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 مهدي تدیني*  شرکت ملی نفت ایران

 مدل سازي انواع شکستگي ها در سازند ایالم با استفاده از نگارهای تصویری و 
داده های آزمایش چاه در یکي از مخازن هیدروکربني جنوب ایران

باتوجه به اهمیت و پیچیدگي تعبیر و تفس��یر مخازن کربناته در ایران و همچنین وجود انواع شکس��تگي هاي باز و بسته ناشي از فعالیت هاي تکتونیکي، 
لزوم ارائه روش هاي نوین مدل س��ازي شکس��تگي هاي مختلف در مخازن کربناته احس��اس مي ش��ود. دراین مقاله هدف اصلي تعیین مدل س��ه بعدي 
زمین شناس��ي مخزن ایالم در یکي از مخازن نفتي واقع در جنوب ایران اس��ت که با نتایج آزمایش چاه )WELL TESTING( هم خواني داش��ته و در 

نهایت به عنوان داده ورودي به نرم افزارهاي شبیه سازي مخازن، بتواند باعث افزایش دقت و صحت نتایج مرتبط با تولید آتي مخزن گردد.
در این تحقیق روش��ی کاربردی جهت تعیین هرچه بهتر خواص و مش��خصات شکس��تگي هاي موجود در مخزن ایالم به صورت مطالعه جامع توس��ط 
نرم  افزاره��ای FRACPERM, PANSYSTEM , GEOLOG معرف��ي مي گ��ردد، به طوري که مجموع��ه اي از اطالعات از قبی��ل داده هاي مرتبط با 
پتروگراف��ي، ارزیابي هاي پتروفیزیکي توس��ط نگارهاي مرس��وم و تصوی��ري )FMI/OBMI/UBI( و آزمایش چاه در 4 حلق��ه از چاه هاي این میدان 
مورد ارزیابي قرار گرفته و در نهایت، با اس��تفاده از نگارهاي تصویري، مدل DFN )ش��بکه اي از شکاف هاي گسسته( و توزیع تراوایي توسط نرم افزار 

FRACPERM تهیه شده است که به خوبي نتایج حاصله از آزمایش هاي سرچاهي را تأیید مي کند.

شکستگي، نگارهاي تصویري، آزمایش چاه، ایالم، شبیه سازي

)tadayoni@nioc.ir( نویسندة عهده  دار مکاتبات*

مقدمه

از آنجای��ي که مخ��ازن کربنات��ه در ایران به عن��وان مهمترین، 
پیچیده تری��ن و اصلي تری��ن منابع نفت و گاز کش��ور به ش��مار 
مي روند، تعیین هرچه دقیق تر مشخصات این گونه مخازن امري 
اجتناب ناپذیر است. وجود انواع ش��کاف ها و نحوه توزیع آنها 
موجب پیچیدگي در تفس��یر مش��خصات مخازن کربناته ش��ده 
است و بعضاً تفس��یر پارامترهاي مختلف مخزني و نحوه توزیع 
آنها دچار خطا مي گردد. تاکنون روش هاي مختلفي در شناسایي 
و مدل سازي مخازن کربناته شکاف دار به کار گرفته شده است 
ول��ي در اکثر آن ها تنه��ا برخي از داده ه��اي میداني در تعبیر و 
تفس��یر استفاده ش��ده اس��ت. باتوجه به اهمیت موضوع، در این 
مقاله سعي گردیده از روش هاي جدیدتر و  از آخرین نگارهاي 
تصویري مانند نگارهاي FMI/OBMI که توس��ط ش��رکت هاي 
مختلف دنیا در شناس��ایي زون هاي حاوي شکستگي هاي باز و 

بسته استفاده مي گردد، استفاده شود]1[. 
همچنی��ن، از آنجایي که اکتف��ا به یک یا دو ن��وع از داده هاي 
به دس��ت آمده )مانند داده هاي مرتبط با مغزه ، نگارهاي مرس��وم 

چاه پیمایي و یا حتي اطالعات مرتبط با آزمایش چاه( در مطالعه 
و مدل سازي رفتار شکستگي ها در مخازن کربناته مي تواند منجر 
به بروز خطاي چش��مگیري در مدل سازي استاتیک و دینامیک 
مخزن گشته و در ادامه نتوان مدیریت مناسبي بر عملکرد مخزن 
در زمان تولید داش��ت، بنابراین، براي بررسي تأثیر شکاف ها و 
نحوه توزی��ع آن ها بر رفتار مخازن کربناته، الزم اس��ت مطالعه 
آن ه��ا در قال��ب مطالع��ه جامع و جم��ع آوري کلی��ه داده هاي 

موردنیاز و تلفیقي از آنها مورد توجه قرار گیرد.
به طورکلي در این مقاله ابتدا اطالعات به دس��ت آمده از طریق 
مغ��زه و مطالع��ات پتروگراف��ي جهت شناس��ایي کل��ي مخزن 
مورد بررس��ي قرار مي گیرد. در مرحل��ه بعد، از طریق نگارهاي 
مرس��وم چاه پیمایي که در چاه هاي 1 و 2 موجود است، ارزیابي 
پتروفیزیکي صورت گرفته و جنس س��نگ، می��زان تخلخل و 
اشباع س��یاالت مخزن تعیین ش��ده و با اطالعات مغزه مطابقت 
داده مي شود)ش��کل هاي1و2(. در ادام��ه، با بررس��ي داده هاي 
آزمایش چاه در چاه هاي 1 و2، توس��ط نرم افزار pansystem و 
 geolog توسط نرم افزار FMI/OBMI تفس��یر نگارهاي تصویري
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مقاالت علمي - پژوهشی

مي توان ارزیابي مناس��بي از مخزن ارائه ک��رد. ولي در نهایت، 
با ورود نگارهاي تصویري فوق ب��ه نرم افزار fracperm مي توان 
ارزیابي هاي صورت گرفته را مورد تأیید قرار داده و اطالعات با 
ارزشی از نحوه توزیع شکاف هاي باز و بسته به دست آورد]2[.

1- روش کار

1-1- آنالیز مغزه و ارزیابي پتروفیزیکي به کمک نگارهاي مرسوم 

در چ��اه-1 به دلیل انج��ام عملیات مغزه گیري در س��ازند گرو، 
اطالعات به دست آمده فاقد کاربرد است. همچنین، در چاه-2 

هیچ گونه عملیات مغزه گیري انجام نشده است. تنها، چاه های-3 
و 4 به ترتیب داراي س��ه و یک بازه مغزه گیري در س��ازند ایالم 
هس��تند. میزان بازیافت کلیه مغزه ها 100 درصد بوده و بازه هاي 
مغزه گی��ري به ط��ور دقیق از نظر رخس��اره ها، محیط رس��وبي، 
خواص دیاژنزي، چگالي شکستگي و خواص مخزني، بررسي 
و مطالع��ه گردیده اند. ش��کل-1 موقعیت مغزه ه��ا را در چاه-3 

نشان مي دهد. 
الف- مغزه-1: )از 1279 متر تا 1288 متر(

ای��ن بازه مغزه گیري داراي طولي براب��ر با 9 متر بوده و در زون 

 2  مغزه در عمق 1311متري حاوي شکستگي پرشده توسط كلسیت

  ٤

  متر) 1288 تامتر  1279: (از 1-مغزه - الف
متر بوده و در زون يك سازند ايالم برداشت گرديده است. اين بازه  9گيري داراي طولي برابر با اين بازه مغزه

 1- از مغزه ،. در اين بازهاستهمراه رخساره پالنگتوني همراه با آثار زيستي شامل آهك آرژيلي به گيري عمدتاًمغزه
در بخش با خواص 1-اي شناسايي نگرديده است. از لحاظ مشخصات مخزني، مغزهگونه شكستگي باز يا بستههيچ

باز هاي هاي داراي خواص مخزني و نبود شكستگيضعيف مخزني تهيه شده است. دليل اين امر فقدان رخساره
  باشد.مي
 متر) 1314 تامتر  1288: (از 2- مغزه -ب

 گيري عمدتاًمتر از بخش بااليي سازند ايالم زون يك، گرفته شده است. اين بازه مغزه 26طول هگيري باين بازه مغزه
عمده هاي زيستي، تشكيل شده است. پديده دياژنتيكي هاي پالنگتوني همراه با آشفتگياز آهك آرژيلي و رخساره

وسيله كلسيت و ميكريتي شدن هر شدگي بشامل، انحالل تحت فشار، پ ،شودمشاهده مي 2-كه در اين بازه از مغزه
پي مشاهده وهاي ميكروسكدهد، كه در بررسيباشد. تخلخل ماتريكس، بخش عمده تخلخل را تشكيل ميثانويه مي

هاي آرژيلي ايجاد شده است(تخلخل باال ولي خسارهدر ر گرديده است. قابل ذكر است كه تخلخل ماتريكس عمدتاً
درجه)، باز  80تا  45گيري شامل تعداد اندكي شكستگي نيمه قائم تا مايل(با شيب نفوذپذيري پايين). اين بازه مغزه

ر توسط كلسيت پ شوند كه بعضاًصورت پراكنده در طول مغزه مشاهده ميهها بباشد. اين شكستگيو بسته مي
  ).2- (شكلاندشده

 متري حاوي شكستگي پرشده توسط آلسيت١٣١١): مغزه در عمق ٢شكل( 
 

  متر) 1323متر الي  1314: (از 3- مغزه-ج
متر) تخلخل شكستگي ثانويه قابل مشاهده بوده كه بواسطه رخدادهاي 1323 تا 5/1318(از  3-بخش اول مغزهدر 

تكتونيكي ايجاد گرديده است(بوسيله كلسيت پر نشده است). در اين بازه عمده ليتولوژي را آهك آرژيلي تشكيل 
  .دهدمي
  متر) 1334متر الي  1319(از  4-در چاه 1-مغزه-د

گرفته شده  درصد 100متر با ميزان بازيافت 15متر به طول 1334الي   1319در اين چاه تنها يك مغزه در بازه 
   ).3- است(شكلآهك از نوع وكستون  ،است. عمده ليتولوژي مشاهده شده در اين بازه

 4  شکاف هاي هادي در نگار FMI در زون ایالم

  ٥

 
 هاي پتروفيزيكي با تخلخل مغزهاز ارزيابي حاصلو تطابق تخلخل  ۴هاي چاه شماره ): موقعيت مغزه٣شكل (

FMI/OBM ارزيابي پتروفيزيكي نگارهاي تصويري -٢-١

 )FMI )Formation Micro Imagerنگار تصويري -١-٢-١
پردازش و  ،متر برداشت شده و يكي از مهمترين اهداف نگار مذكور 1544تا  1213در اعماق  4-اين نگار در چاه

شرح ذيل اشاره ها بهتوان به مهمترين آنكه مي استهاي كربناته هاي موجود در سنگتفسير مشخصات شكاف
  نمود:
شوند كه عبارتند طوركلي به دو گروه تقسيم ميهاي هادي و باز در اكثر فواصل نمودارگيري توسعه يافته و بهشكاف

هاي با شكاف ،غربي و همچنينجنوب- شرقيبا امتداد شمال S45Eدرجه به سمت  57هاي هادي با شيب شكاف :از
-هاياند(شكلتوسعه يافته N45E-S45Wدرجه با امتداد  70) با شيب partially conductiveايت بخشي (هد
 )5و4

در زون  FMIهاي هادي در نگار ): شكاف۴شكل( 
 ايالم

  ٣

پيمايي از طريق نگارهاي مرسوم چاه ،گيرد. در مرحله بعدقرار مي
موجود است، ارزيابي پتروفيزيكي صورت  ٢و  ١ -هايآه در چاه

االت مخزن تعيين شده يگرفته و جنس سنگ، ميزان تخلخل و اشباع س
 ،در ادامه .)٢و١-هايشود(شكلابقت داده ميو با اطالعات مغزه مط

توسط نرم  ،٢و ١ -هايهاي آزمايش چاه در چاهبا بررسي داده
افزار توسط نرم FMI/OBMIو تفسير نگارهاي تصويري  pansystemافزار 

geolog ولي در آردتوان ارزيابي مناسبي از مخزن ارائه مي .
 fracpermافزار با ورود نگارهاي تصويري فوق به نرم ،نهايت

د قرار داده و أييهاي صورت گرفته را مورد تتوان ارزيابيمي
دست هاي باز و بسته بهارزشی از نحوه توزيع شكاف اطالعات با

 .]٢[آورد
 
 روش آار-١

  و ارزيابي پتروفيزيكي به آمك نگارهاي مرسوم آناليز مغزه -١-١
در  ،همچنين است.دست آمده فاقد كاربرد اطالعات به ،سازند گروگيري در دليل انجام عمليات مغزهبه 1-در چاه

گيري ترتيب داراي سه و يك بازه مغزهبه 4و  3-هايچاه ،گيري انجام نشده است. تنهاگونه عمليات مغزههيچ 2-چاه
دقيق از نظر طور هگيري بهاي مغزهبوده و بازه درصد 100ها . ميزان بازيافت كليه مغزههستنددر سازند ايالم 

 1-اند. شكلبررسي و مطالعه گرديده ،ها، محيط رسوبي، خواص دياژنزي، چگالي شكستگي و خواص مخزنيرخساره
  دهد.نشان مي 3- ها را در چاهموقعيت مغزه

از  حاصلو تطابق تخلخل  ٣-هاي چاه: موقعيت مغزه)١شكل( 
 هاي پتروفيزيكي با تخلخل مغزهارزيابي

 :گردداختصار بررسي ميبه 4و 3 -هايآمده از مغزه در چاهدستهاطالعات ب اينجادر
 1  موقعیت مغزه های چاه-3 و تطابق تخلخل حاصل از ارزیابی های پتروفیزیکی 

با تخلخل مغزه
 3  موقعیت مغزه هاي چاه- 4 و تطابق تخلخل حاصل از ارزیابي هاي پتروفیزیکي 

با تخلخل مغزه

  ٥

 
 هاي پتروفيزيكي با تخلخل مغزهاز ارزيابي حاصلو تطابق تخلخل  ۴هاي چاه شماره ): موقعيت مغزه٣شكل (

FMI/OBM ارزيابي پتروفيزيكي نگارهاي تصويري -٢-١

 )FMI )Formation Micro Imagerنگار تصويري -١-٢-١
پردازش و  ،متر برداشت شده و يكي از مهمترين اهداف نگار مذكور 1544تا  1213در اعماق  4-اين نگار در چاه

شرح ذيل اشاره ها بهتوان به مهمترين آنكه مي استهاي كربناته هاي موجود در سنگتفسير مشخصات شكاف
  نمود:
شوند كه عبارتند طوركلي به دو گروه تقسيم ميهاي هادي و باز در اكثر فواصل نمودارگيري توسعه يافته و بهشكاف

هاي با شكاف ،غربي و همچنينجنوب- شرقيبا امتداد شمال S45Eدرجه به سمت  57هاي هادي با شيب شكاف :از
-هاياند(شكلتوسعه يافته N45E-S45Wدرجه با امتداد  70) با شيب partially conductiveايت بخشي (هد
 )5و4

در زون  FMIهاي هادي در نگار ): شكاف۴شكل( 
 ايالم
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یک س��ازند ایالم برداشت گردیده اس��ت. این بازه مغزه گیري 
عمدتاً شامل آهک آرژیلي به همراه رخساره پالنگتوني همراه با 
آثار زیستي اس��ت. در این بازه، از مغزه-1 هیچ گونه شکستگي 
باز یا بس��ته اي شناس��ایي نگردیده اس��ت. از لحاظ مشخصات 
مخزن��ي، مغزه-1در بخش با خواص ضعیف مخزني تهیه ش��ده 
است. دلیل این امر فقدان رخساره هاي داراي خواص مخزني و 

نبود شکستگي هاي باز مي باشد.
ب- مغزه-2: )از 1288 متر تا 1314 متر(

این بازه مغزه گیري به طول 26 متر از بخش باالیي س��ازند ایالم 
زون یک، گرفته ش��ده اس��ت. ای��ن بازه مغزه گی��ري عمدتاً از 
آهک آرژیلي و رخساره هاي پالنگتوني همراه با آشفتگي هاي 
زیستي، تشکیل شده اس��ت. پدیده دیاژنتیکي عمده که در این 
بازه از مغزه-2 مش��اهده مي ش��ود، ش��امل، انحالل تحت فشار، 
پُر ش��دگي به وس��یله کلسیت و میکریتي ش��دن ثانویه مي باشد. 
تخلخل ماتریک��س، بخش عمده تخلخل را تش��کیل مي دهد، 

که در بررسی های میکروس��کوپي مشاهده گردیده است. قابل 
ذکر است که تخلخل ماتریکس عمدتاً در رخساره هاي آرژیلي 
ایجاد شده اس��ت)تخلخل باال ولي نفوذپذیري پایین(. این بازه 
مغزه گیري ش��امل تعداد اندکي شکس��تگي نیمه قائم تا مایل)با 
ش��یب 45 تا 80 درجه( باز و بس��ته مي باش��د. این شکستگي ها 
به ص��ورت پراکنده در طول مغزه مش��اهده مي ش��وند که بعضاً 

توسط کلسیت پُر شده اند)شکل-2(.
 ج-مغزه-3: )از 1314 متر الي 1323 متر(

در بخ��ش اول مغ��زه-3 )از 1318/5 ت��ا 1323مت��ر( تخلخ��ل 
شکس��تگي ثانویه قابل مش��اهده بوده که بواس��طه رخدادهاي 
تکتونیکي ایجاد گردیده است)بوس��یله کلسیت پر نشده است(. 

در این بازه عمده لیتولوژي را آهک آرژیلي تشکیل مي دهد.
د-مغزه-1: در چاه-4 )از 1319 متر الي 1334 متر(

در این چاه تنها یک مغزه در بازه 1319  الي 1334متر به طول 15متر 
با میزان بازیافت 100 درصد گرفته ش��ده اس��ت. عمده لیتولوژي 

 5  شکاف هاي با هدایت بخشي در نگار FMI در زون ایالم

  ٦

 در زون ايالم FMIهاي با هدايت بخشي در نگار ): شكاف۵شكل( 
 

ترين تراكم در وجود داشته و بيش 1450- 1437 و1420-1411، 1345هاي مذكور در اعماق عمده چگالي شكاف
متر تعيين سانتي 02/0تا  01/0ها در حدود شود. همچنين ميزان بازشدگي غالب اين شكافمتري ديده مي 1416

با توجه به اهميت تخلخل  ،البته .آمده استدستهمتري ب 1304متر در سانتي 1/0ترين آن در حدود شده و بيش
هاي متري تعيين شده است. اين در حالي است كه عمده شكاف 1345در  1/0دار آن در حدود شكافي بيشترين مق

شرقي غربي جنوببسته و مقاوم از فراواني بيشتري در طول ناحيه مورد مطالعه برخوردار بوده و داراي امتداد شمال
  ). 6-باشد(شكلمي

 در زون ايالم FMIهاي بسته و مقاوم در نگار ): شكاف۶شكل( 

باشد. پذيري بخشي ميشكاف با هدايت265شكاف هادي و  11متر) تنها داراي 1485-1213در نهايت زون ايالم (
  ).7-باشند(شكلمي N45E-S45Wبا امتداد  S45E-N45W  داراي شيب و آزيموت ها عمدتاًاين شكاف

 در زون ايالم FMIهاي هادي و با هدايت بخشي در نگار ): نمودار آماري وضعيت شيب شكاف٧شكل( 

 UBI/OBMIنگار تصويري-٢-٢-١
هاي پايه روغني قابل برداشت (صوتي) كه در گلUBI(الكتريكي) و OBMIهدف اصلي از برداشت نگارهاي 

متري در چاه  1583تا  1271ساختماني در محدوده  تر وضعيتها و آناليز دقيقباشند، تعيين مشخصات شكافمي
  آمده از تفسير اين نگارها عبارتند از:دستهكه عمده نتايج ب است 3- شماره

 6  شکاف هاي بسته و مقاوم در نگار FMI در زون ایالم

  ٦

 در زون ايالم FMIهاي با هدايت بخشي در نگار ): شكاف۵شكل( 
 

ترين تراكم در وجود داشته و بيش 1450- 1437 و1420-1411، 1345هاي مذكور در اعماق عمده چگالي شكاف
متر تعيين سانتي 02/0تا  01/0ها در حدود شود. همچنين ميزان بازشدگي غالب اين شكافمتري ديده مي 1416

با توجه به اهميت تخلخل  ،البته .آمده استدستهمتري ب 1304متر در سانتي 1/0ترين آن در حدود شده و بيش
هاي متري تعيين شده است. اين در حالي است كه عمده شكاف 1345در  1/0دار آن در حدود شكافي بيشترين مق

شرقي غربي جنوببسته و مقاوم از فراواني بيشتري در طول ناحيه مورد مطالعه برخوردار بوده و داراي امتداد شمال
  ). 6-باشد(شكلمي

 در زون ايالم FMIهاي بسته و مقاوم در نگار ): شكاف۶شكل( 

باشد. پذيري بخشي ميشكاف با هدايت265شكاف هادي و  11متر) تنها داراي 1485-1213در نهايت زون ايالم (
  ).7-باشند(شكلمي N45E-S45Wبا امتداد  S45E-N45W  داراي شيب و آزيموت ها عمدتاًاين شكاف

 در زون ايالم FMIهاي هادي و با هدايت بخشي در نگار ): نمودار آماري وضعيت شيب شكاف٧شكل( 

 UBI/OBMIنگار تصويري-٢-٢-١
هاي پايه روغني قابل برداشت (صوتي) كه در گلUBI(الكتريكي) و OBMIهدف اصلي از برداشت نگارهاي 

متري در چاه  1583تا  1271ساختماني در محدوده  تر وضعيتها و آناليز دقيقباشند، تعيين مشخصات شكافمي
  آمده از تفسير اين نگارها عبارتند از:دستهكه عمده نتايج ب است 3- شماره

 7  نمودار آماري وضعیت شیب شکاف هاي هادي و با هدایت بخشي در نگار 
FMI در زون ایالم

  ٦

 در زون ايالم FMIهاي با هدايت بخشي در نگار ): شكاف۵شكل( 
 

ترين تراكم در وجود داشته و بيش 1450- 1437 و1420-1411، 1345هاي مذكور در اعماق عمده چگالي شكاف
متر تعيين سانتي 02/0تا  01/0ها در حدود شود. همچنين ميزان بازشدگي غالب اين شكافمتري ديده مي 1416

با توجه به اهميت تخلخل  ،البته .آمده استدستهمتري ب 1304متر در سانتي 1/0ترين آن در حدود شده و بيش
هاي متري تعيين شده است. اين در حالي است كه عمده شكاف 1345در  1/0دار آن در حدود شكافي بيشترين مق

شرقي غربي جنوببسته و مقاوم از فراواني بيشتري در طول ناحيه مورد مطالعه برخوردار بوده و داراي امتداد شمال
  ). 6-باشد(شكلمي

 در زون ايالم FMIهاي بسته و مقاوم در نگار ): شكاف۶شكل( 

باشد. پذيري بخشي ميشكاف با هدايت265شكاف هادي و  11متر) تنها داراي 1485-1213در نهايت زون ايالم (
  ).7-باشند(شكلمي N45E-S45Wبا امتداد  S45E-N45W  داراي شيب و آزيموت ها عمدتاًاين شكاف

 در زون ايالم FMIهاي هادي و با هدايت بخشي در نگار ): نمودار آماري وضعيت شيب شكاف٧شكل( 

 UBI/OBMIنگار تصويري-٢-٢-١
هاي پايه روغني قابل برداشت (صوتي) كه در گلUBI(الكتريكي) و OBMIهدف اصلي از برداشت نگارهاي 

متري در چاه  1583تا  1271ساختماني در محدوده  تر وضعيتها و آناليز دقيقباشند، تعيين مشخصات شكافمي
  آمده از تفسير اين نگارها عبارتند از:دستهكه عمده نتايج ب است 3- شماره

 8  ثبت نگارهاي تصویري OBMI/OBM و تعیین گسل احتمالي و شکافهاي 
باز و بسته در زون ایالم

  ٧

- (شكلN38E-S38Wبا امتداد و  N52Eدرجه به سمت  49متري با شيب  1459ثبت احتمالي گسل در عمق - الف
8(  

 

 و تعيين گسل احتمالي و شكافهاي باز و بسته در زون ايالم UBI/OBMI ): ثبت نگارهاي تصويري٨شكل( 
 
  )9- متري(شكل1525تا  1460و 1330تا 1300) در فواصل Open Fracturedباز( شكاف كامالً 175تعيين -ب
  ).10باشند(شكل متري پراكنده مي 1525تا  1460و  1300تا  1275در فواصل كه شكاف بسته  443ثبت  -ج

  (راست)  UBI) و پ(چOBMIهاي باز توسط نگارهاي ): ثبت شكاف٩شكل( 

  (راست)  UBI(چب) و OBMIهاي بسته توسط نگارهاي ): ثبت شكاف١٠شكل( 

  
هاي باز(در نواحي با شكاف باز) در رسد حضور شكافنظر ميدر اثر نبود تخلخل ماتريس مناسب در اين زون، به

صورت گسترش و امتداد عمده تراوايي در زون ايالم به ،عهده دارند. همچنيناصلي را بهفرآيند توليد از چاه نقش 
هاي باز در اين زون داراي ساختار و هاي باز توزيع شده و تمامي شكافغربي در امتداد شكافجنوب- شرقيشمال

  باشد.امتداد مورب مي
  
 آزمايش چاه آمكبهبحث و بررسي -٣-١

 باشد كه عبارتند از:، تعيين برخي خواص مخزن در اطراف چاه مييآزمايهدف از انجام چاه
اليه بودن مخزن و يا وجود دوگانگي ها، اليهوجود شكستگي، پذيري(افقي و عمودي) و ضريب پوستهتعيين نفوذ
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مشاهده شده در این بازه، آهک از نوع وکستون است)شکل-3(. 
 

FMI/OBM 1-2- ارزیابي پتروفیزیکي نگارهاي تصویري 

FMI Formation Micro Imager 1-2-1-نگار تصویري

این نگار در چاه-4 در اعماق 1213 تا 1544 متر برداش��ت شده 
و یک��ي از مهمترین اهداف ن��گار مذکور، پردازش و تفس��یر 
مش��خصات شکاف هاي موجود در سنگ هاي کربناته است که 

مي توان به مهمترین آن ها به شرح ذیل اشاره نمود:
ش��کاف هاي هادي و باز در اکثر فواصل نمودارگیري توس��عه 
یافته و به طورکلي به دو گروه تقس��یم مي ش��وند که عبارتند از: 
ش��کاف هاي هادي با شیب 57 درجه به س��مت S45E با امتداد 
شمال ش��رقي-جنوب غربي و همچنین، ش��کاف هاي با هدایت 
    N45E- با شیب 70 درجه با امتداد )partially conductive( بخشي

S45W توسعه یافته اند)شکل هاي-4و5(

عمده چگالي ش��کاف هاي مذکور در اعم��اق 1345، 1411-
1420و 1437-1450 وجود داشته و بیش ترین تراکم در 1416 

متري دیده مي شود. همچنین میزان بازشدگي غالب این شکاف ها 
در حدود 0/01 تا 0/02 سانتي متر تعیین شده و بیش ترین آن در 
حدود 0/1 سانتي متر در 1304 متري به دست آمده است. البته، با 
توجه به اهمیت تخلخل شکافي بیشترین مقدار آن در حدود 0/1 
در 1345 متري تعیین ش��ده است. این در حالي است که عمده 
شکاف هاي بسته و مقاوم از فراواني بیشتري در طول ناحیه مورد 
مطالعه برخوردار بوده و داراي امتداد شمال غربي جنوب شرقي 
مي باشد)شکل-6(.  در نهایت زون ایالم )1213-1485متر( تنها 
داراي 11 ش��کاف هادي و 265شکاف با هدایت پذیري بخشي 
 N45W- مي باش��د. این شکاف ها عمدتاً داراي شیب و آزیموت

S45Eبا امتداد N45E-S45W مي باشند)شکل-7(.

 
 OBMI/UBR1-2-2-نگار تصویري

ه��دف اصل��ي از برداش��ت نگاره��اي OBMI)الکتریک��ي( و 
UBI)صوتي( که در گل های پایه روغنی قابل برداشت مي باشند، 

تعیین مش��خصات شکاف ها و آنالیز دقیق تر وضعیت ساختماني 

 9  ثبت شکاف هاي باز توسط نگارهاي OBMI)چپ( و UBI )راست(  

  ٧

- (شكلN38E-S38Wبا امتداد و  N52Eدرجه به سمت  49متري با شيب  1459ثبت احتمالي گسل در عمق - الف
8(  

 

 و تعيين گسل احتمالي و شكافهاي باز و بسته در زون ايالم UBI/OBMI ): ثبت نگارهاي تصويري٨شكل( 
 
  )9- متري(شكل1525تا  1460و 1330تا 1300) در فواصل Open Fracturedباز( شكاف كامالً 175تعيين -ب
  ).10باشند(شكل متري پراكنده مي 1525تا  1460و  1300تا  1275در فواصل كه شكاف بسته  443ثبت  -ج

  (راست)  UBI) و پ(چOBMIهاي باز توسط نگارهاي ): ثبت شكاف٩شكل( 

  (راست)  UBI(چب) و OBMIهاي بسته توسط نگارهاي ): ثبت شكاف١٠شكل( 

  
هاي باز(در نواحي با شكاف باز) در رسد حضور شكافنظر ميدر اثر نبود تخلخل ماتريس مناسب در اين زون، به

صورت گسترش و امتداد عمده تراوايي در زون ايالم به ،عهده دارند. همچنيناصلي را بهفرآيند توليد از چاه نقش 
هاي باز در اين زون داراي ساختار و هاي باز توزيع شده و تمامي شكافغربي در امتداد شكافجنوب- شرقيشمال

  باشد.امتداد مورب مي
  
 آزمايش چاه آمكبهبحث و بررسي -٣-١

 باشد كه عبارتند از:، تعيين برخي خواص مخزن در اطراف چاه مييآزمايهدف از انجام چاه
اليه بودن مخزن و يا وجود دوگانگي ها، اليهوجود شكستگي، پذيري(افقي و عمودي) و ضريب پوستهتعيين نفوذ

 10  ثبت شکاف هاي بسته توسط نگارهاي OBMI)چب( و UBI )راست(

  ٧

- (شكلN38E-S38Wبا امتداد و  N52Eدرجه به سمت  49متري با شيب  1459ثبت احتمالي گسل در عمق - الف
8(  

 

 و تعيين گسل احتمالي و شكافهاي باز و بسته در زون ايالم UBI/OBMI ): ثبت نگارهاي تصويري٨شكل( 
 
  )9- متري(شكل1525تا  1460و 1330تا 1300) در فواصل Open Fracturedباز( شكاف كامالً 175تعيين -ب
  ).10باشند(شكل متري پراكنده مي 1525تا  1460و  1300تا  1275در فواصل كه شكاف بسته  443ثبت  -ج

  (راست)  UBI) و پ(چOBMIهاي باز توسط نگارهاي ): ثبت شكاف٩شكل( 

  (راست)  UBI(چب) و OBMIهاي بسته توسط نگارهاي ): ثبت شكاف١٠شكل( 

  
هاي باز(در نواحي با شكاف باز) در رسد حضور شكافنظر ميدر اثر نبود تخلخل ماتريس مناسب در اين زون، به

صورت گسترش و امتداد عمده تراوايي در زون ايالم به ،عهده دارند. همچنيناصلي را بهفرآيند توليد از چاه نقش 
هاي باز در اين زون داراي ساختار و هاي باز توزيع شده و تمامي شكافغربي در امتداد شكافجنوب- شرقيشمال

  باشد.امتداد مورب مي
  
 آزمايش چاه آمكبهبحث و بررسي -٣-١

 باشد كه عبارتند از:، تعيين برخي خواص مخزن در اطراف چاه مييآزمايهدف از انجام چاه
اليه بودن مخزن و يا وجود دوگانگي ها، اليهوجود شكستگي، پذيري(افقي و عمودي) و ضريب پوستهتعيين نفوذ

 11  نمودار نیمه لگاریتمي

  ٨

و فواصل (مانند آبده يا گسل) و تعيين شكل وجود مرزها، در برخي خصوصيات مانند ميزان تخلخل يا نفوذ پذيري
   .فشار مخزن ،و باالخره آنها

بيني در تهيه يك مدل مخزني جهت پيش يآزمايشناسي، نتايج چاهدر كنار خصوصيات پتروفيزيكي و زمين
دهنده امكان افزايش بازده نشان ،شود. كيفيت ارتباط بين چاه و مخزنكار برده ميهرفتار مخزن و بازده توليد از آن ب

باشد و كننده امكان جريان سيال از مخزن توسط آن چاه ميمشخص ،يك چاه يآزماييج چاه. نتااستتوليد چاه 
  .[1]دهدتوصيفي از رفتار مخزن در شرايط ديناميك ارائه مي

 1- هاي چاهيآزمايموجود است كه چاه 2-مورد از چاه 8و  1- مورد از چاه 9شامل  يآزمايچاه 17در اين ميدان، 
 2-باشند. در دو آزمايش مربوط به چاهمربوط به مخزن ايالم مي 2-هاي چاهيآزمايو چاهمربوط به مخزن سروك 

چاهي موجود بوده و قابل گذراي ته ها، اطالعات كامل فشاراند و در ساير آزمايشهاي فشار سرچاهي ثبت شدهداده
  باشند.آناليز مي

 ،بشكه در روز جريان داده شده و سپس 1300آزمايش گذراي فشار در ابتدا در چاه با نرخ توليدي  ،در زون ايالم
 11-لگاريتمي در شكلاست. نمودار نيمهشده ساعت به درازا كشيده  6چاه بسته و در مرحله خيز فشاري نيز 

 شود.مشاهده مي
دهنده رژيم اين آزمايش نشان ،شوده ميارائه شده است. چنانچه مشاهد 12- در شكل Log-Logمنحني فشاري 

 (Infinitely Acting Boundary)در مخزن بوده و بدون محدوديت در مرزها  Gas Cap/Aquifer supportجرياني 
  باشد.مي

 
 لگاريتمي): نمودار نيمه١١شكل (

 
 لگاريتمي): نمودار تمام١٢شكل (

 12  نمودار تمام لگاریتمي

  ٨

و فواصل (مانند آبده يا گسل) و تعيين شكل وجود مرزها، در برخي خصوصيات مانند ميزان تخلخل يا نفوذ پذيري
   .فشار مخزن ،و باالخره آنها

بيني در تهيه يك مدل مخزني جهت پيش يآزمايشناسي، نتايج چاهدر كنار خصوصيات پتروفيزيكي و زمين
دهنده امكان افزايش بازده نشان ،شود. كيفيت ارتباط بين چاه و مخزنكار برده ميهرفتار مخزن و بازده توليد از آن ب

باشد و كننده امكان جريان سيال از مخزن توسط آن چاه ميمشخص ،يك چاه يآزماييج چاه. نتااستتوليد چاه 
  .[1]دهدتوصيفي از رفتار مخزن در شرايط ديناميك ارائه مي

 1- هاي چاهيآزمايموجود است كه چاه 2-مورد از چاه 8و  1- مورد از چاه 9شامل  يآزمايچاه 17در اين ميدان، 
 2-باشند. در دو آزمايش مربوط به چاهمربوط به مخزن ايالم مي 2-هاي چاهيآزمايو چاهمربوط به مخزن سروك 

چاهي موجود بوده و قابل گذراي ته ها، اطالعات كامل فشاراند و در ساير آزمايشهاي فشار سرچاهي ثبت شدهداده
  باشند.آناليز مي

 ،بشكه در روز جريان داده شده و سپس 1300آزمايش گذراي فشار در ابتدا در چاه با نرخ توليدي  ،در زون ايالم
 11-لگاريتمي در شكلاست. نمودار نيمهشده ساعت به درازا كشيده  6چاه بسته و در مرحله خيز فشاري نيز 

 شود.مشاهده مي
دهنده رژيم اين آزمايش نشان ،شوده ميارائه شده است. چنانچه مشاهد 12- در شكل Log-Logمنحني فشاري 

 (Infinitely Acting Boundary)در مخزن بوده و بدون محدوديت در مرزها  Gas Cap/Aquifer supportجرياني 
  باشد.مي

 
 لگاريتمي): نمودار نيمه١١شكل (

 
 لگاريتمي): نمودار تمام١٢شكل (
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در مح��دوده 1271 ت��ا 1583 متري در چاه-3 اس��ت که عمده 
نتایج به دست آمده از تفسیر این نگارها عبارتند از:

الف-ثبت احتمالي گسل در عمق 1459 متري با شیب 49 درجه 
به سمت N52E و با امتداد N38E-S38W)شکل-8(

ب-تعیین 175 ش��کاف کاماًل باز)Open Fractured( در فواصل 
1300تا 1330 و1460 تا 1525متري)شکل-9(

ج- ثبت 443 ش��کاف بس��ته که در فواص��ل 1275 تا 1300 و 
1460 تا 1525 متري پراکنده اند)شکل 10(.

 در اثر نبود تخلخل ماتریس مناسب در این زون، به نظر مي رسد 
حضور شکاف هاي باز)در نواحي با شکاف باز( در فرایند تولید 
از چاه نقش اصلي را به عهده دارند. همچنین، گسترش و امتداد 
عمده تراوایي در زون ایالم به صورت شمال شرقي-جنوب غربي 
در امتداد ش��کاف هاي باز توزیع شده و تمامي شکاف هاي باز 

در این زون داراي ساختار و امتداد مورب مي باشد.

1-3-بحث و بررسي به کمک آزمایش چاه

ه��دف از انجام چاه آزمای��ی، تعیین برخی خ��واص مخزن در 
اطراف چاه می باشد که عبارتند از:

تعیی��ن نفوذ پذیری)افق��ی و عمودی( و ضریب پوس��ته، وجود 
شکس��تگی ها، الیه الیه ب��ودن مخزن و یا وج��ود دوگانگی در 
برخی خصوصیات مانند میزان تخلخ��ل یا نفوذ پذیری، وجود 
مرزها )مانن��د آب��ده یا گس��ل( و تعیین ش��کل و فواصل آنها و 

باالخره، فشار مخزن. 
در کن��ار خصوصی��ات پتروفیزیک��ی و زمین شناس��ی، نتای��ج 
چاه آزمای��ی در تهی��ه یک مدل مخزنی جه��ت پیش بینی رفتار 
مخزن و بازده تولید از آن به کار برده می ش��ود. کیفیت ارتباط 

 13  جهات اصلي انحنا در طاقدیس

  ٩

سريعاً عملكرد خود را نشان  Gas Cap support، مكانيزم 2-چاههاي فشار گذراي نظر به اينكه در آناليز آزمايش
، مشاهده 2-هاي چاه. باتوجه به نتايج آزمايشيستدهد، عملكرد تخلخل دوگانه قابل تشخيص و مشاهده نمي
افقي مخزن بوده و لذا عملكرد كالهك گازي و آبده در  يبرابر تراواي 5/6عمودي حدود  يشود كه ميزان تراوايمي
گردد. بيني ميها، مشاهده آب و گاز پيشدر تاريخچه توليد نفت از چاه است كهكننده مكانيزم توليد كنترل ،زنمخ

مكانيزم تخلخل دوگانه در آزمايش چاه قابل ثبت نبوده و اگر از ديگر  ،شود به داليل فوقكه مشاهده ميطورهمان
 گردد.سازي مخزن ميباعث گمراهي و خطا در شبيه ،ها در اين خصوص استفاده نشودروش

هاي باز زون ايالمسازي شكستگيمدل-٤-١
  ها در اين زون عبارتند از:ها يا شكافسازي شكستگيهاي موجود براي مدلداده
  ساز مخزن گريد زمين شناسي و گريد شبيه- الف

ساز مخزن نيز با ابعاد گريد مق و گريد شبيهمتر در ع 1متر در سطح و  100×100شناسي به ابعاد گريد زمين
، گريد DFNسازي شكستگي به روش تر در عمق تهيه گرديدند. در مدلشناسي در سطح و ابعاد درشتزمين
پذيري عنوان ورودي نفوذمخزني به عنوان ورودي اطالعات چگالي و امتداد شكستگي و گريدظشناسي بهزمين

 پذيري افقي، كاربرد دارند.كستگي و نفوذهاي تخلخل شماتريكس و خروجي
  هاچگالي شكستگي -ب

تنها از اطالعات  4- هاي باز و در چاهتنها از اطالعات شكاف 3-ها در چاهسازي شكستگيمنظور مدلبه 
تنها از  2-و در چاه )Partially_Conductiveو  Conductive/Openهاي باز با هدايت كامل و بخشي(شكستگي
ها در بازه هاي باز استفاده شده است. با استفاده از نگارهاي تصويري و با شمارش تعداد شكستگيشكستگياطالعات 
 ،تهيه گرديد. پس از اين مرحله P10(1/m)ها بر حسب واحد شده توسط اين نگارها، نگار چگالي شكستگيبرداشت

، Deterministicهاي باز) در زون ايالم به روش ها(چگالي شكستگيمنظور تهيه پارامتر چگالي شكستگي، اين نگارهب
عنوان روند استفاده به MaxCurvatureها از نقشه ها توزيع گرديد. در مناطق دور از چاهبراي مناطق نزديك چاه

  گرديد.
هاي غربي و نبود اطالعات، به ويژه در بخش موردنظرالزم به ذكر است كه با توجه به گسترش طولي ميدان 

هاي ها در طاقديس ميدان، از نقشهها در اين مناطق با چين خوردگيهمچنين مرتبط بودن شكستگي ميدان و
Maximum Curvature  وMaximum Curvature Direction .استفاده گرديد  

گيري انحنا وجود مشخص است كه در امتداد يك طاقديس تنها دو جهت اصلي براي اندازه 13-با توجه به شكل
  در جهتي كه انحنا كمترين ميزان خود را دارد و ديگري در جهت بيشترين انحنا.دارد: يكي 

 
 ()): جهات اصلي انحنا در طاقديس١٣شكل(

 16  امتداد شکستگي هاي باز در چاه هاي داراي نگار تصویري 

  ١١

 
 ايالمهاي توزيع شده در زون ): امتداد شكستگي15شكل(

DFNمراحل ساخت مدل 

ها، سازي شبكه شكستگي، اولين مرحله براي مدلRMSآوري در مدل سازي اطالعات و جمعبعد از آماده
هاي داراي نگار هاي باز در چاه، مشخص است كه جهت عمده شكستگي16-. با توجه به شكلستبندي آنهادسته

 .كنديروي ميها در منطقه زاگرس پتصويري، از جهت كلي شكستگي

 
  هاي داراي نگار تصويري هاي باز در چاه): امتداد شكستگي16شكل(

افزار دسته شكستگي در نرمهاي اين ميدان، يكچاه هاي بازِبر اساس امتداد كلي شكستگي ،ترتيببدين
FracPerm هاي ميدان نگار تصويري چاه هايمنظور مشخص كردن پارامترهاي مورد نياز از گزارشايجاد گرديد. به

الي  10ها بين ميزان طول شكستگي 3- استفاده گرديد. بدين ترتيب كه، با توجه به گزارش تفسير نگار تصويري چاه
متر يتسان 02/0الي  01/0ها اغلب بين شدگي شكستگيميزان باز 4-متر بوده و بر اساس گزارش تفسير چاه 20
  تكميل گرديد. 17-هاي باز اين ميدان مطابق شكلتنها گروه شكستگي ،باشد. طبق مشخصاتمي

 15  امتداد شکستگي هاي توزیع شده در زون ایالم

  ١١

 
 ايالمهاي توزيع شده در زون ): امتداد شكستگي15شكل(

DFNمراحل ساخت مدل 

ها، سازي شبكه شكستگي، اولين مرحله براي مدلRMSآوري در مدل سازي اطالعات و جمعبعد از آماده
هاي داراي نگار هاي باز در چاه، مشخص است كه جهت عمده شكستگي16-. با توجه به شكلستبندي آنهادسته

 .كنديروي ميها در منطقه زاگرس پتصويري، از جهت كلي شكستگي

 
  هاي داراي نگار تصويري هاي باز در چاه): امتداد شكستگي16شكل(

افزار دسته شكستگي در نرمهاي اين ميدان، يكچاه هاي بازِبر اساس امتداد كلي شكستگي ،ترتيببدين
FracPerm هاي ميدان نگار تصويري چاه هايمنظور مشخص كردن پارامترهاي مورد نياز از گزارشايجاد گرديد. به

الي  10ها بين ميزان طول شكستگي 3- استفاده گرديد. بدين ترتيب كه، با توجه به گزارش تفسير نگار تصويري چاه
متر يتسان 02/0الي  01/0ها اغلب بين شدگي شكستگيميزان باز 4-متر بوده و بر اساس گزارش تفسير چاه 20
  تكميل گرديد. 17-هاي باز اين ميدان مطابق شكلتنها گروه شكستگي ،باشد. طبق مشخصاتمي

 14  متوسط چگالي شکستگي توزیع شده درزون ایالم

  ١٠

  
طاقديس فاقد واحد بوده و متاثر از دو جهت  يگيري انحنادر رابطه با اندازه FracPermهاي نرم افزار خروجي

 از: عبارتند باشد. اين خروجياصلي انحنا طاقديس مي
۱-Maximum Curvature  وMinimum 
۲-Maximum Curvature Direction 

. پارامتر دوم هستندها كننده كثرت شكستگيدهنده شدت چين خوردگي و بالطبع مشخصدو پارامتر اول نشان
ها در بخش . اين نقشهاستهاي مرتبط با چين خوردگي سازي شكستگيها در مدلدهنده امتداد شكستگينيز نشان

Trend Calculation  نرم افزارFracPerm تهيه شده و در نرم افزار ،RMSعنوان پارامتر روند(، بهTrendترتيب ) به
دليل عدم به ،ميدان در ساختن پارامترهاي چگالي و امتداد شكستگي، مورد استفاده قرار گرفتند. در مناطق غربيِ

نقشه متوسط چگالي  14-شكستگي صفر گرديد. شكلسازي شكستگي، پارامتر چگالي اطمينان باالي مدل
  دهد.ايالم نشان مي شكستگي را در زون

  

 
 ): متوسط چگالي شكستگي توزيع شده درزون ايالم١۴شكل(

 
هاي مجاور -كمتر از چاه 2-مشخص است كه چگالي شكستگي در زون ايالم در اطراف چاه 14-با توجه به شكل

، ميزان كثرت شكستگي 3-در اطراف چاه باشد.مي 4-به نواحي اطراف چاه خود بوده و بيشترين چگالي مربوط
  كمترين ميزان خود را در اين زون دارد.

هاي باز، در مناطق با استفاده از اطالعات استخراج شده از نگارهاي تصويري، توزيع امتداد شكستگي يا شكاف
 MaxCurvature از پارامتر ،اين زون نواحيِ . در ساير]4[صورت گرفت Deterministicها به روش اطراف چاه
Direction  تهيه شده به وسيله)FracPerm ( اين پارامتر به  ،افق ايالم به عنوان ترند استفاده گرديد. در نهايت

 ).15-وارد گرديد(شكل FracPermبه نرم افزار  Fracture Strikeعنوان 
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مقاالت علمي - پژوهشی

 17  تنظیم مشخصات دسته شکستگي هاي باز میدان 

  ١٢

 
  هاي باز ميدان ): تنظيم مشخصات دسته شكستگي17شكل(

  
  ، تهيه گرديد.18شكل پس از اين مرحله، مدل شبكه شكستگي زون ايالم مطابق

 
 FracPermهاي ايجاد شده در نرم افزار ): مدل شبكه شكستگي18شكل(

  
واضح است  DFNهاي ورودي و مدل شكستگي ايجاد شده و همچنين مدل با مقايسه دياگرام گل سرخي داده 

و با دور  ]4[نمايدهاي ناحيه زاگرس تبعيت ميها از امتداد شكستگيها امتداد شكستگيكه در مناطق اطراف چاه
نمايد. واضح است كه اي تبعيت ميات ناحيهو از مشخص كردهها نيز كمابيش تغيير امتداد شكستگي ،هاشدن از چاه

ها از امتداد باشد، امتداد شكستگيهايي كه چگالي شكستگي(قرائت شده توسط نگار تصويري) اندك ميدر اليه
هاي افقي بيشينه و كمينه و همچنين هاي الزم از جمله نفوذپذيريخروجي ،. در نهايتكرداي تبعيت خواهند ناحيه

 FracPermمحاسبه شده در نرم افزار  يهامقدار تخلخل شكستگي ينهي، تهيه گرديدند. بيشهاتخلخل شكستگي
 4-هاي تصويري چاهباشد كه با مقادير ذكر شده در گزارش تفسير نگارمي 4-در محل چاه درصد 1/0مقدار 

 دهد.نقشه متوسط تخلخل شكستگي در زون ايالم را نشان مي19-همخواني خوبي دارد. شكل

FracPerm 18  مدل شبکه شکستگي هاي ایجاد شده در نرم افزار 

  ١٢

 
  هاي باز ميدان ): تنظيم مشخصات دسته شكستگي17شكل(

  
  ، تهيه گرديد.18شكل پس از اين مرحله، مدل شبكه شكستگي زون ايالم مطابق

 
 FracPermهاي ايجاد شده در نرم افزار ): مدل شبكه شكستگي18شكل(

  
واضح است  DFNهاي ورودي و مدل شكستگي ايجاد شده و همچنين مدل با مقايسه دياگرام گل سرخي داده 

و با دور  ]4[نمايدهاي ناحيه زاگرس تبعيت ميها از امتداد شكستگيها امتداد شكستگيكه در مناطق اطراف چاه
نمايد. واضح است كه اي تبعيت ميات ناحيهو از مشخص كردهها نيز كمابيش تغيير امتداد شكستگي ،هاشدن از چاه

ها از امتداد باشد، امتداد شكستگيهايي كه چگالي شكستگي(قرائت شده توسط نگار تصويري) اندك ميدر اليه
هاي افقي بيشينه و كمينه و همچنين هاي الزم از جمله نفوذپذيريخروجي ،. در نهايتكرداي تبعيت خواهند ناحيه

 FracPermمحاسبه شده در نرم افزار  يهامقدار تخلخل شكستگي ينهي، تهيه گرديدند. بيشهاتخلخل شكستگي
 4-هاي تصويري چاهباشد كه با مقادير ذكر شده در گزارش تفسير نگارمي 4-در محل چاه درصد 1/0مقدار 

 دهد.نقشه متوسط تخلخل شكستگي در زون ايالم را نشان مي19-همخواني خوبي دارد. شكل

 19  نقشه متوسط تخلخل شکستگي در سازند ایالم

  ١٣

 
  ): نقشه متوسط تخلخل شكستگي در سازند ايالم19شكل(

  
  زير مدل نمود. 20-هاي باز مدل شده بر روي افق ايالم را مطابق شكلتوان شبكه شكستگيو در نهايت مي

 
  هاي باز مدل شده بر روي افق ايالم):  شبكه شكستگي20شكل(

 گيرينتيجه
توان علت نبود اطالعات كافي نميهاي مخازن كربناته بهسازي شكافدر مدل با توجه به آنكه معموالً-۱

هاي ديگر مانند ادغام مطالعات مغزه، بيني نمود، لذا بهتر آن است كه از روشمدل مناسبي را پيش
 .شودساز استفاده افزارهاي شبيهپتروفيزيك، آزمايش چاه و نرم

توان از مطالعات آزمايش چاه بهره گونگي عملكرد مخزن ميهاي مختلف بر چبه علت نحوه رفتار شكاف-۲
باشد كه در اين مطالعه از آمده با مطالعات حاصله از مغزه ميدستهبرد ولي الزمه آن انطباق نتايج ب

 نتايج نگارهاي تصويري نيز در اين زمينه استفاده شده است.
ها داراي نقايص سازي رفتار و توزيع شكافشناسي در مدلساز زمينافزارهاي شبيهكه نرماز آنجايي-۳

استفاده شده و نگارهاي تصويري از جمله  FRACPERMافزار لذا در اين مقاله از نرم ،زيادي هستند
 روند.شمار ميافزار بههاي اين نرمورودي

هاي بسته و باز، هادي و يا با هدايت بخشي هاي مختلف اعم از شكافجهت بررسي دقيق توزيع شكاف-۴
و  FMIتوان از نگارهاي تصويري نگاري نشان داده نشده است، ميهاي لرزهو حتي گسل كه در برداشت

 استفاده نمود. OBMI/UBIيا 
 
  

 20  شبکه شکستگي هاي باز مدل شده بر روي افق ایالم

  ١٣

 
  ): نقشه متوسط تخلخل شكستگي در سازند ايالم19شكل(

  
  زير مدل نمود. 20-هاي باز مدل شده بر روي افق ايالم را مطابق شكلتوان شبكه شكستگيو در نهايت مي

 
  هاي باز مدل شده بر روي افق ايالم):  شبكه شكستگي20شكل(

 گيرينتيجه
توان علت نبود اطالعات كافي نميهاي مخازن كربناته بهسازي شكافدر مدل با توجه به آنكه معموالً-۱

هاي ديگر مانند ادغام مطالعات مغزه، بيني نمود، لذا بهتر آن است كه از روشمدل مناسبي را پيش
 .شودساز استفاده افزارهاي شبيهپتروفيزيك، آزمايش چاه و نرم

توان از مطالعات آزمايش چاه بهره گونگي عملكرد مخزن ميهاي مختلف بر چبه علت نحوه رفتار شكاف-۲
باشد كه در اين مطالعه از آمده با مطالعات حاصله از مغزه ميدستهبرد ولي الزمه آن انطباق نتايج ب

 نتايج نگارهاي تصويري نيز در اين زمينه استفاده شده است.
ها داراي نقايص سازي رفتار و توزيع شكافشناسي در مدلساز زمينافزارهاي شبيهكه نرماز آنجايي-۳

استفاده شده و نگارهاي تصويري از جمله  FRACPERMافزار لذا در اين مقاله از نرم ،زيادي هستند
 روند.شمار ميافزار بههاي اين نرمورودي

هاي بسته و باز، هادي و يا با هدايت بخشي هاي مختلف اعم از شكافجهت بررسي دقيق توزيع شكاف-۴
و  FMIتوان از نگارهاي تصويري نگاري نشان داده نشده است، ميهاي لرزهو حتي گسل كه در برداشت

 استفاده نمود. OBMI/UBIيا 
 
  

بین چاه و مخزن، نش��ان دهنده امکان افزای��ش بازده تولید چاه 
است. نتایج چاه آزمایی  یک چاه، مشخص کننده امکان جریان 
سیال از مخزن توسط آن چاه می باشد و توصیفی از رفتار مخزن 

در شرایط دینامیک ارائه می دهد]1[.
در این میدان، 17 چاه آزمایی شامل 9 مورد از چاه-1 و 8 مورد 
از چاه-2 موجود اس��ت که چاه آزمایی ه��ای چاه-1 مربوط به 
مخزن س��روک و چاه آزمایی های چاه-2 مربوط به مخزن ایالم 
می باش��ند. در دو آزمای��ش مرب��وط به چاه-2 داده های فش��ار 
سرچاهی ثبت شده اند و در س��ایر آزمایش ها، اطالعات کامل 

فشار  گذرای ته چاهی موجود بوده و قابل آنالیز می باشند.
در زون ای��الم، آزمایش گذراي فش��ار در ابت��دا در چاه با نرخ 
تولیدی 1300 بشکه در روز جریان داده شده و سپس چاه، بسته 
و در مرحله خیز فشاری نیز 6 ساعت به درازا کشیده شده است. 

نمودار نیمه لگاریتمي در شکل-11 مشاهده می شود.

منحنی فشاری Log-Log در شکل-12 ارائه شده است. چنانچه 
 Gas مش��اهده می شود، این آزمایش نش��ان دهنده رژیم جریانی
Cap/Aquifer support در مخ��زن بوده و ب��دون محدودیت در 

مرزها )Infinitely Acting Boundary( می باشد.
  نظر به اینکه در آنالیز آزمایش های فشار گذرای چاه-2، مکانیزم 
Gas Cap support سریعاً عملکرد خود را نشان می دهد، عملکرد 

تخلخل دوگانه قابل تشخیص و مشاهده نیست. باتوجه به نتایج 
آزمایش های چاه-2، مشاهده می ش��ود میزان تراوایی عمودی 
ح��دود 6/5 براب��ر تراوایی افقی مخ��زن بوده و ل��ذا، عملکرد 
کاله��ک گازی و آبده در مخ��زن، کنترل کننده مکانیزم تولید 
اس��ت که در تاریخچه تولید نفت از چاه ها، مشاهده آب و گاز 
پیش بینی می گردد. همان طور که مشاهده مي شود به دالیل فوق، 
مکانی��زم تخلخل دوگانه در آزمایش چاه قابل ثبت نبوده و اگر 
از دیگر روش ها در این خصوص استفاده نشود، باعث گمراهي 
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و خطا در شبیه سازي مخزن مي گردد.

1-4-مدل سازي شکستگي هاي باز زون ایالم

داده هاي موجود براي مدل س��ازي شکستگي ها یا شکاف ها در 
این زون عبارتند از: 

الف-شبکه زمین شناسي و شبکه شبیه ساز مخزن 
شبکه زمین شناس��ي به ابعاد 100×100 متر در سطح و 1 متر در 
عمق و شبکه شبیه س��از مخزن نیز با ابعاد شبکه زمین شناسي در 
س��طح و ابعاد درش��ت تر در عمق تهیه گردیدند. در مدل سازي 
شکس��تگي به روش DFN، شبکه زمین شناسي به عنوان ورودي 
اطالعات چگالي و امتداد شکس��تگي و ش��بکه مخزني به عنوان 
تخلخ��ل  خروجي ه��اي  و  ماتریک��س  نفوذ پذی��ري  ورودي 

شکستگي و نفوذ پذیري افقي، کاربرد دارند.
ب- چگالي شکستگي ها

 به منظور مدل س��ازي شکس��تگي ها در چاه-3 تنه��ا از اطالعات 
ش��کاف هاي باز و در چاه-4 تنها از اطالعات شکستگي هاي باز با 
 )Partially_Conductive و Conductive/Open(هدایت کامل و بخشي
و در چاه-2 تنها از اطالعات شکستگي هاي باز استفاده شده است. 
با استفاده از نگارهاي تصویري و با شمارش تعداد شکستگي ها در 
بازه برداشت شده توسط این نگارها، نگار چگالي شکستگي ها بر 
حس��ب واحد )P10)1/m تهیه گردید. پس از این مرحله، به منظور 
تهیه پارامتر چگالي شکستگي، این نگار ها)چگالي شکستگي هاي 
ب��از( در زون ای��الم ب��ه روش Deterministic، براي مناطق نزدیک 
 MaxCurvature چاه ها توزیع گردید. در مناطق دور از چاه ها از نقشه

به عنوان روند استفاده گردید.
الزم به ذکر است که با توجه به گسترش طولي میدان موردنظر 
و نب��ود اطالعات، به ویژه در بخش هاي غربي میدان و همچنین 
مرتبط بودن شکس��تگي ها در این مناطق با چین خوردگي ها در 
 Maximumو Maximum Curvature طاقدیس میدان، از نقشه هاي

Curvature Direction استفاده گردید.

با توجه به شکل-13 مشخص است که در امتداد یک طاقدیس 
تنها دو جهت اصلي ب��راي اندازه گیري انحنا وجود دارد: یکي 
در جهتي ک��ه انحنا کمترین میزان خ��ود را دارد و دیگري در 

جهت بیشترین انحنا.
 خروجي ه��اي ن��رم اف��زار FracPerm در رابطه ب��ا اندازه گیري 

انحن��اي طاقدیس فاق��د واحد بوده و متاث��ر از دو جهت اصلي 
انحنای طاقدیس مي باشد. این خروجي عبارتند از:

Minimum و Maximum Curvature -1
Maximum Curvature Direction -2

دو پارامت��ر اول نش��ان دهنده ش��دت چین خوردگ��ي و بالطبع 
مش��خص کننده کثرت شکس��تگي ها هس��تند. پارامت��ر دوم نیز 
نش��ان دهنده امتداد شکستگي ها در مدل س��ازي شکستگي هاي 
 Trend مرتب��ط با چین خوردگي اس��ت. این نقش��ه ها در بخش
 ،RMS تهیه شده و در نرم افزار ،FracPerm نرم افزار Calculation

به عن��وان پارامتر روند)Trend( به ترتیب در س��اختن پارامترهاي 
چگالي و امتداد شکستگي، مورد استفاده قرار گرفتند. در مناطق 
غربِي میدان، به دلیل عدم اطمینان باالي مدل س��ازي شکستگي، 
پارامتر چگالي شکستگي صفر گردید. شکل-14 نقشه متوسط 

چگالي شکستگي را در زون  ایالم نشان مي دهد.
با توجه به ش��کل-14 مشخص اس��ت که چگالي شکستگي در 
زون ایالم در اطراف چاه-2 کمتر از چاه هاي مجاور خود بوده 
و بیش��ترین چگالي مربوط به نواحي اطراف چاه-4 مي باشد. در 
اطراف چاه-3، میزان کثرت شکس��تگي کمترین میزان خود را 

در این زون دارد.
با اس��تفاده از اطالعات اس��تخراج ش��ده از نگارهاي تصویري، 
توزیع امتداد شکس��تگي یا ش��کاف هاي باز، در مناطق اطراف 
چاه ه��ا ب��ه روش Deterministic صورت گرفت]4[. در س��ایر 
نواحِي این زون، از پارامتر MaxCurvature Direction )تهیه شده 
به وس��یله FracPerm ( افق ایالم به عنوان ترند اس��تفاده گردید. 
در نهای��ت، این پارامتر ب��ه عن��وان Fracture Strike به نرم افزار 

FracPerm وارد گردید)شکل-15(.

 ،RMS بعد از آماده س��ازي اطالع��ات و جم��ع آوري در مدل 
اولین مرحله براي مدل س��ازي شبکه شکس��تگي ها، دسته بندي 
آنهاس��ت. با توجه به شکل-16، مشخص است که جهت عمده 
شکس��تگي هاي باز در چاه هاي داراي نگار تصویري، از جهت 

کلي شکستگي ها در منطقه زاگرس پیروي مي کند.
 بدین ترتیب، بر اس��اس امتداد کلي شکس��تگي هاي باِز چاه هاي 
این میدان، یک دس��ته شکس��تگي در نرم اف��زار FracPerm ایجاد 
گردی��د. به منظ��ور مش��خص ک��ردن پارامترهاي مورد نی��از، از 
گزارش هاي ن��گار تصویري چاه ه��اي میدان اس��تفاده گردید. 
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 بدی��ن ترتی��ب که، ب��ا توجه به گزارش تفس��یر ن��گار تصویري 
چ��اه-3 میزان طول شکس��تگي ها بین 10 الي 20 مت��ر بوده و بر 
اساس گزارش تفسیر چاه-4 میزان باز شدگي شکستگي ها اغلب 
بین 0/01 الي 0/02 سانتي متر مي باشد. طبق مشخصات، تنها گروه 

شکستگي هاي باز این میدان مطابق شکل-17 تکمیل گردید.
  پ��س از این مرحله، مدل ش��بکه شکس��تگي زون ایالم مطابق

 شکل- 18، تهیه گردید.
  ب��ا مقایس��ه دیاگ��رام گل س��رخي داده ه��اي ورودي و مدل 
شکس��تگي ایجاد شده و همچنین مدل DFN واضح است که در 
مناطق اطراف چاه ها امتداد شکستگي ها از امتداد شکستگي هاي 
ناحیه زاگرس تبعیت مي نماید]4[ و با دور شدن از چاه ها، امتداد 
شکس��تگي ها نیز کمابیش تغییر کرده و از مش��خصات ناحیه اي 
تبعیت مي نماید. در الیه هایي که چگالي شکستگي)قرائت شده 
توس��ط نگار تصویري( اندک مي باش��د، امتداد شکستگي ها از 
امت��داد ناحیه اي تبعیت خواهند ک��رد. در نهایت، خروجي هاي 
الزم از جمل��ه نفوذپذیري هاي افقِي بیش��ینه و کمینه و همچنین 
تخلخل شکس��تگي ها، تهیه گردیدند. بیش��ینه ي مقدار تخلخل 
شکس��تگي هاي محاس��به ش��ده در نرم اف��زار FracPerm مقدار 
0/1 درصد در محل چاه-4 مي باش��د که با مقادیر ذکر شده در 
گزارش تفسیر نگار هاي تصویري چاه-4 همخواني خوبي دارد. 
شکل-19نقشه متوسط تخلخل شکستگي در زون ایالم را نشان 

مي دهد.
 و در نهایت مي توان شبکه شکستگي هاي باز مدل شده بر روي 

افق ایالم را مطابق شکل-20 مدل سازی کرد.

 نتیجه گیري

 ب��ا توجه به آنکه معموالً در مدل س��ازي ش��کاف هاي مخازن 
کربناته به علت نبود اطالعات کافي نمي توان مدل مناس��بي 
را پیش بیني نمود، لذا بهتر آن اس��ت که از روش هاي دیگر 
مانن��د ادغام مطالع��ات مغزه، پتروفیزی��ک، آزمایش چاه و 

نرم افزارهاي شبیه ساز استفاده شود.
 به علت نحوه رفتار شکاف هاي مختلف بر چگونگي عملکرد 
مخ��زن، مي توان از مطالع��ات آزمایش چاه به��ره برد ولي 
الزمه آن انطباق نتایج به دس��ت آمده ب��ا مطالعات حاصله از 
مغزه مي باش��د که در این مطالعه از نتایج نگارهاي تصویري 

استفاده شده است.
در  زمین شناس��ي  شبیه س��از  نرم افزاره��اي  آنجایي ک��ه  از   
مدل سازي رفتار و توزیع ش��کاف ها داراي نقایص زیادي 
هس��تند، لذا در این مقاله از نرم افزار FRACPERM استفاده 
ش��ده و نگاره��اي تصوی��ري از جمل��ه ورودي ه��اي این 

نرم افزار به ش��مار مي روند.
 جه��ت بررس��ي دقیق توزی��ع ش��کاف هاي مختل��ف اعم از 
شکاف هاي بس��ته و باز، هادي و یا با هدایت بخشي و حتي 
گسل که در برداشت هاي لرزه نگاري نشان داده نشده است، 
مي توان از نگارهاي تصویري FMI و یا OBMI/UBI استفاده 

نمود.


