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ولي مهدي پور *، شركت انرژی دانا

هدف از این مطالعه ناحیه بندی و ساخت مدل زمین شناسی و در نهایت تعیین میزان ذخیره ی نفت درجای سازند سروک در 
یکي از میادین فروافتادگي دزفول بود. در این مطالعه، ناحیه بندي جدید مخزني با استفاده از مطالعات پتروگرافی و پتروفیزیکی انجام 
شد و نقشه ی تغییرات ضخامت و توزیع تخلخل به صورت ناحیه ای ترسیم شد. در این ناحیه بندی، سازند سروک به هشت ناحیه 
تفکیک شد. بر اساس ارزیابی پتروفیزیکی، ناحیه هاي فرد کیفیت مخزنی زیادی دارند و ناحیه هاي زوج فاقد کیفیت مخزنی هستند. 
مطالعات پتروگرافی نشان داد که بیشتر خلل و فرج های ناحیه هاي با کیفیت مخزنی زیاد از نوع حفره ای و بین بلورین است. مطابق 
نقشه های ترسیم شده ضخامت ناحیه های مخزنی در ناحیه های سروک-1و3 از شمال غرب به جنوب شرق میدان به صورت ناحیه ای 
افزایش و در ناحیه های سروک-3و5 کاهش می یابد. در ناحیه های مخزنی تخلخل 2 درصد و اشباع شدگی 72 درصد به عنوان حد 
برش مخزنی انتخاب شد. مدل سازی استاتیک مخزن با استفاده از نرم افزار IRAP-RMS و انتخاب روش قطعی برای توزیع خواص 

مخزنی انجام گرفت. بر اساس محاسبات، حجم سیال درجاي مخزن سروک در میدان مذکور 1/7 میلیارد بشکه برآورد شد.
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 ناحیه بندی مخزنی و ساخت مدل استاتیک سازند سروک
در یکی از میادین فروافتادگی دزفول

مقدمه
ش��ناخت صحی��ح وضعیت تخلخ��ل در مخازن کربنات��ه ی هتروژن 
برای ارزیابی پتروفیزیکی، مدل س��ازی و شبیه سازی این مخازن حیاتی 
اس��ت. بنابراین مطالعه ی پتروگرافی و پتروفیزیکی مقدم بر مدل سازی 
اس��ت. در دهه های اخیر پیشرفت های روز افزون سخت افزاری منجر به 
طراحی و ارائه ی نرم افزارهای پیش��رفته ای ش��ده که خود پشتیبان تولید 
و س��اخت خودکار مدل های سه بعدی از مخزن هستند ]1[. با استفاده از 
این نرم افزارها مدل سازی س��اختمان های پیچیده و نامنظم زمین شناسی 
را در س��ه بعد ساختمانی و در نهایت ساخت مدل مخزنی مبتنی بر زمین 
آمار فراهم ش��ده اس��ت ]2[. مدل س��ه بعدی، بهترین مکانی��زم را برای 
لحاظ ک��ردن همه ی داده های موجود فراهم می کن��د ]3[. به طور کلی 
نرم افزارهاي مدل س��ازي اس��تاتیک دیدی س��ه بعدي از زمین شناسي و 
س��اختمان مخزن و نیز نحوه ی توزیع متغیره��ای مخزنی به کاربر ارائه 
داده و امکان محاس��به ی حجم مخزن را فراهم می کند. در حال حاضر، 
ساخت مدل استاتیک مخزنی در ایران توسط نرم افزارهای زمین شناسی 
RMS و PETREL با اس��تفاده از یک مجموعه داده های ورودی انجام 
می شود. مدل سازی اس��تاتیک مخزنی معموالً با آماده کردن داده های 
مختلف ب��ا فرمت های متناس��ب و وارد کردن آنها به نرم افزار ش��روع 
می شود. مدل سازی ساختمانی زمین شناسی عبارت از فرآیند مدل سازی 
گس��ل ها و انجام چینه شناس��ی مخزنی به صورت س��ه بعدی است که با 
ساخت مدل شبکه سه بعدی زمین شناس��ی جهت ایجاد مدل متغیرهای 
مخزن��ی و در نهایت انجام عملیات محاس��بات حجم��ی ادامه می یابد. 
مقاالت زیادی با جنبه هاي متفاوتي در مدل س��ازي مخزن وجود دارد. 

مث��اًل مي توان به مدل س��ازی زمین آماری حجم ش��یل و کاربرد آن در 
شناخت بهتر چینه نگاری مخزنی س��ازند آهکی ایالم ]4[ و شبیه سازی 
سه بعدی استاتیکی و تخمین متغیرهای مخزنی با به کارگیری روش های 

زمین آماری در یکی از مخازن ایران ]5[ اشاره کرد.

1- موقعیت جغرافیایي و مشصات چینه ای مخزن مورد مطالعه
این میدان در قس��مت شمالی فروافتادگی دزفول قرار دارد. براساس 
اطالعات ژئوفیزیکي امت��داد محور تاقدیس این میدان ش��مال غربی-

جنوب ش��رقی است )شکل-1(. سازندهای آس��ماری-ایالم و سروک 
مخازن اصلی این میدان را تش��کیل می دهد. این س��ازند در برش نمونه 
به سه قس��مت آهک هاي قاعده اي، میاني و باالیي تقسیم مي شود. حد 

 1  نقشه ی ساختماني میدان مورد مطالعه روي مخزن سروک

 

2 
 

هاي ورودي انجام با استفاده از يک مجموعه داده PETRELو  RMSشناسي افزارهاي زمينتوسط نرم
هاي متناسب و هاي مختلف با فرمتكردن داده سازي استاتيک مخزني معموالً با آمادهگيرد. انجام مدلمي

سازي شناسي عبارت از فرآيند مدلزمين سازي ساختمانيشود. مدلافزار شروع ميوارد كردن آنها به نرم
بعدي كه با ساخت مدل شبکه سه استبعدي صورت سههشناسي مخزني بها و انجام چينهگسل
 يابد.و در نهايت انجام عمليات محاسبات حجمي ادامه مي هاي مخزنيمتغيرشناسي جهت ايجاد مدل زمين

سازي زمين توان به مدلمي مثالً .دارد وجود ازي مخزنسمدل در متفاوتي هايجنبه با زيادي مقاالت
 ازيسشبيهو  [4] نگاري مخزني سازند آهکي ايالمآماري حجم شيل و كاربرد آن در شناخت بهتر چينه

 ايران مخازن از يکي در آماري كارگيري روشهاي زمينبه با مخزني هايمتغيرمين تخ و استاتيکي بعديسه
 اشاره كرد. [5]

 
 مطالعه مورد مخزن ایچینهو مشصات  جغرافیایی موقعیت -1

. براساس اطالعات ژئوفيزيکي امتداد محور فروافتادگي دزفول قرار داردشمالي اين ميدان در قسمت 
ايالم و سروک مخازن -سازندهاي آسماري (.1-)شکل است يشرقنوبج-يغربشمال اين ميدان تاقديس

اي، مياني و هاي قاعدهاين سازند در برش نمونه به سه قسمت آهک. دهداصلي اين ميدان را تشکيل مي
شود. حد پاييني آن در برش نمونه با سازند كژدمي تدريجي و همساز است و حد بااليي بااليي تقسيم مي

وک در زاگرس معموالً با دو صورت قاطع است. سازند آهکي سرههاي سازند گورپي بو شيلها آن با مارن
ي سازند سروک از آلبين تا تورونين گسترش دارد لحاظ سن   ازشود. عمق و عميق مشخص ميكم يهرخسار

[6]. 
 

 
 روي مخزن سروک ساختماني ميدان مورد مطالعه ينقشه 1-شکل
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پاییني آن در برش نمونه با سازند کژدمي تدریجي و همساز است و حد 
باالیي آن با مارن ها و ش��یل هاي س��ازند گورپي به صورت قاطع است. 
س��ازند آهکي س��روک در زاگرس معموالً با دو رخس��اره ی کم عمق 
و عمیق مش��خص مي ش��ود. از لحاظ سنّي سازند س��روک از آلبین تا 

تورونین گسترش دارد ]6[.

2-روش كار
در این مطالعه ابتدا ناحیه بندي مخزني بر اساس مطالعات پتروفیزیکي 
و پتروگرافی مربوط به س��ه چاه حفاری ش��ده انج��ام گرفت. همچنین 
جهت نامگذاري س��نگ هاي آهک��ي از طبقه بندي دانه��ام ]7[ و برای 
مطالع��ه ی تخلخل ه��ا از روش چاک��ت و پری اس��تفاده ش��د ]8[. در 
مرحله ی بعد حد برش تخلخل و اشباع ش��دگی بر اس��اس منحنی های 
تجمعی فراوانی آنها تعیین شد. سپس ساخت مدل ساختماني و شبکه ی 
ژئوس��لوالر و در نهایت توزیع متغیرهاي پتروفیزیکي میدان با اس��تفاده 
از نرم افزار IRAP-RMS و با اس��تفاده از اطالعات میادین مجاور انجام 

شد.

3-بحث و نتایج
3-1- ناحیه بندي مخزن سروک

ناحیه بندي س��ازند س��روک در این میدان ابتدا با استفاده از تغییرات 
نموداره��اي گاما، صوتي، نوت��رون و چگالي و درنظ��ر گرفتن مقدار 
تخلخ��ل و درجه ی اش��باع آب انجام ش��د، س��پس با نتای��ج مطالعات 
پتروگرافي مقاطع نازک میکروس��کوپي مقایس��ه گردید که همخواني 
زیادی را با آن نشان داد ]9[. مطالعه ی انواع رخساره های کربناته و تأثیر 
آنها بر متغیرهاي پتروفیزیکي مخازن از اهمیت زیادي برخوردار است. 

بر این اساس سازند سروک به هشت ناحیه تقسیم گردید )شکل-2(. 
ناحیه ی-1: این ناحیه از آهک آرژیلی و کمی ش��یل تش��کیل شده 
است. اجزای تشکیل دهنده ی آن ش��امل انتراکلست، فسیل، کانی های 
اپ��ک و بلوره��ای دولومی��ت همراه ب��ا اج��زای گلوکونیتی اس��ت. 
تخلخل های این ناحیه عمدتاً از نوع درون ذره ی، حفره ای و بین بلورین 
اس��ت. برخی از شکستگی های موجود در این ناحیه باز هستند و برخی 
دیگر توسط سیمان کلس��یتی یا مواد آلی پر شده اند. ضخامت متوسط 
این ناحیه در حدود 23 متر است که به سمت غرب و شمال غرب میدان 
از ضخامت آن کاس��ته می شود )ش��کل-3(. میانگین تخلخل مؤثر این 
ناحیه 4/16 درصد، درجه ی اش��باع آب 37 درصد و نس��بت ضخامت 

خالص به ناخالص حدود 0/69 است.
ناحی�ه ی-2: سنگ شناس��ی ای��ن ناحیه متش��کل از آه��ک آرژیلی 
کمی دولومیتیی ش��ده )مادس��تون و وکس��تون( همراه با مقداری شیل 
اس��ت. فس��یل ها، پلوئیدها و اینتراکلس��ت ها همراه با کانی های اپک و 
چ��رت، انیدریت و اجزای گلوکونیتی اجزای آن را تش��کیل می دهند. 

تخلخل ه��ای این ناحیه از نوع حفره ای و بین بلورین هس��تند. ضخامت 
متوس��ط این ناحیه حدود 266 متر است. میانگین تخلخل کل این ناحیه 
ح��دود 3 درص��د، درجه ی اش��باع آب 51 درصد و نس��بت ضخامت 
خالص به ناخالص 0/09 است. به طور کلی این ناحیه فاقد پتانسیل کافی 
 Sv-Z1 انباشت هیدروکربن است و به عنوان سد جریانی مابین ناحیه ی

و ناحیه های زیرین عمل کرده است.
ناحی�ه ی-3: بر اس��اس مطالعات پتروگرافی این ناحیه از وکس��تون، 
مادس��تون، و پکس��تون دولومیتی شده تش��کیل گردیده است. اجزای 
آلوکم این ناحیه شامل فسیل ها، پلوئیدها و انتراکلست ها به همراه کمی 
چرت و اجزای گلوکونیتی است. بیشتر تخلخل های آن از نوع حفره ای 
و بین بلورین اس��ت )شکل-4(. تعدادی شکستگی های باز در این ناحیه 
قابل مشاهده اس��ت. ضخامت متوس��ط این ناحیه در حدود 30/46 متر 
است. بر اساس ارزیابی پتروفیزیکی این ناحیه نیز کیفیت مخزنی خوبی 
دارد. به طوری ک��ه میانگین تخلخل مؤثر این ناحیه حدود 6/2 درصد، 
درجه ی اش��باع آب 54/1 درصد و نسبت ضخامت خالص به ناخالص 
0/79 اس��ت )شکل-3(. بر اساس اطالعات چاه های این میدان و تطابق 
آن داده های پتروفیزیکی میدانی مجاور درصد تخلخل از غرب به شرق 

میدان کم می شود )شکل-3(.
ناحی�ه ی-4: ای��ن ناحی��ه متش��کل از آه��ک کمی دولومیتی ش��ده 
)وکس��تون، مادس��تون و کمی پکس��تون( همراه با مقداری شیل است. 
اجزای تشکیل دهنده ی آن متشکل از فس��یل ها، اینتراکلست ها، پلوئید 
همراه با کمی چرت است. تخلخل های ناچیز این ناحیه از نوع حفره ای 
و بین بلورین هس��تند. ضخامت متوس��ط این ناحیه حدود 133/22  متر 
است. میانگین تخلخل کل این ناحیه حدود 4/4 درصد، درجه ی اشباع 
آب 51/6 درص��د و نس��بت ضخامت خالص به ناخالص 0/08 اس��ت. 

به طور کلی پتانسیل انباشت هیدروکربن این ناحیه چندان زیاد نیست.
ناحی�ه ی-5: بر اس��اس مطالعات پتروگرافی این ناحیه از مادس��تون، 
وکستون و پکستون دولومیتی شده تشکیل گردیده است. اجزای آلوکم 
این ناحیه ش��امل فس��یل ها و انتراکلس��ت ها به همراه کمی چرت است. 
بیشتر تخلخل های آن از نوع حفره ای و بین بلورین است. شکستگی های 
باز زیادی در این ناحیه قابل مش��اهده است. ضخامت متوسط این ناحیه 
در حدود 13/92 متر اس��ت )ش��کل-3(. بر اساس ارزیابی پتروفیزیکی 
ای��ن ناحیه کیفیت مخزن��ی خوبی دارد. به طوری ک��ه میانگین تخلخل 
مؤثر این ناحیه حدود 9/8 درصد، درجه ی اش��باع آب 31/8 درصد و 
نسبت ضخامت خالص به ناخالص حدود یک است. بر اساس اطالعات 
چاه های این می��دان و تطابق آن داده ه��ای پتروفیزیکی میدانی مجاور 

درصد تخلخل از غرب به شرق میدان کم می شود )شکل-3(.
ناحیه ی-6: این ناحیه متشکل از آهک وکستون، مادستون، پکستون و 
کریستالین )دولومیت( است. اجزای تشکیل دهنده ی آن شامل فسیل ها، 
اینتراکلست ها و پلوئیدهاست. در مطالعات مربوط به مقاطع نازک تهیه 
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ش��ده از این ناحیه، تخلخل چندانی مشاهده نشد. ضخامت متوسط این 
ناحیه حدود 21/86 متر اس��ت. میانگین تخلخ��ل کل این ناحیه حدود 
3/4 درصد، درجه ی اشباع آب 35 درصد و نسبت ضخامت خالص به 
ناخالص 0/09 اس��ت. به طور کلی این ناحیه فاقد پتانسیل کافی انباشت 

هیدروکربن است.
ناحیه ی-7: بر اس��اس مطالعات پتروگرافی این ناحیه از مادس��تون و 
وکستون آرژیلی دولومیتی شده تشکیل شده است. اجزای آلوکم این 

ناحیه شامل فسیل ها، انتراکلست ها و پلوئیدها بوده و بیشتر تخلخل های 
آن از ن��وع حفره ای و بین بلورین اس��ت. ضخامت متوس��ط این ناحیه 
حدود 11 متر اس��ت )ش��کل-3(. بر اس��اس ارزیابی پتروفیزیکی این 
ناحی��ه کیفیت مخزنی خوبی دارد. به طوری ک��ه میانگین تخلخل مؤثر 
ای��ن ناحیه حدود 11 درصد، درجه ی اش��باع آب 30 درصد و نس��بت 

ضخامت خالص به ناخالص حدود 0/73 است )شکل-3(. 
ناحی�ه ی-8: ای��ن ناحیه متش��کل از آهک وکس��تون، مادس��تون و 
کریستالین )دولومیت( اس��ت. اجزای تشکیل دهنده آن شامل فسیل ها، 
اینتراکلس��ت ها و پلوئیدها به همراه کمی اج��زای گلوکونیتی و چرت 
اس��ت. تخلخل چندانی در این ناحیه قابل مش��اهده نیست و سیمان های 
کلسیتی اغلب شکس��تگی ها را پر کرده اند. ضخامت متوسط این ناحیه 
ح��دود 128/75 متر اس��ت. میانگی��ن تخلخل کل ای��ن ناحیه حدود 6 
درص��د، درجه ی اش��باع آب 63 درصد و نس��بت ضخامت خالص به 
ناخالص 0/07 اس��ت. به طور کلی این ناحیه فاقد پتانسیل کافی انباشت 
هیدروکرب��ن اس��ت. این ناحیه در زیر س��طح تم��اس آب و نفت قرار 

می گیرد.

3-2- نوع مخزن سروک
تخلخ��ل و تراوایي اولیه و رس��وبي در زمان رس��وب گذاري ایجاد 
مي ش��وند. در حالي ک��ه تخلخل و تراوای��ي دیاژن��زی را فرآیندهاي 
پس از رس��وب گذاري ب��ه وجود مي آورند ی��ا تغیی��ر مي دهند ]10[. 
مطالع��ه ی پتروگرافی مقاطع نازک در ناحیه هاي فرد س��روک نش��ان 
داد با وجود اینکه اکثر رخس��اره های مطالعه ش��ده گل پش��تیبان بودند 
اما به دلیل فرآینده��ای دیاژنتیکی دولومیتي و انح��الل به همراه برخی 
شکس��تگی های باز کیفیت مخزنی افزایش یافته اس��ت ]11[. از این رو 
تخلخل بین بلورین و حفره ای نقش به سزایی در افزایش کیفیت مخزني 
داشته است. تخلخل بین بلورین، ثانویه بوده و در کنترل فابریک سنگ 
است. این نوع تخلخل که مرتبط با فرآیند دولومیتی شدن است مخازن 
مهمي را در نواحی نفت خیز جهان تش��کیل داده اس��ت ]12[. تخلخل 
بین بلوری��ن باعث افزایش تراوایی هم می ش��ود ]13[. تخلخل حفره از 
تخلخل ه��اي مه��م و متداول بوده و جزء تخلخل هاي ثانویه و مس��تقل 
از فابریک س��نگ محسوب می شود. پراکندگي این تخلخل هم توسط 

 ۲   ناحیه بندي مخزن سروک
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 فرد سروک هايناحيهتغييرات ضخامت در  ينقشه  3-کلش
 

 
 سروک سازندمادستون در  يرخساره: Bبلورين در دولوميت و خلخل بينت :A: 4 -شکل

 
 1سازی استاتیک مدل -3-3

هاي ورودي براي ساخت داده. است افزارنرم محيط اطالعات به كردن وارد سازي،مدل كار در مرحله اولين
 A ،B-هاياطالعات چاه ،3هاخطوط گسل ،2خطوط همتراز زيرزميني ييک مخزن شامل نقشهمدل استات

هاي مسير ها، دادهناحيهها، ارتفاع ميز دوار دكل حفاري از سطح دريا آزاد اعماق سر)مختصات چاه Cو 
از بررسي و  ها پساين داده [.15] هستندها( و نمودارهاي پتروفيزيکي ناحيهها و اعماق سرانحراف چاه

 .شدسنجي با فرمت مناسب وارد مدل صحت
 
 4ساختمانی سازیمدل -1-3-3

Zone-1 Zone-3 

Zone-5 Zone-7 

A B 

 A     ۴: تخلخل بین بلورین دو دولومیت B: رخســاره ی مادســتون در        
سازند سروک
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تخلخل ه��اي موجود از قبل و نیز توس��ط شکس��تگي، گس��ل و حتي 
استیلولیت کنترل مي شود ]14[. به طور کلی، با توجه تقسیم بندی انجام 
شده توس��ط آر می توان گفت که این مخزن از نوع هیبریدي با غلبه ی 
صف��ات دیاژنتیکی اس��ت ]10[. طبق تعریف آنها در ای��ن نوع میادین 
فرآینده��ای دیاژنتیکی تا حد زیادي کیفیت مخزني را کنترل مي کنند. 
اگرچه رخس��اره های رسوبی نیز بی تأثیر نیس��تند. شایان ذکر است که 
سازند سورگاه در این میدان به دلیل میزان رس زیاد به عنوان پوش سنگ 

عمل کرده است.

3-3- مدل سازی استاتیک1
در مدل س��ازي، اولی��ن مرحل��ه وارد ک��ردن اطالع��ات ب��ه محیط 
نرم افزار اس��ت. داده های ورودی برای س��اخت مدل اس��تاتیک مخزن 
ش��امل نقش��ه ی خطوط همتراز زیرزمینی2، خطوط گسل ها3، اطالعات 
چاه ه��ای-A ،B و C )مختصات چاه ها، ارتف��اع میز دوار دکل حفاری 
از سطح دریا آزاد اعماق س��رناحیه ها، داده های مسیر انحراف چاه ها و 
اعماق س��رناحیه ها( و نمودارهای پتروفیزیکی هستند ]15[. این داده ها 

پس از بررسی و صحت سنجی با فرمت مناسب وارد مدل شد.

3-3-1- مدل سازی ساختماني4
س��اختار یک میدان اغلب یکي از مهم ترین اجزاي مدل اس��تاتیک 
مخزني محسوب ش��ده و معموالً نقطه ی شروع یک مدل مخزني است 
]16[. به عبارت دیگر، مدل ساختاري اسکلت زمین شناسي مخزن است 
که نقش حیاتي در توصیف مخزن ایفا مي کند. در حقیقت مدل س��ازي 
س��اختماني مخزن، س��اخت چارچوب مخزن و ش��بکه بندي آنس��ت. 
به طوري که تمام��ی اطالعات و داده هاي س��اختماني به صورت مدلی 
سه بعدي مشاهده مي شود. به طور کلي مدل ساختماني شامل سه قسمت 
مدل سازي گس��ل ها، مدل س��ازي چینه اي و س��اخت مدل ژئوسلوالر 
س��ه بعدي )3D Grid( اس��ت ]17[. در این مطالعه پس از مدل س��ازی 
 new گس��ل ها، مدل نهای��ی س��اختمانی مخزن با اس��تفاده از م��اژول
structural modeling در نرم افزار IRAP-RMS ایجاد شد )شکل-5( 
و سپس شبکه ی ژئوسلوالر سه بعدی5 ساخته شد. یک مدل ژئوسلوالر، 
شامل س��لول های س��ه بعدي اس��ت که هر یک از این س��لول های در 
برگیرن��ده ی میانگیني از تمامی متغیرهاي پتروفیزیکي جهت اس��تفاده 
در مدل س��ازی مخزنی هس��تند. پس از اتمام س��اخت مدل ساختمانی، 
سایر افق هاي مخزني میدان بر اساس افق هاي تفسیر شده و با استفاده از 
داده های ضخامت ایزوکور6، اعماق ورود چاه ها به افق ها و مدل گسل 
ساخته شدند )Horizon Modeling). شایان ذکر است در ساخت مدل 
ژئوسلوالر سه بعدي )3D Grid( جهت استفاده در مدل سازی متغیرهاي 
مخزني و در نهایت انجام عملیات محاس��بات حجمي از شبکه بندي بر 

اساس آرایش منظم و اندازه ی سلول های 100×100 متر استفاده شد.

3-3-2- درشت نمایي نمودارهاي چاه پیمایي7 یا بلوكه كردن چاه ها8
پس از ساخت شبکه ی ژئوسلوالر سه بعدي و تعیین ناهمگوني مخزن 
ابتدا الیه بندي مخزني در آن انجام ش��د. س��پس عملیات درشت نمایي 
نموداره��اي چاه جهت توزی��ع داده ها و خ��واص پتروفیزیکي در این 
ش��بکه انجام ش��ده و کیفیت داده ه��اي بزرگ نمایي ش��ده با داده هاي 
چاه ها کنترل ش��د. داده هاي پتروفیزیک��ي به صورت داده هاي الگ در 
مس��یر چاه هاي حفاري شده هستند. قبل از شبیه سازي، این متغیرها باید 
در ابعاد سلول هاي تعریف ش��ده در مخزن میانگین گیري شوند. با این 
کار ب��راي هر س��لول یک ع��دد از متغیرهاي مختلف تعل��ق مي گیرد. 
روش ه��اي مختلفي براي محاس��به ی میانگین وج��ود دارد که پس از 
آنالیز داده ها مناسب ترین نوع میانگین گیری برای هر متغیر انتخاب شد. 
درش��ت نمایي نمودارهاي تخلخل، حجم ش��یل و اشباع آب به کمک 
روش متوس��ط گیري حس��ابي و نمودارهاي تراوای��ي به کمک روش 
متوسط گیري هندسي انجام شده است. براساس توزیع فراوانی داده های 
نگار و درش��ت نمایی ش��ده روش های مذکور بیش��ترین همبستگی را 

نسبت به سایر روش ها نشان دادند.

3-3-3- مدل سازي خواص مخزن9
دانس��تن خواص مخزن��ی و چگونگی توزیع آنه��ا در میدان اهمیت 
زیادي دارد. متغیرهاي مخزني معموالً به صورت ناپیوس��ته10 یا پیوسته11 
هستند. مدل سازي متغیرهاي مخزني شامل خواص پتروفیزیکي )عمدتاً 
تخلخل، اشباع ش��دگی آب( و رخساره اي اس��ت که برحسب شرایط 
ب��ا اس��تفاده از الگوریتم هاي مربوطه با یک��ي از دو روش زمین آماري 
قطع��ي12 و تصادف��ی13 در نرم اف��زار قابل انجام اس��ت. در روش زمین 
تصادفی در صورت وج��ود داده ی کافی پس از آنالیز داده ها، نرمال ، 
حذف روندهای موجود ادامه عملیات با اس��تفاده از واریوگرافی انجام 
می گیرد. با این حال در مطالعه ی میدان حاضر به دلیل عدم وجود داده ی 
کافی از روش قطعی اس��تفاده شد. در این روش همچنین پس از تعمیم 
ناحیه بن��دی مخزنی در چاه های میادین مج��اور از داده های آنها جهت 
تعیین نحوه ی توزیع تخلخل اس��تفاده ش��د. در این مطالعه به دلیل عدم 
انجام مطالعات رخس��اره ای زمین شناسی، لرزه ای یا الکتریکی از انجام 
مدل س��ازی رخساره ای صرف نظر ش��د. با توجه به محدود بودن تعداد 
چاه ها و نزدیکي آنها و نیز گس��تردگي میدان، نمودارهاي پتروفیزیکي 
مخزن بنگستان در چهار میدان نفتي مجاور ارزیابي و ناحیه بندي شدند. 
سپس سرناحیه هاي مخزني این میادین با همدیگر تطبیق داده شدند ]9[.

در نهای��ت جهت مدل س��ازی تخلخ��ل، میانگین تخلخ��ل ناخالص 
آنه��ا به همراه اطالعات مربوط به موقیعت چاه ها وارد نرم افزار ش��ده و 
 Global B-spline نقش��ه هاي تغییرات تخلخل با اس��تفاده از الگوریتم
ترسیم گردید )شکل-6(. این نقشه ها روند تغییرات تخلخل را در همه ی 
ناحیه هاي مخزني به صورت ناحیه اي نشان داد. نقشه ی هم اشباع شدگي 
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مقاالت علمی - پژوهشی

 5   مدل ساختمانی مخزن سروک
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هاي مختلف تخلخل و اشباع ميزان آن را تعيين پس از ترسيم ميزان ستون نفت درجا در مقابل محدوده
اي عنوان بخشهمفيد بودن تخلخل بدليل غيرهشيلي هستند ب كه كامالً هاييبازهكنند. همچنين مي
 يدهدا روي آناليزهايي مخزن مفيد ضخامت تعيين جهتشوند. در اين مطالعه خزني درنظر گرفته ميمغير
 از شدگي آباشباع همچنين و تخلخل برش مقدار تعيين جهت مخزني هايناحيهفواصل عمقي  در چاه

در ساخت  پتروفيزيکي هايداده آناليز از حاصل برش حد مقدار .انجام شد نمودارهاي پتروفيزيکي روي
رو . از اينشداستفاده  سنجيحجمكل جهت استفاده در محاسبات  ضخامت به خالص مدل نسبت ضخامت

عنوان حد برش هب درصد 72/0، مقدار شدگياشباعاساس توزيع هيدروكرين در مقابل فراواني  ابتدا بر
تخلخل خالص  يهاي تخلخل به دو دستهبعد داده ي(. در مرحله8-)شکل شد انتخاباشباع آب 

(SWE<0.72( و تخلخل ناخالص )SWE>0.72تفک ) محل  .شد رسميک شده و توزيع فراواني آنها
(. در 7-)شکلشد نظر گرفته عنوان حد برش تخلخل درهب درصد 2تقاطع دو منحني يعني تخلخل 

 يناحيهان عنوهدرصد ب 72شدگي كمتر از درصد و اشباع 2با تخلخل بيش از  هايمخزني بخش هايناحيه
 .شد( تعريف NTG=0) ناخالص يناحيهعنوان ( و بقيه بهNTG=1خالص )

 

 
 مخزن سروک مدل ساختماني -5شکل 

 
 17نسنجی مخزحجم محاسبات -5-3-3
 
 
 

 آنها ترينكاربردي و رينمعمول از يکياما  وجود دارد مخزن يک حجم برآورد براي مختلفي هايروش

 مدل اساس سنگ )بر يتوده حجم محاسبه بر مبناي نفت حجم يحاسبهم [.18] است سنجيروش حجم

 سطوح هايهمراه دادهبه شدگي آبتخلخل و اشباع همچون مخزني هايمتغير و متوسط ساختماني(

 نسبت ضريب مختلف مخزني و هايناحيه در كل ضخامت به خالص نسبت ضخامت و سياالت تماس

 .شد امانج زير فرمول مبناي بر و نفت حجمي

 ۶   نقشه ی روند تغییرات تخلخل در ناحیه های مخزنی
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STOOIP:  اوليه نفت درجايميزان 

Bo: شرايط  در نفت حجم به مخزن ياوليه فشار و دما در نفت حجم سبت)ن نفت حجمي ضريب
 (استاندارد

Vb: مخزن سنگ كل حجم 

Sw: مخزن در نفت شدگياشباع ميزان 

 NTG يا N/G ( ياNet/Grass): ناخالص به خالص يناحيه نسبت 
Ø: تخلخل 
 
 .شد برآورد بشکه ميليارد 7/1مذكور  ميدان مخزن سروک در درجاي سيال حجم، اسباتمح اساس بر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخزني هايناحيهروند تغييرات تخلخل در  ينقشه 6-شکل
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 8   هیســتوگرام توزیع فراوانی داده های اشباع شــدگي و تعیین حد 
برش تخلخل برای سازند سروک
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 مخزني هايناحيهشدگي آب در روند تغييرات اشباع ينقشه 7-شکل
 

 
 
 
 

شدگي و تعيين حد برش تخلخل براي سازند باعهاي اشهيستوگرام توزيع فراواني داده 8 -شکل
 سروک
 
 گیرینتیجه

 زيادي انطباق هاي پتروگرافي اساس مطالعات پتروفيزيکي با تغييرات رخساره مخزني بر بنديناحيه
 داشت.

 فرد مخزني بوده و عمدتاً از مادستون، وكستون و  هايناحيهاساس مطالعات پتروگرافي فقط  بر
 اند.کيل شدهپکستون دولوميتي تش

  استمخزن مورد مطالعه از نوع هيبريدي با غلبه صفات دياژنتيکي. 
 استبلورين اي و بينهاي موجود از نوع حفرهبيشتر تخلخل. 
  شرق ميدان سمت جنوبغرب بهاز شمال 3و1-سروک هايناحيهمخزني در  هايناحيهضخامت

 يابد.هش ميكا 5و3-سروک هايناحيهاي افزايش و در صورت ناحيهبه
 درصد و  2)تخلخل صورت گرفت  هااساس مداليتي داده بر شدگي آب و تخلخلتعيين حد برش اشباع

 .درصد( 72شدگي اشباع
 شدبرآورد  بشکه ميليارد 7/1مذكور  ميدان مخزن سروک در درجاي سيال حجم، محاسبات اساس بر. 

 
 هاپانویس

1. Static Modeling 
2. UGC 
3. Fault lines 
4. Structural Modeling 
5. 3-D Geogrid 
6. Isochore 

Histogram of water Saturation-Sarvak

0

10

20

30

40

50

60

0

0.
04

0.
08

0.
12

0.
16 0.
2

0.
24

0.
28

0.
32

0.
36 0.
4

0.
44

0.
48

0.
52

0.
56 0.
6

0.
64

0.
68

0.
72

0.
76 0.
8

0.
84

0.
88

0.
92

0.
96 1

Bin

Fr
eq

ue
nc

y

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cut off for water 
saturation=72%

Comparison of Net & Gross Porosity-Sarvak

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0
0.0

15 0.0
3

0.0
45 0.0

6
0.0

75 0.0
9

0.1
05 0.1

2
0.1

35 0.1
5

0.1
65 0.1

8
0.1

95 0.2
1

0.2
25 0.2

4
0.2

55 0.2
7

0.2
85 0.3

PHIE(v/v)

Fr
eq

ue
nc

y

Net Data (SWE<72%)

Gross Data (SWE>72%)

Cut off for 
porosity=2%

 

 ٧   نقشه ی روند تغییرات اشباع شدگی آب در ناحیه های مخزنی
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STOOIP:  اوليه نفت درجايميزان 

Bo: شرايط  در نفت حجم به مخزن ياوليه فشار و دما در نفت حجم سبت)ن نفت حجمي ضريب
 (استاندارد

Vb: مخزن سنگ كل حجم 

Sw: مخزن در نفت شدگياشباع ميزان 

 NTG يا N/G ( ياNet/Grass): ناخالص به خالص يناحيه نسبت 
Ø: تخلخل 
 
 .شد برآورد بشکه ميليارد 7/1مذكور  ميدان مخزن سروک در درجاي سيال حجم، اسباتمح اساس بر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخزني هايناحيهروند تغييرات تخلخل در  ينقشه 6-شکل
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می��دان نیز با اس��تفاده از اطالع��ات فش��ار موئینگي حاص��ل از آنالیز 
مغزه هاي چاه ها و میزان تغییرات درجه ی اش��باع آب در باالي س��طح 
تماس آب و نفت با توجه به ضخامت ناحیه ی تدریجي در مخزن رسم 
شد )شکل-7(. در مرحله ی بعد مدل متغیرهاي تخلخل و اشباع شدگي 
آب با استفاده از روش Parameter trend modeling به صورت قطعي 
ساخته  شدند. پس از ایجاد مدل هاي اشباع شدگي آب و تخلخل، مدل 
توزیع ضخامت خالص به ناخالص15 براي سازند سروک با توجه به حد 
برش16 جداگانه تعیین شده براي متغیرهاي تخلخل و اشباع شدگي آب 

ساخته شد.

3-3-4- تعیین حدود برش تخلخل و اشباع شدگی آب
حدود ب��رش، مقادیر محدودکننده ی متغیره��ای پتروفیزیکی مخزن 
هس��تند که باع��ث تفکیک بخش های مخزنی از قس��مت های دیگر که 
نقش��ی در ارزیابی تولید آن مخزن ندارند می ش��ود. روش های متعددی 
ب��رای تعیین حد برش وجود دارد. مهم تری��ن متغیرهای پتروفیزیکی که 
در تعیین حدود برش اس��تفاده می ش��وند تخلخل، اشباع ش��دگی آب و 
میزان حجم ش��یل اس��ت. مقادیر این متغیرها بر حسب نوع هیدروکربن 
موجود در مخازن گازی و نفتی متفاوت هس��تند. از جمله عوامل دیگر، 
سنگ شناسی مخزن است که باید در مخازن کربناته و ماسه سنگی حدود 

برش متفاوت��ی برای متغیرهای پتروفیزیکی درنظر گرفت. در تعیین حد 
برش پس از ترس��یم میزان س��تون نف��ت درجا در مقاب��ل محدوده های 
مختلف تخلخل و میزان اشباع، آن را تعیین می کنند. همچنین بازه هایی 
که کاماًل شیلی هستند به دلیل غیرمفید بودن تخلخل به عنوان بخش های 
غیرمخزنی درنظر گرفته می ش��وند. در این مطالعه جهت تعیین ضخامت 
مفید مخ��زن آنالیزهایي روي داده ی چاه در فواص��ل عمقي ناحیه های 
مخزن��ی جهت تعیین مقدار برش تخلخل و همچنین اشباع ش��دگی آب 
از روي نموداره��اي پتروفیزیکي انجام ش��د. مقدار حد برش حاصل از 
آنالی��ز داده هاي پتروفیزیکی در س��اخت مدل نس��بت ضخامت خالص 
به ضخامت کل جهت اس��تفاده در محاس��بات حجم س��نجی اس��تفاده 
ش��د. از این رو ابتدا بر اس��اس توزی��ع هیدروکرین در مقاب��ل فراوانی 
اشباع ش��دگي، مقدار 0/72 درصد به عنوان حد برش اشباع آب انتخاب 
شد )شکل-8(. در مرحله ی بعد داده های تخلخل به دو دسته ی تخلخل 
خالص )SWE<0.72( و تخلخل ناخالص )SWE>0.72( تفکیک شده 
و توزیع فراوانی آنها رس��م ش��د. محل تقاط��ع دو منحنی یعنی تخلخل 
2 درص��د به عنوان حد برش تخلخل درنظر گرفته ش��د )ش��کل-7(. در 
ناحیه های مخزنی بخش های با تخلخل بیش از 2 درصد و اشباع شدگی 
کمت��ر از 72 درصد به عنوان ناحی��ه ی خالص )NTG=1( و بقیه به عنوان 

ناحیه ی ناخالص )NTG=0( تعریف شد.
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ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 150 

       پا نویس ها
1. Static Modeling
2. UGC
3. Fault lines
4. Structural Modeling
5. 3-D Geogrid
6. Isochore

7. Scale up
8. Blocked Wells
9. Property Modeling
10. Discrete
11. Continuous
12. Deterministic

13. Stochastic
14. NTG
15. cut off
16. Volumetric
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هاي مختلف تخلخل و اشباع ميزان آن را تعيين پس از ترسيم ميزان ستون نفت درجا در مقابل محدوده
اي عنوان بخشهمفيد بودن تخلخل بدليل غيرهشيلي هستند ب كه كامالً هاييبازهكنند. همچنين مي
 يدهدا روي آناليزهايي مخزن مفيد ضخامت تعيين جهتشوند. در اين مطالعه خزني درنظر گرفته ميمغير
 از شدگي آباشباع همچنين و تخلخل برش مقدار تعيين جهت مخزني هايناحيهفواصل عمقي  در چاه

در ساخت  پتروفيزيکي هايداده آناليز از حاصل برش حد مقدار .انجام شد نمودارهاي پتروفيزيکي روي
رو . از اينشداستفاده  سنجيحجمكل جهت استفاده در محاسبات  ضخامت به خالص مدل نسبت ضخامت

عنوان حد برش هب درصد 72/0، مقدار شدگياشباعاساس توزيع هيدروكرين در مقابل فراواني  ابتدا بر
تخلخل خالص  يهاي تخلخل به دو دستهبعد داده ي(. در مرحله8-)شکل شد انتخاباشباع آب 

(SWE<0.72( و تخلخل ناخالص )SWE>0.72تفک ) محل  .شد رسميک شده و توزيع فراواني آنها
(. در 7-)شکلشد نظر گرفته عنوان حد برش تخلخل درهب درصد 2تقاطع دو منحني يعني تخلخل 

 يناحيهان عنوهدرصد ب 72شدگي كمتر از درصد و اشباع 2با تخلخل بيش از  هايمخزني بخش هايناحيه
 .شد( تعريف NTG=0) ناخالص يناحيهعنوان ( و بقيه بهNTG=1خالص )

 

 
 مخزن سروک مدل ساختماني -5شکل 

 
 17نسنجی مخزحجم محاسبات -5-3-3
 
 
 

 آنها ترينكاربردي و رينمعمول از يکياما  وجود دارد مخزن يک حجم برآورد براي مختلفي هايروش

 مدل اساس سنگ )بر يتوده حجم محاسبه بر مبناي نفت حجم يحاسبهم [.18] است سنجيروش حجم

 سطوح هايهمراه دادهبه شدگي آبتخلخل و اشباع همچون مخزني هايمتغير و متوسط ساختماني(

 نسبت ضريب مختلف مخزني و هايناحيه در كل ضخامت به خالص نسبت ضخامت و سياالت تماس

 .شد امانج زير فرمول مبناي بر و نفت حجمي

3-3-5- محاسبات حجم سنجي مخزن17
روش هاي مختلف��ي براي برآورد حجم یک مخ��زن وجود دارد که 
یکي از معمول ترین و کاربردي ترین آنها روش حجم سنجي است ]18[. 
محاس��به ی حجم نفت بر مبناي محاس��به حجم توده ی سنگ )بر اساس 
مدل ساختماني( و متوسط متغیرهاي مخزني مثل تخلخل و اشباع شدگی 
آب به همراه داده های س��طوح تماس سیاالت و نسبت ضخامت خالص 
به ضخامت کل در ناحیه هاي مختلف مخزنی و نس��بت ضریب حجمي 

نفت و بر مبناي فرمول زیر انجام شد.
STOOIP: میزان نفت درجای اولیه

Bo: ضریب حجمی نفت )نس��بت حجم نفت در دما و فش��ار اولیه ی 
مخزن به حجم نفت در شرایط استاندارد(

Vb: حجم کل سنگ مخزن
Sw: میزان اشباع شدگی نفت در مخزن

 NTG یا N/G یا )Net/Grass): نسبت ناحیه ی خالص به ناخالص
Ø: تخلخل

بر اس��اس محاس��بات، حجم سیال درجاي مخزن س��روک در میدان 
مذکور 1/7 میلیارد بشکه برآورد شد.

نتیجه گیري
 ناحیه بن��دی مخزنی بر اس��اس مطالع��ات پتروفیزیکی ب��ا تغییرات 

رخساره های پتروگرافی انطباق زیادی داشت.
 بر اساس مطالعات پتروگرافی فقط ناحیه های فرد، مخزنی هستند و 

عمدتاً از مادستون، وکستون و پکستون دولومیتی تشکیل شده اند.
 مخ��زن مورد مطالع��ه از نوع هیبریدي با غلب��ه ی صفات دیاژنتیکی 

است.
 بیشتر تخلخل های موجود از نوع حفره ای و بین بلورین است.

 ضخام��ت ناحیه ه��ای مخزن��ی در ناحیه ه��ای س��روک-1و3 از 
شمال غرب به سمت جنوب شرق میدان به صورت ناحیه ای افزایش و در 

ناحیه های سروک-3و5 کاهش می یابد.
 تعیین حد برش اشباع شدگي آب و تخلخل بر اساس مدالیتی داده ها 

صورت گرفت )تخلخل 2 درصد و اشباع شدگی 72 درصد(.
 بر اساس محاسبات، حجم س��یال درجاي مخزن سروک در میدان 

مذکور 1/7 میلیارد بشکه برآورد شد.


