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پترو فيزيك علم مطالعه خصوصيات سنگ ها و اثر متقابل آن ها با سياالت است. تخلخل، نفوذپذيرى، درجه اشباع، شكل هند سى منفذ ها و خواص راديو اكتيو از مهم ترين 
خواص پتروفيزيكى سنگ ها به شمار مى آيند.

ــازندهاى گروه دهرم) به عنوان افق مخزني در چاه بندوبست-1 از نمودارهاي چاه پيمايي (نظير  ــازندهاى كنگان و داالن (از مجموع س به منظور ارزيابي پتروفيزيكي س
نگارهاي نوترون، چگالي، صوتي، گاما) استفاده شد. اين ارزيابي، پارامترهاي حجم شيل، تخلخل، اشباع آب و ليتولوژي را د ر برمى گيرد. پس از ويرايش و اعمال تصحيحات 
مورد نياز بر روي نگارهاي چاه پيمايي، پارامترهاي پتروفيزيكي مخزني سازندهاى مورد اشاره در چاه، تعيين و بررسي شد. پس از ارزيابى نهايي چاه، سازند كنگان به دو 
زون تقسيم گرديد. همچنين به دليل ضخامت زياد سازند داالن، براى مطالعه دقيق تر، اين سازند به سه بخش داالن بااليى، داالن ميانى و داالن تحتانى تقسيم شد. بخش 

داالن بااليى به سه زون، بخش داالن ميانى به يك زون و در نهايت بخش داالن تحتانى به پنج زون تقسيم گرديد.
در مجموع ميزان حجم شيل محاسبه شده در اين چاه پايين است. اين موضوع را مى توان دليل برابر بودن تخلخل كل و تخلخل مؤثر د ر بيش تر نقاط چاه دانست.

        مقدمه 
ــرقى شيراز و 50  ــت در 220 كيلومترى جنوب ش تاقديس بندوبس
ــرار دارد. بدنه اصلى اين  ــتان  قير ق ــرقى شهرس كيلومترى جنوب ش
ساختمان در سطح از سازند آسمارى و جهرم تشكيل شده است. اين 
ــى (1973 ميالدى) توسط  ــال 1352 هجرى شمس ساختمان در س
شركت اگوكو (Egoco) با هدف دست يابى به پتانسيل هيدروكربور 

گروه دهرم حفارى گرديد (شكل 1).   
ــي و تعيين خصوصيات مخزني  در اين مطالعه به ارزيابي پتروفيزيك
ــي در چاه  ــاي پتروفيزيك ــاس نگاره ــرم بر اس ــازندهاى گروه ده س
ــن امر به  ــت يابى به اي ــراي دس ــود. ب ــت- 1 پرداخته مى ش بندوبس
مجموعه اي از داده هاي چاه پيمايي نياز است. اين اطالعات به صورت 

رقومي از مديريت اكتشاف تهيه گرديد.

1- روش كار
با توجه به اهداف موضوع تحقيق، مراحل مطالعاتى زير انجام شد:

1- گرد آورى داده هاى خام و اطالعات جانبى چاه حفارى شده در سازند هاي 
كنگان و داالن چاه بندوبست -1

1 masibegyi@yahoo.com
2 basereh_mostafa@yahoo.com

چكيده

حجم شيل، تخلخل، اشباع شد گي، ليتولوژي، زون بند ى، چاه بند وبستواژه هاى كليدى

ارزيابي پتروفيزيكي و زون بندى 
سازندهاى كنگان و داالن در چاه اكتشافي 

بندوبست-1  با استفاده از نگارهاي چاه پيمايي
مصطفي باصره2     دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتمسعود مسي بيگي1     مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران  

1 |   موقعيت ساختمان تاقديس بندوبست در حوضه فارس مياني كل
شـ
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2- تبديل داده هاى رقومى حاصل از چاه پيمايي چاه بندوبست-1 به فرمت 
مناسب در نرم افزار ژئوالگ

ــب بين دو روش اصلي نرم افـزار  3- انتخـاب روش محـاسباتي مناس
ژئوالگ 

 ( روش محاسبه قطعي1 و روش احتماالت2 كه در اين مطالعه از روش 
احتمالي3  استفاده شده است)

4- بررسى داده هاى چاه براى ارزيابى پتروفيزيكي
5- اعمال تصحيحات هم ترازي نمودارها و تصحيحات محيطي روى 

داده هاى رقومى شده و استفاده از آن ها در نرم افزار 
ــده و  ــبات پتروفيزيكى بر روى داده هاى تصحيح ش 6- انجام محاس
كسب پارامترهاى مختلف پتروفيزيكى توسط روش دستى و نرم افزاري 

در محيط ژئوالگ
ــاس اطالعات به دست آمده از  ــى بر اس ــتون چينه شناس 7- رسم س

نمودارهاى چاه نگاري و مقايسه آن با توصيف خرده هاي حفاري 

2- بحث و بررسى
ــتفاده از نگارهاي پتروفيزيكي  ــازند با اس ارزيابي پتروفيزيكي يك س
مي تواند نقش مهمي در ارزيابي كمي و كيفي آن سازند داشته باشد؛ چرا 
كه به واسطه اين ارزيابي مي توان سازند را از نظر مخزنى و غير مخزني، 

1 Deterministic
2 Probabilistic
3 Multimin

زون بندى نموده و در برنامه هاى آينده توسعه ميدان، براي بخش هايي 
از سازند مخزني كه قابليت بهتري در توليد هيدروكربور دارند، آگاهانه تر 

تصميم گيري نمود. 

2 |   نموداركــراس پــالت نوتــرون  - چگالــي بــراي تعيين 
ليتولوژي دركنگان و داالن بااليي

كل
شـ

 
 

  داالن بااليي كنگان وچگالي براي تعيين ليتولوژي در  -نموداركراس پالت نوترون  - 2شكل 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  يانيمچگالي براي تعيين ليتولوژي در داالن  -نكراس پالت نوترونمودار  - 3شكل 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 |   نموداركراس پالت نوترون- چگالي براي تعيين 
         ليتولوژي در داالن ميانى

كل
شـ

 
 

  داالن بااليي كنگان وچگالي براي تعيين ليتولوژي در  -نموداركراس پالت نوترون  - 2شكل 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  يانيمچگالي براي تعيين ليتولوژي در داالن  -نكراس پالت نوترونمودار  - 3شكل 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4 |   نموداركراس پالت نوترون- چگالي براي تعيين ليتولوژي
         در داالن پاييني

كل
شـ
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ــايي اليه هاي  ــوري به منظور شناس ــازن هيدركرب زون بندي در مخ
مخزني از مهم ترين اهداف مطالعات اكتشافي و توسعه اى است. به اين 
ــافي و توليدي بعدى، تمركز بيش تر بر روى  ترتيب در مطالعات اكتش
قسمت هايي است كه پتانسيل بيش تري براي توليد هيدروكربور دارند 
و از اتالف هزينه هاي گزاف در اليه هاي غير مخزني جلوگيري به عمل 
مى آيد. بنابراين با شناخت دقيق زون هاي مخزني مي توان در راستاي 

بهره برداري بهينه از مخزن گام برداشت. 
ارزيابي پتروفيزيكي سازند شامل شناخت ليتولوژي، محاسبه تخلخل، 

اشباع شدگي و تعيين حجم شيل مي باشد. 
ــت -1 موارد ذيل مورد مطالعه و  در ارزيابي پتروفيزيكي چاه  بندوبس

بررسي قرار گرفت:
 1-2  شناسايي ليتولوژي

ــراي تعيين  ــات محيطي، ب ــام تصحيح ــس از انج ــن مطالعه پ در اي
رخساره اي سنگ شناسي از نمودار متقاطع نوترون  - چگالي كه از جمله 
نگارهاي تخلخل محسوب مي شود، استفاده گرديد. هنگامى كه اين دو 
ــوند، دقيق ترين ابزار غيرمستقيم  نمودار، هم زمان در چاه رانده مي ش
ــاب مي آيند (1998,  ــي به حس ــراي تعيين نوع سنگ شناس موجود ب
Schlumbeger). همان طور كه در شكل هاى 3،2 و 4 ديده مي شود از 
نمودار متقاطع نوترون  چگالي (چارت Cple) براي تعيين سنگ شناسي 
سازندهاى مختلف مورد مطالعه در چاه BDT-1، استفاده شده است. بر 
اساس نمودارهاى متقاطع ترسيم شده نوترون چگالى، سازندهاى مورد 
ــيل  مطالعه از دولوميت، انيدريت، آهك و در بخش هاى محدودى از ش

تشكيل شده اند.

2-2 محاسبه حجم شيل

حجم شيل يكي از اساسي ترين و مهم ترين پارامترهاي مورد بررسي در 
كليه مطالعات پتروفيزيكي و كيفيت مخزني است. حجم شيل به معني 
ــي موجود در مخزن مي باشد. براي محاسبه حجم  حجم كاني هاي رس
شيل از نگار GR و تأثير ساير نگارها استفاده شده است. ميانگين حجم 
شيل محاسبه شده در سازندهاى مورد مطالعه، حدود 2/6 درصد است 
ــازندها بيش تر از دولوميت و آهك تميز  ــت كه اين س كه بيانگر اين اس

بدون رس تشكيل شده اند.

3-2 محاسبه تخلخل

ــاس حل معادالت هم زمان  روش احتمـاالت نـرم افـزار ژئـوالگ بر اس
ــل از مـعـادالت  ــبه تـخلخـ ــد. در ايـن مطالـعه بـراى محـاس مي باش
فـرتـل(Fertle ,1981) استفاده شده است. در شكل هاى 5 تا 8، ستون 
نهم از سمت چپ، نشان دهنده تخلخل كل و تخلخل مؤثر است. همان طور 
كه مشاهد مي شود در بيش تر نقاط،  تخلخل كل و تخلخل مؤثر با هم برابر 

بوده كه اين موضوع خود بيانگر حجم پايين شيل مي باشد. 
براي بررسي دقيق تر، سازندهاي كنگان و داالن را به چندين زون تقسيم 
كرده و در جدول 2 ميانگين تخلخل مفيد براي هر زون نشان داده شده 

است.

4-2 تعيين ميزان اشباع آب

 تعيين ميزان اشباع شدگي آب، يكي از پارامترهاي بسيار مهم در تعيين 
ــرج واحدهاي  ــيال هيدروكربوري در خلل و ف ــدگي س ميزان اشباع ش
چينه شناسي است. در اين مطالعه براي به دست آوردن اشباع شدگي آب 
از روش اندونزيا (Poupon & leveaux, 1971) استفاده شده است. در 

جدول 2 ميانگين اشباع آب براي هر زون نشان داده شده است.

5-2 زون بندي مخزني 

معموالً براي انجام زون بندي مخزن به پاسخ مجموعه نگارها در مخزن 
توجه مي شود. 

در اين مطالعه پس از آناليز نهايي چاه و تعيين خصوصيات مخزني، با توجه 
به نگارهاي مقاومت، نوترون، چگالي، گاما و نتايج به دست آمده از آناليز 
چاه  بندوبست-1، سازندهاى كنگان وداالن از سطح تا عمق به چهار زون 

مخزني به شرح ذيل تقسيم گرديده است (جدول1).

1-5-2 سازند كنگان

K-1 زون •
اين زون در عمق 2205 متري تا 2273 متري قرار گرفته است، ضخامت 
ــت، نودول هاي  ــد. ليتولوژي غالب اين زون، دولومي آن 68 متر مي باش
انيدريتي، اليه هاي نازك آهكي تا دولوميت آهكي و ميان اليه هاي نازك 

شيلي تا آهك آرژيلي است.

ول
1 |  زون بندي سازندهاى داالن –كنگان در چاه بندوبست-1 جد

(BDT-1)       

Fm./Mbr Res.-Zone Sub-Zone Depth
(m)

Thick.
(m)

Kangan
K- 1 - 2205 68

K- 2 - 2273 150

Upper Dalan

K - 3  2423 141

K- 4
a 2564 102

b 2666 54

Middle Dalan Nar  Mbr  2720 150

Lower Dalan
 

K- 5 
 

a 2870 63/7

b 2933/7 136/3

c 3070 34

d 3104 40

e 3144 109
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 ميانگين تخلخل موثر 2/6 درصد و اشباع آب 56 درصد مي باشد. اين زون 
از نظر مخزنى ضعيف است.

K-2 زون •
اين زون در عمق 2273 متري تا 2423 متري قرار گرفته است و ضخامت 
آن 150 متر مي باشد. ليتولوژي غالب آن، انيدريت، دولوميت و آهك است. 

ميانگين تخلخل مؤثر 1/9 درصد و اشباع آب 72/5 درصد است.

2-5-2 سازند داالن

K-3 زون •
اين زون در عمق 2423 متري تا2564 متري واقع شده است و ضخامت 
ــد. ليتولوژي آن دولوميت با ميان اليه هاي انيدريت و  آن 141 متر مي باش
ــت. اين زون داراي ميانگين تخلخل مؤثر 2 درصد و  بخش هاي آرژيلي اس

اشباع آب  59 درصد مي باشد و از نظر مخزنى ضعيف است.

K-4-a زون •
اين زون در عمق 2564 متري تا 2666 متري قرار گرفته است و ضخامت 
ــت بوده كه بخش هاي  ــد. ليتولوژي غالب آن دولومي آن 102 متر مي باش
انيدريتي و آهكي نيز در آن مشاهده مي گردد. ميانگين تخلخل مؤثر اين 
ــد و مخزنى مطلوب تر  ــباع آب 64/5  درصد مي باش زون 1/7 درصد و اش

محسوب مى گردد.

K-4-b زون •
اين زون در عمق 2666 متري تا 2720 متري واقع شده و ضخامت آن 
54 متر مي باشد. ليتولوژي آن دولوميت متراكم  با بخش هاي انيدريتي 
است و مخزنى ضعيف محسوب مى شود. متوسط تخلخل آن 1/3 درصد 

و اشباع آب آن نيز در حدود 72 درصد مي باشد.

(Nar Mbr.)بخش انيدريتى نار • 
ــت و  ــق 2720 متري تا 2870 متري قرار گرفته اس  اين بخش در عم
ــت، انيدريت و آهك  ــرى دارد. ليتولوژي آن دولومي ضخامتى 150 مت
است و مخزنى ضعيف محسوب مى شود. تخلخل متوسط آن كم تر از 1 
درصد بوده و اشباع آب آن نيز باالي 85 درصد مى باشد و فاقد كيفيت 

مخزني است. 

K-5-a زون •
ــت و  ــده اس اين زون در عمق 2870 متري تا 2933/7 متري واقع ش
ــت انيدريتي و آهك  ــد. ليتولوژى آن دولومي ضخامت آن 70 متر مى باش
دولوميتي است. تخلخل متوسط اين زون 1/1 درصد و اشباع آب آن در حدود 
86 درصد مى باشد، بنابراين اين زون نيز به ظاهر فاقد كيفيت مخزني است.

K-5-b زون •
ــت و  ــق 2933/7 متري تا 3070 متري قرار گرفته اس اين زون درعم
ضخامت آن 137 متر مي باشد. ليتولوژي غالب آن دولوميت و دولوميت 
آهكي است. متوسط تخلخل آن 2/5 درصد و اشباع آب آن 44/2 درصد 

مي باشد.

ول
2 |  متوسط خواص پتروفيزيكى زون هاى مخزني سازندهاى كنگان و داالن در چاه بندوبست -1جد

INTERVAL
DEPTH_TOP DEPTH_BASE GROSS NET NTG PHIE_AV SWE_AM

METRES METRES METRES METRES M/M V/V V/V
K-1 2205 2273 68 68 1 0/026 0/56

K-2 2273 2423 150 150 1 0/019 0/725

K-3 2423 2564 141 141 1 0/02 0/591

K-4-a 2564 2666 102 102 1 0/017 0/644

K-4-b 2666 2720 54 54 1 0/013 0/717

Nar Mbr. 2720 2870 150 150 1 0/009 0/852

K-5-a 2870 2933/7 63/7 63/7 1 0/011 0/816

K-5-b 2933/7 3070 136/3 136/3 1 0/025 0/442

K-5-c 3070 3104 34 34 1 0/012 0/69
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K-5-c زون •
ــت و  ــا 3104  متري قرار گرفته اس ــن زون در عمق 3070 متري ت اي
ضخامت آن 27 متر مي باشد. ميانگين تخلخل مؤثر،  1/2 درصد و اشباع 
آب آن 63 درصد است. از نظر سنگ شناسي اين زون از آهك آرژيلي و 

دولوميتي تشكيل شده است.

K-5-d زون •
ــا 3144 متري قرار گرفته و ضخامت  اين زون در عمق 3104 متري ت
ــد. ليتولوژي غالب آن دولوميت تا دولوميت آرژيلي  آن 40 متر مي باش
است. ميانگين تخلخل مؤثر آن، 2/9 درصد و اشباع آب  آن نيز 229/5 

درصد مي باشد. 

K-5-e زون •
ــت و  ــري تا 3253 متري قرار گرفته اس اين زون در عمق 3144 مت
ــد. ميانگين تخلخل مؤثر اين زون 2/5   ضخامت آن 109 متر مي باش
درصد و اشباع آب آن 44 درصد مي باشد. از نظر سنگ شناسي از آهك، 

آهك دولوميتي تا آهك شيلي تشكيل شده است.  

         نتيجه گيرى
طي مطالعات و بررسي هاي انجام گرفته در اين تحقيق و بر اساس 
ــبه پارامترهاي  ــي  و محاس ــل داده هاي چاه پيماي ــه و تحلي تجزي
مخزني بر روي سازندهاى كنگان و داالن، نتايج ذيل حاصل شده 

است:

6 |   نمودارهاى تخلخل، مقاومت، اشباع آب و گاز و ستون 
چينه شناسى بخش داالن بااليى در چاه بندوبست -1   

كل
شـ 5 |   نمودارهاى تخلخل، مقاومت، اشباع آب و گاز و ستون 

          چينه شناسى سازند كنگان در چاه بندوبست -1

كل
شـ
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ــده، ليتولوژى غالب  ــاس نمودارهاى متقاطع ترسيم ش 1) براس
ــيل و به مقدار  ــازندهاى كنگان و داالن، دولوميت، انيدريت، ش س

كم، آهك است.
ــد پايين  ــت -1 در ح ــيل در چاه  بندوبس ــن حجم ش  2) ميانگي
ــازندهاي كنگان و داالن را جزء  مي باشد؛ به طوري كه مى توان س

سازندهاى تميز محسوب نمود.
ــد كه اين مخزن از  ــان مي ده   4) آناليز داده هاي چاه پيمايي نش
ــرات تخلخل چندان زياد  ــبي برخوردار بوده و  تغيي تخلخل مناس
ــيل، تخلخل بيش تر از نوع  نيست. با توجه به پايين بودن حجم ش

مفيد مي باشد.
5) بررسى پارامتر اشباع آب نشان مى دهد كه سازندهاى كنگان 
ــد هيدروكربن  ــيار باال و فاق ــباع آب بس ــزان اش و داالن داراى مي

مي باشند. 
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