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ارزیابی پتروفیزیکی و تعیین خصوصیات مخزنی سازندهای کنگان و داالن باالیی 
میادین  از  یکی  در  چاه پیمایی  نمودارهای  از  استفاده  با   B و   A-چاه های در 

جنوب غربی ایران

  مرتضی نظام اسالمی*، بهرام موحد1، نادر کهنسال قدیم وند2، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 
محمدرضا زمان نژاد3، مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت  

ــازن گازی  ــن مخ ــتند و از مهم تری ــرم هس ــروه ده ــه گ ــق ب ــی متعل ــگان و داالن باالی ســازندهای کن
ــن  ــی و تعیی ــی پتروفیزیک ــه ارزیاب ــن مطالع ــدف ای ــوند. ه ــوب می ش ــران محس ــی ای در جنوب غرب
بــا اســتفاده از   Bو A-خصوصیــات مخزنــی ســازندهای کنــگان و داالن باالیــی در چاه هــای
ــات الزم  ــس از تصحیح ــت. پ ــران اس ــی ای ــن جنوب غرب ــی از میادی ــی در یک ــای چاه پیمای نموداره
ــودار  ــتفاده از نم ــا اس ــازند داالن ب ــی س ــش باالی ــگان و بخ ــازند کن ــوژی س ــا، لیتول روی نموداره
ــی  ــش باالی ــوژی بخ ــه لیتول ــه ب ــا توج ــد. ب ــایی ش ــودار MID شناس ــی و نم ــع نوترون-چگال متقاط
A-ســازند داالن و بــر اســاس حجــم شــیل و حضــور نهشــته های تبخیــری ســازند کنــگان، چاه هــای

 K1 بــه بخش هــای کوچک تــری تقســیم شــدند. ســازند کنــگان در هــر دو چــاه بــه یــازده بخــش Bو
تــا K11 و ســازند داالن باالیــی نیــز بــه هشــت بخــش D1 تــا D8 تقســیم شــد. نتایــج نشــان می دهــد 
کــه بخش هــای K3 تــا K5 و همچنیــن بخــش D5 در چــاه-A و بخــش D6 در چــاه-B از نظــر مقــدار 

ــد. ــک مخــزن مناســب را دارن ــوژی، شــرایط ی اشباع شــدگی، تخلخــل و لیتول
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در ارزیابــی ســازندها و اکتشــاف منابــع هیدروکربنــی می تــوان از 
اطالعــات و داده هــای حاصــل از روش هــای مختلــف اکتشــافی اســتفاده 
ــه دو گــروه ســطحی  ــن اطالعــات را ب ــوان ای کــرد. به طــور کلــی می ت
و زیرســطحی تقســیم نمــود. در ایــن مطالعــه ســعی خواهــد شــد کــه بــا 
اســتفاده از اطالعــات زیرســطحی و نرم افــزار ژئــوالگ و بــا اســتفاده از 
ــه نتایــج مــورد نظــر دســت یافــت. مدیریــت صحیــح  روش احتمالــی ب
مخــازن هیدروکربنــی و عملکــرد آنهــا، تنهــا پــس از نیــل بــه تصویــری 
ــنگی از  ــای س ــی متغیره ــی فضای ــدار و پراگندگ ــق از مق ــی و دقی واقع
ــه ی  ــت ناحی ــدگی آب، ضخام ــل، اشباع ش ــیل، تخلخ ــم ش ــل حج قبی
ــص  ــه ضخامــت ناخال ــدی ب ــه ی تولی ــدی و نســبت ضخامــت ناحی تولی
امکان پذیــر اســت. ایــن ویژگی هــای مخزنــی بــا ارزیابــی پتروفیزیکــی 

ــود. ــن می ش ــق ممک دقی
ــران در  ــی ای ــن جنوب غرب ــه، یکــی از میادی ــورد مطالع ــدان گازی م می
ــگان و داالن  ــی زاگــرس و شــامل دو مخــزن کن حوضــه ی هیدروکربن
باالیــی اســت. در واقــع ســازند کنــگان بــه ســّن تریــاس پیشــین و داالن 
باالیــی بــه ســّن پرمیــن پســین، مخــازن میــدان گازی مــورد مطالعــه در 

ــکل-1(. ــوند )ش ــوب می ش ــران محس ــی ای جنوب غرب

1- روش کار
ــاژول  ــط م ــر توس ــی زی ــل مطالعات ــق، مراح ــداف تحقی ــه اه ــه ب ــا توج ب

Multimin نرم افــزار ژئــوالگ و بــه روش احتمالــی انجــام شــد:

 محاسبه ی حجم شیل در چاه های-A وB با استفاده از روش های مرسوم
 تعیین تخلخل در چاه های مورد مطالعه و مقایسه ی آنها با یکدیگر

 بررســی میــزان اشــباع آب )SW( در قســمت های مختلــف ســازندهای 
کنــگان و داالن باالیــی و مقایســه ی  آنهــا
)RW( محاسبه ی مقاومت آب سازندی 

 بررســی قســمت های مختلــف ســازند کنــگان و بخــش باالیــی ســازند 
شناســایی  و  مخزنــی  کیفیــت  لحــاظ  از   Bو  A-چاه هــای در  داالن 

ــد ــی بیشــتری دارن ــی مخزن ــی کــه توانای مناطق
)Net/Gross( محاسبه ی ستون هیدروکربن 

 بررســی لیتولــوژی به روش هــای مختلــف، شناســایی قســمت های 
مخزنــی و در نهایــت رســم یــک ســتون چینه شناســی بــر اســاس 

اطالعــات حاصــل از نمودارهــا

در ارزیابی پتروفیزیکی چاه های مورد مطالعه موارد زیر بررسی شد.

2- شناسایی لیتولوژی
ــع  ــای متقاط ــاس نموداره ــر اس ــوژی ب ــایی لیتول ــه شناس ــن مطالع در ای

ــت. ــام گرف ــودار MID انج ــی و نم نوترون-چگال

الف- نمودار متقاطع نوترون-چگالی
به دلیــل وجــود نمــودار NPHI از نمــودار CP-lb شــلمبرژه )شــکل- 2( 
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تعییــن  بــرای  ابــزار  دقیق تریــن  از  یکــی  واقــع  در  شــد.  اســتفاده 
ــی و  ــودار دو الگ چگال ــم نم ــل، رس ــوژی و تخلخ ــتقیم لیتول غیرمس
نوتــرون در یــک چــاه اســت. خطــوط مربــوط بــه کوارتز، ســنگ آهک 

و دولومیــت به خوبــی ایــن ســه لیتولــوژی را از یکدیگــر تفکیــک 
ــد  ــا مانن ــایع ترین تبخیری ه ــوان ش ــی می ت ــن به راحت ــد. همچنی کرده ان

ــرد ]1[. ــایی ک ــت را شناس انیدری

MID-Plot ب-تعیین لیتولوژی از طریق
بایـــد  MID-Plot )شـــکل-3(  توســـط  لیتولـــوژی  تعییـــن  بـــرای 
به دســـت  را   t_ma و   ρ_ma ماتریکـــس  ظاهـــری  مقادیـــر  ابتـــدا 
آورد ]2[. بـــرای مقادیـــر ظاهـــری ماتریکـــس ρ_ma از نمـــودار 
متقاطـــع نوترون-چگالـــی و بـــرای تعییـــن t_ma از نمـــودار متقاطـــع 
نوترون-صوتـــی اســـتفاده شـــد. در ســـازندهای کنـــگان و داالن 
ــدود 2/6۰-2/8۷  ــس ρ_ma در حـ ــری ماتریکـ ــر ظاهـ ــی مقادیـ باالیـ
ــری  ــر ظاهـ ــد و مقادیـ ــت آمـ ــب به دسـ ــانتی متر مکعـ ــر سـ ــرم بـ گـ
ـــع  ـــوت واق ـــر ف ـــه ب ـــدوده ی ۵۵-4۵ میکروثانی ـــس t_ma در مح ماتریک
ــی  ــنگ آهک دولومیتـ ــا سـ ــنگ آهک تـ ــده ی سـ ــه بیان کننـ ــد کـ شـ
ـــس ρ_ma در  ـــری ماتریک ـــر ظاه ـــن مقادی ـــت. همچنی ـــت اس و دولومی
برخـــی از نقـــاط ســـازندهای کنـــگان و داالن باالیـــی در محـــدوده ی 
ـــری t_ma در در  ـــر ظاه ـــب و مقادی ـــانتی متر مکع ـــر س ـــرم ب 3-2/8۷ گ
ـــل  ـــه تخلخ ـــد ک ـــودار ش ـــوت نم ـــر ف ـــه ب ـــدوده ی ۵1-۵۰ میکروثانی مح

نمــودار متقاطــع نوترون-چگالــی ســازندهای کنــگان و داالن 2
B و   A-چاه هــای در  باالیــی 

موقعیــت ناحیــه ی زاگــرس و منطقــه ی مــورد مطالعــه در 1
ایــران جنوب غربــی 

ــی 3 ــگان و داالن باالی ــع MID-Plot ســازندهای کن ــودار متقاط نم
B و A-در چاه هــای
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ــت اســـت. ــده ی انیدریـ ــد و بیان کننـ ــر دارنـ ــه صفـ نزدیـــک بـ

3- محاسبه ی حجم شیل
ــی و  ــورد بررسـ ــای مـ ــی ترین متغیرهـ ــی از اساسـ ــیل یکـ ــم شـ حجـ
قابل توجـــه در تمامـــی مطالعـــات پتروفیزیکـــی و کیفیـــت مخزنـــی و 
به معنـــی حجـــم کانی هـــای رســـی در مخـــزن اســـت. وجـــود شـــیل 
ـــوان  ـــره و ت ـــرآورد ذخی ـــر ب ـــادی ب ـــر زی ـــی تأثی ـــازن هیدروکربن در مخ
ـــی  ـــای چاه پیمای ـــتفاده از نموداره ـــا اس ـــیل ب ـــم ش ـــد دارد ]3[. حج تولی
ـــگار  ـــک ن ـــوان از ی ـــور می ت ـــن منظ ـــرای ای ـــه ب ـــت ک ـــبه اس قابل محاس
ـــود  ـــه وج ـــه ب ـــا توج ـــرد ]4[. ب ـــتفاده ک ـــگار اس ـــد ن ـــب چن ـــا از ترکی ی
نمـــودار CGR و بدیـــن علـــت کـــه نمـــودار GR مقـــدار اورانیـــم را 
هـــم محاســـبه می کنـــد، بـــرای خوانـــدن مقادیـــر بیشـــینه و کمینـــه، از 

نمـــودار CGR در ســـازندهای کنـــگان و داالن باالیـــی در محل هایـــی 
ـــدول-1(. ـــد )ج ـــتفاده ش ـــت اس ـــاه اس ـــواره چ ـــی دی ـــد ریختگ ـــه فاق ک

3-1- تعیین تیپ کانی های رسی
بـــر اســـاس نگارهـــای ذکـــر شـــده، نمـــودار CP-19 ]1[ بـــرای 
ــایی  ــرای شناسـ ــت. بـ ــده اسـ ــم شـ ــی رسـ ــای رسـ ــخیص کانی هـ تشـ
ـــتفاده  ـــکل-4( اس ـــع Th-K )ش ـــودار متقاط ـــی از نم ـــای رس ـــر کانی ه بهت

بخشنام سازند
میانگین حجم شیل 

)%( A چاه
میانگین حجم شیل 

)%( B چاه

کنگان

K11۰/69/۵

K2۰/۵۰/۵

K3۰/۷۰/۷

K423/2

K5۰/42/2

K669/۷4۷/2

K713/416/3

K8۵۷/۷31/9

K91۵11/۵

K1036/822/1

K112/41

 
داالن باالیی

D1۰/۰۵۰/1

D2۰/2۰/1

D31/63/1

D4۰/۰6۰/9

D5۰/۰8۰/۰۵

D6۰/1۰/۰9

D7۰/۰۵۰/۰8

D8۰/۰۷۰/۰3

محاســبه ی میانگیــن حجــم شــیل در ســازندهای کنــگان و داالن 1
B و   A-چاه هــای باالیــی در 

ــیم 4 ــای توریم-پتاس ــی از نموداره ــای رس ــوع کانی ه ــن ن تعیی
B و A-ــای ــی در چاه ه ــگان و داالن باالی ــازندهای کن س

ــح شــیل در 5 ــد از تصحی ــل و بع مقایســه ی تخلخــل قب
B و A-ســازندهای کنــگان و داالن باالیــی چاه هــای
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ــای  ــراف کانی هـ ــاط در اطـ ــی نقـ ــه پراکندگـ ــه بـ ــا توجـ ــد. بـ گردیـ
رســـی و همچنیـــن تمرکـــز بیشـــتر نقـــاط در اطـــراف کانـــی ایلیـــت، 
نـــوع کانـــی رســـی در چاه هـــای-A وB ایلیـــت تشـــخیص داده شـــد.

5- محاسبه ی تخلخل
ــی  ــبات حجمـ ــرای محاسـ ــاز بـ ــورد نیـ ــی مـ ــت اساسـ ــل کمیـ تخلخـ
مخـــزن و توصیـــف فابریـــک ســـنگ محســـوب می شـــود ]۵[. در 
ــط  ــل کّل توسـ ــر تخلخـ ــورد نظـ ــای مـ ــدا در چاه هـ ــروژه ابتـ ــن پـ ایـ
ـــر  ـــیل روی ه ـــح ش ـــپس تصحی ـــد و س ـــی ش ـــوالگ بررس ـــزار ژئ نرم اف
کـــدام از تخلخل هـــای محاســـبه شـــده اعمـــال گردیـــد )جـــدول-2(. 
ـــی  ـــگان و داالن باالی ـــازندهای کن ـــیل در س ـــم ش ـــم ک ـــه حج ـــه ب باتوج

بخشنام سازند
میانگین حجم شیل 

)%( A چاه
میانگین حجم شیل چاه 

)%( B

A-چاهB-چاهA-چاهB-چاه

کنگان

K11/41/۷1/31/6

K22/63/22/63/2

K33/223/22

K43/223/11/9

K53/3۰/93/3۰/9

K62/۷9/21/92/3

K71/۵1/81/31/6

K83/32/62/62/2

K9221/۷1/8

K102/11/91/۷1/6

K1111/311/3

 
داالن باالیی

D1۷/۵4۷/۵4

D22/11/62/11/6

D31۰/91۰/9

D41/9۰/91/9۰/8

D53/92/13/92/1

D64/3۵/34/3۵/3

D71/22/41/22/4

D8۵/4۵۵/4۵

محاســبه ی میانگیــن تخلخــل قبــل و بعــد از تصحیــح شــیل  در 2
B و   A-چاه هــای

FPRESSFTEMPRWSalinityFormation

7286221.460.01242878489Kangan

7802230.060.01192899269U-Dalan

ــگان و داالن 3 ــازندهای کن ــازندی در س ــت آب س ــبه ی مقاوم محاس
A-باالیــی در چــاه

FPRESSFTEMPRWSalinityFormation

6869208.500.01312895130Kangan

7311216.650.01262903416U-Dalan

ــگان و داالن 4 ــازندهای کن ــازندی در س ــت آب س ــبه ی مقاوم محاس
B-باالیــی در چــاه

بخشنام سازند
میانگین حجم شیل 

)%( A چاه
میانگین حجم شیل 

)%( B چاه

کنگان

K199/99۵/8

K2۷4/266/1

K3۵9/9۵1

K4۷2/3۷2/۵

K5۷1/۷۷6/۷

K698/99۷/6

K7869۷/3

K899/۷1۰۰

K988/2۷6/4

K101۰۰99/6

K118۷/89۰/9

 
داالن باالیی

D12۵/34۷/9

D2۷1/۵81/1

D394/۷۷3/4

D483/268/۷

D56۰/3۵6/1

D6۵۵/83۰/4

D78۷۷۵/6

D83261/۵

محاســبه ی میانگیــن اشــباع آب ســازندهای کنــگان و داالن باالیــی  5
B و A-در چاه هــای
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اختـــالف تخلخـــل قبـــل و بعـــد از تصحیـــح شـــیل در ایـــن ســـازندها 
ناچیـــز اســـت )شـــکل-۵(.

Rw 5- مقاومت آب سازندی
باتوجـــه بـــه شـــوری آب ســـازندهای کنـــگان و داالن باالیـــی در 
چاه هـــای-A وB و درجـــه حـــرارت ایـــن دو مخـــزن، مقاومـــت آب 
ـــده  ـــبه ش ـــزار محاس ـــط نرم اف ـــه ی-1 و توس ـــتفاده از رابط ـــا اس ـــازند ب س

اســـت:

 )1(

همچنیــن بــا توجــه بــه شــوری آب و درجــه حــرارت ســازندی، مقاومــت 
نتایــج طبــق جــداول-4 و3  بــرای چاه هــای-A وB محاســبه و  آب 

به دســت آمــد.

6- تعیین میزان اشباع شدگی آب
 Dualwater  ــه ی ــرای محاســبه ی اشــباع آب از معادل ــروژه ب ــن پ در ای
اســتفاده شــد. در ایــن روش، اشــباع آب از طریــق رابطــه ی-2 محاســبه 
ــوالگ انجــام شــده  ــزار ژئ ــاال توســط نرم اف می شــود کــه محاســبات ب

اســت )جــدول-۵(.

  )2(

 Swb آزاد،  آب  رســـانایی   Cw کل،  تخلخـــل   t رابطـــه ی-2،  در 
 Cwb و   کل  اشباع شـــدگی   Swt چســـبیده،  آب  اشباع شـــدگی 

رســـانایی آب چســـبیده اســـت.

7- محاسبه ی ناحیه ی تولیدی و ناحیه ی ناخالص
ـــی را شـــامل می شـــود  ـــی مـــورد ارزیاب ـــه ی تولیـــدی، بخشـــی از توال ناحی
ـــی  ـــی قابل قبول ـــی و پتروفیزیک ـــرایط مخزن ـــادی ش ـــاظ اقتص ـــه از لح ک
ـــرا  ـــا قاعـــده ی آن ـــاال ت داشـــته باشـــد ]6[. اگـــر کّل ضخامـــت ســـازند از ب

ـــای  ـــم بخش ه ـــر بگیری ـــص کل )Gross Section( درنظ ـــه ی ناخال ناحی
حـــاوی هیدروکربـــن ســـازند، منهـــای بخش هـــای شـــیلی را ناحیـــه ی 
تولیـــدی به حســـاب می آورنـــد کـــه از بـــاالی ســـازند تـــا مـــرز آب–

ـــدی در  ـــه ی تولی ـــدوده ی ناحی ـــروژه، مح ـــن پ ـــه دارد. در ای ـــت ادام نف
هـــر بـــازه به کمـــک حـــد آســـتانه یـــا همـــان CutOff درنظـــر گرفتـــه 
ـــباع آب و  ـــل، اش ـــی تخلخ ـــی یعن ـــم مخزن ـــای مه ـــرای متغیره ـــده ب ش

ـــدول-6(. ـــد )ج ـــخص ش ـــیل مش ـــم ش حج

نتیجه گیری
در  باالیـــی  داالن  و  کنـــگان  ســـازند های  پتروفیزیکـــی  ارزیابـــی 

ــی شـــد: ـــر منتهـ ــج زی ــه نتایـ ـــه بـ ــای مـــورد مطالع چاه هـ
  ســـازند کنـــگان: چـــاه-A  به ترتیـــب در بخش هـــای K1 و )K6 تـــا 
K11( و چـــاه-B در بخش هـــای K1،K3 و )K5 تـــا K11( به علـــت 

عـــدم قرارگیـــری در حـــدود بـــرش )Cut Off( تعییـــن شـــده، فاقـــد 
پتانســـیل مخزنـــی تشـــخیص داده شـــد.

ــم  ــن حجـ ــا میانگیـ ــای K2 ،K3 ،K4 و K5 بـ ــاه-A در بخش هـ   چـ
شـــیل به ترتیـــب ۰/2، صفـــر ، صفـــر و صفـــر درصـــد، میانگیـــن 
ـــن  ـــد و میانگی ـــب 8/3، 1۰/2، 11/6 و 1۰/8 درص ـــد به ترتی ـــل مفی تخلخ
اشـــباع آب مؤثـــر 36/8، 9/8، 1۰/6 و 12 درصـــد دارای پتاســـیل 
مخزنـــی اســـت. چـــاه-B نیـــز در بخش هـــای K2 و K4 بـــا میانگیـــن 
ــه ترتیـــب ۰/1 و صفـــر درصـــد، میانگیـــن تخلخـــل  حجـــم شـــیل بـ
مفیـــد به ترتیـــب 6/1 و 6/2 درصـــد و میانگیـــن اشـــباع آب مؤثـــر 
ــن  ــت. ضمـ ــوردار اسـ ــی برخـ ــیل مخزنـ ــد از پتانسـ 44/2 و 14 درصـ
اینکـــه در چـــاه-A بخش هـــای K3، K4 و K5 به دلیـــل حجـــم شـــیل 
ـــن  ـــه چـــاه-B بهتری ـــر نســـبت ب ـــاد و اشـــباع آب کمت ـــز، تخلخـــل زی ناچی

پتانســـیل هیدروکربنـــی و کیفیـــت مخزنـــی را دارنـــد.
 D3، D4 به ترتیـــب در بخش هـــای A-ســـازند داالن باالیـــی: چـــاه  
ــدم  ــت عـ ــا D5( و D7 به علـ ــای )D2 تـ ــاه-B در بخش هـ و D7 و چـ
ـــیل  ـــد پتانس ـــده و فاق ـــن ش ـــرش )Cut Off( تعیی ـــدود ب ـــری در ح قرارگی

ـــد. ـــخیص داده ش ـــی تش مخزن
  بخش هـــای D1، D2، D5، D6 و D8 در چـــاه-A بـــا میانگیـــن 
حجـــم شـــیل به ترتیـــب صفـــر ، ۰/2، ۰/1 ، صفـــر و صفـــر درصـــد، 
ــد  ــد به ترتیـــب 9/4، 9/2، 6/4، ۷/8 و 8 درصـ ــل مفیـ میانگیـــن تخلخـ
ـــد،  ـــر 1۷/۵، 21، 31/8، 33/4 و 2۰/۷ درص ـــباع آب مؤث ـــن اش و میانگی
 D1، D6 ـــای ـــز در بخش ه ـــاه-B نی ـــتند. چ ـــی هس ـــیل مخزن دارای پتانس
و D8 بـــدون حجـــم شـــیل و بـــا میانگیـــن تخلخـــل مفیـــد به ترتیـــب 
8/3، ۷/6 و 14 درصـــد و میانگیـــن اشـــباع آب 18/6، 2۵/3 و 32/9 
ـــش  ـــه بخ ـــن اینک ـــت. ضم ـــوردار اس ـــی برخ ـــیل مخزن ـــد از پتانس درص
ـــوده و  ـــن ب D5 در چـــاه-A و بخـــش D6 در چـــاه-B حـــاوی هیدروکرب

ـــد. ـــی را دارن ـــت مخزن ـــن کیفی بهتری

نوع سیال 
درصد نوع سنگسازند

تخلخل
درصد اشباع 

آب
درصد حجم 

شیل

گاز
<3۰<26۰-۰/۵نامرغوب

>6۰3۰-2/۵۰>مرغوب

ــگان و داالن 6 ــازندهای کن ــازندی در س ــت آب س ــبه ی مقاوم محاس
B-باالیــی در چــاه
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A-نتایج ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و داالن باالیی  در چاه

B-نتایج ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و داالن باالیی در چاه
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