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بررسيروشهايتعيينشکستگيسنگمخزنبهکمکنمودارهايپتروفيزيکي
و تصويري ( )FMSدر یکی از میادین کپه داغ

هنگامه عرفانیان

*

دانشگاه ازاد اسالمی

مجید محمدينیا

1

مدیریت اکتشاف شركت ملي نفت ايران

شکس��تگيهاي طبيعي مخازن نقش��ي اساس��ي در مهاجرت و توليد هيدروکربنها دارندو به همین دلیل در جنبههاي مختلف توليد و توس��عه ميادين از
اهميت خاصي برخوردار است .اين تحقيق بررسي جامع نمودارهاي تصويري و پتروفيزيکي است .بدين منظور در مرحله نخست با استفاده از مدل مولتي
 MultiMinنرمافزار  Geologتخلخل و تراوايي نمودارهاي پتروفيزيکي ارزيابي ش��ده اس��ت .سپس براي تعيين تراکم شکستگيها ،امتداد و جهت شيب
آنها با استفاده از نرمافزار  GeoFrameتجزيه و تحليل آماري انجام گرديده و بر اساس تلفيق نتايج تفسير نمودارهاي تصويري و نتايج ارزيابي پتروفيزيکي
تأثير شکستگيها بر کيفيت مخزني چاه A-بررسي شده است .نتایج این مقایسه نشان میدهد که شکستگیها در طول چاه مورد مطالعه در سازند مزدوران
تأثیری در بهبود تخلخل و تراوایی نداشت ه است.
شکستگي،نمودارهایپتروفيزيکي،نمودارهايتصويري،سازندمزدوران
مقدمه

ايران يکي از کش��ورهايي اس��ت که مخازن غني نفت و گاز دارد.
بررسيهاي انجام ش��ده نشان ميدهد که سنگ مخزن اين ميادين اغلب
شکس��تگي دارند ک��ه اين موض��وع در بهرهوري و بهرهب��رداري از اين
مخازن تأثير بسيار زيادي دارد.
مطالعات نش��ان ميدهد كه بهرهبرداري از س��نگهاي حاوي منابع
هيدروکربني زماني توجيه اقتصادي دارد که واجد خواص پتروفيزيکي
الزم و خل��ل و فرج ب��ا ابعاد و کيفيت مورد نياز ب��وده و قابليت تجمع و

 1نمودار متقاطع  DT-NPHIبراي تخمين ليتولوژي و تخلخل

ذخيره ترکيبات نفت و گاز در اين فضاها وجود داشته باشد.
يکي از ويژگيهاي اصلي سنگ مخزن وجود شکستگيهاي متعدد
در آنس��ت و با توجه به تأثير شکس��تگيها در حفاري ،افزايش بازيافت
نفت ،مطالعه و بررس��ي شکستگيهاي س��نگ مخزن از اهميت خاصي
برخوردار اس��ت .با توجه به وابستگي ش��ديد اقتصاد کشور به صادرات
م��واد هيدروکربني ،مطالعه و تحقيق در زمينۀ روشهاي نوين اکتش��اف
و بهرهب��رداري نفت و گاز ضروري بهنظر ميرس��د .در تعداد زيادي از
چاههای نفت و گاز کشور از روش تصويربرداري الکتريکي استفاده شده

 2نمودار متقاطع  RHOB-PEFبراي تخمين ليتولوژي و تخلخل

* نويسندة عهدهدار مکاتبات ()hg.erfanian@gmail.com
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اس��ت .اين روش مطالعه عالوه بر تعيين ميزان تخلخل و تراوايي بهوسيله
نمودارهاي پتروفيزيکي ،امکان آشکارس��ازي سيس��تم شکس��تگيهاي
ديوارهه��اي چ��اه در نمودارهاي تصوي��ري را بهوجود م��يآورد .اين
پژوهش شناخت بهتري از کيفيت مخزن بهدست خواهد داد.
 -1روش تحقیق

 -1-1تفسیر نمودارهای پترفیزیکی

از مطالع��ه نموداره��اي پتروفيزيک��ي ميتوان به تفس��ير ليتولوژي،
 1مختصات شيب و امتداد اليهبنديها

شیب
الیهبندی

تغییرات
آزیموت
امتداد

آزیموت تعداد
آزیموت امتداد تغییرات
آزیموت الیه الیهبندی نمونهها
الیهبندی

الیهبندی

4

5

N55WS55E

5

N40E

4

الیهبندی با
وضوح زياد

6

10

N67WS67E

10

N40E

161

الیهبندی با
وضوح كم

6

10

N67WS67E

10

N40E

165

مجموع
الیهبندی

تشخيص شکستگيها ،تخلخل و ديگر خواص مخزني پرداخت .در اين
تحقيق برای محاسبه متغيرهاي مخزنی از نرمافزار ژئوالگ استفاده شده
و جهت کنترل محاس��بات از نرمافزار 2  IPنیز کمک گرفته ش��ده است.
مراحل کار بهترتيب زير است:
              انتخاب چاه مورد نظر
              بارگ��ذاری تمام��ي دادهه��ای خ��ام پتروفیزیکی (ش��امل اطالعات
نموداره��ای مختلف الکتریکی چاه مخزنی و  )...برای هر چاه مدنظر در
نرمافزار ژئوالگ
              انجام تصحیحات محیطی از جمله تصحيح دما ،شوري ،اثر قطر چاه،
اثر گل حفاري و تصحيح اثر ماتريکس برای نمودارهای گرفته شده.
              ارزیاب��ی پتروفیزیک��ی برای نواح��ي مختلف از طري��ق تعریف یک
م��دل پتروفیزیکی و رس��م نمودارهای متقاطع ب��رای تخمین متغيرهاي
پتروفیزیکی []1
 -1-1-1تخمین لیتولوژی و تخلخل

با بررس��ي گزارشه��اي حفاري و زمينشناس��ي و همچنين رس��م
نمودارهاي متقاطع مشخص ش��د كه چاه A-بيشتر از آهك و دولومیت
و ميزان اندكي ش��يل تشكيل شده است .نمودارهاي متقاطع DT-NPHI
و  RHOB-PEFكه براي چاه A-رس��م ش��ده در ش��كلهاي1-و 2ارائه
شدهاند .مطابق اين نمودارها ،ليتولوژي غالب كربناته است.
 -2-1-1نتايج اجراي مدل در چاه A-در میدان مورد مطالعه

پ��س از اج��راي برنامه ،نوع و درصد سنگشناس��ي و همچنين نوع
Dip

Strike

AZIMUTH

Feature
typ
Bedding
=4HC
LC
Bedding
=161
AII
Bedding
=165
Stylolite
S/dissolu
tion
seams=2

 3نتیجه ارزیابی پتروفیزیکی برای چاهA-
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 4نمودار استاتیک شیب الیهبندی و استیلولیتها در چاهA-
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و مي��زان س��يال و تخلخل در چاه A-محاس��به ميش��ود .نتاي��ج ارزيابي
پتروفيزيك��ي در چاه A-در ش��کل 3-ارائه ش��ده اس��ت .همانطور كه
مش��اهده ميشود لیتولوژی غالب چاه آهك و دولومیت است ،همچنين
نوع سياالت مخزن و ميزان تخلخل نيز نشان داده شده است.

 -2-1تعبیر ،تفسیر و ارزیابی نمودارهای تصویری زمینشناسی ()FMS

يکي از مهمترين روشهاي مؤثر در تعيين شکستگيها ،نمودارهاي
تصوي��ري زمينشناس��ي اس��ت .نموداره��اي تصويري با تعيي��ن تراکم
شکس��تگيها ،امتداد و جهت شيب آنها ،ميزان بازش��دگي ،فاصله آنها
از يکديگر ،باز و بس��ته ب��ودن آنها و در نهايت ارائه الگوي مناس��بي از
شکستگيهاي مخزن ،در برنامهريزيهاي الزم جهت تولید میادین نفت
وگاز کمک فراواني ميكنند.
 -1-2-1نمودارهاي تصويري FMS

در اي��ن مطالعه ،شكس��تگيها ب��ا اب��زار  FMSمورد بررس��ي قرار
گرفتهاند .اين ابزار از فنآوري شيبس��نج اس��تفاده كرده و قادر اس��ت
تصوي��ر خاكس��تري يا رنگي از ديواره چاه بهدس��ت ده��د .اين تصاوير
ويژگيهاي مختلفي نظير اليهبندي ،س��اختهاي رس��وبي ،شكستگي،
استيلوليت ،گس��ل ،چينخوردگي و فروريزش را نشان ميدهند .در اين
اب��زار گيرندههاي ريزمقاوم��ت در انتهاي دو ب��ازوي عمود برهم نصب
ش��دهاند .اين گيرندهها قادرند تغييرات مقاومت را با حد تفكيك زيادي
در اليههاي حفاري شده ثبت كنند.
تغيير مقادير مقاومت كه بهش��كل تباين رنگي نش��ان داده ميش��ود
ميتوان��د بهصورت يك تصوي��ر مجازي ويژگيهاي مخ��زن را بهطور
كيفي نمايش دهد [.]5

 -2-2-1زنجيره پردازش نمودارهای تصویری

در اين مطالعه براي آناليز شكس��تگيها از نرمافزارBorview

 5نمایش مقطع عرضی ازشیب الیهبندی چاهA-

كه در

مجموعه نرمافزار  Geoframeقرار دارد استفاده شد.
در ابتدا به كمك مدول ، BHGeol Formatterفرمت دادهها خوانده
ش��ده و دادهها بهمنظ��ور تعمير و اص�لاح دادههاي كمكيفيت توس��ط
 GPIT Surveyمورد بررس��ی قرار گرفت .سپس تصحيح زاويه انحراف
مغناطيسي ،تصحيح سرعت ،برابرس��ازي ،تشخيص و اصالح دكمههاي
 2انواع شکستگيها و مشخصات شيب و امتداد آنها در چاهA-
تغییرات
آزیموت
تغییرات
تغییرات شیب متوسط شیب
آزیموت امتداد
امتداد
آزیموت
شکستگیها شکستگیها
شکستگیها شکستگیها شکستگیها

32-78

63

20

48-78

71

20

28-84

61

30

36-80

66

5

28-84

61

30

N40WS40E
N48ES48W

15
25

N45W& S45E
East-West

60

N22E& S22W
N42W-

5

 6نمايش نمودارهاي استاتيک از شيبهاي همه شکستگيهاي موجود
در چاهA-

& N42W

کوچک

S27E
& N45E
North

& S67E
one minor
N72W

N45WEast-West

S43W

متوسط

ناپیوسته

N47E,

S42E
& S45E

نوع
آزیموت
شکستگیها شکستگی

60

& N45E
North

شکستگی

شکستگیهای
باز

احتمال
شکستگی

مجموع
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معيوب و تصحيح ولتاژ با اس��تفاده از مدول BorEIDانجام شد .همچنين
بهمنظور افزایش وضوح تصویر از مدول  BorNorو جهت تفسير تصاوير
از مدول  Borviewاستفاده شد [.]4
-3-2-1تفسیر نمودار  FMSدر چاههای مذکور
-1آنالیز شیب ساختمانی

اليهبندي بهصورت اليههاي سنگ آهک متراکم و در برخي فواصل
ميان اليههاي شيل با ضخامتهاي مختلف است .مرز اليهبندي بر اساس
کيفي��ت به دو گروه اليهبندي با وضوح زي��اد و اليهبندي با وضوح كم
تقسيم ميشود.
حدود  161مرز اليهبندي تش��خيص داده شد که اغلب واضح نبوده
و بهدلي��ل فرآيندهاي دياژنتيکي ناهموارند .ح��دود چهار مرز اليهبندي
با وضوح زياد تش��خيص داده ش��د .نتايج آم��اري مطالعه اليهبنديها در
ش��کل 4-ارائه ش��ده اس��ت .از آنجا که تعداد اليهبندي ب��ا وضوح زياد
( )H.Cکم است ،شيب اليهبندي با وضوح كم( )L.Cبراي محاسبه شيب
س��اختماني در نظر گرفته شده اس��ت .با توجه به مقطع عرضي که توسط
نرمافزار  StrucViewاز  Geoframeتهيه گرديده مش��اهده ميش��ود که با
افزايش عمق ،ش��يب اليهبندي از الگوی ثابتي پيروي ميکند و تغييرات
زيادي نخواهد داشت .به اين حالت  Green patternميگويند .در اين چاه
با توجه به آرايش اليهبندي يک چين موازي مشاهده ميشود.

شکس��تگيهايي که بهصورت پيوس��ته يا ناپيوسته رس��انا بودند بهعنوان
ي باز بزرگ،
شکس��تگي باز درنظر گرفته ش��دند .از پنج نوع شکس��تگ 
متوس��ط ،کوچک ،ناپیوس��ته و احتمالی ،چهار نوع شناس��ايي ش��ده و
شكستگيهايي از نوع باز بزرگ ديده نشد [.]3
امت��داد شكس��تگيهاي باز در اين س��ازند متغير ب��وده و به صورت
ش��رقي غربي و  N45E-S45Wديده ميش��ود .همه شكستگيهاي باز را
ميتوان بر اس��اس ارتباط امتدادشان نس��بت به امتداد اليهبندي و الگوي
شكستگيهاي مرتبط با چينخوردگي در سه دسته قرار داد:
           شکستگيهاي باز با امتداد  N40,60W-S40,60Eکه امتداد آنها تقريباً

 -2آناليز شکستگيها

در اين چاه حدود  432شکستگي شناسايي و تفسير شده است .تمام

 7نتايج حاصل از شکستگيهاي باز بزرگ ،متوسط ،کوچک ،ناپيوسته و
احتمالي و همه شکستگيهاي باز در چاهA-
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 8نماي��ش همه شکس��تگيهاي باز و مرز اليهبن��دي بههمراه صفحات
گذرانده بر آن در چاهA-
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با امتداد اليهبندي برابر اس��ت و از نوع شکستگيهاي امتدادي يا طولي
هستند .اين امر نشان ميدهد كه احتماأل شکستگي در حين چينخوردگي
بهوجود آمده است.
           شکستگيهاي باز با امتداد  N20,40W-S20,40Eکه امتداد آنها نسبت
به امت��داد اليهبندي تقريباً مورب اس��ت و از نوع شکس��تگيهاي مايل
هستند .ممكن است اين شکس��تگيها ناشي از تنشهاي برجاي قديمي
باشند.
           شکس��تگيهاي باز با امت��داد S05E –N05Eکه امت��داد آنها عمود بر
امتداد اليهبندي است و از نوع شکستگيهاي عرضي هستند.
 -3اليهبندي متقاطع

بع��د از ح��ذف ش��يب اليهه��اي س��اختماني توس��ط نرماف��زار
 ،Depth removalشيب اليهبندي متقاطع باقي ميماند که به صورت دو
شيب آزيموت اصلي؛ شمال-ش��مال شرق و شمال -شمال غرب است.
جري��ان قديمه بهصورت پلي مدال و نش��اندهنده محيط دريايي ش��لف
است [.]6
 -1-3روابط و نحوه محاسبه نمودار انحراف سرعت []2

()4

)Vdt =(v.rock-v.dt)×(100000/3.281

با استفاده از نمودار انحراف سرعت ،سه ناحيه شناسایی میشود:
الف) نواحي با انحرافات کم ( )-500،+500که نماينگر تخلخل بينبلوري
اس��ت .اغلب اين نواحي آلتراسيون دياژنزي کمتري داشته و معموالً با ارتباط
خوبي كه دارند تراوايي خوبي نش��ان ميدهند .اين نواحي در نمودار انحراف
سرعت ( )VDLبا رنگ زرد مشخص شدهاند.
ب) نواح��ي با انحراف منفی (کمتر از  )-500زماني ايجاد ميش��وند که
سرعت نمودار سونيک کمتر از معادله زمان وايلي براي همان تخلخل باشد .اين
امر نمايانگر فاز گازي یا وجود شکستگي و تراوايي زياد است.
ج) نواحي با انح��راف مثبت (بيش��تر از )+500كه نمايانگر تخلخلهاي
بیندانهاي و قالبي بوده و معموالً تراوايي کمي دارند.
طبق نم��ودار تطابقي بي��ن نمودار انح��راف س��رعت ( )VDLو چگالي
شکستگيها ،در شکل 12-مشخص میشود که پراکندگی شکستگیها در
کدامیک از نواحي این نمودار بیشتر است.
همانطور که در اين شکل مشاهده ميشود نمودار انحراف سرعت در این
چاه ،انحراف مثبت را نش��ان میدهد .تخلخل بیندانهای و قالبی و تراوایی کم

يک��ي از روشهاي تعيي��ن ارتباط بي��ن تخلخل و تراوايي توس��ط
نموداره��اي پتروفيزيکي ،اس��تفاده از معادله وايلي اس��ت .با اين روش
نمودار نوترون و نمودار س��ونيک نيز به نمودارس��رعت تبديل شده و از
اختالف اين دو سرعت ،نمودار انحراف سرعت بهدست ميآيد .نمودار
 VDLبر پایه رابطه وایلی توس��ط روابط زیر در چاههای گازی س��اخته
میشود:
()1
NPHI+2RHOB
8

()2
()3

=φ

))V.rock=(1/(1-φ)55+(φ×189
)V.dt =(1/DT

 9تفسير رسوبي از اليهبندي متقاطع چاهA-

 10نمايش اليهبندي متقاطع در چاهA-
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بوده و شکستگیها در ناحيه با انحراف مثبت ،پراکندگی بیشتری دارند.
نتیجهگیری

در اي��ن مطالعه كه با کم��ک ارزيابي نمودارهای پتروفيزيكي ،بررس��ی
good porosity good permeability

 11نماي��ش نم��ودار تکميلي بي��ن نمودارهاي پتروفيزيک��ي ،تصويري
زمينشناسي و نمودار انحراف سرعت چاهA-

نمودارهاي تصويري زمينشناس��ي و آناليز شكستگيها انجام شد و نتایج زیر
حاصلگرديد:
    نتايج ارزيابي پتروفيزيكي نش��ان ميدهد كه سنگ مخزن اين منطقه عمدتاً
کربناته بوده و از آهک و دولوميت تشكيل شده است.
  بهطوركل��ي تعداد شكس��تگيها در اين مخزن زياد اس��ت (احتما الً بهدليل
فعاليته��اي تکتونيکي منطقه) .عمده شكس��تگيهاي م��ورد مطالعه از نوع
شكستگيهايبازهستند.
با توجه به روند شکستگيها و اليهبندي در چاه مذکور ،بهنظر ميرسد بيش از
 70درصد شکستگيها همامتداد با محور اليهبندي و چين ساختماني بوده و بر
اثرچينخوردگيشکلگرفتهاند.
   ب��ا توجه ب��ه نتايج حاصل ،در صورتی که تخلخل غالب یک س��ازند بر اثر
وجود شکستگیها باشد این سازند باید روی نمودار انحراف سرعت ،انحراف
منفي نش��ان دهد .از طرفی با توجه به نتایج نمودار انحراف سرعت در این چاه
مش��اهده میشود (شكل )11-که تخلخل چاه از نوع بیندانهای و قالبی بوده و
میزانتراواییکم است.بنابرايندر اینچاهشکستگیهانتوانستهاندتأثیرمثبتیبر
تخلخل و تراوایی داشته باشند؛ چراكه وجود شکستگیها باعث انحراف منفی
نمودار انحراف سرعت نشده است.
          تفسیر نمودار  FMSنشان ميدهد که شکستگیها در این چاه بازشدگی کم
تا متوس��طی داشته و بههمین علت نقش مفیدی در افزایش تخلخل و تراوایی
ندارند.

 12نم��ودار تطابق��ي بي��ن نم��ودار انح��راف س��رعت ( )VDLو چگالي
شکستگيهاي چاهA-
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