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بررسی تأثیر ساختارهای زمین شناسی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی 
FMI از میادین شمال غرب خلیج فارس با استفاده از نمودارهای تصویری

  مهران عزیززاده، فرهاد خوشبخت، پژوهشگاه صنعت نفت   زهره سلوکی*، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 

در ایــن مقالــه یافته  هــای جدیــد در خصــوص ســاختارهای موثــر بــر کیفیــت مخزنــی ســازند 
 FMI ــری ــا اســتفاده از نمودارهــای تصوی ــارس ب آســماری در یکــی از میادیــن شــمال غرب خلیج ف
یکــی از چاه هــا ارائــه شــده اســت. برایــن اســاس، ابتــدا نمودارهــای تصویــری چــاه مــورد مطالعــه 
ــن  ــر روی ای ــپس ب ــت. س ــرار گرف ــح ق ــردازش و تصحی ــورد پ ــخه 7( م ــوالگ )نس ــزار ژئ در نرم اف
ــا  ــری آنه ــد و جهت گی ــی و مصنوعــی شناســایی و تفســیر گردی ــواع ســاختارهای طبیع ــر، ان تصاوی
ــد از: الیه بنــدی،  ــواع ســاختارهای شناســایی شــده در مخــزن آســماری عبارتن اندازه گیــری شــد. ان
ــاز  ــتگی های ب ــواع شکس ــدی، ان ــر الیه بن ــود ب ــوازی و عم ــتیلولیت های م ــی، اس ــدی چلیپای الیه بن
ــای  ــل داده ه ــی و تحلی ــور بررس ــی. به منظ ــتگی های مصنوع ــواع شکس ــز ان ــده، و نی ــا پُرش ــته ی و بس
جهت گیــری ســیماهای ســاختاری، انــواع نمودارهــای آمــاری )نظیــر نمــودار گل ســرخی( ترســیم 
ــن  ــدی در ای ــه الیه بن ــد ک ــان می ده ــاختاری نش ــیماهای س ــری س ــل جهت گی ــج تحلی ــد. نتای گردی
ــاختاری  ــوی س ــا الگ ــاز )ب ــتگی های ب ــواع شکس ــالوه، ان ــت. به ع ــی اس ــورت افق ــاً به ص ــاه تقریب چ
ــی  ــی(، شکســتگی های احتمال ــا الگــوی ســاختاری طول ــی و عرضــی(، شکســتگی های بســته )ب طول
ــواع اســتیلولیت ها در ایــن چــاه توســعه یافته انــد.  ــا الگــوی ســاختاری طولــی و مــورب(، و نیــز ان )ب
ــی و  ــرون ، چگال ــا نمودارهــای تخلخــل )نوت ــواع ســیماهای ســاختاری ب ــی ان ــع فراوان مقایســه توزی
ســونیک( مشــخص کــرد کــه شکســتگی های بــاز باعــث بهبــود کیفیــت آســماری مخــزن شــده اند، 
لیکــن اســتیلولیت ها و شکســتگی های پُرشــده بــه مقــدار زیــادی کاهــش کیفیــت مخــزن را به همــراه 
ــه ســمت پاییــن افزایــش یافتــه کــه  داشــته اند. در چــاه مــورد مطالعــه مقــدار تخلخــل موثــر و کل ب
ــان داد  ــن نش ــی ها همچنی ــت. بررس ــهود اس ــاًل مش ــار کام ــنگی غ ــش ماسه س ــش در بخ ــن افزای ای
ــای  ــرای حفاری ه ــوده و ب ــوردار ب ــی برخ ــی باالی ــیل مخزن ــار از پتانس ــنگی غ ــش ماسه س ــه بخ ک
جدیــد مناســب اســت. بنابرایــن، بــا توجــه بــه تأثیــر ســیماهای ســاختاری بــر کیفیــت مخزنــی ســازند 
آســماری در میــدان مــورد مطالعــه پیشــنهاد می شــود کــه هرگونــه حفــاری آتــی بــا توجــه بــه توزیــع 

ــود. ــی ش ــاز( طراح ــتگی های ب ــژه شکس ــاختاری )به وی ــیماهای س ــری س و جهت گی
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ـــه صنعـــت  ـــری1 ب ـــا ورود نمودارهـــای تصوی در اواســـط دهـــه هشـــتاد ب
ـــودار  ـــزار نم ـــد. اب ـــاد ش ـــوزه ایج ـــن ح ـــی در ای ـــالب عظیم ـــت، انق نف
ـــازی  ـــر مج ـــاد تصوی ـــاال و ایج ـــک ب ـــدرت تفکی ـــل ق ـــری به دلی تصوی
از دیـــواره چـــاه، امـــکان شناســـایی پدیده هـــا در مقیـــاس کوچـــک 
ـــواره  ـــر مجـــازی از دی ـــا یـــک تصوی ـــن نموداره را فراهـــم کـــرد ]1[. ای
چـــاه ارائـــه می دهنـــد کـــه نشـــانگر ویژگی هـــای فیزیکـــی دیـــواره 
چـــاه اســـت. اســـتفاده از نمودارهـــای تصویـــری بـــه زمین شناســـان 
مخـــزن ایـــن امـــکان را می دهـــد کـــه ســـاختارهای کوچـــک 
مقیـــاس تکتونیکـــی یـــا رســـوبی )اعـــم از الیه بنـــدی2، شکســـتگی3، 
ـــد.  ـــایی کنن ـــاه شناس ـــواره چ ـــدوده دی ـــره( را در مح ـــتیلولیت4 و غی اس
به عـــالوه، شناســـایی ســـاختارهای کوچک-مقیـــاس تکتونیکـــی یـــا 
رســـوبی و تلفیـــق ایـــن اطالعـــات بـــا نمودارهـــای پتروفیزیکـــی بـــه 
ــای مخزنـــی ) تخلخـــل و تراوایـــی(  ــناخت و ارزیابـــی ویژگی هـ شـ

ـــرد.  ـــد ک ـــک خواه کم
و  حفـــره ای5  شکســـتگی های  وجـــود  کربناتـــه  ســـازندهای  در 
تخلخـــل ثانویـــه6  ناشـــی از آنهـــا در مقایســـه بـــا مقادیـــر معمـــول 
تخلخـــل بســـیار حائـــز اهمیـــت می باشـــد. در مقابـــل، اســـتیلولیت ها 
ـــی  ـــر مخرب ـــا رس( اث ـــنگ ی ـــاِک س ـــا خ ـــده )ب ـــتگی های پُرش و شکس
ـــن رو، بررســـی ســـیماهای ســـاختاری  ـــد. از ای ـــت مخـــزن دارن ـــر کیفی ب
ـــادی  ـــت زی ـــوری اهمی ـــن هیدروکرب ـــی میادی ـــت مخزن ـــر کیفی ـــر ب موث
در مدل ســـازی و پیش بینـــی رفتـــار آینـــده مخـــزن دارد. هـــدف 
ایـــن پژوهـــش اســـتفاده از نمودارهـــای تصویـــری بـــرای شناســـایی 
و توصیـــف ســـاختارهای رســـوبی و تکتونیکـــی مؤثـــر در کیفیـــت 
ـــاه  ـــد. چ ـــه می باش ـــورد مطالع ـــدان م ـــماری در می ـــازند آس ـــی س مخزن
ــده و دارای  ــاری شـ ــماری / غار حفـ ــازند آسـ ــه در سـ ــورد مطالعـ مـ

نمودارهـــای تصویـــری FMI  اســـت.
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١-جایگاه زمین شناسی
از حوضـــه رســـوبی  بخشـــی  فـــارس ،  منطقـــه زاگرس - خلیـــج 
ـــه  ـــن حوض ـــه نفت خیزتری ـــت ک ـــراق اس ـــتان، ع ـــران، عربس ـــم ای عظی
رســـوبی دنیـــا به شـــمار مـــي رود]2[. در ایـــن تحقیـــق، ســـازند 
ــی از  ــار( در یکـ ــازند غـ ــنگی اهواز )سـ ــماری و بخـــش ماسه سـ آسـ
میادیـــن شـــمال غرب خلیـــج فـــارس مـــورد مطالعـــه قـــرار گرفتـــه 
اســـت. ایـــن میـــدان بـــا ســـاختار گنبـــدی شـــکل 7در شـــمال غرب 
خلیـــج فـــارس، در حـــدود 110 کیلومتـــری منطقـــه بهـــرگان واقـــع 
گردیـــده اســـت ]3[) شـــکل-1(. ســـازند آســـماری در چـــاه مـــورد 
مطالعـــه در ایـــن میـــدان بـــه دو بخـــش آســـماری باالیـــی و پایینـــی 
ــماری  ــرار دارد. آسـ ــار قـ ــازند غـ ــن آن سـ ــده و در بیـ ــیم شـ تقسـ
باالیـــی شـــامل لیتولوژی )سنگ شناســـی( انیدریـــت، دولومیـــت، 

کلســـیت و ایلیـــت می باشـــد. در آســـماری باالیـــی در بخش هـــای 
ــوژی  ــب لیتولـ ــه ترکیـ ــز بـ ــز نیـ ــداری کوارتـ ــازند، مقـ ــن سـ پاییـ
اضافـــه می شـــود. ســـازند غـــار عمدتـــاً از ماسه ســـنگ و بـــه مقـــدار 
ـــت.  ـــده اس ـــکیل ش ـــت تش ـــیت و ایلی ـــت، کلس ـــم از دولومی ـــی ک خیل
آســـماری پایینـــی بـــا لیتولـــوژی کربناتـــه و مقـــدار کمـــی ایلیـــت 
ــورد  ــاه مـ ــده اســـت ) شـــکل-2(]4[. در چـ ــناخته شـ ــیت شـ و کلسـ
ـــار  ـــازند غ ـــر، س ـــا 632 مت ـــق 5٩0 ت ـــی از عم ـــماری باالی ـــه ، آس مطالع
ـــا 741  ـــا 718 متـــر و آســـماری پایینـــی از عمـــق 718 ت در عمـــق 632 ت

ــد. ــترش یافته انـ ــر  گسـ متـ

2-روش تحقیق
در ایـــن تحقیـــق به منظـــور شناســـایی و تفســـیر ســـاختارهای موثـــر در 
 FMI کیفیـــت مخزنـــی ســـازند آســـماری از نمودارهـــای تصویـــری
در یـــک چـــاه توصیفـــی عمـــودی در یکـــی از میادیـــن شـــمال غرب 
خلیج فـــارس اســـتفاده شـــده اســـت. بررســـی ها بـــر روی چـــاه مـــورد 
ــماری و  ــازند آسـ ــامل سـ ــری ) شـ ــا740 متـ ــق 520 تـ ــه از عمـ مطالعـ
ـــب،  ـــت ترتی ـــه اهمی ـــت. ب ـــده اس ـــام ش ـــار( انج ـــنگی غ بخـــش ماسه س
ـــاه  ـــن چ ـــری ای ـــای تصوی ـــای نموداره ـــیر داده ه ـــردازش8 و تفس ـــرای پ ب

ــد.  ــتفاده شـ ــخه-7( اسـ ــزار ژئوالگ )نسـ از نرم افـ
ــر  ــا قطـ ــه بـ ــد پوشـــش یـــک گمانـ ــاً 80 درصـ ــزار FMI، از تقریبـ ابـ
 FMI ــزار ــد. ابـ ــه می کنـ ــاال تهیـ ــت بـ ــا کیفیـ ــر بـ ــچ، تصاویـ 8/5 اینـ
شـــامل چهـــار پَـــد٩ بـــر روی دو بـــازوی متعامـــد مثـــل شیب ســـنج10  
ـــپ11   ـــک فل ـــد ی ـــار پ ـــر چه ـــرداری، ه ـــزار تصویرب ـــا در اب ـــت، ام اس
لوالیـــی بـــرای افزایـــش ســـطح تمـــاس الکتریکـــی دارنـــد. شـــکل 
پدهـــا بـــرای مطابقـــت بـــا انحنـــای گمانـــه منحنی شـــکل اســـت]1[. 
داده هـــای خامـــی کـــه از چاه هـــای نفـــت برداشـــته و به دســـت 
ـــه  ـــا، ب ـــرروی آنه ـــی ب ـــردازش و اِعمـــال تصحیحات ـــس از پ ـــد، پ می آین
مرحلـــه تفســـیر می رســـند. پـــردازش نمودارهـــای تصویـــری شـــامل 
ـــش  ـــا و افزای ـــی از خطاه ـــذف برخ ـــث ح ـــه باع ـــت ک ـــی اس فرایندهای
ـــه  ـــر ب ـــر روی تصاوی ـــده ب ـــام ش ـــای انج ـــود. پردازش ه ـــت می ش کیفی

ــیم می گـــردد: ــر تقسـ ــته زیـ دو دسـ
)الف(تصحیحـــات اساســـی، کـــه بـــرای نمودارهـــای تصویـــری 
الکتریکـــی ضـــروری بـــوده و شـــامل تصحیـــح عمـــق12، تصحیـــح 
ــاده و  ــح و از کارافتـ ــراب تصحیـ ــای خـ ــح پدهـ ــرعت13، تصحیـ سـ

غیـــره می باشـــند.
ــته  ــن دسـ ــه از ایـ ــر کـ ــت تصویـ ــود کیفیـ ــای بهبـ  )ب( پردازش هـ
ـــازی(  ـــال س ـــازی15  )نرم ـــح14 و بهنجارس ـــازی تصحی ـــوان بارزس می ت

تصحیـــح را نـــام برد)شـــکل-3(]5[.
باریکه هـــای  مواقـــع  بعضـــی  در  تصویـــری  نمودارهـــای  در 
ــن  ــه ایـ ــتند کـ ــی هسـ ــی متفاوتـ ــنی و تاریکـ ــر دارای روشـ تصویـ

موقعیت جغرافیایی میدان مورد مطالعه در خلیج فارس1

ســتون لیتولــوژی ســازندهای )الف(گــروه فــارس )ب( آســماری 2
باالیــی، )پ( غــار و )ت(آســماری پایینــی درچــاه مــورد مطالعــه
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موضـــوع به دلیـــل انحنـــای پـــد به وجـــود می آینـــد. به منظـــور 
یکسان ســـازی پاســـخ دکمه هـــا، از روش بهنجارســـازی اســـتفاده 
و  عناصـــر  برجسته ســـازی  بـــرای  به همین ترتیـــب،  می شـــود. 
نمودارهـــای تصویـــری، گزینـــه  در  زمین شناســـی  ســـاختارهای 
بارزســـازی تصحیـــح بـــه کار مـــي رود. در پایـــان ایـــن مرحلـــه، دو 
ــر  ــه از تصویـ ــود کـ ــاد می شـ ــک ایجـ ــتاتیک و دینامیـ ــر اسـ تصویـ
ـــوژی و از  ـــر لیتول ـــدی و تغیی ـــایی الیه بن ـــرای شناس ـــاً ب ـــتاتیک غالب اس
ـــی  ـــتگی های طبیع ـــایی شکس ـــرای شناس ـــوالً ب ـــک معم ـــر دینامی تصوی

و القایـــی16 اســـتفاده می شـــود  ) شـــکل-4(]5[.
نمودارهـــای تصویـــری اجـــازه مشـــاهده جزئیـــات و تغییـــرات 
در ویژگی هـــای ســـازند را می دهنـــد. دیـــد واقعـــی از ســـازند 
توســـط  شـــده  ثبـــت  الکتریکـــی  جریان هـــای  پـــردازش  بـــا 
ـــه عکـــس  ـــبیه ب ـــد کـــه ش ـــه می ده ـــری را ارائ ـــا تصاوی میکروالکتروده
هـــای جزئـــی مغـــزه اســـت. ایـــن تصاویـــر بـــا ویژگی هایـــی چـــون 
شـــفافیت و وضـــوح بـــاال، حساســـیت بـــاال، ســـرعت نمونه گیـــری 
بـــاال، حساســـیت کـــم بـــه ِگل حفـــاری ســـنگین و بیضـــوی شـــدن 
ـــازند  ـــرات در س ـــداوم تغیی ـــی م ـــرای بررس ـــی ب ـــزار مطلوب ـــه، اب گمان

و چـــاه هســـتند ]1[. 
ـــرات  ـــک تغیی ـــه کم ـــر ب ـــه در تصاوی ـــرز الی ـــا م ـــدی ی ـــطوح الیه بن س
ــتاتیک  ــده ي اسـ ــازی شـ ــر بهنجارسـ ــت تصاویـ ــی در مقاومـ ناگهانـ
ــه  ــانی از یـــک پـــد بـ ــایی می شـــوند. ایـــن خطـــوط بـــه آسـ شناسـ
ـــا  ـــطوح ی ـــادل س ـــوط مع ـــن خط ـــتند. ای ـــاق هس ـــل انطب ـــر قاب ـــد دیگ پ
ــت.  ــاوت اسـ ــای متفـ ــا لیتولوژی هـ ــه بـ ــده دو الیـ ــای جداشـ مرزهـ
ـــد.  ـــن می کن ـــه را تعیی ـــه الی ـــت و هندس ـــوط، ضخام ـــن خط ـــول ای ط

تصحیح سرعت و یکسان سازی بر روی تصاویر الکتریکی در چاه مورد مطالعه3

تصاویــر به دســت آمــده بعــد از انجــام تصحیحــات در چــاه مــورد 4
ــر  ــه، تصوی ــر اولی ــه راســت: تصوی مطالعــه )به ترتیــب از چــپ ب
تصویــر  شــده،  یکسان ســازی  تصویــر  ســرعت،  تصحیــح  بــا 

ــک(  ــر دینامی ــتاتیک و تصوی اس

نمونــه ای از الیه بندی هــای شناســایی شــده بــر روی نمودارهــای 5
تصویــری چــاه مــورد مطالعه
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اســـتیلولیت ها در نمودارهـــای تصویـــری بـــه صـــورت خطـــوط 
ـــاه،  ـــودی کوت ـــی عم ـــه جابه جای ـــی ک ـــا موج ـــطح ی ـــب مس ـــانا، اغل رس
ــاً در  ــا غالبـ ــوند. آنهـ ــده می شـ ــد، دیـ ــی دارنـ ناهماهنـــگ و ناگهانـ
ســـازندهای کربناتـــه سیمانی شـــده و فشـــرده مشـــاهده می شـــوند]1[.

ـــایی  ـــری، شناس ـــای تصوی ـــیر نموداره ـــن تفس ـــداف بنیادی ـــی از اه یک
به طـــور  هرگـــز  اســـت. شکســـتگی ها  طبیعـــی  شکســـتگی های 
ــور  ــا را به طـ ــوان آنهـ ــا می تـ ــوند و تنهـ ــری نمی شـ ــل مغزه گیـ کامـ
ـــت  ــری وضعی ـــری دیـــد. اندازه گیـ ــای تصوی کامـــل در نمودارهـ
ــکالت  ــن، مشـ ــت؛ لیکـ ــا ارزش اسـ ــیار بـ ــتگی ها بسـ ــق شکسـ دقیـ
گســـل ها(  به خصـــوص  شکســـتگی ها )و  تشـــخیص  در  زیـــادی 
وجـــود دارد کـــه تـــا حـــد زیـــادی بـــه توالـــی و لیتولـــوژی ســـازند 

مربـــوط می شـــود]1[.

3-نتایج و دستاوردها
پدیده هـــای شناســـایی شـــده در چـــاه مـــورد مطالعـــه شـــامل 
الیه بنـــدی و الیه بنـــدی چلیپایـــی17، اســـتیلولیت )موازی و عمـــود 
ــاز18، پُرشـــده1٩  بـــر الیه بنـــدی(، انـــواع شکســـتگی های طبیعـــی )بـ
ــل و  ــی21، گسـ ــتگی های مصنوعـ ــی( و شکسـ ــاوم20، احتمالـ ــا مقـ یـ

ــا 7(. ــکل های-5 تـ ــت )شـ ــره ای22  اسـ ــل حفـ تخلخـ
ــی از  ــتگی های ناشـ ــا( و شکسـ ــه23 )ریزش هـ ــیختگی های گمانـ گسـ
حفـــاری24  شـــاخص های مهـــم جهت یابـــی تنـــش افقـــی، به ویـــژه 
در مناطـــق بـــدون زلزلـــه و بـــا عمق هـــای متوســـط )5کیلومتر(، 

)ب( 6 و  الیه بنــدی  مــوازی  اســتیلولیت  )الــف(  از  نمونــه ای 
مطالعــه مــورد  چــاه  در  عمــودی  اســتیلولیت 

نمونــه ای از )الــف( شکســتگی های طبیعــی بــاز، )ب( شکســتگی های 7
مصنوعــی و گســل در چــاه مــورد مطالعه

ــده در 8 ــایی ش ــره ای شناس ــتگی حف ــل و )ب( شکس ــف( تخلخ )ال
ــه ــورد مطالع ــاه م چ
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نفـــت  و  زمین گرمایـــی  سیســـتم های  در  تنـــش  جهت یابـــی  و 
هســـتند. ایـــن شکســـتگی ها از جملـــه پدیده هـــای شناســـایی شـــده 

ـــاری  ـــه حف ـــک گمان ـــه ی ـــی ک ـــد. زمان ـــه بودن ـــورد مطالع ـــاه م در چ
از زیرســـطح، تحمـــل زیـــاد  مـــواد جابه جـــا شـــده  می شـــود، 

ــاز، )پ( شکســتگی های احتمالــی ، )ت( گســیختگی های گمانــه، )ث( شکســتگی های ُپرشــده و )ج( 9 نمــودار گل ســرخی )الف(الیه بنــدی، )ب( شکســتگی های ب
اســتیلولیت های مــوازی الیه بنــدی در چــاه مــورد مطالعــه
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ســـنگ های اطـــراف را ندارنـــد. بنابرایـــن تنش هـــا در اطـــراف 
ســـنگ )یـــا به عبـــارت دیگـــر دیـــواره گمانـــه( متمرکـــز می شـــوند 
ــن  ــد. بزرگتریـ ــود می آیـ ــی به وجـ ــه زمانـ ــیختگی های گمانـ و گسـ
تمرکـــز تنـــش اطـــراف یـــک گمانـــه عمـــودی در جهـــت تنـــش 
افقـــی حداقـــل اســـت. بنابرایـــن محورهـــای بلنـــد گســـیختگی های 
گمانـــه تقریبـــاً عمـــود بـــا جهـــت تنـــش فشارشـــی افقـــی حداکثـــر 
ــورت  ــواره به صـ ــتگی ها همـ ــوع شکسـ ــن نـ ــند]6[. ایـ )SH( می باشـ
ــواردی  ــا در مـ ــد، امـ ــرار دارنـ ــر قـ ــه روی یکدیگـ ــزدوج و روبـ مـ
کـــه بـــر روی تصاویـــر به صـــورت منفـــرد مشـــخص شـــده اند، 
به دلیـــل قرارگیـــری یکـــی از شکســـتگی ها در گپ هـــای تصاویـــر 

می باشـــد ) شـــکل 7- ب(.
ــازن  ــود در مخـ ــره ای موجـ ــای حفـ ــتگی ها، تخلخل هـ ــر شکسـ اگـ
ــد،  ــط نمایـ ــر مرتبـ ــه یکدیگـ ــر بـ ــور موثـ ــوری را به طـ هیدروکربـ
ــن  ــع هیدروکربـ ــل تجمـ ــری و از عوامـ ــش نفوذپذیـ ــب افزایـ موجـ
در مخـــازن می شـــوند. از دیگـــر ســـاختارهای شناســـایی شـــده 
در چـــاه مـــورد مطالعـــه، تخلخـــل و شکســـتگی های حفـــره ای 

 .)8 است) شـــکل-
در ایـــن مطالعـــه، پـــس از شناســـایی و ترســـیم ســـاختارها )به صورت 
ـــده  ـــن ش ـــا تعیی ـــری آنه ـــر، جهت گی ـــر روی تصاوی ـــی( ب ـــوج سینوس م
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــا ترســـیم گردید )شـــکل-٩(. ب و نمـــودار گل ســـرخی آنه
ـــود]7[  ـــی ب ـــا افق ـــاه تقریب ـــن چ ـــدی در ای ـــاری، الیه بن ـــای آم نموداره
ـــای  ـــرخی، رونده ـــای گل س ـــاس نموداره ـــر اس ـــب، ب ـــن ترتی . به همی
اصلـــی و الگـــوی ســـاختاری اســـتیلولیت ها، انـــواع شکســـتگی های 
ـــت  ـــی به دس ـــی( و مصنوع ـــاوم، و احتمال ـــا مق ـــده ی ـــاز، پُرش ـــی )ب طبیع

ـــد]8[ )شـــکل -٩(. آم
پـــس از شناســـایی و تفســـیر پدیده هـــا بـــه بررســـی تأثیـــر آنهـــا بـــر 
ــی  ــد. بررسـ ــه شـ ــزن پرداختـ ــی مخـ ــای پتروفیزیکـ روی ویژگی هـ
ـــل  ـــرات تخلخ ـــه تغیی ـــان داد ک ـــی نش ـــداول پتروفیزیک ـــای مت نموداره
ـــرات  ـــد، تغیی ـــا 40 درص ـــه از 0 ت ـــورد مطالع ـــاه م ـــول چ ـــر در ط موث
تخلخـــل کل از 0 تـــا 43 درصـــد و تغییـــرات تخلخـــل اولیـــه 
ـــه،  ـــورد مطالع ـــازه م ـــد. در ب ـــد می باش ـــا 40 درص ـــس( از ٩ ت )ماتریک
ـــه  ـــش یافت ـــاه افزای ـــن چ ـــمت پایی ـــه س ـــر و کل ب ـــل موث ـــدار تخلخ مق
اســـت. ایـــن افزایـــش در بخـــش ماسه ســـنگی غـــار کامـــاًل مشـــهود 
ـــر  ـــی مقادی ـــماری پایین ـــای آس ـــا انته ـــش، ت ـــن افزای ـــس از ای ـــوده و پ ب

ــکل-10(. ــی کاهـــش می یابد)شـ ــل کمـ تخلخـ
نمودارهـــای  در  زمین شناســـی  ســـاختارهای  توزیـــع  مقایســـه   
ــه  ــورد مطالعـ ــاه مـ ــی در چـ ــای پتروفیزیکـ ــا نمودارهـ ــری بـ تصویـ
ــث  ــاً باعـ ــدی غالبـ ــوازی الیه بنـ ــتیلولیت های مـ ــه اسـ ــان داد کـ نشـ

شده اند)شـــکل-11(.  تخلخـــل  کاهـــش 
همچنیـــن شکســـتگی های بـــاز باعـــث بهبـــود کیفیـــت مخـــزن 

تغییــرات تخلخــل موثــر و کل در بــازه 520-740 متــری در 10
ــه ــورد مطالع ــاه م چ

مقایســه اســتیلولیت های مــوازی بــا الیه بنــدی بــا نمودارهــای 11
تخلخــل در چــاه مــورد مطالعــه

مقایســه )الــف( شکســتگی های بــاز و )ب( شکســتگی های 12
ــا نمودارهــای تخلخــل در چــاه مــورد مطالعــه بســته ب
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. Image logs 
2. Bedding  
3. Fracture  
4. Stylolite  
5. Vuggy fracture  
6. Secondary porosity 
7. Dom structure 
8. Processing 

9. Pad 
10. Dipmeter
11. Flap 
12. Depth correction 
13. Speed correction 
14. Equalize 
15.Normalize 
16. Induction fracture

17.Cross bedding 
18. Open fracture 
19. Filled fracture  
20.Resistive fracture  
21. Artificial fracture 
22. Vuggy porosity  
23. Breakouts 
24.  Drilling Induced Fractures

]1[ Rider, M. H. 2002. "The Geological Interpretation of Well 

Logs", Blackie Halsted Press, Glasgow. 280 p

]2[ آقانباتــی، ع.، 1383. زمیــن شناســی ایــران، انتشــارات ســازمان زمیــن شناســی 
و اکتشــافات معدنــی کشــور،563 صفحــه.

]3[ Ghazban, F., 2010, "Petroleum geology of the Persian Gulf ", 

Tehran University, 722p

ــور،  ــی کش ــن شناس ــازمان زمی ــرس، س ــی زاگ ــی، ه.، 1382. چینه شناس ]4[ مطیع
583 ص.

]5[ O.Serra.1989," Formation Microscanner Image 

Interpretation",Shlumberger Education Services

]6[ M. Tingay, J. Reinecker, and B. Müller,"Borehole breakout 

and drilling induced fracture analysis from image log", World 

Stress Map Project, 2008

ــی ســازند  ــت مخزن ــر در کیفی ]7[ ســلوکی، ز. 13٩3، بررســی ســاختارهای موث
آســماری در میــدان ســروش )شــمال غــرب خلیــج فــارس( بــا اســتفاده از 
ــه  ــوم پای ــکده عل ــد، دانش ــی ارش ــه کارشناس ــری، پایان¬نام ــای تصوی نموداره

ــمال، 174ص. ــران ش ــد ته ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
]8[ عزیــززاده، م. )مترجــم(، 138٩. تحلیــل زمین شتاســی مخــازن شــکافدار 
طبیعــی )تألیــف آر. آ. نلســون(، انتشــارات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، 501 ص.

ـــش  ـــا کاه ـــواره ب ـــده هم ـــتگی های پُرش ـــه شکس ـــال آنک ـــده اند، ح ش
تخلخـــل همـــراه بوده اند)شـــکل-12(. 

نتیجه گیری
  WNW-ESE میـــدان مـــورد مطالعـــه بـــا ســـاختار گنبـــدی مالیـــم و رونـــد
در شـــمال غرب خلیج فـــارس واقـــع شـــده اســـت. در ایـــن پژوهـــش 
ــا  ــار بـ پدیده هـــای زمین شناســـی موجـــود در مخـــزن آســـماری/ غـ
ــن  ــای ایـ ــی از چاه هـ ــری FMI یکـ ــای تصویـ ــتفاده از نمودارهـ اسـ
میـــدان شناســـایی شـــد. ســـپس، توزیـــع پدیده هـــای زمین شناســـی 
ــا در  ــر آنهـ ــد و تأثیـ ــه گردیـ ــی مقایسـ ــای پتروفیزیکـ ــا نمودارهـ بـ
ـــی  ـــه بررس ـــورد مطالع ـــاه م ـــماری در چ ـــازند آس ـــی س ـــت مخزن کیفی
ـــد: ـــر می باش ـــرح زی ـــه ش ـــه ب ـــن مطالع ـــتاوردهای ای ـــج و دس ـــد. نتای ش
ــد و  ــخیص داده شـ ــی تشـ ــاً افقـ ــاه تقریبـ ــن چـ ــدی درایـ 1- الیه بنـ
ــود. ــی بـ ــماری باالیـ ــه آسـ ــوط بـ ــدی مربـ ــداد الیه بنـ ــترین تعـ بیشـ

انـــواع  توســـعه  گل ســـرخی،  نمودارهـــای  بـــه  توجـــه  بـــا   -2
شکســــتگی های بـــاز )بـــا الگـــوی ســـاختاری طولـــی و عرضـــی(، 
شکســـــتگی های بســـته )بـــا الگـــــوی ســـــاختاری طـــــولی(، 
ـــورب(،  ـــی و م ـــاختاری طول ـــوی س ـــا الگ ـــی  )ب ـــتگی های احتمال شکس

و نیـــز انـــواع اســـتیلولیت ها در ایـــن چـــاه مشـــخص گردیدنـــد.
3- تخلخـــل موثـــر و کل در آســـماری باالیـــی در بخـــش باالیـــی 
چـــاه مـــورد مطالعـــه ناچیـــز بـــوده و در بخـــش ماسه ســـنگی غـــار 
به طـــور ناگهانـــی افزایـــش چشـــمگیری در مقـــدار تخلخـــل دیـــده 
ــدار  ــن مقـ ــی در ایـ ــش کمـ ــی کاهـ ــماری پایینـ ــود. در آسـ می شـ

ایجـــاد شـــده اســـت.
4- مقایســه ســیماهای ســاختاری شناســایی شــده بــر روی نمودارهــای 
ــرون، تخلخــل،  ــداول پتروفیزیکــی )نوت ــای مت ــا نموداره ــری ب تصوی
صوتــی( مشــخص کــرد کــه شکســتگی های بــاز باعــث بهبــود 
تراوایــی شــده اند حــال آنکــه شکســتگی های پُرشــده و اســتیلولیت ها 

ــد. ــراه بوده ان ــی هم ــل و تراوای ــش تخلخ ــا کاه ب
ــی  ــا جهشـ ــار بـ ــنگی غـ ــش ماسه سـ ــل در بخـ ــش تخلخـ 5- افزایـ
بـــزرگ، نشـــان دهنده پتانســـیل مخزنـــی خـــوب آن می باشـــد.

ـــی  ـــت مخزن ـــر کیفی ـــاختاری ب ـــیماهای س ـــر س ـــه تأثی ـــه ب ـــا توج 6- ب
آســـماری/ غـــار در میـــدان مـــورد مطالعـــه، پیشـــنهاد می شـــود 
کـــه حفـــاری هـــای آتـــی در ایـــن مخـــزن بـــا توجـــه بـــه توزیـــع و 
جهت گیـــری ســـیماهای ســـاختاری )به ویـــژه شکســـتگی های بـــاز( 

طراحـــی شـــود. 


