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  چکیده

مورد  یسنگ مخزن بعد از سنگ آهک آسمار یندومحوضه زاگرس است که به عنوان  یمخزن یاز سازندها یکیسازند سروک، 

 یه.کلای در صنعت نفت برخوردار است.یژهو یتاز اهم یمخزن یفیتک یابیو ارز یزیکیپتروف یپارامترها یینتوجه است. تع

 ی،پژوهش روش قطع ینپژوهش توسط نرم افزار ژئوالگ نسخه هفت صورت گرفته است. در ا یندر ا یزیکیمحاسبات پتروف

حجم  یانگین. م یمایی،چاه پ یالزم نگارها یحاتو اعمال تصح یرایشپس از و ین،ها استفاده شده است. همچنالگ یرتفس یبرا

و تخلخل مفید  050844برابر  )تخلخل ثانویه ( SPIو  054007 ( PHITکل )  ، تخلخل 054747اشباع آب  0583.0 یلش

استفاده از کراس مورد مطالعه با  یدانسازند سروک در م یتولوژیل یبترک یطی،مح یحاتباشد. بعد از انجام تصحمی 050740

از  ییریهمراه با درصد متغ ) کلسیت ( از سنگ آهک آن یتولوژیشد که ل ییشناساصوتی  -چگالی و نوترون -نوترونهای پالت

کتریکی در سازند مورد مطالعه رخساره ال تفاده از الگ های پتروفیزیکیدر نهایت با اساست.  یافته یلو ماسه سنگ تشک یلش

باشد. ها میرخساره یرنسبت به سا یمخزن کیفیت ترینباال یدارا فیروزه ایشد. که رنگ  تعیین(،  MRGC) با استفاده از روش

ها آن یکو تفک یهای مخزنرخساره یینروش و دقت قابل قبول آن در تع ینا یینپا ینههزیع و سر ،و کاربرد نسبتا آسان یینتع

 است. یتحائز اهم یارها بسرخساره یرسا از

 یکی، سازند سروک،کراس پالت، نرم افزار ژئوالگیزپتروف یابیارز ،حجم شیل: های کلیدیواژه

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:r.mashayekhi2015@yahoo.com
mailto:r.mashayekhi2015@yahoo.com
mailto:krezaeeparto@yahoo.com
mailto:krezaeeparto@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

 مقدمه : -1

برای اکتشاف نفت الزم است که دانش مطلوبی درباره شرایط زیر سطحی حوضه مورد مطالعه داشته باشیم. الزم بذکر است که 

تواند کامال متفاوت باشد. شیمی سیاالت، خلل و فرج، دما و فشار در زیر سطح ای به حوضه دیگر میوضهاین شرایط از ح

 (. 4834های نفتی داشته باشند ) رضایی، ممکن است اثرات اساسی و مهمی روی سیستم

ت از سنگ منشا به وجود باشد. وقتی که نف، یکی از عوامل اصلی و ضروری برای تجمع هیدروکربن می4نفتگیر یا تله نفتی

تواند به سطح زمین برسد مگر اینکه مانعی بر سر راه به سمت باال شروع به حرکت نموده و می 4های نفوذ پذیرآید از الیهمی

های حرکت رو به باالی آن قرار گیرد و بتواند در ساختاری به نام تله انباشته شود. اصطالحات متعددی برای توصیف بخش

 هستند. 8های طاقدیسیرود، که ساده ترین و فراوان ترین نفتگیر ها، نفتگیرار میمختلف به ک

تورونین است که یکی از مخازن مهم هیدروکربنی در حوضه -سازند سروک یکی از واحدهای گروه بنگستان با سن آلبین

ین سازند به صورت همشیب رود. اشودکه دومین سنگ مخزن بعد از سازند آهکی آسماری به شمار میزاگرس محسوب می

بروی سازند کژدمی قرارگرفته است در حالی که مرز باالیی آن با سازند ایالم بطور ناپیوستگی فرسایشی است. از این رو مخزن 

شود که نرخ تولید در چاههای مختلف متغییر است که سروک، افق اصی در تولید نفت در نواحی نفت خیز ایران محسوب می

های مختلف سازند باشد. با توجه به مخزنی بودن بخشت در خصوصیات پتروفیزیکی موجود در این سازند میدلیل این تفاو

 (. .483سروک، بررسی در ناحیه مورد مطالعه ضرورت دارد ) سحابی، 

است. در این ای برخوردار از اهمیت ویژهزنی و تعیین میزان شیل، تخلخل، اشباع آب و لیتولوؤی های مخامروزه ارزیابی سنگ

با پردازیم و سپس مطالعه نیز با در دست داشتن اطالعات نمودارهای پتروفیزیکی به تعیین کیفیت مخزنی سازند سروک می

ها بر اساس سارهپارامترهای پتروفیزیکی را ارزیابی کرده و در نهایت به تفسیر هر یک از رخ ی الکتریکی،هارخسارهاستفاده از 

 پردازیم.می اشباع آبمیزان شیل، تخلخل و 

ای دارند که تخمین مستقیم پارامترهای آنها های بسیار ناهمگن هستند و چنان ساختار پیچیدهمخازن هیدروکربنی، محیط

های غیر های متخلل، برخی از روشعمال امکان پذیر نیست. برای رفع مشکل اخیر و نیز بدست آوردن اطالعاتی از محیط

 ی و چاه پیمایی محبوبیت زیادی پیدا کرده اند.مسقیم مانند چاه آزمای

 

                                                           
1 Trap 
2 Permeability 
3 Anticline 
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پیشینه تحقیق  1-1  

 با بررسی مدارک موجود در مورد مطالعه سازند سروک نتایج زیر حاصل شد:

M.f shefred  ،4604  .بررسی تغییرات ضخامت گروه بنگستان سازند سروک با استفاده از لرزه نگاری و مطالعه صحرایی . 

 Hart ،4640ی سازند سروک و تعیین مهم ترین مخزن نفت بنگستان )آهک باالیی سروک و ایالم(.، بررس 

 . ارزیابی پتروفیزیکی مخزن بنگستان میدان نفتی بینک.4837هرمز. رضا، قالوند بهرام، نثارزاده علیزاده

 پارس گازی میدان در یفاز منطق تکنیک از استفاده با پیمایی چاه نمودارهای توسط را تراوایی(  4834-4830) روستایی

 .است کرده بررسی جنوبی

 .جاریسازند سروک در منطقه تنگ ب یمخزن اتیو خصوص اژنزید .4834.ررضایمی فرانک، موسو دالوند

. بررسی چینه نگاری سکانسی سازند سروک در شمال 4836ابوالقاسم.ی آباد ومیق یلیعاسادات، اسم این ضیمحسن، فی آل عل

 غرب بهبهان.

و  یبا مطالعات رسوب شناس یدالپر دانیسازند سروک در م یهای مخزنیژگیو ی. بررس4836. ژن،یب رانوندین آهنکار، بابوالحس

 .یکیزیپتروف یابیارز

های رسوبی با گسترش فرآیندهای دیاژنزی و کیفیت مخزنی بخش باالیی . ارتباط رخساره4836هنرمند جواد، مداحی ایرج. 

 دین بزرگ نفتی، جنوب غرب ایران.سازند سروک در یکی از میا

های الکتریکی . طبقه بندی رخساره4864محمودی سیده حمیده، موسوی حرمی سیدرضا، محبوبی اسدهلل، پیریایی علیرضا.

 های پتروفیزیکی سازند سروک و کژدمی.براساس داده

 تیفیکننده کعوامل کنترل یررسب .4864سجاد.اسماعیل پور  ،یمصطف حیدری ،اصغر ی، کشاورز ناصر، نادررجیا یمداح

 شادگان. ینفت دانیدر م یالرزه یهابا استفاده از داده یمخزن

های رخساره روش تلفیق از استفاده با مخزنی خصوصیات تعیین .4864. امیرضا علی، توسلی غبیشاوی بهمن، سلیمانی

 پتروفیزیکی.های داده با الکتریکی
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رد مطالعهموقعیت جغرافیایی میدان مو1-2  

 4840میدان نفتی مورد مطالعه بزرگترین میدان نفتی ایران و یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان است که کشف آن به سال 

کیلومتر و  44کیلومتر، عرض آن  00الی  .7گردد، بروی نقشه هم تراز سطحی، طول میدان در بخش ایرانی حدود باز می

به شرکت نفت و  04/44/4860باشد. مدیریت راهبردی این میدان در تاریخ تر مربع میکیلوم 60مساحت آن به طور تقریبی 

گردد )گزارش شرکت ملی نفت، حلقه چاه، تولید می 44هزار بشکه در روز از  0.گاز اروندان واگذار گردید که در حال حاضر 

4864.) 

کیلومتری جنوب غربی  0.زی ایران و عراق به فاصله تاقدیس میدان مورد مطالعه، در ناحیه دزفول شمالی در مجاورت خط مر

کیلومتری شمال غرب میدان  00کیلومتری غرب اهواز،  30های مجنون و نهر عراق،ساختمان جفیر در مجاورت ساختمان

جنوبی  –کیلومتری غرب سوسنگرد در منطقه هورالعظیم قرار گرفته است. این تاقدیس دارای روند شمالی  40دارخوین و 

 باشد.های دارخوین، خرمشهر هم جهت میجنوبی با ساختمان –ت. امتداد تاقدیس شمالی اس

درصد آن به صورت تخلیه طبیعی قابل  0میلیارد بشکه تخمین زده شده است که حدود  88الی  80ظرفیت این میدان 

در این میدان چهار الیه  د خواهد بود.هزار بشکه قابل تولی 400برداشت خواهد بود. با اجرای توسعه کامل این میدان روزانه 

این  4سروک، کژدمی، گدوان، فهلیان به عنوان سازندهای قابل بهره برداری شناخته شده است و اخیرا با حفر چاه شماره 

باشند. سازند سروک دارای نفت های ماسه سنگی کژدمی نیزحاوی نفت قابل تولید میهای نفتی ایالم و الیهمیدان، سازند

 ین است و سازندهای فهلیان، کژدمی، گدوان دارای نفت سبک هستند.سنگ

اهمیت میدان مورد مطالعه را بزرگی میدان از نظر وسعت، وجود مخازن نفتی مختلف، میزان نفت درجا و مجاورت آن با کشور 

ایی مشترک باشند، وجود توان عنوان کرد و احتمال این که میدان مورد مطالعه با میدان مجنون عراق در بخش هعراق، می

 (.4864دارد )مطالعات میدانی شرکت نفت، 

 

روش مطالعه  -2  

تورونین است که یکی از مخازن مهم هیدروکربنی در  –سازند سروک یکی از واحدهای کربناته گروه بنگستان به سن آلبین 

رود. این سازند به صورت هم ر میشود که دومین سنگ مخزن بعد از سازند آهکی آسماری به شماحوضه زاگرس محسوب می

شیب بروی سازند کژدمی قرار گرفته است در حالی مرز باالیی آن با سازند ایالم به طور ناپیوستگی فرسایشی است. از این رو 

های مختلف این مخزن شود که نرخ تولید در چاهمخزن سروک افقی اصلی در تولید نفت در نواحی نفت خیز ایران محسوب می
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های باشد. با توجه به مخزنی بودن بخشیر است که دلیل این تفاوت در خصوصیات پتروفیزیکی موجود در این سازند میمتغی

های مخزنی آن در نواحی مختلف به دقت بررسی شود، از مختلف سازند سروک در ناحیه مورد مطالعه ضرورت دارد تا ویژگی

یابی را انجام داد. در کلیه تحقیقات انجام شده روش کار به این صورت بوده که توان این ارزاین رو با اطالعات تحت االرضی می

های پتروفیزیکی مختلف و مقایسه این اطالعات با یکدیگر به ارزیابی کیفیت مخزن سازند سروک در میادین با استفاده از الگ

 مختلف نفتی پرداخته اند.

و انجام تصحیحات الزم، از روش ارزیابی پتروفیزیک قطعی استفاده شده  (Row Data)در این مطالعه، پس از وارد کردن دیتا 

 ,CGR, GR, RHOB-CORاست. با توجه به ورودی و تصحیحات الزم صورت گرفته، خروجی این قسمت که شامل نمودارهای

NPHI-COR, PEF, DRHO, LLS, LLD, MSFL ،ستون لیتولوژی ،PHIE, SWEری هر کدام باشد که با توجه به قرارگی، می

به رسم   MRGCهای الکتریکی از روش رخساره ها پرداخت. سپس با استفاده ازلیل آنتوان به تحدر ستون مورد نظر، می

 نمودارهای هیستوگرام شیل، تخلخل و اشباع آب  پرداخته شده است.

 ت:ها و نحوه اجرا به موارد زیر قابل تفکیک اسشرح روش تحقیق بر اساس هدف، نوع داده 

 الگ های پتروفیزیکی متداول.(Full Set) جمع آوری داده های رقومی

 جمع آوری اطالعات و گزارش های زمین شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی مربوط به منطقه مورد مطالعه. 

 جمع آوری اطالعات حفاری چاههای مورد بررسی در میادین مطالعه. 

 ای پتروفیزیکی مورد نیاز.انتخاب نرم افزار مناسب جهت محاسبه پارامتره

 اطالعات و در نهایت ترسیم نمودارهای پتروفیزیکی تفسیر شده. .به نرم افزار، پردازش7وارد کردن اطالعات خام پتروفیزیک

 .پتروفیزیکیارزیابی 

 :یافته ها 3

 کراس پالت نوترون چگالی 3-1

های د تفکیک این کراس پالت باال بوده و لیتولوژیشود. حپالت می RHOBدر برابر الگ  NPHIدر این کراس پالت مقادیر 

قاطی که با رنگ سبز مشخص شده ن( 4با توجه به جدول ) .کندرا به خوبی از هم جدا می 3و ماسه سنگی 4، دولومیتی0آهکی

                                                           
4 Petrophysical Raw data 
5 Processing 
6 Lime 
7 Dolomite 
8 Sandstone 
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ش داده توانند باشند، نقاطی که با رنگ آبی نمایباشند پس دارای لیتولوژی آهکی میمی .در حدود  PEFاند دارای عدد 

 (. 4864باشند و ماسه سنگی هستند ) فضلی و باقری، می 4کمتر از  PEFشوند دارای عدد می

 (Schulumerger, 1989) هااثر فتوالکتریک مربوط به تعدادی از کانی 1جدول 

PEF(b/e)    Minerals 

 کوارتز 806/1

 دولومیت 141/3

 کلسیت 460/5

 انیدریت 550/5
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 چگالی سازند سروک-کراس پالت نوترون 1شکل 

 

با توجه به  PEF(، به خوبی نمایان است که میزان قرائت الگ  4چگالی سازند سروک شکل )  –با توجه به کراس پالت نوترون 

و شیل،  ی  کم ماسه سنگهاهای چاه مورد نظر، لیتولوژی آن کربناته ) آهک ( که فراوانی کلسیت زیاد، با میان الیهداده

 باشد.همچنین دارای تخلخل نسبتا خوبی می

 صوتی سازند سروک –کراس پالت نوترون  3-2

همانگونه که در شکل زیر نمایان است، در این کراس پالت که شود. پالت می DTدر برابر  NPHIدر این کراس پالت مقادیر

رنگ آمیزی شده اند، لیتولوژی غالب آن کربناته ) آهک ( که  GRگ ها به وسیله الباشد، دادهمربوط به سازند سروک می

در  میزان کلسیت در آن فراوان است، دارای مقدار قابل ذکر ماسه سنگ و شیل، همچنین سازند سروک دارای تخلخل خوبی

 باشد.درصد می 40الی  .4حدود 
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 د سروکصوتی سازن-کراس پالت نوترون 4شکل 

 

 9محاسبه حجم شیل 3-3

حجم شیل یکی از اساسی ترین و مهم ترین پارامترهای مورد بررسی و توجه در کلیه مطالعات پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی 

های رسی موجود در مخزن است و یکی از مهم ترین پارامترهای مورد بررسی کیفیت مخزن است. حجم شیل به معنی کانی

ن دقیق کیفیت مخزنی و پارامترهای دیگر پتروفیزیکی مانند تخلخل، نوع و توزیع سیال مخزنی، لیتولوژی است و در واقع تعیی

 ( می باشد. 4. حجم شیل در چاه مورد مطالعه برابر جدول ) و تراوایی عمدتآ بر مبنای ارزیابی و تعیین این پارامتر است

 

 

                                                           
9 Shale olume Clculation 
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 حجم شیل در چاه مورد مطالعه2جدول 

 حداقل حجم شیل یانگین حجم شیلم حداکثر حجم شیل

1000 003650 0000 

 10محاسبه تخلخل 3-4

این  (Lusia, 1999).شود تخلخل کمیت اساسی مورد نیاز برای محاسبات حجمی مخزن و توصیف فابریک سنگ محسوب می

در  .8تا  4ها نیز قابل محاسبه است که دارای رنجی از پارامتر به صورت غیر مستقیم از طریق آنالیزهای پتروفیزیکی الگ

  (Lusia, 1983).تغییر است

گردد. مقدار ها تعیین میتخلخل سنگ و بخش هایی از خلل و فرج که توسط هیدروکربن اشغال گردیده از طریق نمودار

ای و توان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نمودارهای الکتریکی، هستهد هیدروکربن موجود در آن را میتخلخل و درص

 ( می باشد. 8مفدار تخلخل در چاه مورد مطالعه برابر با جدول )  ( Asquith,1982).صوتی یا سونیک اندازه گیری نمود

 هتخلخل چگالی کل، موثر و سونیک و ثانوی  3جدول      

000064 minPHIT 0000 minSPI 05040.0 min 0500.0 min 

001930 maxPHIT 00100 maxSPI 05030.0 max 050.4 max 
001084 meanPHIT 000301 meanSPI 0504.0 mean 050004.0 mean 

 

 محاسبه اشباع آب3-5

این مقدار به صورت درصد )%( بیان  (Schlumberger,1989).اشباع شدگی کسری از حجم منافذ اشغال شده توسط سیال است

گی شود. سیال مورد نظر در پتروفیزیک همان آب و هیدروکربن است. اشباع شدگی در یک محیط عبارت است از اشباع شدمی

و مجموعه همگی این مقادیر در سنگ برابر یک است.اشباع شدگی از  48و اشباع شدگی گاز 44، اشباع شدگی نفت44آب

ی اشباع آب، های مقاومتی محاسبه شود. اصلی ترین فرمول برای محاسبههای الگپارامترهایی است که باید با استفاده از داده

(. برای باال بردن دقت محاسبات اشباع آب سازند 4864گر است )فضلی و باقری، های دیباشد که پایه فرمولمی 47فرمول آرچی

 ( می باشد. 7میزان اشباع آب در چاه مورد مطالعه برابر جدول )  کنیماستفاده می Indonesiaرا از طریق آرچی و سپس 

 

                                                           
10 Porosity Calculation 
11 SW 
12 SO 
13 Sg 
14 Archi 

050400 meanPHI 0580.. maxPHI 0500 minPHI 
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 مختلف توسط نرم افزار یهامحاسبه اشباع آب به روش 4 جدول

000105 T minSW 000183 E IND minSW 0000 E AR minSW 000154 E minSW 
1000 T maxSW 00511 E IND maxSW 008095 E AR maxSW 1000 E maxSW 
0068 T meanSW 0048 E IND meanSW 003159 E meanSW 000414 E meanSW 

 

 

 الگ رخساره مفهوم 3-6

 محققان این. نمودند استفاده رخساره تعیین برای الگهای داده از ،.4پکتن - شل شرکت محققان بار اولین رسدمی نظر به

 محققان از بسیاری سپس. دادند نسبت پی سی سیمی دلتای درای ماسه خاصهای رخساره به را Sp الگ خاصهای طرح

 .مودن اشاره( Lenon, 1976 ) و( Pirson, 1977 ) کارهای به توانمی جمله از که نمودند استفاده شیوه این از نیز دیگر

 تعریف این در الگ رخساره. گردید ارائه(  (Serra, 1976 سرا وسیله به بار اولین آن امروزی معنی به الگ رخساره تعریف

 دیگرهای الیه از آن تشخیص باعث و بوده چینه الیه یک کننده مشخص که الگهای پاسخ ازای مجموعه از است عبارت

 زمین اطالعات اصلی منابع از یکی به تبدیل امروزهها الگ گیری، الگهای روش در پیشرفت و زمان گذشت با. گرددمی

 .اند شده نفتی کارهای در سطحی زیر شناسی

 Facimageهای مختلف بخش 3-6-1

Model Loges  

رد، چون ها وجود نداشود. اولویتی برای تعریف الگتعریف می Insertهای ورودی خوشه بندی، با استفاده از در این قسمت الگ

 -GR) کنیم عبارتند از: کند. الگ هایی که در این قسمت وارد میها را دو به دو بررسی و خوشه بندی مینرم افزار این الگ

COR  وDT  وNPHI- COR ) 

 باشد:به صورت زیر می Model Logها در تعریف الگ

 کنیم.، به تعداد الگ ها، کلیک میInsertالف( ابتدا بر روی گزینه 

کنیم.الزم بذکر است در این مرحله، واحد الگ مورد نظر، های مورد نظر را انتخاب میالگ Log Parameters(از قسمت ب

 کنیم.را بررسی می 40ی باالو پایین و مقیاسمحدوده

                                                           
15 Shell- Pectin 
16 Scale 
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 Associated Loges 

تراوایی یا یک الگ خام در چاه، کاربرد دارد و در کل، برای پیش بینی نمودارها مانند الگ  Supervisedاین قسمت برای حالت 

(. با توجه به اطالعات سازند سروک در میدان مورد مطالعه و همچنین روش غیر نظارتی، این  4864شود) مدنی، استفاده می

 گذریم.گزینه در مطالعات سازند سروک بی تاثیر بوده و از آن می

Training Data 

از منوی اصلی، عالمت مثبت  Training Data، با باز نمودن صفحه Model Logsها در قسمت در این قسمت بعد از تعریف الگ

و  44توان خروجی این فرایند را به دو صورت هیستوگرامها صورت گیرد. سپس میباالی صفحه ) + ( را زده تا آموزش داده

 (. 4864مشاهده نمود)مدنی،  43نمودار عرضی

 

 های الکتریکی سازند سروکای تعیین رخسارههای ورودی برهیستوگرام آموزش داده  3شکل 

                                                           
17 Histogram 
18 Crossplot 
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 به صورت نمودار عرضی برای سازند سروک Training Dataخروجی   4شکل 

 

 propagation 

که در باالی منوی اصلی فراخوانی  Insertگردد که با گزینه های مختلف خوشه بندی استفاده میدر این قسمت، از روش

 گردند:می

Multi Resolution Graph-based Clustering (MRGC) 

Dynamic Clustering (DYNCLUST ) 

Ascendant Hierarchical Clustering (AHC) .یک روش سلسله مراتبی است 

Self Organizing Map (SOM)  
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ا هبرای پیدا کردن شباهت بین دو سری از داده ،Similarity Threshold Method ( STM )های دیگر نظیر، همچنین از روش

(. 4864شود) مدنی، برای پیش بینی یک پارامتر نظیر تراوایی استفاده می Artificial Neural Network ( ANN )یا از روش 

 دهیم.انجام می (MRGC )الزم بذکر است مطالعات سازند سروک در میدان مورد مطالعه را براساس تفکیک چندگانه تصویر 

 

 

 الکتریکی تعیین شده در چاه مورد مطالعه در سازند سروک الگ پتروفیزیکی و رخساره های 5شکل 
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 MRGC (EFAC.COLOR)با رنگ  PHIEهیستوگرام 6شکل 
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ترسیم شده است. در هیستوگرام  MRGCبرای چاه مورد نظر در سازند سروک، یک هیستوگرام با رنگ  0های با توجه به شکل

ای و سبز کم رنگ های فیروزهدرصد احتماال غیر مخزنی بوده، رخساره .ز ی قرمز، آبی، زرد با تخلخل کمتر افوق سه رخساره

باشد. در این درصد کمتر می 70باشند. تخلخل در سازندهای کربناته به طور معمول از درصد می .4دارای تخلخل حدود 

(. با توجه  4868قاسم العسکری، )  گیرنددرصد یا بیشتر باشد، سنگ کربناته را تولید کننده در نظر می 0مخازن اگر تخلخل 

 باشد.درصد، چاه مورد مطالعه دارای خاصیت مناسب از منظر تخلخل می .4به کربناته بودن سازند سروک و تخلخل در حدود 

 

 

 MRGC (EFAC.COLOR)هیستوگرام اشباع آب با رنگ  7شکل 

گویند. تغییرات بین درجه کل سنگ میدرجه اشباع سیال سنگ را نسبت حجم سیال موجود در فضاهای سنگ به حجم 

های کربناته درجه اشباع ها است. در سنگهای کربناته بیشتر از ماسه سنگاشباع آب و تخلخل در ناحیه تولیدی برای سنگ

گیرند. این نقطه بسیار نزدیک به نقطه هم ارز قسمت مورد تهاجم است) قاسم درصد را به عنوان حد نهایی در نظر می 50آب 

 (. 4868لعسکری، ا
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درصد و درجه اشباع آب  14.5همان طور که نمایان است؛ رخساره سبز کم رنگ دارای تخلخل در حدود  4و  0های در شکل

)تخلخل باال و اشباع شدگی آب باال(،  0.47درصد و اشباع شدگی آب  13.9ای با تخلخل نفتی بوده است. رخساره فیروزه 0.39

ا درجه اشباع آب در این قسمت باال بوده و نزدیک نقطه مورد مهاجم است. ولی رخساره آبی پرنگ، احتماال آبزده بوده؛ زیر

و رخساره  0.729درصد و اشباع شدگی آب  4.6، رخساره زرد دارای تخلخل  0.83 درصد و اشباع شدگی آب 4تخلخل آن 

 باشند.خلخل کم و اشباع شدگی آب باال میفاقد کیفیت مخزنی، بدلیل ت 0.48درصد و اشباع شدگی  2.9قرمز با تخلخل 

. 

 

 MRGC (EFAC.COLOR)هیستوگرام حجم کوارتز با رنگ   8شکل 

های کربناته ) رخساره های، سبز، قرمز، آبی( دارای حجم کوارتز در (، فاسیس3با توجه به هیستوگرام حجم کوارتز، شکل )

توان باشد. لذا میدرصد می 10ی زرد درصد و در رخساره 34ای زهی فیروباشند، ولی حجم کوارتز در رخسارهحدود صفر می

 باشد.نتیجه گرفت لیتولوژی چاه مورد مطالعه کربناته می

درصد و میزان اشباع آب  .475و تخلخل  V/V 0547( رخساره سبز رنگ با حجم شیل  3و  4و  0با توجه به شکل های )  

V/V 0586  درصد که گاها در بعضی نواحی به  48و همچنین رخساره فیروزه ای با تخلخل دارای کیفیت مخزنی متوسط بوده

دارای کیفیت مخزنی  V/V0574 تا   V/V 0543و میزان اشباع آب  V/V 0540درصد نیز می رسد و میزان شیل کمتر از  40
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دارای کیفیت مخزنی ضعیف بوده و اشباع آب باال  V/V 0580درصد و میزان شیل باالی  7باال می باشد.رخساره زرد با تخلخل 

 و همچنین دو رخساره آبی و قرمز بدلیل میزان کم تخلخل و اشباع و شیل باال فاقد کیفیت مخزنی می باشند.

 

 بحث و نتیجه گیری -4

مطالعه حاضر به بررسی سازند سروک در میدان مورد مطالعه) این میدان، در ناحیه دزفول شمالی در مجاورت خط مرزی ایران 

کیلومتری غرب  30های مجنون و نهر عراق،کیلومتری جنوب غربی ساختمان جفیر در مجاورت ساختمان 0.و عراق به فاصله 

کیلومتری غرب سوسنگرد در منطقه هورالعظیم قرار گرفته است(  40کیلومتری شمال غرب میدان دارخوین و  00اهواز، 

 ی در این چاه نتایج زیر حاصل شد:های مورد بررسصورت گرفت. که پس از ارزیابی توالی

های صوتی، لیتولوژی در توالی-چگالی و نوترون-(با استفاده از نمودارهای متقاطع، تعیین لیتولوژی شامل نمودارهای نوترون4

و مقدار متوسط شیل  057344مورد ارزیابی سازند سروک در چاه مورد مطالعه مخلوطی از ، آهک) کلسیت ( با میانگین 

 تعیین شد..05404ماسه سنگ با میانگین  0583.0

 PHIT )، تخلخل کل 054747اشباع آب  0583.0( با استفاده از الگ ها و محاسبات پتروفیزیکی شامل میانگین حجم شیل 4

در چاه مورد نظر محاسبه شد. با  050844 (SPI )و مقدار تخلخل ثانویه 050740برابر با  (PHIE)و تخلخل مفید  054007 (

 باشد.به پارامترهای فیزیکی محاسبه شده، چاه مورد نظر دارای کیفیت مخزنی مطلوبی می توجه

دهد که سازند سروک از تخلخل مناسبی برخوردار است و تغییرات تخلخل در میدان های چاه پیمایی نشان می( آنالیز داده8

 ها از نوع مفید است.اکثر این تخلخل شود کهچندان زیاد نیست و با توجه به مقدار پایین حجم شیل مشاهده می

صوتی تعیین شده است. تمام این  –چگالی و نوترون  –( لیتولوژی سازند سروک در چاه مورد مطالعه با استفاده از نوترون 7

 شود.های شیلی و ماسه سنگی دیده میی لیتولوژی غالب کربناته) آهکی (که در برخی نواحی الیهها نشان دهندهروش

 

 پیشنهادات 4-1

 محاسبه موثر تخلخل میزان از تراوایی شودمی سبب مطالعه، مورد چاه حفاری هایمغزه آنالیز اطالعات به دسترسی عدم  .4

 محاسبه تراوایی بین تطابقی اطالعات این بودن موجود صورت در شودمی پیشنهاد. کنیممی محاسبه تخلخل هایالگ از شود،

 تراوایی مدل روش، دو هر در پارامتر این باالی همبستگی صورت در و گیرد صورت مطالعه مورد اهچ در مغزه تراوایی با شده

 .شود استفاده میدان این هایچاه سایر در شده استفاده
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 دقت با آنالیزهایی برای. کنندمی تهیه چاه دیواره از واقعی تصویر که .(…FMI 5) گر تصویر نمودارهای از شودمی پیشنهاد .4

.شود استفاده التربا
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