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مجله علمي پژوهشي زمینشناسي نفت ايران دو بار در سال
منتشر ميشود .در اين نشريه مقالههاي پژوهشي در زمینههاي
زمین شناسي نفت ،پتروفیزي  ،ژئوشیمي و علوم مرتبط زبان
فارسي پذيرفته ميشود .اين مقالهها را ميتوان به صورت فايل
رايانه اي با فرمت  word 2000به صورت الكترونیكي از طريق
سايت انجمن زمین شناسي نفت ايران ) (www.ispg.irارسال
کرد .هیئت تحريريه مجله زمین شناسي نفت ايران ،رعايت دقیق
دستور عمل زير را در حكم يكي از شرايط پذيرش مقاله
ضروري ميباشد
 )1عنوان :بايد تا حد امکان کوتاه و کامالً گويای موضوع مقاله باشد.
نام نويسنده يا نويسندگان پد از عنوان مقاله و سپد آدرس و پست
الکترونیکی ذکر شود .نويسنده طرف مکاتبات بايد با عالمت * در
کنار نام ايشان مشخص شود.
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چکیده :بايد بین  151تا  311کلمه و شامل هدف از تحقیق ،روش
کار ،مهمترين يافتهها و نتیجهگیری باشد .در بخش چکیده نبايد
ارجاعی به معادالت و يا مراجع مقاله داده شود.

)6

واژههای کلیدی :شامل  3الی  6واژه کلیدی که نکات اصلی در مقاله
را معرفی میکند.

)4

مقدمه :مقدمه ضمن بیان هدف تحقیق ،بايد حاوی خالصهای از
اهمیت موضوع ،نتايج مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد
نظر که در گذشته انجام شده است ،با ذکر منابع و ماخذهای الزم
آنها باشد.

)5

)6

روش کار :در اين بخش الزم است روشهای آزمايشگاهی و مواد

نتیجهگیری :در اين بخش يافتههای حاصل از تحقیق به صورت
مختصر و شفاف ارائه میگردد.

)8

مراجع :کلیه مراجع مورد استفاده به ترتیب ارجاع آنها در متن ،در
اين بخش ارائه میگردند

)9

عنوان ،چکیده و واژههای کلیدی انگلیسی :اين بخش بايد در
صفحهای جداگانه ارائه شود .تطبیق عنوان و چکیده فارسی با
انگلیسی بايد مورد توجه قرار گیرد .کلیه نکات مندرج در بند ،1
در ترجمه انگلیسی آن نیز رعايت میشود.

)11

 .IIعناوين اصللی داخل مقاله با قلم  Lotusشماره  16ضخیم و عناوين
فرعی با قلم  Lotusشللماره  14ضللخیم تايپ شللوند .هر تیتر از متن
قبلی خود با يک خط فاصله جدا شود.
 .IIIمتن فارسللی مقاله با قلم  Lotusشللماره  12نازك و واژه ها و متن
انگلیسی با قلم  Times New Romanشماره  11نازك تايپ شود.
 .IVعنوان جداول و شکلها با قلم  Lotusشماره  11ضخیم تايپ گردد.
عنوان جداول در باال و عنوان شکلها در پايین آنها نوشته میشود.
 .Vمحتوای فارسللی جداول با قلم  Lotusشللماره  11نازك و عبارات
انگلیسی جداول با قلم  Times New Romanشماره  9نازك تايپ
شود.
 .VIکلیه اعداد بايد به صورت فارسی تايپ شوند.
 .VIIواحد تمامی اعداد بايد در سیستم  SIباشد.
 .VIIIکلیه فرمول ها بايد به ترتیب شلمارهگذاری شلده و با استفاده از بسته
 Equation Editorدر نرم افزار  Wordتهیه گردند.
 .IXکلیه شلکل ها بايد بصورت سیاه و سفید و بصورت کامالً واضح ارائه
شوند.
 .Xاز تکرار دادهها به صورت چندگانه خودداری گردد.
 .XIاگر شکل يا جدولی از مرجع ديگر اخذ شده باشد ،ضمن درج شماره
آن مرجع در انتهلای عنوان شللکل يا جدول در بخش مراجع نیز ارائه
گردد.
 .XIIشللکلهای مقاالت به صللورت فايل اصلللی هدر همان نرم افزاری که
توسط آن تهیه شدهاند مانند  Excelو غیره) ارسال گردد.

مصرفی و تجهیزات مورد استفاده به طور کامل معرفی شود .همچنین  .XIIIاز به کار بردن واژههای انگلیسلی در متن مقاله خودداری شود .معادل
چگونگی و روش نمونهگیری با دقت بیان شود و آزمونهای آماری
انگلیسلی کلمات فارسی و نام نويسنده هگان) که برای نخستین بار در
مورد استفاده و مراحل استنتاج آماری بهخوبی تشريح گردد.
مقاله به کار میرود ،به صللورت زير نويد در صللفحه مربوج درج
نتايج و بحث :در برگیرنده نتايج حاصل از تحقیق به صورت متن،
گردد .زير نويدها در هر صلفحه با گذاردن شلماره فارسی در گوشه
جدول ،نمودار و تصوير و بحث در خصوص علل پديدهها و مقايسه
با يافتههای مرتبط است.
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 .Iعنوان اصلی مقاله با قلم  Lotusشماره  18ضخیم تايپ شود.

لطفاً در تنظیم مقاالت ،نکات زير را رعايت فرمايید:

باالی آخرين حرف از کلمه ،در متن مشخص شوند.
 )11ارائه مراجع بر اساس الگوی زير صورت میگیرد:
کتاب و گزارش فارسی و خارجی :نام خانوادگی ،حرف اول نام
نويسنده يا نويسندگان ،نام کتاب ،شماره ويرايش کتاب ،ناشر،سال.
 )12مقاله فارسی :نام خانوادگی حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان،
عنوان مقاله ،نام مجله ،شماره مجله ،شماره صفحات ،سال.
 )13مقاله خارجی :نام خانوادگی حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان،
سال ،عنوان مقاله ،نام اختصاری مجله ،شماره مجله ،شماره
صفحات.
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چکیده
تعیین محدودهاي دقیق از تنش برجا در میادين نفتي از اهمیت ويژهاي جهت عملیات حفاري ،تكمیل و نگهداري چاه و
همچنین در علم ژئومكانی

نفت برخوردار ميباشد .به زباني سادهتر تعیین مقدار و جهت تنشهاي القايي ناشي از حفاري

در اطراف چاههاي حفاري شده اولین گام در بررسي ژئومكانیكي و تحلیل پايداري چاه ميباشد .در اين مقاله به دلیل اهمیت
موضوع مچالگي لوله هاي جداري در میدان مارون ،در گام نخست مطالعات ژئومكانیكي به تعیین محدودهي تنش برجا در
چاههاي آسیبديده پرداخته شده است .مقدار تنش قائم ( )SVدر بازه  26تا  32مگاپاسكال براي تمامي چاهها برآورد شد.
براي تخمین مقدار محدودهي تنش افقي حداکثر ( )SHmaxاز روش تئوري گسلش آندرسون و چندضلعي تنش استفاده شد
که مقداري نزدي

به تنش قائم بدست آمد .همچنین تنش افقي حداقل ( )Shminبه وسیله روشهاي مختلف محاسبه و

مقايسه شد که داراي کمترين مقدار تنش برجا بود .در انتها رژيم گسلش منطقه از نوع گسلش نرمال  /امتداد لغز تعیین و
مشخص شد که به دلیل لیتولوژي نم
نزدي

و وجود فشار منفذي باال در سازند گچساران (منطقه مشكلزا) ،تنشها داراي مقدار

به هم ميباشند و ميتوان حالت تنش را نزدي

به تنش هیدرو استاتی

در نظر گرفت.

کلمات کلیدی :تنش برجا ،مچالگي لوله جداري و آستري ،تنش هیدرو استاتی  ،سازند گچساران ،میدان نفتي مارون.
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 .1مقدمه
تنش برجا از سه جزء تنش قائم ( ،)Svتنش افقي حداقل ( )Shminو تنش افق حداکثر ( )SHmaxتشكیل شده که در ي

عمق

خاص هر سه به صورت عمود برهم به سنگ اعمال ميشوند .با انجام حفاري ،توزيع و همچنین مقدار تنش برجا از حالت
اولیه تغییر ميکند و در اطراف چاه دچار اغتشاش خواهد شد ] .[6اين بههمريختگي تنش در ديواره چاه ،سبب بروز مشكالتي
همچون ناپايداري ديواره چاه ،1تنگشدگي چاه ،0ايجاد شكستگيهاي کششي -القايي 6و خردشدگي 4در ديواره چاه و حرکت
خزشي اليههاي نمكي به سمت چاه خواهد شد .از مزاياي دانستن و تعیین تنش برجا قبل و بعد از حفاري ميتوان به تعیین
فشار بهینه گل ،6انتخاب بهترين مسیر حفاري 3جهتدار به منظور کاهش ريس

و هزينههاي نگهداري چاه ،بررسي پديده

مچاله شدن 7و برش لولههاي جداري ،پايداري ديواره چاه و طراحي مته مناسب به منظور حفاري چاههاي بعدي ،انتخاب
لولههاي جداري مناسب ،جلوگیري از تولید ماسه و ريزش ديواره چاه ،انتخاب استراتژي مناسب جهت تكمیل چاه و همچنین
میزان برداشت مخزن اشاره داشت .شكستگيهاي کششي -القايي و خردشدگيها هر دو نشانههايي از ناپايداري در ديواره
چاه ميباشد ] . [4اين دو ناپايداري زماني که تمرکز تنش در ديواره چاه از مقاومت چاه بیشتر شود ايجاد ميشوند .بدين
صورت که شكستگيهاي کششي -القايي و خردشدگيها هنگامي رخ ميدهند که مقدار تنش در ديواره چاه به ترتیب از
مقاومت کششي و مقاومت فشارشي سنگها بیشتر شوند .جهت شكستگيهاي کششي -القايي و خردشدگيها به ترتیب
نشاندهنده جهت تنش افقي حداقل ( )Shminو تنش افق حداکثر ( )SHmaxميباشد ] .[4خردشدگيها در ديواره چاه از طريق
چاه نمودارهاي تصويري 2و قطر سنج 3قابل شناسايي و بررسي هستند ] .[6در صورتي که شكستگيهاي کششي -القايي
فقط با چاه نمودارهاي تصويري قابل شناسايي ميباشند ] 3و  .[7سنگهاي رسوبي که حفاري چاههاي نفت در آنها صورت
ميگیرد متخلخل بوده و حاوي سیاالتي ميباشند .فشار منفذي به میزان سیال موجود در سازند اطالق ميگردد .فشار منفذي
نرمال در عمق  Hعبارت است از وزن ستون سیال باالي آن عمق ،به طور پیوسته فشار منفذي نرمال  pfnبرابر است با
()1

H

چگالي سیال منفذي براي آب شور دريا در بازه  1/26-1/27 g/cm3ميباشد .بنابراين افزايش

p fn    f ( z ) gdz
0

فشار منفذي نرمال با عمق تقريباً  12 MPa/kmاست .در بیشتر مواقع فشار منفذي از مقدار نرمال منحرف شده که در اين
حالت به آن فشار منفذي غیر نرمال ميگويند که با افزايش عمق در سنگهاي رسوبي چیزي در حدود 12/6 MPa/km
ميباشد ].[2

2
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2
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4
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5
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Image Log
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براي تعیین مقدار تنش افقي حداقل ميتوان از آزمونهايي همچون آزمايش نشت ،12آزمايش نشت ادامه دادهشده ،11آزمايش
ريز ترک 10و آزمايش شكست هیدرولیكي 16استفاده کرد .همگي اين آزمونها در عمق مورد نظر به صورت برجا انجام
ميشوند .نحوه انجام اين آزمونها بدين صورت است که با باال بردن میزان فشار سیال در ي

عمق خاص سبب ايجاد

شكست در سازند و يا باز کردن شكستگيهاي از قبل موجود ميشوند .فشاري که در لحظه شكست ثبت ميشود به دلیل
اينكه بر مقاومت سازند غلبه کرده است ،ميتواند مقدار تنش افقي حداقل را بازگو کند ].[3
هرچند که تاکنون هیچ آزمايش برجاي خاصي جهت تعیین مقدار تنش افقي حداکثر ارائه نشده است ،يكي از روشهاي
معمول براي بدست آوردن محدودهاي از تنش افقي حداکثر ،استفاده از چندضلعي تنش 14ميباشد .بدين صورت که با داشتن
مقدار فشار منفذي ،مقاومت فشاري ت محوري سنگ ،میزان انحراف چاه ،آزيموت تنش افقي حداکثر و عرض خردشدگي
( ،16)wBOتنش قائم و تنش افقي حداقل ميتوان حدود پايین و باالي تنش افقي حداکثر را تعیین کرد.

 .2توزيع تنش در سازندهای نمکی
نم

يكي از سنگهاي تبخیري است که خاصیت شكلپذيري بااليي با افزايش دما و تنشهاي اعمالي دارد .در سازندهاي

نمكي حالت تنش بسیار پیچیده و متغیر است .اين سنگ تحت تأثیر تنش برجا در منطقه ميتواند در درازمدت رفتار
و وابسته به زمان (خزشي) از خود نشان دهد ] .[12آلماندو و دوسالت 13با انجام آزمونهاي خزش سه

ويسكوپالستی

محوري بر روي نم

متوجه شدند که تنشهاي برشي هشتوجهي و تنشهاي انحرافي بر روي خزش نم

دارند ] .[11در اين رابطه با انجام آزمونهاي خزشي در دما و فشارهاي مختلف بر روي  12مغزه نم
رفتار ويسكوپالستی

نم

تأثیر بسزايي

از سازند گچساران

به اثبات رسید ] .[1به دلیل وجود پوش سنگهاي تبخیري بر روي مخازن هیدروکربني و

جلوگیري از فرار آن ،استفاده از سازندهاي نمكي جهت دفن زبالههاي اتمي و ذخیره کردن هیدروکربن ،مشخص شده است
که سنگ نم

داراي تخلخل و تراوايي بسیار کم ميباشد .لذا با افزايش تنش ،قابلیت تراکم پذيري کمي داشته و به صورت

خمیري شروع به حرکت ميکند .اين پديده به دلیل وجود نسبت پواسون باال در نم هاست .اين بدان معني است که با وارد
شدن ي

مقدار خاص تنش به نم  ،به دلیل عدم توانايي در نگهداري و برقرار داشتن تنشهاي انحرافي 17درون خود ،حالت

تنش در آن کامالً هیدرو استاتی
به هیدرو استاتی

يا نزدي

به آن ميشود .تنش در نم ها حالت رهايي و آزادي 12پیدا ميکند و در نهايت

تبديل ميشود اما با فاصله گرفتن از نم ها به سمت سازندهاي غیر نمكي شرايط و میزان تنش بهم

ميخورد و از حالت هیدرو استاتی

خارج ميشود .يعني میزان تنش قائم و افقي در آنها متفاوت ميشود ] .[10حالت

ايزوتروپ تنش فقط در سنگهاي ويسكوز و گلهاي خیلي نرم ايجاد ميشود .بر اين اساس با قبول ايزوتروپ بودن تنش
)Leak-off Test (LOT

10

)Extended Leak-off Test (XLOT

11

Mini-frac Test

12

Hydraulic Fracturing

13

Polygon

14 Stress

Breakout Width

16

13 Allemandou and Desseault

3

Deviatoric Stresses

17

Stress Relaxation

18
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در نم  ،مقدار تنش افقي تقريباً با وزن روباره برابر است .از اين رو از واژه تحت تعادل در حفاري سازندهاي نمكي استفاده
ميشود که به معني کمتر بودن مقدار فشار گل از تنش قائم است (شكل .[16] )1

شکل  :1تغییر گراديان تنش در نمک ][13

 .3میدان مارون و پديده مچالگی لولههای جداری
میدان نفتي مارون در سال  1640به روش لرزه نگاري کشف گرديد .مخزن مارون در شمال شرقي شهر اهواز ،همجوار با
میادين کوپال از شمال و آغاجاري از شرق و اهواز از شمال غرب ميباشد .به طور کلي اين میدان در قسمت شرقي حوزه
عظیم فرو افتادگي دزفول قرار دارد .تا کنون در حدود  422حلقه چاه در آن حفر شده است .میدان مارون در قسمت غربي
تا مرکزي با روند شمال غربي -جنوب شرقي و در قسمت انتهاي شرقي با روند شمال شرقي -جنوب غربي امتداد يافته و
داراي  36کیلومتر طول و به طور متوسط  7کیلومتر عرض ميباشد .فاصله بین ستیغ مخزن و عمیقترين سطح آب و نفت
در سازند آسماري حدود  0222متر ميباشد .در میدان مارون گسلي به همین نام وجود دارد .گسل مارون در شمال غربي
گسل آغاجاري و در کمربند زاگرس چین خورده قرار دارد .طول آن نزدي

به  62کیلومتر است و روند شمال غربي -جنوب

شرقي دارد .سازوکار گسل مارون از نوع راندگي است که در اثر عملكرد آن تاقديس مارون به روي دشت مجاور رانده شده
است.
طي گزارشي که در سال  0226توسط شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب و شرکت نفتي شلمبرژه در رابطه با مسئله مچالگي
لولههاي جداري در میدا ن مارون ارائه شد ،مشخص شد که از زمان شروع تولید نفت در اين میدان (سال  1362میالدي) تا
سال  ،0226حدود  42حلقه چاه از  037حلقه چاه حفاري شده تا آن ،زمان دچار مشكل مچالگي لولههاي جداري شدهاند.
اين میزان برابر با  17/6درصد از کل چاههاي حفاري شده ميباشد ] .[14با استفاده از ابزارهاي موجود ،مشخص شد که اکثر
اين گسیختگيها در بخش  0-4سازند گچساران که از جنس نم

به همراه درصد کمتري از میان اليههاي مارن و انیدريت

ميباشند صورت گرفته است ،که بسته به محل قرارگیري چاه حفرشده ،داراي ضخامتهاي متفاوتي ميباشند (به علت
تأثیرات تكتونیكي بر سازند گچساران که داراي خاصیت پالستی

است اين سازند در قسمتهاي مختلف میدان مارون داراي

ضخامتهاي متفاوت ميباشد) .با توجه به لیتولوژي و رفتار خزشي نم
4

با گذر زمان ،در صورتي که مقدار تنش اعمالي

تعیین محدوده ی تنش برجا در اطراف چاه های...

حاصل از حرکت خزشي نم هاي سازند گچساران به لوله جداري (در صورت عدم وجود سیمان در پشت لوله جداري)
بیش از مقاومت فروريختگي لولههاي جداري باشد ،يقیناً سبب مچالگي آنها خواهد شد .به همین علت ،ضرورت تعیین
مقدار تنش برجا جهت تحلیل و بررسي نرخ حرکت خزشي نم هاي سازند گچساران در چاههاي آسیبديده میدان مارون
احساس ميشود .روند تاقديس مارون به صورت شمال غربي -جنوب شرقي است .با مشاهده به نقشه سازوکار کانوني
زمینلرزهها (شكل  )0در جنوب غرب ايران ميتوان جهت تنش افقي حداکثر را بررسي کرد که آزيموتي در حدود  42تا 46
درجه دارد ].[16

SHmax

شکل  :2نقشه جهانی تنش برای ايران هآزيموت کلی تنش افقی حداکثر بر اساس دادههای کانونی زمینلرزه) ][15

 .4تعیین تنش برجا در چاههای مارون  131 ،42و 133
 1 .4تعیین مقدار تنش قائم
مؤلفه تنش قائم از طريق چاه نمودارهاي زمینشناسي و انتگرالگیري از مقدار چاه نمودار چگالي از سطح تا عمق مورد نظر
قابل محاسبه ميباشد.

z

SV    ( z ) gdz   gz

()1

0

که  gشتاب ثقل و ) ρ(zچگالي در عمق  zو ̅𝜌 چگالي میانگین روباره ميباشد .چگالي سنگهاي رسوبي از  0 gr/cm3تا
 6gr/cm3تغییر ميکند .البته در بیشتر سنگهاي رسوبي ،چگالي میانگین  0/6 gr/cm3ميباشد ] .[2در اعماق باالي مخزن
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(روباره )13که معموالً نمودار چگالي در آنجا وجود ندارد ميتوان چگالي سنگها را از روي نمودارهاي گرافیكي زمین-
شناسي 02و يا گزارشات حفاري روزانه براي هر لیتولوژي بدست آورد .براي محاسبه تنش قائم به دلیل قرارگیري سازند
گچساران در باالي مخزن چاه نمودار دنسیتي رانده نشده است .همانطور که گفته شد ،از طريق میانگینگیري چگالي
سنگهاي سازندهاي موجود ،ميتوان مقدار تنش قائم را محاسبه نمود ] .[12با استفاده از چاه نمودارهاي صوتي و آزمونهاي
آزمايشگاهي بر روي مارن ،انیدريت و نم  ،چگالي متوسط هرکدام بهترتیب  0/33 ،0/66 gr/cm3و  0/14و چگالي متوسط
آنها برابر با  0/3 gr/cm3در نظر گرفته شد .لذا مقدار گراديان تنش قائم در سازند گچساران برابر  2/203 MPa/mمعادل با
 1/16 psi/ftميباشد .بر اين اساس با استفاده از رابطه  1مقدار تنش قائم در اعماق گسیختگي در چاههاي مارون  162 ،40و
 166به ترتیب برابر با  22/23 ،26/6و  23/62مگاپاسكال محاسبه شد .الزم به ذکر است که اعماق گسیختگي در اين سه چاه
به ترتیب برابر با  6412 ،6421و  6662متري است.

 2 .4تعیین مقدار تنش افقی حداقل
براي محاسبه تنش افقي حداقل به دلیل عدم وجود آزمايشهاي شكست هیدرولیكي و نشت در سازند گچسارن میدان مارون،
از اطالعات هرزروي گل در سازند 01به هنگام حفاري استفاده شد .بدين صورت که اگر وزن گل باعث ايجاد شكست در
سازند يا باز شدن شكستگيهاي از قبل موجود شود ،ميتوان وزن گل موجود را برابر با مقدار تنش افقي حداقل در نظر
گرفت ] 3و  . [17بر اساس اطالعات وزن گل در گزارشهاي روزانه حفاري ،میزان فشار منفذي در سازند گچساران در
میدان مارون در بخشهاي  4تا پوش سنگ در حدود  1 psi/ftمعادل  2/200 MPa/mميباشد .اين مقدار حاکي از وجود
مقدار زياد آب شور 00در اين اعماق است که پرفشار بودن سازند گچساران را نشان ميدهد .میزان فشار منفذي در عمق
گسیختگي در چاههاي مارون  162 ،40و  166به ترتیب برابر با  76/44 ،33/2و  71/66مگاپاسكال ميباشد .در حفاري بخش
 0-4سازند گچساران در چاه مارون  166وزن گل تا  146 pcfيعني گراديان تنشي معادل با  2/2066 MPa/mهم رسیده که
با هرزروي  00بشكه در ساعت مواجه و به  142 pcfکاهش داده شده است ] .[0فشار حاصل از وزن ستون گل يا همان
فشار چاه در عمق گسیختگي برابر با  76/26مگاپاسكال ميباشد .الزم به ذکر است که گراديان شكست سازند گچساران برابر
با  1/1 psi/ftمعادل  2/204 MPa/mميباشد .بر اساس فشار شكست سازند گچساران ،احتماالً وزن گل  146 pcfميتواند
سبب ايجاد شكستگي يا باز شدن ترکهاي از قبل موجود در عمق گسیختگي شود .به دلیل اينكه مشخص شده است که
شكستگي ناشي از افزايش وزن گل تا بیش از مقاومت سازند ،در جهت تنش افقي حداقل صورت ميگیرد ،با قرار دادن و
تبديل واحد وزن گل ( )pcfبه واحد فشار ( ،)MPaميتوان مقدار وزن ستون گل در عمق گسیختگي را در حدود میزان تنش
افقي حداقل دانست .در چاه مارون  162نیز در عمق گسیختگي وزن گل تا  162 pcfافزايش داده شده است ] .[0فشار چاه
در اين لحظه برابر با  22/64مگاپاسكال بوده و سپس وزن گل به  143 pcfکاهش يافته است.
در چاه مارون  40نیز در عمق گسیختگي وزن گل تا  146 pcfافزايش يافته که به  166 pcfکاهش داده شده است ] .[0فشار
چاه در عمق گسیختگي در اين لحظه برابر با  74/74مگاپاسكال ميباشد.
همچنین از رابطهاي که توسط هابرت و ويلیس )1367( 06ارائه شده است ،استفاده شد (رابطه  .)6آنها اين رابطه را با انجام
Overburden

19

Graphic Well Log

20
21

Formation Mud Losses
Over Pressure
23 Hubbert and Willis
22
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و تحلیل آزمايشات شكست هیدرولیكي بسیار بدست آوردند ] .[13اما پس از آنها زوباک و هیلي )1324( 04مشخص کردند
که عدد ثابت  2/6ميتواند مربوط به تئوري گسلش اصطكاکي 06باشد که در اين تئوري مقدار ضريب اصطكاک

لغزش03

برابر با  2/3در نظر گرفته ميشود ] .[02بر اين اساس مقدار تنش افقي حداقل در چاههاي مارون  162 ،40و  166محاسبه
شد که به ترتیب برابر با  21/16 ،73/26و  73/23مگاپاسكال ميباشند.
()6

Shmin = 0.5 (Sv - Pp) + Pp

برکلز و ون اکلن )0222( 07نیز از دادههاي آزمايش شكست هیدرولیكي در چندين منطقه استفاده کردند و رابطه بین تنش
افقي و عمق را بدست آوردند .آنها همچنین اثر فشارهاي غیر نرمال موجود را در رابطه تأثیر دادند و روابط  4و  6را ارائه
دادند [:]2
()4

H < 3500

For

)σh = 0.0053 H1.145 + 0.46 (Pf – Pfn

()6

H > 3500

For

)σh = 0.026 H - 31.7 + 0.46 (Pf - Pfn

که در اين روابط  Hعمق بر حسب متر pf ،فشار منفذي بر حسب  Pfn ،MPaفشار نرمال منفذي (با توجه به گراديان MPa/km

 )12/6و   hتنش افقي حداقل بر حسب  MPaميباشد .از رابطههاي  3 ،6 ،4و همچنین از چندضلعي تنش براي تخمین
مقدار تنش افقي حداقل نیز استفاده شد که نتايج بدست آمده در جدول  1ارائه شده است .رابطه  3توسط ايتون)1333( 02

بكار رفت ].[01
(Sv – PP) + PP

()3

𝜐
𝜐1−

= Shmin

که در آن  Ppو  υبه ترتیب فشار منفذي و نسبت پواسون هستند .همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود ،مقدار تنش
افقي حداقل بدست آمده از رابطه  3خیلي نزدي

به تنش قائم ميباشد .علت اين امر خاصیت ويسكوپالستی

نم

و نسبت

پواسون باالي آن است.

 3 .4تعیین حدود تنش افقی حداکثر
هرچند که در مقاطع نمكي مقدار تنشهاي قائم ،افقي حداقل و حداکثر را با هم برابر ميدانند اما جهت بررسي دقیقتر از
روش چندضلعي تنش نیز اين موضوع دنبال شد .در میدان مارون در هیچ ي

از چاههاي آسیبديده تاکنون هیچگونه چاه

نمودار تصويري در سازندهاي باالي مخزن جهت تصويربرداري از شكستگيهاي کششي -القايي ،خردشدگيها و يا حتي
شكستگيهاي طبیعي در ديواره چاه رانده نشده است .با مطالعات انجامشده توسط متخصصین ژئومكانی

نفت در سراسر

دنیا مشخص شده است که ايجاد شكستگيهاي کششي -القايي و يا خردشدگيها در ديواره چاه فاقد ارتباط با لیتولوژي
است .بدين معني که اين ناپیوستگيها ميتوانند در هر نوع لیتولوژي در طول مسیر چاه در حین حفاري ايجاد شوند .به همین
علت در صورت راندن چاه نمودارهاي تصويري همچون  UBIو  FMIميتوان جهت و مقدار تنشهاي افقي حداقل و افقي
حداکثر را شناسايي و تحلیل کرد .براي تعیین مقدار تنش افقي حداکثر با استفاده از چندضلعي تنش ،نیاز به آزيموت تنش
افقي حداکثر و عرض خردشدگي است .به دلیل عدم وجود اين دو پارامتر ،حتي با داشتن مقدار تنش قائم ،تنش افقي حداقل،
مقاومت فشاري ت محوري ،فشار منفذي و فشار چاه باز هم نميتوان مقدار دقیق تنش افقي حداکثر را در اين چاهها مشخص
Zobak and Healy
Friction Faulting Theory

24
25
26

Sliding Friction Coefficient
Breckels and Van Eekelen
28 Eaton
27
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کرد .در شكلهاي  6تا  11چندضلعيهاي تنش با استفاده از معیارهاي شكست

Mohr-Coulomb, Lade modified, Tresca,

 Drucker-Pragerو  Wiebols-Cook modifiedبراي چاههاي مارون  162 ،40و  166رسم شده است.
در شكلهاي  6تا  11اطالعات الزم جهت رسم چندضلعي تنش در قسمت راست آنها ديده ميشود .در اينجا اطالعاتي که
در دسترس نیستند ،شامل مقدار عرض خردشدگي ( )wBOو آزيموت تنش افقي حداکثر ميباشد .هر دوي اين اطالعات را
ميتوان از تفسیر چاه نمودارهاي تصويري بدست آورد .به همین دلیل ،عرض خردشدگي ( )wBOمساوي صفر درجه و
آزيموت تنش افقي حداکثر بر اساس دادههاي کانوني زمینلرزه (شكل  )0برابر با  46درجه در نظر گرفته شد .خطهاي موازي
قرمز رنگ کمشیب کنتورهاي میزان مقاومت فشاري ت محوري سنگ ميباشند که با انجام آزمون مقاومت فشاري ت محوري
براي نم هاي سازند گچساران  00مگاپاسكال بدست آمده است .همچنین مقدار نسبت پواسون براي نم هاي سازند
گچساران  2/46برآورد شده است ] .[1خطهاي موازي آبي رنگ پرشیب نیز کنتورهاي میزان مقاومت کششي سنگ هستند
که براي نم

در حدود  -1تا  -0مگاپاسكال ميباشد ] .[1بر اين اساس با وارد کردن اين دو مقدار و تالقي آنها منطقهاي

بر روي چندضلعي تنش ايجاد ميشود که ميتوان بر اساس آن مقدار تنش افقي حداقل و همچنین حدود بااليي و پايیني
تنش افقي حداکثر را مشخص کرد .با توجه به نتايج حاصله از معیارهاي شكست مختلف و همچنین دانستن اين موضوع که
است ،لذا در تحلیل تنش در چاه ،معیارهاي شكست مور-

حالت تنش در سازندهاي نمكي به صورت هیدرو استاتی
کولومب و دراکر -پراگر از دقت بیشتري برخوردارند.
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 .5تفسیر تنش برجا بر اساس معیار شکست مور -کولومب
با توجه به مراحل انجامشده جهت تعیین مقدار تنش برجا بر اساس معیارهاي شكست مختلف ،به دلیل جامعیت معیار
شكست مور -کولومب در مباحث مكانی

سنگ و همچنین تراوايي اندک سازند گچساران (شرط الزم جهت استفاده از اين

معیار شكست) ،در زير به تفسیر چندضلعيهاي تنشي که بر اساس اين معیار شكست رسم شدهاند پرداخته شده است.
در چاه مارون  162مقدار تنش افقي حداقل برابر با  73/67مگاپاسكال محاسبه شده است که با مقدار  22/64مگاپاسكال
(رجوع به بخش  )0-4اختالفي اندک و در حدود  1مگاپاسكال دارد .در عمق گسیختگي چاه مارون  162مقدار تنش قائم
برابر با  22/23مگاپاسكال ميباشد .همانطور که ديده ميشود حد پايیني تنش افقي حداکثر برابر با  22/63و حد بااليي آن
برابر با  32/34مگاپاسكال بوده و با مقدار تنش قائم اختالفي کم و در حدود  0مگاپاسكال دارد .همچنین رژيم گسلش در
ناحیه بین گسلش نرمال و امتداد لغز قرار گرفته است (شكل .)6
همچنین بر اساس نتايج حاصله از نرمافزار میزان تنش افقي حداقل براي چاه مارون  166در عمق گسیختگي برابر با 73/33
مگاپاسكال است که با مقدار  76/26مگاپاسكال (رجوع به بخش  )0-4اختالفي کم و در حدود  1مگاپاسكال دارد .حدود
بااليي و پايیني تنش افقي حداکثر در اينجا به ترتیب  24/16و  23/23مگاپاسكال و مقدار تنش قائم  23/62مگاپاسكال است.
اين مقدار تنش قائم تقريباً با حد بااليي تنش افقي حداکثر برابر است .همچنین رژيم گسلش در ناحیه گسلش نرمال قرار
گرفته است (شكل .)3
در چاه مارون  40نیز میزان تنش افقي حداقل برابر  76/23مگاپاسكال برآورد شد که با مقدار  74/76مگاپاسكال (رجوع به
بخش  )0-4اختالفي در حدود  1مگاپاسكال دارد .مقدار تنش قائم نیز  26/6مگاپاسكال در عمق گسیختگي است که با حد
بااليي تنش افقي حداکثر که برابر با  24/1مگاپاسكال اختالف اندکي دارد .همچنین رژيم گسلش در ناحیه گسلش نرمال قرار
گرفته است (شكل .)3
اين اختالف کم نشاندهنده نزدي

شدن مقدار و حالت تنش برجا به حالت هیدرو استاتی

در نم هاي سازند گچساران

مي باشد .يكي از داليل نزديكي مقدار تنش برجا ،مقدار باالي فشار منفذي است که باعث نزدي

شدن مقدار تنش برجا در

چندضلعي تنش خواهد شد ] .[12مراحل تعیین تنش برجا براي کلیه اعماق سازند گچساران در چاههاي مارون  162 ،40و
 166انجام شد و گراديان آن به همراه گراديان فشار منفذي نرمال ،فشار منفذي و فشار چاه در اشكال  16 ،10و  14نشان
داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود از اعماق  6222متري به بعد مقدار تنش افقي حداکثر و تنش قائم خیلي به هم
نزدي

مي شود اما از مقدار تنش افقي حداقل بیشترند .البته در ناحیه گسیختگي به دلیل وجود لیتولوژي نم

ويسكوپالستی ) مقدار هر سه تنش به هم نزدي

(خاصیت

ميشود .رژيم گسلش نیز به صورت  Sv ≥ SHmax > Shminميباشد که در

واقع نشاندهنده رژيم گسلش نرمال  /امتداد لغز است .در اين تصاوير عمق گسیختگيها به وسیله پیكان مشخص شده است.
همانطور که ديده ميشود در اعماق گسیختگي ،به دلیل لیتولوژي نم
داراي مقدار بسیار نزدي

به هم ميباشد و ميتوان حالت تنش را نزدي

و میزان فشار منفذي باال ،تنش برجا محاسبه شده
به هیدرو استاتی

در نظر گرفت .همچنین نكته

قابل توجه در ناحیه گسیختگي ،افزايش مقدار تنش افقي حداقل نسبت به گراديان فشار شكست سازند است .در جدول 1
خالصهاي از نتايج بدست آمده از مقدار تنش برجا در چاههاي مارون  162 ،40و  166آورده شده است.
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جدول  :1نتايج بدست آمده از مقدار تنش برجا در چاههای مارون  131 ،42و .133
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 .6نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به اهمیت تعیین مقدار تنش برجا در چاههاي نفت و گاز چه قبل از حفاري چه پس از آن در اين مقاله سعي بر
تخمین تنش برجا در بخشهاي نمكي سازند گچساران در چاههاي آسیبديده میدان مارون شد .با استفاده از تمامي اطالعات
موجود از چاههاي آسیبديده میدان مارون و بهکارگیري آنها در روابط و روشهاي مختلف جهت محاسبه مقدار تنش برجا،
مشخص شد که تنش برجا در اعماق گسیختگي چاههاي آسیبديده میدان مارون داراي مقدار نزدي
که ميتوان حالت تنش را از نوع هیدرو استاتی

به هم ميباشد تا جايي

دانست.

از مزاياي تعیین مقدار تنش برجا ،مشخص شدن رژيم گسلش منطقه است که در اين تحقیق از نوع گسلش نرمال  /امتداد
لغز بدست آمد .الزم به ذکر است که اختالف بین مقدار تنش افقي حداقل با تنش افقي حداکثر و تنش قائم (براي فرض
حالت هیدرو استاتی ) در هر سه چاه ميتواند به علت عدم وجود اطالعات کامل ،استفاده از روابط تجربي و از همه مهمتر
وجود میان اليههاي مارن و انیدريت در اعماق گسیختگي باشد .البته استفاده از رابطه ايتون (( )1333به دلیل پارامترهاي
موجود در خود) ،مقدار نزدي تري از تنش افقي حداقل را با تنش قائم در اعماق گسیختگي بدست ميدهد .بنابراين براي
تعیین تنش افقي حداقل ،استفاده از اين رابطه پیشنهاد ميشود.
در نواحي گسیختگي مشخص شد که مقدار تنش افقي حداقل از میزان گراديان شكست سازند بیشتر ميشود .اين نكته
ميتواند نشاندهنده ناحیه گسیختگي و حتي ابزاري براي پیشبیني ناحیه مشكلساز در حفاري چاههاي جديدتر باشد .با
توجه به اينكه تاکنون در سازند گچساران میدان مارون چاه نمودار دنسیتي (جهت تعیین مقدار چگالي حقیقي سازندها و
محاسبه مقدار تنش قائم) ،چاه نمودار تصويري (همچون  FMI ،UBIجهت آنالیز شكستگيهاي کششي -القايي و خردشدگي-
ها) ،چاه نمودار صوتي (همچون  DSIجهت تعیین مقدار دقیق پارامترهاي االستی

سازندها) ،آزمايش نشت و شكست

هیدرولیكي (جهت تعیین مقدار دقیق تنش افقي حداقل) و همچنین تعیین مقدار دقیق فشار منفذي صورت نگرفته است،
پیشنهاد ميشود که جهت تعیین مقدار تنش برجا و تحلیلهاي ژئومكانیكي پیشنهادات فوق در برنامههاي آتي شرکت ملي
مناطق نفتخیز جنوب قرار گیرد.

تشکر و قدردانی
در انتها الزم ميدانیم که از ادارههاي زمینشددناسددي و پژوهش مناطق نفتخیز جنوب ،به ترتیب آقايان حسددین شدیخ زاده و
حمیدرضا عسكري جهت همكاري دوستانه و در اختیار قرار دادن اطالعات مفید تشكر الزم را داشته باشیم.
" هیئت تحريريه مجله از آقايان دکتر عزت اله کاظم زاده و دکتر بهرام حبیب نیا و مهندس بهزاد مهرگیني که داوري مقاله را
به عهده داشته اند ،تشكر و قدرداني مينمايد"
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چکیده
هدف از اين مطالعه ارزيابي ژئوشیمیايي نفت مخزن آزادگان در میدان نفتي آزادگان با استفاده از

روشهاي  GCو GC- MS

ميباشدد .بخش ماسدهسنگ آزادگان حاوي نفت پارافیني و پارافیني -نفتني با درجه  62 APIميباشد .بر اساس نتايج حاصل
از دادههاي کروماتوگرافي گازي ( ) GCاين نفتها از سدنگهاي منشأ با کروژن نوع  IIدر ي

محیط دريايي احیايي حاصل

شددهاند و داراي بلوغ حراتي باال ميباشدند .نسدبت هوپان  C31R/C30Hopane ،C29/C30 ،C35S/C34Sو همچنین نسبت
 Ph/nC18 ، Pr/Phو نسبت  Pr/Phدر برابر  DBT/Phenنشان دهنده سنگ منشأ کربناتي براي نفتهاي مورد مطالعه ميباشد.
نسدبت  TAR ،Pr/Ph ،C21+/C21-و نسبت استرانهاي ) C29/C27 (20Rدر برابر نسبت  Pr/Phمبین شرايط احیايي دريايي
و فراواني مواد آلي جلبكي در محیط رسدوبگذاري سدنگهاي منشدأ ميباشدد .حضور ترپانهاي سهحلقهاي ،نسبت  ETRو
نمودار تغییرات مقادير ايزوتوپ کربن ) (δ13Cدر برابر نسددبت  Pr/Phمشددخصکننده سددنگ منشددائي دريايي و قديميتر از
کرتاسده ميباشد .نهايتاً بررسي داده هاي بیومارکري و ايزوتوپي نشان دادند که نفت مخزن آزادگان در میدان نفتي آزادگان از
سددنگهاي منشددأ کربناته با سددن ژوراسددی

میاني تا بااليي در ي

محیط دريايي تا پارالی

بوجود آمدهاند و از نظر بلوغ در اواسط پنجره نفتي قرار دارند.
کلمات کلیدی :بیومارکر ،مخزن آزادگان ،سازند کژدمي ،میدان نفتي
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 .1مقدمه
آلكانهاي نرمال ( )n-alkanesبه طور معمول براي شددناسددايي منشددأ و بلوغ هیدروکربورها مورد اسددتفاده قرار ميگیرند .آلكانها نرمال
حاصدل از واکسهاي سدطح پوشدشدي بر ها ) (epicuticular leaf waxesفراوانترين منشأ در رسوبات هستند و در محدوده
 C34غالب ميباشددند ] ،[1،0در حالي که آلكانهاي نرمال حاصددل از بلوغ حراتي سددنگ منشددأ ارجحیت کربني فرد

C24 -

( odd carbon

 )preferenceدر محدوده آلكانهاي نرمال  C15 –C25نشان ميدهند ].[3،6،4،6
بیومارکرها ميتوانند براي تعیین نوع مادۀ آلي اولیۀ سنگ منشاء ،محیط رسوبگذاري و شرايط حاکم بر آن ،براي تطابق نفتها با همديگر
و با سنگهاي منشاء ،تخمین بلوغ حرارتي نفتها ،سن سنگ منشاء بوجود آورنده نفتها و همچنین در ارزيابي مهاجرت نفت و درجۀ
تخريب زيستي آن مورد استفاده قرار گیرند ] .[7عالوه بر اين ،بیومارکرها ميتوانند براي تعیین لیتولوژي سنگ منشاء (کربناته يا شیلي
بودن آن) نیز مورد استفاده قرار

گیرند ].[2

دشت آبادان با داشتن میادين نفتي همچون آزادگان ،جفیر ،دارخوين ،حسینیه ،ماهشهر ،نوروز ،هنديجان و کوش

با داشتن  66تريلیون

فوت مكعب گاز و  63میلیارد بشكه نفت به صورت درجا ] [3دومین ايالت نفتي ايران بعد از فروافتادگي دزفول به شمار ميرود (شكل
 .)1سازند کژدمي در میدان نفتي آزادگان داراي دو بخش آهكي  -شیلي (بخش بااليي) و ماسهسنگ آزادگان (بخش پايیني و معادل نهر
عمر در جنوب عراق و سازند بورگان در کويت) ميباشد .سازند بورگان با سن کرتاسه پايیني – میاني عمدتا از ماسه سنگ و شیل
تشكیل شده که در سیستم دلتايي برجاي گذاشته شده است .در برش الگو خود در کشور کويت بصورت ي
بزر  ،دومین مخزن بزر

طاقديس عظیم (بورگان

نفتي شناسايي شده جهان با  70میلیارد بشكه ذخیره نفت) شناسايي شده است ] .[12در ايران در بخش

ماسهسنگ آزادگان  662میلیون بشكه نفت با  62درجه  APIبه صورت درجا وجود دارد ] .[3اين مطالعه با هدف ارزيابي ژئوشیمیايي
نفت مخزن آزادگان در میدان نفتي آزادگان صورت گرفته است .به همین دلیل تعداد  6نمونه نفت از سه بخش شمالي ( ،)M-3مرکزي
( )M-2و جنوبي ( )M-1میدان نفتي آزادگان مورد آنالیز قرار گرفته است (شكل .)1

شکل  :1موقعیت میدان نفتی آزادگان نسبت به میادين همجوار
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 .2روش کار
 1 .2آسفالتنگیری و کروماتوگرافی ستونی
ابتدا آسفالتن نمونهها توسط روش استاندارد آسفالتنگیري از طريق اضافه نمودن نرمالهگزان از نفت خام تفكی
کروماتوگرافي ستوني نفت به برشهاي اشباع ،آروماتی

شد ،سپس توسط

و قطبي ( )NSOبه ترتیب با استفاده از نرمال هگزان ،بنزن و متانول تفكی

شد.

 2.2کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی – طیفسنج جرمی
اجزاء اشباع و آروماتی

توسط دستگاه کروماتوگرافي گازي با ستون موئین  62متري (قطر داخلي  2/00میليمتر) متصل به ي

تله

يوني در طیفسنج جرمي با مدل  Finnigan MAT GCQمورد آنالیز قرار گرفتند .برنامه دمايي  72تا  622درجه سانتيگراد و افزايش
دمايي  4درجه در دقیقه ( (4 oC min-1با ي دوره همدمايي ( 16 )isothermal periodدقیقهاي انجام گرفت .از هلیوم به عنوان گاز
حامل استفاده گرديد .براي مطالعات بیومارکري نیز نسبتهاي  m/z 191و  m/z 217حاصل از دستگاه طیفسنج جرمي مورد اسنفاده
قرار گرفتند در شكل شماره  0کروماتوگرام گازي و جرمي نفتهاي مورد مطالعه آمده است.
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M-1

M-2

شکل  :2کروماتوگرام گازی و جرمی نفتهای مورد مطالعه
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 .3بحث
در نمونههاي نفتي مورد مطالعه اجزا اشباع ،قطبي و آروماتی

به ترتیب بیشترين برش هیدروکربوري را به خود اختصاص دادهاند

(جدول  .)1میزان ترکیبات اشباع از جنوب به سمت شمال میدان کاهش پیدا ميکند اين امر ميتواند به علت کاهش بلوغ و يا درصد
مواد قارهاي وارده به حوضه رسوبي رخ داده باشد .با ترسیم نمودار مثلثي تیسوت و ولته ] [11نفتهاي مخزن آزادگان در میدان نفتي
آزادگان در محدودهي پارافیني و پارافیني – نفتني قرار ميگیرند (شكل .)6

شکل  :3نتايج حاصل از کروماتوگرافی ستونی بر روی نمونههای مورد مطالعه هاقتباس از ].)[11

 1 .3تعیین بلوغ حرارتی نفتهای مورد مطالعه
مقادير شاخص ارجحیت کربني ) (CPIبدست آمده توسط نتايج حاصل از کروماتوگرافي گازي ) (GCبراي تمامي

نفتهاي مورد مطالعه ( ،)2/36 – 2/32بلوغ نسبتا بااليي را براي آنها نشان ميدهد (جدول .)1

نمودار تغییرات نسبت  Pr/nC17در برابر  Ph/nC18جهت ارزيابي بلوغ] [10در نمونههاي نفتي مخزن آزادگان ،حاکي از باال بودن نسبي
بلوغ ) (maturityميباشد (شكل .)4
از میان تمامي نسبتهاي بیومارکري مورد استفاده براي تعیین بلوغ حرارتي ،نسبتهاي به دست آمده بر مبناي واکنشهاي ايزومريزاسیون
و اپیمريزاسیون استرانهاي  C29داراي اعتبار بیشتري هستند ] .[2استفاده از اين نسبتها نشان ميدهد که نمونههاي مورد مطالعه در
مراحل

ابتدايي

بلوغ

تا

پنجرۀ

زايش

نفت

(Generation

Oil

Mature/Peak

)Early

قرار

ميگیرد

(شكل .)6
استفاده از نسبتهاي اپیمريزاسیون استرانهاي  C29در مقابل هوپان  C32نیز ميتواند براي تعیین بلوغ حرارتي مادۀ آلي مورد استفاده
قرار گیرد

].[16
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شکل  :4نمودار تغییرات نسبت  Pristane/nC17در مقابل  ،Phytane/nC18هاقتباس از ].) [12

شکل  :5نمودار نسبت ) C29 Sterane αββ/(αββ+αααدر برابر نسبت ) C29 Sterane 20S/(20S+20Rبرای تشخیص میزان بلوغ نمونه مورد مطالعه
هاقتباس از ].)[8

استفاده از اين نمودار نیز نمونههاي مورد مطالعه را از لحاظ بلوغ حرارتي در مرحله پنجرۀ نفتي ( )Peak Oil Windowقرار ميدهد
(شكل .)3

 2 .3تعیین لیتولوژی سنگ منشاء تشکیل دهنده نفت مخزن آزادگان
هنگامي که نسبتهاي  Pr/Phبه همراه نسبتهاي  DBT/Phenدر کنار يكديگر مورد استفاده قرار گیرند ،اطالعات با ارزشي را در مورد
محیط تهنشیني و لیتولوژي سنگ منشاء فراهم ميکنند ] .[14استفاده از اين نمودار نشان ميدهد سنگهاي منشأ نمونههاي مورد مطالعه
در زون ( IBمحدودۀ محیط دريايي کربناته و مارني تا درياچهاي غني از سولفات) قرار ميگیرند (شكل .)7

شکل  :6نمودار نسبت ) C29 Sterane 20S/(20S+20Rدر مقابل نسبت ) C32 Hopane 22S/(22S+22Rبرای تعیین بلوغ حرراتی هاقتباس از ])[13
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شکل  :7استفاده از نمودارهای نسبت  DBT/Phenدر مقابل نسبت  Pr/Phبرای تعیین محیط رسوبی و لیتولوژی نمونه مورد مطالعه هاقتباس از ])[14

نفتهاي مشتق شده از سنگهاي منشاء کربناته با مقادير بااليي  )>2/2( 2/2از نسبت هوپان  )>2/3( 2/3 ،C35S/C34Sاز نسبت هوپان

 C29/C30و  )<2/6( 2/6از نسبت  C31R/C30Hopaneمشخص ميگردند ] .[16مقادير باالي نسبتهاي فوق در نمونههاي مورد مطالعه
نشان دهنده سنگ منشأ کربناته براي نفت مخزن آزادگان در میدان نفتي آزادگان ميباشد (جدول .)0

نسبت پريستان به فیتان ) (Pr/Phکمتر از  [13،17،12،13،02 ] 1و  Ph/nC18بیشر از  [13،12] 2/6براي نفتهاي مورد مطالعه نشاندهنده
تشكیل آنها از سنگهاي منشائي کربناته ميباشد (جدول .)1

 3 .3تعیین محیط رسوبگذاری و نوع ماده آلی سنگهای منشاء تشکیلدهنده نفت مخزن آزادگان
يكي از رايجترين روشها براي تعیین محیط تهنشیني سنگهاي منشاء ،استفاده از دياگرامهاي سهتايي ( )Ternary Diagramsاسترانهاي
منظم ( )C27, C28 and C29 Regular Steranesاست ] .[13استفاده از اين دياگرامها براي نمونههاي مورد مطالعه در اين مطالعه نشان
ميدهد که سنگهاي منشاء احتمالي در محدودۀ بین محیط درياي باز ( )Open Marineو محیط پارالی
عمق بسیار کم آب که عمدتاً بخش روبه خشكي ساحل را در بر ميگیرد] .[01قرار ميگیرند (شكل .)2

([ )Paralicمحیط دريايي با

شکل  :8دياگرام مثلثی تغییرات استرانهای  C28 ،C27و  C29به منظور شناسايی محیط رسوبگذاری سنگهای منشاء نفت مخزن آزادگان
هاقتباس از ])[19
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نمودار تغییرات مقادير  Pr/nC17در برابر  [12] Ph/nC18براي نفتهاي مورد مطالعه مبین آن است که محیط رسوبگذاري سنگ منشاء
تشكیل دهنده نفتهاي مخزن آزادگان دريايي احیايي با فراواني مواد جلبكي ميباشد (شكل .)4
در نفتهاي مورد مطالعه نسبت  C21+/C21-بین  ،1/0 - 0/2نسبت  Pr/Phبین  2/31-2/67و نسبت  ./17 – 2/02 TARتغییر ميکند
] [00،06همه اين شواهد نشان دهنده نفتهاي با منشأ دريايي و شرايط احیايي ميباشد همچنین تغییرات کم مقادير  [24] CPIنیز مبین
آن است که مواد آلي اولیه بوجود آورنده نفتهاي مورد مطالعه از قسمت جنوب تا شمال میدان نفتي آزادگان تقريباً هموژن ميباشند.
جدول  :1نتايج حاصل از آنالیزهای کروماتوگرافی ستونی و گازی نمونههای مورد مطالعه

δC13

نام

C29
%

C28 %

C27 %

C29H/
C30H

C31R/
C30H

C35/C3
4

C29/
C27

Ts/Ts+Tm

-16/65

52

15

95

2/9

0/55

2/62

2

0/15

M-1

-16/61

51

15

95

2/9

0/55

2/92

2/26

0/13

M-2

-15/1

52

16

91

2/65

0/55

2/23

2/05

0/25

M-3

نمونه

جدول  :2نتايج حاصل از آنالیزهای کروماتوگرافی گازی – طیفسنج جرمی

نام

Mor/H

C28/
C29

DBT/P

22S
)/(22S+22R

Abb
)/(abb + aaa

20S/
)(20S+20R

0/6

1/25

0/55

0/55

0/59

M-1

1/55

0/56

0/55

0/55

M-2

1/55

0/55

0/56

0/55

M-3

1,2,7/1,3,7 TMN

ETR

-

-

0/22

-

-

0/21

0/6

0/95

0/62

0/05

0/55

نمونه

نمودار تغییرات نسبت استرانهاي ) C29/C27 (20Rدر برابر نسبت  ،[06] Pr/Phنشاندهنده شرايط احیايي و فراواني مواد آلي جلبكي
nC21+/nC21-

Ph/Ph

Ph/nC18

Pr/nC17

TAR

CPI

Polar

Aro

Sat

نام نمونه

2/65

0/55

0/92

0/25

0/25

0/35

19/55

15/55

55/95

M-1

2/15

0/95

0/95

0/26

0/15

0/36

99/31

15/55

50/59

M-2

1/55

0/62

0/93

0/12

0/25

0/39

16/3

95/5

99/5

M-3

در محیط رسوبگذاري سنگ منشأ بوجود آورنده نفت مخزن آزادگان در میدان نفتي آزادگان بوده است (شكل .)3
حضدور ترپانهاي سدهحلقهاي ) (tricyclic trepansنشداندهنده تشدكیل سدنگ منشاء در ي

محیط دريايي ميباشد ] ، [2چرا که اين

ترپانها در سنگهاي منشاء قارهاي ديده نميشوند (جدول .)0
فراواني نسدبي مورتانها نیز ميتواند در ارتباط با ورود مقدار بااليي از مواد آلي قارهاي به محیط تهنشدیني باشددد ] ،[2مقدار کم نسبت
 )./27 -2/10 ( Moretane/Hopaneدر نموندههاي مورد مطالعه ميتواند در ارتباط با ورود کمتر مواد آلي گیاهي به محیط تهنشدددیني
سنگ منشأ باشد(جدول .)0

 4 .3تعیین سن سنگ منشاء تشکیل دهنده نفت مخزن آزادگان
پس از رسیدن به نتايجي در مورد محیط تهنشست و لیتولوژي سنگ منشاء تشكیل دهنده نفت مخزن آزادگان در اين قسمت به توضیح
پارامترهاي مورد استفاده در تعیین سن سنگ منشاء پرداخته ميشود:
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شکل  :9نمودار تغییرات استرانهای ) C29/C27(20Rدر مقابل  Pr/Phبرای تشخیص نوع ماده آلی و شرايط رسوبگذاری سنگ منشاء تشکیل دهنده نفت
مخزن آزادگان هاقتباس از]) [25

حضدددور ترپانهاي سدددهحلقهاي ) (tricyclic terpanesدر محدوده  C19تا  [04] C30در نمونههاي نفت خام مخزن آزادگان ميتواند
تا ترشیاري باشد که به دلیل محدوده وسیع سني بايد با پارامترهاي ديگر مورد تطابق قرار

نشداندهنده سدنگ منشائي از سن ژوراسی
گیرد (جدول .)0

مقدار  (Extended Tricyclic Terpane Ratio) ETRمحاسبه شده ]( [03جدول  ،)0تداعي کننده سنگ منشائي با سن ژوراسی

میاني-

بااليي يا جوانتر براي نفت مخزن آزادگان ميباشد.
نبود الئینان که از آنژيوسدپرمها (گیاهان گلدار) و گیاهان عالي با سدن کرتاسه و جوانتر مشتق ميشود نشان دهنده سنگ منشأئي با سن
قديميتر از کرتاسه ميباشد ]( [07جدول .)0
از آنجائیكه مقدار  1,2,7-Trimethylnaphthaleneدر کرتاسه و جوانتر به مقدار زيادتر يافت ميشود ،لذا نسبت اين بیوماکر آروماتیكي
به  1,3,7-trimethylnaphtalenesمي تواند در جدايش سدن سدنگهاي منشداء مورد اسدتفاده قرار گیرد ] [02مقدار بدست آمده از اين
نسبت (جدول  )0مشخصکننده سنگ منشائي دريايي و قديميتر از کرتاسه ميباشد.
جهت تعیین سدن و لیتولوژي سدنگ منشاء نفت خام مخزن آزادگان ميتوان از نمودار تغییرات مقادير ايزوتوپ کربن ) (δ13Cدر برابر
نسدبت  Pr/Phاسدتفاده نمود ] . [03همانطور که مشداهده ميگردد ،نمونههاي مورد مطالعه با قرارگرفتن در محدوده نفتهايي با سنگ
منشائي کربناته با سن مزوزوئی

نتايج پیشین را تأيید ميکند (شكل .)12

شکل  :11نمودار تغییرات ايزوتوپ کربن  13نفت خام ه ) δ13Cدر برابر نسبت پريستان به فیتان جهت شناسايی سن و لیتولوژی سنگ منشاء در نفتهای
مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان هاقتباس از ]) [29
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مقادير اسدترانهاي  C28/C29با تغییرات سدن سدنگهاي منشدأ بوجود آورنده نفتها ] [03نشان دهندهي نفتهاي به سن پالئوزوئی
بااليي تا ژوراسی

زيرين ميباشد.

 .4نتیجهگیری
طبق نمودار مثلثي تیسدددوت و ولتده ،نفدتهداي مخزن آزادگدان در میدان نفتي آزادگان در محدودهي پارافیني و پارافیني  -نفتني قرار
ميگیرند.
بررسدي لیتولوژي سدنگ منشدأ بوجود آورنده نفت مخزن آزادگان بیانگر اين اسدت که آنها از سدنگهاي منشدأ کربناته – مارني مشتق
شدهاند به طوري که سهم کربنات بیشتر از مارن بوده است.
به طورکلي شدواهد نشدان ميدهند که سدنگ منشاء تشكیل دهنده نفت مخزن آزادگان در ي

محیط دريايي تا حدواسط تحت شرايط

احیايي با فراواني مواد جلبكي و مقادير اندک مواد گیاهي منشأ گرفتهاند.
ارزيابي بلوغ نفتهاي مخزن آزادگان در میدان نفتي آزادگان با اسددتفاده از بیومارکرهاي مختلف نشددان داد که تقريباا تمامي آنها از بلوغ
نسبتاً بااليي برخوردار ميباشند و در مرحله پنجره نفتي ) (Peak oil windowتشكیل گرديدهاند.
نتايج بررسي سن نشان ميدهند که نفت مخزن آزادگان از سنگ منشائي کربناته و به احتمال زياد با سن ژوراسی

حاصل شده است.

تشکر و قدردانی
نويسددندگان مقاله بر خود الزم ميدانند که از مديريت اکتشدداف شددرکت ملي نفت ايران به منظور تأمین بودجه الزم براي اين تحقیق،
دانشدگاه شهید چمران اهواز و مرکز پژوهشي زمینشناسي و زمینشیمي نفت دانشگاه شهید چمران جهت تأمین امكانات آزمايشگاهي
تشكر و قدرداني نمايند.
" هیئت تحريريه مجله از آقايان دکتر محمدرضا کمالي و دکتر احمدرضا رباني و دکتر علي شكاري فرد که داوري مقاله را به عهده
داشته اند ،تشكر و قدرداني مينمايد" .
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چکیده
سددرعت موج برشددي ( )Vsو تراکمي ) (Vpدو پارامتر اسدداسددي هسددتند که در اکثر مطالعات پتروفیزيكي ،ژئوفیزيكي و
ژئومكانیكي کاربردهاي عمدهاي دارند .اين دو پارامتر را ميتوان از طريق ابزار تصددويرگر دوقطبي صددوتي

( Dipole sonic

 )imaging toolبدسدت آورد ،اما متأسدفانه به دلیل هزينه باالي اين ابزار ،اطالعات مربوط به سدرعت موج برشي و تراکمي
تنها در تعداد محدودي از چاهها موجود اسدددت .بنابراين پیشبیني سدددرعت امواج به صدددورت غیرمسدددتقیم از روي ديگر
نمودارهداي متداول که همبسدددتگي خوبي با اين پارامترها دارند ،اهمیت بسدددزايي دارد .درگذشدددته از روشهاي تجربي و
تحلیلهاي رگرسدیوني براي تخمین سدرعت امواج اسدتفاده ميشدد ،در حالي که امروزه از سیستمهاي هوشمند که عملكرد
بهتري نسدبت به اين روشها دارند ،اسدتفاده ميشدود .مهمترين ابزار براي اين کار ،سیستمهاي هوشمند شامل شبكه هوش
مصدددنوعي ،منطق فازي ،و خوشدددهبندي گراف پايه با توان تفكی

چندگانه ()Multi resolution graph base clustering

ميباشدد .در اين مطالعه  1601نقطه داده از سازند کنگان و داالن که داراي سرعتهاي برشي و تراکمي بودند ،استفاده شده
است .اين دادهها به دو گروه تقسیم ميشوند 336 :نقطه داده براي ساخت سیستمهاي هوشمند و  603نقطه داده براي تست
مدل استفاده شد .نتايج نشان داد که عليرغم اختالف در مفهوم ،همه تكنی هاي هوشمند در برآورد سرعت امواج عملكرد
قابل قبولي داشدتهاند .از طرفي ،روش خوشدهبندي گراف پايه با توان تفكی

چندگانه با توجه به تفكی

داده به خوشههايي

بر اسدداس میزان شددباهت و تفاوت آنها ،تخمین دقیقتري از ديگر روشها دارد .با اسددتفاده از روش خوشددهبندي ،سددرعت
امواج تراکمي و برشددي با ضددريب همبسددتگي برابر 2/3626و ./3427تخمین زده شددد .از آنجايي که در اين فرآيند ،از عمق
دادهها و لیتولوژي به عنوان ورودي استفاده نشده است ،ميتوان از اين روش در چاهها و میادين ديگر نیز استفاده نمود.
کلمات کلیدی :سدرعت برشدي ،سرعت تراکمي ،تصويرگر دوقطبي صوتي ،شبكه عصبي ،منطق فازي و خوشهبندي گراف
پايه با توان تفكی

چندگانه
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 .1مقدمه
تعیین دقیق ويژگيهاي کشدددسدددان و مقاومتي براي تحري

مخزن ،پیش بیني ريزش ديواره چاه ،تولید ماسددده و تعدادي از

کاربردهاي ژئومكانیكي ضروري است .اگرچه ميتوان خصوصیات کشسان سنگها را با تقريب از روي اطالعات چاهنگارها
نیز بدست آورد ،اما تنها روش بدست آوردن دقیق اين ويژگيها ،انجام آزمايش بر روي پال

) (plugمغزهها در آزمايشگاه

ميباشدد .معموالً دادههاي مغزه محدود به بازه کمي از طول چاه ميباشدند و در کل چاه در دسددترس نیستند .سرعت امواج
برشدي و تراکمي دو پارامتر مهم هسدتند که به طور متداول براي برآورد ويژگيهاي کشدسدان و مقاومتي استفاده ميشود ،از
طرفي اين دو پارامتر تنها از طريق ابزار تصدويرگر دوقطبي صدوتي که به ندرت در چاهپیمايي ها مورد استفاده قرار ميگیرد،
بدسددت ميآيند .از اينرو سدداماندهي و طراحي مدلهايي جهت تخمین سددرعت امواج همواره مورد توجه و اهمیت بوده
اسدت .تاکنون محققان زيادي همانند لبني (سدال  ،)0212رضدايي (سدالهاي  1337و  )0226و هاکین (سال  )1331و غیره
سددعي در برآورد سددرعت امواج و ديگر پارامترهاي مخزني با روشهاي مختلف داشددتهاند [ 6 ،0و  .]4از طرفي در مخازن
کربناته و شددكافدار به دلیل وجود ناهمسددانگردي و ناهمگوني بسددیار باالي خصددوصددیات پتروفیزيكي و غیره ،پاسددخهاي
نمودارهاي چاهنگاري به طور دقیق نشدان دهنده اين تغییرات نیست .از اينرو استفاده از روشهاي داده مبنا نميتواند نشان
دهنده اين تغییرات در خصدوصدیات سدازند مورد نظر باشدد و دسدته بندي دادهها به خوشههايي بر اساس میزان شباهت و
تفاوت آنها بسدیار حائز اهمیت اسدت و به تخمین دقیقتر خصوصیت مورد نظر کم

ميکند .در اين مطالعه از روشهاي

منطق فازي ،شدبكه عصدبي و روش خوشده بندي گراف پايه به منظور تخمین سدرعت امواج اسدتفاده شده است .در نهايت
روش خوشده بندي گراف پايه به دلیل تفكی

دادهها به خوشدههاي همگن ،به عنوان يكي از ابزارهاي کارامد در اين راسدتا

پیشنهاد شده است.

 .2روشها
در اين مقاله از روشهاي شدبكههاي عصدبي مصدنوعي ،منطق فازي و روش خوشهبندي گراف پايه با توان تفكی

چندگانه

استفاده شده است ،که در ادامه اين روشها معرفي و بررسي شدهاند.

 1.2منطق فازی
سدیسدتم استنتاج فازي ي

روش فرمولبندي براي مجموعهاي از دادههاي ورودي به دادههاي خروجي ،با استفاده از تئوري

مجموعههاي فازي اسدت [ .]3تئوري منطق فازي تعمیم منطق بولى (2و )1است ،که از پاسخ نسبتاً درست در بین تناوبي از
بازهي کامال نادرسدت و کامال درسدت اسدتفاده ميکند [ .]7هر مجموعهي فازي بوسدیلهي توابع عضويت مشخص ميشود.
توابع عضويت داراي انواع مختلفي شامل گوسي ،مثلثي ،ذوزنقهاي ،حلقوى S ،شكل و غیره ميباشند .روش سیستم استنتاج
فازي شددامل فازيسدددازي متغیر هاي ورودي ،فرمولبندي بر اسددداس قانون اگر-پس ( ،)if - thenتعمیم اسدددتنتاج فازي و
غیرفازيسدازي است .از میان انواع روشهاي سیستم استنتاج فازي ،سیستم استنتاج فازي سوگنو در اين مطالعه استفاده شده
اسدت .سوگنو در سال 1336ي

سیستم استنتاج فازي معرفي کرد ،که در آن توابع عضويت خروجي ثابت يا خطي هستند و

در طي فرايند خوشهبندي فازي ايجاد ميشوند [.]2
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 2.2شبکه عصبی مصنوعی
شبكه عصبي مصنوعي ي

مدل رايانهاي است ،که سعي در تقلید از فرايندهاي يادگیري زيستي دارد و وظايف مشخصي از

سدیسدتم عصدبي انسدان را شبیهسازي ميکند [ .]2شبكههاي عصبي از نرونها ) (Neuronsبه عنوان ريزپردازشگرها تشكیل
شددهاند ،که هر ي

از آنها وظیفهي سددادهاي بر عهده دارند .اين اجزا ،ي

تابع رياضددي را بر دادههاي ورودي اعمال کرده و

خروجي حاصدل از اين عمل را نشان ميدهند .همانند دستگاه عصبي زيستي ،نرونها توسط اتصاالتي به هم متصل ميشوند،
که سدیگنالها در بین آنها انتقال مييابند .شددت اين اتصداالت با تغییر وزن مربوط به آنها تغییر ميکند .شكل 1شماي کلي
شدبكه عصدبي بر اساس دادههاي ورودي و خروجي را نشان ميدهد [ .]3نرونها در قالب اليههايي قرار ميگیرند که هر ي
از اين اليهها داراي تعدادي نرون با وظايف خاص خود ميباشددند ،که در نهايت نوعي ارتباط بین وروديها و خروجيهاي
مورد نظر ايجاد ميکنند [.]3

شبکه عصبی بر اساس

شکل :1شمای کلی
دادههای ورودی و خروجی

در بحث شددبكههاي عصددبي ،نروني که در خروجي قرار گرفته را نرون خروجي و همه نرونهاي خروجي را با هم اليه
خروجي مينامند .هر کدام از نرونهاي قرار گرفته در مرکز را که در واقع ي

تابع اسدداسددي هسددتند .نرون میاني و مجموع

نرونهاي میاني را اليه میاني و يا اليه پنهان مينامند.
 3.2روش خوشهبندی گراف پايه با توان تفکیک چندگانه ()MRGC
هدف از خوشدهبندي دادهها طبقه بندي آنها بر اسداس بیشدترين تشدابه درون گروهي و بیشترين اختالف بین گروهي است.
خوشدهبندي دادهها کاربرد گسدتردهاي در بسیاري از مطالعات مرتبط با نفت و گاز دارد .استفاده از روشهاي خوشهبندي در
مخازن ناهمگن بهدلیل وجود ناهمسدانگردي باال ،براي تفكی
يكي از روشهاي غیر پارامتري

و دستهبندي دادهها بسیار حائز اهمیت است.

روش MRGC

و بسدیار مناسب براي مطالعه و تحلیل خوشهاي دادههاي حاصل از نمودارگیري و مغزههاي

حفاري اسدت .اين روش مزيتهايي همچون قدرت شدناسايي الگوهاي طبیعي موجود در ال ها ،بي نیازي از دانش قبلي در
مورد دادهها ،پیشنهاد خودکار بهترين تعداد خوشهها ،استفاده از کمترين پارامترها ورودي و عدم حساسیت به تغییرات آنها و
نیز عدم محدوديت در تعداد دادهها و خوشددهها را دارد .اين روش مبتني بر تشددخیص الگوي نقطهاي چند بعدي بر مبناي
نزدي ترين همسايگي و نمايش گرافیكي دادههاست .دادهها را ميتوان توسط دو شاخص زير که نشانه رابطه همسايگي میان
آنها است ،مشخص کرد.
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 1.3.2شاخص همسايگی

)(Neighbouring Index

اين شداخص جايگزين پارامتر فاصله است .زماني که دو نقطه در مجاورت يكديگر قرار دارند ،اگر آنها داراي مقدار باالي
 NIباشدند ،ميتوان به سدادگي آنها را تفكی

کرد .بر خالف ديگر روشهاي سدلسدله مراتبي که وابسته به رفتار خوشهها

ميباشند ،شناسايي تعداد خوشهها محتمل تر است.

n−1

] 𝑎NI(X) = ∑ exp[−𝑚𝑛,

()2

N=1

که در آن
: mرتبهی همسایگی
: aپارامتر تباین و تفکیکپذیری

 2.3.2شاخص معرف هسته اصلی ه)Kernel Representative Index
اين شداخص ترکیبي از شداخص همسدايگي ( ، )NIفاصدله و تابع وزن فاصله ) P(x, yميباشد که مشخصکننده در جهي
همسايگي تابع ) P(x, yاست .در شرايطي که  KRIداراي مقدار کم باشد ،تحت تاثیر ) P(x, yميباشد و در غیر اين صورت
داراي درجهي عضويت بااليي است و تحت تاثیر ) P(x, yنميباشد .معادالت اين شاخصها يصورت زير هستند:
)KRI = NI(x) P(x, y) D(x, y

()1
که در آن
) :P(x, yوزن فاصله
 :Dفاصله بین  xو y

نكته اين که روابط همسدايگي از روي فاصدله فضدايي دادهها محاسدبه ميشود .در ابتدا هسته اصلي يا نقطهي مرکزي که بر
روي همه نقاط اعضداي مجاور موثر اسدت ،مشخص ميشود و بعد همهي اعضا با يكديگر مقايسه ميشوند .در اين بررسي
عضدوهايي تحت تاثیر هسدته موثر ديگر اعضا نیز هستند .بنابراين مرزها در جاهايي که ي
تحت تاثیر ديگر اعضدا نميباشدد ،مشدخص ميشود .روش  MRGCکه ي

عضو متاثر از هسته اولیه بوده و

روش غیر پارامتري

است ،ميتواند بهینهترين

دستهها را در بین حدود پايین و بااليي از قبل تعیین شده ارائه دهد [.]12

 .3زمین شناسی میدان مورد مطالعه
اين میدان در بخش داخلي صدفحه عربي واقع شددهاسدت و چندين میدان گازي و نفتي در اين ناحیه اکتشداف شدهاند ،که
مخازن نفتي در سدازندهاي خامي و بنگسدتان و بخشهاي گازي آن شدامل سدازند هاي کنگان و داالن با سدن زمینشناسي
پرمین و ترياس ميباشددند .درسددازندهاي کنگان و داالن ،چهار زون تولیدي  K3،K2 ،K1و  K4از باال به پايین وجود دارد ،
که  K1و  K2متعلق به سددازند داالن و  K3و  K4متعلق به سددازند کنگان اسددت .اين مخازن بوسددیلهي اليههاي انهیدريتي از
يكديگر تفكی

شدداند .لیتولوژي سدازند کنگان سدنگ آه

اسدت ،که در اوايل ترياس رسوب گذاري کرده است .سازند

داالن از ريفهاي کربناته تبخیري تشددكیل شددده اسددت ،که به سدده بخش تقسددیم ميشددوند :داالن پايیني ،نار ،داالن بااليي.
لیتولوژي داالن به صورت تناوبي است و به تغییر رخساره در حالتهاي مختلف بستگي دارد [.]11
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 .4بحث و نتايج
 1.4انتخاب ورودی
مجموعه دادههاي مورد اسدتفاده در اين مقاله ،از دو چاه در يكي از میادين جنوب غرب اخذ شددده است .در مرحلهي آماده
سدازي دادهها بعد از تطابق عمقي ،اطالعات مربوط به بازههاي ريزشي چاه به دلیل عدم کارايي ابزارهاي چاهنگاري ،حذف
شده و در نهايت مجموعه  1602نقطه داده که حاوي اطالعات سرعت امواج برشي و تراکمي بودند ،استفاده شد .اين دادهها
به دو گروه تقسیم شدهاند 332 :نقطه داده براي ساخت سیستمهاي هوشمند و  662نقطه داده براي تست مدل استفاده شد.
گام بعدي قبل از اسدتفاده از سیستمهاي هوشمند ،انتخاب وروديهاي مناسب از مجموعه دادهها ميباشد ،که در اين مطالعه
از ضدريب همبستگي بدست آمده از بررسي ال ها استفاده شده است و در هر مرحله ،عملكرد مدل ساخته شده با دادههاي
تسدت اندازهگیري شدد (جدول  .)1نتايج نشان دادهاند که براي پیشبیني سرعت امواج برشي و تراکمي ،در هر دو ،انتخاب
ال

نوترون ) ،(NPHIال

جرم مخصوص ) ،(RHOBال

پرتوي گاما ) ،(CGRال

صوتي( )DTو لگاريتم ال

مقاومت

) (Log RTبه عنوان ورودي با حداقل تابع مربع میانگین خطا ) MSE(mean square errorبا هم ترکیب ميشوند [.]10
جدول  :1ضريب همبستگی بین نمودارهای ورودی و سرعتهای امواج تراکمی و برشی
LogRT
0.31
0.29

NPHI
0.21
0.54

PEF
0.03
0.001

DT
0.89
0.42

CGR
0.24
0.32

RHOB
0.61
0.53

Vp
Vs

 2.4مدل سوگنو منطق فازی
در اين مطالعه از ي

مدل سدوگنو براي پیشبیني سرعت امواج در محیط برنامهنويسي  MATLABاستفاده شده است .همه

توابع عضدويت ورودي و خروجي و پارامترهاي آن از روش خوشدهبندي تفاضلي و مجموعه قوانین فازي ” “If_thenتولید
شدهاند .در خوشه بندي تفاضلي وقتي شعاع خوشه تغییر ميکند ،تعداد توابع عضويت و قوانین  if_thenتغییر ميکند [.]16
بعد از انتخاب شدعاع ،میزان خطا يا  MSEبراي هر مدل اندازهگیري شده است و مدلي با بهترين عملكرد (کمترين خطا) به
عنوان سیستم استنتاج فازي انتخاب شد [ .]14در اين مطالعه براي محاسبه تعداد توابع عضويت و قوانین  if_thenشعاع بین
 2تا  1با افزايش  2.1در هر مرحله تغییر ميکند ،که نتايج آن در جدول  0ارائه شدددده اسدددت .با توجه به توزيع نرمال اکثر
نمودارهاي چاهپیمايي و مطالعات گذشدته از توابع عضدويت گوسدي اسدتفاده شدده است .براي نمونه در مورد سرعت موج
تراکمي با انتخاب شددعاع  ، 2/4با کمترين مقدار خطا ،هفت تابع عضددويت گوسدي براي دادههاي ورودي بدسددت ميآيد که
براي نمونه توابع عضدويت براي دو ال

ورودي در شدكل 0نشان داده شده است .در اين نمونه قوانین  if _thenبه صورت

زير ميباشند که توابع عضويت با شماره تفكی

شدهاند:

 )1اگر( RHOBبرابر ) mf1و (  DTبرابر ) mf6و (  GRبرابر ) mf6و ( RTبرابر )mf 3پس ( V pبرابر ) mf 1است.
 )0اگر( RHOBبرابر ) mf6و (  DTبرابر ) mf0و (  GRبرابر ) mf7و ( RTبرابر  )mf4پس ( V pبرابر ) mf2است.
 )6اگر( RHOBبرابر ) mf3و (  DTبرابر ) mf4و (  GRبرابر ) mf1و ( RTبرابر  )mf5پس ( V pبرابر ) mf3است.
 )4اگر ( RHOBبرابر ) mf5و (  DTبرابر ) mf6و (  GRبرابر ) mf2و ( RTبرابر  )mf1پس ( V pبرابر ) mf4است.
 )6اگر ( RHOBبرابر ) mf7و (  DTبرابر ) mf1و (  GRبرابر )32و ( RTبرابر  )mf4پس ( V pبرابر ) mf5است.
 )3اگر ( RHOBبرابر ) mf2و (  DTبرابر ) mf5و (  GRبرابر ) mf6و ( RTبرابر  )mf3پس ( V pبرابر ) mf6است.
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 )7اگر ( RHOBبرابر ) mf1و (  DTبرابر ) mf7و (  GRبرابر ) mf2و ( RTبرابر  )mf3پس ( V pبرابر ) mf6است.
جدول  :2تغییرات تعداد توابع عضويت و مقدار خطا يا  MSEبه ازای شعاعهای مختلف برای سرعت برشی و تراکمی
تعداد قوانین فازی
Vs
55
14
8
5
5
5
4
2
2
1

MSEیا خطا
Vp
44
23
11
7
4
3
2
2
1
1

Vp
0.00392
0.00355
0.00348
0.00344
0.00369
0.00361
0.00366
0.00380
0.00559
0.00567

Vs
0.00423
0.00366
0.00355
0.00382
0.00379
0.00377
0.00378
0.00312
0.00344
0.0035
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تغییرات شعاع
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

شماره
FIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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شکل :2نمونهای از توابع عضويت دادههای ورودی مدل سوگنو فازی برای مدل سرعت تراکمی

بعد از آمادهسدازي مدل منطق فازي ،از دادههاي تسدت براي پیشبیني به مدلهاي مذکور اسدتفاده شد ،که خطا يا  MSEدر
پیشبیني سدرعت امواج برشدي و تراکمي به ترتیب برابر ./..036و  ./..603ميباشدند .از طرفي  R2يا ضدريب همبستگي بین
دادههاي واقعي و پیش بیني شده براي مدل فازي به ترتیب برابر  ./23و  ./23بدست آمد (شكل .)6

شکل  : 3نمودار ضريب همبستگی بین دادههای اندازه گیری شده و پیشبینی شده با استفاده از منطق فازی برای سرعتهای تراکمی و برشی
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 3.4مدل شبکه عصبی
در سدداخت مدل شدددبكه عصدددبي از الگوريتم لونبر -مارکارد ) (Levenberg_marquardt algorithmبراي آموزش دادهها
اسدتفاده شدده اسدت .اين شدبكه با سه اليه (اليه ورودي ،اليه پنهان و اليه خروجي) طراحي شدهاند .تعداد نرونها در اليه
ورودي ،پنهان و خروجي به ترتیب با  12 ،4و  1تنظیم شدددده و از تابع انتقال  TANSIGو  PURELINبراي انتقال بین ي
اليه با اليههاي ديگر استفاده شده است.
بعد از آماده سدازي و آموزش مدلهاي شدبكه عصدبي ،خطا يا  MSEدر پیشبیني سدرعت امواج تراکمي و برشي به ترتیب
برابر  ./..144و  ./..130ميباشدند .از طرفي  R2يا ضدريب همبسدتگي بین دادههاي واقعي و پیشبیني شدده براي مدل شبكه
عصبي به ترتیب برابر  ./24و  ./26ميباشند (شكل .)4

شکل  :4نمودار ضريب همبستگی بین دادههای اندازهگیری شده و پیشبینی شده با استفاده از شبکه عصبی برای سرعتهای تراکمی و برشی

 4.4مدل

MRGC

در اين مطالعه سده مدل با تعداد خوشدههاي چهار ،هفت و يازده بدسدت آمد که با اسدتفاده از روش سعي و خطا و بررسي
همپوشداني خوشدهها در نمودارهاي پراکندگي متفاوت در هر مدل ،مدل با هفت خوشده براي ساخت مدل نهايي و تخمین
سدرعت امواج اسدتفاده شدده اسدت .در واقع پیش از تخمین سرعت امواج ،خوشهها با همپوشاني زياد با هم ادغام شدهاند.
شكل  6خوشههاي مدل  MRGCبراي تخمین سرعت تراکمي را بعد از ادغام نشان ميدهد .براي اطمینان از تعداد خوشهها
از روش طبقهبندي ترتیبي صعودي( )Ascendant Hierarchical Clusteringاستفاده شده که در اين روش به ازاي خوشههاي
مختلف مقدار مجموع مربع خطا محاسدبه شدده اسدت .همانطور که در شكل  3نشان داده شده است بعد از تعداد  7خوشه،
مقدار مجموع مربع خطا ثابت ميشدود .و براساس اين روش نیز تعدادخوشه ي هفت تايید ميشود .بعد از انتخاب خوشهها
از روش نزدي ترين همسايگي kام( )K Nearest Neighborبراي مدلسازي و تخمین نهايي دادهها استفاده شد ،که درنهايت
مقدار خطا يا  MSEدر پیش بیني سدددرعت امواج تراکمي و برشدددي به ترتیب برابر  ./..614و  ./...70بدسدددت آمد .از طرفي
ضدريب همبسدتگي براي مدل  MRGCبه ترتیب برابر  ./36و ./34ميباشند؛ که در شكل  7نشان داده شده است ،که نسبت
به دو مدل قبل باالتر ميباشد .براي برسي دقیق تر عملكرد اين روش دادههاي واقعي و تخمیني در کنار هم نمايش دادهشده
است (شكل .)2
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شكل :6نمودار نوترون -دانسیته خوشههاي مدل  MRGCبراي تخمین سرعت تراکمي

شکل  :6مقدار مجموع مربع خطا ) (sum square errorبرای تعیین خوشههای بهینه در تخمین سرعت تراکمی و برشی از روش طبقهبندی
ترتیبی صعودیه)Ascendant Hierarchical Clustering
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شکل  :7نمودار ضريب همبستگی بین دادههای اندازهگیری شده و پیشبینی شده با استفاده از روش  MRGCبرای سرعتهای تراکمی و
برشی

شکل  :8مقايسه عمقی بین دادههای تخمینی و واقعی در روش خوشهبندی گراف پايه با توان تفکیک چندگانه برای سرعت های تراکمی و
برشی
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 .5نتیجهگیری
در جدول  6مقايسدهي خطا يا  MSEبراي دادههاي تسدت با اسدتفاده از سدیسدتمهاي هوشمند منطق فازي ،شبكه عصبي و
روش خوشده بندي گراف پايه ارائه شدده اسدت .خطا يا  MSEبدست آمده توسط اين سیستمها نزدي
نتیجه ميشدددود که عليرغم تفاوت در مفاهیم و روشها ،اين تكنی ها همگي منحصدددراً ي
سددرعت برشددي و تراکمي هسددتند .عالوه بر اين ،نتايج نشددان ميدهد زماني که ي

به همديگر است و

ابزار قدرتمند براي پیش بیني

رابطه منطقي بین دادههاي ورودي و

خروجي برقرار اسدت ،سدیسدتمهاي هوشدمند ميتوانند الگوهايي را در دادهها ي تست با موفقیت تشخیص دهند و سازش
خوبي بین دادههاي واقعي و تخمیني ايجاد شود .اگر پارامترهاي ضروري براي ساخت اين مدلها تنظیم شوند ،صرفنظر از
لیتولوژي و خصددوصددیات سددازند در میدان نفتي مربوطه ،اين روشها را ميتوان براي ديگر چاههاي میدان که فاقد سددرعت
امواج برشدي و تراکمي هستند نیز ،استفاده کرد .از طرفي با مقايسه عملكرد پارامترهاي اندازه گیري شده و تخمین زده شده
از روشهاي مختلف ميتوان نتیجه گرفت که روش  MRGCبهدلیل ناهمسدددانگردي باالي مخزن از ديگر روشها عملكرد
بهتري داشددته اسددت و اين روش براي تعیین اين پارامترها در چاهها و بازههاي فاقد اين پارامترها مناسددب تر ميباشددد .در
خاتمه شدايان ذکر اسدت که روش  MRGCي

روش کارامد براي خوشده بندي و همگن سازي دادهها و تعیین پارامترهاي

مختلف مخزن ميباشد ،که عالوه بر سرعت عمل باال ،محدود به ابعاد دادهها و تعداد آنها نميباشد.
جدول  :3مقايسه خطا يا  MSEسیستمهاي هوشمند در پیشبیني الف) سرعت برشي و ب) تراکمي براي دادههاي تست
الف) سرعت تراکمي
Method

Rank

MSE

1

0.00295

TKS-F1S

3

0.00329

ANN

2

0.00314

MRGC

ب) سرعت برشي
Method

Rank

MSE

2

0.00144

TKS-F1S

3

0.00162

ANN

1

0.00072

MRGC

"هیئت تحريريه مجله از آقايان دکتر علیرضددا عرب امیري ،مهندس فرهاد خوشددبخت و مهندس محمد محمدنیا که داوري
مقاله را بر عهده داشته اند ،تشكر و قدرداني مينمايد".
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چكیده
توسدعه مناسدب مخازن هیدروکربوري شدكافدار به سدرشدت نمايي درسدت شكستگيها بستگي دارد .توصیف خصوصیات
وشبیه سازي اين دسته از مخازن هیدروکربوري به دلیل ناهمگني و ناهمسانگردي ذاتي در پارامتر هاي مخزني مانند تراوايي،
بسیار پیچیده و در عین حال ضروري ميباشد .شبیه سازي مخازن شكافدار معموال به روشهاي تخلخل دوگانه و يا تراوايي
دوگانه انجام ميشدود .در اين روشها شدكسدتگيها به صورت الگوهاي منظم فرض ميشوند .براي رفع اين مشكل در اين
مطالعه روش عددي براي محاسدبه تانسور تراوايي در مخازن شكافدار ارائه شده است .در اين روش خصوصیات شكستگي
ها با جهت متفاوت و الگوهاي نامنظم که در طبیعت بیشددتر ديده ميشددود در نظر گرفته ميشددود .براي اين منظور ابتدا ي
شبكه شكستگي در دو بعد با توجه به مختصات ابتدا و انتها شكستگي ساخته شد ،سپس با در نظر گرفتن مدل دو بعدي ريز
دانه و ت

فاز و در نظر گرفتن توزيعي از مشدخصات شكستگي در شبكه ريز دانه و با اعمال شرايط مرزي مناسب ،فشار و

دبي در راسدتاهاي مختلف محاسدبه گرديد .سپس با استفاده از رابطه دارسي المان هاي ماتريس تراوايي بدست آمد .نتايج به
دسدت آمده از اين روش با روش تحلیلي براي ي

شدكستگي در زواياي مختلف مقايسه شد و نشان داد که از دقت خوبي

در محاسدبه تانسور تراوايي برخوردار است .روش ارائه شده در محاسبه تانسور تراوايي سیستم شكستگي تصادفي که روش
هاي تحلیلي در آن با محدوديت مواجه است با موفقیت عمل مي کند.
کلمات کلیدی :مخازن شكافدار ،تانسور تراوايي ،شبكه شكستگي ،ناهمسانگردي تراوايي ،شبیه سازي جريان سیال.
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 .1مقدمه
مدلسدددازي دقیق مخازن شدددكافدار و پیش بیني رفتار جريان سدددیال در مخازن شدددكافدار طبیعي يكي از مهمترين و چالش
برانگیزترين موضدوعات در مهندسي نفت است .دو مدل رايج براي توصیف جريان و پديده انتقال سیال در مخازن شكافدار
مدلهاي گسسته و پیوسته ميباشد .در مدلهاي گسسته ،تراوايي ماتريكس صفر در نظر گرفته ميشود و نیاز به حجم بااليي
از محاسددبات پیچیده دارد .مدل تخلخل دوگانه در حالتي که شددكسددتگيها به خوبي گسددترش يافته و به موازات يكي از
محورهاي اصلي باشند ،معتبر است .مدل تخلخل دوگانه توانايي مدلسازي صحیح مخازني که داراي تغییرات در طول ،جهت
و فاصله شكستگيها هستند را ندارد (امیر علي .)0211،تانسور تراوايي روشي کارا براي ارائه تراوايي در سازندهاي شكافدار
است .در اين روش هر بلوک از مخزن با ي

بلوک همگن که داراي ي

تانسور تراوايي معادل است جايگزين ميشود.

تانسدور تراوايي اولین بار توسدط اسنو در سال  1333براي شكستگيهاي موازي با تراوايي ماتريكس صفر ،معرفي شد .وي
مدلي رياضي براي محاسبه تراوايي ي

دسته شكستگي موازي و نامحدود ارائه کرد .چن و همكاران در سال 1333بر اساس
سیستم شكستگي با شكستگيهاي موازي ارائه کردند .النگ و

مدل اسدنو ،روشدي تحلیلي براي محاسدبه تراوايي معادل ي

همكاران ( )1320با در نظر گرفتن اتصدال بین شدكسدتگيها سدیستمي از شكستگيها با جهت دلخواه مطالعه کردند .ادا در
سال  1326براي محاسبه تانسور تراوايي خط تولید-تزريق در شكستگي هايي با توزيع تصادفي در نظر گرفت .در روشهاي
ذکر شده تراوايي ماتريكس ناديده گرفته شده است.
ناکاشیما و همكاران با استفاده از روش المان مرزي متغیر در ي

محیط داراي شكستگي با توزيع يكسان مدلي براي محاسبه

تانسدور تراوايي ارائه دادند .لي در سدال  ، 0222با معرفي روش سدلسدله مراتبي مدلي را براي در نظر گرفتن شكستگيهاي
و بزر

کوچ

در محاسددبه تانسددور تراوايي ارائه کرد .تیموري در سددال  ،0226شددكسددتگيهاي کوتاه را به عنوان تخلخل

ماتريكس در نظر گرفت  .وي در ي

محیط دو بعدي به زبان فورترن ،1برنامه کامپیوتري براي محاسدبه تانسور تراوايي ارائه

کرد.
در مطالعه حاضدر تانسدور تراوايي با اسدتفاده از شكستگيهايي با اندازه و جهت دلخواه محاسبه شده است .براي اين منظور
ابتدا ي

شبكه شكستگي در دو بعد با توجه به مختصات ابتدا و انتهاي شكستگي ساخته شده و سپس با در نظر گرفتن مدل

دو بعدي ريز دانه و ت

فاز و در نظر گرفتن توزيعي از مشدخصدات شدكستگي در شبكه ريز دانه و با اعمال شرايط مرزي

مناسدب ،فشار و دبي در راستاهاي مختلف محاسبه میشود .سپس با استفاده از رابطه دارسي المان هاي ماتريس تراوايي موثر
بدست مي آيد .در پايان نتايج بدست آمده از روش عددي توسعه يافته در اين مطالعه با نتايج حاصل از روش تحلیلي ،براي
ي

شكستگي منفرد در زواياي مختلف ،مقايسه شده است.

 .0محاسبه تانسور تراوايی
قانون دارسي در مختصات کارتزين براي جريان سه فازي در محیط ناهمسانگرد به صورت زير نوشته ميشود:
𝐴
𝑃𝛻
𝜇

()1

𝐾𝑄 = −

Fortran
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𝑧𝑥𝑘
] 𝑧𝑦𝑘
𝑧𝑧𝑘

()0

𝑦𝑥𝑘
𝑦𝑦𝑘
𝑦𝑧𝑘

𝑥𝑥𝑘
𝑥𝑦𝐾[ = K
𝑥𝑧𝑘

𝑝𝜕 𝑝𝜕 𝑝𝜕
,
,
]
𝑧𝜕 𝑦𝜕 𝑥𝜕

()6

[ = 𝑃𝛻

که در آن P ،فشار v ،سرعت A ،سطح مقطع عبور سیال μ ،گرانروي سیال و  Kتانسور تراوايي را نشان ميدهد .در سیستم
مختصات دو بعدي ماتريس تانسور تراوايي به صورت رابطه  4نمايش داده ميشود.
𝑦𝑥𝐾
]
𝑦𝑦𝐾

()4

𝑥𝑥𝐾
𝑥𝑦𝐾

[=𝐾

در اين رابطه 𝑦𝑦𝐾و 𝑥𝑥𝐾 عناصدر قطري و 𝑦𝑥𝐾و 𝑥𝑦𝐾 عناصر غیر قطري ماتريس تانسور تراوايي هستند .تانسور تراوايي ي
ماتريس متقارن و مثبت است بنابراين( 𝐾𝑥𝑦= 𝐾𝑦𝑥 ،دورلوفسكي. )0222،
𝐾𝑥𝑥 . 𝐾𝑦𝑦 > (𝐾𝑥𝑦 )2 , 𝐾𝑥𝑥 > 0, 𝐾𝑦𝑦 > 0

()6

شدكل  1و شدكل  0ي

شدبكه شدكسدتگي با جهت دلخواه وشدرايط مرزي مناسدب جهت محاسبه تانسور تراوايي را نشان

ميدهد .شدكل  1شرايط مرزي به منظور محاسبه المانهاي قطري تانسور تراوايي را نشان ميدهد .در شكل  0الف 𝑥𝑥𝑞 نرخ
جريان در جهت  xناشددي از افت فشددار در جهت  xو 𝑦𝑥𝑞 نرخ جريان در جهت  xناشددي از افت فشددار در جهت  yو در
شدكل 0ب 𝑦𝑦𝑞 نرخ جريان در جهت  yناشدي از افت فشار در جهت  yو 𝑥𝑦𝑞 نرخ جريان در جهت  yناشي از افت فشار
در جهت  ،xميباشد .بنابراين با استفاده از رابطه  3ميتوان تانسور تراوايي را محاسبه کرد.

شكل  :1شرايط مرزي براي محاسبه المانهاي قطري تانسور تراوايي ).الف) مقدار تراوايي معادل در جهت yبا توجه به نرخ
جريان در جهت  yبدست ميآيد( .ب) مقدار تراوايي معادل در جهت  xبا توجه به نرخ جريان در جهت  yبدست ميآيد.
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شکل  -2شکلهای الف و ب شرايط مرزی برای محاسبه المانهای غیر قطری تانسور تراوايی𝐊 𝐱𝐲 ،و 𝐱𝐲 𝐊 را نشان میدهند.
0
()3

𝑦∆
] 𝑦𝑝∆

𝑥∆
𝑥𝑝∆ 𝑦𝑥𝑞
] 𝑦𝑦𝑞
0
[

𝑥𝑥𝑞
𝑦𝑥𝐾
𝜇
𝑞[ × = ]
𝑦𝑦𝐾
𝑥𝑦
𝐴

𝑥𝑥𝐾
𝑥𝑦𝐾

[

 1.2معادالت جريان سیال
قوانین بقاي جرم ،مومنتم و انرژي مي .توانند رفتار سددیال در محیط متخلخل را پردازش کنند .اين قوانین فیزيكي همگي
بصورت مجموعه اي از معادالت با مشتقات جزئي بیان شده اند که حل اين معادالت بدلیل پیچیدگي که دارند از طريق روش
هاي تحلیلي امكان پذيرنميباشد و بايد با روشهاي عددي آنها را حل کرد .براي حل اين معادالت به روش هاي عددي ابتدا
الزم اسدت که قلمرو حل به تعدادي زير قلمرو) بلوک(تقسدیم شود که چنانچه معادله بقاي خاصیت براي هرگريد نوشته شود
در اين صدورت هرگريد از طريق معادله مشدتق جزئي با گريدهاي همسدايه خود ارتباط پیدا مي کند .گسدسته سازي مخزن به
معناي توصیف مخزن با ي

سري گريد است که ويژگي ،ابعاد ،مرزها و مكان آنها در مخزن مشخص است .شكل  6گسسته

سازي مخزن را در محیط ي

بعدي ،دو بعدي و سه بعدي نشان ميدهد .در اين مطالعه از روش گريد مرکزي 0براي گسسته

سدازي محیط دو بعدي شدبكه شدكستگي استفاده شده است .سپس با استفاده از روش تفاضل محدود معادالت جريان سیال
براي هر گريد نوشته شده است.

Block centerd
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شکل  :3گسسته سازی مخزن و همسايگی گريد ه )i,jدر حالت يک بعدی،دو بعدی و سه بعدی الف)گريد  iدارای دو همسايگی در حالت
جريان يک بعدی میباشد .هب) تعداد همسايگی در حالت دو بعدی چهار همسايگی میباشد.هج) تعداد همسايگی در حالت سه بعدی برای
گريد  iشش همسايگی است.

معادله گسدسدته شدده جريان سدیال تكفاز و تراکم ناپذير به روش تفاضل محدود 6در مختصات دو بعدي به صورت معادله
خطي 7است.
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
𝑇𝑦𝑚𝑖,𝑗−1/2 [(𝑝𝑖,𝑗−1
𝑗− 𝑝𝑖,
𝑗)] + 𝑇𝑥𝑚𝑖−1/2,𝑗 [(𝑝𝑖−1,
𝑗− 𝑝𝑖,
𝑗)] + 𝑇𝑥𝑚𝑖+1/2,𝑗 [(𝑝𝑖+1,
𝑗− 𝑝𝑖,
)] +

()7

𝑚
𝑚
𝑚
𝑇𝑦𝑚𝑖,𝑗+1/2 [(𝑝𝑖,𝑗+1
𝑗− 𝑝𝑖,
𝑐𝑠𝑞 )] +
=0
𝑗𝑖,

𝑚
𝑗 𝑝𝑖,فشار گريد ( )i,jدر گام زماني  mميباشد .در اين معادله 𝑗 𝑞𝑠𝑐𝑖,نشان دهنده جريان ورودي (خروجي) به گريد
که در آن

( )i,jاز چاه ميباشدد .در صدورتیكه چاه تزريقي و يا تولیدي وجود نداشدته باشدد ،اين عبارت صدفر در نظر گرفته ميشود.
𝑗 𝑇𝑥𝑖±1/2,و 𝑗 𝑇𝑦𝑖±1/2,به ترتیب عبورپذيري 4در جهت  xو  yنام دارد .و از روابط بدست ميآيند
()2

𝑥 𝐴 𝑥𝑘
𝑗)⃒𝑥𝑖±1/2,
𝐵𝜇𝑥∆

()3

𝑦 𝐴 𝑦𝑘
𝑗)⃒𝑦𝑖±1/2,
𝐵𝜇𝑦∆

( = 𝑗𝑇𝑥𝑖±1/2,

( = 𝑗𝑇𝑦𝑖±1/2,

انديس  𝑗 𝑥𝑖±1/2,و 𝑗 𝑦𝑖±1/2,به اين معني اسددت که عبورپذيري سددیال بین دو گريد همسددايه در مرز مشددترک آنها محاسددبه
میشود μ .ويسكوزيته سیال بر حسب سانتي پواز Ax ،و  ،Ayسطح مقطع عبور جريان  B ،ضريب حجمي نفت با واحد حجم
مخزن به حجم استاندارد و𝑥∆ و𝑦∆ ابعاد مخزن در جهت  xو yاست .معادالت خطي جريان براي ت

ت

گريدهاي مخزن

نوشدته ميشود .دستگاه معادالت بدست آمده به روش تكراري گوس سايدل تا جايي حل ميشود که شرط همگرايي زير بر
قرار شود.
𝛿 𝑚 = 𝑝𝑚+1 − 𝑝𝑚 < 10−5

)(12

Fininte diffrence
Transmissibility/Transmissitivity
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شرايط مرزی
در مطالعه حاضر ابتدا شرايط مرزي با اختالف فشار ثابت در امتداد مرزهاي شرقي و غربي اعمال شده است و شرايط مرزي
بدون جريان در امتداد مرزهاي شدمالي-جنوبي در نظر گرفته شدده اسدت .در مرحله بعد به منظور محاسبه جريان در امتداد
شمالي جنوبي شرايط مرزي بدون جريان در امتداد مرزهاي شرقي غربي و شرايط مرزي فشار ثابت در جهت شمالي جنوبي
در نظر گرفته شدده اسدت (شكل  .)1به منظور محاسبه المانهاي غیر قطري تانسور تراوايي از شرايط مرزي شكل  0استفاده
شده است.
در اين مطالعه تانسدور تراوايي معادل بر اسداس مشدخصدات شدكسدتگيهاي مجزا به منظور دسترسي به نتايج با دقت باال،
محاسدبه گرديد .براي اين منظور ابتدا ي

شدبكه شدكسدتگي دو بعدي با جهت و طول متفاوت بر اسداس مختصات ابتدا و

انتهاي هر شدكسدتگي در محیط نرم افزاري متلب ) (MATLABسداخته شد .سپس ي

مدل دو بعدي ريز دانه ،به طوري که

اندازه هر سدلول شدبكه ريزدانه برابر بازشددگي شكستگي است ،در نظر گرفته شد؛ در صورتي که هر شكستگي به صورت
ي

مستطیل با دهانه  hفرض شود ،هر سلول در صورتي متعلق به شكستگي است که مرکز آن داخل يا روي محیط مستطیل

باشدد .سلولهايي که شامل شكستگي اند تراوايي برابر تراوايي شكستگي دارند و ساير سلولها تراوايي ماتريكس را خواهد
داشت . .به اين ترتیب برنامه نوشته شده قادر است تا با داشتن مختصات ابتدا و انتهاي شكستگي ،شبكه شكستگي متناظر را
بسازد و ويژگيهاي مورد نیار براي شبیه سازي جريان سیال هر سلول را مشخص کند.
تراوايي شدكسدتگي بسدیار زياد اسدت بنابراين حضور شكستگي ميتواند تراوايي سنگ هايي که داراي ماتريكس با تراوايي
پايین هسددتند را بهبود ببخشددد .جريان سددیال درون ي

شددكسددتگي معموال با قانون مكعب 6توصددیف ميشددود (مورفي و

همكاران.)0224 ،
ℎ2

12

()11

= 𝑓𝑘

 hدهانه و 𝑓𝑘 تراوايي شكستگي است .با افزايش دهانه شكستگي تراوايي شكستگي نیز افزايش مييابد.

 .3مدلسازی عددی
در اين بخش کارايي و صدحت روش عددي با چند مثال نشدان داده ميشدود .در مثال اول ي

سدیسدتم متشكل از سه اليه

موازي به ترتیب با تراوايي ماتريكس  62،12و  12میلي دارسي و ضخامتهاي  1 ،0و  1فوت ساخته شده است .اليهها فاقد
شكستگي ميباشند (شكل  .)4در محاسبه عددي ،اين سیستم به  06گريد تقسیم شده است .ويسكوزيته سیال  1cpو شرايط
مرزي فشدار ثابت با اختالف فشار  1222psiدر نظر گرفته شده است .براي محاسبه تراوايي به روش تحلیلي در جهت  xاز
رابطه تراوايي میانگین اليههاي موازي و در جهت yاز رابطه تراوايي میانگین ،اليههاي سددري اسددتفاده شددده اسددت تراوايي
معادل اليههاي موازي و سري به روش تحلیلي به ترتیب با روابط  10و  16بدست ميآيد .جدول  1نتايج بدست آمده از دو
روش تحلیلي و عددي را نشان ميدهد .مقايسه بین نتايج تحلیلي و عددي در اين مثال نشان ميدهد که روش عددي توسعه
يافته در اين مطالعه از دقت خوبي در محاسبه تراوايي معادل برخوردار است.

Cubic low
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∑ni=1 k i hi

∑ni=1 hi

()10



()16

در مثالي ديگر ي

∑ni=1 Li
Li
ki

∑ni=1

= k avg
= k avg

سدیستم پنج اليه با ضخامت يكسان به ترتیب با تراوايي ماتريكس  1تا  6میلي دارسي و بدون شكستگي

فرض شدده اسدت( .)Error! Reference source not found.مدل دوبعدي به  06گريد تقسیم شده است .براي محاسبه
تراوايي معادل در جهت  xشدرايط مرزي فشدار ثابت بر روي مرزهاي شدرقي و غربي با اختالف فشار  ،1222psiو سیالي با
ويسدكوزيته  1cpدر نظر گرفته شدده اسدت .همچنین براي محاسبه تراوايي در جهت  yمرزهاي شرقي و غربي ناتراوا فرض
شددهاند ،در حالیكه بر روي مرزهاي شدمالي و جنوبي شرايط مرزي فشار ثابت با اختالف فشار  1222psiاعمال شده است.
جدول  0مقايسه بین نتايج روش تحلیلي و عددي را براي اين مثال نشان ميدهد.

شکل  :4مدل سه اليه ای با تراوايی اليه میانی برابر  31میلی دارسی

جدول  :1مقايسه نتايج تانسور تراوايی بدست آمده از روش عددی و روش تحلیلی در مدل سه اليه ای
تانسور تراوايي قطري

روش تحلیلي

روش عددي

kxx

02/26

02/2607

kyy

1/0432

1/0433
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شکل  :5مدل پنج اليهای با ضخامتهای يکسان

جدول  :2مقايسه نتايج تانسور تراوايی بدست آمده از روش عددی و روش تحلیلی در مدل پنج اليه ای
تانسور تراوايي قطري

روش تحلیلي

روش عددي

kxx

6

6

kyy

0/1237

0/1233

در مثالي ديگر نتايج تانسدور تراوايي حاصدل از روش عددي با نتايج حاصل از روش تحلیلي مقايسه شد .اين روش تحلیلي
توسدط النگ و همكاران در سدال  1332به منظور اعتبار سدنجي روشهاي عددي ارائه شدده است .تانسور تراوايي به زاويه
شدكسدتگيها بسدتگي دارد ،بنابراين با توجه به زاويه شدكسدتگي و مقدار تراوايي در زاويه صدفر ميتوان المانهاي تانسور
تراوايي را با استفاده از روابط زير بدست آورد (شكل.)3
𝜃 𝐾(𝜃)𝑥𝑥 = 𝐾1 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 + 𝐾2 𝑠𝑖𝑛2

()14

𝜃 𝐾(𝜃)𝑦𝑦 = 𝐾1 𝑠𝑖𝑛2 𝜃 + 𝐾2 𝑐𝑜𝑠 2

()16
()13

𝜃 𝐾(𝜃)𝑥𝑦 = (𝐾1 − 𝐾2 ) sin 𝜃 × cos

که در آن  θزاويه چرخش شكستگي و  𝐾1و  𝐾2عناصر تانسور تراوايي براي شكستگي افقي
براي مقايسه نتايج حاصل از اين مطالعه با رابطه تحلیلي فوق ،محاسبات بر روي ي
گرفته است .به اين منظور ي

شكستگي با دهانه  2/4میلي متر در ي

است.

شكستگي در زاويههاي مختلف انجام

گريد ماتريكس به ابعاد واحد باتراوايي  0میلي دارسي

فرض شده است (شكل  .)3شكل  7توزيع فشار در اين شبكه را بعد از حل معادله  7براي هر گريد ،با استفاده از روش
تكراري گوس سايدل نشان ميدهد .شكل  2نشان ميدهد که با انحراف زاويه شكستگي از جهت جريان(در جهت  )xدرايهي
قطري  𝑘xxتانسور تراوايي کاهش مييابد و  𝑘yyافزايش مييابد .درايه غیر قطري تانسور تراوايي با تغییر زاويه شكستگي از
 2تا 46درجه افزايش و از  46تا  32درجه کاهش مييابد .در زاويه  46درجه شكستگي جريان را در جهت xyانتقال ميدهد
بنابراين تراوايي در اين زاويه افزايش مييابد.
همانطور که شكلهاي  2و  3نشان ميدهند روش عددي در محاسبه تانسور تراوايي از دقت بااليي برخوردار است .بیشترين
خطا در روش عددي  4/3درصد است.
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به عنوان ي

مثال پیچیده تر ،ي

دسددته شددكسددتگي موازي در ي

محیط دو بعدي به ابعاد  12×12وتراوايي ماتريكس 1

میلي دارسدي در نظر گرفته شدده اسدت (شدكل  .)12دهانه شكستگيها برابر 2/4میلي متر و گرانروي سیال 1سانتي پواز مي
باشند .سپس با دوران اين دسته شكستگي مقادير عددي تانسور تراوايي براي زواياي  32 ،46 ،62 ،16و  76درجه محاسبه و
با نتايج تحلیلي مقايسده شده اند .شكل  11نتايج عددي المانهاي قطري تانسور تراوايي اين دسته درزه و مقايسه آن با نتايج
روش تحلیلي را نشان ميدهد .بیشینه خطا روش عددي حدود  3/7درصد است.
در نهايت ي

شدبكه شدكسدتگي غیر موازي با  07شدكسدتگي شدامل ي

دسته شكستگي اصلي با زاويه  46درجه و تعداد

ديگري شدكسدتگي با جهت هاي مختلف سداخته شدده اسدت .دهانه شكستگيها  2/4میلي متر  ،تراوايي ماتريكس  1میلي
دارسدي و سدیالي تراکم ناپذير با گرانروي  1سدانتي پواز فرض شدده اسدت (شدكل  .)16جدول  4مختصات ابتدا و انتهاي
شدكستگيها را نشان ميدهد .در اين جدول  x 1نشان دهنده مختصات ابتدا و  x0نشان دهنده مختصات انتهاي هر شكستگي
است .پس از حل عددي شبكه فوق ،ماتريس تانسور تراوايي متناظر با شبكه شكستگي به صورت زير محاسبه شد:
1.9701
]
6.0031

5.7824
[= 𝑘
1.9701

همانطور که مشداهده مي شود ،تانسور کامل متقارن براي شبكه شكستگي هاي تصادفي به صورت عددي به سرعت و بدون
محدوديت خاصدي قابل محاسدبه مي باشدد .اما روش تحلیلي قادر به محاسبه تانسور فوق براي شبكه شكستگي غیر موازي
(واقعي) نمي باشد.

ماتریکس
شکستگی

θ
ماتریکس

y

x
شکل  :6يک شکستگی درون بلوك ماتريکسی چرخش يک شکستگی
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.
شکل  :7توزيع فشار در شبکه ای با يک شکستگی مجزا با دهانه  1/4میلی متر ه سیال تکفاز تراکم ناپذير فرض شده است).
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زاویه چرخش

شکل  :8مقايسه بین روش عددی و تحلیلی برای المان قطری تانسور تراوايی در جهت xوy

54

زونبندی مخزن با استفاده از روش تفکیک تخلخل مفید و غیرمفید ...

(عددی)kyx=Kxy

2.5

(تحلیلی)kxy=Kyx

2
1.5
)kxy=kyx(md
1
0.5
0
100

40
60
زاویه چرخش

80

20

0

شکل  :9مقايسه مقادير  K xyو  Kyxبه روش تحلیلی و عددی

شکل  :11مدل دو بعدی شبکه شکستگی با سه شکستگی موازی
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شکل  :11نتايج عددی المانهای قطری تانسور تراوايی شبکه شکستگی شکل  11و مقايسه نتايج با روش تحلیلی
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شکل  :12نتايج عددی المانهای غیر قطری تانسور تراوايی شبکه شکستگی شکل  11ومقايسه نتايج با روش تحلیلی

شکل  :13شبکه شکستگی ساخته شده شامل شکستگیهايی با جهت و طول متفاوت
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جدول  :3مختصات شکستگیهای شکل13
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 .4خالصه و نتیجه گیری
تانسور تراوايي مخازن شكافدار پارامتري کلیدي در توصیف جريان سیال در اينگونه مخازن است .اين پارامتر دادهي ورودي
بسدیار مهمي در شدبیه سدازي جريان سیال است .در حقیقت در روش تانسور تراوايي تمام شكستگيهايي که در ي
قرار ميگیرند با ي

بلوک

تراوايي معادل که بیانگر تراوايي معادل تمام آن شددكسددتگي هاي موجود اسددت ،جايگزين ميشددود .در

نتیجه روش تانسور تراوايي در مقايسه با روشهايي نظیر تخلخل دوگانه ،محیطهاي شكافدار متخلخل مانند مخازن شكافدار
با جهت واندازههاي متفاوت را با دقت بیشتري شبیه سازي ميکند .در اين مطالعه نتايج زير حاصل شد:
 .1در اين مطالعه ي

مدل عددي براي محاسبه تانسور تراوايي در مخازن شكافدار توسعه داده شده است.

 .0مدل عددي توسددعه يافته در اين مطالعه نسددبت به روشهاي ديگر توانايي محاسددبه تانسددور تراوايي در مخازن
شددكافدار با شددكسددتگيهايي با طول و جهت متفاوت را دارد .در اين روش ماتريكس تراوا فرض ميشددود در
صورتیكه اغلب روشهايي که تانسور تراوايي را محاسبه ميکنند ماتريكس سنگ را ناتراوا در نظر مي گیرند.
 .6به منظور اعتبار سنجي روش عددي دو مدل اليه اي به ترتیب با سه و پنج اليه ساخته شد و تراوايي معادل بدست
آمده از روش عددي با تراوايي معادل اليه هاي سري و موازي مقايسه شد که انطباق بسیار نزديكي از نتايج بدست
آمد .همچنین مقايسدده المانهاي قطري و غیر قطري بدسددت آمده براي ي

شددكسددتگي منفرد و نیز دسددته اي از

شكستگي هاي موازي در زواياي مختلف با روش عددي و روش تحلیلي النگ نشان دهنده دقت بسیار باالي مدل
عددي در محاسبه ماتريس تانسور تراوايي است.
 .4همچنین بررسي هاي عددي نشان دادند در حالت شبكه شكستگي هاي تصادفي که روش تحلیلي قادر به محاسبه

57

6  شماره،زمین شناسی نفت ايران

. مي توان از روش عددي بدون محدوديت خاصي استفاده نمود،تانسور تراوايي نمي باشد
،" هیئت تحريريه مجله از سرکار خانم دکتر میترا دادور و دکتر بهرام حبیب نیا که داوري مقاله را به عهده داشته اند
".تشكر و قدرداني مينمايد
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زونبندی مخزن با استفاده از روش تفکیک تخلخل مفید و غیرمفید در يکی از
میادين نفتی جنوب غرب ايران؛ با نگرش ويژه به نمودارهای مقاومت
جواد هنرمند ،*1ژيال رضائیان دلوئی ،2و ارسالن

زينلزاده3

 1استاديار پرديس پژوهش و توسعه صنايع باالدستي ،پژوهشگاه صنعت نفت
 0دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال
 6مربي پژوهشي گروه پژوهش ژئوشیمي نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت
(دريافت :تیر ، 1630پذيرش :تیر)1636
Honarmandj@ripi.ir

چکیده
در اين مقاله نمونه هاي مغزه از بخش کربناته بااليي (به سن میوسن) سازند آسماري متعلق به يكي از میادين نفتي جنوب
غرب ايران مورد مطالعات ماکروسكوپي و میكروسكوپي قرار گرفت .سپس نتايج مطالعات بر روي نمونههاي مغزه و مقاطع
نازک با دادههاي تخلخل و تراوايي مغزه و نمودارهاي پتروفیزيكي ،به ويژه نمودارهاي مقاومت ،مقايسه گرديد .تنوع بافت
(مادستون تا گرينستون) و پديده هاي دياژنزي (دولومیتي شدن ،انحالل و گسترش سیمانهاي کلسیتي و انیدريتي) باعث
تغییرات زيادي در مقدار و نوع تخلخل در اين سازند گرديده است .اين مطالعه نشان داد که نمودارهاي مقاومت ميتوانند به
عنوان ابزاري کارآمد در تفكی

زونهاي داراي تخلخلهاي مفید و غیرمفید مورد استفاده قرار گیرند .بازههاي عمقي با تراوايي

باال از مقادير نسبتاً باالي مقاومت عمیق يا مقاومت منطقه دستنخورده و جدايش خوب بین الگهاي مقاومت اين منطقه و
منطقه کمعمق يا شستهشده برخوردارند در حالیكه در بازههاي عمقي غیرمخزني مقاومت پايین بوده و جدايش بین الگهاي
مقاومت اين دو بخش کم است .بر اين اساس توالي کربناته مورد مطالعه از سازند آسماري به  16زون تفكی

گرديد .با

استفاده از جدايش الگهاي مقاومت کم عمق و عمیق مي توان اين واحدهاي جرياني را در سراسر میدان مورد مطالعه با
يكديگر انطباق

داد.

کلمات کلیدی :سازند آسمدداري ،تخلخل مفید ،نمودار مقدداومت ،زونبندي
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 .1مقدمه
در مخازن کربناته ،ارتباط بین تخلخل و تراوايي از پیچیدگي زيادي برخوردارست .اين پیچیدگي به دلیل مكانیسمهاي مختلف
تشكیل و گسترش انواع تخلخل (شامل مكانیسمهاي رسوبي و دياژنزي) در اين سنگهاست .به اين ترتیب ،پیشبیني عملكرد
ي

مخزن کربناته هتروژن و برآورد مقدار ذخیره و تولید آن نیازمند درک صحیح و دقیقي از ويژگیهاي پتروفیزيكي اين

مخازن است .اندازهگیري و يا تخمین پارامترهاي پتروفیزيكي مخزن نظیر تخلخل ،تراوايي ،فشار موئینه و ناهمگني

مخزن3

مستلزم استفاده از روشهاي آزمايشگاهي و مطالعاتي است .از جمله اين روشها ميتوان به روشهاي آنالیز مغزه (معمولي
و ويژه) ،تلفیق روشهاي پتروگرافي و آنالیز تصويري و استفاده از نمودارهاي پتروفیزيكي اشاره نمود

;(Moore, 2001

).Ehrenberg et al., 2006; Lucia, 2007; Ahr, 2008; Honarmand and Amini, 2012
با استفاده از نمودارهاي پتروفیزيكي نظیر نمودارهاي چگالي ،صوتي و نوترون ،اگرچه ميتوان مقدار کل تخلخل و همچنین
درصد تخلخل ثانويه يا حفرات بزر

غیرمرتبط (تفاضل تخلخل حاصل از الگهاي صوتي و چگالي) را تعیین نمود اما از

آنجا که فضاهاي خالي بین دانهاي ،7فضاهاي خالي قالبي و حفرهاي 2و ريزتخلخل 3تاثیر مشابهي روي الگهاي چگالي و
نوترون داشته و ال

صوتي نیز عمدتاً فضاهاي خالي ثانويه (از نوع انحاللي) را نشان نميدهد

(Anselmetti, and Eberli,

) ،1993; Weger et al., 2009بنابراين تمام تخلخل غیرمفید که شامل انواع حفرهاي غیرمرتبط (قالبي و حفرهاي) و ريزتخلخل
(ريزتخلخل موجود در آهكهاي با بافت گلپشتیبان و ريزتخلخل بین بلوري در دولستونهاي ريزبلور) ميباشد با استفاده از
نمودارهاي تخلخل از تخلخلهاي مفید قابل تفكی

نميباشد ).(Serra, 1986; Ellis and Singer, 2008

باتوجه به تأثیر تخلخل و بويژه تراوايي بر الگوي تغییرات مقاومت در سازندهاي نفتدار ،در اين مطالعه به منظور تفكی
انواع تخلخل مفید از غیرمفید از نمودارهاي مقاومت مخصوص 12استفاده گرديد .در ادامه ،تغییرات مقدار مقاومت با نتايج
مطالعات ماکروسكوپي و میكروسكوپي زمینشناسي مقايسه و زونبندي مخزني ارائه گرديد.

 .2موقعیت جغرافیايی
میدان مارون در بخش شرقي فروافتادگي دزفول ،در شمالشرقي شهر اهواز و در مجاورت میادين کوپال از شمال و آغاجاري
از شرق قرار دارد (شكل  .)1میدان مورد مطالعه با روند شمال غربي-جنوب شرقي در قسمت غربي تا مرکزي و روند شمال
شرقي-جنوب غربي در قسمت انتهاي شرقي امتداد يافته و داراي  36کیلومتر طول و بطور متوسط  7کیلومتر عرض ميباشد.

6

Reservoir heterogeneity
Interparticle Pores
8
Moldic and Vuggy Pores
9
Microporosity
10
Resistivity Logs
7
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شکل  :1موقعیت جغرافیايی میدان مورد مطالعه

سازند آسماري در اين میدان از ي

توالي مخلوط کربناته -آواري تشكیل شده است (شكل  .)0در تواليهاي کربناته اين

سازند به دلیل تأثیر فرآيندهاي دياژنزي متنوع ،به ويژه دولومیتيشدن و انحالل ،افزون بر تخلخلهاي بیندانهاي و دروندانهاي
اولیه ،انواع تخلخل ثانويه مانند بینبلوري ،قالبي و حفرهاي به فراواني مشاهده ميشود.

شکل  :2ستون سنگشناسی سازند آسماری در چاه مورد مطالعه در میدان مارون
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 .3روش مطالعه
در اين مطالعه حدود  122متر نمونه مغزه از بخش کربناته سازند آسماري در میدان نفتي مارون مورد مطالعه قرار گرفت
(شكل  .)0در مطالعه ماکروسكوپي پارامترهايي همچون سنگشناسي ،آغشتگي به نفت ،نوع و مقدار تخلخل قابل رويت
برداشت شد .به منظور استفاده از پارامترهاي کوچ

مقیاس ،تعداد  622مقطع نازک از نمونههاي مغزه تهیه و با استفاده از

میكروسكوپ پالريزان مورد مطالعه قرار گرفت .در اين مطالعات پارامترهاي سنگشناسي ،بافت ،اندازه دانهها و بلورها ،تعیین
دقیقتر مقدار تخلخل و نوع تخلخل توصیف گرديدند ).(Choquette and Pray, 1970
در ادامه با استفاده از روشهاي تخلخل هلیم 11و تراوايي نسبت به هوا ،10به ترتیب ،مقادير تخلخل و تراوايي تعداد 622
نمونه پال

اندازهگیري شد .اين دادهها در طي اين تحقیق با دادههاي تخلخل حاصل از مطالعات پتروگرافي و نمودارهاي

پتروفیزيكي مقايسه گرديدند ).(Lucia, 2007
به منظور تعیین درصد تخلخل و نوع آن (اولیه يا ثانويه) ميتوان از نمودارهاي اندازهگیري تخلخل مانند نمودار وزن مخصوص
يا چگالي ،16صوتي ،14نوترون 16و تلفیق آنها استفاده نمود ) .(Serra, 1986; Ellis and Singer, 2008مبناي اندازهگیري تخلخل
در نمودارهاي مذکور با يكديگر متفاوت است .اما هیچكدام از نمودارهاي تخلخل به منظور تفكی

تخلخل مفید از غیرمفید

به طور کامل قابل استفاده نیستند .نمودارهاي چگالي و نوترون مجموع انواع تخلخل اعم از تخلخل بین دانهاي ،قالبي ،حفرهاي
و ريزتخلخل را اندازهگیري مينمايند که در واقع مجموع انواع تخلخل مفید و غیرمفید

ميباشند (Asquith, 1985; Serra,

) . 1986موج تراکمي قابلیت عبور از محیط سیال را ندارد ،لذا درصورت وجود فضاهاي خالي از نوع حفرهاي ،قالبي و
شكستگي در سازند ،موج صوتي تمايل به ناديده گرفتن آنها را داشته و اين گونه فضاها را در محاسبه مقدار تخلخل درنظر
نميگیرد ) .(Anselmetti, and Eberli, 1993; Lucia, 2007; Ellis and Singer, 2008; Weger et al., 2009بنابراين تخلخل
حاصل از نمودار صوتي تخلخل سازند بدون درنظر گرفتن تخلخل ثانويه ميباشد .بنابراين با کم کردن مقدار تخلخل حاصل
از نمودار صوتي از تخلخل بدست آمده از هري

از نمودارهاي چگالي يا نوترون ميتوان مقدار تخلخل ثانويه (بخشي از

تخلخل غیرمفید) را محاسبه کرد (رابطه  .)1درصورتیكه تخلخل غیرمفید عالوه بر انواع ثانويه ،ريزتخلخل موجود در ماتريكس
را نیز شامل ميشود که با استفاده از نمودارهاي تخلخل قابل محاسبه و اندازهگیري نميباشد.

secondary  Density (or Neutron)  Sonic

()6

چرخش گل حفاري و سپس نفوذ آن به درون سازند باعث زونبندي ديواره چاه نسبت به میزان نفوذ گل ميگردد .بطور کلي
در نتیجه اين نفوذ در ديواره چاه سه منطقه قابل تفكی

ميباشد که از ديوارۀ چاه به داخل سازند عبارتند از )1( :منطقه اشغالي

يا شستهشده )0( ،13منطقه عبوري 17و ( )6منطقه دستنخورده يا بكر.(Serra, 1986) 12

11

Helium Porosity
Air Permeability
13
Density
14
Sonic
15
Neutron
16
Flashed Zone
17
Transition Zone
18
Uninvaded Zone
12
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مقدار نفوذ گل به داخل سازند يا ضخامت هر ي

از بخشهاي سهگانه فوق تابع تخلخل و تراوايي سازند و ويژگيهاي سیال

سازندي ميباشد ،بطوريكه در سازندهاي متخلخل و تراوا به دلیل ضخامت زياد اندود گل 13در مقابل سازند ،عمق نفوذ گل
کمتر ميشود .بطور معمول ضخامت ناحیه اشغالي حدود  62تا  72سانتیمتر ميباشد .درصورتیكه سازند داراي هیدروکربن
باشد مقداري از هیدروکربن توسط تراويده گل 02به عقب رانده خواهد شد .اشباع هیدروکربن باقيمانده معموال بین  12تا 42
درصد (برحسب نوع تخلخل يا تراوايي سازند) خواهد بود

(Smith et al., 2003; Ellis and Singer, 2008; Verwer et al.,

.)2011
نمودارهاي مقاومت الكتريكي مقدار مقاومت بخشهاي مختلف ديواره چاه را برمبناي میزان اشباعشدگي آنها از آب و يا
هیدروکربن اندازهگیري مينمايد .بنابراين با توجه به )1 :مقاومت گل حفاري (تابع نوع گلهاي حفاري :نوع نفتي ،آب شیرين
يا آب شور) )0 ،مقاومت سیال درونسازندي (تابع نوع سیال سازندي :آب ،نفت يا گاز) و  )6درصد و نوع تخلخل سازندي،
نمودار تغییرات مقاومت سازندي در نواحي سهگانه ديواره چاه متفاوت خواهد

بود ;(Asquith, 1985; Smith et al., 2003

) .Verwer et al., 2011از آنجا که در اين مطالعه گل حفاري آب شور ) (Rmf=0.01 ohm mو سیال سازندي نفت ميباشد،
بنظر ميرسد ضمن اينكه مقاومت منطقه شستهشده ) (Rxoيا کمعمق بايستي کمتر از مقاومت منطقه دستنخورده ) (Rtيا عمیق
باشد (شكل  ،)6مقادير مقاومت در اين دو بخش و اختالف آنها با يكديگر در بازههاي عمقي مختلف ديواره چاه نشاندهنده
تغییر در درصد و نوع تخلخل سازند است .بطوريكه در بخشهاي گل-پشتیبان 01که تخلخل عمدتاً از نوع ريزتخلخل
ماتريكس و يا ريزتخلخل بین ريزبلورهاي دولومیت است ،فیلتره گل حفاري قابلیت حرکت در اين فضاهاي خالي کوچ
را نداشته و لذا نفوذ خیلي کم فیلتره گل حفاري در اين سازند باعث ميشود که  Rtبه دلیل وجود نفت در فضاهاي خالي
منطقه دستنخورده باال بوده و  Rxoنیز همچنان باال باقي بماند .برعكس در زونهاي حاوي تخلخلهاي مفید بیندانهاي و
بینبلوري که ارتباط فضاها با يكديگر مناسب مي باشد ،نفوذ فیلتره گل به اين بخش سازند خوب بوده و مقاومت منطقه
شستهشده نسبت به منطقه دستنخورده کمتر خواهد بود .بعبارت ديگر در زونهاي دانه ريز با تراوايي کم ،ضمن باالبودن
مقادير  Rxoو  ، Rtاختالف مقدار اين دو مقاومت کم است ،درصورتیكه در زونهاي تراوا با تخلخل مفید باال ،مقادير  Rtزياد
و  Rxoکم بوده بنابراين اختالف اين دو مقدار مقاومت باال است ) .(Smith et al, 2003البته وجود شكستگيها در زونهاي با
تخلخل و تراوايي پايین باعث ميشود که مقدار مقاومت ،به ويژه در منطقه عمیق ) ،(Rtبه شكل غیرقابل انتظاري افزايش يابد
که اين موضوع در زونبندي مخازن شكافدار 00بايستي مورد توجه قرار گیرد .در اين مطالعه باتوجه به اين ويژگي زونهاي
متشكل از انواع تخلخل مفید و غیرمفید از يكديگر متمايز گرديدند .)(Smith et al., 2003; Verwer et al., 2011

19

Mud Cake
Mud Filtrate
21 Mud-dominated
22 Fractured Reservoirs
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شکل  (A) :3نمودار شماتیک مقدار مقاومت در مناطق يا زونهای سهگانه اشغالی ،عبوری و دستنخورده هدر حالتیکه مقاومت فیلتره گل
حفاری به مراتب کمتر از سیال سازندی است) و ) (Bتغییرات مقدار نمودار مقاومت مناطق کمعمق و عمیق ،مقدار جدايش آنها و ارتباج آن
با کیفیت مخزنی.

 .4زونبندی افق کربناته مورد مطالعه
پس از انجام مطالعات زمینشناسي ،نتايج اين مطالعات در مقابل ويژگيهاي پتروفیزيكي افق مورد مطالعه ترسیم گرديد
(شكلهاي  4و  .)6در اين شكلها ،تغییرات سنگشناسي ،درصد کانديهاي تشكیلدهنده ،مقادير تخلخل و تراوايي مغزه،
تخلخل حاصل از نمودارهاي پتروفیزيكي و نمودار مقاومت در بخشهاي شستهشده ) (Rxoو دست نخورده ) (Rtبه تصوير
کشیده شد.
نمودارهاي تخلخل چگالي ،صوتي و اختالف تخلخل چگالي و صوتي که معرف درصد فضاهاي خالي بزر

غیرمرتبط06

ميباشد ،در شكلهاي مذکور ،نشان داده شده است .همانطور که در بخش روش مطالعه اشاره گرديد ،نمودار تغییرات اختالف
تخلخل چگالي و صوتي ،فراواني بخشي از تخلخل غیرمفید (انواع قالبي ،حفرهاي و شكستگي) مخزن را نشان ميدهد
درصورتيکه ريزتخلخل موجود در ماتريكس سنگ آه

يا بین بلورهاي ريز دولومیت ،بويژه در بافتهاي گل-پشتیبان نیز

بخش ديگري از تخلخل غیرمفید (غیرمرتبط) در مخزن به شمار ميرود که با مقايسه مقادير مقاومت در دو بخش شستهشده
و دست نخورده قابل شناسايي ميباشد ) .(Smith et al., 2003; Lucia, 2007; Verwer et al., 2011بنابراين مقادير مقاومت
در اين دو بخش ميتواند مبنايي براي تفكی

زونهاي تراوا و ناتراوا يا شناخت انواع تخلخل (مفید و غیرمفید) در مخزن

باشد .در اين مطالعه نیز براساس مقادير اين مقاومتها و میزان جدايش نمودار تغییرات آنها (شكلهاي  4و )6و تلفیق آنها با
مقادير تخلخل و تراوايي مغزه و نمودارهاي پتروفیزيكي و مطالعات زمینشناسي ،تعداد  16زون مخزني شناسايي گرديد
(جدول  .)1در ادامه ويژگيهاي زمینشناسي و پتروفیزيكي هر ي

از اين زونها ارائه ميگردد.

Separated Vugs

64
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شکل :4ستون لیتولوژی ،کانیشناسی ،تخلخل-تراوايی مغزه و الگ و مقادير مقاومت در بازه های 1-7
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شکل :5ستون لیتولوژی ،کانیشناسی ،تخلخل-تراوايی مغزه و الگ و مقادير مقاومت در بازه های 8-13
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جدول :1متوسط مقادير تخلخل ،تراوايی ،مقاومت ،لیتولوژی و انواع تخلخل در بازه های مورد مطالعه
متوسط

بازه

ليتولوژي

Rxo

Rt

Rt - Rxo

متوسط

درصد

تراوايي

تخلخل

مغزه

مغزه

()mD

متوسط
تخلخل
قابل

انواع تخلخل

روئيت

وضعيت
مخزني

()%

1

دولستون

3.47

37.90

34.43

13.61

106.90

17.90

بينبلوري ،قالبي و
حفرهاي

زون تراواي
مخزني

2

دولستون

47.09

256.5

209.46

7.60

13.14

3.95

ريزتخلخل بينبلوري

زون ناتراوا

3

دولستون

4.48

32.02

27.54

15.75

6.45

7.94

بينبلوري ،قالبي و
حفرهاي

زون تراواي
مخزني

4

دولستون

15.20

39.82

24.62

8.42

1.94

1.57

بينبلوري

زون ناتراوا

5

سنگ آهك

13.38

17.82

8.57

12.11

5.45

5.40

ريزتخلخل ماتريكس

زون ناتراوا

6

دولستون

3.77

16.24

12.47

14.90

11.70

21.20

بينبلوري ،قالبي و
حفرهاي

زون تراواي
مخزني

7

سنگ آهك

17.32

37.99

23.22

1.04

1.28

2.10

ريزتخلخل ماتريكس

زون ناتراوا

8

دولستون

20.30

90.13

72.36

10.60

2.64

10.50

بينبلوري ،قالبي و
حفرهاي

زون تراواي
مخزني

9

دولستون

3.30

6.40

3.10

9.50

0.53

4.46

ريزتخلخل بينبلوري

زون ناتراوا

10

سنگ آهك
دولوميتي،
سنگ آهك و
دولوستون

32.56

35.32

14.89

5.10

1.10

2.40

ريزتخلخل بينبلوري و
ريزتخلخل ماتريكس

زون ناتراوا

11

دولوستون
آهكي

7.82

20.20

12.86

11.90

12.70

9.10

بينبلوري ،قالبي و
حفرهاي

زون تراواي
مخزني

12

13

سنگ آهك
دولوميتي و
دولستون
آهكي

15.25

26.14

12.58

4.88

1.10

2.80

ريزتخلخل بينبلوري

زون ناتراوا

دولستون

2.40

24.77

22.38

19.47

40.00

12.95

بينبلوري ،قالبي و
حفرهاي

زون تراواي
مخزني

مطالعۀ نمونههاي مغزه و مقاطع نازک متعلق به زونهاي  6 ،1و  ،3نشان ميدهد که اين زونها عمدتا از دولستون تشكیل
شده و فضاهاي خالي ثانويه شامل انواع قالبي و حفرهاي موجود در آنها از طريق تخلخلهاي اولیه از نوع

بینبلوري13

(شكلهاي  A-3و ( )B-3تا  6درصد) به يكديگر مرتبط شدهاند .در اين زونها بدلیل اينكه فضاهاي خالي ثانويه تا حدودي
توسط فضاهاي خالي بینبلوري با يكديگر ارتباط پیدا نمودهاند ،تخلخل و تراوايي مخزن افزايش يافته است (جدول  .)1شكل
 4نیز اختالف مقادير  Rxoو  Rtرا در اين سه بازۀ عمقي ،که مؤيد نفوذپذيري بیشتر اين بخشها در مخزن ميباشد ،را نشان
ميدهد .نمودارهاي صوتي و چگالي نشان ميدهد که بخشي از فضاهاي خالي در اين دولستونها از نوع ثانويه (حفرهاي و
قالبي) ميباشد (شكلهاي  C-3و  )D-3که توسط فضاهاي خالي بین بلوري با هم ارتباط دارند.
Intercrystalline Porosity
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مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از نمونههاي متعلق به اين سه بازه (شكل  )4نیز نشان ميدهد که )1 :تخلخل در اين نمونههاي
دولومیتي از انواع بیندانهاي ،بینبلوري ،حفرهاي و قالبي بوده و  )0مقدار متوسط تخلخل قابل روئیت در زونهاي  6 ،1و ،3
به ترتیب 7/34 ،17/3 ،و  01/0درصد ميباشد.
زونهاي دولومیتي 0و  4مقادير تخلخل و تراوايي مغزه کمتري را نشان ميدهند .از طرفي مقادير  Rt ، Rxoو اختالف کم اين
دو مقاومت در اين دو بازۀ عمقي حاکي از اين است که تخلخل کم موجود در اين زونها از نوع ريزتخلخل بین بلوري بوده
که تراوايي کمي به سنگ ميدهد .شكل  4نیز نشان ميدهد که در اين زونها تخلخل حاصل از ال

که مقدار آن کمتر از 0

درصد ميباشد از نوع ريزتخلخل بینبلوري است .مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از اين زونها (شكل  )E-3نیز مؤيد همین
موضوع است ،بهطوريکه متوسط درصد تخلخل قابل روئیت در بازه  0و  ،4به ترتیب 6/36 ،و  1/67درصد ميباشد.
نمونههاي مغزه از زون  0نشان داد که باال بودن خیلي زياد مقدار  Rtدر اين زون به دلیل وجود شكستگيها در دولومیتهاي
ريزبلور آن ميباشد .بنابراين بايستي نقش شكستگيها را در ايجاد عدم انطباق بین مقدار تراوايي ماتريكس سنگ با مقدار

Rt

مورد توجه قرار داد.
زونهاي  6و  7که متشكل از آه هاي اسكلتي با بافت پكستون ميباشند (شكل  )G-3مقادير تخلخل و تراوايي مغزه پائیني
را نشان ميدهند .مقادير مقاومت  Rt ، Rxoو اختالف کم آنها در اين دو بازه حكايت از اين دارد که سنگ فاقد تخلخل مفید
بوده و تخلخلهاي کم موجود عمدتاً از نوع ريزتخلخل ميباشند .بنابراين زونهاي آهكي مذکور به عنوان زونهاي ناتراوا در
مخزن محسوب ميشوند .مطالعه مقاطع نازک تهیهشده از نمونهها (شكل  )G-3نشان ميدهد که مقدار متوسط ريزتخلخل
موجود در نمونههاي متعلق به زونهاي  6و  ،7به ترتیب 6/4 ،و  0/1درصد ميباشد.
زونهاي  11 ،2و ( 16شكل  )6که متشكل از دولستونها و دولستونهاي آهكي با بافت گل-پشتیبان ميباشند اختالف نسبتا"
زيادي بین مقادير Rxoو  Rtنشان ميدهند .بعالوه مقدار متوسط تخلخل مغزه در بازه  11 ،2و  ،16به ترتیب11/3 ،12/3 ،
و  13/47درصد و مقدار متوسط تراوايي مغزه ،به ترتیب 10/7 ،0/34 ،و  42میليدارسي ميباشد .شكل  6نشان ميدهد که از
مجموع تخلخل ال

موجود در زونهاي مذکور (تا  10درصد) ،تخلخل نوع بینبلوري و ثانويه نوع حفرهاي و قالبي ،به

ترتیب ،تا  2و  6درصد را تشكیل ميدهند .در اين زونها ،فضاهاي خالي بین بلوري ارتباط نسبتاً مناسبي بین حفرات ثانويه
موجود ايجاد کرده که باعث افزايش نسبي تراوايي در اين مناطق گرديده است .شكل  3تصاوير مربوط به مقاطع نازکي که از
نمونههاي مربوط به اين زونها تهیهشده را نشان ميدهد .همانطور که ديده ميشود تخلخل غالباً از نوع بین بلوري ،حفرهاي
و قالبي ميباشد .متوسط مقدار تخلخل قابل روئیت در زونهاي  11 ،2و  ،16به ترتیب 3/1 ،12.6 ،و  10/36درصد ميباشد.
در زون  3که ي

مادستون دولومیتي ميباشد مقاومت  Rxoو  Rtافت شديد يافته ،بعالوه اختالف مقادير مقاومت نیز کاهش

مي يابد .با توجه به نحوه تغییرات مقادير مقاومت در اين زون مادستون دولومیتي به نظر ميرسد که تخلخل عمدتاً از نوع
ريزتخلخل بینبلوري بوده که ارتباط چندان خوبي نداشته و نهايتاً با ي

زون ناتراواي غیرمخزني مواجه باشیم .شكل  4نشان

میدهد که تخلخل نمودار صوتي که از نوع بینبلوري است کمتر از  7درصد بوده و تخلخلهاي ثانويه از نوع حفرهاي نیز در
محدوده  2-1درصد تغییر ميکند .مطالعات میكروسكوپي مقاطع نازک نیز نشاندهنده درصد کم تخلخل (متوسط تخلخل
کمتر از  4/6درصد) از نوع ريزتخلخل بینبلوري و بسیار کم از نوع حفرهاي ميباشد.
در زون  12که از قاعده به سمت باال متشكل از دولستونهاي آهكي ،آه

و دولستون ميباشد اختالف خیلي کم مقادير

مقاومت  Rxoو  Rtنشاندهنده تخلخل ناچیز موجود در اين بازه از نوع ريزتخلخل ميباشد .بنابراين اين زون به عنوان ي
بازه ناتراواي غیرمخزني محسوب ميشود .شكل  6نشان ميدهد که در زون  12فضاهاي خالي موجود از نوع ريزتخلخل
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مقدار بسیار کم حفرهاي ميباشد .تصاوير میكروسكوپي تهیهشده از نمونههاي متعلق به زون ( 12شكل  )H-3نیز نشان ميدهد
که تخلخل در اين رخسارههاي پكستوني دانه افزون102بسیار کم (با متوسط تخلخل قابل روئیت  0.4درصد) و از نوع
ريزتخلخل ميباشد.
B

AA

D

C

C

F

E

E

H

G

شلکل  :6تصلوير مربوج به مقاطع نازك تهیه شلده از نمونههای مورد مطالعه )A .دولستون با بلورهای درشت هزونهای  1و .)13
تخلخل و تراوايی مغزه ،به ترتیب  14/5درصد و  75/7میلیدارسی؛  )Bنمايی نزديکتر از نمونه دولستون شکل A؛  )Cدولستون با
بافت وکسلتون اسلکلتی هزون )6؛ درصلد بااليی از تخلخل آن از نوع قالبی و حفرهای اسلت .تخلخل و تراوايی ،به ترتیب11/6 ،
درصللد و  17/32میلیدارسللی؛  )Dنمايی نزديکتر از نمونه دولسللتون شللکل  C؛  )Eدولسللتون با بلورهای ريز دولومیت و بافت
وکسلتون اسللکلتی ه زونهای  4 ،2و  .)9در اين نمونهها بدلیل ارتباج ضلعیف فضللاهای ريز بین بلوری تراوايی نیز کم میباشللد.
Grain-dominated
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تخلخل و تراوايی ،به ترتیب  5/13درصلد و  1/61میلیدارسی؛  )Fدولستون ريز بلور هزون )9؛ تخلخل عمدتاً از نوع بینبلوری و
بعضللا قالبی اسللت .تخلخل و تراوايی ،به ترتیب  7/2درصللد و  1/9میلیدارسللی؛  )Gآهک دولومیتی با بافت وکسللتون اسللکلتی
هزونهای  7و ) 11؛ فضاهای خالی آن از نوع ريزتخلخل ماتريکد .تخلخل و تراوايی خیلی کم است .تخلخل و تراوايی ،به ترتیب
 2/85درصلد و  1/53میلیدارسلی؛  )Hآهک دانه ريز با بافت وکسلتون اسکلتی هزون )11تخلخل عمدتاً ريزتخلخل است .کیفیت
مخزنی در اين نمونه بسیارپائین است .تخلخل و تراوايی مغزه ،به ترتیب  1/74درصد و  1/15میلیدارسی.

ماهیت متفاوت ريزتخلخلهاي موجود در سنگ آه

و دولستون به گونهاي است که ريزتخلخلهاي بینبلوري در دولستونها

شبكه فضاي خالي بهتري را نسبت به ريزتخلخلهاي موجود در ماتريكس آهكي ،جهت ارتباط فضاهاي خالي ثانويه از نوع
حفرهاي و قالبي ايجاد مينمايد .بنابراين با در نظرگرفتن اين پیش فرض ،در زون  ،12به تدريج که از قاعده زون به سمت
بخش میاني مي رسیم با افزايش درصد آه  ،تخلخل و تراوايي مغزه و ال

کاهش پیدا کرده و مقدار  Rxoو  Rtافزايش و

اختالف آنها به شدت کم ميشود .با افزايش درصد دولومیت از بخش میاني به سمت بخش بااليي زون ،ضمن افزايش تخلخل
بینبلوري شاهد کاهش مقدار  Rxoو اختالف مقادير  Rxoو  Rtو بهبود کیفیت مخزني ميباشیم.
بازه  10نیز که متشكل از آه

دولومیتي و دولستون آهكي با بافت وکستون تا پكستون ميباشد ضمن افزايش مقدار

Rxo

نسبت به بازه مخزني زير آن (بازه  ،)16کاهش مقدار تخلخل و تراوايي را نشان ميدهد (شكل  .)6افزايش مقدار  Rxoبه
سمت بخش باالي اين زون ،همراه با افزايش درصد آه  ،کاهش درصد تخلخل و کاهش تراوايي است .مقايسه مقادير
تخلخل حاصل از نمودارهاي چگالي و صوتي (شكل  )6و همچنین تصاوير میكروسكوپي نمونهها نشان ميدهد که به دلیل
اينكه تخلخل در اين رخسارههاي گل-پشتیبان غالباً از نوع ريزتخلخل ميباشد ،تراوايي به شدت کاهش يافته و اين زون را
در زمره زونهاي غیرمخزني قرار ميدهد.
در شكل  ،7ابتدا و انتهاي هر ي

از خطوط رسم شده نشاندهنده متوسط مقادير  Rxoو  Rtدر هر زون ميباشد .از طرف ديگر

شیب اين خطوط متوسدط اختالف مقادير  Rxoو  Rtدر زونهاي مختلف ميباشد .مقايسه مقادير مقاومت و همچنین شیب
خطوط با متوسط مقادير تخلخل و تراوايي مغزه در هر زون (جدول  )1نشان ميدهد که بهترين زونهاي مخزني زونهايي
هستند که  Rxoدر آنها کمتر از  12اهممتر بوده و  Rtبیشتر از  12اهممتر باشد .با افزايش اختالف  Rxoو  Rtنیز کیفیت مخزني
بهبود مييابد .بنابراين مطابق شكل  6زونهاي  3 ،11 ،16 ،1و  6به ترتیب بهترين زونهاي مخزني محسوب ميشوند.
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شکل  :7ارتباج بین متوسط مقادير مقاومت در منطقه شستهشده و دست نخورده با متوسط مقادير تخلخل و تراوايی مغزه در زونهای مختلف
مخزن

کاهش کیفیت مخزني از زون  1به سمت زون  6ارتباط مستقیم با کاهش شیب خط  Rt – Rxoدر اين زونها دارد .در بازه 3
از طرفي مقدار  Rxoکمتر از  12اهممتر اسدت و از طرفي ديگر مقدار  Rtنیز خیلي کم ميباشد .بنابراين بازه  3به عنوان زون
فاقد هیدروکربور با ريزتخلخل موجود در ماتريكس محسدوب ميشود .شیب کم خط  Rt – Rxoدر بازه هاي  7 ،10 ،6و 12
نشداندهنده ناتراوا بودن اين زونها ميباشدد .مطالعه مقاطع نازک مربوط به اين زونها (شكل  )3نیز تائیدکننده اين موضوع
است.

 .5نتايج
اين مطالعه نشدان داد که نمودارهاي مقاومت به عنوان ابزاري کارآمد در تفكی

تخلخل مفید و غیرمفید ،شدناسايي زونهاي

تراوا و در نتیجه زونبندي مخزن قابل اسدددتفاده ميباشدددند .روشهاي پتروفیزيكي تعیین تخلخل اعم از نمودارهاي چگالي،
صوتي و نوترون ،مقادير تخلخل کل و درصد تخلخل ثانويه (شامل انواع حفرهاي ،قالبي و شكستگي) را تعیین ميکنند اما از
آنجا که رفتار اين الگها نسدبت به فضداهاي خالي بیندانهاي ،بینبلوري و ريزتخلخل ماتريكس مشابه ميباشد قادر به تعیین
بخشددي از تخلخل غیرمفید ،که نوع ريزتخلخل ميباشددد ،نیسددتند .با توجه به اينكه فضدداهاي خالي ريز موجود در ماتريكس
سددنگ آه  ،در رخسددارههاي گل-پشددتیبان ،و يا ريزتخلخل بینبلوري در دولسددتونهاي دانهريز ارتباط مناسددبي با يكديگر
نددارند ،نقش چندان مهمي در افزايش تراوايي سدددنگ ايفا نخواهند کرد .با اسدددتفاده از نفوذ متفاوتِ فیلتره گل حفاري در
بخشهداي تراوا و ناتراواي مخزن ،ميتوان زونهاي حاوي تخلخلهاي غیرمفید و مفید را از يكديگر تفكی

نمود .بنابراين

در مواردي که دسددترسددي به نمونههاي مغزه ممكن نیسددت ،با تلفیق نمودارهاي پتروفیزيكي مذکور ميتوان در گسددتره مورد
مطالعه زونبندي مخزني انجام داد .البته توجه به نتايج مطالعه انواع تخلخل در بررسدديهاي ماکروسددكوپي و میكروسددكوپي
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نمونههاي مغزه و همچنین توجه به زونهاي داراي شكستگي ميتواند نقش مهمي در ارزيابي دقیقتر اين روش در زونبندي
.مخزن داشته باشد
" هیئت تحريريه مجله از آقايان دکتر علي معلمي و دکتر رضا موسوي حرمي و دکتر محمد کرامتي که داوري مقاله را به
"  تشكر و قدرداني مينمايد،عهده داشته اند
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چکیده
اين مطالعه قصد دارد تا میان اليههاي شیلي سازند بورگان در اين میدان نفتي را از ديدگاه پايداري ديواره چاه شناسايي کند.
در روند انجام اين مطالعه مجموعه اي از اطالعات و نمونهها شامل نمونه هاي مغزه از میدان تهیه شده و ي

مطالعه موردي

با جزيیات ارائه ميشود .براي تعیین کاني شناسي نمونه ها آزمايشات پراش اشعه ايكس روي نمونه هاي تودهاي انجام گرفته
است .کانيهاي رسي نمونهها استخراج شده و به روشهاي نرمال ،حرارتي و اشباع اتیلني آمادهسازي شده و مجدداً آزمايشات
پراش اشعه ايكس انجام گرفتند .مرحله بعد مطالعه با میكروسكوپ الكتروني و اندازهگیري ظرفیت تعويض کاتیوني 1نمونهها
ميباشد .با طیف سنجي پرتو گاما و استفاده از کراس پالت نوع کانيهاي رسي نمونهها مشخص گرديدند .کوارتز و کاني
هاي رسي کائولینیت و ايلیت فراوانترين کانيهاي موجود در نمونه ها محسوب ميشوند .سازند شیلي مورد مطالعه تمايل
چنداني به آبگیري و تورم از خود نشان نمي دهد و مشكل آماس در تماس با سیاالت حفاري پايه آبي را ندارد .پايین بودن
مقادير ظرفیت تبادل کاتیوني اين مسئله را تايید ميکند .تصاوير میكروسكوپ الكتروني نیز نفوذپذيري پايین سنگ را نمايش
ميدهد .مي توان نمونهها را جزء گروه شیل هاي ورقه اي و شكننده تقسیم بندي کرد که به هنگام حفاري میتوانند منجر به
شكست سازند در امتداد سطوح اليهبندي و ريزش ديواره چاه گردند .طراحي شیمیايي سیال حفاري در حل مشكل ناپايداري
ديواره چاه در اين سازند چندان موثر نخواهد بود و تنها ممانعت از نفوذ فشار و سیال حفاري با استفاده از مواد پرکننده مي
تواند پايداري را بهبود بخشد .مناسبترين روش در پايدارسازي ديواره چاه در اين سازند استفاده از روش هاي مكانی

سنگي

مانند انتخاب جهت و شیب مناسب چاه مي باشد.
کلمات کلیدی :سازند بورگان ،پايداري ديواره چاه ،ريزش شیل ،کاني رسي ،شیل هاي ورقهاي

Cation Exchange Capacity
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 .1مقدمه
شیلها سنگهاي رسوبي دانهريزي هستند که مقادير متوسط به باال از کانيهاي رسي دارند .ويژگي مشخصه شیلها ورقهورقه
شدن يا شكستن آنها در امتداد سطوح اليهبندي است .اين سنگها به علت ويژگيهاي خاصشان عامل بسیاري از مشكالت
در حین عملیات حفاري هستند .برخي از عوامل مكانیكي مانند فشار گل حفاري ،تنشهاي حرارتي ،ضربه زدن و مكش به
دلیل حرکت رشته حفاري و يا حرکت پالستیكي شیلها و عوامل شیمیايي مانند هیدراسیون يا دفع آب ميتوانند باعث تغییر
شكل و يا تخريب شیلها و در نهايت ايجاد مشكالت در عملیات حفاري شوند .از نتايج ناپايداري شیلها ميتوان به
مشكالتي مانند ناپايداري ديواره چاه ،افزايش گشتاور و درا

در رشته حفاري ،هرزروي گل ،افزايش جامدات گل ،افزايش

قطر چاه ،سیمانکاري ضعیف ،تنگ شدن چاه و يا گیر کردن رشته حفاري اشاره کرد .اين مشكالت را ميتوان با روشهاي
مكانیكي مثل طراحي شیب و جهت مناسب چاه ،افزايش وزن گل يا تراشیدن ديواره چاه و يا روشهاي شیمیايي مثل استفاده
از سیاالت حفاري طراحيشده برطرف کرد .مجموع اين مشكالت هر ساله به اتالف زمان و هزينههاي بسیار زياد در صنعت
حفاري منجر ميشوند ]1و.[4
ي

برنامه کاهش مشدكالت حفاري و هزينه ها در سدازندهاي شدیلي همواره شدامل ي

مرحله مطالعه جامع سازند شیلي

میباشدد .اهداف اولیه شناسائي شیل ه ا تعیین نوع کاني هاي رسي موجود در نمونه شیل،خصوصیات سیال موجود در حفره
شدیل ،مقدار فعالیت شدیل و تعیین ويژگیهاي مشكل ساز شیل ها مثل آماس و پراکندگي و غیره میباشد .تعیین خصوصیات
فیزيكي شددیل بايسددتي دومین گام باشددد .اين امر مسددتلزم بررسددي میزان سددختي ،شددكنندگي ،تعداد شددكسددتگي ( اعم از
شدكسدتگيهاي خیلي باز تا درزههاي ريز بموازات سدطوح چینه بندي ) و تشخیص شكستگيهائي که پر شدهاند يا با ي
ماده محلول سدیمان شددهاند مي باشدد .روش هاي شدناسدايي شدیل ها شدامل روش هاي مستقیم و غیر مستقیم مي باشند.
روشهاي مستقیم مثل مطالعه عكس هاي میكروسكوپ الكتروني ) ،(0SEMمطالعه پراش اشعه ايكس ) (6XRDو فلورسانس
اشدعه ايكس ) (4XRFمي باشد .روش هاي غیر مستقیم مثل شناسائي پتروفیزيكي شیل ها ،مطالعه وضعیت پايداري چاه در
چاه هاي حفر شدده و غیره هسدتند .براي دسدتیابي به نتايج دقیق در آزمايشدات شناسائي شیل ها نمونه ها بايد شرايط اولیه
خود را حفظ کرده باشدند .مطالعات و تحقیقات فراوان براي شناخت و درمان دقیق مشكالت حفاري ناشي از شیلها انجام
شددددهاند اما هنوز راه حلي کامل براي اين مشدددكالت ارايه نشدددده اسدددت .همه متخصدددصدددان بر اين باوراند که نميتوان
دسدتورالعملي واحد در سدطح جهاني براي رفع مشدكالت شدیلها پیشنهاد داد بلكه بايد براي هر منطقه براساس مشكالت
خاص موجود بهترين راه حل ممكن را ارايه کرد ]1،6و.[16

 .2روش کار و بحث
 1.2نمونه برداری
شناسايي و تشخیص کانيهاي رسي با نمونهبرداري آغاز ميشود .با توجه به نوع و تعداد آزمايشها به مقدار الزم از مغزهها
و کندههاي شیلي سازند نمونهبرداري ميشود .بهتر است محل دقیق نمونهبرداري براي هر کدام از آزمايشها در نقشه منطقه
2

Scanning Electron Microscopy
X-Ray Diffraction
4
X-ray fluorescence
3
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مشخص شود .سازند بورقان با سن کرتاسه از مهمترين سنگ مخزن هاي هیدروکربوري خلیج فارس محسوب مي شود.
سازند بورگان میدان نفتي متشكل از ماسه سنگ هاي خیلي دانه ريز تا دانه متوسط ،رس سنگ ،شیل هاي آهكي و توالي
هاي محدود کربناته مي باشد ]0و .[2با توجه به نوع آزمايشات به تعداد ومقدار مورد نیاز ازمغزه هاي شیلي سازند بورگان
مربوط به عمق  0022تا  0064چاه  xمیدان که توسط کارفرما در اختیار قرار گرفته بود نمونه برداري صورت گرفت .آزمايشات
و روشهاي شناسايي با استفاده از تجارب آزمايشگاهي همكاران در پژوهشگاه صنعت نفت و همچنین نتايج مطالعات مقاالت
چاپ شده مرتبط تعیین و اجرايي گرديد]  . [6اين نمونه ها براي انجام آزمايشات الزم جهت مطالعه و شناسايي کانیهاي رسي
میان اليه هاي شیلي شامل آنالیز پراش اشعه ايكس ( ،)XRDمطالعه میكروسكوپ الكتروني ) ، (SEMآزمايش فلوئورسانس
پرتو ايكس( )XRFو غیره مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

 2.2شناسايی کانی های رسی
بطور کلي خواص هر گونه سنگ رس اعم از شیل يا کلي استون با

گروه اصلي کانیهاي رسي موجود در آن مشخص مي شود .

مهمترين و فراوانترين اين کانیهاي رسي کائولینیت ،ايلیت ،مونتموريلونیت و کلريت مي باشند .با توجه به اندازه بسیار ريز
ذرات رسي ،مطالعه آنها تنها با روشهايي ويژه مانند يكي از روشهاي آنالیز پراش اشعه ايكس ،مطالعه فلورسانس اشعه
ايكس و يا با میكروسكوپ الكتروني ممكن است ] .[13عالوه بر نوع کاني رسي ،برخي آزمايشات ديگر مثل اندازه گیري
قابلیت تعويض کاتیوني ) (6CECو طیف سنجسي پرتوهاي گاما 3در آزمايشگاه قابلاندازهگیرياند ]6و .[3

 3.2مطالعات توده ای پراش اشعه ايکد

7

ذرات رس را به علت اندازه بسیار کوچكشان نميتوان با روشهاي ماکرو يا میكروسكوپي مطالعه کرد .در اين بخش از
مطالعه ،جهت شناسايي کانيهاي اصلي تشكیل دهنده سنگ نمونه هاي انتخاب شده مورد مطالعه قرار گرفتن .گراف هاي
آزمايشات پراش اشعه ايكس براي چهار نمونه انتخابي در اشكال  1تا  4ارائه شده اند .پی

هاي مربوط به کوارتز و کائولینیت

در گراف ها مشخص شده اند .کاني هاي عمده تشكیل دهنده نمونه هاي شیلي سازند بورگان  ،کوارتز و کاني هاي رسي مي
باشند .نتايج حاصل از آزمايشات شامل عمق نمونه ها و درصد نیمه کمي کاني هاي تشكیل دهنده سنگ ها در جدول 1
مشاهده مي شود.

5

Cation Exchange Capacity
Gamma ray Spectrometry
7
Bulk XRD
6
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شکل :1گراف پراش اشعه ايکد مربوج به نمونه XB1

شکل :2گراف پراش اشعه ايکد مربوج به نمونه XB5

شکل :3گراف پراش اشعه ايکد مربوج به نمونه XB20

شکل :4گراف پراش اشعه ايکد مربوج به نمونه XB33

جدول :1درصد نیمه کمی کانی های اصلی توسط پراش اشعه ايکد

درصد کاني ها

عمق

نمونه

0023/0

XB-1

00

0011/7

XB-4

11

76

0014/36

XB-5

3

26

0

0012/1

XB-10

07

30

-

-

0006/46

XB-17

2

20

0

1

کائولینیت

کوارتز

فلدسپات

کلسیت

پیريت

هالیت

46

4

4

16

4

0

-

-

6

-

1

0

6

4

6

1
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0004/36

XB-20

12

73

0

1

6

1

0003/36

XB-23

2

20

0

1

0

1

ادامه جدول 1

0066

XB-28

06

62

-

6

7

6

0066/2

XB-33

12

70

0

0

1

11

 4.2مطالعات پراش اشعه ايکد برای بخش رسی

8

در شناسايي کاني رسي کائولینیت در حضور ساير رس ها به علت همپوشاني پی

ها مشكالتي وجود دارد .به منظور

شناسايي دقیقتر انواع کانیهاي رسي موجود در نمونه هاي سنگ و همچنین درصد نیمه کمي هر ي

از آنها بخش رسي نمونه

هاي سازند استخراج شده و با روش هاي نرمال حرارتي و اشباع اتیلن گاليكولي به شرح زير آماده سازي شدند .پس از
پودر کردن نمونه ها ،به منظور حذف کانیهاي کربناته ،سیلیسي و مواد آلي ،نمونه ها به ترتیب ،در معرض اسید کلريدري ،
اسید فلوريدري

و آب اکسیژنه قرار گرفتند .پس از حذف مواد کربناته ،سیلیسي و آلي ،بخش باقیمانده با  622میلي لیتر آب

مقطر مخلوط شده و در استوانه مدرج ريخته مي شود و با استفاده از قانون استوک و روش کاربردي معمول در دانشگاه
استراسبور فرانسه جداسازي کانیهاي رسي صورت مي گیرد .کانیهاي رسي جدا شده پس از انتقال روي  6المل جداگانه ،به
صورت سه نمونه متفاوت جهت مطالعه با اشعه ايكس آماده شدند ،اين سه نمونه عبارتند از:

. 1اولین نمونه در درجه حرارت معمولي خش

شده و به عنوان نمونه نرمال شناخته

مي شود.

. 0دومین نمونه در دماي  32درجه سانتیگراد و حداقل به مدت  13ساعت با اتیلن گلیكول

اشباع مي گردد.

 .6سومین نمونه به مدت  0ساعت در معرض حرارت  662درجه سانتیگراد قرار مي گیرد.

هر ي

از کانیهاي رسي مي توانند روي هر ي

از پی

هاي نرمال ،اتیلن گلیكول و حرارتي تقويت شده يا از بین بروند و به

اين ترتیب قابل شناسايي باشند .گراف هاي آزمايشات پراش اشعه ايكس براي بخش رسي چهار نمونه انتخابي در اشكال 6
تا  2ارائه شده اند .نمودار مربوط به نمونه هاي نرمال ،اشباع با اتیلن گلیكول و حرارتي جدا شده اند .پی

مربوط به کائولینیت

در نمودارهاي نمونه هاي نرمال و اشباع با اتیلن گلیكول بخوبي قابل مشاهده مي باشد ،اما به دلیل از بین رفتن کائولینیت در
درجه حرارت  662درجه سانتیگراد پی

آن در نمودار مربوط به نمونه حرارتي حذف مي گردد .بالعكس پی

مربوط به کاني

ايلیت در نمودار نمونه حرارتي نسبت به دو نمودار ديگر تقويت شده و بهتر قابل مشاهده مي باشد ] .[3تفسیر مینرالوژي اين
نمودارها حاکي از اين است که کوارتز ،کائولینیت ،ايلیت و به مقدار کمي اسمكتیت کانیهاي اصلي تشكیل دهنده اين نمونه
هاي شیلي مي باشند .کائولینیت مهمترين کاني رسي موجود درسازند بورگان محسوب میشود ،بطوري که آنالیز نیمه کمي
نمونه ها که با توجه به محاسبات سطح زير منحني صورت گرفته نشان میدهد که کائولینیت حدود  27درصد از کانیهاي رسي
موجود در نمونه را به خود اختصاص داده است درصورتیكه درصد ايلیت درنمونه هاي مختلف از کمتر از  7درصد تا حداکثر
 14درصد تغییر مي کند .نتايج حاصل از آزمايشات شامل عمق نمونه ها و درصد نیمه کمي کاني هاي رسي تشكیل دهنده
سنگ

ها در جدول  0مشاهده مي شود.

XRD Clay Fraction
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شکل :5گراف پراش اشعه ايکد مربوج به بخش رسی نمونه XC1

شکل :6گراف پراش اشعه ايکد مربوج به بخش رسی نمونه XC5

شکل :7گراف پراش اشعه ايکد مربوج به بخش رسی نمونه XC23

شکل :5گراف پراش اشعه ايکد مربوج به بخش رسی نمونه XC29

78

مطالعه جامع اليه های شیلی سازند بورگان ...
جدول  : 2درصد نیمه کمی کانیهای رسی در تعدادی از نمونه های کلويیدی رس انتخابی از مغزه ها جهت شناسايی کانیهای رسی توسط
پراش اشعه ايکد

عمق
(متر)

نمونه

درصد فراواني کاني ها
کائولینیت

ايلیت

کوارتز

فلدسپات

0022/32

XC-1

21

3

12

2

0011/42

XC-4

72

10

12

2

0014/36

XC-5

27

2

6

2

0012/12

XC-11

72

2

14

2

0006/16

XC-17

22

7

6

2

0004/22

XC-19

26

12

7

2

0003/66

XC-23

26

10

6

2

0066/62

XC-29

24

10

4

2

0064/12

XC-34

21

16

6

1

 5 .2آزمايشات فلورساند اشعه ايکد(X-ray Flourencence Spectrometry) XRF
با استفاده از نتايج آزمايش فلورسانس اشعه ايكس ميتوان به درصد عناصر مختلف در ي

نمونه پي برد .جهت شناسايي

دقیق نمونه ها و اظهار نظر در مورد کاني هاي تشكیل دهنده آنها تعداد  6نمونه مورد بررسي و آنالیز قرار گرفت که عمق نمونه
ها همراه با نتايج آزمايشات در جدول  6ارائه گرديده است .کوارتز کاني اصلي تشكیل دهنده نمونه هاي سازند بورقان مي
باشد به عالوه نمونه ها داراي مقداري کائولینیت نیز مي باشند .نتايج حاصل از آزمايشات فلورسانس اشعه ايكس نتايج بدست
آمده از آزمايشات پراش اشعه ايكس را تايید مي کند .آنالیز کلي نمونه ها بوسیله پراش اشعه ايكس حاکي از اين است که به
طور کلي ،درصد کائولینیت در نمونه ها کمتر از  62درصد مي باشد (جدول .)1حال آنكه آنالیز فلورسانس اشعه ايكس در
نمونه ها نشان میدهد که درصد  Al2O3بیش از  02درصد است .از طرفي  Al2O3عمدتا در ترکیب کاني هاي رسي بويژه
کائولینیت با فرمول ] Al4(OH)8[Si4O10قرار ميگیرد .در اين ترکیب  ،مقدار اکسید هاي مختلف  Al2O3 ،SiO2و  H2Oبه
ترتیب برابر  63/6 ،43/36و  14درصد میباشد بنابر اين در نمونه هاي شیلي سازند با مقدار  Al2O3بیش از  02درصد ،مقدار
کائولینیت حداقل در محدوده  46تا  66درصد متغییر خواهد بود .همانطور که مالحظه مي شود نتايج نیمه کمي حاصل از آنالیز
پراش اشعه ايكس مقادير کمتري نسبت به آنالیز فلورسانس اشعه ايكس نشان میدهد  .با توجه به وجود ترکیبات آمورف
همچون بیتومین و مواد آلي و همچنین کاني فلزي پیريت در تمام نمونه ها  ،به نظر مي رسد که وجود اين ترکیبات پی
حاصل از آنالیز پراش اشعه ايكس را تحت تاثیر قرار داده به طوري که پی

هاي

کائولینیت شدت کمتري نشان مي دهد حال آنكه

نتايج حاصل از آنالیز فلورسانس اشعه ايكس متاثر از وجود چنین ترکیباتي نبوده است و بنابراين به نظر مي رسد که نتايج
واقعي تري نشان دهد
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جدول :3درصد عناصر تشکیل دهنده سه نمونه انتخابی

عمق نمونه

درصد ترکیبات
Na2O
2/27

MgO
2/77

Al2O3
60/0

SiO2
62/0

S
1/60

Cl
2/31

K2O
2/47

CaO
2/06

TiO2
1/30

Fe2O3
7

L.O.I
10/3

0006/16

1/10

2/67

02/1

66/2

2/20

1/03

2/33

2/42

1/73

4/44

10/66

0060/4

2/76

2/66

00/6

36/6

2/1

2/63

2/23

2/41

0/22

6/2

10/6

0022/3

 6.2مطالعه با میکروسکوپ الکترونی
به منظور شناسايي کانیها به ويژه کانیهاي رسي و اتوژنی

موجود در نمونه ها ،تعدادي نمونه از بخشهاي شیلي مغزه هاي

سازند بورقان انتخاب گرديد .نمونه هاي انتخابي جهت آمادهسازي با کربن و طال پوشش داده شده و با میكروسكوپ الكتروني
مورد مطالعه قرار گرفتند .شكل  3ي

نمونه عكس تهیه شده از نمونه ها را نشان ميدهد .کانیهاي رسي بخش اعظم سنگ

را به خود اختصاص داده اند .بعضا دانه هاي کوارتز در اندازه ماسه ريز تا سیلت نیز توسط کانیهاي رسي فرا گرفته شده اند.
اشكال ورقه اي کاني کائولینیت که بخش عمده سنگ را تشكیل مي دهد ،قابل مشاهده مي باشند .مطالعه نمونه ها با
میكروسكوپ الكتروني نیز نشان مي دهد که دو کاني کائولینیت و ايلیت مهمترين کانيهاي رسي موجود در نمونه ها مي باشند .

کائولینیت به شكل صفحات هگزاگونال يا کتابي به صورت پر کننده فضاهاي خالي 3ديده مي شود ،در صورتیكه ايلیت به
صورت صفحات نامنظم فضاهاي خالي نمونه ها را فرا گرفته و باعث مي شود که نفوذپذيري نمونهها تا حد زيادي کاهش پیدا
کند ]11و.[14

Pore filling
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شکل :9تصوير تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی از نمونه

تصوير  1و  0نماي کلي از کلي استون  ،تصوير  6و  4نماي بزرگتري از قسمت مشخص شده از تصوير  0را نشان ميدهند.
اشكال ورقه اي کاني کائولینیت به عنوان تشكیل دهنده بخش عمده سنگ قابل رويت است .
تصاوير  6و  3نماي ديگري از ورقه هاي کائولینیت با طول مقیاس  12میكرون مي باشد تصوير  7نماي نزديكتري از بخش
مشخص شده از تصوير  3مي باشد.
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 7.2ظرفیت تبادل کاتیونی کانیهای رسی
ظرفیت تبادل کاتیوني مشخصه اي از کاني رسي است که با فعالیت رس و قابلیت جذب آب و تورم آن متناسب است به
عبارت ديگر کاني هايي که قابلیت تعويض يوني باالتري دارند داراي فعالیت بیشتري بوده و در روند عملیات حفاري مشكل
سازترند .قابلیت تعويض کاتیوني تعداد  3نمونه بروش متیلن بلو در آزمايشگاه اندازه گیري شده و همراه با عمق نمونه ها
در جدول 4ارائه مي شوند .پايین بودن مقادير بدست آمده تاکیدي بر کم بودن فعالیت کانيهاي رسي تشكیل دهنده سازند
هستند ] 7و.[12
جدول :4ظرفیت تبادل کاتیونی نمونه ها

عمق نمونه (متر) ظرفیت تبادل يوني (میلي اکي واالن بر صد گرم)
0022/3

13/17

0011/4

2/33

0014/36

3

0012/1

14

0006/16

3/0

0004

3

0003/66

12/03

0066/6

11/6

0064/1

3/20

 8.2اسپکترومتری پرتوهای گاما
از روش هاي غیر مستقیم شناسايي کاني هاي رسي طیف سنجي اشعه گاماي ساطح شونده از آنها مي باشد .با استفاده از
دستگاه ثبت اشعه گاماي مغزه 12موجود در واحد پژوهش مغزه هاي نفتي ،پژوهشگاه صنعت نفت میزان تشعشع طبیعي توريوم
) ،(Thاورانیوم) (Uو پتاسیم ) (Kنمونه ها اندازه گیري گرديد .مقدار کمي تشعشع نمونه ها همراه با عمق نمونه در جدول 6
ارائه شده است .با انتقال اين داده ها به کراس پالت 11نوع کانیهاي تشكیل دهنده آنها مشخص مي شود (شكل  .)12موقعیت
نقطه ها روي کراس پالت نتايج حاصل از شناسايي هاي مستقیم يعني کائولینیتي بودن کاني هاي رسي نمونه ها را تايید
ميکند ].[3
جدول :5اشعه گامای طبیعی اندازه گیری شده از نمونه ها

نسبت توريوم به

عمق (متر)

درصد پتاسیم )(k

جز در میلیون توريوم)(th

0022/3

2/323

62/460

62/731

0011/4

2/363

03/166

07/260

0014/36

2/363

04/631

06/344

0012/1

1/173

63/3

61/672

پتاسیم)(th/h

Core Gamma Logger
cross plot
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0006/16

1/607

06/724

63/133
ادامه جدول 6

0004

1/221

03/677

03/642

0003/66

1/660

60/37

04/623

0066/6

1/726

62/430

17/227

0064/1

1/420

67/071

03/644

شکل :11کراس پالت نمونه هاکه مشخص میکند نمونه از نوع کائولونیت می باشد

 .3نتیجه گیری
با توجه به نتايج بدست آمده از آزمايشات مختلف روي نمونه هاي سنگ مغزه چاه میتوان

اظهار کردکه:

کاني هاي عمده تشكیل دهنده نمونه هاي شیلي سازند  ،کوارتز و کاني هاي رسي مي باشند  .به طوريكه کائولینیت با فراواني
 66درصد و ايلیت با فراواني کمتر از  12درصد فراوانترين کاني هاي رسي موجود در نمونه ها محسوب شده و کوارتز با
فراواني تا بیش از  32درصد فراوانترين کاني را تشكیل مي دهد  .اندازه ذرات کوارتز عمدتا در محدوده سیلت تا ماسه ريز مي
باشد  .ساير کاني ها مانند کلسیت  ،فلدسپات پیريت ،هالیت و مواد آلي به مقدار بسیار کم غالبا حدود  6درصد و کمتر در
نمونه ها موجود مي باشند ،بازه هاي شیلي سازند بورقان عمدتا شیل هاي سیلتي و همچنین شیل هاي حاوي لنز هاي ماسه
اي مي باشند.

دو کاني کائولینیت و ايلیت مهمترين کاني هاي رسي موجود در نمونه ها هستند .کائولینیت به شكل صفحات هگزاگونال يا
کتابي به صورت پر کننده فضاهاي خالي ديده مي شود ،در صورتیكه ايلیت به صورت صفحات نامنظم فضاهاي خالي نمونه
ها را فرا گرفته و باعث مي شود که نفوذپذيري نمونه ها تا حد زيادي کاهش پیدا کند.
روش هاي مستقیم و غیر مستقیم شناسايي کاني هاي رسي در اين نمونه ها نتايج مشابه دارند.
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نمونه هاي شیل از نظر تقسیم بندي جزء گروه شیل هاي کائولینیتي شكننده با مقدار بسیار کمي ايلیت هستند .مشكل محتمل
در حین حفاري اين سازند ها شكسته شدن آنها در امتداد سطوح اليه بندي و ريزش شیل مي باشد که منجر به مشكالت
متعاقب مثل گشادشدگي چاه ،گیر لوله ها و تمیزسازي و سیمانكاري ضعیف چاه

مي شود.

ناپايداري چاه به هنگاه حفاري در میان اليه هاي شیلي سازند بورگان با طراحي شیمیايي سیال حفاري قابل درمان نیست و
مي بايست از روشهاي مكانی

سنگي مانند جهت و شیب مناسب چاه و استفاده از مواد مسدود کننده در سیال حفاري براي

بستن درز و شكاف هاي موجود در سازند و ممانعت از نفوذ سیال حفاري و فشار به داخل سازند استفاده شود .عمود بودن
جهت چاه به جهت سطوح اليه بندي سازند شیلي و ممانعت از نفوذ سیال حفاري و حفظ نیروي حمايت کننده اعمالي از
سوي سیال حفاري به ديواره چاه در پايدارسازي اين نوع سازندهاي شیلي مفید بوده اند].[10
" هیئت تحريريه مجله از آقايان دکتر علیرضا بشري و دکتر علي صیرفیان که داوري مقاله را به عهده داشته  ،تشكر و قدرداني
مينمايد "
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A comprehensive study of shale intervals of Burgan
Formation: implications for borehole stability
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Abstract
This aims of this study is to characterize the Shale intervals of Burgan Formation from a
borehole stability point of view. This paper describes the process and workflow for dataacquisition and interpretation in a shale formation characterization program and demonstrates
not only the benefits of acquiring specific data, but also highlights the uses of the data to aid
the exploration decision process. The next purpose of this paper is to provide a research
process that can be applied in similar geological settings. In the study process, we collected
a complete set of information and samples from the field and presented a detailed case study,
including laboratorial studies of formation samples and interpretation of the information.
Available samples and information sources from Burgan Formation include drillhole cores.
The minerals were defined by direct and indirect methods. Bulk XRD analyses performed on
core samples showed presence of traces of clay minerals. For determination of the exact clay
mineral type, clay minerals were extracted and treated by heat and ethylene glycol saturation.
Treated samples were subjected to XRD analyses. Interpretation of the natural gamma
spectrometry logs allowed the determination of the type and content of clay minerals. In a
next step, in order to study the distribution of minerals types, SEM photomicrographs and
Cation exchange capacity (CEC) of the samples were carried out. The results revealed that
shale intervals of Burgan Formation are not expandable clays. The instability problem cannot
be completely solved by drilling fluid design. The study shows, different approached methods
reached the same results.

Keywords: Burgan Formation, Well bore stability, Fissile shales, Clay minerals
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Reservoir zonation using discrimination of effective and
ineffective porosity method in one of the SW Iranian oil
Fields; a special look at resistivity logs
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Abstract
In this paper, core samples from Upper carbonates (Miocene age) of the Asmari Formation
in one of the SW Iranian oil fields were studied in macro and microscopic scale.
Subsequently, results from core and thin section studies compared with core porosity and
permeability and petrophysical wireline logs, especially resistivity logs. Due to texture
variation (mudstone to grainstone) and diagenetic events (dolomitization, dissolution, calcite
and anhydrite cementation), porosity type and percentage changed in wide range in this
formation. This study showed that resistivity logs could be used as an effective tool to distinct
effective and ineffective-bearing zones. High permeability intervals have relatively high deep
resistivity and high separation between deep and shallow resistivity logs, whereas nonreservoir intervals have low resistivity and very low separation between deep and shallow
resistivity. Based on this study, studied carbonate interval of the Asmari Formation was
divided into 13 zones. Using separation of deep and shallow resistivity logs, flow zones could
be correlated throughout the studied field.
Keywords: Asmari Formation, Effective porosity, Resistivity log, Reservoir zonation.
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reservoirs
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Abstract
Proper characterization of fracture reservoir is crucial for their sound development plan. It is
however very difficult to correctly obtain various fracture reservoir properties such as
permeability due to high order of heterogeneity and anisotropy within these reservoirs.
Classical dual porosity and/or dual permeability models consider a regular fracture network
across the reservoir. To improve the concept, we develop a numerical method for tonsorial
permeability calculation of blocks with random/disordered fracture distribution. We
considered a 2D Cartesian fine grid in which the fractures were defined explicitly with their
endpoints coordinates. Applying proper boundary conditions, single phase flow is then
solved. Full tensor permeability is then obtained analytically from the calculated flow and
pressure fields. The result of our method is compared well with that of the analytical models
for simple fracture systems. In addition we reported the permeability tensor values of random
fracture networks where no analytical solution is available.
Keywords: Fracture reservoirs, Permeability tensor, Fracture network, Permeability
anisotropy, Flow simulation.
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Abstract
Compressional and shear velocity are two fundamental parameters, which have many
applications in petrophysical, geophysical, and geomechanical operations. These two parameters
can be obtained using Dipole Sonic Imaging tool (DSI), but unfortunately this tool is run just in
few wells of a field. Therefore it is important to predict compressional and shear velocity
indirectly from the other conventional well logs that have good correlation with these parameters
in wells without these logs. Classical methods to predict the mentioned parameters are utilizing
correlations and regression analysis. However, the best tool is intelligent systems including
Artificial Neural Network, Fuzzy Logic, Adaptive Neuro Fuzzy Inference System, and Multi
resolution graph base clustering for performing such tasks. In this paper 1321 data points from
Kangan and Dalan formations which have compressional and shear velocity are used. These data
are divided into two groups: 995 and 326 data points were used for construction of intelligent
systems and model testing, respectively. The results showed that despite differences in concept,
all of the intelligent techniques were successful for estimation of compressional and shear
velocities. The Multi resolution graph base clustering. The method had the best performance
among the others due to precise clustering the data points. Using this method, the compressional
and shear velocity were correlated with correlation factor of 0.9505 and 0.9407, respectively. The
developed model does not incorporate depth or lithological data as a part of the inputs to the
network. This means that utilized methodology is applicable to any field.
Keywords: Compressional velocity, Shear velocity, Dipole sonic imaging, Neural network,
Fuzzy logic, Multi resolution graph base clustering.
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Geochemical characterization and oil family definition
for the Azadegan reservoir in the Azadegan oil field
B. Alizadeh, H. Saadati* and S. H. Hoseyni
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Abstract
This study aims at geochemical investigation of the hydrocarbons contained within the
Azadegan sandstone reservoir by using the GC and GC-MS techniques. The Azadegan
reservoir contains paraffinic and paraffinic – naphthenic oils with an API of 30. The gas
chromatograms reveal that the source rocks responsible for these oils contains mainly type II
kerogen deposited in a reducing environment. According to these data the studied oils have
a relatively high level of thermal maturity. Ratios of C35S/C34S, C29/C30, C31R/C30
Hopane and Pr/Ph, Ph/nC18 show that the studied oil derived from carbonate source rock;
which is also evident form Pr/Ph Vs. DBT/Phen diagrams. Diagrams of (20R) C29/C27 vs.
Pr/Ph as well as the ratios of C21+/C21-, Pr/P, TAR are consistent with abundance of algal
organic matter. Presence of Tricyclic terpanes, higher ETR ratios and diagrams of δ13C vs.
Pr/P introduce a Jurassic aged source rock for the studied oils. Based on biomarker and
isotopic data it could be concluded that oils within the Azadegan reservoir are mainly derived
from carbonate source rocks of Mid-Upper Jurassic which are deposited in paralic/open
marine environment with a predominance of algal organic matter.
Keywords: Biomarker, Azadegan reservoir, Kazhdumi Formation, Azadegan oil field.
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Abstract
Determination of In-situ stress domain in oilfields is so important for drilling, well
completion and petroleum geomechanics. Simply, determination of magnitude and direction
of In-situ stress around wellbore is the first step of geomechanical studies and wellbore
stability particularly. Preliminarily, because of importance of casing collapse problem in the
Marun oilfield, the magnitude of in-situ stress is determined. The magnitude of vertical stress
(Sv) was in range of 85 to 90 MPa. The minimum horizontal stress (Shmin) determined by
some analytical methods. For estimating of maximum horizontal stress (SHmax) domain we
used Anderson’s faulting theory and stress polygon. So the magnitude of SHmax was so close
to Sv and the faulting regime shows normal/strike slip. Within Gachsaran Formation in depth
of collapses because of salty lithology and high pore pressure, magnitude of In-situ stress is
so close and it can be assume hydrostatic stress state.
Keywords: In-situ stress, Casing collapse, Hydrostatic stress state, Gachsaran Formation,
Marun oilfield.
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