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 چکیده

 که در این به وضعیت وجودی شکستگی در سطح مخزن پی بردمی توان حدی  های سطح االرضی تا با مطالعه شکستگی     

ند.  تولید زیاد مشخص میگرد میزان تخلخل زمینه سنگ مخزن نواحی با دسترس بودن اطالعات مربوط به پراکندگی و صورت با در

مقایسه میزان تولید چاههای میدان های نفتی وگازی  با انبوهی شکستگی سطحی نشان میدهد که همخوانی بین این دو وجود 

بوهی ن بین تخلخل میانگین سنگ مخزن  وانتولید چاهها بیشتر می باشد. همچنیدارد یعنی درنواحی با انبوه شکستگی زیاد میزان 

گی دهد که روند گسترش انبوهی شکست مده نشان میآ دیده می شود نتایج بدستارتباط ها  سطحی با میزان تولید چاهشکستگی 

های سطحی خصوصیات مشخصی دارند بعالوه از اطالعات روند شکستگی در سطح زمین میتوان تاحدودی درشناسایی شکستگی 

انبوهی شکستگی های سطحی در میدان های مختلف  و ن سنگ مخزنمقایسه تخلخل میانگی های مخازن زیرزمینی استفاده کرد.

 طحی ومخزن آسماری میدانهای س نشان میدهد که ارتباط مستقیمی بین آنها وجود دارد هدف از این مقاله ارتباط بین شکستگی

 های پایین تر نیز در نظر گرفته شده است.سازنداست بعالوه  گچساران 

 گسل طولی شیب شکستگی، سطحی ،گسل ها، شکستگی های واژه های کلیدی:
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 مقدمه

یکی از  سنگ آهک تشکیل شده و سنگ مخزن آسماری از دولومیت و کشف گردید. 7031میدان نفتی گچساران در سال      

طول مخزن خامی گاز وجود دارد در  بنگستان دارای نفت بوده و مخازن آسماری و دنیاست. ترین مخازن شکسته شده در معروف

شمال غربی میدان عریض  کیلومتر در تغییر می باشد. 76و حداکثر 1کیلومتر وعرض آن بین حداقل  56 مخزن آسماری حدود

ط با شیب سازند امتر می باشد که در ارتب 633بنام لیشتر معروف است ضخامت چینه ای سازند آسماری  ترین قسمت بوده و

دهد که سنگ های  اطالعات چاه ها نشان می نیز میرسد. متر153د زیاد باشد به ضخامت حفاری شده در نواحی ای که شیب سازن

درصد ودریال جنوب غربی 16متراکم دریال شمال شرقی گسترش بیشتری دارد میانگین سنگ های متراکم در یال شمال شرقی 

ا ه ن گچساران بیانگر توسعه شکافها از بعضی قسمت های میدا میزان تولید چاه درصد تجاوز میکند. 63درصد تا 03بندرت از 

-2ناحیه شمال غربی مخزن -7: از مخزن آسماری دیده می شود که عبارتند از دراین نواحی می باشد این نواحی در سه ناحیه

 .قسمت هایی از شمال شرقی مخزن -0قسمت هایی از جنوب غربی مخزن

ی شناخته شده اند درجنوب شرقی میدان اطالعات لرزه نگاری غربی در مخزن آسمار–تعدادی گسل با امتداد تقریبی شرقی      

 نفت پیش سل براساس متفاوت بودن سطوح گاز وا نشان می دهد در همان ناحیه این گیک گسل معکوس با زاویه شیب زیاد ر

تخلخل نیز نقشه های  های مخزن و ضخامت حفاری شده و ضخامت مفید سنگ بینی شده نقشه های هم ضخامت چینه ای و

 قطع کرده باشد. های دیگری نیز مخزن را دهد که ممکن است گسل های مخزن نشان می میانگین برای برخی از بخش

قرارگرفته وشامل سازندهای شکافدار  کیلومتری جنوب شرقی اهواز223میدان نفتی گچساران در فاصله  زمین شناسی منطقه:

ربی جنوب شرقی طاقدیس های میادین نفتی جنوب ایران واقع شده است بنگستان بوده که در جهت عمومی شمال غ آسماری و

که .کیلومتر است عمده تولید نفت از آسماری در این میدان صورت میگیرد76ا ت 5کیلومتر و عرض13این طاقدیس به طول حدود 

 .عمدتا از سنگهای کربناته تشکیل شده است
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 روش مطالعه: 

مطالعات کتابخانه ای، صحرایی، وژئوشیمیایی می باشد.   شامل چندین مرحله بود که عبارتند از :ش مطالعه در این تحقیق رو     

در این تحقیق هدف بر آن است که عالوه بر بررسی مشخصات مخزن آسماری وضعیت شکستگی های آن همچنین گسل های 

 ارتباط بین مخزن آسماری و و 02-26-07-22نظر جابجایی و زاویه شیب شکستگی در چاه های  مخزن آسماری وانواع آن از

  بنگستان در میدان گچساران می پردازیم.

با استفاده از نتایج مطالعاتی که تاکنون در سطح  ها در مخزن آسماری میدان گچساران: بررسی وضعیت شکستگی     

گچساران به صورتی است که در در مخزن آسماری  زمین ونیز در مخازن انجام گرفته است بنظر میرسد که وضعیت شکستگی

ی های برش مرحله اول:در این مرحله بیشتر نیروهای تراکمی عمل نموده که نتیجه ی آن شکستگی شکل نشان داده شده است.

مانند ساختمان لیشتر در شمال  ،شدت شکستگی نیز کمتراست شیب دریال کمتر بوده و وعرضی درتاقدیس ایجاد شده است.

دراین مرحله نیرو های کششی نیز عمل می کند در این مرحله بیشتر شکستگیهای طولی و شکستگی  ه دوم :میدان گچساران مرحل

وجه با جابجایی قابل ت )گسلهای طولی( های طولی های برشی مربوط به آن ایجاد میگردد در این مرحله بعلت توسعه شکستگی

بت به مرحله ی اول افزایش نشان میدهد مانند ساختمان اصلی زاویه ی شیب دویال نس ناحیه ی ستیغ حالت مسطح پیدا میکند.

 .میدان گچساران
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نیز همخوانی نمودار ها گسل های متعددی در مخزن آسماری تاکنون  با استفاده از عملکرد مخزن و گسل های مخزن آسماری:

 نظر جابجایی دو نوع گسل عادی و معکوس قابل تشخیص می باشد. از شناخته شده است.

 

 

 

 سازند مقدارحذف شدگی)متر( عمق برخورد گسل)متر( شماره چاه

 آسماری 53 7172 01

 آسماری 26 2722 2

 آسماری 13 7211 20

 آسماری 76 7260 02

 آسماری 23 7713 67

 آسماری 733 2260 23

 

 گسلهای عادی جنوبی مخزن،عمق برخورد،مقدارحذف شدگی وسازند-1جدول 

 سازند مقدارحذف شدگی )متر( گسل)متر(عمق برخورد  شماره چاه

 آسماری 53 2067 07
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 آسماری 23 7725 05

 آسماری 23 2702 22

 آسماری 00 2077 

 آسماری 03 2270 07

 آسماری 03 2267 00

 آسماری 02 2526 17

 پوش سنگ 06 2066 27

 پوش سنگ وآسماری 03 2621 732

 برخورد،مقدارحذف شدگی وسازندگسلهای عادی قسمت شمالی مخزن، عمق -2جدول

 سازند مقدارجابجایی)متر( عمق برخورد گسل حفاری)متر( شماره چاه

 گچساران 723 7673 21

 آسماری 723 2700 27

 آسماری 763 2601 07

 گورپی 13 2233حدود 27

 گسلهای معکوس عمق برخورد،مقدارجابجایی وسازند -3جدول

 

در 26،22،07،02زاویه شیب شکستگی ها در چهار حلقه چاه ،بررسی وضعیت زاویه شیب شکستگیهای مخزن آسماری: 

 .به شرح زیر می باشد نمخزن آسماری مورد بررسی قرارگرفت که نتایج آ

   22-گچساران

 درصد تعدادشکستگی زاویه شیب شکستگی )درجه(

23-3 75 2716 

03-27 73 7016 

63-07 77 2616 
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53-67 2 77 

13-57 5 2 

23-17 0 616 

73-27 77 76 

 733 جمع10 

 02-گچساران 

 درصد تعدادشکستگی زاویه شیب شکستگی )درجه(

03-3 3 3 

03-07 3 3 

63-07 0 5 

53-67 20 00 

13-57 77 23 

23-17 5 77 

73-27 77 23 

 733 66جمع 

 

 

   

 07-گچساران 

 درصد تعدادشکستگی زاویه شیب شکستگی )درجه(

03-3 2 77 

03-07 0 0 

63-07 1 716 
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53-67 2 77 

13-57 00 07 

23-17 72 2716 

73-27 0 0 

 733 10جمع 

 

 26-گچساران

 زاویه شیب شکستگی )درجه( تعدادشکستگی درصد

70 02 03-3 

76 65 03-07 

0716 27 63-07 

7216 57 53-67 

75 53 13-57 

72 06 23-17 

0 76 73-27 

733   

 

 

 

عملکرد مخازن نشان میدهد که تعدادی از میدانهای نفتی  نیز مطالعات ژئوشیمی و ارتباط بین مخازن آسماری وبنگستان:

یکدیگر ارتباط دارند.در میدان نفتی گچساران نیز بین دو مخزن آسماری وبنگستان  بنگستان با جنوب غرب ایران مخازن آسماری و

همانطور که میدانید بین دو مخزن آسماری وبنگستان سازند های پابده وگورپی قرارگرفته اند که سازند های  ارتباط وجود دارد

 مخزن هنگامی ممکن میگردد که سازندهای برقراری ارتباط بین دو پابده وگورپی از سنگ آهک شیلی وشیل تشکیل گردیده اند.
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پابده وگورپی در مخازن ونیز در سطح زمین نشان میدهد که این سازندها مطالعه ی سازندهای  پابده وگورپی شکننده باشند.

 قابلیت شکنندگی دارند.

 

 نتیجه گیری:

مطالعه ی آماری زاویه شیب شکستگی های سنگ مخزن در مغزه ی چاه ها نشان میدهد که زاویه شیب شکستگیهای مغزه -7

 مخزن قائم یانزدیک به قائم از سطح می باشد.

ل طولی در ناحیه ستیغ میدان شناخته شده اند.امتداد این گسلها موازی با محور تاقدیس وشیب آنها نیز به طرف تعدادی گس-2

 محور تاقدیس میباشد.                                               

رگی د خیلی بزشکستگی های طولی ناحیه ستیغ از نظر طول عرض وضخامت بخش برشی اطراف شکستگی اصلی دارای ابعا-0

 هستند بدلیل ابعادبزرگ این شکستگیها چاههای این ناحیه اکثرا تولید زیاد داشته وافت فشار آنها نیز خیلی کم میباشد.

  .بین مخازن آسماری وبنگستان میدان گچساران ارتباط وجود دارد-0

 میدهد که این سازند ها قابلیت شکنندگی دارند.سازندهای پابده وگورپی در مخازن ایران ونیز در تاقدیس های برون زده نشان -6
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