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 چكيده

هاي ميدان پازنان و ارايه نتايج آن به منظور هاي يكي از چاههدف از انجام اين تحقيق بررسي شكستگي
برداري اين ميدان است. بيني جهت مناسب عمليات حفاري در مراحل توسعه و بهرهپيشتعيين فواصل توليدي و 

هاي طبيعي و القايي (ناشي از عمليات حفاري) شناسايي و خصوصيات آنها مانند در اين تحقيق انواع شكستگي
هاي حفرهتخلخلشناسايي شد. همچنين  FMI ها در سازند آسماري، با استفاده از تصاويرتخلخل و بازشدگي آن

براي توصيف   FMIها با استفاده از نمودار هاي احتمالي و خصوصيات اليهها، گسلها و شيب آنبندياي، اليه
تا  10و توسعه مناسب اين ميدان، مورد بررسي قرار گرفت. شيب بيشتر اليه ها در سازند آسماري اين چاه، بين 

دارند. در  N50W-S50Eو با امتداد  S40Wدرجه به سمت  20درجه متغير است كه ميانگيني برابر با  35
عدد شكستگي  18عدد شكستگي باز مشاهده شد كه از اين تعداد  143نمودار تصويري چاه، در مجموع تعداد 

عدد شكستگي بسته نيز مشخص گرديده است. شيب  8عدد شكستگي كوچك است. عالوه بر آن  125بزرگ، 
 55درجه متغير است، همچنين يك عدد گسل احتمالي با شيب  80تا  60د از ها در اين سازناكثر شكستگي
مي باشد و بازشدگي شكستگي %2/0ها كمتر از مشاهده شده است. تخلخل اكثر شكستگي N15Eدرجه و سمت 

  .ميلي متر دارند 15/0ميلي متر متغير است و در كل اغلب آنها، بازشدگي اي حدود  1ميلي متر تا  05/0ها بين 
  هااي، شيب اليهها، بازشدگي شكستگي، تخلخل حفرهشكستگيتصويري،  نمودار كليد واژه:

 

 مقدمه .1
ها بسيار حائز اهميت ها و توصيف آنجهت مطالعه مخزن (بخصوص مخازن شكافدار)، شناسايي شكستگي

پيمايي، آزمايش چاه و چاههاي ها مانند نمودارهاي اطراف چاه، بيشتر روشاست. براي شناسايي شكستگي
اطالعات هرزروي گل، به دليل قدرت تفكيك پايين، از دقت كافي برخوردار نيستند. همچنين ضريب بازيافت 

علت محققان نمودارهاي تصويري را جهت شناسايي و مطالعه  همين مغزه در زونهاي شكسته شده پايين است، به
  ].1387ها طراحي كردند [رجبيشكستگي
حد ميليمتر از ديواره  ها هستند كه تصاوير با قدرت تفكيك باال درهاي تصويري، دسته اي از نمودارنمودار

دهند. اين تكنولوژي با ايجاد تصويري دقيق از خصوصيات ساختماني، بافت و تخلخل ثانويه نقش چاه ارائه مي
كاري و توسعه ميدان ر تكميل چاه مانند مشبككند. اين اطالعات دتر از مخزن ايفا ميمهمي در ارزيابي مطلوب

]. مخازن كربناته ايران از نظر وجود Serra1989نفتي نظير مسير چاه هاي انحرافي نقش كليدي دارند [
 FMI )Formation هاي طبيعي شهرت جهاني دارند. در اين پژوهش به كمك نمودارشكستگي

MicroImagerهاي ميدان پازنان پرداخته شده است.ي از چاههاي يك) به شناسايي و تفسير شكستگي  
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  روش كار .2
افزار ژئوالگ براي شناسايي انواع پس از پردازش، به كمك نرم FMIهاي تصويري در اين مطالعه نمودار

بندي و شكستگي، كه چاه را به صورت غير اي شكل، مانند اليهاست. هر پديده صفحهشده ها، استفادهشكستگي
باشد، در استوانه چاه به شكل بيضي ديده ميشود. در صورتي كه استوانه در امتداد محورش بريده  قائم قطع كرده

شكستگي يا اليه بندي به صورت يك موج  -همان شكلي كه در نمودار تصويري نمايش داده مي شود-و باز شود
  شود. ظاهر ميسينوسي 

متر حفار در مخزن  2595تا  2337در حد فاصل هاي ميدان پازنان، ميدان مطالعه شده شامل يكي از چاه
هاي آن آهكي بوده و شكستگيدولوميتي و دولوميتشناسي عمدتا آهكآسماري است. اين سازند از نظر سنگ

اغلب داراي منشأ ساختماني است. ميدان نفتي پازنان در بخش جنوبي فروافتادگي دزفول به شكل تاقديسي 
  شده است.كيلومتري جنوب شرق اهواز در استان خوزستان واقع 150 غرب ايران ونامتقارن در جنوب

  
 شناسايي و تحليل  شكستگي ها .3

ها ها و درزهتوان درصد زيادي از شكستگيدر حدود يك دهم اينچ است، مي FMIاز آنجا كه قدرت تصويرگر 
ها، نحوه ها را محاسبه كرد. به عالوه پرشدگي شكافها، اندازه دانهرا بررسي و سمت و امتداد شيب شكستگي

  توان با تصاويرثبت شده مورد بررسي قرارداد.ها را هم ميها و شكل درزهچينش، عرض درزه
  

 هاي بازشكستگي  .3-1

شود و اگر گل رسانا باشد مقاومتي كه در اين قسمت ها به وسيله گل حفاري پرميبازشدگي اين شكستگي
به صورت يك موج سينوسي  توسط نمودار تصويري ثبت مي شود بسيار كمتر از زمينه سنگ است و شكستگي

ها باشد داراي تعداد زيادي از اين نوع شكستگيكامل و تيره رنگ در نمودار تصويري ديده مي شود. اگر مخزن 
 ].Schlumberger 2002پتانسيل توليد بااليي را دارا مي باشد [

عدد شكستگي باز مشاهده شد كه شيب و امتداد آنها در  143در نمودار تفسيري اين چاه مجموعا تعداد 
به فاصله حفاري شده)  تعداد شكستگيهاي باز (يعني نسبت است. چگالي شكستگيقابل مشاهده 1شكل شماره 

بيشترين چگالي شكستگي  2561-2587و  2385-2415هاي شد كه بر اساس آن حدفاصلدر اين چاه محاسبه
  قابل مشاهده است. 9را دارند كه به صورت كلي در شكل شماره 

 

 

 

 

 
 نمودار گلسرخي شيب، امتداد و جهت: شكستگي هاي باز و مويي مشاهده شده در نمودار تصويري چاه، 1شكل 

  (رنگ قرمز نشان دهنده شكستگي باز و رنگ آبي نشان دهنده شكستگي مويي)

شكستگي باز

شكستگي مويي
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  هاي بسته (پر شده)شكستگي  .3-2

به ديوار چاه پراكندگي جريان تزريق شده كند به دليل عبور مياز يك شكستگي پر شده FMI زمانيكه ابزار 
آيد، هاي مايل به وجود مييا روشن) بين دو طرف صفحه شكستگي در محل شكستگييك اختالف مقاومت (تيره 

است. شكستگيهاي پرشده به صورت ساختارهاي ريز يا بسيار ريز، كشيده و كم هاي پر شده كه عالمت شكستگي
 شوند.ظاهر مي  FMIل با رنگ روشن بر روي نمودارهايو بيش مستقيم، عمود يا ماي

درجه  80تا  60ها در اين سازند از شد كه شيب اكثر آنعدد شكستگي بسته مشاهده 8در تفسير اين چاه، 
  است.بندي شدهدسته 1)، مشخصات شكستگي هاي اين چاه در جدول شماره 2متغير است (شكل شماره 

 

 

  

 

 
  نمودار گلسرخي شيب، امتداد و جهتشكستگي هاي بسته مشاهده شده در نمودار تصويري چاه، : 2شكل 

 
  FMI: اطالعات مربوط به مشخصات دسته شكستگي هاي حاصل از تفسير نمودار تصويري 1جدول
انواع اصلي شكستگي  دسته بندي شكستگي ها تعداد جهت (سمت) امتداد شيب

 ها
70 N-SE 18باز 

 موييN15E-S15WS75E125 75 شكستگي هاي باز
75 N15E-S15WS75E143همه ي شكستگي هاي باز 
60 N45W-S45EN45E8شكستگي هاي بسته همه ي شكستگي هاي بسته 
 

 هاي حاصل از عمليات حفاري (القايي)شكستگي  . 3-3

گاهي كوتاه با رنگ تيره بر روي  بندي وها به صورت خطوطي طويل و عمود بر اليهاين گونه شكستگي
باشند و هاي ناشي از حفاري به صورت نامنظم و موازي با محور چاه ميشوند. شكستگيظاهر مي  FMIتصاوير

 ].Stroble 2009شوند [اغلب در يك سمت چاه ديده مي

رديدند مشاهده گ N60Wدرجه و سمت  85هاي القايي نيز در اعماق مختلف اين چاه و با شيب شكستگي
كند كه كه امتداد آنها عمود بر امتداد چين خوردگي زاگرس بوده و از روند كلي تنش هاي زاگرس تبعيت مي

  آورده شده است. 3ها در شكل شماره نمودار آن

شكستگي بسته
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  : نمودار گلسرخي جهت، امتداد و شيب شكستگي هاي القايي سازند آسماري3شكل 

  مرز اليه بندي  .3-4
اليه بندي داراي تباين فيزيكي است كه اختالف مقاومت الكتريكي و تباين صوتي را در محل دو طرف سطح 
شود. بنابراين در نمودار هاي تصويري، سطح اليه بندي به صورت تغييرات ناگهاني مقاومت اليه بندي باعث مي

 ].Abraham 2005شود [الكتريكي در تصوير بهنجار شده استاتيكي، در تمام بالشتك ها ديده مي

بندي در اين چاه سه روند مشخص در شيب ساختماني سازند آسماري مشاهده شد. همچنين حدفاصلي با اليه
  آمده است، تقسيم شد. 2شد. پس از لحاظ ساختماني به چهار دسته كه در جدول نامشخص تعيين

 
 : زون بندي ساختماني سازند آسماري2جدول 

  4  3  2  1  بخش
  2568-2595  2492-2568  2390-2492  2337-2390  فاصله

امتداد اليه   4اليه بندي مشخصي نيست و در زون  3كند. در زون افزايش پيدا مي 2تا زون  1شيب از زون 
متري به گسل احتمالي نسبت داده  2425در عمق  2ها تغييرات زيادي دارند. تغيير شيب در يك نقطه از زون 

است كه به طور ميانگين شيب اليه ها برابر مشخص شده 5مطالعه در شكل شد. نمودارهاي اليه بندي چاه مورد 
   اند.آمده 4است كه در شكل شماره  N50W-S50Eو با امتداد   S40Wدرجه به سمت  20با 

    

   
: نمودار گلسرخي امتداد، جهت و شيب اليه هاي سازند آسماري (رنگ صورتي نشان دهنده اليه ها با 4شكل 

  باال و رنگ قرمز نشان دهنده اليه ها با اطمينان كم مي باشد)اطمينان 
  

 گسل ها  .3-5

تواند نشان دهنده وجود گسل اختالف كم در عمق بين يك تصوير مشابه در دو طرف يك سطح مايل مي
گسل ها صفحاتي  تواند يك گسل باشد. باشد، به همين لحاظ تغييرات ناگهاني شيب بين دو سري تصوير مي

هايي را ايجاد مي كنند و موجب از دست دادن يا تكرار بخشي از ستون هستند كه در ساختار رسوبي برش
شوند. همچنين در محدوده اطرافشان با افزايش تعداد شكستگي ها و شرايط بد ديواره چاه روبرو اي ميچينه

با توجه به نكات باال در  ].Serra 1989[شده و ديگر آنكه ضخامت اليه در نزديكي گسل تغيير پيدا مي كند 
  ).5شد (شكل مشاهده N15Eدرجه و جهت  55متري، گسلي احتمالي با شيب  2425عمق 
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  : گسل احتمالي مشاهده شده در نمودار تصويري چاه به همراه شيب و جهت گسل5شكل 

  (Vugs)ها . حفره3-6
). وجود اين حفرات اشاره به اهميت تخلخل 9شد(شكل مشاهده چاه،هاي زيادي در نمودار تصويري اين حفره

 2425درصد است. در عمق  10درصد متغير و در بعضي فواصل بيش از  10تا  1ثانويه در اين چاه دارد كه بين 
ي حركت سيال از ميان صفحه گسل شد كه احتماال نتيجهمتري و در زير گسل احتمالي نيز اين پديده مشاهده

 ).6است (شكل بوده

 

  حفره هاي مشاهده شده در نمودار تصويري چاه: 6شكل 
 

  تجزيه و تحليل شكستگي ها .4
  . تخلخل شكستگي ها4-1

از نسبت مساحت شكستگي (بازشدگي شكستگي*طول شكستگي) به مساحت ديواره چاه كه توسط ابزار 
FMI آيد [آناليز شده است، تخلخل شكستگي ها به دست ميSchlumberger 2002اي تخلخل ]. هر فاصله

است، در حالت كلي  3هاي متفاوتي دارد كه نتايج به دست آمده بر حسب درصد به صورت خالصه در جدول 
  مي باشد. %2/0ها كمتر از تخلخل اكثر شكستگي

 
  سازند آسماري: تخلخل شكستگي هاي باز در 3جدول 

تا%4/0تخلخل هاي بين
7/0%  

تا%2/0تخلخل هاي بين
    %2/0اغلب تخلخل هاي كمتر از   4/0%

2386-2384  2392-2386  

2366-
2356  2532-2540  

فواصل تخلخل 
  شكستگي ها (متر)

2416-
2392  2554-2540  

2474-2590-2560  

حفره  

گسل احتمالي
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2467 

  2515-2508  

  
 . بازشدگي شكستگي ها4-2

هاي باز با استفاده از  شكستگي هاي بسته هيچ بازشدگي ندارند، به همين دليل بازشدگي براي شكستگي
) كه در مركز تحقيقات شلمبرژه در فرانسه به دست آمده است، محاسبه شده است. 1فرمول زير (رابطه

W: بازشدگي شكستگي  
Aجريان عبوري از الكترود :FMI  

Rmمقاومت گل حفاري :  
Rxoمقاومت سازند در ناحيه دست خورده :  

متر)  2386ميلي متر (در فاصله  1متر) تا  2402ميلي متر (در فاصله  05/0بازشدگي شكستگي ها بين 
آورده  4ها در جدول شماره الصه آنميلي متر دارند، خ 15/0متغير است. اغلب شكستگي ها بازشدگي اي حدود 

  است.شدهشده در مغزه برداشت شده، مشخص  هاي باز و پرنمونه اي از شكستگي 8شده است. در شكل 
 

  : بازشدگي شكستگي هاي باز در سازند آسماري4جدول 
ميلي0,1اغلب بازشدگي هاي بيشتر از

  متر
 0,1اغلب بازشدگي هاي كمتر از 

  ميلي متر
 

2402-2386 2533-2524 2337-2356 2543-2541  
فاصله بازشدگي شكستگي ها 

  2548-2555  2402-2416  2570-2592  2467-2469  (متر)
 2475-2472 2568-2560  

  
  . تشخيص اليه انيدريت4-3

ي عبور سيال از آنجايي كه اليه هاي انيدريت تخلخل ندارند، اليه هايي مقاوم محسوب مي شوند كه اجازه
  )7شوند (شكل دهند، به همين دليل در نمودارهاي تصويري به رنگ روشن ديده ميرا نمي

  است.قابل مشاهده 8هاي سازند آسماري در نمونه مغزه چاه مورد مطالعه، در شكل نمونه اي از انيدريت
 

  تكه انيدريت مشاهده شده در نمودار تصويري چاه  :7شكل 
  

تكه انيدريت
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  الف

 
  ب

: تكه هاي انيدريتي مشاهده شده در سنگ آهك آسماري(الف) و شكستگي باز و پر شده (ب) بر روي نمونه 8شكل 
  مترسانتي 10مقياس عكس  -مغزه چاه مورد مطالعه

 انيدريت
شكستگي باز

 شكستگي پرشده
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   1:1000در چاه مورد مطالعه با مقياس  FMI: نتيجه ي تجزيه و تحليل شكستگي هاي نمودار 9شكل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت 
بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران   
  ، دانشگاه تهران1395شهريورماه  18تا  16 

  

١٧٣٣ 
 

 گيرينتيجه

 125عدد شكستگي باز،  18عدد شكستگي باز مشاهده شد كه از اين تعداد  143كلي، مجموعا تعداد ه طور ب
 عدد شكستگي مويي است. فواصلي كه چگالي شكستگي باالتري دارند، نواحي مناسبي براي توليد هستند.

درجه و سمت  85) نيز در اعماق مختلف اين چاه با شيب Induced Fracturesهاي القايي (شكستگي
N60W  مشاهده گرديدند كه امتداد آنها عمود بر امتداد چين خوردگي زاگرس بوده و از روند كلي تنش هاي

بر روي تصاوير  N15Eدرجه به سمت  55اي با شيب حدود متري صفحه 2425كند. در عمق زاگرس تبعيت مي
  ار مشاهده و به عنوان گسل احتمالي در نظر گرفته شده است.نمود

ميلي متر (در فاصله  05/0مي باشد و بازشدگي شكستگي ها بين  %2/0تخلخل اكثر شكستگي ها كمتر از 
ميلي  15/0متر) متغير است. اغلب شكستگي ها بازشدگي اي حدود  2386ميلي متر (در فاصله  1متر) تا  2402

 1هاي مشاهده شده در نمودار به اهميت تخلخل ثانويه در چاه اشاره دارد كه تخلخل آنها بين  متر دارند. حفره
  درصد مي باشد. 10درصد متغير است و در بعضي فواصل بيشتر از  10تا 

) N40W-S40E) عمود بر امتداد اليه بندي (N15E-S15Wهاي باز (در اين مطالعه، امتداد شكستگي
كنند به توانند به عنوان مجرايي براي ورود گاز و آب به ديواره چاه، عمل ميها، ميشكستگيباشند. اين مي

باشند. در طوري كه اگر در سطح تماس نفت و آب باشند، به عنوان مسيري براي انتقال آب به ديواره چاه مي
  ها نقش مهمي در توليد سيال مخزن دارند.نتيجه، اين شكستگي
ها نزديك گسل احتمالي در عمق هاي طولي توسعه كمي دارند، بعضي از آنه، شكستگيدر چاه مورد مطالع

ها نشان ها احتماال با گسل ارتباط دارند. مطالعه شكستگياند و اين شكستگيمتري مشاهده شده 2416-2404
بندي تداد اليههاي باز تغييرات مهمي در طول ديواره چاه با توجه به اينكه عمود بر امداد كه جهت شكستگي

ها در راستاي متري كه امتداد تعدادي از شكستگي  2425هستند، ندارند. به جز، در گسل احتمالي در عمق 
  امتداد اليه بندي است.

  اند.مشخص شده 9شده در نمودار تصويري، در شكل هاي مشاهدهتمامي پديده
  

  مراجع .5
شنايايي و تفسير شكستگي هاي موجود در يكي از چاه هاي ميادين 1387نيا، م.، رجبي، م.، بهلولي، ب.، شركتي، ش.، محمدي - 1

شناسي ايران، اهواز، ، مجموعه مقاالت دوازدهمين همايش انجمن زمينFMIنفتي جنوب ايران با استفاده از نمودار تفسيري 
 شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
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