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بررسی ویژگی های پتروفیزیکی سازند ایالم در مرز دو میدان 
نفتی اکتشافی جنوب ایران با استفاده از داده های لرزه نگاری، 

چاه نگاری و آزمایش چاه
الهام پارسامنش *، مجید شاه پسندزاده  دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و پیشرفته کرمان

مجید نبی بیدهندی  مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
فرج اهلل صابری  مدیریت اکتشاف

در این مطالعه س��ازند ایالم مربوط به چاه-A1 در مجاور چاه-B1 در مرز دو میدان نفتی )هیدروکربنی( اکتش��افی A و B، درجنوب غربی ایران با اس��تفاده از نرم افزار
GEOLOG 7  به روش پتروفیزیک احتمالی Multimine در دو بخش ایالم باالیی و ایالم اصلی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 با توجه به ارزیابی پتروفیزیکی انجام شده در این تحقیق، سازند ایالم در این ناحیه از سنگ آهک، سنگ دولومیت و شیل تشکیل شده  است. در ستون لیتولوژی به دست 
آمده، با افزایش عمق، حجم شیل در بخش ایالم باالیی کاهش یافته و به مقدار سنگ آهک در بخش ایالم اصلی افزوده می شود. تخلخل در هر دو چاه بیش از مقدار میانگین 
 ،B1-دارای تخلخل تقریباً یکنواخت در کل سازند و اشباع آب باالست. اما در بخش ایالم اصلی چاه A1- است. سازند ایالم در چاه B و A تخلخل در میدان های نفتی
به تدریج تخلخل، کاهش و اشباع آب در قسمت پایین افزایش می یابد، هم چنین از عمق 2964 تا 3000 متری دارای پتانسیل نفتی است. نتایج آنالیز تزریق جیوه، افزایش اشباع 
آب کاهش  نیافتنی، در پاییِن سازند ایالِم اصلی را تأیید می کند. آزمایش  آنالیز چاه ها نیز تأیید کننده ی نتایج پتروفیزیکی به دست آمده است. جهت اعتبارسنجی و ارزیابی 
بیشتر، نگارهای تخلخل، حجم شیل و امپدانس صوتِی محاسبه شده از داده های چاه نگاری با نتایج تفسیر مقطع نشانگر مقاومت صوتی به دست آمده از داده های لرزه نگاری 
در نرم افزار Hampson-Russell، مورد مقایسه قرار گرفت. عالوه بر هم خوانی نتایج، در مقطع مقاومت صوتی با پیش َروی از چاه-B1 به سمت چاه-A1، از تخلخل الیه ی 
مخزنی کاسته می شود. گزارش های زمین شناسی منطقه نیز، تغییر جنس الیه از سنگ آهک به سنگ ُرس در محدوده بین دو چاه را عنوان کرده اند. بر  این  اساس، تغییر 
رخساره رسوبی و یک سیل جانبی بین چاه های-A1 و B1 می تواند وجود داشته باشد. این سیل می تواند به دلیل عملکرد گسل هایی در اعماق بیشتر حوضه رسوبی باشد که 

با تشدید نمودن تغییرات رخساره ای توانسته بر مسیر مهاجرت و سیستم تخلخل مخزن تأثیرگذار بوده و مانع از حرکت نفت به سمت چاه-A1 شود. 
 سازند ایالم، پتروفیزیک احتمالی، سد شدگی جانبی، تغییرات رخساره ای، گسل های عادی

)elhamparsamanesh@yahoo.com ) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
آگاه��ی از خ��واص فیزیک��ی س��نگ و فع��ل و انفعاالت سیس��تم 
هیدروکربن��ی، در ارزیاب��ی عملکرد یک مخ��زن هیدروکربنی )نفتی( 
بسیار مهم اس��ت. به طور کلي، هدف از بررس��ي ویژگي هاي مخزني، 
توصی��ف کمی و کیفی خواص پتروفیزیک��ی مانند تخلخل، تراوایي و 
اشباع ش��دگي اس��ت]1[. هم چنین، مقاومت صوتي مهم ترین نشانگري 
اس��ت که به خصوصیات مخزني نظیر تخلخل و سنگ شناس��ي ارتباط 
دارد. در وارون س��ازِی داده ه��اي لرزه ای س��عي مي ش��ود ب��ا ترکیب 
داده هاي لرزه ای با س��ایر داده هاي موجود )مانند داده هاي زمین شناسِي 
بزرگ مقیاس و داده هاي حاص��ل از نگارهاي چاه(، خصوصیاتي نظیر 
نوع س��نگ، میزان تخلخل و میزان هیدروکربور را با دقت باالیی تعیین 
کرد. در این رابطه کارهاي زیادي در س��ال هاي اخیر انجام شده است؛ 
در سال 2007 با استفاده از وارون سازي و رابطه ي خطِي مقاومِت صوتي 
با تخلخل در یک چاه، محل حفر چاه اکتشافی دوم با موفقیت مشخص 

گردید که منجر به توس��عه عملی��ات و کاربرد این روش در کل منطقه 
ش��د]2[. به دنبال آن، محققان به تخمین تخلخل از روي وارون س��ازی 
داده ه��ای لرزه ای با اس��تفاده از روش های هوش��مند پرداختند و باعث 

1  نقشه عمقی سازند ایالم در محدوده ی میدان های این حوزه ی نفتی، 
.]5[ B1 و A1 محدوده مورد مطالعه، چاه های

  منطقه مورد مطالعه و ساختمانموقعيت  -1

 دليـل محرمانـه بـودن اطالعـات    بـه منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب ايران واقع شده و فاقد هرگونه ساختمان سطحي است. 
نقشه توپوگرافي سطح  .شودمي خودداري هاآن نام دو ميدان و جغرافياييموقعيت ، از آوردن نقشه دقيق نظرهاي نفتي مورد ميدان

 1در شـكل   B1و  A1هـاي  ي نفتي، محدوده مورد مطالعـه و موقيعـت چـاه   هاي اين حوزهي ميدانفوقاني سازند ايالم در محدوده

   اند.در شكل با خط نشان داده شده هااز هر يك از چاه گذرندهنگاري دو مقطع لرزهچنين نمايش داده شده است. هم

ي موردنظر را توان محدودهساختماني تهيه شده، مي شناسيِهاي زميننگاري و نقشههاي حاصل از مطالعات لرزهبر اساس نقشه

و  A1-. دو چـاه اكتشـافي  ]5[غرب در نظرگرفتشرق و جنوبسمت شمالشيب بههاي ماليم و كممانند با دامنهساختماني تاقديس

B1  در مرز دو ميدان نفتي مجاور همA  وB چاه. اندواقع شده-A1    باالي ساختمان تاقديس ماننـد ميـدانA    بلنـداي  كـه بـه آن

ترتيـب در  بـه  B1و  A1-قـرار دارد. دو چـاه  ي ايـن بلنـدا   در دامنه B1-چاه. شود، حفر شده استگفته مي )paleoheight( هقديم

 اند.سازند ايالم را قطع كرده ،متري 3029تا  2930متري و  2709تا  2601هاي عمق
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بهینه سازي مدل هاي ساخته شده از نشانگرهاي لرزه ای شدند]3[.
پ��س از انجام لرزه نگارِی دو بُع��دی در منطقه ی مورد مطالعه) تا دهه 
70 (، اولی��ن چاه حفاری ش��ده اس��ت. تحقیقات نش��ان داده اند مخزن 
نفتی به طور کامل از اِلمان های س��اختمانی پیروی نمی کند و تلفیقی از 
تله های چینه شناسی و س��اختمانی است، از این رو لرزه نگاری سه بُعدی 
در منطقه انجام ش��ده و در ادامه ي کار، چند حلقه چاه حفاری گردیده 
اس��ت]4[. وجود هیدروکربن در مخازن ایالِم این منطقه تأیید شده اما 
با توجه به ارزیابی های انجام ش��ده در بخش های مختلف مهندسی نفت 
مانند لرزه نگاری، زمین شناس��ی و... روی میدان ه��ای این منطقه، هنوز 
ابهام��ات زیادی در مورد آن ها وج��ود دارد. از این رو، در این پژوهش 
سعی می شود با نگرشی جدید و با دقت باالتر، خواص پتروفیزیکی دو 
چ��اه-A1 و B1 در مرز دو میدان نفتی نس��بت به هم مورد ارزیابی قرار 

گیرد.
برای این منظور، روش ارزیابی پتروفیزیکی Multimine با اس��تفاده 
از نرم افزار Geolog7 انجام شده اس��ت. از مقایسه ی نتایج پتروفیزیکی 
با نش��انگر مقاومت صوتی لرزه نگارِی به دس��ت آمده از وارون  س��ازی 
داده های لرزه ای، درک بهتری از وضعیت منطقه حاصل خواهد ش��د. 
در دومین مرحله، جهت مقایس��ه ی نتای��ج، نگارهای حاصل از ارزیابی 

پتروفیزیکی )نگاره��ای حجم ش��یل، اش��باع آب و تخلخل موثر( روی 
مقط��ع مقاوم��ت صوتی گذرن��ده از چاه ه��ای- A1 و B1، در نرم افزار 
Hampson-Russell بارگذاری شدند. برمبنای رابطه ی امپدانس صوتی 

و تخلخ��ل، در هر دو چاه و هم چنین فاصله ی بی��ن آن ها، ویژگی های 
پتروفیزیکی س��ازند ایالم از لحاظ کمی و کیفی ارزیابی گردیدند. در 
مرحله س��وم، با ترکیب نتایج مراحل قبل با سایر داده هاي موجود مانند 
داده هاي زمین شناسي بزرگ مقیاس، نتایج آنالیز تزریق جیوه و آزمایش 
چاه، س��عی  شده اس��ت عالوه بر اعتبارس��نجی نتایج، درک درستی از 
ویژگی های پتروفیزیکی سازند ایالم و زمین شناسی منطقه حاصل شود، 
ت��ا بتوان با دقتی بس��یار باال محل حفر چاه اکتش��افی جدی��د را بین دو 
چاه -A1 و B1 تعیین کرده و نسبت به توسعه این میدان نفتی در جنوب 

غرب ایران اقدام نمود.

1-  موقعیت و ساختمان منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب ایران واقع ش��ده و فاقد هرگونه 
س��اختمان س��طحی اس��ت. به دلیل محرمانه بودن اطالعاِت میدان های 
نفتی م��ورد نظر، از آوردن نقش��ه دقیق موقعی��ت جغرافیایی دو میدان 
و نام آن ها خودداري می ش��ود. نقشه توپوگرافی س��طح فوقانی سازند 
ایالم در محدوده ی میدان های این حوزه ی نفتی، محدوده مورد مطالعه 
و موقیع��ت چاه های A1 و B1 در ش��کل-1 نمایش داده ش��ده اس��ت. 
هم چنی��ن دو مقطع لرزه نگاری گذرنده از هر یک از چاه ها در ش��کل 

با خط نشان داده شده اند. 
بر اس��اس نقش��ه هاي حاصل از مطالع��ات لرزه نگاري و نقش��ه هاي 
زمین شناس��ِی س��اختمانی تهیه ش��ده، می ت��وان مح��دوده ی موردنظر 
را س��اختمانی تاقدیس مانن��د با دامنه هاي مالیم و کم ش��یب به س��مت 
 B1 و A1-شمال شرق و جنوب غرب در نظرگرفت]5[. دو چاه اکتشافی
در مرز دو میدان نفتی مجاور هم A و B واقع ش��ده اند. چاه-A1 باالی 
 )paleoheight) که به آن بلندای قدیمه A ساختمان تاقدیس مانند میدان
گفته می ش��ود، حفر شده است. چاه-B1 در دامنه ی این بلندا قرار دارد. 
دو چ��اه-A1 و B1 به ترتیب در عمق های 2601 تا 2709 متری و 2930 

تا 3029 متری، سازند ایالم را قطع کرده اند.

B1 و A1-2- تعیین سنگ شناسی سازند ایالم در چاه های
در ای��ن مطالعه، از نم��ودار متقاط��ع نوترون- چگال��ی جهت تعیین 
سنگ شناسی س��ازند ایالم استفاده شده اس��ت. این نمودار بهترین حد 
تفکیک کانی هاي مختلف سازند را در بین چارت های دوتایي دارد ]6[. 
البت��ه در مواردی که منطقه داراي لیتول��وژي پیچیده بوده )خصوصاً در 

 ، A1الف( چــاه ،GR 2  نمــودار متقاطــع نوترون- چگالــي بــا طیف رنگــی
بیانگــر وجود ســنگ دولومیــت، اندكی ســنگ آهک و شــیل، ب( چاه 
B1 نشــان دهنده ی ســنگ آهک، و مقــدار كمتری ســنگ دولومیت و 
 A1 ج( چاه ،PEF شــیل. نمودار متقاطع نوترون- چگالی با طیف رنگــی
نشــان دهنده ی سنگ دولومیت و مقدار كمتری سنگ آهک و شیل اما 
مقدار PEF آهکی د( چاه  B1نشان  دهنده ی سنگ آهک و مقدار كمتری 

سنگ دولومیت و شیل همراه با مقدار PEF آهکی.

  ].B1 ]5 و A1هاي چاه، ي نفتي، محدوده مورد مطالعههاي اين حوزهي ميدان. نقشه عمقي سازند ايالم در محدوده1شكل

  B1و  A1-هايسازند ايالم در چاه شناسيسنگ تعيين -2

 بهتـرين  اين نمـودار شناسي سازند ايالم استفاده شده است. ت تعيين سنگچگالي جه-از نمودار متقاطع نوترون ،مطالعهدر اين 

 بـوده  پيچيده ليتولوژي داراي منطقه كه موارديدر  البته ].6[دارد دوتايي هايچارت بين در را سازند مختلف هايكاني تفكيك حد

 بـراي  نمـودار  نيـ ا .باشـد نمـي  مناسـب  تقـاطع م نمـودارِ  اين از استفاده ،)دولوميتسنگ  با شيل پاسخ شباهت هنگام در خصوصاً(

 نقـاط  پراكنـدگي  .انـد شـده  رسم )GR(اشعه گاما نگار و )PEF(فوتوالكتريك فاكتور با طيف رنگي، 2-شكل در B1 و A1-هايچاه

 محورها بر عمود خطوط كه اعدادي مقدار. است سنگماسه و آهكسنگ سنگ دولوميت، بيانگر ترتيببه سوم تا اول هايخط حول

 .شود اعمال هاآن روي شيل حجم تصحيح بايد البته ،است نزديك كل تخلخل مقدار به بسيار ،دهندمي نشان شكل در
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هنگام ش��باهت پاسخ شیل با سنگ دولومیت(، اس��تفاده از این نموداِر 
متقاطع مناس��ب نمي باش��د. این نم��ودار برای چاه ه��اي -A1 و B1 در 
ش��کل- 2، با طیف رنگی فاکت��ور فوتوالکتریک )PEF( و نگار اش��عه 
گاما )GR( رس��م ش��ده اند. پراکندگی نقاط حول خط های اول تا سوم 
به ترتیب بیانگر سنگ دولومیت، سنگ آهک و ماسه سنگ است. مقدار 
اعدادی که خطوط عمود بر محورها در ش��کل نشان می دهند، بسیار به 
مقدار تخلخل کل نزدیک اس��ت، البته باید تصحیح حجم ش��یل روی 

آن ها اعمال شود.
با توج��ه ب��ه نموداره��ای متقاطع نوت��رون- چگالی در ش��کل-2، 
لیتولوژي غالِب س��ازند ایالم، سنگ آهک)قس��مت هاي سبز رنگ( و 

مقدار کمتِر س��نگ دولومیت و شیل است. هم چنین، با توجه به نمودار 
توریم برحسب پتاسیم و فاکتور فوتوالکتریک برحسب نسبت توریم به 
پتاسیم )شکل-3(، نوع کانی ُرسی غالب از جنس ایلیت است . الزم به 
ذکر است در شکل 1-  ج طیف رنگی سبز که معادل با PEF ≈5 است، 
ترکیب سنگ شناس��ی س��ازند ایالم در چاه-A1 را س��نگ آهک نشان 
می دهد، در صورتی که پراکندگی نقاط حول محور س��نگ دولومیت 
بیش��تر است. نگار های زمین شناس��ی این چاه نیز وجود سنگ آهک در 
این س��ازند را تأیید می کنند. عدم تطابق موجود بین این نتایج، به دقیق 
نبودن نگارهای دانس��یته و نوترون نس��بت داده می ش��ود ]5[. در سایر 
موارد، ترکیب سنگ شناسي و مقادیر حجم کاني هاي محاسبه شده در 
ارزیابي هاي پتروفیزیکي با زمین شناسی تطابق و هم خواني خوبی دارند.

3- ارزیابی پتروفیزیکی
در این تحقیق س��ازند ایالم در دو بخش ای��الم باالیی و ایالم اصلی 
از لحاظ کمی و کیفی بر اس��اس نگاره��ای CGR، مقاومت و تخلخل 
مورد تفس��یر قرار می گی��رد. نتایج نهایی ارزیاب��ی پتروفیزیکی به همراه 
نگارهای چاه های-A1 و B1 در ش��کل -4 با مقیاس 1/1000 ارائه شده 
است. نتایج به دست آمده ش��امل لیتولوژی، تخلخل و سیال موجود در 
س��ازند ایالم )شامل نفت و آب-  قسمت های آبی رنگ، اشباع از آب و 
بقیه اش��باع از نفت(، در ستون های سمت راس��ت شکل دیده می شود. 
هم چنین، نمودار تطابقی زون های سازند ایالم در دو چاه-A1 و B1 در 

شکل-5 ارائه شده است.
جدول های-1 تا 4 نتایج ارزیابی کمی، قبل از اعمال مقادیر حد بُرش 
و بعد از اِعمال مقادیر حد برِش اش��باِع آب بیشتر از 50 درصد، تخلخل 
کمتر از 4/5 درصد و حجم شیل بیشتر از 25 درصد در سازند ایالم هر 

دو چاه را نشان می دهد. 

3  نمودار متقاطع توریم- پتاســیم در چــاه-A1، ب( نمودار متقاطع 
.A1-فاكتور فوتوالکتریک برحسب نسبت پتاسیم/توریم در چاه

 
 
 

 B1 چاهب)  شيل، و آهكسنگ  اندكي سنگ دولوميت، وجود بيانگر،  A1چاهالف)  ،GRرنگي  طيف با چگالي- نوترون متقاطع نمودار. 2 شكل
 A1 ج) چاه ،PEFرنگي  طيف با چگالي -نوترون متقاطع شيل. نمودار و دولوميتسنگ  كمتري مقدار و آهك،سنگ  يهندهدنشان

 كمتري مقدار و آهكسنگ  يدهنده نشانB1 د) چاه  آهكي PEF مقدار و مقدار كمتري سنگ آهك و شيل اما سنگ دولوميت يدهندهنشان
  .آهكي PEFشيل همراه با مقدار  و سنگ دولوميت

 و) رنـگ  سـبز  هـاي قسمت(آهكسنگ ايالم، سازند غالبِ ليتولوژي، 2-شكل در چگالي -نوترون متقاطع نمودارهاي به توجه با

حسب نسـبت  و فاكتور فوتوالكتريك بر پتاسيمبرحسب توريم  نمودار بهبا توجه  ،چنينهم .است شيل و سنگ دولوميت كمترِ مقدار

 كـه  سـبز  رنگـي  طيـف  ج -1شـكل  الزم به ذكر اسـت در   .1است ايليت جنس از غالب سير كاني وعن)، 3-توريم به پتاسيم (شكل

كه پراكنـدگي نقـاط   دهد، در صورتيمي نشان آهكسنگ را A1-چاه در ايالم سازند شناسيسنگ تركيب است، PEF ≈5 با معادل

 عـدم  كننـد. مـي  تأييد را سازند اين در آهكسنگ جودو نيزاين چاه  شناسيزمين هاينگار. حول محور سنگ دولوميت بيشتر است

 تركيـب  مـوارد  سـاير  در. ]5[ شـود مـي  داده نسـبت  نـوترون  و دانسـيته  نگارهـاي  نبـودن  دقيـق  بـه  نتايج،اين  بين موجود تطابق

 .دارند يوبخ خوانيهم و تطابق شناسيزمين با پتروفيزيكي هايارزيابي در شده محاسبه هايكاني حجم مقادير و شناسيسنگ

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـوريم  /پتاسيمفاكتور فوتوالكتريك برحسب نسبت  متقاطع نمودارب)  ،A1-چاه در پتاسيم -توريم متقاطع نمودار. الف) 3شكل

  .A1-چاه در

                                                               
  در دسترس بوده است. A1هاي تعيين نوع كاني رسي در چاه تنها داده .1

 الف
 ب

 
 
 

 B1 چاهب)  شيل، و آهكسنگ  اندكي سنگ دولوميت، وجود بيانگر،  A1چاهالف)  ،GRرنگي  طيف با چگالي- نوترون متقاطع نمودار. 2 شكل
 A1 ج) چاه ،PEFرنگي  طيف با چگالي -نوترون متقاطع شيل. نمودار و دولوميتسنگ  كمتري مقدار و آهك،سنگ  يهندهدنشان

 كمتري مقدار و آهكسنگ  يدهنده نشانB1 د) چاه  آهكي PEF مقدار و مقدار كمتري سنگ آهك و شيل اما سنگ دولوميت يدهندهنشان
  .آهكي PEFشيل همراه با مقدار  و سنگ دولوميت

 و) رنـگ  سـبز  هـاي قسمت(آهكسنگ ايالم، سازند غالبِ ليتولوژي، 2-شكل در چگالي -نوترون متقاطع نمودارهاي به توجه با

حسب نسـبت  و فاكتور فوتوالكتريك بر پتاسيمبرحسب توريم  نمودار بهبا توجه  ،چنينهم .است شيل و سنگ دولوميت كمترِ مقدار

 كـه  سـبز  رنگـي  طيـف  ج -1شـكل  الزم به ذكر اسـت در   .1است ايليت جنس از غالب سير كاني وعن)، 3-توريم به پتاسيم (شكل

كه پراكنـدگي نقـاط   دهد، در صورتيمي نشان آهكسنگ را A1-چاه در ايالم سازند شناسيسنگ تركيب است، PEF ≈5 با معادل

 عـدم  كننـد. مـي  تأييد را سازند اين در آهكسنگ جودو نيزاين چاه  شناسيزمين هاينگار. حول محور سنگ دولوميت بيشتر است

 تركيـب  مـوارد  سـاير  در. ]5[ شـود مـي  داده نسـبت  نـوترون  و دانسـيته  نگارهـاي  نبـودن  دقيـق  بـه  نتايج،اين  بين موجود تطابق

 .دارند يوبخ خوانيهم و تطابق شناسيزمين با پتروفيزيكي هايارزيابي در شده محاسبه هايكاني حجم مقادير و شناسيسنگ

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـوريم  /پتاسيمفاكتور فوتوالكتريك برحسب نسبت  متقاطع نمودارب)  ،A1-چاه در پتاسيم -توريم متقاطع نمودار. الف) 3شكل

  .A1-چاه در

                                                               
  در دسترس بوده است. A1هاي تعيين نوع كاني رسي در چاه تنها داده .1

 الف
 ب

4  نتایج ارزیابی پتروفیزیکی ســازند ایالم در الف( چاه 1A و ب( چاه 
  CGR، SGR،CALLIPER ســتون اول از سمت چپ نگارهای .B1
و BS را نشــان می دهنــد. ســتون دوم مربوط به عمق اســت. در 
 NPHI، ستون های بعدی به ترتیب پاسخ نگارهای محاسبه تخلخل
 LLD، LLS، MSFL و نگارهــای مقاومــت شــامل RHOB، DT

مشاهده می شود.

  پتروفيزيكي ارزيابي -3

 و مقاومـت  ،CGRارهـاي  بـر اسـاس نگ   اصلي از لحاظ كمي و كيفي ايالم و بااليي ايالم بخش دو دردر اين تحقيق سازند ايالم 

 مقيـاس  بـا  4-شـكل  در B1 و A1-هـاي همراه نگارهـاي چـاه  به پتروفيزيكي ارزيابي نهايي نتايج. گيردمي قرار تفسير مورد تخلخل

 هـاي قسمت -آب و نفت شامل(ايالم سازند در موجود سيال و تخلخل ليتولوژي، شامل آمده دستبه نتايج .است شده ارائه 1000/1

 هـاي زون تطـابقي  نمـودار  ،چنـين هـم . شودمي ديده شكل راست سمت هايستون در ،)نفت از اشباع بقيه و آب از اشباع ،رنگآبي

 .است شده ارائه 5-شكلدر  B1و  A1-دو چاه در ايالم سازند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 الف 

ب

  پتروفيزيكي ارزيابي -3

 و مقاومـت  ،CGRارهـاي  بـر اسـاس نگ   اصلي از لحاظ كمي و كيفي ايالم و بااليي ايالم بخش دو دردر اين تحقيق سازند ايالم 

 مقيـاس  بـا  4-شـكل  در B1 و A1-هـاي همراه نگارهـاي چـاه  به پتروفيزيكي ارزيابي نهايي نتايج. گيردمي قرار تفسير مورد تخلخل

 هـاي قسمت -آب و نفت شامل(ايالم سازند در موجود سيال و تخلخل ليتولوژي، شامل آمده دستبه نتايج .است شده ارائه 1000/1

 هـاي زون تطـابقي  نمـودار  ،چنـين هـم . شودمي ديده شكل راست سمت هايستون در ،)نفت از اشباع بقيه و آب از اشباع ،رنگآبي

 .است شده ارائه 5-شكلدر  B1و  A1-دو چاه در ايالم سازند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 الف 

ب

.A1 و B15  نمودار تطابقی زون های سازند ایالم در دو چاه اكتشافی

 ،CGR نگارهاي ستون اول از سمت چپ .B1 چاهو ب)  1A چاهدر الف)  ايالم سازند پتروفيزيكي ارزيابي نتايج. 4 شكل

SGR،CALLIPER   وBS تخلخل  محاسبهپاسخ نگارهاي هاي بعدي به ترتيب در ستون. ستون دوم مربوط به عمق استدهند. را نشان مي

NPHI ،RHOB ،DT  مقاومت شامل و نگارهايLLD ،LLS ،MSFL شود.مشاهده مي 

 

 
 

  .A1و  B1الم در دو چاه اكتشافيهاي سازند اي. نمودار تطابقي زون5شكل 

 50آب بيشـتر از   اشـباعِ  بـرشِ  حد مقادير عمالا از بعد و رشب حد مقادير اعمال از قبل كمي، ارزيابي نتايج 4 تا 1-هايجدول

    دهد.درصد در سازند ايالم هر دو چاه را نشان مي 25درصد و حجم شيل بيشتر از  5/4از  درصد، تخلخل كمتر

  يج ارزيابي پتروفيزيكي سازند ايالم قبل از اعمال مقادير حد برش.. نتا1جدول 
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مقاالت علمي - پژوهشی

 4- نمودارهای فراوانی تخلخل و اشباع آب
روش دیگر مقایسه نتایج ارزیابی پتروفیزیکی چاه ها، جهت مشاهده 
تغییرات خواص پتروفیزیکی س��ازند ایالم، رس��م هیس��توگرام فراوانی 
تخلخل و اش��باع آب اس��ت که در ش��کل-6 ارائه ش��ده است. محور 
افقی در نمودارها به ترتیب نش��ان دهنده ی مقدار تخلخل و اشباع شدگی 
و محور عمودی بیان کننده ی فراوانی کمیت ها هس��تند. همچنین، خط 

قرمز رنگ بیانگر مقدار فراوانی تجمعی است.
همان طور که هیس��توگرام تخلخل دو چاه-A1 و B1 نش��ان می دهد، 
در هر دو چاه س��ازند ایالم دارای بخش های متخلخل و مناسب مخزنی 
است. بیشینه تخلخل چاه-B1 بیشتر است، اما در جهت  پیکان های نشان 
داده شده )ش��کل 6.ب( قسمت های متراکمی در چاه-B1 دیده می شود 

که در چاه-A1 کمتر است.
 در چاه-A1 بیش��تِر نمونه ها دارای اش��باع آب بیشتر از 50 درصد 
)ش��کل 6. ج( هستند. اما تجمع فراوانی اش��باع آب چاه-B1 )شکل 
6.د( در بازه ی 30-10درصد اس��ت. به همین دلیل با اعمال مقدار حد 
برش اش��باع ّآب (Swe>= 50%) در چاه-A1، بس��یاری از نمونه ها 
از محاسبات حذف می گردند. نسبت ضخامت خالص )NET( دارای 
ارزش مخزنی کاهش یافته و طبق نتایج جدول به 0/15 متر می رس��د 
ک��ه از لحاظ اقتصادی ارزش بهره برداری ندارد. ولی در چاه-B1 که 
اش��باع آِب بیشتر نقاِط نمونه برداری ش��ده کمتر از 50 درصد است، 
تع��داد کمی از داده ها بعد از اعمال حدود برش از محاس��بات حذف 
می ش��وند و در چاه-B1 ضخامت خالِص سازند ایالم )تقریباً 34 متر( 

  3   نتایــج ارزیابی قبل از اعمال مقادیر حد برش در هر یک از 
بخش های ایالم باالیی و اصلی.

VSH )%(PHIE )%(SW )%(NTG)m/m(NET )m(GROSS)m(ZoneWell

2067714545Upper Ilam
A1

5128716363Upper Ilam

10.710.225.713131Upper Ilam
B1

6.211.93116868Upper Ilam

  2   نتایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی ســازند ایالم بعــد از اعمال 
مقادیر حد برش.

AV-VSH )%(AV-PHIE )%(AV-SW )%(NTG)m/m(NET )m(GROSS)m(Well

194.9130.0010.15108A1

6.61321.60.4040.5499B1

AV-VSH )%(AV-PHIE )%(AV-SW )%(NTG)m/m(NET )m(GROSS)m(Well

1110841108108A

186.94119999B

  1   نتایــج ارزیابــی پتروفیزیکی ســازند ایالم قبــل از اعمال 
مقادیر حد برش.

VSH )%(PHIE )%(SW )%(NTG)m/m(NET )m(GROSS)m(ZoneWell

195130.0030.1545Upper IlamA1

10.210.523.90.206.3031Upper Ilam
B1

5.914.5210.5034.2468Upper Ilam

  4   نتایــج ارزیابــی بعد از اعمال مقادیر حد برش در هر یک از 
بخش های ایالم باالیی و اصلی.

 ،A1سازند ایالم در الف( .چاه )PHIE( 6   هیستوگرام فراوانی تخلخل
ب(. چاه B1 و هیستوگرام فراوانی اشباع آب )Suwi( سازند ایالم 

B1. د(. چاه ،A1 در ج( .چاه

  نمودارهاي فراواني تخلخل و اشباع آب -4

 هيسـتوگرام  رسـم ايالم  سازندخواص پتروفيزيكي  تغييرات مشاهده جهت ها،چاه زيكييپتروف ارزيابي نتايج مقايسه ،ديگر روش

ي مقـدار تخلخـل و   دهنـده ترتيب نشـان محور افقي در نمودارها به .است شده ارائه 6-شكل در كه است آب اشباع و تخلخل فراواني

  است.ي تجمعي مقدار فراوانبيانگر خط قرمز رنگ  ،ها هستند. همچنيني فراواني كميتكنندهشدگي و محور عمودي بياناشباع
  

  

  

  

  
 سازند )Suwi( بآ اشباع فراواني هيستوگرامو  B1 . چاه)ب ،A1چاه. )الف ايالم در سازند )PHIE( تخلخل فراواني هيستوگرام. 6 شكل

  B1. . چاه)د ،A1 چاه. )در ج ايالم

 ب  الف

د  ج

7  مقایســه ی نتایج ارزیابــی پتروفیزیکی دو چــاه A1 و B1 با مقطع 
مقاومت صوتی گذرنده از آن ها- خط چین محل تقریبی پیشنهادی 

حفر چاه سوم را نشان می دهد.

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
چين محل تقريبي پيشنهادي خط -هامقطع مقاومت صوتي گذرنده از آن با B1 و A1چاه  دونتايج ارزيابي پتروفيزيكي ي مقايسه .7شكل 

  .دهدحفر چاه سوم را نشان مي

 A1-چـاه  در. يكديگرنـد  عكس اصلي ايالم و بااليي ايالم بخش دو در صوتي مقاومت مقدارتغييرات  روند B1و  A1-چاه دو در

 زون بـه  نسـبت  اصـلي  ايـالم بخـش   ،و با كاهش تخلخـل  زياد است اصلي ايالمبخش  در و كم بااليي ايالمبخش  در صوتي مقاومت
 بيشتر، عمق به بااليي ايالم بخش از حركت با B1-چاه در برعكس). 5-جدول(تطابق دارد ارزيابي پتروفيزيكي)  (بااليي ايالم شيلي

 ،اصلي ايالمِ در قسمت پايينِ مجدداً؛ است افزايش به رو تخلخل و يابدمي كاهش صوتي مقاومت مقدار ،ايالم اصلي در قسمت باالييِ

 5-جـدول  در نگاريچاه هايداده از آمده دستبه صوتي مقاومت مقدار. يابدمقاومت صوتي افزايش يافته و مقدار تخلخل كاهش مي

ـ  خوانيهم يكديگر با و بوده مقايسهقابل ،7-شكلنگاري لرزه صوتي مقاومت نشانگرنتايج  با  سـازند  صـوتي  مقاومـت  ميـانگين . ددارن

  . است كمتر نآ تخلخل و شتربي مقداري A1-چاه به نسبت B1-چاه در ايالم
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قابل توجه می گردد.

5-  نتایج آنالیز چاه ها
بر اس��اس نتایج گزارش  تزریق جیوه در مخزن ایالم، قاعده ي بخش 
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باش��د، می توان س��طح تماس نفت و آب را در گستره ي چاه های مورد 

مطالعه در عمق پایین تری پیشنهاد نمود.

6- اعتبارس�نجی و بررس�ی نتای�ج ارزیاب�ی پتروفیزیک�ی با نتایج نش�انگر 
مقاومت صوتی 

برای تهیه ی مقطع مقاومت صوت��ی و بارگذاری نگارهای تخلخل، 

حجم شیل و اشباع آب به دست آمده از بخش پتروفیزیک روی مقطع 
مقاومت صوتی از نرم افزار Hampson-russel اس��تفاده شده است. در 
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به راهنماي نقش��ه، رنگ هاي روش��ن )زرد( در مقطع ل��رزه اي مربوط 
به نواحي با تخلخل بیش��تر و به ترتیب رنگ ه��اي تیره تر مثل آبي تیره 
مربوط به نواحي متراکم تر مي باشند. مقادیر تخلخل و مقاومت صوتی 
محاس��به ش��ده از نتایج پتروفیزیک در جدول های-5 و 6 آورده شده 

است. 
در دو چ��اه-A1 و B1 روند تغییرات مق��دار مقاومت صوتی در دو 
 A1-بخ��ش ایالم باالی��ی و ایالم اصلی عک��س یکدیگرن��د. در چاه
مقاوم��ت صوتی در بخش ای��الم باالیی کم و در بخ��ش ایالم اصلی 
زیاد اس��ت و با کاهش تخلخل، بخش ایالم اصلی نسبت به زون شیلی 
ایالم باالیی  )ارزیابی پتروفیزیکی( تطاب��ق دارد )جدول-5(. برعکس 
در چاه-B1 با حرکت از بخش ایالم باالیی به عمق بیش��تر، در قسمت 
باالیِی ایالم اصلی، مقدار مقاومت صوتی کاهش می یابد و تخلخل رو 
به افزایش اس��ت؛ مجدداً در قسمت پاییِن ایالِم اصلی، مقاومت صوتی 
افزای��ش یافته و مقدار تخلخل کاه��ش می یابد. مقدار مقاومت صوتی 
به دس��ت آمده از داده های چاه  ن��گاری در جدول-5 با نتایج نش��انگر 
مقاومت صوتی لرزه نگاری ش��کل-7 ، قابل مقایس��ه بوده و با یکدیگر 
 B1-هم خوان��ی دارند. میانگین مقاومت صوتی س��ازند ای��الم در چاه

نسبت به چاه-A1 مقداری بیشتر و تخلخل آن کمتر است. 
اگ��ر چه تخلخِل زیاِد بخش ایالم باالیی در مقطع مقاومت صوتی با 
مقدار کِم نگار تخلخِل روی آن متناقض به نظر برس��د، اما نکته ای که 
باید به آن توجه داشت این است که مقطع مقاومت صوتی، تخلخل کل 
را نش��ان می دهد و حال آنکه نگاِر بارگزاری شده روی مقطع تخلخل 
موثر اس��ت. شیل اگرچه تخلخل کل باالیی دارد، اما تخلخل مفید آن 
کم اس��ت، در نتیجه، قسمت هایی که حجم ش��یل زیاد است، تخلخل 
کل افزای��ش، اما مقدار تخلخل مفید کاه��ش می یابد. با کاهش حجم 
 .)B1-شیل، مقادیر تخلخل مفید و تخلخل کل به هم نزدیک ترند )چاه
در شکل-8 این مطلب به طور روش��ن تری نمایش داده شده است؛ در 
ش��کل 8-الف با مقیاس حجم شیل مش��خص می شود که بخش ایالم 
باالیی در چاه-A1 اگرچه مقاومت صوتِی کم و تخلخل کل بیش��تری 
دارد، اما حجم ش��یل آن نیز باالتر است. بنابراین، تخلخل مفید کمتری 
دارد)ش��کل 8-ب(، اما در بخش ایالم اصلی با وجود مقاومت صوتی 
باال، حجم شیل کمتر و تخلخل مفید بیشتر است. با توجه به نمودارهای 
چ��اه-B1 )ش��کل 8-ج و د(، تراکم نمونه های مرب��وط به محدوده ی 

8   الف( - ب( به ترتیب نمودارهای تخلخل كل و مفید برحسب امپدانس 
.B1 و ج( - د( در چاه A1 صوتی با مقیاس حجم شیل در چاه
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B1.   

 بحث -7
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 توانـد مي كه دارد وجود قرمز رسسنگ اليه دو يا يك ،A ميدان بااليي ايالمبخش  رسسنگ هاياليه بين در موجود، شناسيزمين
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عمق��ی بخش ایالم باالیی در چاه-B1 کمتر از چاه-A1 اس��ت. مقدار 
تخلخل مفید به دلیل وجود شیل در این نواحی افت می کند اما با کاهش 
حجم شیل در بخش ایالم اصلی، مقدار تخلخل مفید افزایش می یابد. 

7- بحث
با پیش ِروي از چاه-B1 به سمت چاه-A1 کم کم از ضخامت الیه ی 
دارای پتانس��یل مخزنی )الی��ه ی زرد رنگ بخش ایالم اصلی( کاس��ته 
ش��ده و نمی توان آن را تا چاه-A1 تعقیب کرد. گویا رخساره مخزني 
مش��اهده ش��ده در میدان-B دیگر در میدان-A قابل  تشخیص نیست و 

ویژگي هاي مخزني تغییر مي کند )شکل-7(. 
به طور کلي، ضخامت سازند ایالم در محدوده ي بُلنداي قدیمه کمتر 
است و در ادامه، به سمت شرق، به ضخامت آن افزوده مي شود. عالوه 
بر تغییرات ضخامت، نس��بت ضخامت  سنگ ُرس به ضخامت کربنات 
در بخش ایالم باالیي نسبت به بخش ایالم اصلي، در محدوده ي بلنداي 
قدیمه افزایش یافته اس��ت و با ادامه به س��مت ش��رق به تدریج کاهش 
مي یابد. با اس��تناد بر ش��واهد  زمین شناس��ی موج��ود، در بین الیه هاي 
سنگ رس بخش ایالم باالیي میدان A، یک یا دو الیه سنگ رس قرمز 
وجود دارد که مي تواند مبین وجود یک سطح ناپیوسته در این موقعیت 
باشد. در یکی از چاه های نزدیک به چاه-A1 در زیر الیه ي سنگ رس 
قرمز، توالي سنگ رس هاي خاکستري با ضخامت تقریبی 30 متر وجود 
دارد. در حالي که در چاه-B1 س��نگ رس قرمز بالفاصله روي طبقات 
سنگ آهکي واقع شده  است]5[. بنابراین، مي توان نتیجه گرفت بخشی 
از طبقات کربناته ي بخش ایالم اصلی در میدان-B با بخشی از طبقات 
س��نگ رس  در میدان-A قابل انطباق اس��ت. به عب��ارت دیگر، زماني 
روي بلنداي قدیمه س��نگ رس هاي بخش ایالم باالیِي نهشته شده، در 
 ،)B دامنه ي بلندا، جایي که حوضه رسوبي عمیق تر بوده )موقعیت میدان
الیه های کربناته ی بخش ایالم اصلي نهش��ته شده است. با این نگرش، 
تقس��یم بندي ایالم، به ایالم اصلي و ایالم باالی��ي مبناي زماني ندارد و 
فق��ط مبناي س��نگ چینه ای دارد. از این رو، آن چ��ه در مقطع مقاومت 
صوتی دیده می شود، محو ش��دن یک سري طبقات نیست و هیچ الیه 
رس��وبی حذف نمی شود، فقط ضخامت آن تغییر می کند. پس می توان 
نتیجه گرفت، احتماالً بخش��ي از مخزن اصلي توانسته در پهلوي غربي 
 A1-سد ش��ود و به این روش، مانع از حرکت سیال نفتی به سمت چاه

گردد. 
به طور خالصه، رس��وبات تخریبي س��نگ رس بخش ایالم باالیي از 
جنوب غرب به حوضه  رسوبی وارد شده اند. به همین دلیل، محدوده ی 
بلن��داي قدیم��ه به احتم��ال زیاد در مس��یر ورود این م��واد تخریبی به 

حوضه ي رس��وبي بوده اس��ت. در این عمل، محیط رس��وبي نیز عمق 
کمتری داش��ته و ضخامت بیشتري از این رس��وبات نهشته شده است. 
ام��ا با افزایش عمق حوضه رس��وبي و فاصله گرفت��ن از بلنداي قدیمه، 
می��زان بار رس��وبي تخریبي کاهش یافته و با افزایش عمق و گس��ترش 
حوضه رس��وبي به جاي آن، طبقات کربناته رسوب کرده است. در حد 
فاصل میان میدان A و B، این تغییر رخساره به طور تقریباً ناگهاني دیده 
مي ش��ود و "منطبق بر پله هایي است که در اثر فعالیت گسل هاي عادی 
در اعماق بیشتر حوضه رسوبي ایجاد شده است"]9[. سدشدگی جانبي 
مذکور بین چ��اه-A1 و B1 مي تواند به دلیل عملکرد این گس��ل ها در 
اعماق بیشتر حوضه رسوبی باشد. این گسل ها با تشدید نمودن تغییرات 
رخساره اي توانسته اند بر مس��یر مهاجرت هیدروکربورها و هم چنین بر 
سیستم تخلخل مخزن تأثیرگذار باشند. این گسل های عادی تا افق هاي 
قدیمي تر از س��ازند ایالم در حوضه رس��وبی مورد مطالعه قابل تعقیب 
مي باش��ند]9[. بنابراین، گسل های فوق در تمام ستون چینه شناسي مورد 

مطالعه، کم و بیش در طول زمان هاي مختلف تأثیرگذار بوده اند. 
جهت تعیین محل حفر چاه اکتش��افی سوم، باید دیدگاه سه بُعدی از 
ناحیه و هم چنین وضعیت توزیع هیدروکربور در ابعاد دیگر را داش��ته 
باش��یم. اما بر اس��اس آن چه که ارزیابی پتروفیزیکی انجام شده در این 
تحقی��ق، به عنوان محدوده ی دارای پتانس��یل مخزنی تعریف می کند و 
در مقط��ع مقاومت صوتی قابل گس��ترش اس��ت، می ت��وان مختصات 
مح��دوده ی نش��ان داده ش��ده در ش��کل-7 را محل تقریبی مناس��ب 
جهت حفر چاه س��وم به منظور دس��ت یابی به بیش��ترین مقدار پتانسیل 

هیدروکربوری بین دو چاه-A1 و B1 پیشنهاد نمود. 

8- توصیف سیستم هیدروکربوری سازند ایالم 
مجموع ضخامت توالی رسوبی پوشاننده سازند ایالم در شرق ناحیه 
قابل توجه است. در نتیجه ، اعمال وزن روباره در بخش شرقی نسبت به 
بخش غربی بسیار بیشتر اس��ت. بنابراین، بعد از زایش هیدروکربورها، 
بخش��ی از این هیدروکربورها میل به مهاجرت به سمت کمترین فشار 
را داش��ته، حرکت خود را به س��مت این مناطق ش��روع مي کنند. این 
هیدروکربورها با ادامه مس��یر در س��طوح الیه بن��دی، به دلیل تراوایی 
افقِی بیش��تر، به س��مت باال دس��ت )غرب( حرکت ک��رده، باالخره به 
 س��نگ رس و شیل پایینِی س��ازند الفان برخورد کرده و در امتداد آن 
به باالترین بخش س��اختمان هدایت شده و تا بخش فوقانی سازند ایالم 
صعود کرده اند. هیدروکربورها پس از برخورد به سدش��دگی فوقانی 
الیه های رس��ی ایالم باالیی )شکل 4.ب(، در مخزن سازند ایالم تجمع 

می یابند]5[. 
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چگونگی مهاجرت هیدروکربورها در این منطقه که در باال تش��ریح 
گردید بسیار ساده و بدون حضور گسل ها و شکستگی هاست. اما با توجه 
به شروع چین خوردگی، یعنی با توجه به ظهور طبقات رشدی )در اعماق 
پایین تر از س��ازند ایالم( به تدریج چین ها و زون های گسلی نیز در هنگام 
مهاجرت هیدروکربورها شروع به شکل گیری می کنند، هر چند هنوز به 
اوج تکامل خود نرسیده اند. بنابراین، وقتی قطرات ریز نفت به نقطه ضعفی 
چون گس��ل ها برخورد می نمایند، در سطح ضعف تمرکز یافته و گاهی 
تا س��نگ مخزن نهایی )زیر شیل فوقانی ایالم( یا گاهی تا بخشی از مسیر 
مهاجرت را در فاصله زمانی کوتاه تری می پیمایند. عالوه بر گسل هایی که 
در اثر چین خوردگی زاگرس شروع به شکل گیری مي کنند، گسل های 
قدیمی تر هم وجود دارند که ب��دون تردید بر مهاجرت هیدروکربورها 

می توانند تأثیر به سزایی داشته باشند]5[. 

   نتیجه گیری
1. ارزیابی پتروفیزیکی نشان می دهد، در چاه-A1، کل سازند ایالم 
اش��باع از آب اس��ت. اما ایالم اصلی در چاه-B1 ب��ا ضخامت خالص 
34/24 متر، نس��بت ضخامت خالص به ناخالص0/50، میانگین تخلخل 
14درصد ، اش��باع آب 21درصد و حجم شیل 5 درصد، بهترین الیه ی 
تولید هیدروکربور به ش��مار می رود و تنها، قس��مت زیرین بخش ایالم 

اصلی، اشباع از آب است. 
2. نتای��ج آزمایش س��اق مته ی چاه-A1 و مش��اهده ی نفت در عمق 
3004 تا 3012 متری چاه-B1 تأیید کننده ی نتایج پتروفیزیکی به دست 
آمده است. در آزمایش های مهندسی نفت نیز عمق 3324 متری چاهی 
مجاور B1، به عنوان سطح تماس نفت و آب مخزن ایالم گزارش شده 
اس��ت. س��طح تعیین ش��ده می تواند قابل تعمیم به کل میدان باشد؛ در 

نتیج��ه، این فرضی��ه که عمق 3000 متری چاه-B1، س��طح تماس آب 
و نفت اس��ت، نقض می ش��ود. به عبارتي، س��طح تماس نفت و آب در 

چاه-B1، در عمق پایین تری قرار دارد.
3. نتای��ج حاص��ل از ارزیابی پتروفیزیکی و ژئوفیزیکی انجام ش��ده 
نش��ان می دهد که هم در امتداد الیه ها و هم در جهت عمودی )امتداد 
چ��اه( ایالم باالی��ي و ایالم اصلي از دیدگاه مخزني مجزا هس��تند. این 
تقسیم بندی مبناي زماني نداشته و فقط مبناي سنگ چینه ای دارد. از این 
رو، آن چه در مقطع مقاومت صوتی مش��اهده مي ش��ود، تغییر رخساره 
از س��نگ کربنات به  س��نگ رس و تغییرات ماهیت تخلخل به س��مت 
س��اختمان های غربی منطقه اس��ت که س��بب سد ش��دگی جانبی برای 
بخش��ی از مخزن اصلی شده و به این طریق، مانع از حرکت سیال نفتی 
به س��مت چاه-A1 گردیده اس��ت. در واقع، عدم وجود هیدروکربور 
قابل توجه در چاه-A1 نسبت به چاه-B1، به دلیل محو شدن یک سري 
طبقات مخزني به س��مت باال دس��ت بلنداي قدیمه نیست، بلکه ناشی از 

تغییر در ماهیت سنگ مخزن و تغییر رخساره رسوبی است. 
4. س��د جانبی بین میدان A و B می تواند به دلیل عملکرد گسل هایی 
در اعماق بیش��تر حوضه رسوبی ایجاد ش��ده باشد. فعالیت این گسل ها 
 توانسته با تش��دید نمودن تغییرات رخساره  رس��وبی بر مسیر مهاجرت 

هیدروکربورها و بر سیستم تخلخل سنگ مخزن تأثیرگذار باشد.
5. براي تعیین محل دقیق حفر چاه اکتش��افی س��وم، اگر چه دیدگاه 
س��ه بُعدی از ناحیه و وضعیت توزی��ع هیدروکربور در ابعاد دیگر الزم 
اس��ت؛ اما بر اس��اس ارزیابی تلفیقی انجام ش��ده، مختصاتی که الیه ی 
مخزن��ی ای��الم اصلی )چ��اه-B1( را در بربگیرد، محل مناس��بی جهت 
حفر چاه اکتش��افی سوم به منظور دس��ت یابی به بیشترین میزان پتانسیل 

هیدروکربوری بین دو چاه-A1 و B1 خواهد بود.
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