Archive of SID

تفسیر نمودار  FMIبه منظور شناسایی شکستگی ها در سازند کربناته عرب و
انطباق آن با ستون سنگ شناسی حاصل از نمودارهای چاه پیمایی
محمدرضا بیک زاده
گروه مهندسی شیمی ، ،واحد ماهشهر -دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر ،ایران
Email: m_beykzadeh@hotmail.com

چکیده:
نمودا رهای چاه پیمایی ،مقاطع لرزه ای ،مغزه های حفاری ،چاه آزمایی و نمودارهای تصویری ابزارهایی برای شناسایی
شکستگی ها در مخازن هستند .بیشتر این روش ها برای شناسایی زون های شکسته و یا شکستگی ها در مقیاس بزرگ
مناسب هستند .برای شناسایی شکستگی های کوچک مقیاس در اطراف دیواره چاه های حفاری شده مناسب ترین ابزار ،مغزه
ها و نمودارهای تصویری هستند .مطالعه شکستگی ها در مغزه ها دارای سه محدودیت اساسی است که عبارتند از هزینه باال،
جهت دار نبودن و پایین بودن ضریب بازیافت مغزه در زون های شکسته .امروزه به دلیل این محدودیت ها از ابزار دیگری بنام
نمودارهای تصویری برای مطالعه شکستگی های مخازن کربناته استفاده می شود که در صورت کالیبره شدن با مغزه های نفتی
می تواند ابزار توانمندی برای شناسایی شکستگی های کوچک مقیاس در دیواره چاه باشد .نمودارهای تصویری ،تصویری
مجازی از دیواره چاه هستند ک ه دارای قدرت تفکیک باال در حد سانتی متر می باشند .قدرت تفکیک باالی نمودارهای تصویری
به زمین شناس مخزن این امکان را می دهد تا شکستگی ها و سایر پدیده های ریز در محدوده دیواره چاه را شناسایی کرد .در
این مطالعه نمودار تفسیر شده بوسیله نرم افزار ژئوالگ ،نمودار تصویری الکتریکی  FMIمی باشد که مربوط به سازند مخزنی
عرب در یکی از میادین خلیج فارس است .از نمودار تصویری  FMIبرای شناسایی شکستگی ها و الیه بندی ها و تعیین شیب
و امتداد آنها استفاده شده است .همچنین در این مطالعه چگالی شکستگی ها نیز محاسبه و نمودار مربوط به آن ترسیم شده
است .در نهایت نمودار تصویری  FMIبا ستون سنگ شناسی بدست آمده از نگارهای چاه پیمایی نیز مقایسه شد و انطباق
بسیار خوبی را با یکدیگر نشان دادند.
واژه های کلیدی :شکستگی ها ،سازند عرب ،نمودار تصویری ،چگالی شکستگی ،ستون سنگ شناسی
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مقدمه:
شکستگی ها رفتار مخازن نفت و گاز مخصوصا مخازن کربناته را تحت تأثیر قرار می دهند .اگر شکستگی ها باز باشند بصورت
کانالی برای عبور سیال عمل کرده و باعث می شوند زمینه با تروایی کم سنگ به زونی با تولید باال تبدیل شود .در مقابل اگر
شکستگی ها پرشده باشند بصورت مانعی برای حرکت سیال تبدیل می شوند و باعث افت کیفیت مخزن می گردند .برای
شناسایی شکستگی ها در مخازن از مغزه های حفاری ،چاه آزمایی ،تغییرات فشار ،هرزروی گل ،اطالعات لرزه ای ،نمودارهای
چاه پیمایی ،امواج استونلی و نمودارهای تصویری استفاده می شود] .[Nelson, 2001شکستگی های کوچک مقیاس در
محدوده دیواره چاه های نفت از نظر تولید هیدروکربن بسیار مهم می باشند ،لذا شناخت صحیح از وضعیت این شکستگی ها
در برنامه تولید و توسعه میادین نفت حائز اهمیت هستند .معمول ترین روش شناسایی شکستگی های کوچک نمودارهای
تصویری هستند که تصویری با قدرت تف کیک باال از دیواره چاه های نفت می باشند .این نمودارها امکان تعیین جهت گیری و
عمق دقیق شکستگی ها و نوع آنها را فراهم می کنند .شناسایی وضعیت پراکندگی و الگوی شکستگی ها در مخازن از نظر
برنامه اکتشاف ،تولید و توسعه میادین نفتی بسیار مهم و حیاتی می باشد .در مسیر تکمیل چاه برای تعیین عمق مشبک کاری
و در مراحل توسعه میدان ،در برنامه ریزی برای مسیر چاه های جهت دار و زون های تزریق سیال ،نیاز به اطالع از وضعیت
شکستگی ها می باشد .در این مطالعه از نمودار تصویری  FMIبرای شناسایی الیه بندی ها و شکستگی و تعیین شیب و
امتداد آنها استفاده شده است .همچنین چگالی شکستگی ها نیز محاسبه شده و نمودار مربوط به آن ترسیم شده است.
بحث و نتیجه گیری:
سازند عرب:
بخش انتهایی سازند سورمه در منطقه مرکزی ،شرق خلیج فارس ،فارس ساحلی و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تحت
عنوان سازند عرب شناخته می شود .سازند عرب یک سازند کربناته از نوع هتروژن می باشد که معادل سازند سورمه به سن
ژوراسیک باالیی است .لیتولوژی عمده آن دولومیت می باشد که دارای میان الیه هایی از آهک و انیدریت است .مقدار شیل
موجود در سازند عرب بسیار ناچیز است و این سازند جز سازند های مخزنی تمیز می باشد.
انواع دستگاه های تصویربرداری درون چاهی:
نمودار تصویری در واقع تصویر مجازی از دیواره چاه است که دارای قدرت تفکیک باال در حد سانتی متر بوده که می تواند
جزئیات دیواره چاه را به نمایش در آورد] .[Burgess and Peter, 1985امروزه از دو تکنولوژی متفاوت برای تصویربرداری
از دیواره چاه استفاده می شود .تصویربرداری بوسیله دستگاه هایی که ریزمقاومت دیواره چاه را اندازهگیری می کند و دستگاه
هایی که بوسیله سیگنال های صوتی از دیواره چاه تصویربرداری می کنند .تمام دستگاه های تصویربرداری درون چاهی دارای
شتاب سنج و م غناطیس سنج هستند تا موقعیت دستگاه را در هر لحظه ثبت کرده و این امکان را فراهم کنند تا موقعیت و
فضای شکستگی ها بصورت واقعی محاسبه شود .در این مطالعه اطالعات کسب شده از نمودارهای تصویری الکتریکی FMI
ارائه شده است .در روش تصویربرداری الکتریکی ،اختالف مقاومت الکتریکی عوارض دیواره چاه توسط دستگاه تصویربردار ثبت
شده و تبدیل به تصویر رسانایی از دیواره چاه می شود .این ابزارها بوسیله یکسری الکترود که بر روی بالشتک و زبانه نصب
شده اند می توانند مقاومت میکرو یا هدایت میکرو در دیواره چاه را اندازه گیری کنند .هر بالشتک تنها درصد محدودی از
دیواره چاه را تصویر خواهد داد .ابزارهای مدرن از  4تا  6بازوی مستقل تشکیل می شوند و هر بالشتک چندین الکترود را
شامل می شود .یکی از پیشرفته ترین ابزارهای تصویرگر الکتریکی ،دستگاه ) FMI (Formation Micro Imagerمی
باشد.
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این ابزار دارای  291ع دد الکترود می باشد که بر روی چهار زبانه و چهار بالشتک آرایش یافته اند .عمق نفوذ این دستگاه 2.1
اینچ است و در چاهی به قطر  5.8اینچ در بهترین حالت درصد پوششی تا  52درصد دارد که در صورت افزایش قطر چاه درصد
پوشش دیواره چاه کمتر از این مقدار خواهد بود] .[Burgess and Peter, 1985این دستگاه در چاه هایی که گل حفاری
آنها شور باشد کارایی الزم را دارد .شکل یک این دستگاه را نشان می دهد.

شکل(،)1نمایش نسل جدید دستگاه FMI
تفسیر نمودارهای تصویری:
نمودار تصویری ،تصویری استوانه ای از داخل دیواره چاه است .هر پدیده صفحه ای شکل ،مانند الیه بندی و شکستگی ،که چاه
را بصورت غیر قائم قطع کرده باشد ،در استوانه چاه به شکل بیضی دیده می شود .در صورتی که استوانه در امتداد محورش
بریده و باز شود ،یعنی به همان شکلی که در نمودار تصویری نمایش داده می شود ،در اینصورت شکستگی یا الیه بندی
بصورت یک موج سینوسی ظاهر می گردد .برای مطالعه شکستگی ها و الیه بندی در نمودار تصویری یک موج سینوسی از آن
عبور می دهیم (در شرایطی که مقیاس افقی و قائم تصویر یکسان باشد) و با استفاده از رابطه مخصوصی شیب و امتداد ظاهری
صفحه مذکور محاسبه می شود .در چاه های قا ئم و بدون زاویه انحراف ،شیب و امتداد ظاهری محاسبه شده برابر شیب و
امتداد واقعی آن صفحه است] . [Serra,1989در چاه های مایل و با زاویه انحراف بایستی مقدار و جهت انحراف محور چاه را
محاسبه کرده و با انجام دوران محور چاه را به حالت قائم برگرداند و همان مقدار دوران نیز برای صفحه مورد نظر اعمال شود.
شیب و امتداد در این وضعیت ،شیب و امتداد واقعی صفحه را نشان می دهند.
تمام پدیده هایی که باعث ایجاد تفاوت در ویژگی های فیزیکی سنگ ،از جمله مقاومت الکتریکی و یا تباین صوتی می شوند،
در نمودار تصویری قابل رویت می باشند .عوامل رسوبی و ساختاری دو گروه اصلی پدیده های زمین شناسی هستند که باعث
ایجاد تباین فیزیکی در سنگ می شوند .شکستگی ها شامل شکستگی های کششی یا درزه ها ،گسل و شکستگی های لغزشی
مهم ترین عوامل ساختاری قابل مشاهده در نمودارهای تصویری هستند که همچنین پدیده های ناشی از تراکم مانند
استیلولیت ها و رگه های انحاللی در نمودارهای تصویری مورد مطالعه قرار می گیرند .به طور قراردادی برای نمایش پدیده های
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رسانا در نمودارهای تصویری مانند  FMIاز رنگ های تیره و برای نمایش پدیده های نارسانا از رنگ های روشن مایل به سفید
استفاده می شود .شکل  1این مقیاس بندی را نشان می دهد.

شکل( ،)2مقیاس کد رنگ های نمودار FMI
بر همین اساس ،با توجه به نوع بازشدگی دهانه شکستگی و ماده پرکننده انواع شکستگی ها در نمودارهای تصویری مختلف،
شکل های مختلفی دارند .اگر شکستگی ها باز باشند و داخل آنها بوسیله گل حفاری رسانا پر شده باشد در نمودارهای تصویری
الکتریکی و صوتی به رنگ تیره دیده می شوند .برعکس اگر شکستگی بوسیله کانی های پرکننده مانند انیدریت یا کلسیت
پرشده باشد ،در نمودار تصویری یه صورت نوار سینوسی شکل سفید رنگ دیده می شود .همچنین گاهی قسمت هایی از
شکستگی بسته یا پرشده است که این نوع شکستگی ها بصورت نوار سینوسی منقطع دیده می شوند .در مطالعه حاضر نمودار
تصویری مربوط به مخزن عرب در یکی میادین خلیج فارس مورد بررسی و تفسیر قرار گرفت .در تفسیرهای صورت گرفته
مواردی از سطوح ضعف یا ناپیوستگی در سنگ چون شکستگی های باز ،حفره ای و پرشده همراه با الیه بندی در نمودار FMI
مورد شناسایی قرار گرفت .در ادامه نحوه تفسیر نمونه هایی از این سطوح ناپیوستگی در نمودارهای تصویری بطور خالصه ارائه
شده است و در پایان شکستگی ها در کل چاه بوسیله دو تصویر دینامیک و استاتیک همراه با ستون لیتولوژی و نمودار دانسیته
شکستگی ها نمایش داده شده است.
شکستگی های باز و شکستگی حفره ای یا غاری در نمودار :FMI
در شکل  3یک دسته شکستگی باز مشاهده می شود که دارای شیب نسبتا زیادی نیز می باشند این دسته شکستگی با فلش
آبی رنگی نشان داده شده اند .در قسمت باالی همین شکستگی ها یک دسته شکستگی حفره ای یا غاری نیز مشاهده می شود
این حفره ها با فلش قرمز نشان داده شده است .این حفره ها باعث افزایش مقدار تروایی مخزن می گردند و کیفیت مخزنی را
ارتقا می بخشند .شکستگی های باز در نمودار تصویری به صورت نوارهای سینوسی تیره دیده می شوند زیرا درون شکستگی ها
توسط گل حفاری رسانا پر می شود که دارای رسانایی بیشتری نسبت به زمینه است .شکستگی های باز در صورتی باعث
افزایش کیفیت مخزن می شوند که از نوع پیوسته باشند.
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شکل( ،)3دسته شکستگی های باز همراه با شکستگی حفره ای
شکستگی های پرشده در نمودار :FMI
در شکل  4چندین دسته شکستگی پرشده از نوع پیوسته و ناپیوسته مشاهده می شود .شکستگی های پرشده باعث کاهش
کیفیت مخزنی می شوند و بصورت سدی در برابر جریان نفت یا گاز قرار می گیرند .در قسمت باالی تصویر یک دسته
شکستگی پرشده از نوع ناپیوسته مشاهده می شود که با فلش آبی متمایل به سبز نشان داده شده است .ناپیوستگی این
شکستگی به دلیل پرشدگی بوسیله بلورهای انیدریت می باشد .در قسمت پایین شکل یک دسته شکستگی پرشده پیوسته
نازک وجود دارد که در مرز الیه بندی رخ داده است .این شکستگی با فلش سفید رنگ در شکل  4مشخص شده است.

شکل( ،)4دسته شکستگی های پرشده
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الیه بندی در نمودار :FMI
وجود الیه بندی های برجسته هم انند شکستگی های باز می تواند باعث بوجود آمدن انیزوتروپی در سازندهای کربناته شود .که
این انیزوتروپی بصورت تغییر خواص آن محیط در جهات مختلف تعریف می شود و تأثیرات زیادی بر محیط چاه از حفاری تا
بهره برداری دارد .شکل  5یک نمونه الیه بندی برجسته را در سازند عرب نشان می دهد .دو طرف سطح الیه بندی در
نمودارهای تصویری دارای تباین فیزیکی است که اختالف مقاومت الکتریکی و تباین صوتی را در محل الیه بندی باعث می
شود .شناسایی الیه بندی ها در محیط چاه دارای اهمیت می باشد ،گاهی تنوع الیه بندی در محیط یک سازند باعث بوجود
آمدن سدی در برابر جریان سیال می شود و باعث کاهش کیفیت مخزنی می شود] .[Machel,1993گاهی مواقع در محل
الیه بندی نیز شکستگی هایی تشکیل می شود که در این صورت باعث افزایش تسهیل جریان سیال در مخزن می شود و بر
کیفیت مخزنی می افزاید.

شکل( ،)5نمایش الیه بندی برجسته در سازند عرب
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شناسایی شکستگی ها به روش خودکار و ساده در محیط سازند عرب:
برای شناسایی خودکار شکستگی ها در  FMIاز فیلترهای گرادیان استفاده می شود .این فیلتر توانایی تشخیص لبه را در
تصویر دارد .این فیلتر مرزهای با تباین زیاد در بافت یک الگ تصویرگر را شناسایی می کند و براساس ویژگی های شکستگی
های طبیعی آنها را از سایر پدیده های موجود در الگ تصویرگر تفکیک می نمایند و شکستگی ها را بصورت خطوط نازک تیره
و سفید رنگ ناپیوسته نشان می دهد] .[F. Khoshbakht, 2012در شکل  6و ستون شماره  5این شکستگی ها مشاهده
می شوند .بعد از شناسایی شکستگی ها به روش خودکار ،نمودار دانسیته شکستگی برای این شکستگی ها ترسیم شد که در
ستون  6از شکل  5نمایش داده شده است .همانگونه که مشاهده می شود مقدار شکستگی ها در نقاط مختلف متفاوت است
هر کجا که مقدار شکستگی ها افزایش را نشان می د هد به همان نسبت نمودار دانسیته شکستگی نیز ،افزایشی را نشان می
دهد .در ستون  2و  3دو تصویر استاتیک و دینامیک از سازند عرب مشاهده می شود .در تصویر دینامیک الیه بندی ها،
شکستگی های باز و بسته بصورت دستی ترسیم شده اند و در ستون  4مقدار شیب و امتداد این سه پدیده نمایش داده شده
است .در ستون شماره  1از شکل  6لیتولوژی سازند عرب نشان داده شده است ،همانگونه که مشاهده می شود ستون لیتولوژی
انطباق بسیار خوبی را با نمودارهای تصویری نشان می دهد و به نوعی مکمل یکدیگر می باشند ،زیرا برخی پدیده های ریز
نظیر گرهک های انیدریتی در ستون لیتولوژی که از نمودارهای چاه پیمایی بدست می آید قابل رویت نیستند و در نمودار
تصویری به راحتی قابل شناسایی می باشند.
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شکل(،)6نمایش الگ دانسیته شکستگی همراه با شکستگی های باز و پرشده در تصویر دینامیک
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شکل  7شامل سه ستون  B، Aو  Cمی باشد که ستون  Aمربوط به رز دیاگرام آزیموت و امتداد الیه بندی ها و نیز
هیستوگرام پراکندگی میزان شیب الیه بندی ها است .ستون  Bمربوط به رز دیاگرام آزیموت و شکستگی های باز و نیز
هیستوگرام پراکندگی شیب شکستگی های باز در سازند عرب است .و در نهایت ستون  Cمربوط به رز دیاگرام و آزیموت
شکستگی های بسته و نیز هیستوگرام پراکندگی میزان شیب شکستگی های بسته در سازند عرب است.

شکل( ،) 7رز دیاگرام های امتداد و آزیموت و هیستوگرام های پراکندگی شیب برای الیه بندی ها و شکستگی ها
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نتیجه گیری:
الگ های  FMIقابلیت شناسایی و توصیف بسیاری از ساختارهای زمین شناسی از جمله شکستگی ،الیه بندی و بافت های
دیگر زمین شناسی را دارد .در این مطالعه بوسیله نرم ژئوالگ و الگ تصویری  FMIساختارهای مهمی نظیر شستگی های باز
و پرشده و الیه بندی در محیط سازند بررسی شد .این مطالعه نشان داد که الگ تصویری  FMIابزار توانمندی در ارزیابی زون
های شکسته و مطالعه الگوی شکستگی ها در مخازن نفت ایران می باشد .براساس نتایج بیشترین میزان شکستگی ها در محل
الیه های دولومیتی سازند عرب مشاهده می شود و نمودار چگالی شکستگی در عمق های  2555تا  2575متری مقدار زیادی
را نشان می دهد و تخلخل و تراوایی در این عمق با توجه به وجود شکستگی ها می تواند مقدار باالیی را نشان دهد .گسترش
توده های دولومیتی در سازند عرب به مقدار زیادی می باشد به طوریکه در بعضی نقاط به باالی ده متر می رسد و کیفیت
مخزن را شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد .نمودار تصویری بدست آمده از نگار  FMIانطباق بسیار خوبی با ستون سنگ شناسی
بدست آمده از نگارهای پتروفیزیکی دارد .شکستگی های باز دارای امتداد کلی  N045Eو شکستگی های پرشده دارای امتداد
N098Eو  N047Eمی باشند و با توجه به هیستوگرام های کارتزینی شیب الیه بندی ها در محدوده صفر تا ده درجه تمرکز
باالیی دارد .براساس هیستوگرام های کارتزینی شیب شکستگی های باز و پرشده به ترتیب در محدوه های  75تا  09درجه و
 75تا  55درجه بیشترین تمرکز را دارند.
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Abstract:
Well logging diagrams, seismic profile, drilling cores, well testing and image logs are tools to
detect fractures in the reservoir. Most of these methods are useful for detecting broken zones
or fractures on a large scale. Cores and image logs are the best tools to identify small-scale
fractures around the wall of the drilled well. There are three major limitations for studying
fractures that include high cost, not directed and low recycling coefficient of core in broken
zones. Nowadays, due to these limitations, the other tool that is called image log is used for
studying fractures of carbonate reservoir and it can be a capable tool for identifying small
scale fractures in well wall in case of calibration with oil cores. Image logs are virtual image
with high-resolution capability of CM from well wall. High resolution of image logs allows
the geologist to identify the fractures and other Micro phenomena within the walls of the well.
In this study, the annotated log is FMI electrical image log that related to Arab reservoir
formation in one of the fields of the Persian Gulf. FMI image log have been used for
identifying the fractures, beddings and determination of dip and its strike. In addition, density
of the fractures was measured and then its log was drawn. Finally, visual diagram FMI with
lithological columns obtained from the well logs compared and showed good coincidence
with each other.
Key words: fractures, Arab formation, image log, density of fracture, lithological column
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