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 B و   A چاه های  در  باالیی  سروک  بخش  مخزنی  خصوصیات  ارزیابی 
دشت آبادان 

  سیروس حسنی*، سید محسن آل علي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران 
محمدحسین محمدی، مدیریت اكتشاف شركت ملي نفت ایران   

ناحیـه دشـت آبـادان از پتانسـیل بـاالي منابـع هیدروکربـوري برخـوردار اسـت. سـازند سـروک از 
گـروه بنگسـتان به سـن کرتاسـه )آلبیـن –تورونین( یکـي از مخازن کربناتـه نفتي با اهمیت در دشـت 
آبـادان محسـوب مي شـود. سـروک باالیـی در چاه هـای مـورد مطالعـه غالبـاً از نظـر حجم شـیل جزو 
بخش هـاي تمیـز به شـمار مـی رود. این مخزن غالبـاً از سـنگ آهک و آهک دولومیتـي و مقدار کمي 
شـیل و دولومیـت تشـکیل یافتـه اسـت. بـر اسـاس خصوصیـات پتروفیزیکـي، سـروک باالیـی بـه 14 
زون تقسـیم می شـود کـه در چـاه A زون هـای 3 تـا 8 و در چـاه B در زون های 3  تـا 6  دارای کیفیت 
مخزنـی اسـت. میانگیـن تخلخـل موثـر سـازند سـروک باالیـي بیـن 5 تـا 20 درصـد در چاه هـا متغییر 
اسـت. محاسـبه میانگیـن اشـباع آب براي سـروک باالیـي براي زون هـاي 3 تا 8 چـاه A و زون هاي 3 

تـا 6 در چـاه B  کمتـر از 40 درصـد بـوده و بیانگـر وجود پتانسـیل هیدروکربوري اسـت.

نفـت  صنعـت  در  ویـژه اي  اهمیـت  از  مخزنـي  سـنگ هاي  ارزیابـي 
عواملـي  کنـار  در  نفـت،  اقتصـادي  تجمـع  جهـت  اسـت.  برخـوردار 
همچـون سـنگ منشـاء، بلوغ سـنگ منشـاء، مهاجـرت نفت، وجـود تله 
نفتـي و پوش سـنگ، بـه یـک مخـزن مناسـب نیـز نیـاز اسـت. بنابرایـن 
در  آنهـا  مخزنـي  کیفیـت  ارزیابـي  و  مخـزن  سـنگ هاي  شناسـایي 
حوضه هـاي رسـوبي امري مهـم و ضروري اسـت. به همیـن دلیل، جهت 
مطالعـه دقیـق سـنگ هاي مخزنـي بـه اطالعـات مناسـب زمین شناسـي و 

اسـت ]1[. نیـاز  پتروفیزیکـي 
سیسـتم هیدروکربوری نفتی کرتاسـه میانی یکي از مهمترین سیستم هاي 
هیدروکربـوری ایـران اسـت کـه تشـکیل دهنده مخـازن عظیـم نفتـی در 
جنـوب و جنوب غـرب کشـور می باشـد. سـازندهای گـروه بنگسـتان، 
ایـران  جنوب غـرب  تولیـدی  افـق  دومیـن  آسـماری  سـازند  از  پـس 

می آینـد]2[.  به حسـاب 
اهـداف کاربـردی و اصلـی از انجـام ایـن مطالعـه، بررسـی خصوصیات 
مخزنـي بخـش باالیـي سـروک از طریـق ارزیابـي پارامترهـاي مخزنـي 
ناخالـص،  بـه  خالـص  ضخامـت  تخلخـل،  شـیل،  حجـم  قبیـل  از 
اشباع شـدگي)آب و نفت(، لیتولوژي و نیز بررسـي توان هیدروکربوري 

به همـراه رونـد تغییـرات کیفیـت مخزنـی اسـت.
محـدوده مـورد مطالعه در دشـت آبادان واقع شـده اسـت. دشـت آبادان 
منطقـه وسـیع و کم ارتفاعـي در جنوب غـرب زاگـرس است)شـکل-1(. 
سـاختمان هاي موجـود در ایـن ناحیـه رونـد شـمالي-جنوبي دارنـد و از 
جـوان،  آبرفتـی  پوشـش های  به دلیـل  مي نماینـد.  تبعیـت  عربـي  رونـد 
دانسـته های زمین شـناختی در آن بـه نتایـج حاصـل از حفاری هـای نفتـی 
و مطالعـات ژئوفیزیکـی محـدود بـوده و تاقدیس هـا اثر سـطحی ندارند. 

همچنیـن، دشـت آبـادان تـوان لرزه خیزی بسـیار پایینـی دارد]3[. در این 
 B و میـدان )A بـا چـاه( A مطالعـه بـه بررسـي پتانسـیل مخزنـي میـدان
)بـا چـاه B( کـه از جایـگاه مهمـي در ایـن ناحیـه برخوردارنـد، پرداخته 

مي شـود. میـدان A در شـمال غرب میـدان B قـرار دارد.

1- روش كار
ژئــوالگ  نرم افــزار  از  مخــزن  خــواص  ارزیابــي  و  آنالیــز  بــراي 
اســتفاده گردیــد. در ایــن مطالعــه داده هــا از کمیــت و کیفیــت مناســبي 
ــي و  ــي بررس ــي و کیف ــاظ کم ــا از لح ــدا داده ه ــد. ابت ــوردار بودن برخ
ــاه داراي  ــه چ ــي ک ــدند. در اعماق ــان ش ــي یکس ــر عمق ــا از نظ نگاره ه
ــاي  ــتفاده از نموداره ــا اس ــت ب ــتگي )Washout( اس ــا ُشس ــي ی ریختگ
قطریــاب، اختــالف چگالــي و دارا بــودن انــدازه متــه شــرایط نامناســب 
چــاه مشــخص گردیــد. ســپس تصحیحــات محیطــي بــر روي نمودارهــا 
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صــورت گرفــت. بــا توجــه بــه داده هــاي موجــود، ارزیابــي پتروفیزیکــي 
روي دو چــاه بــه کمــک روش احتمالــي و بــا طراحــي و اجــراي مــدل 
در بخــش Multimin ایــن نرم افــزار انجــام شــد. مبنــاي ارزیابــي و 
بخش بنــدي اینتروال هــاي مخزنــي نیــز، بــر اســاس تغییــرات لیتولــوژی 
Equa-  و خصوصیــات مخزنــی انجــام گرفــت. همچنیــن در بخــش

tion Responses طراحــي مــدل نرم افــزار، بــراي محاســبه رســانایي 
ــراي  زون هــاي رخنــه و غیررخنــه، از روش Indonesia nonlinear و ب
ــرون از  ــا و نوت ــعه گام ــازند، اش ــي س ــي، چگال ــاي صوت ــخ ابزاره پاس

شــیوه linear اســتفاده شــد. 
سـپس تعییـن مقادیـر دقیـق حـدود آسـتانه پارامترهـاي پتروفیزیکـي بـه 
روش آنالیـز حساسـیت انجـام شـد. بـه کمـک این مـدل مي تـوان حجم 
اشـباع شـدگي کل و موثـر،  لیتولـوژي، تخلخـل کل و موثـر،  شـیل، 
میـزان سـیاالت و کاني هـا و نیـز ضخامـت خالـص بـه ناخالص و سـتون 

هیدروکربـور را تعییـن نمـود. 
شـامل   B و   A مطالعـه  مـورد  چاه هـاي  در  موجـود  نمودارهـای 
 ،)NPHI( نوترون ،)DT( صوتـي ،)GR & CGR( نمودارهـای پرتو گامـا
 ،)CAL( قطریاب ،)Laterologs( مقاومت هـا ،)RHOB, DRHO( چگالي
فتوالکتریـک )PEF( اسـت. عالوه بر ایـن، اطالعـات سـربرگ چاه هـای 

مـورد مطالعـه و نتایـج آنالیـز مغـزه نیـز در دسـترس بـود.

2- بحث و بررسي
2-1- محاسبه حجم شیل

حجـم شـیل اثـر مهمي بـر کیفیت مخـزن دارد. شـیل ها تغییـرات زیادي 
را در بهره دهـي مخـازن ایجـاد مي کننـد. جهـت محاسـبه حجـم شـیل 

مي تـوان از نمـودار CGR بهـره جسـت )رابطه-1(]4[. 

                                                                                                                          )1(

در رابطـه-Min CGR ،1 کمتریـن مقـدار قرائـت شـده مربـوط بـه زون 
تمیـز و CGRMax حداکثـر مقـدار خوانـده شـده در سـازندهاي شـیلي 
و CGR قرائـت نمـودار گامـا در عمـق موردنظـر اسـت. در هـر دو چـاه 
به جـز زون شـماره 2 کـه حجـم باالیـی را از نظـر شـیل نشـان می دهـد، 
بقیـه زون هـا از حجـم پاییـن شـیل )کمتـر از 10 درصـد( برخوردارنـد 

)جـداول-1و2(. 
بـا اسـتفاده از کراس پـالت Th/K، کانـي ُرسـي غالـب در چاه های مورد 
مطالعـه، ایلیـت و یـا کانی های رسـی مختلـط به همـراه مونت موریلونیت 
)Mont-mixed( تشـخیص داده شـد کـه ایـن امـر بـه احتمـال قـوی و 
بـا توجـه بـه عمـق سـازند سـروک در ایـن دو چـاه که بـا افزایـش عمق 
ایـن  در  کائولینیـت  حضـور  دارد.  هم خوانـي  اسـت،  همـراه  فشـار  و 
حفـاري  گل  در  رسـي  کانـي  ایـن  به کارگیـري  به دلیـل  کراس پـالت 

.]4[ است )شـکل-2( 

2-2- بررسی لیتولوژی
در ایـن مطالعـه شناسـایي لیتولـوژي مبتنـي بـر چهـار روش زیـر صورت 

گرفت:
- کراس پالت نوترون-چگالي 
- کراس پالت نوترون-صوتي 

PLOT M-N روش -
MID PLOT روش -

از تمامـی ایـن روش هـا و کـراس پالت هـا بـراي محاسـبه لیتولـوژي و 
تفکیـک  بهتریـن حـد  اول کـه  اسـتفاده مي گـردد. در روش  تخلخـل 
نمـودار،  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  داراسـت،  را  سـازند  مختلـف  کاني هـاي 
مقادیـر چگالـي محاسـبه شـده در مقابـل نوتـرون رسـم شـدند. بـا رسـم 
خطـوط هم تخلخـل کـه از وصـل شـدن تخلخل هـاي یکسـان در روي 
خطـوط  گـروه  سـه  مي تـوان  مي آیـد،  به دسـت  ماتریکـس  خطـوط 
هم تخلخـل را تشـخیص داد. وجـود هیدروکربـن به ویژه گاز در سـازند 
باعـث مي شـود کـه نقـاط بـه قسـمت شـمال غرب کراس پـالت انتقـال 
پیـدا کننـد. حضـور کمـي شـیل باعـث تمایـل برخـي نقـاط بـه سـمت 
جنوب شـرق کراس پـالت گردیـده اسـت. بنابرایـن، قبـل از اسـتفاده از 
کراس پـالت الزم اسـت که هر دو نمـودار از نظر شـیل تصحیح گردند. 
بـا انجـام تصحیـح شـیل، تخلخـل به دسـت آمـده از کراس پـالت، برابـر 
تخلخـل ماتریکـس خواهـد بـود. با توجه بـه اینکه مقیاس رنگـی در این 
کراس پـالت بـر اسـاس نمـودار CGR ترسـیم گردیـده کـه مقیـاس آن 
بیـن 0 تـا 100 در نظـر گرفتـه شـده اسـت، اکثـر نمونه هـاي پـالت شـده 
نشـان دهنده گامـا کمتـر از API 20 بـوده کـه بیانگـر تمیـز بـودن ایـن 
سـازند از نظـر میـزان شـیل اسـت. در ایـن مطالعـه بـر اسـاس آنالیزهـاي 

نمودار متقاطع Th/K براي تعیین نوع كاني رسي2
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صـورت گرفتـه در تمامـی کراس پالت هـای فـوق در بخـش سـروک 
نشـان  دولومیتـي  سـنگ آهک  تـا  سـنگ آهک  را  لیتولـوژي  باالیـی، 
مي دهد)شـکل هاي-3 تـا 6(]4[. همچنیـن در ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از 
 PEF جدایـش نمودارهـاي چگالـي و نوتـرون بـه همراه نمـودار گامـا و
بـه روش نـگاه سـریع، سنگ شناسـي، مجـدداً کنترل و صحـت آن تأیید 

گردید.

2-3- محاسبه تخلخل
براي انجام محاسـبات با اسـتفاده از نگارهاي نوترون و چگالي، تخلخل 
کل )t( و بـا اسـتفاده از نـگار سـونیک، تخلخـل اولیه محاسـبه گردید. 
بـراي محاسـبه تخلخـل موثـر از همین نمودارها اسـتفاده مي شـود، با این 
فـرض کـه در محاسـبه تخلخـل موثـر، حجـم شـیل )Vsh( نیـز اعمـال 

مي گـردد. تخلخـل موثـر )e( از رابطه-2 قابل محاسـبه اسـت.

3    B و A كراس پالت نوترون-چگالي براي سروک باالیی، چاه های

4B و A كراس پالت نوترون-صوتي براي سروک باالیی، چاه های

5     B و A سروک باالیی، چاه های M-N plot تعیین لیتولوژي از طریق

6B و A سروک باالیی، چاه های MID plot تعیین لیتولوژي از طریق
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                                                           )2(

کـه  فـراوان  ُرسـي  کاني هـاي  داشـتن  به علـت  شـیل ها  آنجایی کـه  از 
باعـث  دارنـد،  باالیـي  هیـدروژن  اندیـس  هسـتند،  آب  جذب کننـده 
قرائت هـاي غیرواقعـي و کاذب در نمـودار نوتـرون مي گردنـد کـه پس 
از تصحیـح شـیل، مقدار واقعی به دسـت می آید)شـکل-7(. بـراي انجام 
تصحیـح نمـودار نوتـرون و بـا اسـتفاده از چـارت por-14c شـلمبرژه، 
فاقـد ریختگـي  ابتـدا ماکزیمـم حجـم شـیل در سـازند موردنظـر کـه 
دیـواره چـاه اسـت را مشـخص کـرده و سـپس، تخلخـل آن نقطـه را 
قرائـت مي کنیـم. بـا اسـتفاده از رابطه-3 تصحیـح تخلخل نوتـرون انجام 

گرفـت]4[.
                                    )3(

Nc: تخلخـل نوترونـي کـه اثـرات محیطـي و ماتریکسـي آن تصحیـح 
است.    شـده 

Vsh: حجم شیل
Nshc: تخلخل نمودار نوترون که اثر شیل آن تصحیح شده است  

Nsh:تخلخل الیه شیلي از نمودار نوترون
N1: تخلخل نوترون قبل از تصحیح شیل      

N2: تخلخل نوترون بعد از تصحیح شیل  

2-4-تعیین ضریب سازندي و مقاومت آب سازندی
روش  دو  از  سـازندی  آب  مقاومـت  تعییـن  جهـت  مطالعـه  ایـن  در 
اسـتفاده گردیـد؛ روش اول، پیکت پـالت نـام دارد کـه در ایـن روش، 
ابتـدا تخلخـل موثـر را به دسـت آورده و سـپس از رابطـه آرچـی مقـدار 
F یـا ضریـب سـازندی را به دسـت می آوریـم. در روش دوم بـا داشـتن 
میـزان شـوری آب سـازند برابـر بـا  ppm 200000 و دمـای ته چـاه 200 
درجـه فارینهایـت و با اسـتفاده از چارت Gen-9 شـلمبرژه مقاومت آب 
سـازندی برابـر بـا 0/017 اهـم بـر متـر محاسـبه گردید کـه این مقـدار به 

به دسـت آمد)شـکل-8(]4[. نیـز  پیکت پـالت  روش 

2-5- محاسبه اشباع آب
تعییـن اشـباع آب یکـي از عوامـل کلیـدي در تعیین میزان اشباع شـدگي 
سـیاالت هیدروکربوري )نفـت یـا گاز( در منافذ سـنگ مخزن مي باشـد. 
اندونزیـا )1971(  از روش  اشـباع آب  بـراي محاسـبه  مطالعـه  ایـن  در 

اسـتفاده شـده اسـت )رابطه-4(]5[. 

                         )4(

F: فاکتور سازندی 
Rw : مقاومت آب سازندي

مقایسه تخلخل نوترون قبل و بعد از تصحیح شیل در سازند 7

8 )B بوسیله چارت شلمبرژه )چاه Rw محاسبه

باالیی، 9 از بخش های سروک  متوسط اشباع آب موثر در هر یك 
B و A چاه های
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Rt : مقاومت حقیقي سازند 
Rsh : مقاومت شیل

Vsh : حجم شیل 

لـذا، میانگیـن اشـباع آب موثر در هـر یک از بخش های سـروک باالیی 
براي چاه هاي A و B محاسـبه گردید)شـکل-9(.

2-6- زون تولیدي و زون ناخالص
ارزیابـي  تولیـدي خالـص )Net Pay Zone( شـاخص مهمـي در  زون 
کیفیـت مخزن به  شـمار مي رود. این زون بخشـي از مخـزن هیدروکربنی 
را شـامل مي شـود کـه شـرایط مخزنـي و پتروفیزیکـي قابل قبولـي از نظر 
تولیـد هیدروکربـور را داشـته باشـد. محـدوده زون تولیـدي بـه کمـک 
حـد آسـتانه ها )تخلخـل، اشـباع آب و حجـم شـیل( بـراي هـر اینتـروال 
مشـخص مي گـردد. در ضمـن، زون ناخالـص، ضخامتـي از سـازند کـه 
در برگیرنـده بخش هـاي مخزنـي و غیرمخزني اسـت را شـامل مي شـود. 
از اینـرو براسـاس محاسـبات پتروفیزیکـي انجام شـده در تمامـي مراحل 
در   B و   A چـاه  دو  بـراي  آمـده  به دسـت  ارزیابي هـاي  نتایـج  قبـل، 

جـداول-1 و2 ارائـه شـده اسـت.

نتیجه گیری
1- حجـــم شـــیل در ایـــن مطالعـــه بـــا اســـتفاده از مطلوب تریـــن 
روش از نمـــودار پرتـــو گامـــا )CGR( کـــه به عنـــوان نشـــانگر شـــیل 
ــده  ــت آمـ ــیل به دسـ ــم شـ ــن حجـ ــد. میانگیـ ــبه گردیـ ــت، محاسـ اسـ
در بخش هـــای مختلـــف ســـروک باالیـــی بـــه اســـتثناء زون 2 کمتـــر 
از 10 درصـــد می باشـــد. بـــر اســـاس محاســـبات انجـــام گرفتـــه، 
ـــزء  ـــیل ج ـــم ش ـــر حج ـــاه از نظ ـــر دو چ ـــی در ه ـــروک باالی ـــش س بخ

ــود. ــوب می شـ ــز محسـ ــازندهای تمیـ سـ
2- تخلخل هــای به دســت آمــده از روش نوترون-چگالــی از نظــر 
ــت  ــخ های به دس ــه پاس ــت ک ــرار گرف ــح ق ــورد تصحی ــن م هیدروکرب
ــک  ــر ی ــر در ه ــل موث ــن تخلخ ــه میانگی ــت ک ــن اس ــر ای ــده بیانگ آم
ــد در  ــا 20 درص ــن 5 ت ــروک بی ــازند س ــده س ــف ش ــای تعری از زون ه

چاه هــا در تغییــر اســت.
ــازند  ــوژی س ــایی لیتول ــه شناس ــی ب ــک فراوان ــا کم 3- کراس پالت ه
ــای  ــوژی در چاه ه ــد لیتول ــترین درص ــج، بیش ــد. نتای ــروک می کنن س
مــورد مطالعــه را مربــوط بــه ســنگ آهک و مقــدار کمــی شــیل و 

دولومیــت بیــان می کنــد.
4- محاسـبه اشـباع آب بـا روش های گوناگون و توسـط انـواع فرمول ها 

WELL_A

Zone
GROSS NET NET/GROSS PHIE_AV SWE_AV VOL_WCS

METRES METRES M/M V/V V/V V/V

U_SAR_1 23 14/783 0/643 0/131 0/274 0/022

U_SAR_2 5 0 0 0/20 0/81 0/20

U_SAR_3 11 7/306 0/664 0.148 0/122 0/013

U_SAR_4 8 6/467 0/808 0/114 0/141 0/031

U_SAR_5 53 52/543 0/991 0/122 0/109 0/018

U_SAR_6 47 46/696 0/994 0/114 0/134 0/034

U_SAR_7 15 14/848 0/99 0/097 0/153 0/028

U_SAR_8 76 56/535 0/744 0/176 0/175 0/017

U_SAR_9 39 5/333 0/137 0/122 0/442 0/005

U_SAR_10 18 4/115 0/229 0/174 0/453 0/002

U_SAR_11 66 0 0 0/12 0/73 0/05

U_SAR_12 39 0 0 0/21 0/85 0/002

U_SAR_13 30 0 0 0/06 0/86 0/03

U_SAR_14 20 0 0 0/08 0/8 0/045

1)A میدان( A میانگین خواص مخزني بخش سروک باالیي در چاه
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WELL_B

Zone
GROSS NET NET/GROSS PHIE_AV SWE_AV VOL_WCS

METRES METRES M/M V/V V/V V/V

U_SAR_1 18 7/78 0/432 0/108 0/302 0/009

U_SAR_2 7 0 0 0/19 0/9 0/24

U_SAR_3 23 19/815 0/862 0/197 0/08 0/001

U_SAR_4 7 4/865 0/695 0/104 0/159 0/003

U_SAR_5 45 45 1 0/166 0/088 0/002

U_SAR_6 60 43/695 0/728 0/121 0/371 0/007

U_SAR_7 20 7/615 0/381 0/11 0/442 0/003

U_SAR_8 57 2/285 0/04 0/144 0/44 0/024

U_SAR_9 51 1/215 0/024 0/122 0/348 0

U_SAR_10 16 0 0 0/18 0/74 0/01

U_SAR_11 78 0 0 0/14 0/7 0/005

U_SAR_12 38 0 0 0/22 0/8 0/003

U_SAR_13 25 3/2 0/128 0/058 0/226 0/061

U_SAR_14 20 0 0 0/05 0/97 0/027

2)B میدان( B میانگین خواص مخزني بخش سروک باالیي در چاه
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در میـدان مـورد مطالعـه بررسـی گردیـد و پاسـخ های نسـبتاً نزدیکـی را 
 Indonesia نشـان داد. در میـان انـواع روش هـای مطالعـه شـده، معادلـه
بهتریـن پاسـخ جهـت محاسـبه اشباع شـدگی آب در سـازند سـروک را 
داراسـت. پاسـخ های به دسـت آمده بیانگر این اسـت که میانگین اشـباع 
آب موثـر SWe بـرای سـازند سـروک در چـاه A زون هـای 3 تـا 8 و 
در چـاه B در زون هـای 3 تـا 6 کـه پایین تـر از 40 درصـد بـوده حـاوي 
هیدروکربـور اسـت. در دیگـر زون هـا اشـباع آب بـاال بـوده و سـازند، 

اسـت. آبده 
5- بــر اســاس خــواص مخزنــی و ارزیابــی پتروفیزیکــی انجــام شــده بــر 

ــه 14 زون تقســیم بندی شــد کــه  روی ســروک باالیــی، ایــن قســمت ب
بــا توجــه ارزیابــی پتروفیزیکــی در چــاه A زون هــای 3 تــا 8 و در چــاه 

ــا 6 دارای کیفیــت مخــزن مناســب می باشــند. B زون هــای 3 ت
6- ســروک باالیــي عمدتــاً از ســنگ آهک بــا حجــم شــیل کــم 
ــا  ــت. ب ــده اس ــکیل ش ــاه تش ــر دو چ ــت در ه ــم دولومی ــزان ک و به می
ــا نســبت  ــه ارزیابي هــاي صــورت گرفتــه، زون هــاي 5، 6 و 7 ب توجــه ب
ضخامــت خالــص بــه ناخالــص بــاالي90 درصــد در چــاه A و زون هــاي 
ــص 86 و 100 درصــد در  ــه ناخال ــص ب ــا نســبت ضخامــت خال 3 و 5 ب

ــند. ــد مي باش ــوري مفی ــتون هیدروکرب ــترین س ــاوي بیش ــاه B ح چ


