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لیال آزاد شهركی*، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران   حسین رحیم پور بناب1، دانشگاه تهران   علی امیرخانی2، 
اكبر زمان نژاد، مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت  

سازند فهليان با سّن کرتاسه ی زيرين )نئوکومين( و بخش خليج از سازند گدوان )بارمين(، از مخازن مهم هيدروکربنی 
گروه خامی بااليی در حوضه ی رسوبی زاگرس محسوب می شوند. جهت ارزيابي پتروفيزيکي و کيفيت مخزني سازند 
فهليان تا رأس بخش خليج، يکی از چاه هاي ميدان بينك واقع در دزفول جنوبی مطالعه شد. اين مطالعات بر اساس 
پردازش و تفسير داده های چاه نگاری و با روش احتمالي انجام شد تا تخمين نسبتاً درستي از ترکيب سنگ شناسي، 
تخلخل، اشباع آب، حجم شيل، ضخامت ناحيه ی خالص و ضخامت ناحيه ی خالص به ناخالص به دست آيد. بر اساس 
ارزيابی های انجام شده در اين چاه، بخش خليج عمدتاً از سنگ آهك و کمی شيل، در سازند گدوان زيرين عمدتاً از 
شيل و آهك و در سازند فهليان آهك و درصد کمي دولوميت و شيل )به ويژه در بخش بااليي سازند( تشکيل شده 
اس��ت. توالی رسوبی س��ازند فهليان تا رأس بخش خليج حجم شيل زياد، تخلخل مفيد کم، اشباع نسبتاً زياد آب و 
نس��بت ضخامت خالص به ناخالص کم دارد. مجموعه ی اين عوامل کيفيت مخزني ضعيف اين نهش��ته ها را در اين 

چاه نشان می دهد.
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ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای فهلیان و گدوان در 
)A-یکی از چاه های میدان بینک )چاه

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

جنوب غرب��ي ایران یکي از مهم ترین مناطق هیدروکربني دنیا به ش��مار 
مي رود که در حاش��یه ی شمال ش��رقي پلیت عربي واقع شده است ]16[. 
در ای��ن منطقه بخ��ش قابل مالحظه اي از ذخایر هیدروکربني در س��نگ 
مخزن های کرتاس��ه وجود دارد  ]5[. س��ازند فهلیان با س��ّن نئوکومین و 
بخش خلیج از سازند گدوان )بارمین( از مخازن مهم هیدروکربنی گروه 
خامی باالیی )کرتاسه زیرین( در حوضه نفتی زاگرس محسوب می شوند. 
س��ازند فهلیان را می توان در تمام مناطق فارس، ش��مال خاوری خوزستان 
و ش��مال خاوری لرس��تان مش��اهده کرد اما در جنوب باختری لرس��تان و 
خوزستان این سازند به شیل و آهک های رسی سازند گرو تبدیل می شود 
]5[. در برش نمونه ی س��ازند فهلیان قاعده ی این س��ازند به دولومیت های 
تیره رنگ سازند س��ورمه و حد باالیی آن به صورت تدریجی به شیل ها و 
آهک های رسی س��ازند گدوان محدود می گردد. در بخش میاني سازند 
گدوان یک واحد آهکي توده اي برجس��ته به نام بخش خلیج وجود دارد 
که با ضخامت تقریباً یکنواخت در بیش��تر نقاط زاگرس گس��ترش دارد. 
این واحد آهکي تمیز به دلیل داش��تن فسیل ش��اخص )دیکتیوکونوس(، 
ترکیب سنگ شناس��ی تقریب��اً یکنواخت و رادیواکتیویت��ه ی طبیعي کم 
)در نمودار پرتو گاما( به آس��اني در  تفس��یر الگ ه��اي الکتریکی و در 
روي زمین قابل تش��خیص است ]5[. با توجه به اینکه گروه خامی یکی از 
اهداف اصلی اکتشاف هیدروکربن است مطالعه ی دقیق نهشته های سازند 
فهلیان و بخش آهکی خلیج همواره به عنوان یک ضرورت، کانون توجه 
کارشناس��ان نفت بوده و به همین دلیل مطالع��ات و پژوهش های فراوانی 
روي آنها انجام ش��ده اس��ت. مثاًل نخس��تین بار جیمز و وایند  ]10[ گروه 
خامی را به پنج س��ازند س��ورمه، هیث، فهلیان، گدوان و داریان تقس��یم 

کردند. آدابی و همکاران  ]6[ چینه نگاری سکانس��ی و ژئوش��یمی سازند 
فهلی��ان در برش نمونه و چاه گچس��اران-55 را مطالع��ه نمودند. جمالیان 
و همکاران  ]8[ محیط رس��وبی س��ازند فهلیان در کوه س��یاه را بازسازی 
کردند. س��لیماني و هم��کاران  ]1[هرزروي گل حف��اري مخازن خامي 
باالیي در میدان بي بي حکیمه را مطالعه و آنرا مدل سازي کردند. وارسته 
و همکاران  ]4[ کاربرد نشانگرهاي لرزه ای همدوسي در توصیف گسل ها 
و شکس��تگي ها را براي بخش زیرین مخزن نفتي فهلیان مورد مطالعه قرار 
دادند. صحراییان و همکاران  ]15[ ریزرخساره ها و محیط رسوبي سازند 
فهلی��ان در تاقدی��س گدوان را بررس��ي کردن��د. جمالی��ان و آدابی  ]9[ 
تاریخچه ی دیاژنزی س��ازند فهلیان را بر اس��اس مطالعات سنگ نگاری و 
ژئوش��یمیایی در کوه س��یاه مطالعه کرده اند. از آنجا ک��ه مطالعه ی حاضر 
در راس��تای پروژه های شرکت نفت تعریف ش��ده، سعی گردیده سازند 
فهلیان تا بخش آهکی خلیج بر اس��اس نگارهای پتروفیزیکی و با استفاده 
از نرم اف��زار ژئوالگ در یک��ی از چاه های میدان بینک ارزیابی ش��ود و 
خصوصی��ات پتروفیزیکی و ویژگی های مخزنی )تخلخل، حجم ش��یل، 
سنگ شناسی، اش��باع آب، ضخامت ناحیه ی خالص و ضخامت ناحیه ی 
خالص به ناخالص( آن استخراج گردد. تاقدیس بینک در حاشیه ی ساحل 
شمالی خلیج فارس بین بنادر گناوه و دیلم و در جنوب میادین رگ سفید 
و بي بي حکیمه در ناحیه ی نفت خیز دزفول جنوبی واقع شده است )شکل-

1(. از نظر ساختماني، تاقدیس بینک نامتقارن، مطابق روند کلي زاگرس 
و بدون پیچیدگی خاصي اس��ت. وجود نفت در س��ازندهای آس��ماری، 
سروک و بخشی از کژدمی این میدان اثبات شده و سازند سروک در این 
می��دان از بهره دهی خوبی برخوردار اس��ت. هدف از حفاری این چاه در 

)leila_azad11@yahoo.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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میدان بینک بررسی توان هیدروکربنی سازندهای کژدمی و گروه خامی 
بوده اس��ت. توالی رسوبی سازند فهلیان تا رأس بخش خلیج در چاه مورد 
مطالعه ی این میدان، با ستبرای 616 متر به صورت بین الیه اي با سازند گرو 
قرار گرفته و مرز باالیي آن با ش��یل ها و مارن های س��ازند گدوان باالیی 
به صورت تدریجي اس��ت. در این بین از مجموع 616 متر س��تبرای مورد 
مطالعه 9 متر متعلق به بخش آهکی خلیج 27 متر مربوط به سازند گدوان 
زیرین و 580 متر مربوط به س��ازند فهلیان است حفاری سازند فهلیان در 

این چاه به طور کامل انجام نشده است.

1- روش كار
در ای��ن پژوهش، از داده های خام یک حلقه ی چاه حفاری ش��ده در 
نهشته های کرتاس��ه زیرین )س��ازند فهلیان تا رأس بخش آهکی خلیج( 
در میدان بینک استفاده شده است. این داده ها شامل نگارهای پرتو گاما 
)CGR و SGR(، مقاومت )LLS, LLD ,MSFL(، چگالی )DRHO و 
RHOB(، نوترون )NPHI(، صوتی )DT(، قطر سنجی )CALIPER( و 
فتوالکتریک )PEF( اس��ت. پس از گردآوری داده های خام و داده های 
مرب��وط به س��ربرگ3 نمودارهای  چاه و هم عمق س��ازی4 می��ان نگارها  
داده ه��ای رقومی حاصل از چاه پیمایی در این چاه به فرمت مناس��ب در 
نرم افزار ژئوالگ تبدیل ش��د. س��پس فواصلی که قرائ��ت نمودارها در 
آن مش��کل دار5 اس��ت؛ مانند بخش هایی که ریزش دیواره ی چاه در آن 
دیده می ش��ود با استفاده از داده های نگار قطرسنج )CALIPER( و نگار 
تصحی��ح چگالی )DRHO( تعیین گردید. همچنین تصحیحات محیطی6 
 )Top( مربوط به دیواره ی چاه نیز انجام ش��د و بر اساس اطالعات، رأس
سازند فهلیان و بخش خلیج به کمک نرم افزار ژئوالگ ایجاد شد. جهت 
تفس��یر نمودارهای پتروفیزیکی از روش محاس��بات احتمالی7 اس��تفاده 
ش��ده و مدل مناس��ب با توجه به ن��وع مخزن و کانی های س��ازنده ی آن 
س��اخته شد. مدل پیش��نهادی بر داده های نمودارهای پتروفیزیکی اجرا و 
متغیرهای مورد نیاز شامل ترکیب سنگ شناسی، حجم شیل، میزان اشباع 
آب، مق��دار تخلخل مفید، ضخامت ناحیه ی خالص و نس��بت ضخامت 
خالص به ناخالص محاس��به شده اس��ت. در نهایت ستون چینه شناسی بر 

اساس اطالعات حاصل از نمودارهای چاه نگاری رسم شد.

2- ارزیابی پتروفیزیکی چاه مورد مطالعه
ارزیاب��ی پتروفیزیکی یک س��ازند با اس��تفاده از نگاره��ای پتروفیزیکی 
می تواند نقش مهمی در ارزیابی کمی و کیفی آن سازند داشته باشد؛ چراکه 
با این ارزیابی می توان س��ازند را از دید مخزنی و غیرمخزنی پهنه بندی کرد 
و در برنامه های آینده ی توس��عه ی میدان برای بخش هایی از سازند مخزنی 
که توانایی بهتری در تولید هیدروکربن دارند آگاهانه تر تصمیم گرفت و از 
ه��در روی هزینه های گزاف در الیه های غیرمخزنی جلوگیری کرد. جهت 
ارزیابی بهتر فواصل بر اس��اس سنگ شناس��ی و ویژگی های مخزنی )رفتار 

نمودارهاي پتروفیزیکي( بخش هایی از نهشته های کرتاسه ی زیرین )سازند 
فهلیان تا رأس آهکی خلیج( در پهنه هاي کوچک تر بررسي شده )جدول-

1(. بر این اس��اس بخش آهکی خلیج به پهنه ی )Z1(، سازند گدوان زیرین 

 1    موقعیت جغرافیایی میدان بینک

 1  تفکیک پهنه هاي مختلف سازندهاي فهلیان، گدوان زیرین و بخش 
خلیج در چاه مورد مطالعه

پهنهنام سازند

Z1خلیج

Z2گدوان زیرین

فهلیان

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10
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به پهنه ی )Z2( و س��ازند فهلیان  به هش��ت پهنه ی )Z3 تا Z10( تقسیم شده 
است.

در ارزیاب��ی پتروفیزیک��ی و کیفیت مخزنی چاه م��ورد مطالعه در میدان 
بینک موارد زیر مطالعه و بررسی شده اند:

2-1- بررسي سنگ شناسی از طریق نمودار متقاطع نوترون-چگالي
تعیین سنگ شناس��ی مرحله ای مهم در ارزیابی خواص مخزنی محسوب 
می ش��ود و می تواند به جداس��ازی مناط��ق خصوصیات مخزن��ی از مناطق 
غیرمخزنی کمک کند. روش ها و نمودارهای متقاطع متعددی برای تشخیص 
سنگ شناس��ی وجود دارد. در این مطالعه پس از انجام تصحیحات محیطی، 
هم زمان از دو نمودار نوترون و چگالی، برای تعیین ترکیب سنگ شناس��ی 
اس��تفاده شده اس��ت. این دو نمودار زمانی که با هم در چاه رانده می شوند 
از جمله دقیق ترین ابزار غیرمس��تقیم موجود برای تعیین نوع سنگ شناس��ی 
ب��ه کار م��ی رود ]7[. در نمودار متقاطع نوترون-چگالی س��ه خط مربوط به 
ماس��ه، آهک و دولومیت ترسیم شده اند. برای محاسبه ی تخلخل با استفاده 

از این نمودار کافی است مقادیر چگالی حاصل در برابر نوترون رسم شود. 
ب��ا توجه به فاصله ی نقطه از خطوط ماتریکس، محل نقطه، نش��انگر درصد 
سنگ شناس��ی است ]2[. بر اس��اس نمودار متقاطع رسم شده، سنگ شناسی 
بخش خلیج در چاه مورد مطالعه از س��نگ آهک تش��کیل شده که حضور 
کمي ش��یل باعث تمایل برخي نقاط به سمت شرق نمودار متقاطع گردیده 
است )ش��کل-2(.  نمودار متقاطع نوترون-چگالي در سازند گدوان زیرین 
عمدتاً شیل با فواصل خیلي کمي آهک را نشان مي دهد )شکل-3(. سازند 
فهلیان در این نمودار متقاطع از نظر سنگ شناس��ی عمدتاً از سنگ آهک تا 
آهک دولومیتي با میان الیه هاي دولومیت تا دولومیت آهکي تش��کیل شده 
اس��ت. حضور شیل باعث تمایل برخي نقاط به س��مت شرق نمودار متقاطع 

شده است )شکل-4(.

2-2- محاسبه ی حجم شیل
حجم شیل از اساس��ي ترین و مهم ترین متغیرهاي مورد بررسي در تمامی 
مطالعات پتروفیزیکي و کیفیت مخزني اس��ت. با محاس��به ی حجم شیل در 

 3    نمودار متقاطع نوترون-چگالي در سازند گدوان زیرین 2    نمودار متقاطع نوترون-چگالي در بخش خلیج
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س��ازند مي توان ترکیب سنگ شناس��ی مخ��زن را تفکیک و با دس��ته بندي 
س��ازندهاي حفاري شده بر اساس میزان حجم ش��یل، ارزیابي پتروفیزیکي 
آنها را س��اده تر کرد. بر همین اس��اس مبروک ]11[ س��ازندها را بر اس��اس 
مقادیر حجم ش��یل به سه دس��ته ی تمیز با حجم شیل کمتر از 10%، شیلي با 
حجم ش��یل 33-10% و سازند شیلي با حجم شیل بیش از 33% تقسیم کرده 
اس��ت. حجم شیل را می توان با اس��تفاده از نمودارهای چاه پیمایی به دست 
آورد ک��ه ب��رای این منظ��ور می توان از یک ن��گار به تنهایی ی��ا از ترکیب 
چند نگار اس��تفاده کرد ]11[. محاس��به ی حجم ش��یل به طور معمول از راه 
 GR انجام می شود. مقدار شیل محاسبه شده از نگار GR و CGR نگارهای
بیشتر از CGR اس��ت، زیرا نگار GR، افزون بر توریوم و پتاسیم که توسط 
نگار CGR ثبت می ش��ود، اورانیم، کانی های غیررسی رادیواکتیودار مانند 
دولومی��ت را نیز ثبت می کند. از آنجا که تشش��ع گاما از اورانیم بر خالف 
توریم و پتاس��یم ش��اخص وجود شیل نیست در محاس��بات استفاده از نگار 
 CGR نتایج بهتری خواهد داشت. در این مطالعه از داده هاي نمودار CGR

و رابطه ی-1 براي تعیین حجم شیل استفاده شده است. 

7 

 

 
 انیچگالی در سازند فهل-نوترون نمودار متقاطع -4 شکل

 
 حجم شیل یمحاسبه -2-2
. است مخزنی کیفیت و لعات پتروفیزیکیمطا تمامی در بررسی مورد هايمتغیر ترینمهم و تریناساسی از شیل حجم

بندي سازندهاي حفاري با دسته وتفکیک  امخزن رشناسی سنگترکیب توان حجم شیل در سازند می يبا محاسبه
سازندها را  ]11[ . بر همین اساس مبروککردتر سادهآنها را ارزیابی پتروفیزیکی ، شده بر اساس میزان حجم شیل

و سازند  %10-33حجم شیل با  ، شیلی%10حجم شیل کمتر از با  تمیز يدسته سه به بر اساس مقادیر حجم شیل
توان با استفاده از نمودارهاي چاه پیمایی حجم شیل را می. است کرده تقسیم %33بیش از حجم شیل با  شیلی

 يمحاسبه. ]11[ ده کردتنهایی یا از ترکیب چند نگار استفاتوان از یک نگار بهدست آورد که براي این منظور میبه
بیشتر از  GR نگار د. مقدار شیل محاسبه شده ازشوانجام می GRو  CGR نگارهايطور معمول از راه حجم شیل به

CGR  نگاراست، زیرا GR ،نگارکه توسط توریوم و پتاسیم بر  زوناف CGR هاي غیررسی کانی ،شود، اورانیمثبت می
که تششع گاما از اورانیم بر خالف توریم و پتاسیم شاخص  از آنجا کند.یز ثبت میرادیواکتیودار مانند دولومیت را ن

نمودار  هايداده این مطالعه از نتایج بهتري خواهد داشت. در CGR نگاردر محاسبات استفاده از  نیستوجود شیل 
CGR است.  شده حجم شیل استفاده تعیین براي 1-يو رابطه 

(1                       )                                                           )1(
که در آن Vsh ش��اخص حجم شیل محاسبه شده،  GRmin مقدار گامای 
محاس��به ش��ده در س��ازندهای تمیز، GRmax مقدار گامای خوانده شده در 

س��ازندهای شیلی و CGR مقدار گامای خوانده شده توسط ابزار در ژرفای 
مورد نظر است. جدول-2 نتایج محاسبه ی متوسط حجم شیل در بخش هاي 
مختل��ف س��ازندهاي فهلیان، گ��دوان زیرین و بخش خلی��ج در چاه مورد 
مطالعه را نشان می دهد. بر این اساس بیشترین حجم شیل در این چاه مربوط 
به ناحیه ی-2 و کمترین حجم ش��یل مربوط به ناحیه ی-7 اس��ت. بنابراین با 
  ) Z2(توجه به طبقه بندي سازندها بر اساس حجم شیل سازند گدوان زیرین
و ناحی��ه ی-Z3( 3( متعلق به بخش باالیی س��ازند فهلی��ان در این چاه جزء 
س��ازندهاي شیلي محسوب مي ش��ود. زیاد بودن حجم شیل در این ناحیه ها 

احتماالً به دلیل رسوب گذاري آنها در محیطی کم انرژي است.

2-3- محاسبه ی تخلخل
تخلخل از مهم ترین متغیرهای س��نگ مخزن اس��ت؛ زی��را بیانگر مقدار 
ذخیره ی هیدروکربن در مخزن اس��ت. مقدار تخلخل در مخازن کربناته از 
1 تا 35 درصد متغیر است ]12[. البته تخلخل های کمتر از 5 درصد به ندرت 
اقتصادی هستند ]3[. روش های مختلفی برای محاسبه ی تخلخل در ارزیابی 

 2   محاسبه ی متوسط حجم شیل سازندهاي فهلیان، گدوان زیرین و 
بخش خلیج

متوسط حجم شیل )%(پهنهنام سازند

Z16/5خلیج

Z285/5گدوان زیرین

فهلیان

Z357

Z429

Z52/2

Z623

Z72

Z823

Z92/5

Z102/3
 4    نمودار متقاطع نوترون-چگالي در سازند فهلیان
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ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 154 

پتروفیزیک��ی چاه وجود دارد. روش��ی که ب��ه کار می رود بس��تگی به نوع 
نگاره��ای موجود دارد. در این مطالعه ب��رای تخمین تخلخل از نمودارهای 
نوترون، صوتی و چگالی اس��تفاده شده است. پس از ناحیه بندي هاي انجام 
ش��ده در س��ازندهاي فهلیان، گدوان زیرین و بخش خلیج متوسط تخلخل 
مفید هر ناحیه در چاه مورد مطالعه در جدول-3 آورده شده است. بر اساس 
مقادیر حاصل فقط ناحیه ی-8 مربوط به بخش پایینی سازند فهلیان تخلخل 

7 درصد دارد و در سایر ناحیه ها تخلخل مفید کم است.

2-4- تعیین مقاومت آب سازندی
آبهاي س��ازندي به طور قابل توجهي از نظر ش��وري و دم��ا متغیرند و این 
تغییرات بر مقاومت آنها اثرگذار اس��ت. برای تعیین مقاومت آب سازندی 
در ای��ن مطالعه با توجه به ش��وري آب س��ازندهاي فهلی��ان، گدوان زیرین 
و بخ��ش خلی��ج و درجه حرارت آنها، مقاومت آب س��ازند با اس��تفاده از 

رابطه  ی-2 توسط نرم افزار محاسبه شده است:

9 

فقط حاصل بر اساس مقادیر  است.آورده شده  3-در چاه مورد مطالعه در جدول ناحیه هر مفید متوسط تخلخل
 کم است.ها تخلخل مفید ناحیهو در سایر ند داردرصد  7تخلخل سازند فهلیان مربوط به بخش پایینی  8-يناحیه

 
 سازندهاي فهلیان، گدوان زیرین و بخش خلیج در مفید تخلخل متوسط يمحاسبه -3جدول 

 )%(متوسط تخلخل مفید  پهنه نام سازند
 Z1 4/3 خلیج

 Z2 5/0 گدوان زیرین
 Z3 5/0 فهلیان

Z4 4/1 
Z5 9/1 
Z6 2/1 
Z7 7/2 
Z8 7 
Z9 5/1 

Z10 6/0 
 

 تعیین مقاومت آب سازندی -2-4
براي  اثرگذار است.آنها  مقاومت بر تغییرات این و متغیرند دما و شوري نظر از وجهیتقابل طوربه سازندي آبهاي

با توجه به شوري آب سازندهاي فهلیان، گدوان زیرین و بخش خلیج و  تعیین مقاومت آب سازندي در این مطالعه
 افزار محاسبه شده است:توسط نرم 2-يدرجه حرارت آنها، مقاومت آب سازند با استفاده از رابطه

(2   )                               
 

شوري آب سازند بر حسب  P دماي سازند بر حسب فارنهایت T، ند در دماي مورد نظرمقاوت آب ساز Rwکه در آن 
ppm متر -اهم 01266/0شوري آب و درجه حرارت سازندي مقاومت آب برابر  نظر گرفتنبنابراین با در .است

 است. شدهمحاسبه 

 
 تعیین اشباع آب -2-5

)2(

ک��ه در آن Rw مقاوت آب س��ازند در دماي مورد نظر، T دماي س��ازند بر 
حس��ب فارنهایت P ش��وري آب س��ازند بر حسب ppm اس��ت. بنابراین با 
درنظر گرفتن ش��وري آب و درج��ه حرارت س��ازندي مقاومت آب برابر 

0/01266 اهم متر محاسبه شده است.

2-5- تعیین اشباع آب
تعیین اشباع ش��دگی آب از متغیرهای بس��یار مهم در تعیین اشباع شدگی 
س��یال هیدروکربنی در خلل و فرج واحدهای چینه شناس��ی اس��ت. در این 
پژوهش با توجه به اینکه اطالعات دقیقی از نوع کانی های رس��ی و ظرفیت 
تبادل کاتیونی8 در دس��ت نبود نتایج روش Dual water غیرمنطقی بود. در 
 Indonesia نتیجه برای به دست آوردن اشباع شدگی، رابطه ی-3 موسوم به
که توسط پوپون و لوکس ]14[ ارائه شده به کار رفته است. نتایج محاسبه ی 

اشباع آب برای هر پهنه در شکل-5 آمده است:

10 

ی در خلل و فرج واحدهاي نشدگی سیال هیدروکربباعشدگی آب از متغیرهاي بسیار مهم در تعیین اشتعیین اشباع
 8یت تبادل کاتیونیظرفهاي رسی و اطالعات دقیقی از نوع کانیاینکه  شناسی است. در این پژوهش با توجه بهچینه

 3-يرابطه ،شدگیدست آوردن اشباعدر نتیجه براي به .غیرمنطقی بود Dual waterروش نتایج  در دست نبود
اشباع آب براي ي نتایج محاسبه. کار رفته استبهارائه شده  ]14[پوپون و لوکس  که توسط Indonesiaموسوم به 

 آمده است: 5-هر پهنه در شکل
(3                                    ) 
 
 ت؛اس ترشیب يناحیه هیدروکربن توان تولید باشد کمتر آب اشباع هرچه پتروفیزیکی، مختلفواحی ن يمقایسه در

 مقادیر افزایش با برابر آب اشباع مقدار کاهش بنابراین .اندشده پر آب و هیدروکربن با حفرات نفتی مخازن در زیرا

 بخش و نیریز گدوان ،انیفهل يسازندها از (8-شکل) حاصل آب اشباع نیانگیم به توجه با .است نفت شدگیاشباع
ستون  رنظچاه مورد  از نظر اشباع آب ( بوده و بنابراین%50 از شیب) باالي مختلف هابخش دراشباع آب  جیخل

 هیدروکربن مناسبی ندارد.
 

 
 مورد مطالعههاي مختلف چاه میانگین اشباع آب حاصل در بخش يمقایسه -6نمودار 

 
 9زاجرای آنالی -2-6

ن متغیرهاي ، محاسبات همزماهشناسی و سیال سازند و متغیرهاي مربوطنوع سنگ اساسپس از طراحی مدل بر 
هاي مربوط به هر بخش ستون اول 7-شکل. (7-شکل) ه استصورت گرافیکی ارائه شدپتروفیزیکی انجام و نتایج به

دهد. نشان میبه تفکیک سازندهاي فهلیان پایینی، فهلیان باالیی، گدوان زیرین و بخش خلیج ها را یک از سازند
سنجی گاما و نگاري طیفهاي چاهمربوط به داده ترتیببه پاز سمت چ ، سه، چهار، پنج، شش و هفتدو هايستون

)3(

در مقایس��ه ی نواحی مختلف پتروفیزیکي، هرچه اش��باع آب کمتر باشد 
توان تولید هیدروکربن ناحیه ی بیش��تر اس��ت؛ زیرا در مخازن نفتي حفرات 
ب��ا هیدروکربن و آب پر ش��ده اند. بنابراین کاهش مقدار اش��باع آب برابر 
با افزایش مقادیر اشباع ش��دگي نفت اس��ت. با توجه به میانگین اش��باع آب 
حاصل )شکل-8( از سازندهاي فهلیان، گدوان زیرین و بخش خلیج اشباع 
آب در بخش هاي مختلف باال )بیش از 50%( بوده و بنابراین از نظر اش��باع 

آب چاه مورد نظر ستون هیدروکربن مناسبی ندارد.

2-6- اجرای آنالیز9
پس از طراحی مدل بر اس��اس نوع سنگ شناسی و سیال سازند و متغیرهای 
مربوطه، محاس��بات همزمان متغیرهای پتروفیزیک��ی انجام و نتایج به صورت 
گرافیکی ارائه شده است )ش��کل-7(. شکل-7 ستون اول بخش های مربوط 
به هر یک از س��ازندها را به تفکیک سازندهای فهلیان پایینی، فهلیان باالیی، 
گ��دوان زیری��ن و بخش خلیج نش��ان می دهد. س��تون های دو، س��ه، چهار، 
پنج، ش��ش و هفت از س��مت چپ به ترتیب مربوط به داده ه��ای چاه نگاری 
طیف س��نجی گاما و قطرس��نج، هس��ته ای، صوتی، اورانیم، پتاسیم و توریم و 

 3    محاسبه ی متوسط تخلخل مفید در سازندهاي فهلیان، گدوان 
زیرین و بخش خلیج

متوسط تخلخل مفید )%(پهنهنام سازند

Z13/4خلیج

Z2۰/5گدوان زیرین

فهلیان

Z3۰/5

Z41/4

Z51/9

Z61/2

Z72/7

Z87

Z91/5

Z10۰/6 6     مقایســه ی میانگین اشــباع آب حاصل در بخش هاي مختلف چاه 
مورد مطالعه
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مقاالت علمی - پژوهشی

مقاومتی هس��تند که تصحیحات محیطی روی آنها انجام ش��ده اس��ت. ستون 
هشت از س��مت چپ نوع سنگ شناسی تشکیل دهنده سازند را نشان می دهد 
که نمودارهای متقاطع رس��م شده بیانگر آنست. در ستون نهم ناحیه بندي هاي 
انجام ش��ده در سازندهاي فهلیان، گدوان زیرین و بخش خلیج دیده می شود. 
س��تون های ده و یازده از س��مت راس��ت نیز بیانگر نتایج تحلیل پتروفیزیکی 
است که از ستون هیدروکربن، تخلخل مفید و اشباع آب به دست آمده است.

2-7- محاسبه ی ناحیه ی تولیدي و ناحیه ی خالص
معموالً مهندسان مخزن تمامی  بازه ی حفاري شده ی مخزن را به دو قسمت 
ناحیه ی تولیدي10 و ناحیه ی غیرتولیدي11 تقس��یم مي کنند. ناحیه ی تولیدي 
خالص12 ش��اخص مهمي در بررسي کیفیت مخزن به ش��مار مي رود ]13[. 
این ضخامت در واقع بخش��ي از مخزن را شامل مي شود که شرایط مخزني 
 و پتروفیزیکي قابل قبولي داش��ته باش��د و کل ضخامت س��ازند از قاعده تا 
ب��اال  ی آنرا ناحیه ی ناخال��ص کل13 درنظر مي گیرن��د. محدوده ی ناحیه ی 
تولی��دي در ه��ر فاصله ک��ه به کمک حدود ب��رش14 در نظر گرفته ش��ده 
متغیره��اي مه��م مخزني یعني تخلخل مفید، حجم ش��یل و اش��باع آب را 
مش��خص مي کنند. در این مطالعه بر اساس تقسیم بندي مخزن به ده ناحیه، 
میزان حدود برش برای تخلخل بیش��تر از 0/045 درصد، اش��باع آب کمتر 

از 0/5 درصد و حجم ش��یل کمتر از 0/3 اس��تفاده ش��ده که نتایج آن در 
جدول-4 آمده اس��ت. بر این اس��اس از مجموع کل توالي رسوبی سازند 
فهلی��ان ت��ا رأس خلیج در چاه م��ورد مطالعه )616 مت��ر ضخامت( تنها 23 
NET/( متر ناحیه ی تولیدي اس��ت که نس��بت پهنه ی خالص ب��ه ناخالص

GROSS( آن از 0/4 کمتر اس��ت. هرچه نسبت پهنه ی خالص به ناخالص 
به عدد یک نزدیک تر باش��د نش��انگر بهتر بودن کیفیت مخزنی است. در 
مجموع نهش��ته های س��ازند فهلیان تا رأس خلیج، حداکثر این نس��بت 0/4 

است که نشان دهنده ی کیفیت مخزنی نامناسب این نهشته هاست.

نتیجه گیری
 ارزیابی پتروفیزیکی و کیفیت مخزني نهشته های کرتاسه ی زیرین )سازند 
فهلی��ان ت��ا رأس بخش خلیج( در یک��ی از چاه های میدان بینک بر اس��اس 
پردازش و تفس��یر داده های چاه نگاری با اس��تفاده از نرم افزار ژئوالگ و با 

روش احتمالي نتایج زیر را در برداشته است:
  بر اساس نمودار متقاطع نوترون-چگالي، سنگ شناسی بخش آهکي خلیج 
از س��نگ آهک و کمي شیل، س��ازند گدوان زیرین عمدتاً از شیل و مقدار 
کمي س��نگ آهک و س��ازند فهلیان عمدتاً از س��نگ آهک با میان الیه هاي 
دولومیت و مقادیري ش��یل )به ویژه در بخش باالیي س��ازند( تش��کیل شده 

 7      تصویــر داده هــای چاه نگاری و نتایج ارزیابی پایانی پتروفیزیکی 
Z10 تا Z1 سازند فهلیان تا رأس بخش خلیج به تفکیک بخش های

 4  نتایج ارزیابي پتروفیزیکي سازندهاي فهلیان، گدوان زیرین و 
بخش خلیج در چاه مورد مطالعه

VOL_ILLITESWE_AVPHIE_AVNET/GROSSNETGROSSInterval

)V/V()V/V()V/V(M/MMetresMetresZone

۰/۰۰5۰/391۰/۰63۰/421717Z1

---۰۰2۰Z2

---۰۰41Z3

---۰۰75Z4

۰۰/323۰/۰45۰/۰63116Z5

۰/۰21۰/25۰/۰65۰/۰18157Z6

۰/۰۰2۰/183۰/۰7۰/211838Z7

---۰۰35Z8

۰/۰۰8۰/26۰/۰54۰/۰24198Z9

۰/۰33۰/۰9۰/۰47۰/17۰2119Z1۰

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

13
97

.1
39

7.
15

4.
10

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
kt

es
ha

f.
ni

oc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               6 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1397.1397.154.10.0
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-2278-en.html


71 70

ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 154 

پانویس هاپانویس ها

1. rahimpor@ut.ac.ir
2. amirkhani_ali@yahoo.com
3. Log Header
4. Depth Shifting
5. Bad hole
6. Environmental corrections
7. Multimin

8. CEC
9. Run Analysis
10. Pay Zone
11. Non-Pay Zone
12. Net Pay Zone
13. Gross Zone
14. Cut Offs

منابعپانویس ها

است. بر این اساس مي توان گفت که بخش پاییني سازند فهلیان آهک هایی 
تمیزتر از بخش باالیي دارد.

  ب��ا توجه به طبقه بندي س��ازندها بر اس��اس حجم ش��یل، بخش خلیج 
و بخش پاییني س��ازند فهلی��ان آهک هاي تمیز دارد و در مقابل س��ازند 
گ��دوان زیرین)Z2(  و ناحیه ی س��ه)Z3(  متعلق به بخش باالیی س��ازند 
فهلیان در این چاه جزء س��ازندهاي شیلي محسوب مي شوند. زیاد بودن 
حجم ش��یل در این نواحی احتماالً به دلیل رس��وب گذاري آنها در یک 

محیط کم انرژي است.
  در روش احتمال��ي پ��س از ناحیه بندي هاي انجام ش��ده در س��ازندهاي 
فهلی��ان، گ��دوان زیری��ن و بخش خلیج، متوس��ط تخلخل مفی��د هر ناحیه 
به روش نوترون، چگالي و صوتي محاس��به شد که نتایج نشان مي دهد فقط 
در ناحیه ی-8 مربوط به بخش پایینی س��ازند فهلیان تخلخل 7 درصد بوده و 

در سایر نواحی تخلخل مفید کم است.
  با توجه به ش��وري آب سازندهاي فهلیان، گدوان زیرین و بخش خلیج و 

درجه حرارت آنها، مقاومت آب س��ازندی در چاه مورد مطالعه 0/01266 
اهم-متر محاسبه شد.

 Indonesia بررس��ی متغیره��ای اش��باع آب با اس��تفاده از معادل��ه ی  
نش��ان می دهد که س��ازندهای فهلیان، گدوان زیرین و بخش خلیج در 
چاه مورد مطالعه اش��باع آب باالیی )بی��ش از 50%( دارند و توالی مورد 

مطالعه ی ستون هیدروکربن مناسبی ندارد.
  از مجم��وع کل توال��ي م��ورد مطالع��ه )616 متر ضخام��ت( تنها 23 
 مت��ر ناحی��ه ی تولیدي اس��ت که نس��بت ضخامت خالص ب��ه ناخالص 
)NET/GROSS( آن از 0/4 کمت��ر ب��وده و بنابراین کیفیت مخزني در 

این چاه ضعیف است.
  در مجم��وع نتایج حاصل از ارزیابي پتروفیزیکي مجموعه ی نهش��ته های 
س��ازند فهلیان تا رأس بخش خلیج نش��ان دهنده ی تخلخل مفید کم، حجم 
زیاد ش��یل، اشباع نسبتاً زیاد آب و نس��بت ضخامت خالص به ناخالص کم 

در این چاه است.
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