ايران مرکزي و عربي و تشكيل حوضه فورلندي نئوتتيس در بين محققان
مشهود است به طوري که تعدادي از محققان به زمان برخورد دوصفحه در طي اواخر کرتاسه قائل هستند [ .]7با اين وجود
تعدادي از محققان نيز به ايجاد حوضه فورلندي نئوتتيس ،در طي اواخر ائوسن و اليگوسن اعتقاد دارند [ .]26پيشروي آب
دريا تدريجي و طي زمانهاي مختلف بر روي زون ساختاري-رسوبي ايران مرکزي صورت پذيرفته است [1و .]36اين
درياي پوشاننده زون ايران مرکزي توسط کمان ماگمايي اروميه-دختر به دو زير حوضه پيش کمان (حوضه اصفهان-
سيرجان ) و حوضه پشت کمان (حوضه قم ) تقسيم شدهاست [ .]36پيشروي آب دريا در حوضهي پيشکمان (حوضه-
اصفهان -سيرجان ) در طي اليگوسن پيشين و در زير حوضهي پشتکمان )حوضه قم ( در طي زمان اواخر اليگوسن اتفاق
افتاده است [( ]36شكل  C 1و .)Bسازند دريايي قم در زون ساختاري -رسوبي ايران مرکزي از توالي رسوبات دريايي،
کربناته ،تبخيري و آواري تشكيل شده است [1و .]36اولين مطالعه بر روي سازند قم توسط لوفتوس و در سال  1855آغاز
شد [ .]27فورر و سودر در ناحيه قم ،سازند قم را مطالعه و مرزهاي زيرين و فوقاني اين سازند را معرفي کردند .اين
محققين اين سازند را به  6بخش تقسيم نمودند [ .]22سالها بعد آبه و همكاران بخش  Cرا به  4بخش تقسيم نمودند [.]6
آقانباتي ( ) 1385معتقد است در منطقه جنوب قم سازند قم از سه واحد تشكيل شده و اين واحد ها از پايين به باال شامل
رسوبات آهكي و مارني ،رسوبات آهكي و ماسه سنگ و مارن است [ .]1سازند قم در ناحيه کهک داراي ضخامت  645متر
بوده و اساسا از تناوب شيل و آهک تشكيل شدهاست .شيل ها به رنگ سبز در بخش زيرين سازند قم غالب بوده ولي به
سمت راس توالي مورد مطالعه به رسوبات آهكي نازک ،متوسط تا ضخيم اليه تغيير رخساره ميدهد .بدين ترتيب دو واحد
سنگ شناسي مي توان در ناحيه مورد مطالعه تشخيص داد که واحد يک تناوبي از رسوبات شيلي و آهكي بوده و ضخامت
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مهديه مهياد ،امراله صفري ،حسين وزيري مقدم ،علي صيرفيان
زيادي در حدود  550متر را شامل ميشود .ماکروفسيل هايي از قبيل بريوزئر ،دوکفه اي ،گاستروپود ،خارپوست و مرجان
را ميتوان در اين واحد سنگ چينهاي مشاهده کرد .واحد دو شامل سنگ آهک با ضخامت  95متر بوده و قسمت انتهايي
توالي قرار دارد .خارپوست و مرجان از جمله ماکروفسيلهاي موجود در اين توالي مي باشند .اين سازند در ناحيه مورد
مطالعه با ناپيوستگي بر روي سنگهاي آتشفشاني ائوسن قرار دارد .همچنين مرز بااليي اين سازند با سازند سرخ بااليي
ناپيوسته است.

شکل  ) A -1زون هاي ساختاري رسوبي معرفي شده براي پليت ايران [ )B ، ]25پالئوژئوگرافي اليگوسن حوضه آبراهه نئوتتيس و محل قرار
گيري حوضه سنندج -سيرجان و حوضه قم [ )C ، ]36بلوک دياگرام شماتيک حوضه هاي قم و اصفهان – سيرجان در زمان اليگوسن [.]36

-3روش و مواد
ناحيه کهک با مختصات جغرافيايي " 50˚50'20.2شرقي و " 34˚23'01.1شمالي در سه کيلومتري جنوب شرق شهرستان
کهک ،درجنوب غرب قم واقع شده است (شكل  .)2در مجموع  116نمونه آهكي و  30نمونه شيلي از سازند قم در ناحيه
کهک به منظور شناسايي ميكروفاسيس ها و سكانس هاي رسوبي و همچنين بازسازي شرايط محيط ديرينه برداشت گرديد.
از نمونههاي سخت آهكي مقاطع نازک تهيه شد .ميكروفسيلهاي موجود در نمونههاي نرم شيلي نيز با استفاده از آب حاوي
هيدروژن پراکسايد ) 10 (H2O2درصد و روش انجماد و ذوب جداسازي شدند .مقاطع نازک ميكروسكوپي مطالعه شده و
ميكروفسيلهاي موجود در نمونههاي نرم شيلي پيک شدند .شناسايي ميكروفاسيسها براساس بافت رسوبي ،اندازه دانه،
ترکيب دانهها و محتواي فسيلي صورت گرفت .بافت رسوبي مقاطع نازک براساس منابعي مانند دانهام [ ]18و امبري و
کلوان [ ]19طبقهبندي شدند .حضور فراوان روزنداران بنتيک بزرگ ،کورال ،بريوزئر و جلبک کوراليناسهآ در اين ناحيه
براي تفسير ميكروفاسيسها مورد توجه و استفاده قرار گرفتند .در نتيجه ويژگيهاي تافونوميكي از قبيل خرد شدگي،
ساييدگي ،فرسايش زيستي و قشرسازي آلوکمها ،بر اساس منابعي مانند آليسون و بوتجر ( )2011و سيلوستري و همكاران
( )2011شناسايي شده اند [8و  .]40سيلوستري و همكاران ( )2011و بور-آرنال و همكاران ( )2017از جمله منابعي
هستند که براي ارزيابي کيفي ويژگيهاي تافونوميكي قبل از دفن در مقاطع نازک استفاده شده اند [13و  .]40در سال 2004
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بازسازي شرايط محيط رسوبي ديرينه و شناسايي سكانس هاي رسوبي موجود در سازند قم...
طبقهبندي براي ارزيابي کيفي ميزان آسيبديدگي پوسته روزنداران کفزي بزرگ بر اثر امواج و انرژِي آب و حمل و نقل
توسط آب دريا ارائه شده است [ .]10اين طبقهبندي کيفي شامل چهار رده )0( :حاشيه پوسته روزنداران بنتيک بزرگ سالم
و بدون آسيب ديدگي )1( ،حاشيه خارجي پوسته روزنداران بنتيک بزرگ در هر دو سمت آسيبديده و حاشيه خارجي
پوسته به شكل نامنظم )2( ،ديواره خارجي پوسته روزنداران بنتيک بزرگ از بين رفته و پوسته در قطبين صدف به شدت
آسيبديده ،و ( )3پوسته روزنداران بزرگ همزيستدار به شدت آسيبديده و به قطعات ريز خرد شده است [ .]10از اين
طبقهبندي براي ارزيابي کيفي ميزان آسيبديدگي روزنداران بنتيک بزرگ در ناحيه مورد مطالعه استفاده شده است.

شکل )A -2نقشه ايران )B ،نقشه زمينشناسي برش مورد مطالعه در چهارگوش کهک [ )C ، ]3راههاي دسترسي برش مورد مطالعه در
منطقه کهک [.]2

-4بحث
ميکروفاسيسها
براساس پراکندگي روزنداران بنتيک و ديگر آلوکمهاي موجود در توالي مورد مطالعه  6ميكروفاسيس کربناته و يک فاسيس
آواري (شيل) تشخيص داده شد که عبارت اند از:
 )MF 1بايوکلست وکستون-پکستون ماسهدار
از اجزاي اصلي اين ميكروفاسيس ميتوان اجزاي اسكلتي (دندريتينا ،آمفيستژينا ،ميليوليد ،هتروستژينا ،ميوژيپسينا،
کوراليناسهآ) ( 68درصد) و اجزاي آواري (کوارتز) ( 15درصد) را در اين ميكروفاسيس مشاهده کرد .اجزايي مانند
تكستوالريا و خرده هاي بريوزئر ،اکينودرم از اجزاي فرعي اين ميكروفاسيس محسوب ميشوند (شكل  .)A 4آهک هاي
متوسط اليه حاوي اين ميكروفاسيس فاقد ساخت هاي رسوبي مي باشند .بافت رسوبي در اين ميكروفاسيس از گل پشتيبان
(وکستون) تا دانه پشتيبان (پكستون) متغيير است.
تفسير:
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فراواني دانههاي آواري (کوارتز) ،ميليوليد و خردههاي صدف گاسترپود يک الگون محصور با سطح شوري باال را نشان
ميدهد [ .]38عالوه بر اين حضور فراوان ميليوليدهاي کوچک شرايط نوري يوفوتيک را تداعي ميکند [ .]33شوري باالي
دريا را ميتوان با حضور روزنداران بدون منفذ براي ميكروفاسيس متصور شد [21و .]30همچنين رسوبات کربناتهي
حاوي دانههاي تخريبي سيليكوکالستيک ممكن است در باتالقهاي موجود ( )Swampsدر بخش کم عمق ساحلي يک
الگون تشكيل شده باشند [ .]34فراواني روزنداران فرصت طلب (به عنوان مثال ميليوليد) در اثر افزايش مواد غذايي
(شرايط غذايي يوتروفيک) بسيار محتمل است [ .]11مشابه اين ريز رخساره از سازند قم توسط محققان گزارش شدهاست
[.]28
 )MF 2بايوکلست کوراليناسهآ روزن داران بدون منفذ وکستون-پکستون
کوراليناسهآ ( 27درصد) ،ميليوليد ( 30درصد) ،دندريتينا ( 16درصد) و آرکياس ( 23درصد) از اجزاي اصلي اين
ميكروفاسيس بوده و اجزاي فرعي اين ميكروفاسيس شامل گاستروپود ،بريوزئر و روتالياهاي ريز ميباشد (شكل  .)B 4اين
ميكروفاسيس حاوي آهکهاي متوسط اليه بدون ساختهاي رسوبي مي باشد .ويژگيهاي تافونوميكي مانند خردشدگي و
ساييدگي در اين ميكروفاسيس داراي نرخ متوسط تا زياد هستند .اثري از قشرسازي و تخريب زيستي مشاهده نشده و
آسيبديدگي ديواره خارجي روزنداران بزرگ همزيستدار زياد و صدف در قطبين به شدت آسيبديده است

( category

( )2شكل  .)A 5بافت گل پشتيبان (وکستون) تا دانه پشتيبان (پكستون) در ميكروفاسيس ميتوان مشاهده کرد.
تفسير:
روزنداران بدون منفذ در محيط الگون محصور شكوفا ميشوند [ .]38با اين حال همراهي روزنداران بدون منفذ با جلبک
قرمز کوراليناسه آ در اين ميكروفاسيس يک محيط الگوني نيمه محصور با بستري پوشيده از علفزارهاي دريايي را نشان
ميدهد [ 35و .]42حضور روزنداران بدون منفذ (به طور مثال آرکياس و ميليوليد) شرايط محيطي پر انرژي را تداعي مي
کند [ .]35شوري باالي محيط براي زندگي و شكوفايي روزنداران بدون منفذ مناسب ميباشد [21و .]30جنسهايي مانند
آرکياس و پنروپليس در آبهاي گرمسيري تا نيمه گرمسيري و بخش يوفوتيک زون نوري فراوان ميباشند [ .]15بافت گل
پشتيبان (وکستون) تا دانه پشتيبان (پكستون) اين ريزرخساره انرژي متوسط تا نسبتاً باال را نشان ميدهد [ .]21نبلسيک و
همكاران ( )2011معتقد هستند که خردشدگي با قاعده امواج و عمق آب دريا رابطه مستقيم داشته و به طوري که باالترين
مقدار و نرخ خردشدگي را ميتوان در محيط شلف داخلي (الگون) مشاهده کرد [ .]31نرخ خردشدگي موجود در اين
ميكروتافوفاسيس گوياي انرژي باالي محيط است.
آسيبديدگي پوسته روزنداران بنتيک بزرگ و از بين رفتن ديواره خارجي و خردشدگي در قطبين پوسته

()category 2

نشاندهنده انتقال وسيع پوسته اين روزنداران توسط امواج دريا و انرژي آب دريا است [ .]10مشابه ميكروفاسيس MF 2
از سازندهاي آسماري و جهرم گزارش شده است[.]41
 )MF 3بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران بدون منفذ و منفذ دار وکستون-پکستون
اين ميكروفاسيس با بافت گل پشتيبان (وکستون) تا دانه پشتيبان (پكستون) حاوي اجزاي اصلي مانند روزنداران منفذدار
(ميوژيپسينا ،هتروستژينا ،آمفيستژينا و روتالياهاي کوچک) با  40درصد فراواني ،روزنداران بدون منفذ (آرکياس ،ميليوليد)
با  33درصد فراواني و کوراليناسهآ ( 25درصد) ميباشد .از اجزاي فرعي نيز ميتوان بريوزئر ،دوکفهاي ،استراکد ،گاسترپود
و تكستوالريا را نام برد (شكل  .)C 4هيچگونه ساخت رسوبي در آهکهاي متوسط تا نازک اليه زرد رنگ متعلق به اين
ميكروفاسيس در مطالعات صحرايي مشاهده نگرديد .نرخ خردشدگي و ساييدگي در اين ميكروفاسيس از کم تا زياد متغيير
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بوده و نرخ قشرسازي از کم تا متوسط متغيير است .تخريب زيستي در اين ميكروفاسيس داراي نرخ کم ميباشد .ديواره
خارجي روزنداران منفذدار از بين رفته و صدف در قطبين به شدت آسيبديده است و در بعضي موارد عالوه بر موارد ذکر
شده پوسته روزنداران به قطعات ريز تقسيم شده است (( )category 2 and 3شكل .)B 5
تفسير:
روزنداران بدون منفذ و منفذدار در يک الگون نيمه محصور با بستري از علفزارهاي دريايي فراوان هستند [38و.]42
حضور روزنداران بدون منفذ همزيستدار همراه ميليوليد و آمفيستژينا يک شرايط نوري يوفوتيک را اثبات ميکند [.]42
فراواني و حضور همزمان روزنداران بدون منفذ و منفذدار شرايط شوري باال و همچنين شرايط غذايي اليگوتروفيک-
مزوتروفيک را نشان ميدهند [ .]30ميكروفاسيسي مشابه از رسوبات ميوسن ايتاليا گزارش شده و به بخش رمپ داخلي
نسبت داده شدهاست [ .]14نرخ خردشدگي و ساييدگي در اين ميكروفاسيس يک محيط با انرژِي متغيير محيط (کم تا زياد)
را نشان ميدهد [ .]40قشرسازي نشان دهنده محيط پرانرژِي است [ .]32نرخ قشرسازي کم تا متوسط در اين ميكروفاسيس
نشاندهنده اين مطلب است که محيط از لحاظ انرژي و رشد جلبک کوراليناسهآ داراي شرايط مناسب بوده است.
خردشدگي شديد روزنداران بنتيک بزرگ و از بين رفتن ديواره خارجي و طناب حاشيهاي اين روزنداران

( category 2

 )and 3نشان دهنده انتقال وسيع پوسته اين روزنداران توسط امواج دريا و يا تخريب پوسته اين جانوران توسط ماهيها و
ديگر ارگانيسمهاي تخريبگر است [ .]10امير شاه کرمي و همكاران ( )2007از سازند آسماري و کوردا و براندانو ()2003
از رسوبات ميوسن ايتاليا مشابه اين ميكروفاسيس را گزارش کرده اند [9و .]17
 )MF 4کورال باندستون
کورال در اين ميكروفاسيس به صورت کلنيهاي پراکنده و ريفهاي تكهاي ( )Patch reefsو غير قابل تعقيب در صحرا
ديده ميشوند .در رسوبات مابين اين کلنيهاي پراکنده ميتوان اجزاي اسكلتي از قبيل ميليوليد ،کوراليناسهآ ،دوکفهاي،
استراکد و اکينودرم را مشاهده کرد (شكل  .)D 4خردشدگي در اين ميكروفاسيس داراي نرخ کم و ساييدگي داراي نرخ کم
تا متوسط ميباشد .قشرسازي و تخريب زيستي در ناحيه کهک ديده نميشود (شكل .)C 5
تفسير:
اين ريز رخساره از يكسري ريفهاي تكهاي کوچک در ناحيه کهک تشكيل شده و به عقيده محققان اين ريفهاي تكهاي
در محيط الگوني بسيار فراوان هستند [ .]12عالوه براين ،نبود ريف واقعي را محققان به باال بودن ورود مواد غذايي و
شوري باالي محيط نسبت ميدهند [ .]37مشاهده حضور همزمان کورال ،روزنداران بدون منفذ و جلبک سبز داسي
کالداسهآ شرايط نوري يوفوتيک را نشان ميدهد [ .]11کلنيهاي کورال داراي نرخ اندک خردشدگي محيطهاي کم انرژي
را نشان ميدهند [ .]40اين مطلب نشان ميدهد که اين ميكروفاسيس در محيطهاي کم انرژِي و محافظت شده تشكيل
گرديده است .مشابه اين ميكروفاسيس توسط محققان از سازند هاي آسماري و قم گزارش شده است [9و.]28
 )MF 5کورال کوراليناسهآ فلوتستون -رودستون
کورال ( 41درصد) و کوراليناسهآ ( 52درصد) از اجزاي اصلي اين ميكروفاسيس محسوب ميشوند .از اجزاي فرعي اين
ميكروفاسيس ميتوان به اکينودرم ،ميليوليد ،بريوزئر ،دوکفهاي ،استراکد ،روتالياهاي کوچک و تكستوالريا اشاره کرد (
شكل  .)E 4آهک هاي متوسط تا ضخيم اليه زرد تا خاکستري رنگ اين ميكروفاسيس حاوي خردههاي کورال بوده و
ساخت رسوبي در مطالعات صحرايي مشاهده نگرديد .نرخ خردشدگي و ساييدگي در اين ميكروفاسيس کم تا متوسط مي-
باشد .نرخ قشر سازي در اين ميكروفاسيس متوسط تا زياد بوده و تخريب زيستي در اين ميكروفاسيس داراي نرخ کم تا
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متوسط است (شكل  .)D 5بافت گل پشتيبان (فلوتستون) تا دانه پشتيبان (رودستون) در اين ميكروفاسيس قابل مشاهده
است.
تفسير:
همراهي کورال و جلبک قرمز کوراليناسهآ در ميكروفاسيس  MF 5يک محيط درياي باز و شرايط نوري مزوفوتيک تا
اليگوفوتيک را تداعي ميکند [ .]35به عقيده محققين اين ميكروفاسيس در زير سطح اثر امواج عادي تشكيل شدهاست
[ .]21عالوه بر اين شرايط شوري نرمال دريايي و شرايط غذايي مزوتروفيک تا اليگوتروفيک را ميتوان براي اين
ميكروفاسيس در نظر گرفت [ 30و  .]35نرخ قشرسازي در اعماق  20متري آب دريا به حداکثر مقدار خود ميرسد [.]23
عالوه بر اين نرخ باالي قشرسازي نشان دهنده محيط پرانرژِي و نرخ رسوبگذاري کم در اين ميكروفاسيس است [13و
 .]40نرخ کم تامتوسط خردشدگي يک محيط متغيير از انرژي کم تا انرژِي باال را نشان ميدهد [ .]40مشابه اين ريز
رخساره از سازندهاي قم و شهبازان توسط محققان گزارش شده است [ 4و . ]29
 )MF 6بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران منفذدار رودستون -فلوتستون
جلبک قرمز کوراليناسهآ ( 18درصد) و روزنداران منفذدار (آمفيستژينا ،اسپيروکليپئوس ،هتروستژينا ،لپيدوسيكلينا) (70
درصد) از اجزاي اصلي اين ميكروفاسيس محسوب مي شود .از اجزاي فرعي بريوزئر ،اکينودرم ،دوکفهاي ،ميليوليد و
کورال را ميتوان نام برد (شكل  .)F 4آهکهاي فاقد ساخت هاي رسوبي در اين ميكروفاسيس به صورت آهکهاي نازک،
متوسط تا ضخيم اليه حاوي ماکروفسيلهاي خارپوست و دوکفه اي مي باشد .نرخ خردشدگي و ساييدگي در اين
ميكروفاسيس از مقدار کم تا زياد متغيير است .قشرسازي در اين ميكروفاسيس داراي نرخ کم تا متوسط بوده و تخريب
زيستي به مقدار کم ديده ميشود .تخريب ديواره در روزنداران منفذدار زياد بوده و در بعضي موارد عالوه بر ديواره
خارجي پوسته و قطبين صدف ،پوسته روزنداران به قطعات ريز تقسيم شده است (( )category 2 and 3شكل  .)E 5اين
ميكروفاسيس بافت گل پشتيبان (فلوتستون) تا دانه پشتيبان (رودستون) را نشان مي دهد.
تفسير:
همراهي روزنداران بنتيک بزرگ (به عنوان مثال آمفيستژينا ،اسپيروکليپئوس ،هتروستژينا ،لپيدوسيكلينا) و جلبک کوراليناسهآ
نشان دهنده محيط شلف مياني و درياي باز براي اين ميكروفاسيس است [ .]16از لحاظ شرايط نوري ،اين ميكروفاسيس را
به دليل حضور همزمان روزنداران بزرگ همزيستدار و جلبک قرمز کوراليناسهآ به شرايط مزوفوتيک تا اليگوفوتيک مي-
توان نسبت داد [ .]33حضور فوناهاي مربوط به درياي باز در اين ميكروفاسيس يک محيط درياي باز و زير سطح اساس
امواج عادي و باالي امواج طوفاني را نشان ميدهد [ .]33نرخ متغيير کم تا زياد خردشدگي در اين ميكروفاسيس نشان
دهنده انرژي کم تا زياد محيط تشكيل اين ميكروفاسيس است [ .]40نرخ کم تا متوسط قشرسازي با مطلب عنوان شده
مطابقت دارد .تخريب پوسته روزنداران بزرگ به قطعات ريز و آسيب ديدن ديواره خارجي پوسته

()category 2 and 3

نشان دهنده حمل پوسته اين روزنداران توسط امواج دريا و يا تخريب پوسته اين جانوران توسط ماهيها ،خارپوستان و
ديگر ارگانيسمهاي تخريب کننده است [ .]10ميكروفاسيس هاي مشابه از سازند هاي آسماري و قم گزارش شده است
[29و .]9
رخساره آواري (شيل)
شيل سبز رنگ اين رخساره آواري حاوي خردههاي فراوان بريوزئر بوده و در مطالعات صحرايي فاقد ساختهاي رسوبي
مي باشد (شكل  .)3اين رخساره آواري در ناحيه کهک شامل روزداران منفذدار (الفيديوم ،آمفيستژينا ،ديسكوربيس و روتاليا
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هاي کوچک) ،روزن داران بدون منفذ (ميليوليد و بورليس) ،بريوزوئر و استراکد بوده و اين رخساره را ميتوان در تناوب با
ريز رخسارههاي کربناته الگوني  MF 2و  MF 4مشاهده نمود.
تفسير:
رخساره آواري موجود در نواحي مورد مطالعه حاوي روزنداران منفذدار (الفيديوم ،آمفيستژينا ،ديسكوربيس و روتالياهاي
کوچک) و روزندارانبدون منفذ (ميليوليد و بورليس) بوده که گوياي شرايط الگون نيمه محصور براي اين رخساره آواري
ميباشد [ .]16عالوه بر اين جايگاه چينهشناسي اين رخساره آواري و تناوب آن با ريزرخسارههاي  MF 2و  MF 4گوياي
مطلب ذکر شده است .مشابه اين رخساره آواري از سازند قم توسط محمدي و همكاران ( )2011گزارش گرديده است
[.]28

شکل A -3و )Bنماي کلي از شيل هاي قاعده برش مورد مطالعه.

شکل  -4ميکروفاسيسهاي سازند قم در ناحيه کهک )A ،بايوکلست وکستون-پکستون ماسه دار )B ،بايوکلست کوراليناسهآ روزن داران
بدون منفذ وکستون-پکستون )C ،بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران بدون منفذ و منفذدار وکستون-پکستون )D ،کورال باندستون)E ،
کورال کوراليناسهآ فلوتستون -رودستون  )F ،بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران منفذدار فلوتستون -رودستون.
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شکل  -5ميکروتافوفاسيسهاي سازند قم در ناحيه کهک )A ،ميکروتافوفاسيس  :F ،1خردشدگي )B ،ميکروتافوفاسيس  :F ،2خردشدگي،
 :Eقشرسازي :A ،ساييدگي )C ،ميکروتافوفاسيس  :A ،3ساييدگي )D ،ميکروتافوفاسيس  :E ،4قشرسازي )E ،ميکروتافوفاسيس :A ،5
ساييدگي :E ،قشرسازي.

-5محيط رسوبي
براساس پراکندگي روزنداران بنتيک و پالژيک ،تغييرات عمودي ميكروفاسيسها و همچنين نبود ميكروفاسيس هاي مربوط
به سد بايوکلستي ،اائيدي و ريفي (رخساره هاي حدواسط بين ميكروفاسيس هاي مربوط به محيط هاي الگوني و درياي
باز) يک پلت فرم کربناته از نوع شلف باز را براي سازند قم در ناحيه کهک مي توان در نظر گرفت( شكل  6و  .)7وجود
ميكروفاسيس هاي نشان دهنده سد بايوکلستي ،اائيدي و ريفي از مشخصات بارز پلت فرم کربناته از نوع رمپ است [.]21
عالوه بر اين مطالب عنوان شده وجود ريزش آلوکمهاي شاخص محيط الگوني (مانند ميليوليد) در ميكروفاسيس هاي
درياي باز ( MF 5و  )MF 6گوياي پلت فرم کربناته از نوع شلف باز است .پلت فرم شلف باز را ميتوان به دو محيط
رسوبگذاري شلف داخلي و شلف مياني تقسيم کرد.
شلف داخلي:
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اين محيط رسوبي را ميتوان به دو زير محيط الگون محصور و الگون نيمه محصور تقسيم کرد .الگون محصور شامل
ميكروفاسيس بايوکلست وکستون-پكستون ماسه دار ( )MF 1است .ميكروفاسيسهاي بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران
بدون منفذ وکستون-پكستون ( ،)MF 2بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران بدون منفذ و منفذدار وکستون-پكستون (،)MF 3
کورال باندستون ( )MF 4و همچنين فاسيس آواري شيلي به دليل حضور روزنداران منفذدار ،روزنداران بدون منفذ ،جلبک
قرمز کوراليناسهآ و کورال در زير محيط الگون نيمهمحصور رسوب گذاري کرده است [12و35و38و.]42
شلف مياني:
حضور روزداران منفذدار به همراه کورال و جلبک قرمز کوراليناسهآ گوياي محيط درياي باز و شلف مياني است [35و.]42
ميكروفاسيسهاي کورال کوراليناسهآ فلوتستون-رودستون ( )MF 5و بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران منفذدار فلوتستون-
رودستون ( )MF 6در بخش پروکسيمال شلف مياني تشكيل شدهاند.

شکل  -6ميکروفاسيسها و سکانسهاي رسوبي سازند قم در ناحيه کهک (جنوب غرب قم).
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شکل  -7مدل رسوبي سازند قم در ناحيه کهک ( جنوب غرب قم).

-6سکانسهاي رسوبي
چينهنگاري سكانسي در اواخر قرن بيستم از چينهنگاري لرزهاي تكامل پيدا کرد [ ]24و تعاريف اجزا و مدلهاي مفهومي
چينهنگاري سكانسي نيز در طي اين سالها توسط محققين ارائه شد [ .]20محققان چهار سيستم تراکت شامل

Lowstand

) ، Highstand systems tract (HST)،Transgressive systems tract (TST) ،systems tract (LSTو Falling-stage

) systems tract (FSSTبراساس مفاهيم چينهنگاري سكانسي تعريف کردند .در ناحيه کهک دو سكانس رسوبي درجه سه
تشخيص داده شد (شكل .)8

شکل  -8نماي کلي از برش مورد مطالعه به همراه سکانس هاي رسوبي تشخيص داده شده.

سکانس اول:
اين سكانس شامل تناوبي از شيل و آهک بوده و داراي ضخامت  484متر است (شكل  .)5مرز اين سكانس با سنگهاي
آتشفشاني ائوسن از نوع  SB 1ميباشد .سيستم تراکت پيشرونده ( )TSTدر اين سكانس با ضخامت  334متر با
ميكروفاسيس بايوکلست وکستون-پكستون ماسه دار ( )MF 1شروع ميشود (شكل  .)A 9اين سيستم تراکت شامل
ميكروفاسيسهاي بايوکلست وکستون -پكستون ماسه دار ( ،)MF 1بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران بدون منفذ و منفذدار
وکستون -پكستون ( )MF 3و رخساره آواري شيل ميباشد .ميكروفاسيس بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران منفذدار
وکستون -پكستون ( )MF 6در طي حداکثر پيشروي آب دريا ( )MFSتشكيل شده است (شكل  B 9و  .)Cميكروفاسيس-
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هاي بايوکلست وکستون -پكستون ماسه دار ( ،)MF 1بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران بدون منفذ و منفذدار وکستون-
پكستون ( )MF 3و فاسيس آواري شيل در طي سيستم تراکت تراز باال ( )HSTرسوبگذاري کردهاند .اين سيستم تراکت
داراي ضخامت  150متري ميباشد (شكل  .)A 9ميكروفاسيس بايوکلست وکستون-پكستون ماسه دار ( )MF 1آخرين
ميكروفاسيس سكانس اول مي باشد.

شکل  )A -9عکس از سکانس اول و سيستم تراکتهاي  HST 1 ،TST 1و حداکثر پيشروي آب دريا ( )B ،)MFS 1عکس آهکهاي
تشکيل شده طي حداکثر پيشروي آب دريا ( )C )MFS 1عکس ميکروسکوپي از مقطع نازک مربوط به آهکهاي تشکيل شده طي حداکثر
پيشروي آب دريا (.)MFS 1

سکانس دوم:
اين سكانس با ضخامت  161متر از آهک با ميان اليههاي شيلي در ابتداي سكانس آغاز شده و به رخساره آهكي ختم مي
گردد (شكل  .)5سيستم تراکت پيشرونده ( )TSTاين سكانس با ميكروفاسيس کوراليناسهآ روزنداران بدون منفذ وکستون-
پكستون ( )MF 2شروع شده و شامل ميكروفاسيسهاي بايوکلست وکستون -پكستون ماسه دار ( ،)MF 1بايوکلست
کوراليناسهآ روزنداران بدون منفذ وکستون -پكستون ( ،)MF 2بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران بدون منفذ و منفذدار
وکستون -پكستون ( ،)MF 3کورال کوراليناسهآ فلوتستون -رودستون ( )MF 5و بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران منفذدار
فلوتستون -رودستون ( )MF 6و فاسيس آواري شيل ميباشد (شكل  .)A 10حداکثر پيشروي آب دريا ( )MFSدر اين
سكانس با ميكروفاسيس بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران منفذدار فلوتستون-رودستون ( )MF 6مشخص ميشود (شكل
 B 10و  .)Cسيستم تراکت تراز باال ( )HSTدر اين سكانس شامل ميكروفاسيسهاي بايوکلست وکستون -پكستون ماسه
دار ( ،)MF 1بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران بدون منفذ وکستون -پكستون ( ،)MF 2بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران
بدون منفذ و منفذدار وکستون -پكستون ( ، )MF 3کورال باندستون ( )MF 4و بايوکلست کوراليناسهآ روزنداران منفذدار
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فلوتستون-رودستون ( )MF 6است (شكل  .)A 10مرز بااليي اين سكانس با سازند سرخ بااليي به صورت ناپيوسته و از
نوع  SB1ميباشد.

شکل  )A-10عکس سرزمين از سکانس دوم )B ،عکس سرزمين از حداکثر پيشروي آب دريا ( )C .)MFS 2عکس ميکروسکوپي از
مقاطع نازک از رسوبات آهکي تشکيل شده در طي پيشروي آب دريا (.)MFS 2

-6نتايج
توالي مورد مطالعه در سه کيلومتري جنوب شرق شهرستان کهک (جنوب غرب قم) با مختصات جغرافيايي "50˚50'20.2
شرقي و " 34˚23'01.1شمالي ،قرار دارد .اين سازند در ناحيه مورد مطالعه با ناپيوستگي بر روي سنگهاي آتشفشاني ائوسن
قرار دارد .همچنين مرز بااليي اين سازند با سازند سرخ بااليي ناپيوسته است .در اين مطالعه  116نمونه آهكي و  30نمونه
شيلي از سازند قم در ناحيه کهک برداشت گرديد .با مطالعه ميكروسكوپي نمونههاي برداشت شده  6ميكروفاسيس کربناته،
يک فاسيس آواري (شيل) شناسايي شد .با توجه به توزيع ميكروفاسيسها ،تغييرات عمودي ميكروفاسيسها وعدم وجود
ميكروفاسيس هاي مربوط به سد بايوکلستي ،اائيدي و ريفي در ناحيه مورد مطالعه ميتوان يک پلت فرم کربناته از نوع
شلف باز را براي سازند قم در نظر گرفت .پلت فرم شلف باز را ميتوان به دو محيط شلف داخلي (الگون محصور و نيمه
محصور) و شلف مياني تقسيم کرد .ميكروفاسيسهاي  MF 3 ،MF 2 ،MF 1و  MF 4در محيط شلف داخلي و
ميكروفاسيس هاي  MF 5و  MF 6در شلف مياني رسوب گذاري کرده اند .دو سكانس رسوبي در منطقه مورد مطالعه
شناسايي گرديد .سكانس اول با ضخامت  484متر شامل سيستم تراکت پيشرونده (ميكروفاسيس هاي  MF 1و  MF 3و
رخساره آواري شيل ( ،))shحداکثر پيشروي آب دريا (( )MFSميكروفاسيس  )MF 6و سيستم تراکت تراز باال

()HST

(ميكروفاسيس هاي  MF 1و  MF 3و رخساره آواري شيل ( ))shمي باشد .در طي سكانس دوم با ضخامت  161متر
سيستم تراکت پيشرونده (ميكروفاسيس هاي  MF 5 ،MF 3 ،MF 2و  MF 6و رخساره آواري شيل ( ،))shحداکثر پيشروي
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MF ،MF 3 ،MF 2 ،MF 1

) (ميكروفاسيس هايHST( ) و سيستم تراکت تراز باالMF 6 ) (ميكروفاسيسMFS( آب دريا
.)) را شامل مي شوندsh(  و رخساره آواري شيلMF 6  و4
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بررسي ساختار منافذ و خصوصيات فرکتال سنگ هاي کربناته ريز دانهي گرو و
سرگلو با استفاده از آناليز جذب در فشار پايين نيتروژن
*

*
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چکيده
شناخت گسلها و بررسي سير تكاملي آنها از اهميت ويژهاي در اکتشاف و توسعه منابع هيدروکربوري برخوردار است .موفقيت در
اکتشاف و توسعه ميادين هيدروکربوري ،مستلزم شناسايي دقيق سيستمهاي نفتي منطقه بوده و در اين راستا يكي از مهمترين مسائل
شناسايي گسلها و نحوه گسترش آنها ،به عنوان مجراي اصلي مهاجرت سيال ،مخصوصا در نواحي عميقتر ميباشد .گسل ها و
شكستگي ها نقش مهمي را در ايجاد بخش هايي با تخلخل و تراوايي زياد و قطع سنگ مخزني و پوشش در مسيرهاي مهاجرت سيال
ايفا مي کنند .عالوه بر اينها براي بيشينه کردن برداشت هيدروکربور از مخزن و نيز کاهش خطر پذيري حفاري ،ضروري است تا
اطالعات مناسبي از هندسه و طبيعت گسلهاي مخزن به دست آورده شود.
در اين مقاله هدف بررسي کارايي ترکيب شبكه عصبي و الگوريتم رديابي خودکار احتمال گسل در شناسايي و تفسير گسلها در داده
لرزهاي ميباشد .ابتدا با استفاده از قابليت هدايت شيب نرمافزار ،فيلتر مورد نظر اوليه که براي شناسايي دقيق شيب ساختارها و
پديدههاي موجود در داده ميباشد ،طراحي و اعمال گرديده است .سپس با طراحي و اعمال فيلترهاي مناسب ،داده لرزهاي بهبود يافته
است .پس از آن نشانگرهاي لرزهاي مناسب براي شناسايي گسلها از داده لرزهاي سه بعدي ،شناسايي و محاسبه شدهاند .با انتخاب
نقاط نمونه براي دو کالس گسل و غير گسل از داده ،شبكه عصبي نظارت شده با استفاده از نشانگرهاي منتخب تشكيل شده و پس از
آموزش بهينه شبكه ،خروجي مناسب از شبكه ايجاد گرديده است .سپس خروجي شبكه عصبي به عنوان ورودي براي الگوريتم رديابي
خودکار احتمال گسل نازک شده ،استفاده شده است .خروجي اين قسمت شامل حجم احتمال گسلهاي رديابي شده ،ارائه و نمايش
داده شده است .در نهايت با استفاده از ابزارهاي زيرمجموعه قسمت احتمال گسل ،و تنظيمات پارامترهاي آن به صورت بهينه،
صفحات گسل سه بعدي به صورت خودکار استخراج و تفسير گرديدهاند.
کلمات کليدي:

عليرضا غضنفري بروجني ،حسين محمدرضايي ،حميدرضا انصاري

-1مقدمه
امروزه شناخت گسلها و بررسي سير تكاملي آنها از اهميت ويژهاي در اکتشاف و توسعه منابع هيدروکربوري برخوردار
است .با توجه به نياز مبرم به منابع هيدروکربوري و کاهش روزافزون منابع شناخته شده و مطالعه شدهي فعلي ،اکتشاف
منابع هيدروکربوري با روشهاي نوين از اهميت خاصي برخوردار است .موفقيت در اکتشاف و توسعه ميدانهاي
هيدروکربوري ،مستلزم شناسايي دقيق سيستمهاي نفتي منطقه است و در اين راستا يكي از مهمترين مسائل شناسايي
گسلها و نحوه گسترش آنها ،به عنوان مجراي اصلي مهاجرت سيال ،مخصوصا در نواحي عميقتر ميباشد ].[1
گسلها شكستگيهايي هستند که بر اثر جابجاييهايي در سنگها ايجاد ميشوند .معموال ،گسلها به صورت گروهي
تشكيل ميشوند .اهميت گسلها از لحاظ مهندسي مخازن نفت به اين دليل است که گسلها ممكن است تراوايي اليهها در
مجاورت خود را کم کنند و به عنوان سد کننده عمل کنند و مخزني را که در نگاه اوليه يكپارچه به نظر ميرسيد را بخش
بخش 20کرده و ممكن است رفتارهاي مخزني هر بخش با بخش ديگر متفاوت باشد .همچنين ممكن است گسل تراوا باشد
که در اينصورت به عنوان گذرگاهي براي عبور سيال مورد توجه قرار ميگيرد .گسلها همچنين ممكن است با شكافتن
اليههاي سدکننده باالي تله ،باعث فرار هيدروکربور شوند که در غير اينصورت ممكن بود تجمع اقتصادي از هيدروکربور
را ايجاد نمايند .عالوه بر اينها براي بيشينه کردن برداشت هيدروکربور از مخزن و نيز کاهش خطر پذيري حفاري ،ضروري
است تا اطالعات مناسبي از هندسه و طبيعت گسلهاي مخزن به دست آورده شود ] .[1اين ساختارها ممكن است توسط
تنش کششي و يا تنش فشارشي ايجاد گردند ] .[2صفحات گسل جنبه مهمي از زمينشناسي زير سطحي ميباشند که امكان
استخراج آنها از تصاوير لرزهاي وجود دارد .جابجايي گسلها نيز به طور مشابه داراي اهميت زيادي ميباشد ].[3
يكي از روشهاي شناسايي و تصوير گسلها در يک حجم از دادههاي لرزهاي استفاده از نشانگرهاي لرزهاي مختلف و نيز
ترکيب آنها به وسيله شبكههاي عصبي ميباشد .نشانگرهاي لرزهاي يک ابزار کمكي بسيار مفيد در تفسير دادههاي لرزهاي
جهت تهيه نقشههاي کيفي و کمي از خصوصيات زمين شناسي در زير زمين از جمله گسلها هستند .بوسيله نشانگرهاي
لرزهاي سريعتر و بهتر ميتوان گسلها و ساختارهاي زيرزميني را مشخص و تعيين کرد و تاريخچه ساختارها را بازسازي
نمود .کاربرد نشانگرهاي لرزهاي در تمام محيطهاي رسوبي از ماسهاي گرفته تا کربناته و در تشخيص رخدادهاي زمين
شناسي از گسلهاي نرمال گرفته تا گسلهاي معكوس و پيچشي ،اثبات شده است ].[4
امروزه همچنين روشهاي متعددي براي شناسايي گسلها ،که براي محاسبه تصاوير سه بعدي گسلها از تصاوير سه بعدي
لرزهاي ميباشد ،استفاده ميشود .برخي روشها مقادير پيوستگي بازتابندههاي لرزهاي را محاسبه ميکنند ،مانند
] ،[5يا روشهاي ديگر همدوسي .[6] 22يكسري از روشهاي ديگر ميزان ناپيوستگي را محاسبه ميکنند ،مانند

شباهت21

واريانس23

] [7و ] ،[8آنتروپي ،[9] 24يا قدر گراديان .[10] 25تمام اين روشها بر مبناي اين مشاهده ميباشند که در جايي که
پيوستگي بازتابندههاي لرزهاي کم باشد يا به طور معادل ،ناپيوستگي زياد باشد ،امكان حضور گسلها وجود دارد.
اگرچه در تصاوير لرزهاي سه بعدي ،در يک محدوده کوچک ،ميزان پيوستگي بازتابندهها ممكن است به علتهاي به جز
وجود گسل ،کم باشد .پديدههاي چينهاي مانند کانالهاي مدفون در تصاوير لرزهاي به صورت پيوستگي کم ،به خوبي
مشخص ميشوند .ضعف پيوستگي همچنين به علت نوفههاي 26ناسازگار که قويتر از بازتابهاي لرزهاي ضعيف ميباشند
20
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تلفيق شبكههاي عصبي مصنوعي و الگوريتم رديابي خودکار...
نيز ظاهر ميشود .حتي جايي که گسل موجود ميباشد ،پديدههاي لرزهاي ممكن است در جايي که افت قائم گسل 27تقريبا
برابر دوره يا طول موج غالب 28آن پديده باشد ،بسيار پيوسته باشند .در نتيجه پيوستگي پديدهها به تنهايي براي شناسايي
گسلها کافي نميباشد ].[3
به اين علت ،گرستنكورن 29و مارفورت پيشنهاد دادند که اندازهگيري پيوستگي يا عدم پيوستگي پديدهها و بازتابندها ،بايد
بصورت ميانگينگيري درون پنجرههاي عمودي صورت گيرد؛ که طول پنجره در زمان شناسايي گسل نسبت به طول پنجره
در زمان شناسايي پديدههاي چينهاي طوالنيتر باشد ] .[11در اين حالت ،اين پنجرههاي ميانگينگيري ،نواحي کوچک با
پيوستگي کم ،که به صورت عمودي در امتداد گسلهاي با گسترش عمودي زياد واقع شدهاند را باهم ميانگينگيري و
هموارسازي 30ميکند .اخيرا آکراوي 31و بوو 32نيز اظهار داشتند که اين هموارسازي عمودي مقادير گراديان تصاوير ،براي
برجسته کردن نمايش گسلها مناسب ميباشد ].[10
از آنجايي که ،گسلها داراي شيب بوده و هميشه عمودي نميباشند ،هنگامي که نشانگرهاي لرزهاي استفاده شده براي
برجسته کردن گسلها ميانگينگيري ميشوند ،بايد جهت ميانگينگيري را طوري تغيير داد تا با شيب و امتداد گسل
مطابقت داشته باشد .نف و همكاران و کوهن و همكاران اين کار را در محاسبات تصاوير گسل انجام دادند ،به طوري که
آنها براي هر نمونه در هر تصوير لرزهاي سه بعدي ،محدودهاي از جهتگيري گسلها را بررسي و اسكن کردند .از آنجايي
که براي هر نقطه نمونه تصوير سه بعدي و براي هر جهتگيري ممكن گسل ،در مجاورت و همسايگي نقطه نمونه بايد
تعداد نمونههاي زيادي پردازش شود ،هزينه محاسبات اين اسكن باال ميباشد ] [12و ] .[9يک روش براي کاهش اين
هزينه ،انجام يک توالي از اسكنها روي برشهاي تصاوير دو بعدي ميباشد .براي مثال کرافورد و مدودف با استفاده از
نمونههاي موجود در همسايگي کوچک هر نمونه در برشهاي  2بعدي افقي از تصاوير لرزهاي سهبعدي ،روي يک بازهاي
از آزيموت گسلها ،اسكن انجام دادند ] .[13دورن و همكاران توالي اسكن مشابهي را ارائه دادند؛ در ابتدا روي برشهاي
تصاوير دو بعدي افقي ،آزيموت گسلها را اسكن و سپس شيب گسلها را براي استفاده در هر نمونه تصوير سه بعدي که
درجستجوي آزيموت در مرحله اول اسكن شده بود ،اسكن کرد ] .[14يک نقطه ضعف بالقوه چنين روشي ،عدم تفكيک و
تشخيص دقيق آزيموتهاي گسل در يک برش افقي دوبعدي از تصاوير لرزهاي سهبعدي ميباشد.
هر نشانگر ويژگي خاصي از دادههاي لرزهاي را نمايش ميدهد و در نتيجه جزييات استخراج شده از هر نشانگر با نشانگر
ديگر متفاوت است .در نتيجه اين امر باعث شد تا محققين راهي براي دريافت تمامي جزييات در يک خروجي به دست
آورند .جهت حل اين مشكل ،هونگ 33و يانگ ،[15] 34ملدهل 35و همكاران ] [16و امينزاده و ديگروت [17] 36نشان
دادند که استفاده از شبكههاي عصبي ميتواند ارتباطي بسيار دقيق و محكم و البته از نوع غير خطي بين دادههاي لرزهاي و
عارضههاي لرزهاي به وجود بياورد.
براي استخراج صفحات (مولفه) گسل از تصاوير سه بعدي نمايش دهنده گسلها ،فرايندهاي ديگري نياز ميباشد که مجددا
با روش هاي متفاوتي انجام گرفته است .براي مثال پدرسون و همكارانش روش رديابي مورچه را براي الصاق 37نواحي با
27
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عليرضا غضنفري بروجني ،حسين محمدرضايي ،حميدرضا انصاري
پيوستگي کم در تصاوير گسل سه بعدي ،و تبديل به صفحات يا سطوح گسل بزرگتر ،توسعه دادند ] .[18-20گيبسون و
همكاران روشي چند مرحلهاي را براي ايجاد سطوح گسل بزرگتر توسط الصاق موارد کوچكتر طراحي کردند ،که با سطوح
کوچكي که متناظر با ناپيوستگيهاي محلي در تصاوير لرزهاي سه بعدي باشند ،شروع ميشدند ] .[21روشهاي ديگري
براي تكامل و ايجاد سطوح گسل بزرگ ،از سطوح اوليه کوچک نيز توسط کادلک و همكاران و آدماسو و همكاران،
طراحي و پيشنهاد شدند ] [22و ] .[23در چنين روشهايي ،مفسرهاي لرزهاي ميتوانند نقاط انتخاب 38را براي نقطه شروع
ايجاد صفحات گسل مشخص کنند .در يک روش کليتر ،شولتز 39و همكاران يک روش مستقيم براي استخراج ارائه دادند،
که به اصطالح تاخوردگي يا چيندار کردن سطوح ،40از تصاوير سه بعدي ،بدون مشخص کردن نقاط انتخاب بود .در يک
مثال ،آنها سطوح متناظر با پشتهها يا لبههاي 41موجود در تصاوير سه بعدي را استخراج کردند که با استفاده از تصاوير سه
بعدي تشديد مغناطيسي انتشار -تانسور 42از مغز انسان محاسبه شده بود .روش آنها در استخراج سطوح ،براي تصاوير سه
بعدي با پشته يا لبههايي که به خوبي مشخص و پيوسته باشند ،به خوبي جواب داد ].[24
در اين مقاله ،با ترکيب خروجي شبكه عصبي مصنوعي و روش رديابي خودکار احتمال گسل نازک شده ،43گسلهاي
موجود در داده مورد نظر شناسايي و رديابي شدند و سپس توسط ابزارهاي زيرمجموعه  TFLبه تفسير و استخراج
صفحات گسل به صورت خودکار پرداخته شده است .کاربرد اين روش رديابي خودکار گسل ،در اين مقاله بررسي شده و
کارآمد بودن آن اثبات گرديده است .همچنين مشخص گرديد که استخراج صفحات گسل به صورت خودکار با اين روش،
سبب افزايش سرعت تفسير و کاهش خطاي انساني در تفسير گسل گرديده است .ترکيب شبكه عصبي مصنوعي و روش
رديابي خودکار احتمال گسل نازک شده ،سبب بهبود کارايي اين روش رديابي خودکار در شناسايي گسلها شده است.

-2نشانگرهاي لرزهاي
نشانگرهاي لرزهاي مقادير کمي از ويژگيهاي لرزهاي ميباشند .با استفاده از نشانگرهاي لرزهاي ،که توابع رياضي مشتق
شده از دادههاي لرزهاي هستند و در حيطه زمان و فرکانس به صورت لحظهاي يا پنجرهاي استخراج ميگردند ،ويژگيهاي
متعدد ذاتي ردلرزه 44از نظر کيفي (پيشبيني سنگشناسي) و کمي (پيشبيني پتروفيزيكي) تجزيه و تحليل ميشوند و
تجسمگرايي تفسير لرزهاي براي شناسايي پديدهها افزايش مييابد .بدين ترتيب پديدههاي زمينشناسي به سبب تفاوت در
پاسخ لرزهاي متفاوت با زمينهشان ،که بر کيفيت دادههاي لرزهاي تاثير ميگذارند ،با استفاده از نشانگرهاي مختلف توصيف
روشني مييابند ] .[16هدف مطلوب در هنگام استفاده از نشانگرهاي لرزهاي اين است که اطالعات دقيق و جزء به جزء
پارامترهاي سنگشناسي ،ساختماني ،چينهشناسي و اطالعات مخزن از تجسسهاي لرزهاي فراهم گردد و در معرک ديد
مفسر قرار گيرد ،تا قادر باشد با قدرت تفكيک باالتر و تجسمگرايي بهتر به تصاوير دادهها بنگرد و آنها را تفسير نمايد
].[25

-3شبکههاي عصبي مصنوعي
شبكههاي عصبي مصنوعي جزو سيستمهاي ديناميكي هوشمند مبتني بر دادههاي تجربي قرار دارند که با پردازش روي اين
دادهها دانش يا قانون نهفته در وراي دادهها را به ساختار شبكه منتقل ميکنند .شبكههاي عصبي مناسبترين مورد براي
38

seed points
Schultz
40 Crease surfaces
41 Ridge
42 Diffusion-tensor magnetic resonance images
)43 Thinned Fault Likelihood (TFL
44 trace
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تلفيق شبكههاي عصبي مصنوعي و الگوريتم رديابي خودکار...
تطبيق الگويي ،طبقهبندي ،دستهبندي و تخمين در حين آموزش يا يادگيري هستند .به مفهوم ساده ،شبكههاي عصبي
مصنوعي ،مجموعهاي از تعداد نسبتاً زيادي واحدهاي پردازشي يا گرهها است که در يک ساختمان منظم پيكرهبندي
ميشوند .هر واحد داراي چندين ورودي است که اين وروديها با هم ترکيب شده و بعد از انجام يک سري عمليات يک
خروجي حاصل ميگردد .واحدهاي پردازشي در اليههاي مختلف قرار ميگيرند ،بهطوريكه وروديهاي شبكه در اليه
ورودي و خروجيها در اليه خروجي ايجاد ميشوند .به جز اليه ورودي ،ساير اليهها بر روي دادهها کار پردازشي انجام
ميدهند و در نهايت يک خروجي خواهند داشت .در ميان اليههاي ورودي و خروجي ،اليههاي ديگر قرار ميگيرند که به
آنها اليههاي مياني يا اليههاي پنهان گفته ميشود .اين گرهها قابليت يادگيري ،بهخاطرسپاري و تعميم از يک مجموعه داده
آموزشي يا نقاط بنيادي را دارند ].[26
عموميترين و پرکاربردترين مدل شبكه عصبي مصنوعي ،پرسپترون چند اليهاي 45است .در يک  ،MLPپرسپترونها يا
گرهها يا نورونهاي مصنوعي درون اليهها سازماندهي ميشوند .سادهترين شكل آن سه اليهاي است که شامل يک اليه
ورودي ،يک اليه پنهان و يک اليه خروجي ميباشد .همچنين توجه شود که هيچ ارتباطي بين گرههاي متعلق به يک اليه
وجود ندارد .جريان داده بين اليهها پيشخور است که تمامي اطالعات از چپ به راست جريان دارد و  MLPsروي
مجموعه داده نمونه ،آموزش داده ميشوند که اين در قالب يادگيري نظارت شده است .الگوريتم يادگيري شبكه عصبي
پرسپترون چند اليهاي ،پس انتشار 46است که بهطور گستردهاي در آموزش اين نوع شبكه بهکار برده ميشود و سعي بر اين
دارد که خطا بين نتايج پيشبيني شده شبكه و خروجي واقعي را با تعديل وزنهاي ارتباطي حداقل سازد ] [26و ].[27
پرسپترون چند اليهاي در ايجاد سيستمهاي نظارت شده شبكه عصبي کاربرد دارد که در آن ،هر نورون در اليه مياني داراي
يک يا چند ورودي  xn ,..., x1از يک فضاي  nبعدي و با وزنهاي تجمعي  wn ,..., w1و يک خروجي

)i ( x

است که

به آن سطح فعالسازي گفته ميشود .سطح فعالسازي از وروديهاي گره در دو مرحله ساده به دست ميآيد:
 .1ورودي شبكه مربوط به گره  ، xsکه از مجموع حاصلضرب وروديها در وزنهاي مربوطه مطابق رابطه ()1
محاسبه ميشود:
()1

x s = w 1 * x 1 +w 2 * x 2 + ... +w n * x n .

در اين مورد ،چنانچه مجموع وزندار شده سيگنالهاي ورودي به نورون از يک مقدار حد آستانه تجاوز کند ،نورون فعال
خواهد شد.
 .2سطح فعالسازي با گذراندن ورودي شبكه از يک تابع فعالسازي يا انتقال محاسبه ميشود .در اغلب موارد ،براي
اطمينان از تحليل روابط غيرخطي ،اين تابع فعالسازي ،غيرخطي خواهد بود .معمولترين تابع ،تابع سيگموئيد با
ضابطه زير که عبارت است از:
()2

i ( x ) = 1 (1 + exp(−x )) .
s

فرآيند فعالسازي تعيين ميکند که نورون مصنوعي بايد برانگيخته شود يا خير .در اکثر موارد ،برانگيختگي نورون به مثبت
يا منفي بودن ورودي تابع فعالسازي بستگي دارد .شكل  1مراحل انتقال اطالعات از چپ به راست را نشان ميدهد ].[26
)Multi-Layer Perceptron (MLP
Back-propagation
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عليرضا غضنفري بروجني ،حسين محمدرضايي ،حميدرضا انصاري

شکل  -1شبکه عصبي مصنوعي از نوع پرسپترون چند اليهاي کامالً متصل ].[26

گرهها در اليه ورودي ،درجاييکه ورودي شبكه از تابع فعالسازي ميگذرد ،بهراحتي اطالعات را به اليه پنهان عبور
ميدهند .خروجي نهايي از مجموع حاصلضرب تمام خروجيهاي گرههاي اليههاي پنهان در وزنهاي مربوطه مطابق رابطه
( )3محاسبه ميشود:
()3

n

g i ( x ) = w ji i ( x ) + w ji , j = 1,..., n ',
i =1

w
که  jiمقدار وزن مربوط به هر گره در اليه مياني در نگاشت به اليه خروجي با يک فضاي ' nبعدي است .اگر تمام
گرهها با وزنهاي مربوطهشان به تمام گرهها در اليه بعد متصل شوند ،شبكه پرسپترون چند اليهاي کامالً متصل ناميده
ميشود .عملكرد يک شبكه عصبي مصنوعي بهوسيله طراحي آن تعيين شده و توسط کاربري کنترل ميشود که ورودي،
خروجي و تعداد گرههاي اليه پنهان و تابع فعالسازي را انتخاب ميکند .اطالعات يک شبكه عصبي مصنوعي در وزنهاي
گرهها خالصه ميشود .يكي از شاخصههاي اصلي شبكههاي پرسپترون چند اليهاي اين است که توانايي يادگيري از روي
نمونهها را دارند .اين کار در مرحله آموزش انجام ميشود ،که شبكه ،دربرگيرنده مجموعهاي آموزشي از وروديها و
خروجيها ،با ترکيب مشخص است .در مرحله آموزش نمونههاي معلوم ،شامل الگوه اي ورودي و الگوه اي خروجي،
مكرراً به شبكه معرفي ميشوند) .در فرآيند يادگيري نظارتشده ،شبكه از اطالع ات موجود براي تنظيم وزنهاي مرتبط با
گرهها استفاده ميکند .براي تنظيم وزنهاي شبكه روشهاي مختلفي وجود دارد که عموميترين روش الگوريتم پسانتشار
است ،به طوريكه مستقل از مجموعه آزمايشي ،براي آزمودن کارايي شبكه در حين مرحله آموزش در چند ثانيه انجام
ميشود .نمونههاي مجموعه آزمايشي جهت نمايش خطاي موجود از شبكه ميگذرند ،اما برخالف نمونههاي مجموعه
آموزشي ،اين خطا در به روز کردن وزنها استفاده نميشوند .مجموعه آزمايشي به تعيين نقطه بهينه که نقطهاي با حداقل
خطا در مجموعه آزمايشي است ،براي توقف مرحله آموزش کمک ميکند .در آموزش طوالني مدت ،ممكن است خطا در
مجموعه آموزشي کاهش يابد ،درحاليکه خطا در مجموعه آزمايشي افزايش مييابد .در اين حالت ،شبكه قابليت تعميم
خود را از دست ميدهد و شروع به تشخيص نمونههاي انفرادي از مجموعه آموزشي ميکند که اصطالحاً بيش

همپوشاني47

گويند ].[28

Over-fitting
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تلفيق شبكههاي عصبي مصنوعي و الگوريتم رديابي خودکار...

-4روش تفسير خودکار احتمال گسل نازک شده ()Thinned Fault Likelihood
هال 48براي يافتن راه حلي براي محاسبه تصاوير سه بعدي گسل و استخراج سطوح يا صفحات گسل ،روشهايي را مورد
بررسي قرار داد .در ابتدا تصاوير گسل سه بعدي را با استفاده از يک نشانگر که هال آن را احتمال گسل 49ناميد ،محاسبه
کرد .مشابه کوهن ،50روش هال روي چندين مقدار شيب و امتداد گسل ،اسكن انجام ميدهد تا مقدار اين نشانگر بر مبناي
شباهت را حداکثر نمايد .اگرچه ،هزينه يا زمان محاسبات الگوريتم مورد استفاده توسط هال براي اسكن ،مستقل از تعداد
نمونههاي استفاده شده در ميانگينگيري صورت گرفته براي هر جهت يا موقعيت گسل بوده است .به بياني ديگر ،او با
حذف فاکتور بزرگي که برابر بود با تعداد نمونههاي موجود در پنجرهاي که کوهن ارائه داده بود ،بازده محاسبات را بهبود
داد .سپس هال از تصوير سه بعدي احتمال گسل ،تصوير شيب و تصوير امتداد حاصل شده ،براي استخراج صفحات گسل
با استفاده از روشي که شبيه به روش شولتز بود ،اقدام کرد ] [9] ،[3و ].[24

-1-4تصاوير گسل

51

اولين گام کاربردي در استخراج صفحات گسل از داده لرزهاي ،محاسبه تصاويري ميباشد که در آنها ،گسلها آشكارترين
و برجستهترين پديدهها باشند .روشي که هال براي محاسبه شباهت در راستاي گسل استفاده کرده است ،روشي بر مبناي
شباهت ] [29بوده و در نتيجه مشابه روشي که مارفورت و همكاران ارائه داده بودند ،است ] .[5همانند مارفورت و
همكاران ] ،[6هال ،شباهت را با استفاده از تعداد کم نمونه ( 3نمونه در تصاوير دو بعدي و  9=3*3نمونه در سه بعدي) از
ردلرزههاي مجاور بعد از همتراز کردن آن ردلرزهها محاسبه کرده است ] .[3مرحله مرتبسازي يا همترازسازي ،نياز به
پيش تخمين شيب بازتابندهها دارد .هال اين شيبها را از تانسورهاي ساختماني براي تصاوير لرزهاي به دست آورد.
باتوجه به تخمينها و براوردهاي ارائه شده از شيب بازتابندهها ،نشانگر شباهت ساختارگرا اينگونه تعريف ميشود ]:[3
image 2s
,
image2  s

()4

= SE = semblance

که در آن ،براي هر مقدار شباهت يا  . s ،SEبه معني يک ميانگينگيري يا هموارسازي در جهت ساختار ،از هرآنچه در
براکت ميباشد (حجم يا تصوير لرزهاي) است؛ هرچند ،نسبتهاي شباهت محاسبه شده ( )SEبا اين روش ،در جايي که
صورتها و مخرجها کوچک باشند داراي تفاوت زيادي ميباشند .اين ناپايداري و همچنين براي کاهش نوفهها و افزايش
توان شناسايي گسلها ،از داليلي ميباشند که عموما يكسري هموارسازيهاي بيشتري روي صورتها و مخرجهاي کسر
فوق ،پيش از محاسبه نسبت شباهت ،انجام داده ميشود:
()5

,

image 2s  f
image2  s  f

= SE = semblance

که در اين رابطه زيرنويس  fبيانگر اين ميباشد که اين هموارسازي اضافه  . fبايد در جهت امتداد و شيب گسل
(گسلگرا) باشد.
دليل ديگر اين ميباشد که ناپيوستگيهاي موجود در بازتابندههاي لرزهاي ،متناظر با گسلها ،براي قسمتي که بازتابندهها به
صورت گسترده و مشخصي سبب تفكيک و جدايش اين ناپيوستگيها شده باشند ،داراي اهميت ميباشند و در جايي که
48

Hale
Fault likelihood
50 Cohen
51 Fault images
49
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صورت کسر شباهت ،بسيار کمتر از مخرج کسر شباهت باشد ،هموارسازي گسلگرا اضافي ،در رابطه باال اين
ناپيوستگيهاي محلي را به همديگر متصل ميکند ] .[3با توجه به دومين دليل ،گرستنكورن و مارفورت پيشنهاد استفاده از
پنجرههاي هموارسازي عمودي طويل براي برجستهسازي پديدههاي ساختماني مانند گسلها و استفاده از پنجرههاي
کوچک براي برجستهسازي پديدههاي چينهاي مانند کانالها را ارائه دادند ].[11

شكل ( 2الف) ،شباهت محاسبه شده با استفاده از يک فيلتر نمايي دوطرفه با کارايي باال را براي به کارگيري  . fدر
معادله ( )5با هموارسازي عمودي ،نمايش ميدهد .پاسخ ضربه اين فيلتر بازگشتي ،52بينهايت زياد ميباشد و به ارامي به

صفر ختم ميشود و در اين مثال يک فيلتر گوسين با نيم پهنا   = 20نمونه تقريب زده شده است .هزينه محاسبات فيلتر،
مستقل از اين نيم پهنا ميباشد.
اين هموارسازي عمودي صورت و مخرج کسر شباهت ،براي گسترشهاي عمودي پديدههاي با ظاهر شباهت کم ،در
شكل ( 2الف) استفاده ميشود .براي برجستهسازي اين پديدهها هال نشانگر احتمال گسل ( )fرا با رابطه زير تعريف کرد
]:[3
()6

f  1 − semblance8 .

در رابطه باال ،انتخاب توان  ،8يک انتخاب دلخواه ميباشد .همانگونه که در شكل ( 2ب) نمايش داده شده است ،اين
انتخاب ،تفاوت بين نمونههاي با احتمال گسل کم و زياد را افزايش ميدهد ،تا جايي که احتمال گسلهاي ، f  0.5
براي بهبود نمايش بازتابندههاي لرزهاي غير گسل خورده ،داراي نمايش شفاف يا محو شده ميباشند.
اگرچه پديدههاي موجود در تصاوير شباهت و احتمال گسل در شكل ( 2ب) ،گسترش عمودي قابل توجهي دارند ،اما اين
پديدهها به خوبي با روند گسلها هماهنگ نيستند ،زيرا گسلها عمودي نميباشند .جهت بهبود نشانگر احتمال گسل ،بايد
صورت و مخرج کسر ،در راستاي گسلها هموارسازي شوند .مسئله اين ميباشد که هنوز موقعيت يا جهتگيري گسل
مشخص نشده است.
بررسي و جستجو براي جهتيابي گسل ،در پردازش دادههاي لرزهاي يک امر معمول ميباشد؛ در اينجا هال براي زاويههاي
شيب مثبت و منفي گسل )  (اسكن انجام داده (که   = 0متناظر با گسلهاي عمودي ميباشد) تا شيبهايي که نشانگر

احتمال گسل  fرا حداکثر ميکنند ،بيابد .براي اعمال موثر اين هموارسازي غيرعمودي براي هر زاويه شيب گسل ) ، (
نويسنده تصاوير صورت و مخرج شباهت را به صورت افقي چرخش برشي 53ميدهد ،تا گسل با شيب مشخص را به
صورت عمودي نشان دهد ،فيلتر هموارسازي عمودي سريع که در باال توضيح داده شد را اعمال ميکند ،و تصاوير
هموارشده را پيش از محاسبه نسبتشان به حالت اول ميچرخاند .54چرخش برشي و بازگرداندن به حالت پيش از چرخش
برشي افقي تصاوير ،نياز به جابجايي افقي ساده هر سطر پيكسلهاي تصوير دارد ،که در آن ميزان جابجايي به صورت
خطي با انديس سطر تغيير ميکند .پس از چرخش برشي ،گسلهاي غيرعمودي با شيب ) ( (غيرصفر) ،به صورت

عمودي نمايش داده ميشوند ،بنابراين ميتوان فيلتر بازگشتي هموارسازي را براي هر ستون پيكسلها در تصوير چرخش
يافته ،به صورت مستقل ،پيش از بازگرداندن چرخش برشي ،اعمال کرد.

هدف از انجام اسكن روي محدوده امتداد و شيب گسلها ،يافتن زاويه )  (و )  (براي هر نمونه تصوير بوده که احتمال

گسل  fرا حداکثر نمايد .هال با تصوير احتمال گسل  f = 0شروع کرده است .سپس ،براي هر موقعيت )  ( ,در اسكن،

در جايي که احتمال گسل )  f ( ,فراتر از حداکثر احتمال گسل ذخيره شده در  fرود f ،به روزرساني شده و همچنين
52

Recursive filter
Shear
54 Unshear
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تلفيق شبكههاي عصبي مصنوعي و الگوريتم رديابي خودکار...
امتداد )  (و شيب )  (متناظر با آن ذخيره ميگردند .زماني که اين فرايند تكميل شد ،نتايج اين اسكن ،تصاوير حداکثر
احتمال گسل ،امتداد و شيب متناظر ميباشند.
شكل ( 2ج) ،احتمال گسل  fمحاسبه شده با اين روش ،با جستجو روي شيبهاي گسل ،براي تصوير لرزهاي  2بعدي را
نمايش ميدهد .پشتههاي مربوط به احتمال گسل زياد ،به طور کلي با ظاهر گسلها در تصاوير لرزهاي مطابقت ميکنند .اين
پشتهها ميتوانند با اسكن کردن هر سطر از تصوير احتمال گسل ،نگه داشتن ماکزيممهاي محلي ،و قرار دادن مقدار صفر
براي پارامتر احتمال گسل در باقي درايهها ،استخراج شوند .به طور موثري اين فرايند ،تصاوير احتمال گسل را باريک و
نازک مينمايد و تعداد نمونههاي تصوير که در آنجا ممكن است گسل در نظر گرفته شده باشد را کاهش ميدهد.
شكل ( 2د) ،پشتههاي استخراج شده از تصوير گسل شكل ( 2ج) ،را نمايش ميدهد .قسمتهايي از برخي پشتهها
بخصوص مواردي که با احتمال گسل کمتر بودهاند ،ممكن است با گسلها تطابق آنچناني نداشته باشند .در اين مرحله
روش هال اين قسمتها را از بين نميبرد ،اگرچه ميتوان با قرار دادن حد آستانه براي احتمال گسل برخي از آنها را حذف
نمود ].[3
تصوير لرزهاي نمايش داده شده در شكل ( 2د) ،نتيجه اعمال فيلتر ساختار گرا (بر مبناي جهت و موقعيت ساختار) روي
تصوير شكل ( 2ج) ،بوده است .اين فيلترينگ شبيه به مورد مشابه در فهمرز و هوکر بوده ] ،[30اما در اينجا به گونهاي
محدود شده است تا در طول پشتههاي نازک حاصل از احتمال گسل ،هموار نشود.

شکل ( -2الف) :شباهت محاسبه شده با استفاده از هموارسازي عمودي صورت و مخرج کسر شباهت( .ب) :احتمال گسل محاسبه شده با

استفاده از هموارسازي عمودي صورت و مخرج کسر شباهت( .ج) :احتمال گسل محاسبه شده با اسکن روي شيب هاي گسل ) (

پيش از

نازک سازي( .د) :احتمال گسل محاسبه شده با اسکن روي شيب هاي گسل پس از نازکسازي (در اين مورد براي تسهيل در براورد افت قائم
گسلها ،تصوير لرزه اي در امتداد ساختارها (ولي نه در امتداد گسل ها) هموار شده است) ].[3

-2-4صفحات گسل
به راحتي ميتوان تصور کرد چگونه منحنيهاي گسل را از تصاوير دو بعدي گسل مانند شكل ( 2د) استخراج کرد .براي
مثال ،بطريقي ميتوان نمونههاي با مقدار غير صفر از احتمال گسل در تصوير نازک شده شكل ( 2د) را به يكديگر متصل
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عليرضا غضنفري بروجني ،حسين محمدرضايي ،حميدرضا انصاري
نمود .براي ايجاد صفحات گسل مشخص از تصاوير گسل  3بعدي کار مشكلتر ميباشد .بسياري از سطوح گسل نميتوانند
روي يک صفحه نگاشت شوند و نميتوانند به خوبي توسط تابع تک مقداره 55از مختصات درون يک صفحه نمايش داده
شوند .هال سطوح گسل را با شبكههاي بدون ساختار چهارگوشهاي 56ارائه کرده است ] .[3اولين گام در ايجاد شبكههاي
چهارگوش ،استخراج مجموعهاي از چهارگوشها ،که هنوز متصل نشدهاند ،از تصوير سه بعدي احتمال گسل ميباشد .آن
تصوير سه بعدي مشابه تصوير دو بعدي احتمال گسل نمايش داده شده در شكل ( 2ج) ميباشد.
همانطور که در شكل  3نمايش داده شده است ،هر چهارگوش در سطح گسل ،دقيقا به يک لبه از شبكه نمونه برداري سه
بعدي از تصوير گسل برخورد دارد .هال اين برخورد لبه  -گسل را با استفاده از روشي مشابه روشي که شولتز و همكاران
] [24توسعه داده بودند ،يافت .به ويژه ،فرک شده است که مشابه منحنيهاي گسل ظاهر شده در تصاوير دو بعدي نمايش
داده شده در شكل ( 2د) ،صفحات گسل پشتههايي در تصاوير سه بعدي احتمال گسل باشند.
براي تصاوير سه بعدي ،پشتههاي موجود در تصاوير احتمال گسل ،با لبههاي سلول در شبكه نمونه برداري سه بعدي
برخورد دارد (شكل  3را ببينيد) ،و ميتواند يک به يک با در نظر گرفتن تمام لبهها ،يافت بشود .هر لبه با دو نمونه مجاور
در تصوير سه بعدي از احتمال گسل مشخص ميشود .براي هرکدام از آن دو نمونه از تصوير ،تخميني از احتمال گسل ،f

امتداد )  (و شيب )  (زده ميشود .اين نشانگرها اين امكان را فراهم ميکنند که مشتقات احتمال گسل در جهت عمود
بر گسلها محاسبه شوند ،و از اين مشتقهاي جهتدار ميتوان مشخص نمود که پشته (يا ماکزيمم محلي) تصوير احتمال
گسل با لبه شبكه نمونهبرداري لرزهاي ،بين دو نمونه مجاور برخورد دارد يا خير ].[3
با بررسي و تحليل تمام لبه ها در شبكه نمونه برداري سه بعدي در اين مسير ،الگوريتم هال چهارگوشهايي که در حضور
گسلها لبههايشان برخورد دارد را استخراج ميکند .بيشتر چهارگوشها نودهايي با چهارگوش هاي مجاور را به اشتراک
ميگذارند و هنگامي که نمايش داده ميشوند ،به عنوان قسمتهايي از سطوح گسل بزرگتر ظاهر ميشوند .گرچه در اين
نقطه ،در فرايند استخراج سطوح گسل ،چهارگوشها هنوز به يكديگر متصل نشدهاند تا يک شبكه سطح را ايجاد کنند .فقط
يک مجموعهاي از چهارگوشها وجود دارد ].[3

شکل  -3چهار چهارگوش مجاور در يک سطح گسل نودي را به اشتراک مي گذارند که درون يک سلول از شبکه نمونه برداري سه بعدي از
يک تصوير گسل قرار گيرد .مختصات فضايي (مکاني) نوده چهارگوش ،ميانگين مختصات محل تقاطع سطح گسل و لبههاي شبکه نمونه
برداري تصوير مي باشد .در جايي که دو لبه در هر يک از شش وجه يک سلول توسط يک گسل قطع شده باشند ،چهارگوشها به
چهارگوشهاي همسايه اتصال مييابند و اين مثال چهار اتصال را نمايش ميدهد ].[3

Single value
)Quadrilaterals (quads
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تلفيق شبكههاي عصبي مصنوعي و الگوريتم رديابي خودکار...
مرحله بعدي در استخراج صفحات گسل برقراري اتصال بين چهارگوشها جهت ايجاد شبكه 57ميباشد .هر چهارگوش در
چنين شبكهاي نبايد با بيشتر از چهار چهارگوش همسايه مجاور (چهارگوشهايي که يک لبه بين دو تا از نودهايشان
مشترک باشد) متصل باشد .يک روش ساده براي يافتن اين چنين ارتباطهايي ،بررسي مجدد به صورت يک حلقه ،روي
تمام سلولها در شبكه نمونه برداري تصوير ،58همانند سلولهاي نمايش داده شده در شكل  3ميباشد .هر سلول  6وجه
دارد ،و هر وجه چهار لبه دارد .براي هر وجه ،جستجو براي لبههايي که در تقاطع با گسل باشند صورت ميگيرد ،لبه هايي
که قبال چهارگوشها را ايجاد کردهاند .اگر تقاطعهاي گسل – لبه ،براي دو لبه در يک وجه اتفاق بيفتد ،بايد دو چهارگوش
ايجاد شده براي آن دو لبه متصل گردند .در شكل  ،3هر چهارگوش با اين روش دقيقا به دو همسايه خود متصل خواهد
شد .اگر تقاطعهاي گسل  -لبه براي بيشتر از دو لبه در يک وجه واحد از سلول شبكه نمونه برداري تصوير اتفاق بيفتد،
هيچ يک از چهارگوشهاي متناظر که با آن لبهها برخورد دارد نبايد متصل گردند .اين انتخاب بيان ميکند که دو سطح
گسل استخراج شده با اين روش ،نميتوانند دقيقا برخورد داشته باشند ،اگرچه آنها ممكن است با فقط يک نمونه از
شبكه ،59جداشده باشند .پس از اينكه تمام اتصاالت ممكن بين چهارگوشها و همسايههايشان پيدا شد ،چندين فيلتر براي
حذف اتصاالتي که با سطوح گسلها از لحاظ زمين شناسي ناسازگار باشند ،اعمال شده است .پس از استخراج
چهارگوشها و اتصال آنها به همسايههايشان ،اخرين گام در استخراج سطوح گسل ،يافتن مجموعهاي از چهارگوشها
مي باشد که يا به طورمستقيم به عنوان همسايه متصل شده بودند يا به صورت بازگشتي به عنوان همسايه همسايه متصل
شده بودند .اين مجموعهها شبكه چهارگوشها را شكل ميدهد که سطوح گسل را عرضه ميکنند.
هال فرک کرد که برخالف سطوح استخراج شده از تصاوير پزشكي توسط شولتز و همكاران ] ،[24اين سطوح گسل قابل
جهتگيري باشند ،که از لحاظ توپولوژيكي (مكانگرايي) داراي جلو و عقب متمايز باشند .به زباني ديگر ،هال فرک کرده
است که بردارهاي نرمال گسلها ميتوانند به طور سازگاري براي هر چهارگوش در سطح انتخاب شوند ،بنابراين قسمت
جلو هر چهارگوش با قسمت عقب سطح تطابق داشته و هم رويداد (هم زمان) است .بنابراين زماني که به صورت بازگشتي
به جمع اوري چهارگوشها براي تشكيل سطوح گسل پرداخته ميشود ،جهتگيري چهارگوشها برعكس ميشود زيرا الزم
است با همسايگانش سازگار باشد ].[3
انتخاب و فيلتر گسلها مي تواند بر مبناهاي مختلف از جمله اندازه آنها ،شيب و امتداد ميانگين آنها ،احتمال گسل آنها ،يا
هر ترکيبي از آمار حاصله از نشانگرهاي محاسبه شده براي چهارگوشهايي که سطوح را تشكيل ميدهند ،صورت گيرد
].[7

-4-3معرفي داده لرزهاي
 F3يک بلوک در بخش هلندي درياي شمال ميباشد .اين بلوک توسط لرزهنگاري  3بعدي ،براي اکتشاف نفت و گاز در
طبقات ژوراسيک بااليي  -کرتاسه پاييني ،پوشش داده شده است .داده سه بعدي اين منطقه نسبتاً نويزي ميباشد .شماره
خطوط طولي لرزهاي از  100تا  750و خطوط عرضي لرزهاي از  300تا  1250ميباشد .محدوده زماني برداشت اين داده از
 0تا  1848ميليثانيه با نرخ برداشت  4ميليثانيه است .ابعاد برداشت اين بلوک در اندازه  16*24کيلومتر و به مساحت
 386.93کيلومترمربع ميباشد ].[31

57
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image sampling grid
59 grid sample
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عليرضا غضنفري بروجني ،حسين محمدرضايي ،حميدرضا انصاري

-5معرفي روند کار ،تفسيرگسلها و استخراج صفحات گسل
همانگونه که در نمودار شكل  4نمايش داده شده است ،روند کار با استفاده از روشهاي استفاده شده در اين پروژه ،براي
شناسايي ،تصويرسازي ،رديابي و استخراج خودکار گسلها از داده لرزهاي سه بعدي به اين صورت بوده که ،در ابتدا داده
لرزهاي سه بعدي وارد نرمافزار  OpendTectگرديده است .پس از آن با استفاده از قابليت هدايت شيب 60نرمافزار ،فيلتر
مورد نظر اوليه که براي شناسايي دقيق شيب ساختارها و پديدههاي موجود در داده ميباشد ،طراحي و اعمال گرديده است.
اين فيلتر براي اعمال دقيق نشانگرهاي لرزهاي با توجه به شيب دقيق ساختارها و پديدههاي موجود در داده استفاده ميشود.
سپس با طراحي فيلترهاي مناسب براي بهبود داده لرزهاي ،کاهش نوفهها و افزايش نسبت سيگنال به نوفه ،داده لرزهاي
بهبود يافته است .پس از آن نشانگرهاي لرزهاي مناسب براي شناسايي گسلها از داده لرزهاي سه بعدي با پارامترهاي بهينه،
شناسايي و محاسبه شده اند .با انتخاب نقاط نمونه براي دو کالس گسل و غير گسل از داده ،شبكه عصبي نظارت شده با
استفاده از نشانگرهاي منتخب تشكيل شده و پس از آموزش بهينه شبكه ،خروجي مناسب از شبكه ايجاد گرديده است.
خروجي شبكه يک حجم لرزهاي سه بعدي ميباشد که در آن گسلها به صورت ديداري ،به خوبي قابل تفكيک نسبت به
ساير قسمتهاي داده لرزهاي ميباشند .سپس خروجي شبكه عصبي به عنوان ورودي براي الگوريتم رديابي خودکار گسل
 ،TFLاستفاده شده است .پس از تنظيم بهترين پارامترها براي اين قسمت ،خروجي اين قسمت شامل حجم احتمال
گسل هاي رديابي شده ،ارائه و نمايش داده شده است .در نهايت با استفاده از ابزارهاي زيرمجموعه قسمت  ،TFLو
تنظيمات پارامترهاي آن به صورت بهينه ،صفحات گسل سه بعدي به صورت خودکار استخراج 61و تفسير گرديدهاند.

شکل  -4نمودار روند فعاليتهاي صورت گرفته براي تفسير گسلها در اين پروژه.

Dip-steering
Fault plane extraction
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61

تلفيق شبكههاي عصبي مصنوعي و الگوريتم رديابي خودکار...
در شكل  5قسمتي از داده  F3که انتخاب شده است تا تفسير گسل روي آن صورت گيرد روي مقطع طولي 62شماره 320
نمايش داده شده است .محدوده حجمي انتخاب شده براي تفسير گسل روي اين داده بين مقطع طولي  103تا  ،420مقطع
عرضي 303 63تا  620و زمان  1300تا  1820بوده است ،که البته با اعمال و محاسبه فيلترها و انجام مراحل مختلف اندکي
محدودتر شده است.

شکل  -5مقطع طولي لرزهاي شماره  320از داده لرزه اي خام  .F3محدود شده بين زمان  1300تا  1820ميلي ثانيه و مقطع عرضي لرزهاي
بين  303تا  .620مقياس :هر  100مقطع عرضي برابر  2500متر ميباشد.

براي افزايش کيفيت دادهها ،کاهش نويز و بهبود ناپيوستگيهاي لرزهاي ،فيلترهاي جهتدار ساختماني و تقويت تصوير به
کار برده شدند .براي بهبود نتايج نهايي در محاسبات نشانگرها ،از مكعب هدايت شيب استفاده گرديد ،اين ابزار براي بهبود
محاسبه شيب پديدهها و در نتيجه افزايش دقت نشانگرها و فيلترهاي اعمالي استفاده ميگردد .به طور کلي با استفاده از اين
فيلترها سعي ميشود نسبت سيگنال به نوفه داده افزايش يابد و پيوستگي بازتابکنندهها بيشتر شود .اين امر بايد به صورتي
انجام شود که ناپيوستگي بازتاب کنندهها در لبههاي گسل حفظ شود و نيز از ايجاد پديدههاي مصنوعي جلوگيري شود.
روي داده لرزه اي خام به ترتيب فيلترهاي هدايت شيب ميانه ،64انتشار ،65بهبود گسل 66و در نهايت فيلتر

هموارسازي67

اعمال شده است .نتيجه اعمال فيلتر نهايي که فيلتر هموارسازي بوده است ،روي داده مطابق شكل  6ميباشد .همانگونه که
مشاهده ميشود ،در قسمتهاي گسلي ،گسلها به طور مناسبي شارپتر شدهاند .فيلتر هموارسازي که در اينجا استفاده
شده است مناسب براي شناسايي گسل ميباشد و از ابزارهاي زيرمجموعه ابزار  TFLبوده و از الگوريتم  TFLنيز به
نحوي بهره برده است.

62

Inline
Crossline
64 Dip-steered median filter
65 Diffusion filter
66 Fault enhancement filter
67 Smoothing
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عليرضا غضنفري بروجني ،حسين محمدرضايي ،حميدرضا انصاري

شکل  -6اعمال فيلتر هموارسازي (فيلتر استفاده شده نهايي) ،با پارامترهاي بهينه ،براي بهبود نمايش گسلها.

در نهايت مقطع فيلتر خورده شكل  ،6به عنوان داده بهبود يافته براي شناسايي گسلها ،به عنوان ورودي براي نشانگرهاي
منتخب در ايجاد شبكه عصبي مصنوعي نظارت شده شكل  7انتخاب شد .در شبكه عصبي ،داده لرزهاي به دو کالس گسل
و غير گسل تقسيم گرديده است .به اين صورت که کاربر تعدادي از نمونههاي داده لرزهاي در تصوير لرزهاي شكل  ،6که
روي گسل باشند را به عنوان کالس گسل انتخاب ميکند و همچنين يكسري نقاط ديگر که بر روي گسلها نيستند را به
عنوان نمونههاي مربوط به کالس غيرگسل انتخاب مينمايد و توسط اين نقاط شبكه را آموزش ميدهد.

شکل . -7پنجره ايجاد شبکه عصبي نظارت شده پرسپترون چنداليه ،با ورودي نشانگرهاي مختلف ،براي نمايش بهينه گسل ها و کالسه بندي
داده لرزهاي در دو کالس گسل و غير گسل .شبکه داراي يک اليه پنهان و  15نود در اليه پنهان ميباشد.

در شبكه عصبي از نشانگرهاي شباهت ،انحناي بيشترين مثبت ،انحناي بيشترين منفي ،انحناي شيب ،انرژي ،فرکانس ،دامنه
لحظهاي و بافت به عنوان ورودي استفاده گرديده است .انتخاب نشانگرهاي مناسب و مرتبط در استفاده از شبكه عصبي از
اهميت بسزايي برخوردار است ،به طوري که نتايج معتبر و قابل اطميناني را ارائه دهد .شبكه عصبي مصنوعي استفاده شده
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تلفيق شبكههاي عصبي مصنوعي و الگوريتم رديابي خودکار...
در اينجا از نوع پرسپترون چنداليه بوده است که داراي يک اليه پنهان و  15نود در اين اليه پنهان بوده است.
خروجي شبكه عصبي مصنوعي طراحي و اعمال شده ،مطابق شكل  8ميباشد؛ به طوري که خروجي شبكه عصبي کالس
گسل به صورت همزمان با رنگ قرمز روي داده لرزهاي نمايش داده شده است .همانگونه که مشاهده ميشود ،اين شبكه
توانسته است تا حد زيادي محل گسلها را به خوبي مشخص نمايد و نمايش گسلها را بهبود داده است.
Crossline

)Time (TWT- m sec
شکل  -8نمايش خروجي شبکه عصبي مصنوعي طراحي شده ،کالس گسل ،به صورت شفاف روي داده لرزهاي فيلتر خورده هموار شده.
مقطع طولي شماره .320

پس از تعيين پارامترهاي بهينه براي ابزار  ،TFLخروجي اين ابزار که نمايش دهنده محل گسلهاي موجود در داده ميباشد
به صورت حجم احتمال گسل به صورت نمايش همزمان با داده لرزهاي ،در شكل  9نمايش داده شده است .محل گسلها
در اين تصاوير ،با استفاده از ابزار نامبرده رديابي شده است .همانگونه که پس از انتخاب بازه نمايش رنگي مناسب ،مشاهده
ميشود ،اين ابزار با دقت خوبي محل گسلها را شناسايي و نمايش داده است .همچنين اين الگوريتم ،نسبت به شكل ،8
گسلها را با دقت باالتري شناسايي و رديابي کرده است و به عبارتي يكسري از قسمتها که قبال به عنوان گسل شناخته
شده بودند ولي در اين الگوريتم شايستگي حضور به عنوان گسل را نداشتند ،حذف شدند و دقت شناسايي گسلها افزايش
يافته است.
Crossline

)Time (TWT

شکل  -9نمايش خروجي  TFLبه صورت همزمان روي داده لرزهاي فيلتر شده .مقطع طولي شماره .320

در شكل  10براي نمايش و مقايسه بهتر حالتهاي مختلف خروجي شبكه عصبي (نمايش رنگي قرمز) و خروجي TFL

(نمايش رنگي سبز تا زرد) ،هردو خروجي به صورت همزمان روي داده لرزهاي هموارشده (فيلترشده) نمايش داده شدهاند.
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عليرضا غضنفري بروجني ،حسين محمدرضايي ،حميدرضا انصاري
همانطور که مشاهده ميشود دقت بهينه کار در روش  TFLکامال مشخص ميباشد.
Crossline

)Time (TWT

)Fault Likelihood (TFL

)Fault Probability (ANN

شکل  -10نمايش همزمان خروجي  TFLو خروجي شبکه عصبي مصنوعي روي داده لرزهاي فيلترشده .مقطع طولي .320

در نهايت در شكل  11با تنظيم پارامترهاي ورودي براي ابزار استخراج خودکار صفحه گسل از حجم ( TFLکه به عنوان
ورودي انتخاب شده است) صفحات گسل که به صورت خودکار استخراج گرديدند ،نمايش داده شده است .با بررسي و
انتخاب پارامترهاي بهينه ،صفحات گسل با دقت باال استخراج ميگردند .با انتخاب پارامترهاي مناسب در اين قسمت،
استخراج گسل ها با دقت بيشتري صورت گرفته است و حتي يكسري از مواردي که در قسمت قبل گسل تشخيص داده
شدند ،ممكن است در اين قسمت با تنظيم پارامترهاي مناسب فيلتر شده و از دايره وجود گسلها خارج شده باشند .پس از
استخراج خودکار صفحات گسل ،به صورت دستي نيز ميتوان آنها را ويرايش نمود.

شکل  -11نمايش صفحات گسل استخراج شده نهايي با روشهاي ذکر شده ،از محدوده مورد نظر در داده لرزه اي ( F3شکل (الف) نماي
از باال و شکل (ب) نماي پهلو ميباشد).
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تلفيق شبكههاي عصبي مصنوعي و الگوريتم رديابي خودکار...
در شكل  12محل برخورد صفحات گسلي استخراج شده با مقطع طولي لرزهاي شماره  320نمايش داده شده است.
Crossline

)Time (TWT

شکل  -12نمايش محل برخورد صفحات گسل با مقطع طولي لرزهاي شماره .320

-6نتيجهگيري
در اين مقاله ،ابتدا با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي و استفاده از نشانگرهاي لرزهاي تصاوير گسلها و به عبارتي
نشانگر گسل روي داده لرزهاي استخراج شدند؛ با ترکيب خروجي شبكه عصبي مصنوعي و روش رديابي خودکار احتمال
گسل نازک شده ،گسلهاي موجود در داده مورد نظر شناسايي و رديابي شدند و سپس توسط ابزارهاي زيرمجموعه

TFL

به تفسير و استخراج صفحات گسل به صورت خودکار پرداخته شده است .کاربرد اين روش رديابي خودکار گسل ،در اين
مقاله بررسي شده و کارآ مد بودن آن اثبات گرديده است .همچنين مشخص گرديد که استخراج صفحات گسل به صورت
خودکار با اين روش ،سبب افزايش سرعت تفسير و کاهش خطاي انساني در تفسير گسل گرديده است .ترکيب شبكه
عصبي مصنوعي و روش رديابي خودکار احتمال گسل نازک شده ،سبب بهبود کارايي اين روش رديابي خودکار در
شناسايي گسلها شده است .همانگونه که مشاهده شد ،در صورت انتخاب نقاط نمونه مناسب براي کالسهاي شبكه
عصبي و نيز انتخاب نشانگرهاي مناسب ،شبكههاي عصبي مصنوعي به خوبي ميتوانند در شناسايي گسلها عمل کنند .اما
خروجي اين شبكه به صورت يک حجم لرزهاي بوده است که فقط گسلها در آن به خوبي به صورت ديداري تفكيک و
مشخص شدهاند .به عبارتي ديگر خروجي به فرمت گسل حاصل نشده است .ابزار  TFLاين عمل را انجام داده است و
پس از مشخص کردن و رديابي خودکار گسلها به صورت کامال نازک در يک حجم لرزهاي ،صفحات گسل را با فرمت
گسل استخراج و خروجي گرفته است.
ورودي الگوريتم  TFLميتواند خود داده لرزهاي فيلتر شده يا يک مكعب لرزهاي نمايشدهنده ناپيوستگيها مانند واريانس
باشد ،اما در اين مقاله با استفاده از خروجي شبكه عصبي مصنوعي (کالس گسل) به عنوان ورودي الگوريتم  ،TFLعمل
رديابي و استخراج گسلها کامال بهبود يافته است.
در نهايت نتايج و اثر بخشي کار براي شناسايي و استخراج گسلها ،در شكلهاي قسمت قبل ،مربوط به داده لرزهاي مورد
نظر ،مشخص گرديده و هدف مشخص شده در ابتداي مقاله ،که شناسايي و رديابي گسلهاي موجود در داده لرزهاي و
نهايتا استخراج صفحات گسلها با دقت مناسب ،از داده لرزهاي بوده است ،حاصل گرديده است.
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چکيده
يكي از اساسي ترين مراحل سرشت نمايي مخازن هيدروکربني شناساييگونههاي سنگي 68است .در مطالعه حاضرهدف مقايسه روش-
هاي مختلف در تعيين گونههاي سنگي و شناخت چگونگي توزيع واحدهاي جرياني هيدروليكي در جهت ارزيابي کيفيت مخزني
سازند رازک با ليتولوژي کربناته ماسه سنگي ،مارن و انيدريت به سن اليگوسن تا ميوسن پاييني ميباشد .در اين تحقيق  84مقطع نازک
ميكروسكپي ،نتايج آزمايشگاهي تخلخل ،تراوايي و منحنيهاي فشار مويينه از  46متر مغزه حفاري در يكي از ميادين مهم جنوب شرق
ايران ،مورد بررسي قرار گرفت و مطالعات پترووگرافي در جهت بررسي تغييرات رخسارهاي بخش مخزني سازند رازک منجر به
شناسايي هشت ريز رخساره ( MF1پكستون و وکستون در عمق  ،2829متري  MF2پكستون گرينستون در عمق  2844متري ،MF3
وکستون مادستون در عمق  2856متري MF4،گرينستون در عمق  2859متريMF5 ،مادستون وکستون در عمق  2848متريMF6 ،
مادستون در عمق  2838متري MF7 ،وکستون مادستون در عمق 2840متري MF8 ،وکستون ماسهاي در عمق  2831متري) در محيط
رسوبي محصور يا پلت فرم کربناته و رمپ هموکلينال و سيستم آواري رودخانهاي شده است .به منظور تعيين گونههاي سنگي و
ارزيابي واحدهاي جرياني براساس نتايج آناليز مغزه ،ابتدا با استفاده از روش لوسيا چهار رده پتروفيزيكي شناسايي گرديد که رده
پتروفيزيكي شماره يک بهترين کيفيت مخزني و رده شماره چهار ضعيف ترين کيفيت مخزن را دارد.همچنين واحدهاي جرياني با
استفاده از روشهاي آمافوله و لورنز شناسايي و تفكيک شدند .بر اساس روش آمافوله در بخش مخزني سازند رازک ،هفت 69واحد
جرياني شناسايي شده ،که واحد جرياني شش و هفت ( )FZI6,FZI7بهترين و واحد جرياني يک ( )FZI1ضعيفترين بخش مخزني
است .در روش لورنز واحد جرياني شش ( )HF6پرسرعت ترين و واحد جريان يک ( )HF1ضعيفترين بخش مخزني در بين شش
Rock type
HFU

68
69

تلفيق روشهاي مختلف (لورنز ،لوسيا ،آمافول) در تعيين گونه هاي سنگي...
واحد جريان شناسايي شده است  .همچنين بر اساس آناليز منحنيهاي موئينگي شش گونه سنگي تفكيک گرديد ،که بر اساس آن گونه
سنگي شماره پنج و شش ( )RT5,RT6بهترين کيفيت مخرني را دارا مي باشند .همچنين با استفاده از کراس پالتهاي نرم افزار
ژئوالگ مشخص شد ليتولوژي اصلي اين بخش ماسه سنگ به همراه رس ميباشد و وجود گاز در اين سازند باعث انحراف نمونهها
به سمت شمال غربي کراس پالت شده است .در نهايت با ترکيب اطالعات مختلف مشخص گرديد ،سازند مخرني در ميدان مورد
مطالعه داراي پنج نوع گونه سنگي مي باشد که گونه سنگي شماره چهار بهترين کيفيت مخزني و گونه سنگي شماره پنج بزرگترين
بخش مخزني و بهترين واحد جرياني واحد شماره شش مي باشد.
کلمات کليدي :سازند رازک ،واحدهاي جريان ،نوع سنگي ،روش لورنز ،روش لوسيا،روش آمافوله

-1مقدمه
تشخيص بخشهاي مخزني که خود وابسته به خواص اصلي سنگ مي باشد نقش مهمي در مطالعات نفتي ايفا مي کند،
خواص اصلي سنگ ها معموال با مطالعات توصيفي در صحرا يا روي مغزه (ليتوفاسيس) و مطالعات آزمايشگاهي
(ميكروفاسيس و پتروفاسيس) تعريف ميگردد] .[13سفيداري و همكاران در سال  2015بيان کردند  ،با توجه به اينكه داده-
هاي مغزه در تمام چاهاي حفاري موجود نميباشند ،و در چاههاي هم که مغزهگيري صورت ميپذيرد  ،اين دادها معموال
پيوسته نميباشند بنابراين دادههاي چاه پيمايي تنها دادههاي هستند که تقريبا در همه چاه به صورت پيوسته وجود دارند.
رحيم پور و اکبردوست در سال 2013اظهار کردند طبقهبندي سنگ مخزن به واحدهاي که تحت شرايط زمين شناسي مشابه
رسوب کرده اند شناسايي گونه سنگي نام دارد که شامل دو مرحله استاتيک و ديناميک است مرحله استاتيک شامل مطالعات
زمين شناسي و پتروفيزيكي و مرحله ديناميک توزيع سياالت و اثر متقابل سنگ و سيال ميباشد ] .[2بنابراين اولين مرحله
براي نوع سنگي و شناسايي واحدهاي جريان آناليز رخساره و محيط رسوبي بر اساس مطالعات مقاطع نازک و اطالعات
مغزه حفاري مي باشد ،تغييرات دياژنتيكي همچون سيماني شدن ،تراکم و انحالل به طور قابل توجهي خواص رخساره را
مي توانند تغيير دهند .با اين وجود روشهاي متفاوتي براي شناسايي واحدهاي جريان وجود دارد .هرن و همكاران در
سال 1993تئوري اوليه واحدهاي جريان را معرفي کردند ] .[7اما تعاريف رايج و امروزي واحدهاي جريان که مورد استفاده
پژوهشگران قرار گرفته اولين بار توسط آمافوله و همكاران در سال  1983ارائه شده است در روش آمافوله هر واحد جريان
با يک شاخص زون جرياني 70مشخص مي شود ،اگر شاخص کيفيت مخزن( 71رابطه يک) و نسبت تخلخل به

ماتريكس72

(رابطه دو) در يک مقياس لگاريتمي درکنار يكديگر رسم شود مقاديري که شاخص جريان (رابطه سه) يكسان دارند روي
يک خط با شيب واحد قرار ميگيرند ] .[3آمافوله و همكارانش 73شاخص کيفيت و شاخص زون جريان 74را با استفاده از
معادله کوزني 75و کارمن 76معرفي کردند که منجر به شناسايي واحد هاي جريان و همچنين مشخص کردن تخلخل و
تراوايي در فواصل بدون مغزه شده است ،که در نتيجه پارامتر شاخص زون جرياني منجر به شناسايي تعداد اليه هاي مورد
نياز براي اختصاص پارامترهاي پتروفيزيكي و زمين شناسي و شناسايي گونههاي سنگيهاي در مخازن ميشود.
RQI = 0.0314

رابطه()1

70

Flow Zone Indicator
Reservoir quality index
72
normalized porosity index
73
Amaefule
74
Reservoir quality index/ normalized porosity index
75
Kozeny 1927
76
Carman 1937
71
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ميالد کرمپور حسنونوند ،سيد علي معلمي ،محمدحسين صابري
PMR

رابطه()2

FZI

رابطه ()3

در اين روابط  Kتراوايي بر حسب ميلي دارسي و  Фتخلخل برحسب درصد و  77RQIشاخص کيفيت مخزن نام دارد،
 78PMRنسبت تخلخل به ماتريكس و  0/0314عدد ثابت براي تبديل تراوايي از حالت ميكرومتر به ميلي دارسي ميباشد.
لوسيا و همكاران  79در سال  ،1995فابريک يک سنگ عبارت است از توزيع اندازه ذرات ،چيدمان ،تخلخلهاي بين دانهاي
و تخلخل جدا از هم که در نتيجه فعاليتهاي زمين شناسي به وجود ميآيند و اشباع آب و تراوايي را در سنگ کنترل مي-
کنند .فابريک سنگ به پارامترهاي پتروفيزيكي وابسته است که فضاي خالي سنگ را به تخلخل بين دانهاي و تخلخل واگ
(بهم پيوسته و جدا) و همچنين به گل پشتيبان و دانه پشتيبان تقسيم ميکند سه کالس معرفي شده در اين طبقه بندي
عبارت اند از کالس  :1گرينستون،گرينستون دولوميتي شده ،کريستال هاي بزرگ دولستون ،کالس  :2پكستون دانه پشتيبان،
دولوپكستون دانه پشتيبان با کريستال هاي درشت شونده ،کالس  :3فابريک هاي گل پشتيبان (پكستون و وکستون گل
پشتيبان) و کريستال هاي ريز دولوپكستون گل پشتيبان .ويلسون و فلوگول براي شناسايي ميكروفاسيس از پنج خصوصيت
مهم کربناتهها استفاده کردند که عبارتاند از -1 :انواع ذرات سازنده اصلي (فراواني و نحوه همراهي آنها)  -2انواع
ماتريكس (ميكرايت يا کلسي سيلتايت)  -3فابريک يا ساخت رسوبي (کوچک مقياس)  -4فسيل (انواع آنها ،فراواني و
تنوع فسيلي)  -5بافت رسوبي و پارامترهاي بافتي (اندازه ،جورشدگي ،گرد شدگي و  )...در روش ويلسون فلوگل شماره
ميكروفاسيس ها از سمت حوضه به طرف خشكي افزايش مي يابد و اهتمام ويژه اي به پارامترهاي بيولوژيكي (فسيل ها)
داده مي شود] .[8،9رياضي در سال  2018يكي از مخازن نفتي ايران با استفاده از دادهاي مغزه به روش لوسيا تقسيم بندي
نمود ،با توجه به نحوه قرار گيري دادهها در نمودار لوسيا و کالسهاي موجود منجر به شناسايي سه رده پتروفيزيكي شد
] .[16پيتمن 80در سال  1992روش استفاده از اندازه گيري شعاع دهانه منافذ در اشباع سي پنج درصدي جيوه 81را از روي
آزمايش ترزيق جيوه با استفاده از روش اصالح شده وينلند براي تعيين واحد هاي جريان مطرح کرد که شعاع دهانه منافذ
در اشباع بيست پنج

درصد82

بهترين نتيجه را براي پيش بيني تراوايي در ماسه سنگها در پي دارد ] .[5رضائي و همكاران

در سال  2006پيشنهاد کردند که شعاع دهانه منافذ در اشباع پنجاه درصدي جيوه قابل اعتماد ترين شعاع فضاي خالي براي
پيش بيني تراوايي در کربناتها مي باشد ] .[11بر طبق مطالعات پوراس 83و همكاران در سال  2001پنج گروه پتروفيزيكي
واحد جريان در محدوده شعاع دهانه منافذ در اشباع سي پنج درصدي قابل مشاهده ميباشند ].[15

77

RQI
PMR
79
Jennings and Lucia
80
Pittman
81
R35
82
R25
83
Porras
78
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تلفيق روشهاي مختلف (لورنز ،لوسيا ،آمافول) در تعيين گونه هاي سنگي...
تعيين واحدهاي جرياني با استفاده از نمودار لورنز 84يكي از بهترين راه براي تعيين تعداد واحدهاي جرياني در مخزن مي
باشد ،در نمودار لورنز روش کار بدين صورت است که ابتدا تخلخل و تراوايي پيوسته در يک نظم چينه شناسي مرتب مي
شوند سپس حاصل ضرب تراوايي در اعماق مربوطه )

( و حاصل ضرب تخلخل در اعماق مربوطه )𝘩× (Фمحاسبه

مي گردد .مجموع تجمعي دادههاي حاصل ضرب تراوايي در عمق و تخلخل در عمق ،محاسبه شده ،سپس دادهها به 100
نرمال مي گردد دادههاي بدست آمده از حاصل ضرب تراوايي در عمق و تخلخل در عمق ،به ترتيب با عنوان ظرفيت
جريان 85و ظرفيت ذخيره 86ناميده مي شوند  .با رسم ظرفيت جريان و ظرفيت ذخيره در مقابل يكديگر ميتوان در
خصوص تعداد واحدهاي جرياني اظهار نظر نمود] .[11پس از ترسيم نمودار مذکور در يک نظم چينه شناسي ،بخشهايي
از نمودار که داراي شيب متفاوت هستند ،ظرفيت ذخيره و جريان متفاوتي را نشان ميدهند .بخشهاي پرشيب نمودار،
درصد ظرفيت جريان بيشتري نسبت به ظرفيت ذخيره داشته و بنابراين ،فرآيندهاي مخزني داراي سرعت بااليي هستند ،که
اصطالحاً زونهاي پرسرعت ناميده 87ميشوند .بخش هايي از نمودار که داراي شيب کمتر و مسطح تر مي باشند ،ظرفيت
ذخيره باال و ظرفيت جريان کمي دارند که تحت عنوان زونهاي بسته  88ناميده مي شوند .مطالعه محجور و همكاران در
سال  2016که درميدان تابناک انجام شد منجر به شناسايي هفت واحد جرياني شد ] .[10همچنين مارک

اسكالينسكي89

و

همكاران در سال  2006با استفاده از منحنيهاي فشار موئينگي در ارتباط با رخساره رسوب گذاري شده و چينه شناسي
شناسايي گونههاي نوع سنگي انجام دادند ] .[19طبقه بندي نمونههاي سنگ مخزن بر اساس هندسه گلوگاهها نشاندهنده،
کيفيت و پتانسيل آنها در عبور دادن و ذخيرهي سياالت مخزن است .منحنيهاي تزريق جيوه با قابليت بازتاب کردن ويژگي
هاي هندسه گلوگاهها مهم ترين ابزار در تعيين رخسارههاي تخلخل هستند ] .[17رخسارههاي تعيين شده بر اساس ويژگي
هاي هندسه گلوگاها هماهنگي بسيار خوبي با تراوايي و ديگر پارامترهاي پتروفيزيكي سنگ مخزن نشان مي دهند ].[18

 -2موقعيت ميدان و زمين شناسي
ميدان گازي سرخون در بيست کيلومتري شمال شرق شهرستان بندرعباس و  12کيلومتري شمال شرق ميدان گازي سورو
در طول جغرافيايي  56درجه و عرک حدود  26/8درجه واقع شده است اين ميدان به طور متوسط داراي  21/75کيلومتر
طول  7/5 .کيلومتر عرک مي باشد (شكل  .)1معلمي و همكاران در سال  1395بيان کردند که ساختمان اين ميدان به شكل
تاقديسي نامتقارن بوده که در دامنه جنوبي به وسيله يک گسل قطع گرديده است ] .[2از نظر اليه بندي طبقات به صورت
نرمال و داراي ساختاري عادي مي باشند.ميدان سرخون دو مخزن اصلي دارد بخش گوري بازده و جهرم رازک با ميانگين
توليد  9ميليون متر مكعب در روز است .ميدان س رخون يكي از بزرگترين ذخاير گازي جنوب شرق کمربند چين خورده
زاگرس ميباشد که اين کمربند به عنوان يكي از اصليترين مناطق زمين شناسي ايران است روند کمربند چين خورده
زاگرس به صورت شمال غربي ،جنوب شرقي که به علت برخورد بين صفحات عربستان و ايران مرکزي است به صورت
دقيقتر کمربند چين خورده زاگرس به عنوان حاشيه شمال شرقي حدود  200کيلومتر در صفحات عربي گسترش مييابد در
84

Lorenz plot
Flow Capacity
86
Storage Capacity
87
Speed Zone
88
Tight Zone or Baffle Zone
89
Mark Skalinski
85
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ميالد کرمپور حسنونوند ،سيد علي معلمي ،محمدحسين صابري
طول ميوسن سطح آب دريا کاهش يافته و منطقه محصور و به دور از آب قرار گرفته که اين رخداد سبب پديدار شدن
سازند تبخيري گچساران شده است که به عنوان سنگ پوشش براي سازند آسماري در ميادين نفتي ايران و عراق کاربرد
دارد سازند گچساران در ناحيه فارس به رازک تبديل ميشود که سازند رازک يكي ذخاير مهم گازدر ميدان سرخون است
].[4

شكل  -1موقعيت ميدان سرخون

مطيعي در سال 1372بيان کرد که ستون چينه شناسي (شكل  )2دراين بخش از ميدان در چاه مورد مطالعه شامل سازندهاي
آغاجاري ،ميشان ،گوري ،گوري بازده ،رازک ،جهرم ميباشد .ليتولوژي سازند آغاجاري ماسه سنگهاي آهكي به رنگ
قهوهاي تا خاکستري و مارن است ،ليتولوژي سازند ميشان مارني سيلتي و آهک رسي به رنگ خاکستري روشن ميباشد.
ليتولوژي سازند گوري شامل تناوبي از سنگهاي کربناته و مارن سيلتي است .سازند جهرم که در ميدان سرخون داراي
ضخامت متفاوت از  420تا 540متر مي باشد و به سه بخش بااليي مياني و پاييني تقسيم ميشود .جهرم بااليي در قسمت
پاييني داراي سنگ آهک رسي بطرف باالتر سنگ آهكي ،جهرم مياني بطرف مياني و در قسمت هاي شرقي اکثرا وکستون و
يا پكستون تشكيل شده است ] .[3سازند رازک که گوياي برخورد حاشيه شمال شرقي صفحه عربي با صفحه ايران مرکزي
است ،و از نهشتههاي کربناته ،آواري و تخريبي به سن اليگوميوسن تشكيل شده است ] .[1حد بااليي اين سازند آهکهاي
گ وري از سازند ميشان و حد پاييني آهک آسماري و جهرم در برش نمونه به صورت تدريجي همساز است ] .[3فورا در
سال 1974بيان کرد که بخش قاعدهاي اين سازند يک اليهي کنگلومرا وجود دارد که در ميدان سرخون اين بخش
کنگلومرايي گاز خيز ميباشد و تحت عنوان کنگلومراي قاعده رازک شناسايي ميشود ] .[6مختاري و همكاران در سال
 2006اظهار داشتند که منشا رسوبات آواري و دانه درشت سازند رازک از پهنه زاگرس فلسي

90

است ،سازند رازک در

برخي نقاط فرسايش يافته است و به سوي جنوب حوضه در پس کرانه بندرعباس بيشتر شامل رسوبات آواري دانه ريزتر
است که به طور زبانهاي با سازند گچساران جايگزين مي شود .ضخامت سازند رازک متغيير است .تغيير ضخامت به دليل
حرکت پالستيكي نمک و باال آمدگي نمکهاي سري هرمز ميباشد که گاهي کمتر از  150متر و گاهي تا بيش از 1300متر
اندازهگيري شده است ].[12

Zagros Imbrecate Zone
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شكل-2توالي چينه شناسي رسوبات سنوزوِئيک در منطقه مورد مطالعه همان گونه که ديده مي شود در اين منطقه (مرز فارس ساحلي و داخلي)
سازند رازک به صورت ناپيوستگي بر روي سازند جهرم قرار گرفته است []2

با توجه به مطالعه سنگ شناسي قاعده رازک و همچنين تفسير نمودارهاي الكتريكي بايد گفت رسوبات قاعده رازک از هيچ
قانوني پيروي نمي کنند به عالوه در هرکدام از چاه ها ضخامت ها به همراه سيكل هاي رسوبي متفاوتي را نشان ميدهند.
تنها دليل براي اين رسوبات مي توان به اين اشاره کرد که رسوبات حد فوقاني سازند جهرم حالت منحني شكل داشته اند
].[2

 -3دادهها و روش ها
بر طبق طبقه بنديهاي انجام شده گونههاي سنگي بخشهاي از يک مخزن هستند که در شرايط زمين شناسي مشابه رسوب
نموده و يک رابطه بين تخلخل ،تراوايي و اشباع آب دارند .در بين چاههاي حفاري شده در ميدان مورد بررسي چاه شماره
 14داراي اطالعات پتروفيزيكي و دادهاي مغزه است .در اين چاه تعداد  84عدد مقطع نازک (شكل  )3به همراه  46متر
مغزه حفاري شده مورد مطالعه قرار گرفتند .جدول شماره ( )1نشان دهنده مطالعاتي است که بر روي مغزه و مقاطع اين
ميدان صورت گرفته است  .جهت نامگذاري رخسارهها از روش دانهام و براي ردهبندي پتروفيزيكي و شناسايي کالسهاي
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سنگي از روش لوسيا استفاده مي شود ] .[9همچنين از روش آمافوله براي تعيين واحدهاي جريان براساس شاخص کيفيت
مخزن و نسبت تخلخل به ماتريكس استفاده گرديد ] .[3همچنين با استفاده از روش اصالح شده وينلند را براي تعيين
واحدهاي جريان کمک گرفته مي شود ] .[5به عالوه از روش ارائه شده توسط گونتر و همكاران  ،که يک روش گرافيكي
براي کيفيت واحد جريان مخزني بر اساس چارچوب زمين شناسي و ويژگي هاي پتروفيزيكي ارائه نمودهاند ،استفاده شد.
همچنين از روش مارک اسكالينسكي با استفاده از منحنيهاي فشار موئينگي و توزيع اندازه فضاهاي خالي که دراشكال 4و
 5نشان داده شدهاند و در ارتباط با رخساره رسوب گذاري ميباشند براي تعيين گونه هاي سنگي استفاده گرديد ] .[19در
نهايت از نمودارهاي چاه پيمايي و کراس پالت ها براي تعيين ليتولوژي تقريبي استفاده مي گردد.

شکل  -3نمونهاي از مقاطع مورد مطالعه

شکل  -4نمودار توزيع فضاي خالي دانه ها يراي نمونه هاي سازند رازک

 |88نشريه علمي– پژوهشي زمين شناسي نفت ايران ،سال هشتم ،شماره  ،15بهار و تابستان 1397

تلفيق روشهاي مختلف (لورنز ،لوسيا ،آمافول) در تعيين گونه هاي سنگي...

شکل  -5منحني هاي موئينگي
جدول  -1مطالعههاي انجام شده بر روي مقاطع و مغزه هاي ميدان سرخون
نوع

تخلخل

تراوايي

2/7

>0/005

1/4

0/024

14/7

0/046

مغزه

2832

-

-

-

مغزه

2867

-

-

-

نمونه
مقطع
نازک
مقطع
نازک
مقطع
نازک

عمق

2821-2825

2842-2849

2838-2839

ليتولوژي
آهک ماسه
اي
ماسه سنگ
رس سنگ
سيلتي

رخساره سنگي
پكستونماسهاي-حاوي
اسكلت فسيلي

نوع تخلخل

واگي

دانه هاي کوارتز با

ماتريكس و

ساختارهاي کربناته

غيرقابل رويت

مادستون سيلتي

پكستون با ساختار ماسه
اي و اشفتگي

تخلخل ماتريكس
و اندکي واک

محيط رسوبگذاري
شده

دانههاي اسكتي

درياي باز

ماسه هاي خرد شده

رودخانه و دلتايي

ماسههاي ريز شونده

الگون

سيلت خرد شونده
رخساره به شدت اشفته

-

-

-

-

ساختار هاي خرد شده بزرگ
با سيلت خرد شده
خرده سنگ با ماتريكس آهكي

کنگلومراي درشت دانه

و چرخه ريز شونده به سمت
باال

 -4رخساره و محيط رسوبي
مطالعه پتروگرافي مقاطع نازک و مغزهاي سازند رازک منجر به شناسايي هشت ريز رخساره گرديد که در زير محيطهاي
الگون درياي باز سيستم رودخانهاي دلتايي و سيستم آواري ته نشين شدهاند  .مقايسه بخش مورد مطالعه با برش نمونه
واقع در يال شمالي کوه جهرم نشان ميدهد که اين بخش با واحدهاي شماره يک و هشت از برش نمونه که ليتولوژي
واحد يک سنگ آهک مارني با بين اليههاي مارن خاکستري و سنگ آهک ماسهاي همراه با اليه کنگلومرايي است  .واحد
شماره هشت ماسهسنگ کرم تا قهوهاي رنگ با ميان اليه شيل و مارن ميباشد.ريز رخساره ها به سه گروه کربنات ،هيبريدو
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آواري تقسيم بندي ميشوند که ريز رخسارههاي گروه کربنات  ، MF7 ،MF6 ،MF5 ،MF3 ،MF1گروه هيبريد شامل
 MF8 ،MF2و گروه آواري MF4ميباشند.بررسي مقاطع نازک نشان ميدهد که:
ريز رخساره  MF1درعمق  2829متري داراي ليتولوژي سنگ آهک گلي و حاوي اسكلت فسيلي نوموليت ،فرامينيفرهاي
بنتيک و اسكلت هاي خرد شده ميباشد که منبع اصلي اسكلتهاي خرد شده ،ميكرايتي شدن اسكلتهاي ديگر است.
تخلخلهاي واگي و بين ذرهاي در اين ريز رخساره قابل شناسايي هستند که باعث کاهش کيفيت مخزني ميشوند (شكل،7
 .)MF1در مطالعات مغزه اين بخش به وسيله پيشروي از رخساره دانه پشتيبان به رخساره گل پشتيبان شناسايي مي شود.
ويژگيهاي اصلي دياژنزي اين بخش شامل انحالل فشاري ،تراکم ميكرايتي شدن و ميكرايتي شدن بيشتر دانهها (ميكرايتي
پلوئيد و ساختمان هاي خرد شده) اغلب مربوط به سيمان کلسيتي پيچي و کريستاله شدن است .آشفتگيهاي فراوان موجود
در مغزه وابسته به فرآيند تراکم است با اين وجود محيط رسوبي اين رخساره در درياي باز و الگون رسوب کرده است که
مربوط هستند به رمپهاي هموکلينال کربناته خارجي و با رخساره استاندارد شماره سه ويلسون ) (SMF3برابر است و با
محيط خارجي يک پلت فرم برابر است.
ريز رخساره  MF2در عمق  2844متري داراي ليتولوژي ماسه سنگي که حاوي اسكلت هاي خرد شده و دانههاي متوسط
و درشت شونده ماسه ،نوموليتهاي بازسازي شده و ساختارهاي آهكي است (شكل  .)MF2 ،7مطالعات مغزه نشان مي-
دهد که منشأ دانههاي درشت ماسه سنگ و سنگ آهک شني و ساختارهاي بازسازي شده فسيلي سازند جهرم در همسايگي
رازک ميباشد .مراحل دياژنز شامل تراکم ،ميكرايتي شدن ،انحالل ثانويه با اين وجود محيط رسوبي اين بخش در سيستم
آواري رودخانهاي با تكرار و پيشروي فواصل کربناته مشخص ميشود.
ريز رخساره  MF3در عمق  2856متري داراي ليتولوژي ماسه سنگ به سيلت و داراي ماسه سنگ غني از کربنات مي
باشد (شكل .)MF3 ،7در اين رخساره تغييرات رنگي سيلت سنگ شامل رنگ قرمز ،سبز و سيلتستون تيره مي باشد .دياژنز
اصلي اين ريز رخساره شامل انحالل فشاري ،فشردگي و تخلخل غير قابل رويت مي باشد .محيط رسوبي اين بخش
رودخانهاي (دشت سيالبي) به طرف دلتا است.
ريز رخساره  MF4در عمق  2859متري ليتولوژي اين بخش ماسه سنگ به کنگلومرا و حاوي پبل و دانه هاي درشت
شونده خرده سنگ است (شكل  .)MF4 ،7مطالعات مغزه نشان ميدهد که سازند رازک با يک رخساره کلسيتي بطور
ناگهاني وارد سازند جهرم ميشود که با يک مرز چينه شناسي مشخص ميشود .فرآيندهاي دياژنزي اين بخش شامل
انحالل ثانويه و سيمان کلسيتي(شكل  )6که بين دانههاي پبل و ماسه نفوذ ميکند و همچنين فشردگي باعث کاهش کيفيت
مخزن ميشود محيط رسوبي اين بخش در يک سيستم رودخانهاي ته نشين شده که از لحاظ ويژگيهاي مخزني ميتواند
يک بخش کافي براي مخزن ميباشد.
ريز رخساره  MF5در عمق  2848متري  ،داراي ليتولوژي ماسه آهكي و حاوي فسيل و مادستون و وکستون ،اسكلتهاي
ريز خرد شده است .دگرشكلي يا نئومورفيسم ثانويه تخلخل واگي و به مقدار کم تخلخل بين دانهاي در اين ريز رخساره
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ديده ميشود (شكل  .)MF5 ،7مطالعات مغزه نشان ميدهد که فواصل آهكي اين قسمت توسط ساختارهاي اسكلتي
وکستون و مادستون مشخص ميشوند که اين ساختارها نشان دهنده محيط الگون ميباشند و برابر رخساره استاندارد شماره
بيست ميباشد ).(SMF20

شكل  -6سيمان کلسيتي موجود در ريزرخساره MF4

ريز رخساره  MF6در عمق 2838متري مادستون سيلتي حاوي آشفتگي زياد ،سيلت خرد شده و ماسه زاويه دار کم ،و
حاوي تخلخل ماتريكس و تخلخل واگي ميباشد (شكل  .)MF6 ،7مطالعات مغزه نشان ميدهد که اين بخش حاوي
مادستون و سيلتهاي خرد شده که در محيط آرام الگون ته نشين شدهاند و رخساره استاندارد شماره بيست و سه را نشان
ميدهد).(SMF23
ريز رخساره  MF7در عمق  2840متري سنگ آهک گلي ،داراي مادستون فسيل دار و وکستون و فرامينيفرهاي کف زي،
ساختمانهاي خرد شده و حاوي گل با آشفتگي فراوان است (شكل  .)MF7 ،7مطالعات مغزه نشان ميدهد که اين بخش
از سيلت سنگ به گل سنگ حاوي آشفتگي و ساختارهاي آهكي به همراه ساختمانهاي ميكرايتي خرد شده ترکيب شده
است که نشان دهنده محيط الگون ميباشد و رخساره استاندارد شماره بيست و سه را نشان ميدهد ).(SMF23
ريز رخساره  MF8در عمق  2831متري سنگ آهک ماسهاي داراي رخساره فسيلي بازسازي شده و دانههاي خرد شونده
است (شكل  .)MF8 ،7سنگ آهک ماسه عموما ترکيب شده از سيلت به سمت گل سنگ با آشفتگي زيستي و وکستون
ماسهاي که دانههاي ماسه به صورت تصادفي در اين بخش آهكي حضور پيدا ميکنند .دياژنز اصلي اين بخش انحالل
فشاري ،و مراحل انحالل ثانويه و ميكرايتي شدن است که براير با رخساره استاندارد شماره بيست پنج ميباشد
) . (SMF25با توجه اين مالحضات اين بخش در محيط رسوبي محصور يا يک پلت فرم کربناته با ورود مكرر ماسه يه
داخل حوضه رسوبي ته نشين شدهاند .جدول  2و شكل  7نشان دهنده شماتيكي از محيط رسوبي و اطالعات محيط نهشته
شدن مي باشد.
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 ،MF2پكستون گرينستون

 ،MF1پكستون وکستون

 ،MF4گرينستون

 ،MF3وکستون مادستون

 ،MF6مادستون

 ،MF5مادستون وکستون

 ،MF8وکستون ماسه اي

 ،MF7وکستون مادستون

شكل  -7ريز رخساره هاي شناسايي شده در مقاطع مورد مطالعه  MF1-پكستون و وکستون حاوي اسكلت فسيلي  - MF2پكستون

و گرينستون حاوي آشفتگي  - MF3وکسون و مادستون داراي اشفتگي و کستون اينتراکلست دار  MF4-گرينستون MF5-
مادستون و وکستون ساختارهاي ميكرايتي MF6 -مادستون  - MF7وکستون مادستون  MF8-وکستون ماسه اي سيلتستون
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شکل  -8مدل شماتيک محيط رسوبي سازند رازک در ميدان سرخون

جدول  -2گونه هاي سنگي تعيين شده در سازند رازک با تطبيق رخساره هاي ميکروسکپي با رده هاي پتروفيزيکي لوسيا

گونه

رخساره

سنگي RT

(بافت)

1

گرينستون

2

3

4

گرينستون
پكستون
پكستون
وکستون
وکستون
مادستون

تخلخل (درصد)

تراوايي(ميلي

ريز رخساره

گروه پتروفيزيكي لوسيا

5/2

2/35

MF4

1

2/7

0/234

MF2

2.1

2/5

0/076

MF1 MF3

3.2

1/5

0/042

دارسي)

MF5 . MF6. MF7.
MF8

4و غير مخزني

 -1-4تعيين گونه هاي سنگي به روش دسته بندي لوسيا
در سازند رازک از ترکيب رخسارههاي استاندارد معرفي شده توسط ويلسون وفلوگل و همچنين از طبقه بندي دانهام و
لوسيا استفاده شده است .به منظور بررسي کيفيت مخزنﻰ رخساره ها با برقرارى ارتباط بين رخساره هاى معرفﻰ شده در
بخش بااليﻰ سازند رازک با رده هاى پتروفيزيكﻰ لوسيا و نيز تعيين گونه هاى سنگﻰ ،دادههاى تخلخل و تراوايﻰ مربوط به
رخسارههاى اين سازند بر روى نمودار لوسيا ترسيم گرديدهاند (شكل .)9-در سازند رازک با توجه به اينكه مشخص شده
يكي از رخساره ها مربوط به محيط الگون است اکثر دادهاي تخلخل و تراوايي نظير رخسارههاي ميكروسكپي ( MF5,
 )MF6, MF7, MF8در محدوده خارج از دسته بندي لوسيا و در نواحي نزديک به محور عمودي که فاقد تخلخل هستند
قرار گرفتهاند .اين داده ها به طور قراردادي کالس چهار در نظر گرفته شدند .رخسارههاي ديگر در محدوده کالسهاي
مختلف پراکننده شدهاند .پراکندگي که در دادهها مشاه2ده ميشود به دليل تاثير فرآيندهاي انحالل فشاري ،سيمان کلسيتي،
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ميكرايتي شدن بر روي سازند رازک مي باشد .با تطبيق رخسارههاي مورد مطالعه با کالسهاي لوسيا ،گونههاي سنگي
مختلفي براي سازند رازک شناسايي شد .بر اين
اساس سازند رازک به چهار گونه سنگي تقسيم شد (جدول  .)2بهترين کيفيت مخزني مربوط به کالس يک با توجه به
تراوايي و تخلخل باال و ضعيف ترين بخش کالس چهار با تخلخل و تراروايي پايين ميباشد .

 -2-4واحدهاي جرياني
يک واحد جرياني بخشي از يک مخزن است که به طور جانبي و عمودي پيوسته است ،به طوريكه ويژگيهاي زمين
شناسي و پتروفيزيكي تاثيرگذار بر جريان سيال در آن واحد ثابت است .فضاهاي خالي عواملي هستند که ويژگيهاي
واحدهاي جريان را کنترل ميکنند ،بنابراين هر واحد جرياني مي تواند نشان دهنده يک واحد مخزني خاص با سيستم
فضاي خالي منحصرد به فرد باشد که در اين مطالعه به دليل شناسايي واحدهاي جحريان همچنين در دسترس بودن داده-
هاي تخلخل و تراوايي و شناسايي بخشبافل و همچنين بخشهاي پرسرعت مخزن و شناسايي اندازه فضاهاي خالي از
سه روش آمافوله ،وينلند و لورنز استفاده شد ].[3

شکل -9نمودار تخلخل در مقابل تراوايي نمونه هاي سازند رازک در نمودار پتروفيزيکي لوسيا برخي از داده ها در محدوده خارج از رده
بندي و در نواحي نزديک به محور عمودي قرار گرفته اند که به طورقراردادي به عنوان رده چهار در نظر گرفته شده اند
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جدول  -3نتايج رقومي براي دو روش آمافوله و لوسيا
)Depth (m

Lucia
Permeability
)(mD
0.011

Amafule
Porosity
)(%
8.3

FZI

PMR

IQI

0.01

0.09

0.13

2651.02

0.020

7.6

0.02

0.08

0.20

2651.35

0.178

3.3

0.07

0.03

2.06

2651.65

0.031

4.8

0.03

0.05

0.50

2651.9

0.003

3.1

0.01

0.03

0.29

2652.17

0.004

4.1

0.01

0.04

0.23

2652.46

0.003

7.0

0.01

0.08

0.08

2652.78

0.008

9.3

0.01

0.10

0.09

2653.14

0.108

10.1

0.03

0.11

0.29

2653.48

0.000

0.0

0.00

0.00

0.00

2653.74

0.004

2.9

0.01

0.03

0.39

2654.02

0.005

2.1

0.02

0.02

0.70

2654.29

0.005

2.9

0.01

0.03

0.42

2654.57

0.005

1.6

0.02

0.02

1.02

2654.81

0.005

2.8

0.01

0.03

0.45

2655.17

0.005

4.8

0.01

0.05

0.20

2655.42

0.005

26.8

0.00

0.37

0.01

2655.93

0.005

11.7

0.01

0.13

0.05

2656.56

0.005

5.7

0.01

0.06

0.15

2656.81

0.005

1.7

0.02

0.02

0.92

2821.84

0.005

2.6

0.01

0.03

0.50

2822.12

0.005

4.6

0.01

0.05

0.21

2822.37

0.005

9.7

0.01

0.11

0.07

2822.7

0.005

6.7

0.01

0.07

0.12

2823.06

0.005

3.3

0.01

0.03

0.35

2823.34

0.005

3.6

0.01

0.04

0.31

2823.61

0.005

4.4

0.01

0.05

0.22

2823.9

0.005

4.9

0.01

0.05

0.19

2825.62

0.005

7.9

0.01

0.09

0.09

2825.88

0.005

8.3

0.01

0.09

0.08

2826.13

0.005

8.5

0.01

0.09

0.08

2826.44

0.005

8.9

0.01

0.10

0.07

2826.73

0.005

9.0

0.01

0.10

0.07

2827.04

0.005

6.0

0.01

0.06

0.14

2827.62

0.005

14.1

0.01

0.17

0.04

2827.97

0.005

15.2

0.01

0.18

0.03

2828.24

0.005

13.3

0.01

0.15

0.04

2828.81

0.005

17.7

0.01

0.22

0.02

2829.1

0.005

15.2

0.01

0.18

0.03

2650.74
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جدول  -4رخسارههاي ميکروسکپي و مهم ترين فرايندهاي دياژنزي شناسايي شده در سازند رازک در چاه  14در اين مطالعه

زيرمحيط

نام
پكستون و وکستون

دريايي باز

MF1
حاوي اسكلت فسيلي
پكستون و گرينستون
MF2

حاوي آشفتگي زياد

آواري رودخانهاي

فراميتيفر کف زي و

وکستون مادستون داراي

سيستم آواري دلتايي

MF4

گرينستون

آواري رودخانهاي

MF5

مادستون و وکستون

MF3

انحالل فشاري،تراکم

فرامينيفر بنتيک-

ميكرايتي شدن وميكرايتي

اسكلتهاي خرد

شدن مربوط به سيمان پيچي

شده

انحالل فشاري ،تراکم ،
ميكرايتي شدن و سيمان
کلستي

اسكلت خرد شده

آشفتگي

فرايند دياژنزي

آلوکم

ساختارهاي ميكراتي

الگون

انحالل ،تراکم ،سيمان کلسيتي
انحالل ثانويه  ،سيمان
کلسيتي
ميكرايتي شدن ،انحالل
انحالل فشاري ،انحالل

MF6

مادستون

الگون

MF7

وکستون مادستون

الگون

تراکم ،ميكرايتي شدن

الگون

انحالل ،تراکم ،ميكرايتي شدن

وکستون ماسه اي
MF8
سيلتستون ماسهاي

ثانويه ،ميكرايتي شدن

اسكلتهاي باز
سازي شده

فاقد آلوکم

فاقد آلوکم
اسكلتهاي باسازي
شده ريز
فاقد آلوکم
فرامينيفر بنتيک و
اسكلت خردشده
فسيلهاي باسازي
شده خرد شده

بافت

گل آهكي

ماسه سنگ

ماسه سنگ به
سيلت
ماسه سنگ به
کنگلومرا
سنگ آهک ماسهاي

رس سنگ ماسهاي

گل آهكي

ماسه آهكي

رخساره استاندارد

SMF3

-

عمق ()m

2829

2844

-

2856

-

2859

SMF20

2848

SMF23

2838

SMF23

2840

SMF25

2831

 -3-4روش آمافوله
همانطور که در بخش هاي قبل اشاره شد ،دادههاي تخلخل و تراوايي در رابطه 1و 2قرار گرفته و سپس نتايج در رابطه سه
قرار مي گيرد .با قرار دادن شاخص کيفيت مخزن 91و نسبت تخلخل به ماتريكس 92در مقابل هم مقدار شاخص زون
جريان 93به دست ميآيد (شكل  .)10اين نمودار نشان مي دهد که در سازند رازک در ميدان سرخون هفت واحد جرياني
وجود دارد که هرکدام ويژگي ها و خواص گلوگاهي خود را دارند که به ترتيب به سمت باال از شماره يک تا هفت کيفيت
مخزني بهترميشود .واحد جرياني شماره يک پايينترين واحد جرياني ميباشد که مربوط به محيط الگون و ضعيفترين واحد
جرياني است .شش واحد جرياني ديگر از پايين به سمت باال محيطهاي دريايي ،سيستم آواري رودخانهاي و دلتايي را
نشان ميدهند.

91

RQI
PMR
93
FZI
92
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FZI
10.00

1.00

RQI

0.10

0.01

0.00

0.10

1.00

PMR

0.01

0.00

شکل  -10نمودار  RQIدر مقابل  PMRبراي نمونه هاي سازند رازک

 -4-4روش وينلند R35
اين معادله توسط وينلند از تخلخل جيوه در  300نمونه از ميدان اسپيندل 94تعريف شده است .وينلند شعاع فضاي خالي را
در اشباع مختلف جيوه محاسبه کرد و به اين نتيجه رسيد که بهترين درصد براي اشباع جيوه  35درصد اشباع است35 ،
درصد اشباع تقريبا درصدي است که در آن اندازه فضاهاي خالي کالسي را تشكيل ميدهند که بهترين مسير براي جريان
سيال است اساس اين روش بر اساس استفاده از منحني هاي فشار مويينگي است .در رابطه چهار مناسبترين تطبيق منحني
را نشان ميدهد ].[5
رابطه()4
در اين رابطه  R35شعاع فضاهاي خالي در اشباع  35درصدي جيوه  K،تراوايي برحسب ميلي دارسي و  Фتخلخل بر
حسب درصد مي باشد .رابطه چهار امكان دسته بندي داده ها و کيفيت مخزن بر مبناي اندازه ي دهانه ي منافذ را فراهم مي
کند که به همراه ساير روش ها به تعيين تعداد و توزيع واحدهاي جرياني منجر ميشود .شكل  11نشان دهنده تخلخل در
مقابل تراوايي وينلند مي باشد که نشان دهنده سه واحد جرياني نانو ،ميكرو و مزو بر مبناي اندازه دهانه منافذ براي تمامي
داده هاي مغزه ميباشد .با توجه به محدوده قرار گيري اکثريت دادهها در واحد نانو به دليل تخلخل و تراوايي پايين نشان
دهنده محيط الگون و درياي باز ميباشد دو واحد مزو و ميكرو نشان دهنده محيطهاي رسوبي رودخانهاي آواري و دلتايي
است.

Spindle
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شکل  -11نمودار تخلخل در مقابل تراوايي نمونه هاي سازند رازک براي واحدهاي جريان و قطر فضاي خالي

 -5-4تعيين واحدهاي جريان سيال با استفاده از روش نمودارلورنز اصالح شده بر مبناي چينه
نگاري

95

فضاهاي خالي عواملي هستند که ويژگي هاي واحدهاي جريان را کنترل ميکنند ،بنابراين هر واحد جرياني مي تواند نشان
دهنده يک واحد مخزني خاص با سيستم فضاي خالي منحصرد به فرد باشد .واحدهاي جرياني بر اساس تغيير در شيب
نمودار جدا ميشوند .قسمتهاي پرشيب با کيفيت مخزني باالتر و بخشهاي مسطح تر با کيفيت مخزني پايين مي باشند
(شكل  .)12بر اين اساس در اين بخش شش واحد جرياني شناسايي شدند .نمودار لورنز تغييرات ظرفيت جريان و ظرفيت
ذخيره در مقابل عمق را نشان ميدهد (شكل  .)13در ادامه اين واحدهاي جرياني مورد بحث قرار خواهد گرفت.
واحد جرياني شماره يک  :HFU1اين واحد سدي که از عمق  2821متري شروع و در عمق  2835متري خاتمه مي يابد.
ليتولوژي غالب در اين بخش سنگ آهک گلي به همراه رس ماسهاي ميباشد .که به ترتيب داراي رخسارههاي شماره
 MF6 ،MF2 ،MF1و  MF7مي باشد FZI .در اين واحد جرياني  0/29ميباشد .در اين بخش محدوده تراوايي 0/005
ميلي دارسي و محدوده تخلخل به ترتيب بين  1تا  5درصد تغيير ميکند .محيط رسوبي اين بخش مربوط درياي باز است
که وابسته به رمپ هاي هموکلينال است ،بنابراين محيط رسوبي اين بخش يک محيط محصور کربناته همراه با ورود مكرر
ماسه به داخل حوضه ميباشد و باتوجه به ظرفيت جريان و ظرفيت ذخيره پايين اين واحد ،واحد جرياني شماره يک
آمافوله که در محيط الگون ته نشين شده و تخلخل و تراوايي پاييني دارد را نشان ميدهد  .بنابراين از لحاظ کيفيت مخزني
يكي از ضعيفترين واحدهاي جرياني اين بخش از سازند رازک مي باشد.

SLMP
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واحد جرياني شماره دو  :HFU2اين واحد جرياني که از عمق  2838متري شروع شده و در عمق  2841متر به پايان مي-
رسد مشابه با واحد جرياني شماره دو از روش لورنز ميباشد FZI.در اين واحد جرياني  1/02ميباشد .ميانگين تراوايي
 0/16ميلي دارسي و ميانگين تخلخل  7درصد است ،که داراي ليتولوژي مادستون و وکستون که به ترتيب رخسارههاي
شماره  MF5و  MF6که ته نشين شده در محيط الگون هستند را نشان مي دهند .واحد جرياني شماره دو آمافوله و از
لحاظ کيفيت مخزني جز زون هاي سدي قرار ميگيرد.
واحد جرياني شماره سه  :HFU3اين واحد جرياني که از عمق  2841متري شروع شده و در عمق  2849متري به پايان
ميرسد ،اين واحد داراي ليتولوژي ماسهاي همراه با ميان اليههاي کربناته است که داراي ساختارهاي بازسازي شده فسيلي
و رخساره آواري که منبع اصلي دانههاي درشت و ساختارهاي بازسازي شده اين قسمت مربوط به سازند جهرم است که
در همسايگي رازک مي باشد و محيط رسوبي اين بخش در سيستم آواري رودخانهاي با پيش روي و تكرار فواصل کربناته
ته نشين شده است FZI .در اين واحد جرياني  1/3ميباشد .که واحد جريان شماره چهار روش آمافوله را نشان ميدهد.
ميانگين تراوايي  0/24ميلي دارسي و ميانگين تخلخل  6درصد ميباشد و رخساره  MF3را نشان مي دهد که يک واحد
مخزني مي باشد.
واحد جرياني شماره چهار  :HFU4اين واحد جرياني که از عمق  2849متر شروع شده و تا عمق  2851متري ادامه دارد.
ليتولوژي اين قسمت تناوبي از سنگ آهک ماسهاي و ماسه درشت شونده به سمت کنگلومرا و پبل است .سنگ آهک
ماسهاي عموما ترکيب شده از سيلت به سمت گلسنگ ماسهاي با آشفتگي زياد ليتولوژي اصلي اين قسمت ماسه سنگ و
سنگ آهک ماسهاي با تعداد کمي سيلت و کوارتز خرد شده ميباشد FZI ،در اين واحد جرياني  1/4ميباشد .که
رخساره  MF6و  MF3واحد جرياني شماره پنج امافوله را نشان مي دهد .ميانگين تراوايي  1/72ميلي دارسي و ميانگين
تخلخل  0/7درصد مي باشد و از لحاظ کيفيت مخزني يک بخش پرسرعت مخزني است.
واحد جرياني شماره پنج  :HFU5اين واحد جرياني که از عمق  2851متري شروع شده و تا عمق  2855متري ادامه دارد.
اين بخش يک بخش مخزني است که ليتولوژي اصلي آن سنگ آهک ماسهاي با بخش قابل توجهي سيلت و ماسه خرد
شده است که در داخل اين رخساره آهكي توزيع شدهاند FZI.در اين واحد جرياني  0/79ميباشد .محيط رسوبي اين
بخش در سيستم آواري دلتايي ته نشين شده است و رخساره  MF8و  MF3را نشان مي دهد .همچنين واحد جرياني
شماره دو روش امافوله را نشان ميدهد .ميانگين تراوايي  0/45ميلي دارسي و ميانگين تخلخل اين بخش 0/7درصد مي
باشد و از لحاظ کيفيت مخزني يک بخش مخزني متوسط است.
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شکل -12مدل استراتيگرافي لورنز پالت براي نمونه هاي سازند رازک

واحدجرياني شماره شش  :HFU6اين واحد جرياني که از عمق  2854متري شروع شده و تا عمق  2866متري ادامه دارد
 .اين بخش که قسمت تحتاني سازند رازک است و با يک رخساره کلسيتي به طور ناگهاني وارد سازند جهرم ميشود ،که
يكناپيوستگي را مشخص مي نمايد .ليتولوژي اين بخش داراي دانه هاي کنگلومراي بزرگ شونده و اليههاي ماسهاي است.
کنگلومراي پلي ميكتايت با تنوعي از دانههاي پبل در اين بخش غالب شده است FZI .در اين واحد جرياني  1/7ميباشد.
محيط رسوبي اين بخش در يک سيستم رودخانه اي به سمت دلتايي ته نشين شده است و واحد جرياني شماره شش و
هفت روش امافوله را نشان ميدهد .ميانگين تراوايي اين واحد  1/20ميلي دارسي و ميانگين تخلخل 0/7درصد است .اين
واحد رخساره  MF4را نشان مي دهد و يک بخش نسبتا مناسب براي مخزن مي باشد.

 -6-4تعيين گونه هاي سنگي با استفاده از منحني هاي موئينگي
در بحث شناسايي گونههاي سنگي با استفاده از منحنيهاي موئينگي و نمودار قطر فضاي خالي و همچنين نمودارهاي
مويينگي گونههاي سنگي مشخص ميشوند .همچنين نمونهها از سيستم آب و گاز مخزن به سيستم جيوه و هوا آزمايشگاه
منتقل شدند.
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شکل  -13مدل لورنز پالت براي نمونه هاي سازند رازک که ظرفيت جريان و ظرفيت ذخيره را عمق نشان مي دهند

مارک اسكالينسكي 96و همكاران در سال  2015از پاسخ منحني هاي ترزيق موئينگي که در رابطه با رخساره رسوبي و چينه
نگاري هستند ،مشخص نمودهاند که هرنوع گونه سنگي سيستم فضاي خالي خاص خود را دارد و بر اين اساس گونههاي
سنگي را تشخيص دادند ] .[18در اين پژوهش با قرارگيري دادههاي فشار موئينگي در مقابل اشباع جيوه و قطر فضاهاي
خالي در مقابل درصد نفوذ جيوه به فضاي خالي براي هر عمق منحنيهاي خاص خود بوجود آمدند ،که هر منحني نشا
دهنده يک نوع گونه سنگي ميباشد .در ادامه اين گونه ها مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
گونه سنگي يک :با توجه به منحني هاي فشار موئينگي به دست آمده و نمودار توزيع قطر فضاي خالي که در (شكل)14
نشان داده شده و مشخص شده که ليتولوژي موجود دراين گونه سنگي سنگ آهک ماسهاي مي باشد .در اين گونه سنگي
تخلخل و تروايي به ترتيب  1/5درصد و  0/005ميلي دارسي که برابر با رخساره  MF1و کالس سه طبقه بندي لوسيا و
گروه پكستون و وکستون طبقه بندي دانهام مي باشد.
گونه سنگي دو :تمام ويژگيهاي اين گروه مشابه با گونه سنگي شماره يک بوده با اين تفاوت که ليتولوژي اصلي اين
قسمت سنگ آهک ماسهاي پكستون حاوي اسكلت فسيلي مي باشد که (شكل )14نشان دهنده نمودار توزيع فضاي خالي
نمودارهاي موئينگي براي گونه سنگي شماره دو ،که تخلخل و تراوايي به ترتيب  5/5درصد و  0/278ميلي دارسي که برابر
با رخساره  MF1و پكستون و وکستون در طبقه بندي دانهام و کالس سه طبقه بندي لوسيا ميباشد.
گونه سنگي سه :اين نوع گروه سنگي با توجه به نمودارهاي به دست آمده (شكل  )14نشان ميدهد که ليتولوژي اين
قسمت ماسه سنگي و تخلخل  0/14درصد و تراوايي  0/005ميلي دارسي دارد .دليل تخلخل باال و تراوايي پايين اين
قسمت به دليل اين است که در ميان رخسارههاي بازسازي شده ماسه سنگي فواصل سيلتي و گل آهكي باعث کاهش

Mark Skalinski
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تراوايي اين قسمت شدهاند .اين گونه در رخساره  MF2که در کالس يک و دو ،طبقه بندي لوسيا و گروه پكستون حاوي
ساختار ماسهاي و گرينستون آشفته قرار ميگيرد.

RT1

RT1

RT2

RT2

RT3

RT3
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RT4

RT4

RT5

RT5

شکل  -14نمودار توزيع فضاي و نمودارهاي موئينگي براي گونه سنگي شماره يک الي پنج

گونه سنگي چهار :در اين قسمت با توجه به نمودارهاي توزيع فضاي خالي و نمودارهاي موئينگي (شكل  )14نشان مي-
دهد که داراي ليتولوژي ماسه سنگي تخلخل در اين قسمت  %3درصد و تراوايي  75ميلي دارسي است .اين گونه معادل
رخساره  ، MF3کالس دوم و سوم طبقه بندي لوسيا و وکستون مادستون داراي آشفتگي و وکستون اينتراکلست دار گروه
دانهام است.و فواصل آهكي ميباشد .رخساره اصلي اين قسمت ماسه سنگ گلي با آشفتگي و آهک است،
گونه سنگي پنج :با توجه به نمودارهاي توزيع فضاي خالي و نمودارهاي موئينگي (شكل  )14اين گونه سنگي مشابه با
گروه سنگي شماره چهار مي باشد ،با اين تفاوت که داراي سنگ آهک گلي نيز ميباشد و عالوه بر رخساره MF3
رخساره  MF5را هم نشان ميدهد و در کالس سوم و چهارم طبقه بندي لوسيا قرار ميگيرد.
گونه سنگي شش :نمودار توزيع فضاي خالي و منحنيهاي موئينگي نشان ميدهد(شكل )15-که ليتولوژي اين قسمت
کنگلومراهاي دانه درشت مي باشد که ميانگين تخلخل  6درصد و ميانگين تراوايي  1/5ميلي دارسي را دارند و رخساره
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 ،MF4کالس يک طبقه بندي لوسيا و گروه گرينستون طبقه بندي دانهام را شامل مي شود و يک بخش مناسب مخزني
است.

RT6

RT6

شکل  -15نمودار توزيع فضاي و نمودارهاي موئينگي براي گونه سنگي شماره شش

 -5تعيين ليتولوژي با استفاد از کراس پالت هاي ژئوالگ
براي تطابق بيشتر بين گونههاي سنگي به دست آمده از دادههاي مغزه و مقطع ،در اين مطالعه از نرم افزار ژئوالگ استفاده
شده است .جهت اين کار ابتدا نگارهاي چاه پيمايي در نرم افزار ژئوالگ مورد بررسي و تصيحات مختلف روي آنها
اعمال شد ،اين نگارهها براي ارزيابي پتروفيزيكي استفاده شدند و با استفاده از آن آناليز مولتي مين براي اين چاه رسم
گرديد .در اين مطالعه براي تعيين ليتولوژي تقريبي و نقاط داراي گاز از نمودارهاي نوترون ،چگالي و سونيک در کراس
پالتهاي مختلف استفاده شده است (شكل .)16

 -1-5کراس پالت M-N
اين کراس پالت که با استفاده از سه نگار تعيين تخلخل (نوترون ،چگالي ،سونيک) براي تعيين ليتولوژي استفاده مي شود.
در کراس پالت  Mشيب منحني موجود در پالت  t∆t-pbو همچنين  Nشيب منحني هاي حاصل از دادههاي نوترون و
سونيک در پالت( Фn-pbشكل  ،)17کاربرد اصلي اين نمودار حذف اثر تخلخل و تعيين کاني شناسي کاربرد مي باشد .با
توجه به پالت رسم شده براي اين بخش از سازند رازک مشخص مي شود که ليتولوژي اين بخش دولوميت به همراه
انيدريت ،کوارتز و کلسيت مي باشد.
کراس پالت نوترون– چگالي :بهترين و دقيق ترين پالت براي تعيين ليتولوژي و تخلخل در يک مخزن ،پالت نوترون –
چگالي است (شكل  .)17در اين پالت سه منحني مربوط به ليتولوژيهاي غالب آهک ماسه و دولوميت ترسيم شدند که به
آن ها خطوط ماتريكس ميگويند .به اين ترتيب نقطهاي که ليتولوژي آن روي اين خطوط قرار بگيرد ،داراي سه ليتولوژي
گفته شده و نقطه اي که خارج از اين منحني قرار بگيرد شامل کاني هاي غير از دولوميت ،آهک و کوارتز مي باشد .باتوجه
به مطالعات انجام شده و نحوه قرار گيري دادهها بر روي خطوط ماتريكس مشخص شد که ليتولوژي غالب در اين منطقه
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ماسه بوده که اولين خط ماتريكس در کراس پالت نشان دهنده آن است .همچنين در اين پالت مي توان به وجود گاز در
سازند پي برد .هيدروکربن و به ويژه گاز باعث مي شود که دادهها در اين کراس پالت در بخش شمال غرب واقع شوند.
در اين سازند وجود رس و گاز باعث انحراف دادهها به بخش پايين و بااليي نمودار مي شوند .با وجود اين اطالعات
سازند رازک داراي يک بخش ماسه سنگي به همراه وجود گاز ميباشد

شکل -16اليوت مالتي مين براي سازند رازک
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شکل -17کراس پالت  M-Nبراي تعيين ليتولوژي در چاه شماره 14

 -6بحث
در اين مطالعه با استفاده از دادههاي مغزه و مقطع پنج نوع گونه سنگي شناسايي شد .از مقايسه کالسهاي سنگي لوسيا با
ديگر روشها متوجه شديم کالس يک طبقه بندي لوسيا با ريزرخساره  MF4و واحد جرياني  ، HF6گونه سنگي شماره
شش به دست آمده از منحيهاي موئينگي تطابق دارد .کالس دو طبقه بندي لوسيا نشان دهنده ريزرخساره  ،MF2گونه
سنگي شماره سه و همچنين  HF1ميباشد  .کالس سه طبقه بندي لوسيا ريز رخساره MF3و MF1و همچنين واحد
جريان  ، HF3گونه سنگي شماره يک و دو و چهار را نشان داد  .کالس چهار طبقه بندي لوسيا گونه سنگي شماره پنج و
ريز رخساره  MF8 ،MF7،MF6،MF5و واحد جرياني  HF2را نشان ميدهد .در نهايت پنج گونهسنگي از ترکيب
اطالعات به دست آمد .در اين مطالعه ،گونههاي سنگي و واحد هاي جرياني در سازند رازک ميدان مورد مطالعه توسط
روش هاي متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت که نتايج زير حاصل شده است.

 -7نتيجه گيري
 .1مطالعه پتروگرافي مقاطع نازک منجر به شناسايي هشت ريز رخساره گرديد که رخساره محيط رودخانهاي به سمت دلتا
به دليل تشكيل شدن در محيط پر انرژي بهترين کيفيت و بخش حاوي آهک گلي داراي کمترين کيفيت مخزني است.
 .2به منظور تعيين گونه هاي سنگي دادههاي تخلخل و تراوايي مربوط به اين سازند در نمودار پتروفيزيكي لوسيا رسم
گرديدهاند ،با تطبيق رخساره مورد مطالعه با ردههاي پتروفيزيكي چهار کالس سنگي ( RT1تا  )RT4در سازند رازک
شناسايي شد .کالس سنگي شماره  RT1با ليتولوژي گرينستون در يک سيستم آواري ته نشين شده و با باالترين تخلخل و
تراويي بهترين کيفيت مخزني و کالس سنگي  RT4با ليتولوژي مادستون و وکستون که در محيط الگون ته نشين شده به
عنوان يک بخش غير مخزني شناسايي شدند.
 .3نمودارشاخص زون جريان که با استفاده از دادهاي پيوسته تخلخل و تراوايي رسم شد ،منجر به شناسايي هفت واحد
جرياني گرديد که واحد هاي  HT6و  HF7به دليل داشتن تراوايي و تخلخل باالتر داراي بهترين کيفيت مخزني هستند و
واحد  HF1که در يک محيط الگون ته نشين شده تخلخل و تراوايي پاييني دارد و ضعيفترين بخش مخزني است.
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 .4منحني هاي موينگي نيز باع ث شناسايي شش نوع واحد سنگي در اين بخش شدند .بهتربن گونه سنگي نوع  RT5و
 RT6هستند ،گونه  RT5کالس شماره سه طبقهبندي لوسيا و گونه RT6کالس يک طبقه بندي لوسيا و گروه گرينستون
طبقه بندي دانهام را نشان ميدهند .با توجه به منحنيهاي توزيع اندازه فضاي خالي به دست آمده اين نتايج تاييد شد.
 .5نمودار اصالح شده چينه نگاري لورنز منجر به شناسايي شش واحد جرياني گرديد که واحد HF6داراي ليتولوژي
کنگلومراي بزرگ شونده و داراي اليههاي ماسهاي که در يک سيستم رودخانه اي به سمت دلتايي ته نشين شده است،
بخش پرسرعت و واحد مخزني ميباشد همچنين واحد  HF1با ليتولوژي سنگ آهک گلي و رس ماسهاي و واحد دو
ليتولوژي مادستون و وکستون که هر دو واحد ظرفيت جريان و ظرفيت ذخيره پاييني دارند و ضعيفترين بخش مخزني مي-
باشند.
 .6با ترکيب اطالعات مختلف مشخص گرديد ،سازند مخرني رازک با ليتولوژي کربناته ماسه سنگي ،مارن و به سن
اليگوسن تا ميوسن پاييني در ميدان مورد بررسي داراي پنج نوع گونه سنگي مي باشد .گونه سنگي شماره يک )(RT1
کالس سه طبقهبندي لوسيا ريز رخساره شماره يک )، (MF1واحد جرياني شماره پنج ) (HF5و منحنيهاي موئينگي
شماره يک و دو را نشان ميدهد  .گونه سنگي شماره دو ) (RT2کالس دو طبقهبندي لوسيا منحنيهاي موئينگي شماره
سه و ريزرخساره شماره دو) (MF2و واحد جرياني شماره چهار ) (HF4را نشان ميدهد .گونه سنگي شماره سه )(RT3
کالس دوم و سوم طبقه بندي لوسيا ،ريز رخساره شماره سه ) ،(MF3واحد جرياني شماره سه ) (HF3و منحنيهاي
موئينگي شماره چهار را نشان ميدهد  .گونه سنگي شماره چهار ) (RT4کالس يک طبقه بندي لوسيا ،ريز رخساره شماره
چهار ) (MF4و واحد جرياني شماره شش ) (HF6و منحنيهاي موئينگي شماره شش را نشان ميدهد  .گونه سنگي
شماره پنج ) (RT5ريز رخساره شماره سه  ،پنج هشت ) ،(MF5,MF3,MF8کالس سوم و چهارم طبقهبندي لوسيا،
واحد جرياني شماره يک و دو ) (HF1, HF2و منحنيهاي موئينگي شماره پنج رانشان ميدهد  .که  RT4بهترين کيفيت
مخزني و  RT5پنج بزرگترين بخش مخزني و بهترين واحد جرياني واحد  HF6مي باشد.

 |107نشريه علمي– پژوهشي زمين شناسي نفت ايران ،سال هشتم ،شماره  ،15بهار و تابستان 1397

 محمدحسين صابري، سيد علي معلمي،ميالد کرمپور حسنونوند

منابع
 مدلسازي گروههاي رخسارهاي بر اساس دادههاي،1394 ، . ا. اسكندر ا،  ع.  کدخدايي.ع.  دشتي. ا.[ سفيداري1]
 صفحه،83  شماره،25  دوره، پژوهش نفت،زمينشناسي و پتروفيزيكي (الگهاي چاهپيمايي) در ميدان گازي پارس جنوبي
.95-82
 جنوب خاور حوضه رسوبي، ژئوشيمي ماسه سنگ هاي سازند رازک،1395 ،  ا. زهدي، ع.  م.  صالحي.ع.  س،[ معلمي2]
.265-286 ، علوم زمين، سنگ مادر و هوازدگي ديرينه، کاربرد در تعيين جايگاه زمين ساختي:زاگرس
. صفحه583 ، انتشارات سازمان زمين شناسي، زمين شناسي ايران چينه شناسي زاگرس،1372 ، ه. [ مطيعي3]
[4] ALAVI, M., 2004, Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its
proforeland evolution.
[5] ALIAKBARDOUST, E., & RAHIMPOUR-BONAB, H., 2013, Integration of rock
typing methods for carbonate reservoir characterization. Journal of Geophysics and
Engineering, 10(5).
[6] AMAEFULE, J. O., ALTUNBAY, M., TIAB, D., KERSEY, D. G., & KEELAN, D. K.,
1993, Enhanced Reservoir Description: Using Core and Log Data to Identify Hydraulic
(Flow) Units and Predict Permeability in Uncored Intervals/Wells. SPE Annual
Technical Conference and Exhibition, (c).
[7] AMEL, H., WANAS, H. A., JAFARIAN, A., AMEL, A., GHAZI, S., & CAJA, M. A.,
2018, Sedimentary facies, sequence stratigraphy and diagenesis of mixed fluvial
siliciclastic-marine carbonate deposits of the Lower Miocene Razak Formation at
Sarkhun Gas Field, Zagros Basin, SE Iran: A linkage with reservoir quality. Marine and
Petroleum Geology.
[8] PITTMAN, E., 1992, Relationship of Porosity and Permeability to Various Parameters
Derived from Mercury Injection-Capillary Pressure Curves for Sandstone. AAPG
Bulletin, 76(2), 191at198.
[9] FAVRE, G., 1974, the post asmari formation of southwest iran. Iooc Report No.
[10] HEARN, C.L.; EBANKS, W.J.; RANGANATHAN, V., 1993, Geological factors
influencing reservoir performance of the Hartzog Draw field, Wyoming. SPE.
[11] JR, J. W. J., LUCIA, F. J., 2003, Predicting Permeability from Well Logs in
Carbonates with a Link to Geology for Interwell Permeability Mapping, (August),
215–226.
[12] LUCIA, F. J., 1995, Rock-Fabric / Petrophysical Classification of Carbonate Pore
Space for Reservoir Characterization 1, 9(9), 1275–1300.
[13] MAHJOUR, S. K., AL-ASKARI, M. K. G., & MASIHI, M., 2016, Flow-units
verification, using statistical zonation and application of Stratigraphic Modified Lorenz
Plot in Tabnak gas field. Egyptian Journal of Petroleum, 25(2), 215–220.
[14] REZAEE, A. J. & E. K., 2006, Relationships between permeability, porosity and pore
throat size in carbonate rocks using regression analysis and neural networks. Journal of
Geophysics and Engineering, 3, 4.

1397  بهار و تابستان،15  شماره، سال هشتم،| نشريه علمي– پژوهشي زمين شناسي نفت ايران108

... آمافول) در تعيين گونه هاي سنگي، لوسيا،تلفيق روشهاي مختلف (لورنز
[15] MOKHTARI, M., FARD, I. A., BRAATHEN, A., & ALAVI, S. A., 2006, Interaction
of the Zagros Fold – Thrust Belt and the Arabian-type, deep-seated folds in the Abadan
Plain and the Dezful Embayment, SW Iran.
[16] MOUSSAVI-HARAMI, R., MORADI, M., KHANEHBADA, M., ALI, &
GHABEISHAVI, A., 2017, Rock typing using geological and petrophysical data in the
Asmari reservoir. Journal of Petroleum Science and Engineering, 152(January), 523–
537.
[17] PORRAS, J. C., EPM, P., & CAMPOS, O., 2001, SPE 69458 Rock Typing: A Key
Approach for Petrophysical Characterization and Definition of Flow Units, Santa
Barbara Field, Eastern Venezuela Basin.
[18] RIAZI, Z., 2018., Journal of Petroleum Science and Engineering Application of
integrated rock typing and fl ow units identi fi cation methods for an Iranian carbonate
reservoir. Journal of Petroleum Science and Engineering, 160, 483–497.
[19] SHAHALIPOUR, G. R., JONEIDI, S., & HASANI, H., 2015, Feature Rock Typing,
the New Approach in Heterogeneous Carbonate Reservoirs, (3).
[20] SKALINSKI, M., & KENTER, J., 2015, Carbonate petrophysical rock typing:
integrating geological attributes and petrophysical properties while linking with
dynamic behaviour. Geological Society, London, Special Publications, 406(1), 229–
259.
[21] SKALINSKI, M., & MOSS, G.-Z., 2006, Defining and Predicting Rock Types in
Carbonates - Preliminary Results from an Integrated Approach using Core and Log
Data from the Tengiz Field. Society of Petrophysicists and Well-Log Analysts, 47(1),
16.

1397  بهار و تابستان،15  شماره، سال هشتم،| نشريه علمي– پژوهشي زمين شناسي نفت ايران109

Iranian Journal of Petroleum Geology
No. 15, Spring & Summer 2018, pp.
pp. 1-104
82-109

Integrated different methods (Lorenz, Lucia, Amaefule)
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Abstract
One of the most important stages in the hydrocarbon reservoirs morphology is the identification of
rocky type. In order to construct an efficient and correct model of a hydrocarbon reservoir,
identification of rock types is one of the essential parameters in reservoir modeling. and its
consequences are found in the identification of rock types. The aim of this study is to compare
different methods of determining rocky type and understanding the hydraulic flow unit distributions
in order to assess the quality of reservoir of Razak Formation with sandstone carbonate lithology,
marl and anhydrite to San Oligocene to lower Miocene. In this research, the experimental results of
porosity, permeability and capillary pressure curves for 84 samples with porous microscopic
sections Related to a 46-meter drill bit in one of the important fields of southeast of Iran were
analyzed. The petrographic studies were conducted to investigate the changes of the features in the
reservoir section with Razak formation and resulted in the identification of eight microfeatures( The
MF1 packstone and Wackstone are at a depth of 2829 meters- The MF2 is the grinstone packstone
at a depth of 2844 meters-the MF3 is the wackstone mudstone at a depth 2856 meters-the MF4 is
the grinstone at a depth 2859meters –the MF5 is the mudstone wackstone are at a depth2848 meters
– the MF6 mudstone at a depth of 2838 meters the MF7is the wackstone mudstone at a depth 2840
meters- The MF8 is a wackstone with sandstone depth of 2831) meters- in open Marin lagoon and
fluvial clastic systems. In order to determine the rocky species and assess the flow units based on
the core analysis results, four petrophysical classes were identified using the Lucia method. The
petrophysical category number 1 has the best reservoir quality and the fourth category has the
weakest reservoir quality. Also, the flow units were identified and separated using Amalufee and
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Lorenz's methods. Based on the Amalufee method, in the reservoir section of the Razak Formation,
seven flow units have been identified, the sixth and seventh stream units were the best and one was
the weakest reservoir segments among the seven units of the flow. Also, based on the analysis of
capillary curves, six rocky species were distinguished, based on which the rocky type number five
and six have the best quality. Also, using Geology software cross-sections, it was revealed that the
main part of this section is sandstone with clay. The presence of gas in the formation causes crosssectional deformation of samples to the northwest cross-platform. Finally, with the combination of
various data, it was found the fossil formation in the study area has five types of rock in which the
number 4 rock has the best quality of reservoir and rock number 5 has the largest reservoir and the
unit number six is the best.

Keywords: Razak Formation, Flow Units, Rock Type, Rock Fabric, Lorenz method, Lucia
method, Amaefule method.
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Abstract
Fault identification and investigating their evolution is of special importance in the exploration and
development of hydrocarbon resources. Success in exploration and development of hydrocarbon
fields, need to recognition of petroleum systems and in this regard one of the most important topics
is identifying faults and their extension condition as a main fluid migration path, specially in deeper
zones. Faults and fractures have crucial role in making high permeable and porous segments and cut
reservoir and cap rock in the fluid migration path. In addition, for maximizing the production of
hydrocarbon from reservoirs and also for reducing the risk of drilling, it is necessary to gain
information about geometry and nature of faults of reservoirs. In this paper, the purpose is
investigating the performance of combination of neural networks and Fault Likelihood auto-tracking
algorithm for identification and interpretation of faults in seismic data. At first using the Dipsteering feature of software, the early filter for accurate identification of dip of structures in the data,
have been designed and applied. Then with designing and applying the appropriate filters, the
seismic data have been improved. After that proper seismic attributes for fault identification have
been calculated from seismic data. With picking fault and non-fault points from data, a supervised
neural network using the selected attributes was formed and after training the network, the
appropriate output achieved. Then the output of neural network has been used as a input for Thinned
Fault Likelihood auto-tracking algorithm. The output of this part contains a volume of tracked
faults. Finally using sub-tools of TFL and optimal setting of parameters, 3D fault planes has been
interpreted and extracted.

Keywords:

Fault Interpretation, Fault Auto-tracking, Fault Likelihood, Artificial Neural
Networks, Seismic Attributes.
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Abstract
The present paper tends to analyze the pore structure of Organic rich carbonaceous rock in 4
samples from Upper Jurassic Sargelu and 5 samples from Lower Cretaceous Garau formation using
low pressure nitrogen adsorption. TOC content of Garau samples ranged between 0.64 wt% and
5.21 wt% (mean 3.2 wt%).TOC varied between 0.12 and 10.94 for Sargelu samples. XRD results
shows that carbonates are the dominant minerals, followed by quartz and clay minerals. The
calculated total pore volume vary between 0.6 cm3/100g to 2.5 cm3/100g with the mean values of
1.4 cm3/100g. A positive linear correlation were found between TOC content of measured samples
with pore structure parameters. Due to the larger variation of TOC content this relationship was
more obvious for the Sargelu samples. The calculated fractal dimension ranged between 2.45 and
2.81 emphasizing the irregular pore surface of the measured samples. Based on the result of this
study organic matter content is recognized as a controlling factor for pore structure and fractal
characteristics of the Garau and Sargelu samples.

Keywords:

Pore structure, N2 adsorption, Fractal dimension, Garau and Sargelu shale, Pore

volume.
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Abstract
In this study, sedimentary environment and depositional sequences were reconstructed based on
distribution of microfacies in the sequence belong to the Qom Formation in the Kahak area. The
formation was formed alternation of shale and limestone. The boundary between the Qom
Formation and the volcanic rocks is unconformable. In addition, the Upper Red Formation in the
Kahak area unconformably overlies the Qom Formation. In the study area, 6 microfacies, and 1
terrigenous facies (shale) for the Qom Formation were identified by study of these rock samples.
The Qom Formation was deposited in an open-shelf carbonate platform in the study area. This
platform can be divided into two environments that the environments consist of the inner shelf
(restricted lagoon and semi-restricted lagoon) and middle shelf. Finally, two third-order sequences
were identified based on distribution of microfacies in the Kahak area.

Keywords: Microfacies, Depositional sequences, Qom Formation, Kahak area.
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Abstract
Today, oil industry significantly relies on the precise determination of rock reservoir properties,
which reduces the costs and risks of production planning. The reservoir rock always is compacted
by pressure drop of the reservoir, which rises effective stress, reservoir compaction and alterations
of reservoir properties. As these pressure variations can considerably affect petrophysical properties,
in this study, several carbonate reservoir rock samples with different fabric and porosity type
(according to CT scan and Archie classification analysis) subjected to cyclic and short-term loading
from 600 to 6000 psi. Their petrophysical and compressive properties including pore volume,
permeability and compressibility were measured using CMS-300 apparatus. Moreover, structural
analysis and heterogeneity of core samples were analyzed by CT scan images. By performing this
study, it will be possible to identify the value of the hysteresis effect on the reservoir rock samples
as a result of increasing and decreasing of the pressure during cyclic loading. The obtained results
show that, pore volume and permeability are both decreased due to loading, whereas reduction of
the permeability is several times than the pore volume ones. Moreover, this reduction of pore
volume is less severe in vuggy porous samples that shows the effect of heterogeneity and porosity
type on hysteresis. Also, the results obtained from the behavior of the reservoir rock under various
pressure conditions can provide a suitable design for gas injection studies to enhance oil recovery
and also natural gas storage.

Keywords:

Carbonate reservoir rock, Archie classification, Cyclic loading, Porosity,

Permeability, CT scan images.
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Abstract
The production of oil and gas in oil and gas fields is accompanied by production of water (Produced
Water). Most of the reservoirs at the beginning of production have fresh water; but with passing
time due to the increase in productions and decrease in pressure of reservoir, the produced water
gradually becomes saline. The saline Production water causes severe corrosion in pipelines and well
head facilitis leading to reduction in gas production. Determining the origin of salinity for reducing
the salinity is most important. Khangiran gas field is located in the northeast of Iran which
composed of two separate gas formations, Mozduran at lower and Shurijeh at the upper part. The
produced water samples were collected from fresh and salty wells in the Mozduran reservoir as well
as two deep samples from brine below the gas reservoir (at depth of 3 km) for comparison and
different analyzes. The Mozduran reservoir has two major problems, high salinity of the produced
water, as well as the volume of water produced, rendering some wells unexploitable. The results
revealed that two deep water samples have different behaviors. The deep sample No. 17, taken at a
higher elevation than sample No. 13, showed the signs of salt dissolution; whereas the brine from
sample no.13 had the origin of the evaporated old sea water. Therefore, any of these brines in the
Khangiran reservoir can be the possible source of salinity in produced waters. The saline produced
water samples showed a similar behavior to brine sample no.13. The source of fresh produced water
is also the condensation of water vapor in the reservoir during production.

Keywords: Map produced water, Brine, Salinity origin, Mozduran gas reservoir.
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