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تأثير خاصيت ترشوندگي سنگ مخزن بر روند توليد مخزن 
آسماري ميدان مارون 

1- مقدمه
رســوب مواد آلي در مخزن يكي از مهم ترين مشكالتي است كه 
صنعت نفت را در دنيا از نظر اقتصادي و توليدي متأثر مى سازد. داليل 
فراوان زمين شناسي و ژئوشيمي براي رسوب كردن بخش سنگين نفت 

در مراحل مختلف توليد ابراز شده است[1و 2]. 
از مهم ترين عوامل مؤثر بر رسوب آسفالتين در مخازن نفتي، تغيير 
فشــار و تزريق حالل است. آسفالتين يكي از اجزاي بسيار قطبي نفت، 
با ساختمان مولكولي پيچيده، مشمول حلقه هاي آروماتيك در هسته و 
اجزاي نفتنيك در اطراف هسته با جرم مولكولي باالست. آسفالتين ها 
به شــكل محلــول در نفت يا به منزلــة سوسپانســيون كلوئيدي كامًال 
پخش شده در نفت هستند كه با رزين هاي جذب شده روي سطح شان 
حالت توازن و پايدارى دارند[3]. ترشوندگي به صورت تمايل سنگ 
به پخش شــدن يا چسبيدن يك سيال به سطح سنگ در حضور مايعى 
غيرامتزاجي3 تعريف شده اســت. در يك سيستم سنگ- آب- نفت، 

ترشــوندگي بر اساس ميزان ارجحيتي تعريف مي شود كه سنگ براي 
پوشيده شدن سطح خود در مقايسه با آب يا نفت دارد. امروزه مشخص 
شــده، ترشــوندگي فاكتور بســيار مهم و كنترل كننده اي در جريان و 

توزيع سيال در مخزن است.
شكستگي ها4 رايج ترين ســاختار زمين شناسي اند كه ممكن است 
در هر رخنمون ســنگي باشــند[4]. در مخزن آســماري، غالباً توليد با 
نفوذپذيري مرتبط با تخلخل زمينة ســنگ متناسب نيست و به مراتب 
بيشتر از آن است؛ بنابراين نقش شكستگي ها در تخلية طبيعي، بازيافت 
ثانويــه و باألخــره بازيافت نهايي بســيار پراهميت تلقي مي شــود[5]. 
ازاين رو تحليل و بررسي آنها به خصوص از ديدگاه ساختاري، مشكل 
اســت. به همين دليل علي رغم اهميت زياد، زمين شناسان كمتر به آنها 

توجه كرده اند. 
فشار متوسط مخزن مشمول پارامترهاي مهم در مطالعات مهندسي 
مخزن و محاســبات توليد اســت. اين پارامتر در فعاليت هاي باالدستي 

ميدان نفتي مارون، ترشوندگي، آسفالتن، تراكم شكستگي، هرزروي گل حفاري. 

ميدان مارون در جنوب فروافتادگي دزفول شمالي و در بخش مياني زون ساختاري زاگرس چين خوردة ساده، در امتداد تاقديس هاي رامين و آغاجاري 
قرار دارد. در اين مطالعه بر اساس اطالعات زيرسطحي و با بهره گيري از روش هاي تحليلي زيرسطحي مكانيزم شكستگي ها و خصوصيت سياالت مخزني 

اين تاقديس بررسي مى شود.
 پايداري آســفالتن درون سياالت هيدروكربوري در شرايط ترموديناميكي مخزن ممكن است مخدوش شود. پراكندگي سياالت در محيط متخلخل 
به طورمســتقيم از خاصيت ترشــوندگي سنگ تأثير مي پذيرد. اطالعات حاصل از تحليل نگارهاي پتروفيزيكي بيانگر شــرايط واقعي مخزن است و از اين 
اطالعات مي توان براي محاسبة پروفايل اشباع آب و همچنين تشخيص ليتولوژي در مخزن استفاده كرد. بررسي اليه هاي ماسه سنگي مخزن آسماري ميدان 
مارون حاكي از آب دوســت بودن آنهاســت. وجود فاز آبي بر سطح تماس سنگ(ماسه سنگ)، مانع جذب مواد نفتي روي سطح سنگ مي شود. در زمان 
توليد، نفت با عبور از ميان اليه هاي آبي و عدم تماس با سطح سنگ، سبب تخلية كامل مخزن در اليه هاي ماسه سنگي مى شود و افزايش درصد آسفالت در 

نفت توليدي را در پى دارد.
 نتايج اين پژوهش انطباق خوبي بين تحليل دادة فشارهيدرواستاتيك، داده هاي هرزروي گل، شاخص بهره دهي در ناحية خمش تاقديس مارون و حضور 
شكستگي ها در اين بخش را نشان مي دهد. تحليل داده ها، بيانگر اين مطلب است كه بيشترين گسترش شكستگي ها، به منطقة خمش ميدان مربوط مى شود و 

بنابراين به نظر مي رسد، شكستگي نقش اصلي را در توليد از مخزن آسماري ميدان مارون دارد. 
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نفت، ازجملــه ارزيابي ميــدان، طراحي چاه و تجهيــزات و امكانات 
واحدهاي بهره برداري نقش مؤثــري دارد. آزمايش هاي اندازه گيري 
فشــار ابزارهاي ترجيحي اند كه بــراى تعيين دبي جريان چاه، شــعاع 

ريزش چاه، اثر پوستي و ديگر اطالعات الزم استفاده مى شوند.
 تخمين فشار متوسط مخزن در حالت عادي از آزمايش هاي افزايش 
فشار با اندازه گيري و تحليل داده هاي فشار هيدرواستاتيك5 ته چاه بعد 
از مسدود شــدن چاه توليدي به دست مي آيد. براي اين كار ابتدا توليد 
از چاه متوقف مي شــود. پس از مدت كوتاهي كه چاه مســدود شــد، 
ســيال در داخل چاه متراكم مى شــود و فشار ته چاه، به تدريج افزايش 
مي يابد. پس از مدت كوتاهي فشار ته چاه به حد معيني مى رسد و فشار 
ثابت  مى شود. فشار ذكرشده را به منزلة فشار هيدرواستاتيك ته چاه در 
نظر مي گيرند. هدف از اين مطالعه بررســى پديدة ترشوندگي مخزن 
آسماري و همچنين گسترش شكستگي ها در ميدان نفتي مارون است. 

2- موقعيت جغرافيايي محدودة مطالعه شده
ميدان مــارون در جنوب فروافتادگي دزفول شــمالي و در امتداد 
تاقديس هاي آغاجاري و رامين قرار دارد. از لحاظ موقعيت جغرافيايي، 
اين ميدان در مقايسه با ميادين مجاور از شمال به ميدان رامين، از شرق 
به ميدان كوپال، از غرب و شمال غرب به ميادين شادگان و اهواز و از 

جنوب به ميدان رامشير محدود مي شود(شكل1). 
ميــدان نفتي مــارون در قســمت انتهايي زون ســادة چين خورده، 
نزديك مرز زون چين خورده و زون عربي قرار دارد. اين ميدان همانند 
ديگر ميادين حوضة فروافتادة دزفول، روند شمال غربي- جنوب شرقي 
را دنبــال مي كند. اين در حالي اســت كه انتهاي شــرقي ميدان متأثر از 
خمــش حاصــل از چين خوردگي و باالآمدگي احتمالــي قديمي، در 

امتداد شمال شرقي- جنوب غربي تغيير جهت داده است. 
تاكنون دربارة زمين شناسي مخزن آسماري ميدان مارون مطالعات 
متعددي شده كه به ارائة زون بندي هاي مختلف در اين مخزن منجر شده 
است. ميرزاقلي پور براساس اطالعات 17چاه، مخزن آسماري را به پنج 
زون اصلي و پنج زيرزون تقسيم كرد[6]. شركت اينترا 15زون مخزني 
را در آســماري، بر اســاس اطالعات مغزه، عمدتاً با نمودار الكتريكي 
و داده هاي ديناميكي 180حلقه چاه، معرفي كرده اســت[7]. شــركت 
استات اويل بر اســاس تناوب اليه هاي سيليسي(ماسه سنگي) كربناته و 
با توجه به مفاهيم چينه شناسي سكانسي با استفاده از مطالعات 285حلقه 

چاه، مخزن آسماري را به 19زون مخزني تقسيم كرده است[8].

3- روش كار
آســفالتن ها با جرم مولكولي باال، اولين گروهي اند كه از نفت جدا 
مي  شوند. حالل مناسب براي اين كار معموالً نرمال هپتان يا نرمال هگزان، 

به نوع نمونه بســتگى دارد كــه در اين مطالعه از حــالل نرمال هگزان 
استفاده شده است. 

ابتدا 40برابــر وزن نمونه، نرمال هگزان، اضافه و در مكاني تاريك 
براي جلوگيري از واكنش نوري و ثابت، به مدت 24ســاعت قرار داده  
مى شــود. آسفالتن  ها با جرم مولكولي باال اولين گروهي اند كه از نفت 
جدا مي  شــوند. محلول به كمك كاغــذ صافي(كاغذ واتمن) به دلـيل 
اينكــه حالل نرمال هگــزان نمي تواند تركيبات آســــفالتن را در خود 

حـــل كند، صــاف مى شود.
نرمال هگزان تركيبات اشــباع، آروماتيــك و رزين را در خــود، 
حل و محــلول عاري از آســفالتن از كاغــذ صافي عبور مي كند كه 
مالتن6 ناميده مي شــود. ســپس مالتن به كمك روش كروماتوگرافي 
ستوني تفكيك جزء به جزء مى شــود[10]. در اينجا از پودر آلومينا و 
سيليكاژل فعال شــده، به منزلة فاز ثابت و همچنين نرمال هگزان، بنزن 
و متانــول، به منزلة فاز متحــرك براى جداســازي هيدروكربن هاي 
اشــباع، آروماتيك و رزين اســتفاده شده اســت. براى تعيين مناطق 
مستعد رسوب آسفالت هفت نمونه از سراسر ميدان، انتخاب و سپس 
نمونه هاي موردنظر آناليز كرماتوگرافي ســتوني و درصد هركدام از 
بخش هاي اشــباع، آروماتيك، رزين و آسفالتين نمونه هاي موردنظر 

مشخص شدند(جدول1).
ســپس با در دســت داشــتن نمودارهاي مختلف دو چاه، ازجمله 
نمودارهاى پتروفيزيكي و ترسيمي سر چاهي، با كمك نرم افزار، فرايند 
تفسير پتروفيزيكي بر آنها انجام شد. به اين صورت كه داده هاي رقمي 
در نرم افزار، وارد و بعد از آن فرايند هم عمق سازي انجام شد. پارامتر هاي 

موقعيت جغرافيايي ميدان نفتي مارون و ميادين نفتي همجوار آن[9] 
به ميدان كوپال، از غرب و شمال غرب به ميادين شادگان و اهواز و از 

جنوب به ميدان رامشير محدود مي شود.

    1  



49

ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 93 / شهريور ماه 1391

موردنياز با استفاده از روش هاي احتمالي در نزم افزار ژئوالگ7 محاسبه 
و درنهايت با تركيب آنها نتايج معرفي شدند.

4- بحث
4-1- شاخص تراوايي

خواص فيزيكي شكستگي ها تابع منشأ، خواص مكانيكي سنگ ها 
و عامل دياژنز اســت كه تأثير اين عوامل مي تواند تخلخل و تراوايي را 

افزايش يا كاهش دهد[11].
در مدل هاي ترســيمي نرم افزار شبيه سازي مخازن نفتي با استفاده 
از نرم افزار شبيه ســازي شكستگي ها فراكا8 در دو جهت افقي و قائم، 
در هر نقطه از ســاختمان تراوايــي افقي و قائم، محاســبه و درنتيجه 
نقشــه هاي هم تراوايي قائم و افقي ترســيم شــدند. در ميدان مارون 
نقشــه هاي هم تراوايــي افقــي و قائــم در نرم افزار فراكا را شــركت 
اســتات اويل تهيه كرده است(شــكل2). براساس نقشــه هاي تراوايي 
حداكثــر تراوايــي افقــي و قائم، بــه ترتيب بــه ميــزان 278 و 246 
ميلي دارســي اســت. در نواحي شمال شــرقي در محل خمش(دواير 
قرمز) و قســمتي از يال جنوبي ساختمان در زون يك ديده مي شود، 
مناطــق با تراكم باالي شكســتگي در مخزن آســماري نشــان دهندة 
ارتباط قائم شكســتگي هاي موجود در اين مخزن است[7]. نقشه هاي 
شــاخص بهره دهي، در منطقة خمش توليد، در مقايسه با ديگر نقاط 
تاقديس به طور قابل مالحظه اي افزايش نشان مي دهند. همين نتايج با 

داده هاي هرزروي گل تأييد شده اند.

4-2- فشار هيدرواستاتيك ته چاه
فشــار متوســط مخزن ازجمله پارامترهاى مهــم در همة مطالعات 
مهندســي مخزن و محاســبات توليد اســت. همچنين ايــن پارامتر در 
فعاليت هاي باالدســتي نفت، ازجملــه ارزيابي ميــدان، طراحي چاه و 
تجهيزات و امكانات واحدهاي بهره برداري نقش مؤثري دارد. تخمين 
فشــار متوســط مخزن در حالت عادي از آزمايش هاي افزايش فشــار 
بــا اندازه گيــري و تحليل داده هاي فشــار ته چاه پس از مسدودشــدن 
چاه توليدي به دســت مى آيــد. آزمايش هاي افزايش فشــار ابزارهاي 
ترجيحي انــد كه براى تعيين دبي جريان چاه، شــعاع ريــزش چاه، اثر 
پوســتي و ديگر اطالعات الزم كاربرد دارند. پس از مدت كوتاهي كه 
چاه مسدود شد، سيال در داخل حفر چاه متراكم مى شود و فشار ته چاه 

به تدريج افزايش مي يابد[12].
تحليل و تفســير فشارهيدرو اســتاتيك ته چاه مؤيد اين مطلب است 
كه در بخش غربي ارتباط فشاري در بين زون هاي مخزني ضعيف است، 
درحالي كه در بخش هــاي مركزي و تا حدودي شــرقي، زون ها ارتباط 
فشاري خوبى دارند. به نظر مي رسد مهم ترين عامل اين ارتباط فشاري بين 

زون ها گسترش شكســتگي هاي باز است كه اين پديده ارتباط مشخص 
بين تغييرات فشاري و تكتونيك در ميدان را نشان مي دهد. 

در بخش هاي مركزي و تا حدودي شــرقي ارتباط فشــاري بسيار 
خوبي بين اليه هاي مخزني ديده مي شــود. اين محدوده خمش فراوان 
دارد. شايان ذكر است، احتماالً به دليل شكستگي ها، اليه هاي مختلف 
بهره ده با يكديگر ارتباط فشاري برقرار كرده اند. همين نتايج را داده هاي 
شاخص بهره دهي و هرزروي گل تأييد كرده اند؛ درنتيجه به نظر مي رسد 
مهم ترين عامل اين ارتباط فشاري بين اليه ها گسترش شكستگي ها باز 
در اين قسمت از ميدان است. درنتيجه گسترش شكستگي ها در مخزن 

آسماري نقش اصلي را در توليد ايفا مي كند(شكل3). 

4-3- نسبت رزين به آسفالتن
آســفالتين ها، رزين ها و ديگر هيدروكربن هاي آروماتيك با وزن 
مولكولي باالي موجود در نفت خام رابطة نزديكي دارند. نسبت رزين 
به آســفالتن موجــود در نفت خام يكي از فاكتورهــاي مهم تأثيرگذار 
بر پايداري آســفالتن ها در نفت خام اســت. بدين صورت كه با حضور 
رزين ها در مقادير متناســب با جذب در سطح مولكول هاي آسفالتن از 

تشكيل تجمعات آسفالتي جلوگيري مي كنند. 

نقشة تراوايي افقي(A) و قائم(B) سازند آسماري مارون[15]     2  

  

 

 درصد برش هاي تفكيك شده از آناليزهاي كروماتوگرافي ستوني بر 
نمونه هاي نفتي مخزن آسماري چاه هاي توليدي ميدان نفتي مارون

    1  

 Asphaltene
ratio /ResinAsphalteneResinAromaticSaturateWell Name Sample

Number

40/211/1024/247/209/43Mn # 171

90/534/281/1391/3278/50Mn # 922

83/604/377/2032/2988/45Mn # 2193

37/274/1185/2792/2346/36Mn # 2294

13/42/433/172/3227/46Mn # 2655
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مقــــالـــــات

بر اساس مطالعات مشخص شد، آسفالتن در محدودة نسبت رزين 
به آسفالتن كمتر از 1/5در نفت به صورت تركيبات ناپايدار درمى آيد 
و رسوب مي كند؛ در محدودة رزين به آسفالتين 1/5 تا 2/5 به صورت 
تركيبات نيمه پايدار اســت كه بســته به شــرايط محيط امــكان دارد، 
آســفالتين رسوب كند. اگر اين نسبت باالتر از 2/5 باشد، اين تركيبات 
به صورت پايدار درمى آيند و رســوب نمي كنند. البته اين امر بســته به 

شرايط مخزن متغير است[13].
حضور رزين ها در مقادير متناسب، با جذب در سطح مولكول هاي 
آسفالتين از تشكيل تجمعات آسفالتين جلوگيري مي كند. مقادير نسبت 
رزين به آسفالتن در چاه هاي مطالعه شده در محدودة 2/3 تا 5/9 قرار دارد. 
دو نمونه از نفت هاي بررسى شده درصد آسفالتين بااليي داشتند، اما در آن 
پديدة رسوب مشاهده نمي شود؛ چراكه مقدار رزين به ميزاني باالست كه 
ذرات آســفالتين را در محلول معلق نگه مي دارد. ازاين رو مخزن در همة 

چاه هاي مطالعه شده مشكل رسوب آسفالتين نخواهد داشت(شكل4). 

4-4- داليـل زمين شناسـي تغييـرات ميـزان آسـفالتين در چاه هـاي 
مطالعه شده

امروزه مشخص شده كه ترشوندگي عاملي مؤثر بر جريان و توزيع 

ســيال در مخزن اســت و همة پارامترهاى مخزنــي، ازجمله موئينگي، 
تراوايي نســبي، رفتار سياالت، اشــباع آب كاهش نيافتني، اشباع نفت 

باقيمانده و خواص الكتريكي، سنگ را تحت تأثير قرار مي دهند.
توانايــي يــا قابليت نســبي جذب يــك ســنگ را در مقابل يك 
سيال(ترشــوندگي) بــه صــورت آب دوســت، نفت دوســت يا خنثي 
تقســيم بندي كرده اند. منظور از نفت دوست بودن اين است كه سنگ 
بــراي جــذب نفت در مقايســه بــا آب بيشــتر تمايــل دارد. منظور از 
آب دوســت بودن آن است كه ســنگ به جذب آب بيشتر از نفت ميل 
دارد. درحالي كه منظور از ترشــوندگي ميانه اين است كه سنگ براي 

جذب آب و نفت تمايل يكسان دارد.
درك اصولــي ترشــوندگي در سيســتم ســه فازي نفــت- آب- 
ســنگ و تأثير آن بر بازيافت نفت، پيچيــده و نيازمند توصيف دقيق از 
برهمكنش هــاي بين مولكولي ميان فازهاي مختلــف در حال تماس با 
يكديگر است. اين سه فاز مخلوط هاي پيچيده از تركيبات متعددي اند 
كه خصوصيات فيزيكي و شيميايي آنها را برهم كنش همزمان چندين 

اثر تعيين مي كند.
ســنگ هاي كربناتــه ترشــوندگي آب تــري اوليــه دارنــد كه با 
گسيخته شدن الية آبي گسترده شده بر سنگ و سپس جذب مواد نفتي 
به ســطح آن، ترشــوندگي آن به نفت تري تغيير پيدا كرده است[14]. 
بنابراين ترشوندگي اولية سنگ مخزن مي تواند با جذب تركيبات قطبي 
يا رسوب مواد آلي به نفت تري تغيير كند. همچنين به لحاظ سنگ شناسي 

اصوالً كربنات ها نفت دوست و ماسه سنگ ها آب دوستند.
همانطور كه در جدول1 نشــان داده شــد، دو چاه 17 و 229 درصد 
باالي آســفالت داشتند. بررسي نســبت رزين به آســفالت در چاه هاي 
موردنظــر كمتــر از 1/25 اســت. بنابرين در چاه هاي موردنظر رســوب 
آسفالت رخ نمي دهد. بررسي ستون ليتولوژيكي در چاه هاي مطالعه شده 
نشــان مي دهد، به غير از دو چاه 17 و 229 كه ليتولوژي ماسه ســنگي در 
منطقة مشــبك كاري دارند، ليتولوژي بقيه كربناته اســت. اين موضوع 
باعث تغيير ترشوندگي سنگ مخزن از نفت تري به آب تري مي شود كه 
درنتيجة آن، آب مخرن به دليل ازبين بردن ســد موئينگي، توانايي مكش 
خودبه خودي به درون ماتريكس و تخلية نفت را به دســت مي آورد. در 
اين حالت، عالوه بر اينكه نيروي موئينگي عاملي مقاوم در برابر نفوذ آب 
به ماتريكس سنگ نيست، بلكه خود به دليل تغيير ترشوندگي سنگ، به 
منزلة نيروي كمكي عمل مى كند و سبب خروج نفت مي شود(شكل5). 

نتيجه گيري
1- در قســمت هاي مركزي مخزن در يال جنوبي، بيشترين گسترش 
شكستگي هاي ديده شده است. همچنين بخش شرقي مخزن، در مقايسه 
با قســمت هاي مركزي تراكم شكستگي كمتري دارد. مقايسة نقشه هاي  نسبت رزين به آسفالتن در نمونه هاي مختلف نشان دهندة قرارگيري 

نمونه ها در محدودة پايدار است. 
    4  
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ســتون ليتولوژي چاه 229 مخزن آســماري مــارون و نمايش محدودة 
مشبك كاري شده (نشان دهندة زون هاي ماسه سنگي توليد)

    5  

 

هــرزروي گل حفاري و تراوايي هماهنگي بســيار خوب مناطق مســتعد 
شكستگي را در منطقة خمش و بيشترين تراكم شكستگي ها را در نواحي 
شــرقي يال جنوبي تا مركزي و بخش هايي از شمال شــرقي ميدان نشــان 
مي دهند. به نظر مي رسد شكستگي ها مهم ترين نقش را در توليد از مخزن 

آسماري ميدان مارون ايفا مي كنند.
2- پراكندگي سياالت در محيط متخلخل به طورمستقيم از خاصيت 
ترشوندگي سنگ تأثير مى پذيرد و براى توليد بهينه از هر مخزني، دانستن 
اين خاصيت ضروري اســت. مخزن آسماري ميدان نفتي مارون چندين 
زون توليدي دارد و از زون هاي مختلف توليد مى شود. با توجه به خاصيت 
آب دوست بودن مخازن ماسه سنگي و نفت دوست بودن مخازن كربناته، 
به نظر مي رسد مهم ترين عامل تغييرات درصد رزين و آسفالت تغييرات 
ليتولوژي باشد. فاز آبِي روى سطح تماس، مانع جذب مواد نفتي بر سطح 
ســنگ مي شود و نفت با عبور از ميان اليه هاي آبي و عدم تماس با سطح 
ســنگ تخلية كامل مخزن را در پى دارد. آب دوست بودن ماسه سنگ ها 
و توليد از ميان اليه هاي ماسه ســنگي در دو چاه نام برده شــده(17 و 229) 
با رژيم هيدروديناميك قوي، ســبب تخليــة كامل نفت و افزايش درصد 
رزين و آســفالت در نفت مى شود. در مقابل، كربنات ها به دليل خاصيت 
نفت دوست بودن، در رزين جذب و آسفالت در چاه هاي مطالعه شده سبب 

كاهش درصد رزين و آسفالت مى شود.
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