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 چکیده 

  حاضر   مطالعۀ.  رودبه شمار میخلیج فارس  زاگرس و  در  های مخزنی تولیدی  یکی از مهمترین افقآپتین  به سن    داریانسازند  

های سنگی با استفاده از  تعیین گونهو پتروفیزیکی به منظور    پتروگرافی، مخزنی بر پایۀ تلفیق نتایج بدست آمده از مطالعات  

خلیج فارس انجام    شرقیهای بخش  ارزیابی کیفیت مخزنی سازند داریان در یکی از میداننهایی  و با هدف    مرسومهای  روش

های مورد مطالعه منجر به  سازند در چاهتهیه شده از این  بر روی مقاطع نازک میکروسکوپی    پتروگرافی   مطالعاتگرفته است.  

  ،اند. بر این اساسرسوب کردهداخلی    و   حوضه، رمپ بیرونی، میانی  زیرمحیط  پنجدر    شد کهرخساره رسوبی  ریزنه  شناسایی  

همچنین عوارضی از  .  است  شدهپیشنهاد  سکوی کربناته از نوع رمپ    مورد مطالعه میدان  محیط رسوبگذاری سازند داریان در  

به عنوان مهمترین    انحالل، دولومیتی شدن، شکستگی، میکرایتی شدن، تراکم )مکانیکی و شیمیایی( و زیست آشفتگی  قبیل

)روش    واحد جریان هیدرولیکیشش   تعداد ،های تخلخل و تراوایی مغزهبر مبنای داده. ه استفرایندهای دیاژنزی شناسایی شد 

های تخلخل و تراوایی  برمبنای دادهشناسایی گردید.  لوسیا    گونۀ سنگی سه  و    گونه سنگی وینلندچهار  ،  نشانگر زون جریان(

  بر مبنای  واحد جریان هیدرولیکی و پنج    تعداد  از روش نشانگر زون جریان،  ، با استفادهنیز  الگهای  از داده  زده شده  تخمین

با بکارگیری  ،  همچنین گردید.  شناسایی    ای(زون مخزنی و غیرمخزنی )سدی و تله شش    تعداد   ای اصالح شدۀ لورنز، نمودار چینه

  تشابهمطالعه    نیمختلف استفاده شده در ا  یها روش  جینتا  سهی مقا  .گردید  تفکیکرخساره الکتریکی  هفت    تعداد،  MRGCروش  

نگاه    کی  در.  دارد  گریکدیبا    ج ی نتا  یاز همخوان  یحاک  یبا مطالعات پتروگراف  هاآن  ونیبراسیکال  و  دهندیم  نشان  را  یکینزد  نسبتاً



 

 

دار  یمخزن  تیفیک  ،یکل رخساره  همراه  که  HST  یارخساره  دستهدر    انی سازند  غالب    ی هابا    ی هارخساره  و   دارلیفسدانه 

  دیتول ش یافزا ی منطقه هدف در راستا تواند یکه م باشدیم شتریب هستند،  یرمپ داخل یارخساره کمربند به مربوط یباندستون

  یحوضه و رمپ خارج  یارخساره  ی کمربندها  به  مربوط گل غالب    یها رخساره  ن،یبر خالف ا  .در نظر گرفته شود  نی ادیو توسعه م

   .شوندیم شامل  را  انی دار سازند نیی پا  تیفیک با  یواحدها  ، TSTدر دسته رخساره 

 های الکتریکی، سازند داریان، خلیج فارس ، واحدهای جریانی هیدرولیکی، رخسارهمخزنی گونه سنگی کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1

-زمینپارامترهای  های پتروفیزیکی و  بهترین روش برای برقراری ارتباط بین داده  1مخزنی  های سنگیاستفاده از مفهوم گونه

های تک بعدی پتروفیزیکی با  با استفاده از این مفهوم، داده  مخزن  باشد. از همین رو، برای تخمین رفتار جریانیشناسی می

تلفیق میداده و  [1]شوند  های سه بعدی پتروگرافی  با هدف دستهتعیین گونه. شناسایی  ها براساس  بندی سنگهای سنگی 

   کنند میامکان پذیر  های سه بعدی مخزنی را  مشابه، ساخت مدل  مخزنی یکسان و متعاقباً رفتار دینامیکی تقریباً های  ویژگی

بندی یک  فیت مخزنی و گاهی زونکی  و ارزیابی  های سنگی یکی از مفیدترین مطالعات به منظور تحلیل. تفکیک گونه[3 , 2]

سازی  های سنگی از عوامل تأثیرگذار بر روی حجم نفت و گاز درجا هستند و به توانایی سنگ برای ذخیرهچرا که گونه  مخزن است

می مرتبط  منافذ سنگ  اندازه  توزیع  نیز  و  )تراوایی(  آن  انتقال  و  )تخلخل(  مختلفی  روش  .[4]  باشند سیال  تعیین  برای  های 

به دلیل  ها استفاده نمود. توان از آنمی ، وجود دارد که با توجه به کمیت و کیفیت اطالعات در دسترس  مخزن های سنگیگونه

بندی انواع سنگ مناسب است که بتوان  گیری پارامترهای استاتیکی و دینامیکی مخزن، روشی برای دستهمحدودیت در اندازه

گیری کرد و با توجه به همبستگی اطالعات، رفتار دینامیکی و اثرات سنگ و سیال بهتر  بیشتری را اندازهپارامترهای استاتیکی  

ای  توان به واحدهای جریان هیدرولیکی براساس نشانگر زون جریان، نمودار چینههای موجود میاز بین روشدر آن تعریف شود.  

قرار  محققین  های متداولی هستند که مبنای مطالعات بسیاری از که روشهای الکتریکی اشاره کرد اصالح شدۀ لورنز و رخساره

  منشأ،  سنگ   یچهاربعد   عیتوز  ارائه   و   ینیبشیپ   در  یرسطحیز   چارچوب  کی   عنوان  به  یسکانس  ینگارنهیچ.  [11-5]  اند گرفته  

  ینگار نهیچ  چارچوب   در   هاآن  دادن  قرار  و  ی اژنز ید  و  یرسوب  عوارض  کامل   شناخت  با باشد.    ی م  موثر   سنگپوش  و  مخزن

 
1 Reservoir rock type: RRT 



 

 

  مخزن  درون  در  هاسکانس  عیتوز .  بود  خواهد  ریپذ  امکان  یچاه نی فواصل ب  در  یمخزن  ات یخصوص  ینیبشیو پ  یبررس  ،یسکانس

  ن ییتع  توانیم  یسکانس  ینگارنهیچ  مطالعه  باهستند.    برخوردار  ییبسزا   تیاهم  از  یرمخزنیغ  و   یمخزن  ی واحدها  عیتوز  درک  در

  ی سکانس  ینگارنهیچ  ریتفسرو،    نی ا  از.  داشت  خواهندرا    یمخزن  لیپتانس  نیشتریب  یارخساره  یهادسته  از  بخشکه کدام    کرد

  در   یگروه خام  سازند   نیترجوانعنوان    به  انیدار  سازند .  ندینمایم  فایا  ینفت  نیادیم  توسعهاکتشاف و    در  یمهم  اریبس  نقش

  در  یمخزن  یسازندها   نیمهمتراز    یکیاست و    تیحائز اهم  یمخزن   لیبا دارا بودن پتانس  یو در موارد یدروکربوریسنگ ه  نقش

  است  شده  شناختهفارس    جیدر مرکز خل  بانیگل پشت  تیکربناته و ماه  یشناسسنگ  با  و   رود  یم   شمار  بهفارس    جی خل  و زاگرس  

  مهم  ی هاسنگپوش  منشأ،  سنگ  عنوان   به   دو  هر   که   گدوان و    یدو سازند کژدم  ن یدر ب  انیگرفتن سازند دار  قرار.  [37-38 ,21]

انواع    ، های مرسومدر این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از روش  .[20]  است   افزوده   یژگی و   ن ی ا  تیاهم  بر   اند شده  یمعرف

. در  (A-1 )شکل  تفکیک و توصیف شوند خلیج فارس شرقی بخش یکی از میادین در سازند داریان در  مخزنی های سنگی گونه

های مختلف با آنچه که از مطالعات پتروگرافی  و با کالیبراسیون نتایج روش  ،های مختلف با هم مقایسه گردندادامه نتایج روش

های مخزنی  ها جهت شناخت بهتر زونبدست آمده است نقاط ضعف و قوت هر روش به طور جداگانه بیان گردد، تا بتوان از آن

 استفاده کرد.  

 

 شناسی شناسی و چینه زمین -2

ای در  در کرتاسۀ پیشین قسمت شمال شرقی صفحۀ عربی )شامل خلیج فارس و زاگرس( به صورت یک حاشیۀ غیرفعال قاره

عربی شرایط  . در این زمان، این بخش از صفحۀ  [13-12]  جنوب خط استوا( قرار داشته است  15°تا    10°نیمکرۀ جنوبی )بین  

  های تفریقی، حرکات هالوکینتیک ای را متحمل شده است، به طوری که شکل حوضۀ رسوبی تحت تأثیر حرارتساختی ویژهزمین

میش و  -های خارگسنگی کششی )نظیر گسلهای پیمربوط به سری هرمز و فعالیت مجدد گسل  )مرتبط با حرکت نمک(

 . [16-14] شلفی شده استهای درونها و حوضهل باالآمدگیهندیجان( قرار گرفته و این امر موجب تشکی

  یو کژدم  2باب   شلفیدرون  ۀحوض دو  که    هکم عمق بود  ۀکربنات  یسکو   کیفارس    جیخل  یعموم  ی رسوب  طی، محکرتاسۀ پیشین در  

ترتیب آن  به  و شمال غرب  تا جنوب شرق  این  توالی  .[16 ,12]اند  داشته  جای  در جنوب  بر روی  داریان  های کربناتۀ سازند 

 
2 Bab 



 

 

باشد، در محل برش  . این سازند که جوانترین سازند گروه خامی می[19-17]اند  سکوهای کم عمق در طول آپتین توسعه یافته

ای خشن و برجسته متعلق به محیط دریایی کم عمق  ای تا خاکستری رنگ، ضخیم الیه تا تودهالگو شامل سنگ آهک قهوه

 . [20]شود در آن اربیتولین به فراوانی یافت می است که

 
: نمایش موقعیت میدان مورد مطالعه در جنوب ایران، قسمت شرقی خلیج فارس، همراه با عناصر ساختاری اصلی  A -1شکل 

  نیش یپ ن یدر آپت یصفحه عرب نه یرید ی ای: جغرافB  . [9] )اقباس با تغییراتی از هاها و فرورفتگیهای اصلی، بلندیمانند گسل

[21] C :ساختی بزرگ صفحۀ عربی نشان داده شده  شناسی کرتاسه در خلیج فارس و نواحی مجاور آن و نیز تحوالت زمین چینه



 

 

-شناسی آن در زیر یک ناپیوستگی قابل ردیابی ناحیهارزهای چینهشود، سازند داریان ایران و هماست. همانطور که مشاهده می

   . [21] از )اقتباس شودقرار دارند که به عنوان ناپیوستگی آپتین پسین شناخته میای 

  ییو باال  ینییرا به دو قسمت پا   انیسازند دار،  شودیم  دهینام  یکژدم  ۀزبانکه    یرنام/ یلیواحد ش  کیفارس،    جیدر غرب خل

معروف   اینهیدو واحد سنگ چ ی، به ترتیب توسطو فوقان یتحتان یها در قسمت ان یفارس، سازند دار ج یدر خل .کندیم میتقس

به صورت پیوسته بر روی سازند گدوان    به طوری که   شودی( محدود ملی )ش  ی( و کژدمیگدوان )مارن و آهک مارن  ی به سازندها

  و  عمان  ،طر ق  یعنی)فارس    ج یخل  یعرب  یها در بخش.  (B-1  )شکل و با مرز ناپیوسته در زیر سازند کژدمی قرار گرفته است  

وجود    لیسازند به دل  ن یا  ،نواحی  ایندر    .شودیشناخته م  ابیعنوان سازند شعتحت    نیآپت  رسوبی  توالی(،  ربی امارات متحده ع

در    مورد مطالعه در این پژوهشمیدان  .  [22]از    شود یم  میو باال تقس  ن ییباب به دو بخش پا   شلفی درونای  حوضه  یها نهشته

باشد. نفت تولیدی این میدان در سه  فارس واقع شده است که میدان مشترک نفتی بین ایران و امارات میبخش مرکزی خلیج  

و سازند داریان مهمترین    مخزن کربناتۀ سورمه باالیی، داریان و سروک باالیی به سن ژوراسیک باالیی تا کرتاسه میانی قرار دارد

  ضخامت  به،  4)زون    ن یریز  ۀشامل کربنات   واحد به چهار    میقابل تقس  انیدارسازند    ، دانیم  نیا  در.  [23]افق مخزنی آن است  

  ۀ کربنات  ،( متر  38به ضخامت متوسط حدود    باب  ا ی   یکژدم  ۀن ، زبا3)زون    ی انیم  ی تیلیآرژ  آهک  سنگ   ، (متر  27  حدود   متوسط

  ( متر  9  حدود  متوسط  ضخامت  به ،  1)زون    ی فوقان  ی تیلیآهک آرژ  سنگ و    ( متر  36  حدود   متوسط  ضخامت   به ،  2)زون    یی باال

 رود.  از بین مینهایتاً لیتی فوقانی به سمت شمال میدان به تدریج نازک شده و یسنگ آهک آرژ واحدالبته  .  (2)شکل  باشدیم

 

 ها و روش مطالعه داده  -3

داده مبنای  بر  میدان  این مطالعه  از یک  واقع  های شش چاه  منظور  خلیج  بخش شرقی  در  نفتی  به  انجام شده است.  فارس 

مغزه نظیر  از اطالعاتی  این مطالعه،  اهداف  به  و خردهدستیابی  دادهها  و  پتروفیزیکی  نمودارهای  و  های حفاری،  های تخلخل 

 تراوایی مغزه استفاده شده است.  

 

 ی پتروگراف  - 1-3



 

 

مقطع نازک    280فرایندهای دیاژنزی در سازند داریان، تعداد  های رسوبی و  در بخش مطالعۀ پتروگرافی به منظور تعیین رخساره

ها  اند. نامگذاری رخسارههای حفاری مورد استفاده قرار گرفتهمتر( و خرده  235ها )جمعاَ به متراژ  میکروسکوپی تهیه شده از مغزه

های استاندارد  های تعیین شده با رخسارهسپس رخساره  است.  انجام شده  [25]و امری و کلوان    [24]از روش دانهام  با استفاده  

شده  [26]فلوگل   داده  تعاند.  مطابقت  منظور  پ  یرسوب  هایسکانس   ن ییبه  روش  )-شروندهیاز  -Transgresssiveپسرونده 

Regressiveهای دسته رخساره ص یتشخ را ی( استفاده شده است، ز LST   وFRST  برای شناسایی   .[44-42] نبوده است ر یامکان پذ

نمونه پالگ مغزه و    48های تخلخل و تراوایی مغزه به تعداد  های سنگی مخزنی در سازند داریان، براساس دادهو تعیین گونه

واحدهای جریان هیدرولیکی با  تعیین های  پیمایی، از روشهای تخلخل و تراوایی تخمینی از روی نمودارهای چاههمچنین داده

روش محاسباتی شعاع گلوگاه حفرات با استفاده از  ، [40] ای اصالح شدۀ لورنزنشانگر زون جریان، نمودار چینهاستفاده از روش 

 .ه استاستفاده شد [41]لوسیا  های پتروفیزیکیکالس و  [39] وینلندمعادله 

 

 ی کیدرولیه  یانی جر  یواحدها  - 2-3

مطرح شده و سپس توسط سایر    [27]روش تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی به وسیلۀ نشانگر زون جریان ابتدا توسط آمافوله  

شود  ( مشخص میFZI( براساس نشانگر زون جریانی ) HFUمحققان توسعه یافته است. در این روش هر واحد جریان هیدرولیکی )

( و توزیع هندسی فضای خالی )که به صورت شاخص کیفیت مخزنی کمی  εفضای خالی )تواند برحسب روابط بین حجم  که می

 شود( به صورت زیر محاسبه شود:می

Log RQI = Log FZI + Log ε          (1) 

 گردد: به صورت زیر محاسبه می PMRیا    εکه در آن 

ε = 
φ

1− φ
          (2) 

 الت زیر محاسبه شوند:توانند با استفاده از معادمی RQIو    FZIمقادیر 

RQI = 0.0314 √
K

𝜑
          (3) 

FZI = 
RQI

φ
          (4) 



 

 

 نلند یو   یسنگ ی هاگونه -3-3

آن شعاع گلوگاه در شرایطی که   براساس  وینلند روشی است که  از طریق    35روش  اشباع گردد،  توسط جیوه  منافذ  درصد 

کنندۀ هر دو فابریک رسوبی  دهد که منعکسهای سنگی را ارائه میگونهشود. روش وینلند نمودارهای فشار موئینه محاسبه می

 و دیاژنزی است.  



 

 

 

 های مورد مطالعه.  ای آن در بین چاهتطابق سازند داریان و واحدهای سنگ چینه -2شکل 



 

 

های مخزنی  دهد و ابزاری مناسب جهت تعیین زونارائه میهای با نسبت تخلخل به تراوایی ثابت را این واحدهای جریانی، زون

 نتایج روش وینلند را به صورت معادلۀ زیر منتشر کرد:  [29]. کلودزی [28]باشد از غیرمخزنی می

)          (5)φ0.864 * Log ( –= 0.732 + 0.588 * Log (k)  35Log R 

،  ϕدارسی(، و  ، تراوایی )برحسب میلیKدرصد جیوه )برحسب میکرون(،    35، شعاع گلوگاه منافذ در اشباع  R35در این رابطه  

 باشد.  تخلخل )برحسب درصد( می

 

 لورنز  روش  به   یمخزن  ی زون بند  - 4-3

ها برای دستیابی به حداقل تعداد واحدهای جریانی در مخزن  ( یکی از بهترین روشSMLPلورنز )ای اصالح شدۀ  چینهنمودار  

شناسی  ، با حفظ ترتیب چینهدر مقابل ظرفیت تجمعی ذخیرهجریانی  تجمعی  نمودار براساس رسم ظرفیت  این    .[7 ,1]است  

تعیین واحدهای  ، بیانگر تغییرات در خواص مخزنی محیط متخلخل است. روش کار  SMLPباشد. نقاط عطف در نمودار  ها میآن

(  K/φجریانی به روش لورنز بدین صورت است که ابتدا تخلخل و تراوایی پیوسته )طول به طول( و نسبت تراوایی به تخلخل )

  عمق ( و تخلخل در  k*h. سپس، حاصلضرب تراوایی در عمق مربوطه )[1]شوند  شناسی مرتب میمتناسب در یک نظم چینه

برای  شوند.  های بدست آمده به ترتیب با عنوان ظرفیت جریان و ظرفیت ذخیره نامیده میداده.  دگردمی( محاسبه  ϕ*hمربوطه )

 شوند: جمعی ذخیره به صورت زیر محاسبه ترسیم نمودار لورنز الزم است دو پارامتر ظرفیت تجمعی جریان و ظرفیت ت

(6)          Totalh) / nh – n(h n+ ... +  Totalh) / 2h – 1(h 1+  Totalh) / 2h – 1(h 1=  cumh 

(7)          Total) / khnh – n(h n+ ... + k Total) / kh2h – 1(h 1+  Total) / kh2h – 1(h 1= k cumkh 

 

 ایلوس ی کیزیپتروف یهاکالس  - ۵-3

تراوایی مخازن کربناته پیشنهاد دادند که در محور  های سنگی و تخمین  نموداری را برای تعیین گونه  [30]لوسیا و همکاران  

ای و تراوایی برای  های تخلخل بین دانهای و در محور عمودی آن تراوایی قرار دارد. با پیاده نمودن دادهافقی آن تخلخل بین دانه

ای و  های تخلخل بین دانههای پتروفیزیکی آن را بدست آورد. همچنین با پیاده نمودن دادهتوان کالسهر مخزن کربناته، می



 

 

توان تراوایی را محاسبه  توان عدد فابریک سنگ را بدست آورد که با بدست آوردن آن میتراوایی برای هر مخزن کربناته، می

 . [30]نمود 

 

 یکیالکتر یهارخساره  -۶-3

ها( به کمک  محتوای سیال آنها )براساس خصوصیات فیزیکی و  بندی سنگرخسارۀ الکتریکی یک روش برای دستهمفهوم  

شناسی )رسوبی و دیاژنزی( مخزن باشد؛ به ویژه  های زمینتواند نشان دهندۀ تغییر ویژگیپیمایی است که مینمودارهای چاه

های  های سنگی مخزنی در سازند داریان در چاهگونهتعیین    شناسایی و به منظور  .  [31]در مواردی که مغزه در دسترس نباشد  

 ,ILD  ر ی( و مقاومت )نظNPHI)  نوترون(،  DT)  صوت   ، (GR)  گاما  لی قباز    ی کیزیپتروف  ینمودارها  ی هادادهمورد مطالعه، براساس  

MLL)    افزار ژئوالگ( استفاده شد)در نرم  3بندی چند تفکیکی بر پایه نمودار روش خوشهمفهوم رخسارۀ الکتریکی براساس  از  

باشد،  بندی سلسله مراتبی میتلفیقی از هوش مصنوعی و خوشهکه    MRGCروش  در  . [32])برای مطالعه بیشتر رجوع شود به  

 5و شاخص همسایگی   4د. این روش از پارامترهایی به نام نمایندگی هستهگردها استخراج میبه طور خودکار تعداد بهینۀ خوشه

 . کنداستفاده می

 

 نتایج  -4

 و فرایندهای دیاژنزی   های رسوبیرخساره  - 4-1

رخسارۀ رسوبی گردیده است    9تعداد    منجر به شناخت  های مورد مطالعه  مقاطع نازک سازند داریان در چاه  مطالعه پتروگرافی

با توجه  .  (3شکل  ؛  1جدول،  )  [ 34-33 ,21]  انددرونی نهشته شدهرمپ    و   میانیرمپ  بیرونی،    رمپ،  های حوضه که در زیرمحیط

  [21]  همکاران  و   یمهراب  توسط  قبالًمورد مطالعه    یها چاه  در  مربوطه  یها طیرمحیز  همراه  به  شده  یی شناسا  ی هارخسارهبه اینکه  

  و  فیتوص  از   مطالعه،   ح ینتا  کردن  کارآمدتراز تکرار مطالب و    ی ریمنظور جلوگ  بهرو،    ن یا  از .  اند شده  داده  شرح   مفصل   طور  به

 
3 MRGC 
4 KRI 
5 NI 



 

 

در شکل    ها آن  یکروسکوپیم  ر یتصاو   و  1  جدول  در  هازرخسارهی ر  به   مربوط   اطالعاتخالصه    وشد    یچشم پوش  ها رخساره  ریتفس

های کربناته سازند داریان در یک محیط کربناته وسیع کم عمق با شیب  رسد نهشتهبه طور کلی به نظر می  .است  شده  ئهاار  3

ای نیز  ها و محیط رسوبی این سازند در مقیاس ناحیهرخساره  اند. رسوبگذاری کردهخیلی کم شبیه به یک محیط رمپ کربناته  

درون    در نظر گرفته شده است که حوضه  رمپ  کربناته  به صورت پلتفرمبدقت مورد مطالعه قرار گرفته است و محیط رسوبی  

    .[ 21] گرفته استبر خلیج فارس در  شرقیبخش شلفی باب را در 

که   آنجایی  توالیاز  نهایی  مخزنی  کیفیت  تعیین  در  مهمی  نقش  دیاژنزی  میفرایندهای  ایفا  کربناته  فرایندهای  های  نمایند، 

اند. مهمترین فرایندهای دیاژنزی در این سازند شامل انحالل،  های مورد مطالعه بررسی شدهدیاژنزی در سازند داریان در چاه

 (.1باشند )جدول کانیکی و شیمیایی( و زیست آشفتگی میدولومیتی شدن، شکستگی، میکرایتی شدن، تراکم )م

 
 . های مورد مطالعهشده در سازند داریان در چاههای رسوبی شناساییرخسارهریز   -1جدول 

 کد ریزرخساره  نام ریزرخساره  زیرمحیط رسوبی  فرایندهای دیاژنزی 

 میکرایتی شدن، دولومیتی شدن 

 حوضه 

 MF-1 مادستون تا وکستون حاوی فرامینیفرهای پالژیک 

میکرایتی شدن، دولومیتی شدن،  

 زیست آشفتگی، تراکم شیمیایی
 MF-2 وکستون حاوی گاستروپودهای پالژیک

میکرایتی شدن، دولومیتی شدن،  

 زیست آشفتگی، تراکم شیمیایی
 MF-3 دار مادستون تا وکستون بایوکلست رمپ بیرونی 

میکرایتی شدن، دولومیتی شدن،  

 رمپ میانی  زیست آشفتگی، تراکم شیمیایی
 MF-4 دار مادستون تا وکستون اربیتولین و بایوکلست

 MF-5 فلوتستون لیتوکودیوم و فرامینیفرا  میکرایتی شدن، انحالل 

 میکرایتی شدن، انحالل 

رمپ داخلی  

 )الگون( 

 MF-6 باندستون 

دولومیتی شدن،  میکرایتی شدن،  

 زیست آشفتگی، تراکم شیمیایی
 MF-7 دار پکستون تا وکستون فرامینیفر و اینتراکلست

 MF-8 ای وکستون تا پکستون بایوکلست مختلط و ماسه تراکم، شکستگی، زیست آشفتگی 

 MF-9 مارن  زیست آشفتگی



 

 

 

  هر در  یرسوب  یهارخساره ی کروسکوپی م ری تصاومورد مطالعه و   دان یدر م ان یسازند دار یرسوب طی مح کی شمات مدل  -3 شکل

  یارخساره کمربند یارخساره  ریتصاو : D و C ،ی رمپ داخل  یارخساره کمربند یارخساره ری تصاو: B و A) یارخساره  کمربند 

 . (حوضه ی ارخساره کمربند ی ارخساره  ریتصاو: Gو  یرونی رمپ ب  یارخساره کمربند یارخساره  ری تصاو: F و E ،ی انیرمپ م

 

 ی مخزنهای سنگی  گونه  - 4-2

 لوسیاهای پتروفیزیکی  کالس  4-2-1

های  های شناسایی شده در سازند داریان با ردههای سنگی با برقراری ارتباط بین رخسارهروش لوسیا، به منظور تعیین گونهدر  

. در [35]  ( 4)شکل    اندها بر روی نمودار لوسیا ترسیم گردیدهرخسارههای تخلخل و تراوایی مربوط به  پتروفیزیکی لوسیا، داده

داده بین ذرهرسم  تخلخل  به جای  مغزه  از  آمده  به دست  از تخلخل کل  با تطبیق  ها  اساس،  این  بر  استفاده شده است.  ای 

مورد  میدان  سازند داریان در    بخش مطالعه شده ازهای پتروفیزیکی لوسیا، سه گونه سنگی در  های شناسایی شده با ردهرخساره



 

 

و    MF-8ای پهنه جزرومدی )های مربوط به کمربند رخسارهبا توجه به نمودار لوسیا، رخساره(.  4مطالعه شناسایی شد )شکل  

MF-9اند. ای رمپ میانی و خارجی در ردۀ دو و سه قرار گرفتههای مربوط به کمربند رخساره( در ردۀ یک و رخساره 

 

در نمودار پتروفیزیکی لوسیا که  مورد مطالعه  های چاهیکی از در های سازند داریان نمودار تخلخل در برابر تراوایی نمونه - 4شکل 

 براساس آن سه محدوده پتروفیزیکی مجزا مشخص شده است. 

 

   یهیدرولیک  یواحدهای جریان  -4-2-2

(، با استفاده از رسم نمودار چگالی تجمعی برای تعیین تعداد بهینۀ واحدهای جریانی برای  FZIدر روش نشانگر زون جریان )

ها شناسایی گردید.  واحد جریان هیدرولیکی در این چاهشش مورد مطالعه، تعداد  میدان مطالعه شده از سازند داریان در بخش 

 (. 7و  6و  5 های )شکلیابد افزایش می HFU-6به سمت  HFU-1شاخص کیفیت مخزنی از 



 

 

 

  یواحدها نه یبه تعداد نمودن مشخص و FZI تم یارلگ  ریمقاد  رات ییدامنه تغ نییبه منظور تع  یتجمع یچگال نمودار - ۵ شکل

 .  است صیتشخ قابل   یکیدرولیه انیجر واحد شش شکل، مطابق .  انیجر زون  نشانگر روش  در یکیدرولیه انیجر

 

 . ییتراوا و تخلخل رابطه  براساس انیجر زون نشانگر  روش  از  شده مشخص یکیدرول یه انیجر یواحدها -۶ شکل

 



 

 

 

  یی شناسا یکی درولیه انیجر  یواحدها یبرا( ΦZ) شده نرمال  تخلخل برابر در ( RQI) یمخزن تیفیک  شاخص نمودار  -7 شکل

 . شده

 

مطالعه   این  دادههمچنین  در  از  جریانی  واحدهای  تعیین  منظور  و  هبه  تخلخل  تخمینیای  داده  تراوایی  نمودارهای  از  های 

های تخلخل و تراوایی تخمینی از روی نمودارهای  بر مبنای دادهجریانی    های تعیین واحد  به جهتپیمایی استفاده شده است.  چاه

 .  است استفاده شده  (SMLPای اصالح شدۀ لورنز )نمودار چینهو ( FZIروش نشانگر زون جریان )از پیمایی چاه

تراوایی مغزه صورت  -های تخلخلمحاسبات برای بدست آوردن پارامترهای مورد نظر، همانند محاسبات انجام شده برای داده

رسم گردیده است. ترسیم این نمودار روش مناسبی    Z  در مقابل   FZIگرفته است. در ادامه نمودار تجمعی احتمال نرمال مقادیر 

. تعداد نقاط انحراف یا شکست، بیانگر تعداد واحدهای جریانی خواهد بود.  [36] ی استبرای تعیین تعداد بهینه واحدهای جریان

دهد  وجود پنج شیب عمده را نشان می  بخش مطالعه شده از سازند داریان در میدان مورد مطالعه،  نمودار تجمعی احتمال نرمال  

میزان تراوایی افزایش یافته و    5به    1مجزا از هم در این سازند است. از واحدهای جریانی    یجریان  واحد   که نشان از وجود پنج

 .  (8)شکل  دارای بهترین کیفیت مخزنی در سازند داریان است 5واحد جریانی 

 



 

 

 

تراوایی و تخلخل در  های تخمینی به همراه مقادیر میانگین براساس داده FZIواحدهای جریانی تفکیک شده به روش   -8شکل 

 واحدهای جریانی تفکیک شده. 

 

 روش وینلند  - 4-2-3

بخش مطالعه شده از سازند داریان در میدان مورد  برای  درصد    35براساس معادلۀ وینلند، واحدهای جریانی در اشباع جیوه  

جریانی یک: واحدهای با منافذ کوچکتر  اند از: واحد  چهار واحد جریانی تفکیک گردید که عبارتتعیین شد. بدین ترتیب    مطالعه

  2تا    1میکرون، واحد جریانی سه: واحدهای با منافذ بین    1تا    0.5میکرون، واحد جریانی دو: واحدهای با منافذ بین    0.5از  

 (.  9شکل ) میکرون هستند 2میکرون و واحد جریانی چهار: واحدهای با منافذ بزرگتر از 



 

 

 

  و  ییتراوا و تخلخل ۀ رابط  براساس  نلندیو روش  از شده مشخص وهیج درصد 3۵  اشباع در  منافذ ی هاگلوگاه شعاع  -9 شکل

 . روش نیا  از استفاده با  یانیجر یواحدها ۀشد  ک یتفک تعداد  نمودن مشخص

 

 لورنز    ای اصالح شدۀنمودار چینه  - 4-2-4

بخش مطالعه شده از سازند داریان در میدان مورد  برای  های تخلخل و تراوایی حاصل از مغزه  در این مطالعه پیوستگی داده

ای اصالح شدۀ لورنز  بررسی گردید اما به دلیل پیوسته نبودن این اطالعات در طول سازند، استفاده از روش نمودار چینهمطالعه  

های پیوستۀ تخمینی تخلخل و تراوایی حاصل از نمودارهای  ده از دادهبا استفا  . با این حال،پذیر نبودها امکاننای این دادهببرم

ای اصالح شدۀ لورنز در این مطالعه فراهم گردید. بر این اساس، بر پایۀ نقاط شکست  استفاده از روش نمودار چینه  ، پیماییچاه

بخش مطالعه شده از سازند  برای  واحد جریانی  شش  تعداد  (،  KH( در برابر ظرفیت جریان )PhiHظرفیت ذخیره )در منحنی  

جریانی براساس میزان شیب منحنی و مقادیر ظرفیت  واحد  شش  این    . (10  )شکل   شناسایی گردید   داریان در میدان مورد مطالعه 

. ویژگی این واحدهای  گردندمخزنی تقسیم می/ ای تلهو حدواسط  ای  تلهسرعت، مخزنی،  ی  جریان و ذخیره به چهار نوع واحد جریان

زنی دارای  واحدهای مخواحدهای سرعت دارای ظرفیت جریان باال و ظرفیت ذخیره بسیار پایین و  کلیدی بدین صورت است که  

  .باشنددارای ظرفیت ذخیره باال اما ظرفیت جریان پایین مینیز  ای  تلهواحدهای  ، هستند.  ییظرفیت جریان و ظرفیت ذخیره باال
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و یک زون  ای  تلهدارای یک زون سرعت، دو زون مخزنی، یک زون    بخش مطالعه شده از سازند داریان در میدان مورد مطالعه

 باشد. مخزنی می/ ای تله حدواسط 

 

 

  در شکست  نقاط  یۀپا بر یانیجر ی واحدها نییتع و رهیذخ یتجمع تیظرف  برابر در انیجر  یتجمع تیظرف  نمودار - 10 شکل

  . یمنحن

  

 های الکتریکیرخساره  -4-2-۵

بندی چند  خوشه  از روش   های الکتریکیدر این مطالعه برای شناسایی و تفکیک رخسارهتر به آن اشاره شد،  همانطور که پیش

های  دادهبا استفاده از  استفاده شده است.    بخش مطالعه شده از سازند داریان در میدان مورد مطالعه برای    تفکیکی بر پایه نمودار

  MRGCبا بکارگیری روش  و    (ILD, MLL  ر ی( و مقاومت )نظNPHI)   نوترون(،  DT)   صوت  ،(GR)  گاما   شامل  پیماییهای چاهنمودار

با تعداد  ژئوالگ،    افزارنرم  در بهینه  رخسارۀهفت  مدلی  از نظر خواص  .  (2)جدول    شد انتخاب  ترین مدل  الکتریکی به عنوان 



 

 

، با  EFAC-7و    EFAC-6های الکتریکی  رخسارهکند.  کیفیت مخزنی افزایش پیدا می  EFAC-7به سمت    EFAC-1مخزنی، از  

توان  به طور کلی میشوند. مقادیر کم نمودارهای گاما و مقاومت و با مقادیر نسبتاً باالی نمودارهای نوترون و صوت مشخص می

(، متوسط  EFAC-3تا    EFAC-1کیفیت مخزنی پایین )این هفت رخساره الکتریکی را از دیدگاه کیفیت مخزنی در سه گروه با  

(EFAC-4    وEFAC-5( و باال )EFAC-6    وEFAC-7دسته )  .فراوانی    1از لحاظ فراوانی نیز رخساره الکتریکی شماره  بندی نمود

با مطالعات  این بخش    نتایج   ، برای آزمون میزان صحت و دقت(.  11دارد )شکل    یکیالکتر  ی هارخسارهبیشتری نسبت به سایر  

 است. های میکروسکوپی مقایسه گردیده رخساره

 
  ی فراوان زان ی م همراه به  شده یی شناسا یکی الکتر یهارخساره از کی هر در  ییمایپچاه ینمودارها  ریمقاد  نیانگ یم  -2 جدول

. شده  ییشناسا یکی الکتر یهارخساره  

 Frequency 

(%) 

DT 

(US/F) 

GR 

(API) 

ILD 

(OHM.M) 

MLL 

(OHM.M) 

NPHI 

(V/V) 

EFAC-1 26.67 95.11 15.12 1.43 1.37 0.18 

EFAC-2 6.10 92.92 16.48 1.03 1.1 0.2 

EFAC-3 6.67 88.71 23.67 1.39 1.27 0.23 

EFAC-4 19.05 87.56 21.22 0.83 1.23 0.19 

EFAC-5 19.05 82.65 23.03 0.72 1.1 0.13 

EFAC-6 11.24 86.29 13.02 0.5 0.84 0.16 

EFAC-7 11.24 88.73 9.29 0.44 0.72 0.17 

 



 

 

 

 . شده  ییشناسا یکی الکتر یهارخساره  ی فراوان ی ارهیدا نمودار -11 شکل

 

 بحث  -۵

مطالعه شده    یتوال  در  یکیالکتر  ی هارخساره  و  یکیدرولی ه  یانیجر   یواحدها   با   یرسوب  ی هارخساره  ن ی ب  ارتباط   یبررسمنظور    به

در    یکیرتالک  ی هاو رخساره  یکیدرولی ه  یانی جر  ی واحدها  از  ک ی  هر   یفراوان  درصد   مطالعه،  مورد  ی هادر چاه  انی دار  سازند از  

  همانطور(.  13  و  12  ی ها)شکل  است  دهیگرد  رسم   ها آن  یالهیم  یو نمودار فراوان  شده  محاسبه  مختلف  یارخساره  یکمربندها

متوسط تا    ت یفیبا ک  یکیدرولی ه  یانی جر  یواحدها   ، یداخل  رمپ  ی ارخساره  ی هاکمربند  در  گردد،یم  مالحظه   12شکل    درکه  

  ی انی جر  یواحدها  ،یانیو م  یخارج  رمپ  حوضه،  ی ارخساره  یکمربندها  در  که  یحال  در  هستند،  برخوردار  یشتر یب  یفراوان  ازباال  

  ی ارخساره  یکمربندها در    گردد،یم  مالحظه  زین  13در شکل    نیهمچندارند.    یشتر یب  یتا متوسط فراوان  ن ییپا  یکیدرولیه

  ی حال  در  هستند،   برخوردار  یشتر یب  یفراوان  از  متوسطتا    نییپا  تیفی با ک  یکیالکتر  یهارخساره  ،ی انیم  و   یخارج  رمپ  حوضه،

 دارند.  ی شتریب ی فراوان باال  تیفیبا ک  یکیالکتر ی هارخساره ،یداخل رمپ یا رخساره کمربند در که

  در مورد مطالعه،    ی هاچاه  در  انی دار  سازند  از  شده  مطالعه  یتوال   در   یرسوب  ی هازرخسارهیر  عی توز  یمنظور بررس  به  نیهمچن

  14 ی ها شکل)  است دهیگرد  رسم  ها آن ی الهیم ی فراوان نمودار ، یکیالکتر ی هارخساره و یکیدرولیه ی انیجر ی واحدها  از  کیهر

  HFU-6  و   HFU-5  رینظ  باال  ت یفیک  با  یکیدرولی ه  یانیجر  یواحدها   در  گردد،یم  مالحظه  14  شکل  در  که  همانطور(.  15  و 

 MF-3و     MF-6  یهارخساره  هاآن  نیب  در قرار دارند که    MF-9و    MF-3, MF-4, MF-6, MF-7, MF-8  یرسوب  یهارخساره
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  یرسوب  ی هارخساره  HFU-2و    HFU-1  ر ینظ  ن ییپا  تیف یبا ک  یکیدرولیه  ی انیجر  ی دارند. در مقابل در واحدها  یشتر یب  یفراوان

MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, MF-6    وMF-7  یهارخساره  هاآن  نی قرار دارند که در ب  MF-2, MF-3,    وMF-4  ی شتریب  یاز فراوان  

هستند.   ک  یکیالکتر  یهارخساره  در  گردد،یم  مالحظه  زین  15  شکل  دربرخوردار  نظ  تیفیبا   EFAC-7و    EFAC-6  ریباال 

ب  MF-7و    MF-3, MF-5, MF-6  یرسوب  یهارخساره در  دارند که    ی فراوان  MF-3و    MF-6, MF-7  یها رخساره  هاآن  ن یقرار 

  ی رسوب  یها رخساره  EFAC-3و    EFAC-1, EFAC-2  ر ینظ  نییپا  ت یفیبا ک  یکیالکتر  ی هارخساره  در  مقابل   در دارند.    یشتریب

MF-3, MF-4, MF-8    وMF-9  ها آن  نیقرار دارند که در ب  MF-3, MF-4    وMF-9  برخوردار هستند. براساس    یشتر یب  یاز فراوان

 .شودیم  دهید  یکیالکتر  یهاو رخساره  یکیدرولیه  انی جر  یبا واحدها  یرسوب  یهارخساره  نیب  ی نمودارها، ارتباطات معنادار  نیا

 

از   کیهر  در انیجر  زون  نشانگر   روش در شده  ییشناسا ی کیدرولیه یانیجر یانواع واحدها یدرصد فراوان -12 لشک

 .  یارخساره یها کمربند
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 . یارخساره  یاز کمربندها ک یشده در هر  نییتع ی کیالکتر یهارخسارهانواع  یفراوان درصد - 13 شکل

 

 

 . انیروش نشانگر زون جر  درشده  ییشناسا یکیدرولیه ی انیجر ی در واحدها یرسوب  ی هازرخسارهیر  عیتوز -14 شکل
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 . دهش نییتع ی کی الکتر یهارخسارهدر   یرسوب  یهازرخسارهیر  عیتوز -1۵ شکل

  

ای، یک زون  برای سازند داریان، در محدوده مورد مطالعه به طور کلی یک زون سرعت، یک زون تله  SMLPبا ترسیم نمودار  

تله با هم  ای/مخزنی تفکیک شده است. در چاهمخزنی و سه زون حدواسط  نوع واحدهای کلیدی  و  های مورد مطالعه تعداد 

 دهند.  هماهنگی خوبی را نشان می

های شناسایی شده در  ها با رخسارهشناسی به واحدهای جریانی داده شود، ارتباط آنزمین  در این مطالعه به جهت اینکه مفهوم

های مورد مطالعه از  نگاری سکانسی در چاهنگاری سکانسی مورد بررسی قرار گرفته است. چینهسازند داریان در چارچوب چینه

ر زیر به تشریح واحدهای جریانی شناسایی شده در  (. د16)شکل    [33]ها اقتباس گردیده است  مطالعات پیشین در این چاه

 پردازیم. سازند داریان می

  ضخامت   و  بوده  ییشناسا  قابل  مطالعه   مورد  هاچاه  یو در تمام  انیدر رأس سازند دار  یواحد سرعت  ن یا  :(FU-1)  1  یانیجر  واحد

و مارن و اغلب شامل    یتیآهک آرژل  ی سنگ انی واحد جر  نی غالب ا  یتولوژی(. ل16  ل )شک  باشدیم  متر  5  حدود  در  آن  متوسط

.  باشدیم  یسرعت  زون  جادیا  در  یاصل  عاملاست. وجود مارن احتماالً    داروکلستیبا  و   دارنیتولیمادستون/وکستون اورب  رخساره

 در  مغزه  تخلخل(.  2)شکل    است  انیدار  سازند  در  کی  یمخزن  زون   با  مطابق  و  دوم  سکانس  HST  یدر انتها   یانیواحد جر   نیا

 . کندیم رییتغ یدارسیلیم 25/ 4  تا 4 محدوده در یی تراوا و درصد 30 تا  9/ 8 از ی انیجر واحد   نیا
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  نی ا  ضخامتاست.    ییقابل شناسا  ها متر در اکثر چاه  15با ضخامت متوسط    یبافل/ یواحد مخزن  نیا  :(FU-2)  2  یانیجر  واحد

  تیکرایومی با  دار،نیتولیاورب  یچاک   آهک   سنگ  واحد از   ن یا  (.17)شکل    رسد   یم  متر  20  از   شیب  به   و   افتهی  ش یافزا  ، Fواحد در چاه  

و    ل یتشک  ت یکرورودایومیبا   و  است  با  ی انیجر  واحد   نی ا  غالب  یها رخسارهشده    ن یا  .باشدیم  داروکلستیوکستون/مادستون 

 HSTدر غالب دسته رخساره    2  یانی جر  واحد. هستند  6رمپ   یبخش خارج   طیمح  یلیو خرده فس لیفس یدارا  عمدتاً  هارخساره

  تا  18  از  یانی جر  واحد  نیا  در  مغزه  تخلخل.  (16)شکل    است  انی دار  سازند  در  2Cو    2A،  2B  ی هازون  با  مطابق  و   دوم  سکانس

 .کندیم رییتغ ی دارسیلیم 3/ 6  تا 0/ 7  محدوده در یی تراوا و درصد 21

مخزن  ن یا  :(FU-3)  3  یانیجر  واحد ل  ی واحد  آرژسنگ    ی تولوژیبا  م  یتیلیآهک    یها رخساره  از  عمدتاً  و  شودی مشخص 

  ی ها بخش  در   یقبل  یانیجر  واحد   ری نظ  که  است   شده   لیتشک  وکستون   فرا ینیفرام  ک یپالژ  دار، وکلستیبامادستون  / وکستون

تا    17/ 1از    یانیواحد جر  نیتخلخل مغزه در ا.  باشدیم  متر  15  یانیجر  زون  نیا  متوسط  ضخامت.  اندشده  نهشته  رمپ  یخارج

  ت یف یک  2  ی انیجر   واحد  به   نسبت  یانی جر  واحد   نی ا.  کندیم  ر ییتغ  یدارسیلیم  5  تا  0/ 4  محدوده  در   ییتراوا   و  درصد   29/ 7

در غالب دسته رخساره    3  یانی . واحد جراندبوده  یمخزن  تیفیک   ش یافزا  نی ا  عامل   هایشکستگ  احتماالً   که   دارد  ی بهتر  یمخزن

HST  2 زون با  مطابق  و   دوم سکانسD 3از زون  یمین وA است ان یدار سازند در . 

از  15با ضخامت متوسط    یبافل/ یواحد مخزن  ن یا  :(FU-4) 4  یانیجر  واحد و    ل یتشک  یتیلیآهک آرژ  سنگ  متر  شده است 

زون در    نی ا  ضخامت  .باشدیم  وکستون  فرا ینیفرام  ک یپالژ  دار،وکلست یبامادستون  / وکستون   یانیواحد جر   ن ی غالب ا  یهارخساره

بخش   طیمح ی لیو خرده فس ل یفس  ی دارا عمدتاً  هارخساره نی ا  (. 17)شکل  رسد  ی م متر 10 از   کمتر به  و  افته ی کاهش  ، Fچاه 

  ی نییپا  یهابخش  و   با  مطابق  و   دوم  سکانس  HSTدسته رخساره    ییدر غالب بخش ابتدا  4  یان یواحد جر  .هستند  یرمپ خارج

  در  یی تراوا  و  درصد  33  تا   15  از   ی انیجر  واحد   ن یا  در  مغزه  تخلخل .  است  ان یدار  سازند   در  3Bزون    ییبخش باال  و  3Aزون  

 .کندیم رییتغ  ی دارسیلیم 5/ 4 تا  0/ 1 محدوده

بافل  ن یا  :(FU-5) ۵  یانیجر  واحد متوسط    یواحد  دارا   8با ضخامت    با  ل ی ش  و   یتیآرژلآهک  سنگ  غالب    ی تولوژیل  یمتر 

  ک ی پالژ  . رخسارهاست  افته ی  ل یتشک  هستند،   7حوضه   ق یعم  مناطق  شاخص   که   ک یپالژ  فرینیفرام  و  ای والریراد  ک یپالژ  ی هالیفس

  هاچاه  ریسا  در  و   ردیگیم  قرار    TSTواحد در غالب دسته رخساره    نیرا دارد. ا  یفراوان  نیشتریواحد ب   نیوکستون در ا  فراینیفرام

 
6 Outer ramp 
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  رییتغ  یدارسیلیم  0/ 9  تا  0/ 07  محدوده  در  ییتراوا  و   درصد  24  تا  12  از   یانیجر   واحد  نیا  در  مغزه  تخلخل.  است  تطابق  قابل 

  با   مطابق   4  یانیجر   واحد.  باشدیم  ی مخزن  تیفیک  لحاظ  از   انی دار  سازند  در  ی انیجر  واحد  نیترفیضع  ی انیجر  واحد   ن یا.  کندیم

 . است  انیدار سازند  در  3B زون

متر است.   20ضخامت متوسط  بهآهک سنگ  یتولوژیل یو دارا یتا مخزن یواحد بافل کیواحد  نیا: (FU-6) ۶ یانیجر واحد

  که   هستند  متنوع  ار یبس  یانی جر  واحد   نی ا  ی هارخساره  (.17)شکل    رسدیم  متر   20  از  کمتر  به  ،Fواحد در چاه    ن یا  ضخامت

اورب  آنها  نی فراوانتر وکستون/مادستون    و  فردار ینیفرام  و   ومیتوکدیل   فلوتستون  باندستون،  دار،وکلستیبا  و   دارنیتولیشامل 

ا  فر ینیفرامپکستون  / وکستون   ی ها رخساره  وجود  یانی جر  واحد  ن یا  در  ی مخزن  تیفیک  بهبود  لی دال  از .  است  دارنتراکلستی و 

  تطابق  قابل  هاچاه  ر یسا  در  و   ردیگیم  قرار   اول   سکانس  HSTواحد در غالب دسته رخساره    نی است. ا   یو فلوتستون  یباندستون

. کندیم  رییتغ  یدارسیلیم  9  تا   0/ 6  محدوده  در  ییتراوا  و   درصد  36/ 44  تا  9/ 51  از  یانیجر  واحد   نیا  در  مغزه  تخلخل.  است

 است.  انی در سازند دار  4 زون با مطابق 5 یانیجر  واحد



 

 

 



 

 

  ،ی شناسسنگ ستون شامل که( E)چاه  شده مطالعه یهااز چاه  یکیدر  ان یسازند دار یمخزن  تیفیک جامع  ستون -1۶ شکل

  یانیجر یو واحدها رهیخذ و  ان یجر ت یدرصد ظرف ، یینسبت تخلخل به تراوا ، R35 ، ییتخلخل، تراوا  ینمودارها ، یرسوب طیمح

   . است شده مشخص آن  ی رو بر   یکیالکتر یهارخساره و SMLP و FZIبراساس  

 

 

-چاه در  ،ی سکانس  ینگارنهیچ چارچوب  در SMLPبراساس   ان یمشخص شده در سازند دار یان یجر ی واحدها تطابق -17 شکل

 . هستند یقابل قبول یهماهنگ  ی شده دارا کیتفک ی انیجر ی واحدها که F و E یاه

ای اصالح شدۀ لورنز،  روش نشانگر زون جریان، نمودار چینههای سنگی نظیر  های مختلف تعیین گونهدر این مطالعه که از روش 

های مذکور و  های الکتریکی برای سازند داریان استفاده گردیده، مقایسه نتایج روشوینلند، لوسیا و همچنین مفهوم رخساره

ا یکدیگر دارد. به طوری که  ها با آنچه که از مطالعات پتروگرافی بدست آمده، حاکی از همخوانی نتایج ب کالیبراسیون نتایج آن

الکتریکی( با  های سنگی )واحدهای جریانی و رخسارههای میکروسکوپی با پتانسیل کیفیت مخزنی باال در گونهرخساره های 



 

 

  ی ارخساره  یها دسته  و  هادر چارچوب سکانس  یسنگ  هایگونه  همچنین با بررسی پراکندگیگیرند.  کیفیت مخزنی باال قرار می

می فسیلرخسارهد  دهنشان  غالب  دانه  رخسارههای  و  رخسارهدار  کمربند  به  متعلق  باندستونی  داخلیهای  رمپ  بهترین    ای 

تواند منطقه هدف در راستای افزایش  که می  اند به وجود آوردهاز سکانس اول و دوم    HSTای  های مخزنی را در دسته رخسارهافق

ای حوضه و رمپ  های گل غالب متعلق به کمربندهای رخسارهخالف آن، رخسارهتولید و توسعه میادین در نظر گرفته شود. بر  

 اند.  ، گردیدهTSTهای با کیفیت مخزنی پایین در دسته رخساره خارجی سبب تشکیل افق 

 [21]و همکاران  ی که مهراب یقرار گرفته است به طور  یمورد بررس یمخزن تیفیک دگاهید از انی سازند دار ،مطالعه نیا  از شیپ

  یمعرف  را   سازند   ن ی ا  ی باال   تی فیبا ک  ی مخزن  ی احدهاو   ن یبهتر  ، فارس   ج یخل  در  ی نفت  دان یم  نی چند  در  ان یدار   سازند   مطالعه   با

  قرار  وستهیناپ  سطوح  ریز  در  که   هستند  ییواحدها   ان،یدار  سازند  یباال  تیف یک  با  یمخزن  یواحدها  نیاولکه عبارتند از:    اندنموده

و غ  منافذ   جاد یا  به  منجر امر    ن یهم  و   اندگرفته  قرار  ی انحالل جو  ریتأث  تحت   ها رخسارهکه    ییجا  دارند،   در   رمرتبطیمرتبط 

  نیدومشده است.    انی سازند دار  یی و باال  ی نییکربنات پا  ی واحدها  در (  HST)  باال   تراز  یادسته رخساره  هب  متعلق   یهارخساره

ز  مربوط   یجلبک-یومیتوکودیل  یهارخساره  در  انیدار  سازند   یمخزن  یواحدها داخل  طیرمحیبه  .  است  شده  لیتشک  یرمپ 

  ی شده و حت  حفظ (  ی)عمدتاً انحالل جو  ی جو  ی کیاژنتید  ی ندهایفرا  عملکرد  اثر   بر   هارخساره  ن یا  ی باال   ه یاول  ی مخزن  ل یپتانس

 . است کرده دای پ ز ین شی افزا

با واحدهای جریانی بدست آمده از نمودار    برای مقایسهروش نشانگر زون جریان  واحدهای جریانی تفکیک شده با استفاده از  

ترین تفاوت این دو دسته جریانی  اصلی(.  16  شکل اند )رسم شده  سکانسینگاری  چینه  چارچوبدر  ای اصالح شدۀ لورنز  چینه

به شکل گروهی بررسی گردند    FZIدر مقیاس این دو است. اما در صورتی که واحدهای جریانی تفکیک شده با استفاده از  

رد و نارنجی( در واحدهای  های ز)رنگ  HFU-2و    HFU-1ها وجود ندارد. به طوری که واحدهای جریانی  اختالف چندانی بین آن

-HFUآن واحدهای جریانی    برخالف  .تر هستندفراوان  ،داز روش لورنز که ویژگی بافلی دارتفکیک شده    FU-5و    FU-4جریانی  

  HFU-5، غالب هستند. اگرچه واحد جریانی  که ویژگی مخزن دارد  FU-3های آبی و سبز( در واحد جریانی  )رنگ  HFU-4و    3

-FUدر واحد جریانی  است اما فراوانی آن کم و تنها    FZIدارای باالترین کیفیت مخزنی در بین واحدهای جریانی بدست آمده از  

تر خود در مقیاس  به واسطه قدرت تفکیک پایین  SMLPحضور دارد. به طور کلی واحدهای جریانی حاصل از    )زون سرعت(،  1

در مقیاس میدانی بسیار    FZIاست که تطابق و ردیابی یک واحد جریانی منفرد براساس    میدانی قابل تطابق هستند. این در حالی

با تغییرات رخساره به یکدیگر تبدیل میمشکل و حتی غیر ممکن است. زیرا این واحدها  یا دیاژنزی در جوانب  و  شوند.  ای 



 

 

بکارگیری واحدهای جریانی بدست آمده از  بنابراین برای تعیین وضعیت کلی و چارچوب جریانی یک مخزن در مقیاس میدانی 

 .  [5]  باشد تر میمناسب SMLPروش  

های سنگی از جنبه کیفیت مخزنی در این  ها برای تعیین گونهدهد بهترین روشبررسی نتایج حاصل از این مطالعه نشان می

پیمایی( با استفاده از دو  نمودارهای پتروفیزیکی )چاههای پیوسته  مخزن )سازند داریان( تفکیک واحدهای جریانی برمبنای داده

های نمودارهای پتروفیزیکی به طور پیوسته از تمامی محدوده مخزن برداشت باشد. از آنجایی که دادهمی  SMLPو    FZIروش  

توان از  ند که میباشهای سنگی در مخازن کربناته میها در تفکیک گونهگردند، لذا این دو روش بهترین و کاملترین روشمی

های سنگی و واحدهای جریانی  هایی که فاقد مغزه هستند جهت شناخت بهتر مخزن و برای تعیین گونهاین دو روش در چاه

 استفاده کرد.  

 

 گیری نتیجه -۶

های  در شرق خلیج فارس توسط روش  نفتی واقع  میدانیک  های سنگی مخزنی سازند داریان در شش چاه از  در این مطالعه، گونه

 باشد: مختلف تعیین گردید که نتایج آن به شرح زیر می

شامل حوضه، رمپ بیرونی، رمپ میانی،  ای  پنج زیرمحیط رخسارهرخسارۀ رسوبی در  نه  پتروگرافی منجر به شناسایی    مطالعات*  

دولومیتی شدن، شکستگی، میکرایتی شدن، تراکم )مکانیکی و شیمیایی(  همچنین عوارضی از قبیل انحالل،  .  رمپ درونی گردیدو  

 و زیست آشفتگی به عنوان مهمترین فرایندهای دیاژنزی شناسایی شد. 

واحد جریان هیدرولیکی، براساس  شش  های تخلخل و تراوایی مغزه، براساس روش نشانگر زون جریان تعداد  با استفاده از داده*  

همچنین برمبنای   شناسایی گردید. کالس پتروفیزیکی سه و براساس نمودار لوسیا تعداد گونه سنگیچهار معادلۀ وینلند تعداد 

دادهداده از  تخمینی  تراوایی  و  تخلخل  چاه های  نمودارهای  تعداد  های  زون جریان  نشانگر  براساس  واحد جریان  پنج  پیمایی 

 تعیین گردید.  واحد مخزنی و غیرمخزنیشش ای اصالح شدۀ لورنز تعداد لیکی و براساس نمودار چینههیدرو 

  ( ILD, MLL  ری( و مقاومت )نظNPHI)  نوترون(،  DT)  صوت  ،(GR)  گاما  لیقباز  های نمودارهای پتروفیزیکی  با استفاده از داده*  

 رخساره الکتریکی شناسایی گردید.  هفت  MRGC و بکارگیری روش



 

 

  ی هادسته  و   هادر چارچوب سکانس  یسنگ  گونه  نییتع  در  شده  مطالعه  مختلف  یها روشحاصل از    جینتا   قیبا تلف  تینها  در*  

دار  های دانه غالب فسیلرخساره  جهینت  در .  شد  پرداخته  یسکانس  یها گاهیجا   و  ها آن  نیب  موجود  ارتباطات  یبررس  به   یارخساره

باندستونی متعلق به کمربند رخسارهو رخساره افق  ای رمپ داخلیهای  را در دسته رخسارهبهترین  از    HSTای  های مخزنی 

. بر  تواند منطقه هدف در راستای افزایش تولید و توسعه میادین در نظر گرفته شودکه می اندبه وجود آوردهسکانس اول و دوم 

های با کیفیت مخزنی  ای حوضه و رمپ خارجی سبب تشکیل افق غالب متعلق به کمربندهای رخسارههای گل  خالف آن، رخساره

 اند.  ، گردیدهTSTپایین در دسته رخساره 

 

 ی قدردان و تشکر

دلیل  شناسی به  نویسندگان مقاله از اداره پژوهش و فناوری شرکت نفت فالت قاره به سبب حمایت از این تحقیق و از اداره زمین

نمایند. همچنین از واحد پتروفیزیک پژوهشگاه صنعت نفت به سبب در اختیار قرار  ها سپاسگزاری میدر اختیار قرار دادن داده

 گردد. های تخلخل و تراوایی تخمینی تشکر میدادن اطالعات داده
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Abstract 

The Dariyan Formation with the Aptian age is one of the most important prolific oil reservoirs in the Zagros and 

Persian Gulf. In the current study, different rock typing approaches were integrated and applied for the reservoir 

characterization of this formation in an oil field in the eastern Persian Gulf. Petrographic studies on the thin sections 

of the studied formation have led to the recognition of nine microfacies grouped into five sub-environments, including 

basin, outer, middle and inner ramp. The observed facies indicate a carbonate ramp as the depositional environment 

of the Dariyan Formation. The most important diagenetic processes observed in thin sections are dissolution, 

dolomitization, fracturing, micritizaion, (mechanical and chemical) compaction, and bioturbation. Based on the 

porosity-permeability of cores, six hydraulic flow units (the flow zone indicators = FZI method), four Winland rock 

types, and three Lucia rock classes were identified. Predicted porosity and permeability from log data were used to 

identify five hydraulic flow units (from the FZI method) and based on the stratigraphic modified Lorenz plot (SMLP), 

six reservoir/non-reservoir units were identified. In addition, using the multi resolution graph-based clustering 

(MRGC) technique, seven electrofacies were determined. A comparison between the results of all rock-typing 

methods and petrographic data also reveals close correspondence. In a general view, the reservoir potential of the 

Dariyan Formation is higher in the Highstand System Tracts, which are mainly composed of grain-supported fossil-

bearing and boundstone facies of the inner ramp sub-environment that could be a target zone for the field development. 

In contrast, the mud-dominated facies of the basin and outer ramp subenvironments in the Transgressive System Tracts 

are the poor reservoir units within the Dariyan Formation. 
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