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ارزیابی خواص مخزنی بسته های ماسه سنگی عمیق در یکی از میادین هیدروکربوری در خزر جنوبی
◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

مطالعه خواص مخزنی ماسه سنگهای عميق در راستای پتانسيل های اکتشافی دريای خزر امری ضروری است .در اين ارزيابی که با
روش ارزيابی پتروفيزيکی به روش قطعی پارامتر های حجم شيل ،تخلخل و اشباع آب پس از ويرايش و اعمال تصحيحات مورد نياز
بر روی نگارهای چاه پيمايی تعيين و مورد تجزيه و تحليل دقيق قرار گرفتند .بر اساس نتايج اين ارزيابی افق های ماسه سنگی مخزن،
بسته های با فشار بااليی هستند که در بين واحد های شيلی قرار گرفته اند ،اين افق ها در ارزيابی نهايی ،تخلخل کل و تخلخل موثر
مقاديری تقريبا برابر و بااليی را نشان می دهند ،ميانگين حجم شيل ،تخلخل موثر و آب اشباع شدگی موثر برای افق های ماسه سنگی
به ترتيب برابر% 32.2 ،%32و  %04بدست آمده است .بعد از آناليز پارامترهای پتروفيزيکی زون های مخزنی براساس اين پارامترها و
با استفاده از حد برش های تعيين شده صورت گرفت .بر اين اساس افقهای مخزنی توالی های ماسه سنگی از باال به پايين به  2زون
تقسيم گرديد که از بين آنها زون های باالخانی  SP3 , SP2 , VIIIDواجد بهترين کيفيت مخزنی و زون باالخانی  VIIIBدارای
ضعيف ترين کيفيت مخزنی تشخيص داده شد.
كليد واژه ها (:خواص مخزنی ،توالی های ماسه سنگی ،خزر جنوبی ،مخازن آواری)
Evaluating reservoir properties of deep sea sandstones in one of the South Caspian Sea oilfields

Abstract:
Study of Reservoir properties of deep sea sandstones is a crucial task in the exploration program of South
Caspian Sea. For such a purpose the shale volume, porosity and water saturation are determined fallowing the
environmental correction on well logs. Based on the achieved basic units of the studying reservoir include high
pressure sandstone package that is located between shale units .The shale volume, effective porosity and water
saturation for the main reservoir horizon are calculated as 23%, 29% and 40% respectively.
In this study the reservoir zones are identified by Petrophysical parameters. By this the reservoir horizons are
divided into 9 zones from top to bottom. The balakhany VIIID, SP2 and SP3 zones are found the main reservoir
zones with best reservoir quality. The Balakhany VIIIIB is determined as the most lean unit form reservoir
quality point of view
)Keywords :( Reservoir properties, deep sea sandstones, South Caspian Sea

◊◊◊◊◊◊◊
مقدمه :

ميدان مورد مطالعه در جنوب شرقی خزر جنوبی و شرق جمهوری آذربايجان ،قرار دارد .مساحت آن در حدود 064 km 2
است(شکل .)1اين ميدان در سال  1222کشف شده توالی های رسوبی آن بيش تر به دوران پليوسن ميانی تعلق دارند و از نوع سری
توليدی ( )Productive seriesهستند که جنس اغلب آن ها از نوع ماسه سنگ و شيل می باشد.
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سری توليدی با سن پليوسن ميانی از جديد به قديم شامل سوئيت 1های
سوراخانی تا فسيال(پرريوا) است (تدينی .)1200 ،مهمترين افق های مخزنی
اين ميدان در حال حاضر سوئيت های باالخانی و فسيال هستند که از فشار باال
ولی از دمای پايينی برخوردارند (باقری تيرتاش.)1202
اين ميدان بزرگترين ميدان ميعانات گازی و گاز در منطقه است.
ارزيابی پتروفيزيکی يک سازند با استفاده از نگارهای پتروفيزيکی می تواند
نقش مهمی در ارزيابی کمی و کيفی آن سازند داشته باشد چون به واسطه
اين ارزيابی می توان سازند را از نظر مخزنی زون بندی نمود .و نتايج اين زون
بندی کاربرد اساسی در برنامه های توسعه ميدان ،بويژه برای بخش هايی از
سازند مخزنی با قابليت بااليی در توليد هيدروکربور دارند( .مسی بيگی،
 .)120تفسير پارامترهای پتروفيزيک به کمک تکنيک های آزمايشگاهی
بطور معمول شامل ارزيابی داده ها و اندازه گيری های درون چاه برای پی
بردن به خصوصيات مخزن از قبيل حجم شيل( ،)Vshتخلخل( ،)Φاشباع

شکل  .1موقعيت تقریبی ميدان مورد
مطالعه

آب( )SWو تشخيص زون های توليدی می باشد).(Worthington, 2011

◊◊◊◊◊◊◊

بحث و روش تحقیق:

در اين مطالعه داده های چاه نگاری مربوط به يکی از چاه های اصلی ميدان مورد مطالعه مورد استفاده قرارگرفته است .همانطور که
در شکل  3نمايش داده شده در برخی مناطق از فشار سازندی باال و غير طبيعی برخورداد است و مهمترين اين بخش ها زون های
ماسه سنگی هستند .همچنين از نرم افزار ژئوالگ ) (Geolog 7برای آناليز داده ها و ارزيابی خواص مخزن استفاده شده است .پس از
بارگذاری داده ها در نرم افزار و تصحيح آنها ،ارزيابی پتروفيزيکی به روش قطعی) (Deterministicمورد استفاده قرار گرفت .
ارزيابی پتروفيزيکی به روش قطعی معروف به ارزيابی گام به گام يا مرحله به مرحله نيز می باشد در اين روش ممکن است از چند
روش مختلف برای محاسبه ی يک پارامتر در يک مرحله استفاده شود و بطور معمول نتايج بدست آمده در هر مرحله ،از نتايج
حاصله در مراحل قبلی به دست می آيد( .فضلی و باقری . )1224 ،نتايج حاصل از اين روش ارزيابی با داده های موجود از مغزه
هماهنگی خوبی نشان دادند ،که می توان صحتی بر انتخاب روش مناسب بوده باشد ،در توالی مورد بررسی با استفاده از روش حد
برش و ميانگين گيری پارامترهای پتروفيزيکی محاسبه شده ،زون های توليدی در توالی مورد ارزيابی مشخص شدند.

1در حوضه جنوبی دريای خزر عبارت سوئيت به واحدهای سنگی اطالق می گردد که کوچکتر از سازند می باشند
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شکل  . 2نمودار عمق در برابر فشار سازندی و جایگاه توالی های موردنظر

پارامترهايی که پيش از انجام محاسبات پتروفيزيکی مورد نيازند شامل
شناسايی کانی های موجود در سازند ،محاسبه مقاومت ويژه آب
سازندی و تعيين ضرايب آرچی می باشد.
تشخيص کانی های سازنده سنگ مخزن يکی از مهمترين پارامترها در
ارزيابی پتروفيزيکی ،شناسايی و تشخيص کانی های اصلی سازنده سنگ
مخزن است .بررسی نمودار متقاطع نوترون -چگالی کانی اصلی را
کوارتز نشان می دهد ،تاثير گاز بر روی داده ها باعث شده است که
پراکندگی داده ها در نمودار به طرف باال باشد و طيف رنگی در اين
نمودار که براساس ميزان اشعه گاما است ،در محدوده گامای بسيار پايين
قرار ندارد و اين وضعيت نشان دهنده وجود شيل در بين بسته های ماسه
سنگی و تميز توالی مورد است (شکل.)2
برای بدست آوردن آب اشباع شدگی نياز به بدست آوردن

شکل  .3نمودار متقاطع نوترون -چگالی تعيين ليتولوژی
برای توالی مورد بررسی

پارامترهای موردنياز است که با استفاده از روش پيکت) (Pickett, 1966استفاده شده است ،اين روش در سال  1266توسط پيکت ابداع
شد ،که وی با استفاده از اين روش عالوه بر محاسبه مقاومت آب سازندی) (Rwتوان سيمان شدگی) (mرا نيز برآورد کرد .در اين
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جدول .1مقادير پيشنهاد شده حدود برش

روش از فرمول آرچی استفاده می شود .همانگونه که ديده می شود
با پالت کردن تخلخل ) (Φدر مقابل مقاومت واقعی سازند ) (Rtدر
يک نمودار لگاريتمی ،زمانی که اشباع شدگی آب برابر صد باشد،
خط مستقيمی حاصل می شود که از شيب آن می توان  mرا به
دست آورد و محل تالقی اين خط با محور  Yکه) (Rtاست
مقدار) (aRwبه دست می آيد.شکل()0
پس از آماده سازی داده ها ،انجام تصحيحات محيطی و مشخص
نمودن پارامترهای مورد نياز به تفسير داده ها اقدام گرديد .همانطور
که اشاره شد دو روش در ارزيابی پتروفيزيکی وجود دارد برای اين
منظورهمانطورکه اشاره شد با توجه به شرايط موجود ،روش
پتروفيزيکی قطعی برای ارزيابی پتروفيزيکی داده های چاه مورد
مطالعه استفاده گرديد.

شکل  .4پيکت پالت مربوط چاه مورد نظر

حجم شيل ،تخلخل و اشباع شدگی از جمله پارامترهای پت روفيزيکی اساسی در يک مخزن هستند که برای محاسبه هرکدام روش های
مختلفی وجود دارد .جهت محاسبه حجم شيل از روش خطی و از نگار گاما استفاده شده است .علت انتخاب  ،وجود زون های شيلی
بصورت مجزا در بين زون های تميز که در اين ميدان مورد مطالعه است .و برای محاسبه تخلخل از ارزيابی نگار چگالی استفاده شد چون
فرآيندهای خاص دياژنزی جز فشردگی و سيمانی شدن در آن رخ نداده و تخلخل آن از نوع اوليه بود .برای بدست آوردن پارامتر مهم
اشباع شدگی از فرمول آرچی که پايه فرمول های ديگر اشباع شدگی است استفاده شده است.
نتايج ارزيابی های پتروفيزيکی به صورت گرافيکی در (شکل )5نمايش داده شده اند .در اين شکل عالوه بر ستون هايی که مشخصات
مخزنی را نشان می دهد نمايشی از پارامترهای ارزيابی شده نيز ارائه شده است چون در يک ارزيابی پتروفيزيکی بايد از ساير روش های
تفسير جهت اطمينان از نتايج نيز استفاده کرد .همان گونه که در ستون  14شکل  5ديده می شود ،نتايج ارزيابی تخلخل با تخلخل حاصل
از مغزه سازگاری خوبی را نشان می دهد که حاکی از اعتبار خوب ارزيابی و روش های مورد استفاده است.

هدف استفاده از حد برش ) (Cut offاين است که حجمی از سنگ مخزن که عمال تاثير زيادی در محاسبات حجمی يا مخزنی
ندارند حذف شده و در محاسبات استفاده نشوند .همچنين با تعيين زون بهره ده بازه های هدف برای تکميل چاه را مشخص می کند.
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درحقي قت با تعيين اين حدود برش برای سه پارامتر پتروفيزيکی موردنظر در کل توالی مورد ارزيابی ،فواصلی را که هر سه شرط
وارد شده در آنها صدق می کند ،به عنوان زون توليدی در نظر می گيرد .توالی چاه مورد ارزيابی  674متر می باشد که از اين
مقدار120.625 ،متر آن زون توليدی و بقيه زون غير توليدی محاسبه شد و نسبت اين زون مخزنی به غير مخزنی برابر با 3.270به
دست آمد( .جدول)1

حدود برش

نوع

ميزان()%

در اين مطالعه پس از ارزيابی پتروفيزيکی و تعيين خصوصيات مخزنی ،با توجه به

تخلخل

>

4.45

آب اشباع شدگی

<

4.7

الگ های گاما ،مقاومت ،نوترون و صوتی و نتايج بدست آمده از ارزيابی های

حجم شيل

<

4.5

پتروفيزيکی چاه مورد مطالعه ،برای تعيين زون های مخزنی نيز استفاده شد و در نتيجه

جدول .1مقادیر پيشنهاد شده حدود برش

زون های مخزنی با ميانگين پارامترهای پتروفيزيکی تقسيم بندی گرديده اندکه مهمترين زون های مخزنی بشرح زير می باشند.
formation

Depth Top

Bal VIIIA
Bal VIIIB
Bal VIIIC
Bal VIIID
Bal IX SHALE
)Bal IX SAND (SP1
)Bal X SAND (SP2
FASILA A
)FASILA B (SP3

Meters
6017.5
6062
6118.89
6247.399
6281.2
6357.39
6474
6581
6604.5

Depth
Base
Meters
6062
6118.89
6247.399
6281.2
6357.39
6474
6581
6604.5
6688

gross

net

net/gross

SW

PHIE

VSH

Meters
44.5
56.9
128.5
33.8
76.2
57.6
107.2
23.3
83.5

Meters
4.752
0
19.507
18.455
32.466
28.179
52.426
5.182
36.728

M/M
0.103
0
0.152
0.546
0.426
0.489
0.489
0.222
0.44

V/V
616
0
0.57
0.364
0.366
0.392
0.472
0.577
0.327

V/V
0.563
0
2.73
3.07
5.759
4.07
5.597
0.588
4.186

V/V
0.288
0
0.294
0.3
0.411
0.315
0.174
0.251
0.085

جدول  . 2زون بندی سوئيت های باالخانی و فسيال و ميانگين پارامترهای پتروفيزیکی محاسبه شده در آنها
زون باالخانی : (Balakhany VIII) 8

اين زون در عمق  6417تا  6303متری واقع شده است و دارای ضخامت  365متری است .اين زون به نسبت ديگر زون دارای ماسه
يکنواخت تری در تمامی زير زون ها است .و دارای فشاری در حدود  Psi 2354است .ميانگين تخلخل موثر در اين زون در حدود
 14درصد و اشباع شدگی آب آن در حدود  22درصد است ميانگين حجم شيل در اين زون در حدود  30درصد است .و اين زون از
چهار زير زون ) (A,B,C,Dتشکيل شده است ،که ساب زون باالخانی هشت  (VIIID) Dبا حجم شيلی برابر با  2درصد و ميانگين
تخلخل موثر  17درصد و آب اشباع شدگی در حدود  26در صد و از لحاظ کيفيت مخزنی بهترين زون مخزنی تشخيص داده شد.
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زون باالخانی: (BalakhanyX) 01

يکی ديگر از زون هايی با کيفيت مخزنی خوب زون باالخانی  14است که به زون  SP2هم موسوم است .اين زون را می توان يک
زون ماسه ای ناميد گرچه دارای ماسه خالص نيست و دارای ميان اليه های پراکنده شيلی نيز می باشد .اين زون دارای فشاری در
حدود  Psi 1144است.اين زون دارای حجم شيلی برابر با  17درصد و ميانگين تخلخل موثر  14درصد و اشباع آب  07درصد است.
زون فسیالی :(Fasila B) B

يکی ديگر از زون های با کيفيت مخزنی مناسب زون فسيالی  Bمی باشد که به زون  SP3نيز موسوم است .اين زون از عمق
 6640.5متری تا عمق  6602.5متری قرار دارد دارای ضخامت  00متر است .اين زون دارای توالی نامنظم از ماسه و شيل است و
بدليل غالب بودن ماسه دارای کيفيت مخزنی بسيار خوبی است .اين زون دارای باالترين فشار سازندی در بين ديگر زون های مخزنی
است .حدود  1344است .دارای حجم شيلی برابر با  0درصد ،ميانگين تخلخل موثر  11درصد و اشباع آب  27درصد است.
◊◊◊◊◊◊

نتیجه گیری :

آناليز پتروفيزيکی به روش قطعی گرچه به دليل نارسايی داده ها و عدم قطعيت آنها کمتر مورد استفاده قرار می گيرد ،در اينمطالعه بدليل در دسترس نبودن مجموعه کامل چاه نگارها مورد استفاده قرار گرفت و نتايج با داده های مغزه انطباق خوبی نشان
دادند که اين نشاندهنده اعتبار ارزيابی صورت گرفته است.
براساس ارزيابی های انجام شده ،ليتولوژی سوئيت های باالخانی و فسيال عمدتا ماسه های کوارتزی و شيل می باشد ،که قرار گيریآنها با برتری بسته های ماسه سنگی با ميان اليه های شيلی است
براساس ارزايابی های انجام شده بر روی نمودارهای چاه پيمايی ،توالی مورد مطالعه دارای ميانگين حجم شيلی برابر %32و ميانگينتخلخل موثر آن برابر%3.22ک ه اين مقدار با تخلخل کل بخاطرنبود عوامل مختلف دياژنزی برابر بوده است.
 محاسبه ميزان اشباع آب بدليل آواری بودن نوع مخزن به روش آرچی انجام شد و ميزان آن در دو سوئيت مورد مطالعه4.04بدستآمد.
بخش های مخزنی در اين ميدان از فشار باالی در محدوده  2354تا  Psi 13444برخوردار می باشند. باوجود کم بودن تخلخل موثر بدليل فشار بسيار باال ولی بدليل اينکه تخلخل ازنوع اوليه بوده و ارتباط خوبی باهم دارند شرايطخوب مخزنی را برای ما فراهم می کند.
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شکل  . 5نتيجه نهایی ارزیابی داده های پتروفيزیکی در ميدان مورد مطالعه ،ستون اول نشان دهنده وضعيت قطر چاه و نگار گاما،
ستون دوم و سوم به ترتيب نشان دهنده اعماق مختلف ،ستون چهارم نشان دهنده وضعيت ليتولوژی ،ستون های پنجم ،ششم و
هفتم نشان دهنده مجموع نگارهای استفاده شده برای ارزیابی ،ستون نهم محدوده ارزیابی پتروفيزیکی صورت گرفته را نشان
می دهد كه شامل حجم شيل ،تخلخل و حجم نفت ،ستون دهم زون های توليدی زون بندی مخزن را است.
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