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ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای فهلیان و گدوان در
یکی از چاههای میدان بینک (چاه)A-
چکیده
سن کرتاسهی زیرین (نئوکومين) و بخش خلیج از سازند گدوان (بارمین) ،از مخازن مهم هیدروکربنی
سازند فهلیان با ّ
گروه خامی باالیی در حوضهی رسوبی زاگرس محسوب میشوند .جهت ارزيابي پتروفيزيکي و کيفيت مخزني سازند
فهليان تا رأس بخش خليج ،یکی از چاههاي میدان بینک واقع در دزفول جنوبی مطالعه شد .این مطالعات بر اساس
پردازش و تفسیر دادههای چاهنگاری و با روش احتمالي انجام شد تا تخمين نسبتاً درستي از ترکيب سنگشناسي،
تخلخل ،اشباع آب ،حجم شيل ،ضخامت ناحیهی خالص و ضخامت ناحیهی خالص به ناخالص بهدست آيد .بر اساس
ارزیابیهای انجام شده در این چاه ،بخش خليج عمدتاً از سنگآهک و کمی شیل ،در سازند گدوان زيرين عمدتاً از
شيل و آهک و در سازند فهلیان آهک و درصد کمي دولوميت و شيل (بهويژه در بخش بااليي سازند) تشکیل شده
اس��ت .توالی رسوبی س��ازند فهلیان تا رأس بخش خلیج حجم شیل زیاد ،تخلخل مفيد کم ،اشباع نسبتاً زیاد آب و
نس��بت ضخامت خالص به ناخالص کم دارد .مجموعهی این عوامل کيفيت مخزني ضعيف این نهش��تهها را در اين
چاه نشان میدهد.
مقدمه

جنوبغرب��ي ايران يکي از مهمترين مناطق هيدروکربني دنيا بهش��مار
ميرود که در حاش��يهی شمالش��رقي پليت عربي واقع شده است [.]16
در اي��ن منطقه بخ��ش قابلمالحظهاي از ذخاير هيدروکربني در س��نگ
س��ن نئوکومين و
مخزنهای کرتاس��ه وجود دارد [ .]5س��ازند فهلیان با
ّ
بخش خلیج از سازند گدوان (بارمین) از مخازن مهم هیدروکربنی گروه
خامی باالیی (کرتاسه زیرین) در حوضه نفتی زاگرس محسوب میشوند.
س��ازند فهلیان را میتوان در تمام مناطق فارس ،ش��مالخاوری خوزستان
و ش��مالخاوری لرس��تان مش��اهده کرد اما در جنوبباختری لرس��تان و
خوزستان این سازند به شیل و آهکهای رسی سازند گرو تبدیل میشود
[ .]5در برش نمونهی س��ازند فهلیان قاعدهی این س��ازند به دولومیتهای
تیرهرنگ سازند س��ورمه و حد باالیی آن بهصورت تدریجی به شیلها و
آهکهای رسی س��ازند گدوان محدود میگردد .در بخش مياني سازند
گدوان يک واحد آهکي تودهاي برجس��ته بهنام بخش خليج وجود دارد
که با ضخامت تقریباً یکنواخت در بیش��تر نقاط زاگرس گس��ترش دارد.
اين واحد آهکي تميز بهدلیل داش��تن فسیل ش��اخص (دیکتیوکونوس)،
ترکیب سنگشناس��ی تقریب��اً یکنواخت و راديواکتيويت��هی طبيعي کم
(در نمودار پرتو گاما) به آس��اني در تفس��ير الگه��اي الکتریکی و در
روي زمين قابلتش��خيص است [ .]5با توجه به اینکه گروه خامی یکی از
اهداف اصلی اکتشاف هیدروکربن است مطالعهی دقیق نهشتههای سازند
فهلیان و بخش آهکی خلیج همواره بهعنوان یک ضرورت ،کانون توجه
کارشناس��ان نفت بوده و بههمین دلیل مطالع��ات و پژوهشهای فراوانی
روي آنها انجام ش��ده اس��ت .مث ً
ال نخس��تین بار جیمز و وایند [ ]10گروه
خامی را به پنج س��ازند س��ورمه ،هیث ،فهلیان ،گدوان و داریان تقس��یم
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لیال آزاد شهرکی* ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
اکبر زمان نژاد ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

حسین رحیمپور بناب ،1دانشگاه تهران

علی امیرخانی،2

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده96/10/08 :
تاریخ ارسال به داور96/10/24 :
تاریخ پذیرش داور96/11/28 :

واژگان کلیدی:
سازند فهلیان ،بخش خلیج ،ارزیابی
پتروفیزیکی ،کیفیت مخزنی ،میدان بینک

کردند .آدابی و همکاران [ ]6چینهنگاری سکانس��ی و ژئوش��یمی سازند
فهلی��ان در برش نمونه و چاه گچس��اران 55-را مطالع��ه نمودند .جمالیان
و همکاران [ ]8محیط رس��وبی س��ازند فهلیان در کوهس��یاه را بازسازی
کردند .س��ليماني و هم��کاران []1هرزروي گل حف��اري مخازن خامي
بااليي در ميدان بيبي حکيمه را مطالعه و آنرا مدلسازي کردند .وارسته
و همکاران [ ]4کاربرد نشانگرهاي لرزهای همدوسي در توصيف گسلها
و شکس��تگيها را براي بخش زيرين مخزن نفتي فهليان مورد مطالعه قرار
دادند .صحراییان و همکاران [ ]15ريزرخسارهها و محيط رسوبي سازند
فهلي��ان در تاقدی��س گدوان را بررس��ي کردن��د .جمالی��ان و آدابی []9
تاریخچهی دیاژنزی س��ازند فهلیان را بر اس��اس مطالعات سنگنگاری و
ژئوش��یمیایی در کوهس��یاه مطالعه کردهاند .از آنجا ک��ه مطالعهی حاضر
در راس��تای پروژههای شرکت نفت تعریف ش��ده ،سعی گردیده سازند
فهلیان تا بخش آهکی خلیج بر اس��اس نگارهای پتروفیزیکی و با استفاده
از نرماف��زار ژئوالگ در یک��ی از چاههای میدان بینک ارزیابی ش��ود و
خصوصی��ات پتروفیزیکی و ویژگیهای مخزنی (تخلخل ،حجم ش��یل،
سنگشناسی ،اش��باع آب ،ضخامت ناحیهی خالص و ضخامت ناحیهی
خالص به ناخالص) آن استخراج گردد .تاقديس بينک در حاشیهی ساحل
شمالی خلیج فارس بین بنادر گناوه و دیلم و در جنوب میادین رگسفید
و بيبيحکيمه در ناحیهی نفتخیز دزفولجنوبی واقع شده است (شکل-
 .)1از نظر ساختماني ،تاقديس بينک نامتقارن ،مطابق روند کلي زاگرس
و بدون پیچیدگی خاصي اس��ت .وجود نفت در س��ازندهای آس��ماری،
سروک و بخشی از کژدمی این میدان اثبات شده و سازند سروک در این
می��دان از بهرهدهی خوبی برخوردار اس��ت .هدف از حفاری این چاه در

* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()leila_azad11@yahoo.com
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 -1روش کار

در ای��ن پژوهش ،از دادههای خام یک حلقهی چاه حفاری ش��ده در
نهشتههای کرتاس��ه زیرین (س��ازند فهلیان تا رأس بخش آهکی خلیج)
در میدان بینک استفاده شده است .این دادهها شامل نگارهای پرتو گاما
( CGRو  ،)SGRمقاومت ( ،)LLS, LLD ,MSFLچگالی ( DRHOو
 ،)RHOBنوترون ( ،)NPHIصوتی ( ،)DTقطر سنجی ( )CALIPERو
فتوالکتريک ( )PEFاس��ت .پس از گردآوری دادههای خام و دادههای
مرب��وط به س��ربرگ 3نمودارهای چاه و همعمقس��ازی 4می��ان نگارها
دادهه��ای رقومی حاصل از چاهپیمایی در این چاه به فرمت مناس��ب در
نرمافزار ژئوالگ تبدیل ش��د .س��پس فواصلی که قرائ��ت نمودارها در
آن مش��کلدار 5اس��ت؛ مانند بخشهایی که ریزش دیوارهی چاه در آن
دیده میش��ود با استفاده از دادههای نگار قطرسنج ( )CALIPERو نگار
6
تصحی��ح چگالی ( )DRHOتعیین گردید .همچنین تصحیحات محیطی
مربوط به دیوارهی چاه نیز انجام ش��د و بر اساس اطالعات ،رأس ()Top
سازند فهلیان و بخش خلیج بهکمک نرمافزار ژئوالگ ایجاد شد .جهت
تفس��یر نمودارهای پتروفیزیکی از روش محاس��بات احتمالی 7اس��تفاده
ش��ده و مدل مناس��ب با توجه به ن��وع مخزن و کانیهای س��ازندهی آن
س��اخته شد .مدل پیش��نهادی بر دادههای نمودارهای پتروفیزیکی اجرا و
متغیرهای مورد نیاز شامل ترکیب سنگشناسی ،حجم شیل ،میزان اشباع
آب ،مق��دار تخلخل مفید ،ضخامت ناحیهی خالص و نس��بت ضخامت
خالص به ناخالص محاس��به شده اس��ت .در نهایت ستون چینهشناسی بر
اساس اطالعات حاصل از نمودارهای چاهنگاری رسم شد.
 -2ارزیابی پتروفیزیکی چاه مورد مطالعه

ارزیاب��ی پتروفیزیکی یک س��ازند با اس��تفاده از نگاره��ای پتروفیزیکی
میتواند نقش مهمی در ارزیابی کمی و کیفی آن سازند داشته باشد؛ چراکه
با این ارزیابی میتوان س��ازند را از دید مخزنی و غیرمخزنی پهنهبندی کرد
و در برنامههای آیندهی توس��عهی میدان برای بخشهایی از سازند مخزنی
که توانایی بهتری در تولید هیدروکربن دارند آگاهانهتر تصمیم گرفت و از
ه��در روی هزینههای گزاف در الیههای غیرمخزنی جلوگیری کرد .جهت
ارزیابی بهتر فواصل بر اس��اس سنگشناس��ی و ویژگیهای مخزنی (رفتار
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 1موقعیت جغرافیایی میدان بینک
 1تفکيک پهنههاي مختلف سازندهاي فهليان ،گدوان زيرين و بخش
خليج در چاه مورد مطالعه
نام سازند

پهنه

خليج

Z1

گدوان زيرين

Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

فهليان

Z7
Z8
Z9
Z10

Downloaded from ekteshaf.nioc.ir at 2:55 IRDT on Tuesday June 25th 2019

میدان بینک بررسی توان هیدروکربنی سازندهای کژدمی و گروه خامی
بوده اس��ت .توالی رسوبی سازند فهلیان تا رأس بخش خلیج در چاه مورد
مطالعهی اين ميدان ،با ستبرای  616متر بهصورت بيناليهاي با سازند گرو
قرار گرفته و مرز بااليي آن با ش��یلها و مارنهای س��ازند گدوان باالیی
بهصورت تدريجي اس��ت .در این بین از مجموع  616متر س��تبرای مورد
مطالعه  9متر متعلق به بخش آهکی خلیج  27متر مربوط به سازند گدوان
زیرین و  580متر مربوط به س��ازند فهلیان است حفاری سازند فهلیان در
این چاه بهطور کامل انجام نشده است.

نمودارهاي پتروفيزيکي) بخشهایی از نهشتههای کرتاسهی زیرین (سازند
فهليان تا رأس آهکی خليج) در پهنههاي کوچکتر بررسي شده (جدول-
 .)1بر این اس��اس بخش آهکی خلیج به پهنهی ( ،)Z1سازند گدوان زیرین
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 -1-2بررسي سنگشناسی از طريق نمودار متقاطع نوترون-چگالي

تعیین سنگشناس��ی مرحلهای مهم در ارزیابی خواص مخزنی محسوب
میش��ود و میتواند به جداس��ازی مناط��ق خصوصیات مخزن��ی از مناطق
غیرمخزنی کمک کند .روشها و نمودارهای متقاطع متعددی برای تشخیص
سنگشناس��ی وجود دارد .در این مطالعه پس از انجام تصحیحات محیطی،
همزمان از دو نمودار نوترون و چگالی ،برای تعیین ترکیب سنگشناس��ی
اس��تفاده شده اس��ت .این دو نمودار زمانی که با هم در چاه رانده میشوند
از جمله دقیقترین ابزار غیرمس��تقیم موجود برای تعیین نوع سنگشناس��ی
ب��هکار م��یرود [ .]7در نمودار متقاطع نوترون-چگالی س��ه خط مربوط به
ماس��ه ،آهک و دولومیت ترسیم شدهاند .برای محاسبهی تخلخل با استفاده

 2نمودار متقاطع نوترون-چگالي در بخش خليج
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به پهنهی ( )Z2و س��ازند فهلیان به هش��ت پهنهی ( Z3تا  )Z10تقسیم شده
است.
در ارزیاب��ی پتروفیزیک��ی و کیفیت مخزنی چاه م��ورد مطالعه در میدان
بینک موارد زیر مطالعه و بررسی شدهاند:

از این نمودار کافی است مقادیر چگالی حاصل در برابر نوترون رسم شود.
ب��ا توجه به فاصلهی نقطه از خطوط ماتریکس ،محل نقطه ،نش��انگر درصد
سنگشناس��ی است [ .]2بر اس��اس نمودار متقاطع رسم شده ،سنگشناسی
بخش خليج در چاه مورد مطالعه از س��نگآهک تش��کيل شده که حضور
کمي ش��يل باعث تمايل برخي نقاط به سمت شرق نمودار متقاطع گرديده
است (ش��کل .)2-نمودار متقاطع نوترون-چگالي در سازند گدوان زيرين
عمدتاً شيل با فواصل خيلي کمي آهک را نشان ميدهد (شکل .)3-سازند
فهليان در اين نمودار متقاطع از نظر سنگشناس��ی عمدتاً از سنگآهک تا
آهک دولوميتي با مياناليههاي دولوميت تا دولوميت آهکي تش��کيل شده
اس��ت .حضور شيل باعث تمايل برخي نقاط بهس��مت شرق نمودار متقاطع
شده است (شکل.)4-
 -2-2محاسبهی حجم شیل

حجم شيل از اساس��يترين و مهمترين متغیرهاي مورد بررسي در تمامی
مطالعات پتروفيزيكي و كيفيت مخزني اس��ت .با محاس��بهی حجم شيل در

 3نمودار متقاطع نوترون-چگالي در سازند گدوان زيرين
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تقاطع نوترون-چگالی در سازند فهلیان

()1

که در آن  Vshش��اخص حجم شیل محاسبه شده GRmin ،مقدار گامای
محاس��به ش��ده در 7
س��ازندهای تميز GRmax ،مقدار گامای خوانده شده در
 2محاسبهی متوسط حجم شيل سازندهاي فهليان ،گدوان زيرين و
بخش خليج
نام سازند

پهنه

متوسط حجم شيل ()%

خليج

Z1

6/5

گدوان زيرين

Z2

85/5

Z3

57

Z4

29

Z5

2/2

Z6

23

Z7

2

Z8

23

Z9

2/5

Z10

2/3

فهليان
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س��ازند ميتوان ترکیب سنگشناس��ی مخ��زن را تفکيک و با دس��تهبندي س��ازندهای شیلی و  CGRمقدار گامای خوانده شده توسط ابزار در ژرفای
س��ازندهاي حفاري شده بر اساس ميزان حجم ش��يل ،ارزيابي پتروفيزيکي مورد نظر است .جدول 2-نتایج محاسبهی متوسط حجم شیل در بخشهاي
ی حجم شیل
مختل��ف س��ازندهاي فهليان ،گ��دوان زيرين و بخش خلي��ج در چاه مورد
اس��اس
س��ازندها را بر
مبروک []11
موردکرد .بر
س��ادهتر
سیترین و مهمترینآنها را
مخزنی است.
کیفیت
پتروفیزیکی و
اس��اسمطالعات
همين تمامی
بررسی در
متغیرهاي
مقادير حجم ش��يل به سه دس��تهی تمیز با حجم شيل کمتر از  ،%10شيلي با مطالعه را نشان میدهد .بر این اساس بيشترين حجم شيل در این چاه مربوط
شیل در سازند میتوان ترکیب سنگشناسی مخزن را تفکیک و با دستهبندي سازندهاي حفاري
حجم ش��يل  %10-33و سازند شيلي با حجم شيل بيش از  %33تقسيم كرده به ناحیهی 2-و کمترين حجم ش��يل مربوط به ناحیهی 7-اس��ت .بنابراين با
دستسازندها
پیمایی]به[11
اساسچاهمبروک
اس��تفادهبرازهمین
سادهتر کرد.
پتروفیزیکی
ان حجم شیل ،ارزیابی
توجهرا به طبقهبندي سازندها بر اساس حجم شيل سازند گدوان زيرين() Z2
نمودارهای
آنهایراتوان با
شیل را م
اس��ت .حجم
ناحی��هی )Z3( 3-متعلق به بخش باالیی س��ازند فهلی��ان در اين چاه جزء
ترکیب %و و
توان از
منظ��ور می
آورديک��ه
سازند
ی��ا از10-33
تنهاییشیل
ن��گاربا بهحجم
یکشیلی
،%10
کمتر از
این شیل
ب��رایحجم
تمیز با
جم شیل به سه دسته
س��ازندهاي شيلي محسوب ميش��ود .زیاد بودن حجم شيل در اين ناحیهها
نمودارهاياز راه
طور معمول
حجم ش��یل
میهی
محاس��ب
حجم[.]11
اس��تفاده کرد
تقسیمنگار
ل بیش از  %33چند
چاه پیمایی
استفادهبهاز
توان با
شیل را
کرده است.
ً
نگارهای  CGRو  GRانجام میشود .مقدار شیل محاسبه شده از نگار  GRاحتماال بهدلیل رسوبگذاري آنها در محيطی کم انرژي است.
راي این منظور میتوان از یک نگار بهتنهایی یا از ترکیب چند نگار استفاده کرد ] .[11محاسبهي
بیشتر از  CGRاس��ت ،زیرا نگار  ،GRافزون بر توريوم و پتاسيم که توسط
از
بیشتر
رادیواکتیودار GR
محاسبه شده از نگار
ش��ود،میشود.
GRیانجام
نگار CGR
معمول از راه نگارهاي
مانند  -3-2محاسبهی تخلخل
شیلغیررسی
مقداریهای
اورانیم ،کان
 CGRوثبت م
خالف غیررسی
کانیهاي
شود،ازاورانیم،
CGRکهثبت
توسط
پتاسیم که
گار  ،GRافزون بر توریوم و
تخلخل از مهمترین متغیرهای س��نگ مخزن اس��ت؛ زی��را بیانگر مقدار
اورانیم بر
می گاما
تشش��ع
نگارآنجا
کند .از
ثبت می
دولومی��ت را نیز
شاخصهی هیدروکربن در مخزن اس��ت .مقدار تخلخل در مخازن کربناته از
پتاسیم ذخیر
استفاده از نگار
شیل ازنیست در
محاس��باتتوریم و
اورانیم بر خالف
وجودگاما
ش��اخصتششع
پتاس��یمآنجا که
توریممیوکند .از
د دولومیت را نیز ثبت
 CGRنتایج بهتری خواهد داشت .در اين مطالعه از دادههاي نمودار  1 CGRتا  35درصد متغیر است [ .]12البته تخلخلهای کمتر از  5درصد بهندرت
در محاسبات استفاده از نگار  CGRنتایج بهتري خواهد داشت .در این مطالعه از دادههاي نمودار
اقتصادی هستند [ .]3روشهای مختلفی برای محاسبهی تخلخل در ارزیابی
و رابطهی 1-براي تعيين حجم شیل استفاده شده است.
 1براي تعیین حجم شیل استفاده شده است.

فهلیان

Z3

0/5

Z4

1/4

Z5

1/9

Z6

1/2
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پتروفیزیک��ی چاه وجود دارد .روش��ی که ب��هکار میZ7
رود بس��تگی به نوع
نگاره��ای موجود دارد .در این مطالعه ب��رای تخمین تخلخل از نمودارهای
7
Z8
نوترون ،صوتی و چگالی اس��تفاده شده است .پس از ناحیهبنديهاي انجام  -5-2تعیین اشباع آب
شدگیشدگی سیال ه
تعییناشباعاشباع
متغیرهاي
آب از
مهممهمدردر تعیین
بسیاربس��یار
متغیرهای
ش��دگی آب از
اشباع تعیین
تعیینتخلخل
خليج متوسط
اشبا/ع1
شدگی 5
ش��ده در س��ازندهاي فهليان ،گدوان زيرين و بخش Z9
مفيد هر ناحیه در چاه مورد مطالعه در جدول 3-آورده شده است .بر اساس س��یال هیدروکربنی در خلل و فرج واحدهای چینهشناس��ی اس��ت .در این
دقیقی از نوع کانی
چینهشناسی است .در این پژوهش با توجه به اینکه اطالعات
سازند فهلیان تخلخل پژوهش با0/6
توجه به اینکه اطالعات دقیقی از نوع کانیهای رس��ی و ظرفیت
مقادير حاصل فقط ناحیهی 8-مربوط به بخش پایینیZ10
8
بود .در
روش Dual water
 waterنتایج
روشدس��ت نبود
کاتیونی در
نتیجه براي بهد
غیرمنطقیدر
غیرمنطقی بود.
Dual
 7درصد دارد و در ساير ناحیهها تخلخل مفيد کم است .در دست نبودتبادلنتایج
نتیجه برای بهدست آوردن اشباعشدگی ،رابطهی 3-موسوم به Indonesia
ی بهکار رفته اس
شده
ارائه
رفته]14
لوکس
پوپون و
Indonesia
محاسبه
است[.نتایج
شده بهکار
توسط[ ]14ارائه
کهو لوکس
پوپون
موسوم به که توسط
 -4-2تعیین مقاومت آب سازندی
سازندی
 -2تعیین مقاومت آبآبهاي س��ازندي بهطور قابلتوجهي از نظر ش��وري و دم��ا متغيرند و اين اشباع آب برای هر پهنه در شکل 5-آمده است:
هر پهنه در شکل 5-آمده است:
مقاومت آب
اس��ت .برای
قابلتآنها
طورمقاومت
تغييرات بر
سازندی و این()3تغییرات بر مقاومت آنها اثرگذار است .براي
متغیرند
تعیین و دما
شوري
اثرگذاراز نظر
وجهی
هاي سازندي به
گدوان زيرين
در ای��ن مطالعه با توجه به ش��وري آب س��ازندهاي فهلي��ان)3(،
خلیج
هرچهبخش
زیرین و
گدوان
س��ازند باشوري
توجه به
مطالعه با
در این
مقاومت آب
یین
کمتروباشد
اش��باع آب
پتروفيزيکي،
فهلیان،مختلف
سازندهايهی نواحی
آب در مقايس��
اس��تفاده از
مقاومت آب
حرارت آنها،
سازنديدرجه
بخ��ش خلي��ج و
و
توان توليد هيدروکربن ناحیهی بيش��تر اس��ت؛ زيرا در مخازن نفتي حفرات
رابطهی 2-توسط نرمافزار محاسبه شده است:
است:
شده
محاسبه
افزار
نرم
توسط
2
ي
رابطه
از
استفاده
جه حرارت آنها ،مقاومت آب سازند با
ب��ا هيدروکربن و آب پر ش��دهاند .بنابراين کاهش مقدار اش��باع آب برابر
آبباشد توان تولی
کمتر
در مقایسهي نواحی مختلف پتروفیزیکی ،هرچه اشباع آب
()2
با افزايش مقادير اشباعش��دگي نفت اس��ت .با توجه به ميانگين اش��باع
)
اشباع
خليج
بخش
و
زيرين
گدوان
فهليان،
سازندهاي
از
(شکل)8-
حاصل
زیرا در مخازن نفتی حفرات با هیدروکربن و آب پر شدهاند .بنابراین کاهش مق
ک��ه در آن  Rwمقاوت آب س��ازند در دماي مورد نظر T ،دماي س��ازند بر آب در بخشهاي مختلف باال (بيش از  )%50بوده و بنابراین از نظر اش��باع
اشباع آب حاصل (شکل )8-از ساز
هیدروکربنانگین
توجه به می
مورد .با
نفتچاهاست
اشباع
مناسبی ندارد.
نظر ستون
شدگی آب
بنابراین با
حس��ب فارنهايت  Pش��وري آب س��ازند بر حسب  ppmاس��ت.
سازند بر حسب فارنهایت  Pشوري آب سازند بر حسب
دماي
س��ازندي T
مورد نظر،
دماي
سازند
گرفتنآب
مقاوت
مقاومت آب برابر
حرارت
آب ودردرج��ه
ش��وري
ه در آن Rwدرنظر

آنالیزهاي مختلف باال (بیش از  )%50بوده و بنابراین از
اجرایبخش
 -6-2در
خلیج اشباع آب
فهليان،
تخلخل مفيد در
نظرمتوسط
محاسبهی
سازندي مقاومت آب برابر  0/01266اهم-متر
گدوانحرارت
درجه
سازندهاي و
شوري آب
گرفتن
 ppاست .بنابراین  3با در
ندارد.مدل بر اس��اس نوع سنگشناسی و سیال سازند و متغیرهای
مناسبیطراحی
هیدروکربن پس از
زيرين و بخش خليج
مربوطه ،محاس��بات همزمان متغیرهای پتروفیزیک��ی انجام و نتایج بهصورت
پهنه
حاسبه شده است.نام سازند
متوسط تخلخل مفيد ()%
9

خليج

اشباع زيرين
گدوان
آب
 -2-تعیین

فهليان

Z1

3/4

Z2

0/5

Z3

0/5

Z4

1/4

Z5

1/9

Z6

1/2

Z7

2/7

Z8

7

Z9

1/5

Z10

0/6

گرافیکی ارائه شده است (ش��کل .)7-شکل 7-ستون اول بخشهای مربوط
به هر یک از س��ازندها را به تفکیک سازندهای فهلیان پایینی ،فهلیان باالیی،
گ��دوان زیری��ن و بخش خلیج نش��ان میدهد .س��تونهای دو ،س��ه ،چهار،
پنج ،ش��ش و هفت از س��مت چپ بهترتیب مربوط به دادهه��ای چاهنگاری
طیفس��نجی گاما و قطرس��نج ،هس��تهای ،صوتی ،اورانیم ،پتاسیم و توریم و

9

نمودار  -6مقایسهي میانگین اشباع آب حاصل در بخشهاي مختلف چاه مورد
مقایس��هی ميانگين اش��باع آب حاصل در بخشهاي مختلف چاه

6

مورد مطالعه

 -6-2اجرای آنالیز

9

متغیرهاي م
پس از طراحی مدل بر اساس نوع سنگشناسی و سیال سازند و
69

پتروفیزیکی انجام و نتایج بهصورت گرافیکی ارائه شده است (شکل .)7-شکل-

مقاالت علمی  -پژوهشی

 -7-2محاسبهی ناحیهی توليدي و ناحیهی خالص

معموالً مهندسان مخزن تمامی بازهی حفاري شدهی مخزن را به دو قسمت
ناحیهی توليدي 10و ناحیهی غيرتوليدي 11تقس��يم ميکنند .ناحیهی توليدي
خالص 12ش��اخص مهمي در بررسي کيفيت مخزن بهش��مار ميرود [.]13
اين ضخامت در واقع بخش��ي از مخزن را شامل ميشود که شرايط مخزني
و پتروفيزيکي قابلقبولي داش��ته باش��د و کل ضخامت س��ازند از قاعده تا
ب��االی آنرا ناحیهی ناخال��ص کل 13درنظر ميگيرن��د .محدودهی ناحیهی
تولي��دي در ه��ر فاصله ک��ه بهکمک حدود ب��رش 14درنظر گرفته ش��ده
متغیره��اي مه��م مخزني يعني تخلخل مفيد ،حجم ش��یل و اش��باع آب را
مش��خص ميکنند .در این مطالعه بر اساس تقسيمبندي مخزن به ده ناحیه،
ميزان حدود برش برای تخلخل بیش��تر از  0/045درصد ،اش��باع آب کمتر

نتیجهگیری

ارزیابی پتروفیزیکی و کيفيت مخزني نهشتههای کرتاسهی زیرین (سازند
فهلی��ان ت��ا رأس بخش خلیج) در یک��ی از چاههای میدان بینک بر اس��اس
پردازش و تفس��یر دادههای چاهنگاری با اس��تفاده از نرمافزار ژئوالگ و با
روش احتمالي نتایج زیر را در برداشته است:
بر اساس نمودار متقاطع نوترون-چگالي ،سنگشناسی بخش آهکي خليج
از س��نگآهک و کمي شيل ،س��ازند گدوان زيرين عمدتاً از شيل و مقدار
کمي س��نگآهک و س��ازند فهليان عمدتاً از س��نگآهک با مياناليههاي
دولوميت و مقاديري ش��يل (بهويژه در بخش بااليي س��ازند) تش��کيل شده
 4نتايج ارزيابي پتروفيزيكي سازندهاي فهليان ،گدوان زيرين و
بخش خليج در چاه مورد مطالعه
Interval GROSS NET NET/GROSS PHIE_AV SWE_AV VOL_ILLITE

7

تصوی��ر دادهه��ای چاهنگاری و نتایج ارزیابی پایانی پتروفیزیکی
سازند فهليان تا رأس بخش خليج به تفکیک بخشهای  Z1تا Z10

70

()V/V

()V/V

()V/V

M/M

Metres Metres

Zone

0/005

0/391

0/063

0/421

7

17

Z1

-

-

-

0

0

20

Z2

-

-

-

0

0

41

Z3

-

-

-

0

0

75

Z4

0

0/323

0/045

0/063

1

16

Z5

0/021

0/25

0/065

0/018

1

57

Z6

0/002

0/183

0/07

0/211

8

38

Z7

-

-

-

0

0

35

Z8

0/008

0/26

0/054

0/02

4

198

Z9

0/033

0/09

0/047

0/170

2

119

Z10
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مقاومتی هس��تند که تصحیحات محیطی روی آنها انجام ش��ده اس��ت .ستون
هشت از س��مت چپ نوع سنگشناسی تشکیلدهنده سازند را نشان میدهد
که نمودارهای متقاطع رس��م شده بیانگر آنست .در ستون نهم ناحیهبنديهاي
انجام ش��ده در سازندهاي فهليان ،گدوان زيرين و بخش خليج دیده میشود.
س��تونهای ده و یازده از س��مت راس��ت نیز بیانگر نتایج تحلیل پتروفیزیکی
است که از ستون هیدروکربن ،تخلخل مفید و اشباع آب بهدست آمده است.

از  0/5درصد و حجم ش��یل کمتر از  0/3اس��تفاده ش��ده كه نتايج آن در
جدول 4-آمده اس��ت .بر این اس��اس از مجموع کل توالي رسوبی سازند
فهلی��ان ت��ا رأس خلیج در چاه م��ورد مطالعه ( 616مت��ر ضخامت) تنها 23
متر ناحیهی توليدي اس��ت که نس��بت پهنهی خالص ب��ه ناخالص (NET/
 )GROSSآن از  0/4کمتر اس��ت .هرچه نسبت پهنهی خالص به ناخالص
به عدد یک نزدیکتر باش��د نش��انگر بهتر بودن کیفیت مخزنی است .در
مجموع نهش��تههای س��ازند فهلیان تا رأس خلیج ،حداکثر این نس��بت 0/4
است که نشاندهندهی کیفیت مخزنی نامناسب این نهشتههاست.
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0/01266  مقاومت آب س��ازندی در چاه مورد مطالعه،درجه حرارت آنها
.متر محاسبه شد-اهم
Indonesia بررس��ی متغیره��ای اش��باع آب با اس��تفاده از معادل��هی
 گدوان زیرین و بخش خلیج در،نش��ان میدهد که س��ازندهای فهلیان
) دارند و توالی مورد%50 چاه مورد مطالعه اش��باع آب باالیی (بي��ش از
.مطالعهی ستون هیدروکربن مناسبی ندارد
23  متر ضخام��ت) تنها616( از مجم��وع کل توال��ي م��ورد مطالع��ه
مت��ر ناحی��هی توليدي اس��ت که نس��بت ضخامت خالص ب��ه ناخالص
 کمت��ر ب��وده و بنابراين کيفيت مخزني در0/4 ) آن ازNET/GROSS(
.اين چاه ضعيف است
در مجم��وع نتایج حاصل از ارزيابي پتروفيزيکي مجموعهی نهش��تههای
 حجم،س��ازند فهلیان تا رأس بخش خلیج نش��اندهندهی تخلخل مفيد کم
 اشباع نسبتاً زیاد آب و نس��بت ضخامت خالص به ناخالص کم،زیاد ش��يل
.در این چاه است

 بر اين اساس ميتوان گفت که بخش پاييني سازند فهليان آهکهايی.است
.تميزتر از بخش بااليي دارد
 بخش خلیج،ب��ا توجه به طبقهبندي س��ازندها بر اس��اس حجم ش��يل
و بخش پاييني س��ازند فهلي��ان آهکهاي تميز دارد و در مقابل س��ازند
) متعلق به بخش باالیی س��ازندZ3() و ناحیهی س��هZ2(گ��دوان زيرين
 زیاد بودن.فهلیان در این چاه جزء س��ازندهاي شيلي محسوب ميشوند
حجم ش��يل در اين نواحی احتماالً بهدلیل رس��وبگذاري آنها در يک
.محيط کمانرژي است
در روش احتمال��ي پ��س از ناحیهبنديهاي انجام ش��ده در س��ازندهاي
 متوس��ط تخلخل مفي��د هر ناحیه، گ��دوان زيري��ن و بخش خليج،فهلي��ان
 چگالي و صوتي محاس��به شد که نتايج نشان ميدهد فقط،بهروش نوترون
 درصد بوده و7  مربوط به بخش پایینی س��ازند فهلیان تخلخل8-در ناحیهی
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