
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

تعيين گونه هاي سنگي، انطباق  وگسترش آن با استفاده از رخساره الگ در 
1در ميدان باللبخش بااليي سازند سورمه(عرب زون)

4نوشين فتحي،3ابراهيم سفيداري،2حسين رحيم پور بناب1علي اسعدي

3،1،دانشجوي زمين شناسي نفت دانشگاه تهران2رسوب شناسي ،عضو هيئت علمي دانشگاه تهراندكتراي 

4دانشجوي رسوب شناسي دانشگاه آزاد علوم تحقيقات تهران

چكيده 
. به منظور استمخزن يكي از اساسي ترين بخش هاي سرشت نمايي)Rock Typeتعيين گونه هاي سنگي(

كارآمد و صحيح از يك مخزن هيدروكربني شناسايي گونه هاي سنگي يكي از پارامترهاي ضروري در مدل ساخت يك مدل
توان گفت كه هزينه هاي فراواني كه براي كسب اطالعات و داده ها صرف مي شود نتيجه آن در سازي مخزن بوده و مي

سي داده هاي در دسترش و شناسايي رخساره هاي بررازدر اين مطالعه پس.شناسايي گونه هاي سنگي نمود پيدا مي كند
گروه سنگي عمده با 6مخزني با استفاده از مطالعات زمين شناسي مقاطع نازك و نيز  داده هاي پتروفيزيكي، با تلفيق آنها 

در هركدام از اين گونه هاي سنگي پارامترهاي كنترل .ويژگي هاي پتروفيزيكي و زمين شناسي مشخص شناسايي گرديد
كننده كيفيت مخزني شناسايي و قابل تفسير بوده است. عالوه بر اين هر كدام در حالت كلي داراي كيفيت مخزني متمايز 

كيفيت مخزني گونه هاي سنگي از خوب به ضعيف شامل گرينستون هاي يكديگر قابل تمايز اند. بر اساس بوده و از
آهك هاي گل )،RT-6رخساره هاي گل غالب دولوميتي شده()،RT-3)،دولوميت هاي متبلور شده(RT-2دولوميتي شده (

)، و دولوميت هاي بيش از حد سيماني RT-1)،دولوميت هاي سيماني شده با انيدرت(RT-5غالب دولوميتي شده يا نشده(
توصيف هر ) قرار دارند. در مرحله بعد پس از تعيين گونه هاي سنگي با استفاده از داده هاي مغزه و RT-4شده با دولوميت(

كدام، گونه هاي سنگي با الگ رخساره انطباق و پس از آن با استفاده از الگ ها در چاه هاي بدون مغزه گونه هاي سنگي 
تواند براي ارزيابي كيفيت مخزني مورد استفاده قرار گيرد. نتايج گسترش داده شده اند. عالوه براين رخساره الگ ها نيز مي

تواند به طور موئثر در سرشت نمايي مخزن در كنار داده اد كه استفاده از رخساره الگ ها ميحاصل از اين مطالعه نشان د
هاي مغزه مورد استفاده قرار گيرد.

كيفيت مخزني-سرشت نمايي مخزن-رخساره الگ-گونه هاي سنگيهاي كليدي:واژه

مقدمه:-1

در مخازن كربناته به دليل ناهمگني باال اكثر روش هاي متداول در سرشت نمايي مخزن بـه دليـل پيچيـدگي    
هاي زمين شناسي و تغييرات در مقياس كوچك زياد كـار آمـد نيسـتند. اسـتفاده از روش مطالعـات  تلفيقـي و       

اساسـي تـرين بخـش هـاي     تعيين گونه هاي سـنگي يكـي از   مطالعات جامع در اين مخازن بسيار ضروري است. 
. سازند عرب يكي از مهمترين سازند هاي نفتي دنيا و خـاور ميانـه   ]1[.سرشت نمايي و مدل سازي مخزن است

است. اين سازند سنگ مخزن سيستم نفتي ژوراسيك بوده، كه ميادين هيـدروكربني بزرگـي را در خلـيج فـارس     

1 -assadi.ali89@gmail.com
2- rahimpor@khayam.ut.ac.ir
3- ebispidari@gmail.com
4- nooshin_bsn@yahoo.com
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بااليي سازند سورمه است، كه بـه آن  زون عـرب مـي    درايران سازند توليدي ژوراسيك بخش تشكيل داده است.
-توان به عنوان توالي كالسيك كربناتـه  دولوميت و انيدريت تشكيل شده و از آن ميگويند. اين سازند از آهك،

تبخيري ياد كرد. هدف از از اين مطالعه ايجاد يك چارچوب اوليه به منظور تعيين گونه هـاي سـنگي و توصـيف    
ورد نظر بر اساس تلفيق پارامترهاي پتروفيزيكي با داده هاي  زمين شناسي (رخساره و ديـاژنز) و  آنها در ميدان م

نيز گسترش آن با استفاده از رخساره ها الگ است.

در اين مطالعه پس از بررسي مقاطع نازك و توصيف جامع آنها رخساره هاي مخزني مشخص و در مرحله بعد آنها 
توصيف و سپس با رخساره هاي الگ انطباق و در چاه هاي بدون مغزه گسترش داده را در غالب گونه هاي سنگي 

ونه سنگي با گ6تعداد تراوايي و مقطع نازك -شده است. در اين مطالعه ابتدا بر اساس داده هاي داراي تخلخل
و نيز پتروفيزيكيتاصتعيين گرديد هر گونه سنگي از نظر مشخمشخصات پتروفيزيكي و زمين شناسي مشخص 

)، NPHIقابل شناسايي است. در مرحله بعد ما با استفاده از الگ هاي تخلخل(مشخص ومشخصات زمين شناسي 
تعيين و با گونه هاي سنگي انطباق و در مرحله را رخساره الگ ها)GR() و گاماDT)، سونيك(RHOBچگالي(

بدون داده مغزه و مقطع نازك گسترش داده بعد با استفاده از اين رخساره الگ ها گونه هاي سنگي در چاه هاي 
شده است.

زمين شناسي منطقه:-2

كيلومتري 80بالل واقع در بخش دور از ساحل خليج فارس در نزديك مرز ايران و قطر قرار دارد. اين ميدان در حدود ميدان
ن ميدان سه توالي سورمه كيلومتري جنوب شرقي ميدان پارس جنوبي واقع است. در اي40جنوب غربي جزيره الوان و 

آهك ،داريان با سن آپتين و ليتولوژي - انيدريت- پورتلندين با ليتولوژي عمده دولوميت-بااليي(عرب زون) با سن كيمريجين
آهك و نيز بخش بااليي سروك با سن سنومانين و ليتولوژي آهك مخزن محسوب مي شوند. در اين ميدان بخش بااليي سورمه 

سازند سورمه سنگ منشا و اصلي محسوب مي شود. به نظر مي رسد آهك ها و شيل هاي بخش عميق به عنوان زون مخزني
نفت بخش عرب زون اين ميدان از نوعاليه هاي دولوميتي و نيز انيدريت هيث پوش سنگ آن باشند.با انيدريت هاي همراه 

به دوبخش بااليي با ليتولوژي دولوميت و ور كلي بخش عرب زون سازند سورمه ) مي باشد. به طAPI 42مرغوب (اربسي
) تقسيم مي شود.A7و پاييني با ليتولوژي آهك و دولوميت شامل يك اليه مخزني ()-A6A1اليه مخزني(6انيدريت شامل 

قطر - دار بخش شرقي كمان فارس، از نظر تكتونيكي ساختمان بالل يكي از چندين بلندي تشكيل شده در پهلوي شيب.]2[
موقعيت )1(در شكل شماره بوده و داراي ساختار تاقديسي گنبدي شكل كه توسط گل هاي نرمال تحت تاثير قرار گرفته است.

.]3[مورد مطالعه نشان داده شده استن ميدا

(Total Report, 2003).موقعيت ميدان بالل در خليج فارس1شكل 
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روش ها و نتايج:-3

چـاه  سهپس از بررسي داده هاي در دسترس شامل داده هاي پتروفيزيكي و مقاطع نازك در دو چاه و الگ هاي چاه پيمايي در 
اسـتفاده گرديـد. پـس ازيـك مطالعـه جـامع       در محدوده چاه هـاي مـورد مطالعـه    از اين داده ها براي تعيين گونه هاي سنگي

رديد. هر كدام از اين گونه هاي سنگي داراي ويژگي هـاي مشـخص بـوده و از    پتروفيزيكي گونه هاي سنگي تعيين گ-پتروگرافي
گونه سنگي شناسايي و سـپس بـا اسـتفاده از الگ هـاي اصـلي      6نظر زمين شناسي قابل تفسير است. پس از اين مرحله تعداد 

خسـاره الگ هـاي   رخساره الگ ها تعيين گرديد. اين ر)GR(و گاما)DT()، سونيكRHOB)، چگالي(NPHIشامل تخلخل(
پتروفيزيكي انطباق داشـته  -تعيين شده به ميزان قابل توجهي با گونه هاي سنگي تعيين شده با استفاده از  داده هاي پتروگرافي

و پس از اين مرحله از داده هاي الگ به منظور گسترش گونه هاي سنگي در دو چاه ديگر استفاده گرديد. نتـايج نشـان داد كـه    
تواند به طور موفقيت آميزي براي گسـترش گونـه هـاي سـنگي در چـاه هـاي بـدون مغـزه         رخساره الگ مياستفاده از مفهوم

استفاده گردد

:گونه هاي سنگيتعيين -1-3

پتروفيزيكي مي تواند به صورت ساده و - يك بررسي جامع به منظور تعيين گونه هاي سنگي با استفاده از داده هاي پتروگرافي 
تقسيم يك مخزن كربناته به گونه هاي سنگي با ويژگي هاي زمين شناسي و ناهگني مخزني واربردي براي كاهشك

در زير به ترتيب ويژگي هاي هر كدام از گونه هاي سنگي تعيين شده بحث شده .]4[پتروفيزيكي مشخص به كار برده شود.
است:

است. بافت اوليه آن محدوده راي كيفيت مخزني اندك، دابه طور كلي دولوميت انيدريتي): اين واحد جرياني 1گونه سنگي (
الگون و ،گيرد و در زير محيط هاي مختلف از زير محيط هاي سوپراتايدال گسترده اي از مادستون تا گرينستون را در بر مي

د داراي شول نهشته شده است. ليتولوژي غالب اين واحد دولوميت و انيدريت است. مهمترين عاملي كه باعث شده اين واح
كيفيت مخزني اندكي باشد حجم باالي انيدريت و سيماني شدن انيدريتي است. اين گونه سنگي خود در بر گيرنده چندين 

پكستون انيدريتي و -گرينستون انيدريتي- )chicken wireرخساره مخزني ازقبيل دولوميت با بافت توري قفس مرغ(
درصد بوده و به صورت پالگينگ عمل 30ميزان انيدريت عموما بيش از مادستون انيدريتي است. البته در اين گونه سنگي

بين بلوري است. ميانگين تخلخل و تراوايي آن به ترتيب - نموده است. نوع تخلخل غالب در اين رخساره عموما قالبي
ميلي دارسي است.2.46درصد و 11.51

توان آن را دولوميت گرينستوني ناميد. زير محيط است و مي): اين واحد جرياني داراي بهترين كيفيت مخزني2گونه سنگي (
اصلي آن شول و رخساره هاي نزديك آن است. بنابراين بافت اوليه آن گرينستون است و ليتولوژي غالب آن دولوميت است. در 

بلورهاي دولوميت كيفيت مخزني خود شكل شدناين گونه سنگي كيفيت مخزني با افزايش اندازه بلورهاي دولوميت و نيز 
يابد. عمده  تخلخل بهبود مي يابد. با افزايش انحالل نيز با تشكيل شبكه تخلخل هاي به هم مرتبط كيفيت مخزني بهبود مي

ميلي 262.02درصد و 16.38ميانگين تخلخل و تراوايي اين واحد به ترتيب دانه اي و بين بلوري است.از نوع بين غالب
ت.دارسي اس

توان آن را دولوميت كريستاالين ناميد. چون دولوميتي شدن ): اين واحد داراي كيفيت مخزني خوب بوده و مي3گونه سنگي (
توان نتيجه گرفت كه اين دياژنز طوري رخ داده كه بافت اوليه تقريبا به طور كامل از بين رفته است و قابل شناسايي نيست مي

ليتولوژي غالب در اين رخساره دولوميت است. در اين گونه سنگي با واحد كنترل مي كند.است كه كيفيت مخزني را در اين
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افزايش اندازه و تشكيل بلورهاي خود شكل كيفيت مخزني افزايش مي يابد. در بهترين حالت با درشت شدن و تشكيل شبكه 
ه آنها در ميدان قوار در عربستان يكي از سه بعدي از بلورهاي خود شكل دولوميت هاي دانه شكري تشكيل مي شود كه مشاب

Supperكه به آنها اليه هاي با تراوايي باال(داده،بهترين واحد هاي مخزني با ميزان تراوايي خيلي باال در حد دارسي را تشكيل

K layerتراوايي در ين گونه سنگي تخلخل بين بلوري و واگي است.ميانگين تخلخل وانوع تخلخل غالب در. ]5[) مي گويند
ميلي دارسي است.103.46درصد و 16.88آن 

توان آن را گونه سنگي بيش از حد  ترين كيفيت مخزني را در توالي مورد مطالعه دارد و مي): اين واحد ضعيف4گونه سنگي (
ير قابل تشخيص است. و دولوميتي شده ناميد. رخساره اوليه آن در برخي موارد قابل شناسايي و در برخي موارد كريستاليزه و غ

) كيفت overdolomitizationدر زير محيط هاي گوناگوني مي تواند نهشته شده باشد. به دليل دولوميتي شدن بيش از حد(
بنابراين ميزان دولوميتي شدن اگر از آستانه مشخص آن بيشتر مخزني از بين رفته و فضاي خالي اندكي باقي مانده است.

تواند كيفيت مخزني آن را افزايش دهد انحالل گسترده تنها عاملي كه مي.]6[مخزني را كاهش دهدگردد مي تواند كيفيت 
است ولي به دليل پايداري نسبتا باالي دولوميت اين پديده به صورت گسترده رخ نداده است. ميزان اندك تخلخل در اين گونه 

ميلي دارسي است. 2.18درصد و 7.3ترتيب سنگي از نوع بين بلوري است. ميانگين تخلخل و تراوايي به

): اين گونه سنگي  تنها گونه سنگي در بخش عرب زون پاييني است. از نظر كيفيت مخزني متوسط و رخساره 5گونه سنگي (
تا اوليه آن از مادستون تا پكستون است و بيشتر به زير محيط هاي رمپ مياني تعلق دارد. در اين رخساره دولوميتي شدن نيز 

حدودي رخ داده ولي به دليل  دور بودن از شورابه و ضعيف شدن آن به ميزان اندكي دولوميتي شده است. بنابراين دولوميتي 
به دليل وجود رخساره تقريبا گل غالب اوليه نداشته و نتوانسته است كيفيت مخزني را بهبود بخشد. به ايشدن نقش عمده

ابد. نوع تخلخل غالب در يميزان گل آهكي  و افزايش انحالل كيفيت مخزني بهبود ميطور كلي در اين گونه سنگي با كاهش 
تراوايي بااليي ندارد. ميانگين تخلخل ،اين واحد از نوع درون دانه اي و ريز تخلخل است و با توجه به ميزان نسبتا باالي تخلخل

ميلي دارسي است.7.6درصد و 19وتراوايي به ترتيب 

-توان آن را دولوميت با بافت مادستون :  اين واحد جرياني كيفيت مخزني متوسط تا خوب داشته و مي) 6گونه سنگي(
پكستون بوده و در زير محيط - وكستون- رخساره اوليه آن مادستونووكستون تا پكستون ناميد. ليتولوژي غالب آن دولوميت 

نهشته شده است. در اين رخساره دولوميتي شدن و انحالل رخساره هاي نزديك شول ، وبين جزرومدي،هاي مختلفي از الگون 
باعث بهبود كيفيت مخزني رخساره هاي بيشتر گل غالب اوليه شده است. در اين گونه تخلخل نسبتا باال و تراوايي نيز به دليل 

ميانگين تخلخل و دولوميتي شدن به صورت موئثر بهبود يافته است. نوع تخلخل غالب از نوع بين بلوري و نيز واگي است.
ميلي دارسي است. 43.33درصد و تراوايي 18.57تراوايي آن به ترتيب 

)                 2دولوميت گرينستوني(گونه سنگي - 1با  توجه به گونه هاي سنگي تعيين شده كيفيت مخزني از خوب به ضعيف به صورت 
آهك هاي -4) 6غالب دولوميتي شده(گونه سنگي رخساره هاي بيشتر گل -3)3دولوميت كريستاالين(گونه سنگي -2

دولوميت هاي بيش از حد دولوميتي و -6) 1دولوميت هاي انيدريتي شده(گونه سنگي -5) 5دولوميتي شده(گونه سنگي 
)، پالت تخلخل و تراوايي در هر كدام از گونه هاي سنگي نشان داده شده 2در شكل () قرار دارند. 4سيماني شده(گونه سنگي 

در كمترين كيفيت مخزني را دارند. 1و 4بهترين كيفيت مخزني و 3و 2. همان گونه كه مشخص است  گونه سنگي است
توسط نمودار انجام شدهپتروفيزيكي-) محدوده تخلخل و تراوايي هركدام از گونه سنگي بر اساس مطالعات پتروگرافي3شكل (

1و 4و نيز گونه سنگي داراي بيشترين تراوايي مي باشند3و 2گي بر اين اساس گونه سن.نشان داده شده استجعبه اي
نيز كيفيت مخزني خوب و متوسطي 5و سپس 6كمترين تخلخل و تراوايي و ضعيف ترين كيفيت مخزني اند. گونه سنگي 

دارند.
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):محدوده تخلخل و تراوايي هر كدام از گونه هاي سنگي  تعيين شده2شكل (

ونه هاي سنكي تعيين شده بر اساس داده هاي مغزهگ): نمودار جعبه اي محدوده تخلخل و تراوايي هر كدام از 3شكل (

همان گونه كه مشخص است از نظر پتروگرافيكي نيز نشان  داده شده است.) هرگونه سنگي از ديدگاه پتروگرافيكي 4در شكل (
با 3و 2نگي سو ضعيف را از هم تفكيك نمود. براين اساس گونه توان به راحتي گونه هاي سنگي با كيفت مخزني خوبمي

كه به شدت توسط 1وجود تخلخل باال و منافذ مرتبط به هم شرايط مناسبي از نظر شرايط مخزني دارند. بر عكس گونه سنگي 
دارند. در گونه سنگي كه بيش از حد دولوميتي و سيماني شده شرايط مخزني ضعيفي 4انيدريت پالگ شده و نيز گونه سنگي 

به دليل دولوميتي شدن كيفيت مخزني در رخساره گل  غالب اوليه به ميزان قابل توجهي بهبود يافته است. در گونه سنگي 6
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به دليل اين كه دولوميتي شدن نتوانسته ماتريس اوليه بين ذرات را از بين ببرد و آن را دولوميتي كند كيفيت مخزني 5
متوسط است.

): در اين شكل هر كدام از گونه هاي سنگي تعيين شده بر اساس مشخصات پتروگرافي نشان داده شده است.4شكل (

گونه سنگي دولوميت -)، (ج)RT-2گونه سنگي دولوميت گرينستوني(-)، (ب)RT-1گونه سنگي دولوميت سيماني شده با انيدريت(-(الف)

)، (و) گونه سنگي آهك با RT-4يماني شده با دولوميت يا بيش از حد دولوميتي شده (گونه سنگي دولوميت س- )، (د)RT-3كريستاالين(

)RT-6رخساره هاي بيشتر گل غالب دولوميتي شده(-) ، (ه)RT-5بافت تقريبا گل غالب و مزان متفاوت دولوميتي شده(

:رخساره الگتعيين -2-3

از قبيل تركيب كاني شناسي، بافت، گ مي باشند. آنها اطالعات مهمي اصلي ترين منبع اطالعات زير سطحي داده هاي ال
ساختار هاي رسوبي و همچنين خصوصيات پتروفيزيكي از قبيل تخلخل و تراوايي و نوع سيال را فراهم مي كنند. با داشتن داده 
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گ ها از همديگر مجزا نمود. هاي الگ از چاه هاي حفاري شده، مي توان واحد هاي رسوبي مختلف را با مقايسه خصوصيات ال
مغزه تشحيص داده مي شوند در بدونواحد هاي رسوبي كه به اين شيوه و بر اساس الگ هاي موجود از چاه هاي حفاري شده 

. در اين رابطه رخساره الگ به مجموعه اي از ]7[تعبير مي شوند. رخساره الگنوشته ها و اصطالحات به الكتروفاسيس و 
. طبقه بندي ]7[گ گفته مي شود كه به وسيله آن مي توان يك اليه يا چينه را از ديگري تشخيص داد. عكس العمل ال

رخساره هاي رسوبي باعث ارتقاء خصوصيات مخزن مي شود چرا كه خواص جريان را با رخساره هاي خاص ارتباط و انطباق مي 
اره ها از داده قابل تفكيك و تشخيص نيستند و رخسمغزه رخساره هاي رسوبي به صورت مستقيمد. در چاه هاي بدوندهن

هاي پتروفيزيكي استنباط مي شوند. بعضي از الگ ها از قبيل گاماي طبيعي، طيف گاما، چگالي و نوترون كه به تغييرات 
ليتولوژي حساس مي باشند شاخص خوبي براي تشخيص فاسيس مي باشند.

از شبكه هاي عصبي احتمالي ]9[از شبكه هاي عصبي پس انتشار خطا براي براورد ليتولوژي از الگ ها استفاده كردند.  .،]8[
از شبكه هاي عصبي با يك اليه پنهان براي فاسيس بندي كربنات خاكستر هاي آتشفشاني استفاده كردند.براي فاسيس بندي 

هاي اصلي براي خوشه بندي مقدار هاي الگ ها استفاده كردندكه هر كدام از اين خوشه از آناليز مولفه . شده اندها استفاده 
در اين مطالعه از اناليز خوشه اي براي مشخص كردن رخساره هاي الگ در ها را نماينده ليتولوژي هاي خاص معرفي كردند

ميدان مورد مطالعه استفاده شده است. 

آناليز خوشه اي:

ن گروهيا تفاوت بيري شباهت يم بندي مجموعه داده ها به گروه هاي مشخص بر اساس اندازه گياي تقسز خوشه يهدف از آنال
ن تفاوت را با داده هاي موجود در گروه هاي يشتريگر و بين شباهت را با همديشتريها است كه داده هاي موجود در هر گروه ب

تم هاي مختلفي براي محاسبه يمشاهدات محاسبه مي شود. الگورن تمام جفت يگر دارند. در مرحله نخست فاصله (شباهت) بيد
ك مشاهده يري هاي چند گانه اي در ين دو داده برداري وجود دارد. اگر دو مجموعه داده مشخص محتواي اندازه گيفاصله ب

:ف شوند.ير تعريله بردار هاي چند بعدي زيكسان باشند، مي توانند به وسي

1(X1 = (x11 x12 … x1p)

X2 = (x21 x22 … x2p) 2                                                                     (

هم pنماينده يك الگ خاص و xيك مشاهده يا الگ هاي اندازه گيري شده در يك عمق خاص و Xكه در معادله باال 
فاصله دوسي و ين دو نمونه بردار روش فاصله اقليعمومي تري روش اندازه گيري فاصله بشماره تعداد الگ ها مي باشد.

ده اند. ير ارائه گرديدوسي استاندارد مي باشد كه در زياقل

دوسي: يفاصله اقل

3(

drs
2 = (xr – xs)(xr – xs)’

فاصله استاندارد:

d2
rs = (xr – xs)D

-1 (xr - xs)’ 4(
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نشان D، 4نشان دهنده شماره مشاهدات و در معادله sو rنشان دهنده مشاهدات و Xفاصله اقليدوسي و 3dدر معادله 
مشاهده است mمتغيير در xjمي باشد كه نشان دهند واريانس v2دهنده ماتريس قطري با عناصر مورب داده شده به وسيله 

آناليز خوشه اي پايكاني شامل سه مرحله به شرح زير مي باشد:مي باشند

پيدا كردن شباهت يا اختالف بين هر جفت از مشاهدات موجود در مجموعه داده ها.1
بندي كردن مشاهدات به صورت درخت خوشه اي پايكانيگروه.2
مشخص كردن محل برش بر روي درخت پايكاني.3

با توجه به هدف از مشخص كردن رخساره ها نوع داده هاي ورودي به تبع آن متفاوت خواهد بود نظر به اين كه هدف از تعين 
.حفاري جديد مي باشدهدف هايرخساره در اين جا تعيين واحد هاي مخزني و گسترش آن به فضا هاي بين چاهي و يافتن 

ني مي باشند شامل چگالي، صوتي، گاما و تخلخل در اين مطالعه مورد الگ هاي پتروفيزيكي كه تعين كننده خواص مخز
استفاده قرار گرفت. همچنين روش هاي مختلفي براي براي مشخص كردن تعداد كالس هاي بهينه وجود دارد كه يكي بهترين 

ه از مطالعات زمين شناسي مخزن مي باشد در اين مطالعه با استفادناهمگنياين روش ها استفاده از داده هاي مغزه و ميزان 
شامل مطالعه مغزه، مقاطع نازك، تاثيرات دياژنز و بر اساس كار هاي انجام شده پيشين تعداد شش كالس بهينه براي خوشه 
بندي انتخاب گرديد. الگوي توضيح داده شده در باال براي مشخص كردن تعداد رخساره هاي الگ در ميدان مورد مطالعه مورد 

كراس پالت سه بعدي نوترون، چگالي و صوتي را در مقابل هم در هر كالس نشان مي دهد. )5(گرديد. شكل استفاده قرار 

. كراس پالت سه بعدي نوترون، صوتي و چگالي در هر رخساره منحصر بفرد. )5(شكل

كالس، سبز براي 4كالسبراي آبي آسماني، 5كالس، نارنجي روشن براي 6كالس، زرد براي 3كالسكد رنگي قرمز براي 
4عكس العمل الگ ها براي هر كدام از كالس ها با رنگ هاي فرض شده در شكل استفاده شده است.1و آبي براي خوشه 2

GRو ميزان كم RHOB، كمترين مقدار NPHI، بيشترين مقدار DTبا باالترين ميزان 5كالس نمايش داده شده است.
و مقدار باالي NPHI، مقدار پايين RHOB، بيشترين مقدار DTبا كمترين ميزان 1مشخص مي شود. كالس كالس 

GR پالت تخلخل و تراوايي مغزه را در 2مشخص مي شود ديگر كالس ها در محدوده رنجي بين اين دو كالس قرار دارند. شكل
هر رخساره الگ خاص نشان مي دهد. 

جعبه اي تخلخل و تراوايي براي براي رخساره هاي الگ منخصر بفرد.). نمودار6شكل (
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با تخلخل 6داراي بيشترين ميزان تخلخل و تراوايي باال ، رخساره الگ 5ديده مي شود رخساره الگ 5همان طور كه از شكل 
ا تخلخل و تراوايي باال و رخساره هاي ب3با تخلخل و تراوايي باال ، رخساره الگ 2باال و بيشترين ميزان تراوايي، رخساره الگ 

با تخلخل و تراوايي پايين مشخص شده اند.4و 1الگ 

ميزان انطباق الگ رخساره با گونه هاي سنگي تعيين شده از طريق داده هاي پتروگرافي و پتروفيزيكي مغزه نشان 6در شكل 
رخساره الگ و گونه سنگي يكساني را نشان مي توجه شود كه رنگ هر دوشكل يكسان است يعني هر رنگداده شده است.

بنابراين ميتوان با استفاده از رخساره الگ گونه هاي .همان گونه كه مشخص است انطباق خوبي بين اين دو برقرار استدهد.
نظير كه ما از يعني ما پس از انطباق عمق الگ و مغزه  الگ هاي سنگي تعيين شده را در چاه هاي داراي تنها الگ انطباق داد.

آنها داده مغزه داشته ايم را استخراج و سپس با يكديگر مقايسه نموده ايم همان طور كه مشخص است اين انطباق به ميزان 
قابل توجهي بوده يعني هر كدام از گونه هاي سنگي تعيين شده از طريق داده هاي پتروفيزيكي و  زمين شناسي داراي 

اين ميتوان با استفاده از مفهوم رخساره الگ واحد هاي شناسايي شده بر روي داده هاي مغزه مشخصات الگ معين بوده و بنابر
را بر اساس داده هاي الگ در دسترس از چاه هاي بدون مغزه شناسايي كرد.

ن داده شده است): در اين شكل ميزان انطباق بين الگ رخساره ها با گونه هاي سنگي تعيين شده از طريق داده هاي مغزه نشا6شكل (

و با تفسير اين رخساره الگ ها چاه تعيين گرديد .  3در نهايت پس از مشخص شدن كارآمدي اين روش رخساره الگ ها در 
) ميزان انطباق باالي رخساره الگ هاي تعين شده در 7در شكل (توان گونه هاي سنگي را در اين چاه ها شناسايي كرد.مي

در دسترس نبوده نشان داده شده است. به وضوح ميتوان ديد كه انطباق خوبي بين سه چاه برقرار سه چاه كه از آن داده مغزه
است.

در اين شكل انطباق رخساره الگ هاي تعيين شده در سه چاه نشان داده شده داست- )7شكل (
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نتيجه:

-ق مطالعات پتروگرافيمطالعه پس از تلفيتعيين گونه هاي سنگي يكي از بخش هاي مهم در سرشت نمايي مخزن است.در اين 
سنگي داراي ويژگي هاي زمـين شناسـي مشـخص و    گونه هاي سنگي در دو چاه داراي مغزه تعيين گرديد. هرگونهپتروفيزيكي 

صـوتي و گامـا در قالـب مفهـوم     -تخلخـل -چگاليقابل پيش بيني است. در مرحله بعد الگ هاي نظير اين داده هاي مغزه شامل
. در سـنگي و رخسـاره الگ  برقـرار اسـت     انطباق داده شد و مشخص گرديد كه انطباق بسيار خوبي بين هر گونهگرخساره ال

چاه ديگر آن واحد ها را گسترش داده ايم.  3مرحله بعد ما با استفاده از تنها داده هاي الگ در دسترس از 

گونه هاي سنگي را در چاه هاي بدون مغزه گسـترش  ه الگ بر اين اساس مشخص گرديد كه ميتوان با استفاده از مفهوم رخسار
داد. در كل بر اساس گونه هاي سنگي مشخص شده در بخش عـرب زون  سـازند سـورمه در ميـدان بـالل گونـه هـاي سـنگي         

ه شده بهترين كيفيت مخزني و گونه هاي سنگي دولوميـت هـاي بـيش از حـد     دولوميت گرينستوني و دولوميت هاي كريستاليز
ضعيف ترين كيفيت مخزني را دارند. در اين بين گونه هاي سنگي دولوميـت بـا بافـت گـل     يماني شده با دولوميت و انيدريت س

كيفيت مخزني خوب و آهك هاي دولوميتي شده با بافت بيشتر گل غالب كيفيت مخزني متوسطي دارند. غالب اوليه
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