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چكيده
در مطالعــه حاضــر ،مــدل ژئواســتاتیکی مخــزن آســماری میــدان نفتــی منصــوری بــا اســتفاده از اطالعــات پتروگرافــی ،ژئوفیزیکــی و
پتروفیزیکــی  90حلقــه چــاه ایــن میــدان تهیــه گردیــد ،کــه بــرای ایــن منظــور از نرمافــزار مدیریــت سیســتم مخــزن ( )RMSاســتفاده
شــده اســت .بــر اســاس دادههــای پتروفیزیکــی و تطابــق آنهــا بــا مقاطــع میکروســکوپی ،مخــزن آســماری در میــدان نفتــی منصــوری
عمدتــا کربناتــه و ماســه ســنگی بــوده و بــه هشــت زون تقســیم میشــود کــه زون یــک باالتریــن زون اســت و مســتقیما در زیــر
پوشســنگ قــرار دارد و زون هشــت پایینتریــن قســمت مخــزن بــوده و بــر روی ســازند پابــده قــرار گرفتــه اســت .در میــان ایــن هشــت
زون ،زونهــای باالیــی کمتــر تحــت تاثیــر فرآیندهــای دیاژنــزی مخــرب قــرار گرفتهانــد و کیفیــت مخزنــی بهتــری دارنــد ،در حالیکــه
در زونهــای پایینــی ،عملکــرد دیاژنــز ،تــا حــد بســیار زیــادی خصوصیــات مخزنــی را از بیــن بــرده اســت .براســاس اطالعــات ژئوفیزیکــی،
میــدان نفتــی منصــوری تحــت تاثیــر فرآیندهــای تکتونیکــی چندانــی قــرار نگرفتــه و مــدل ســاختمانی آن تنهــا شــامل نقش ـههای
همتــراز زیــر ســطحی میباشــد .در نهایــت بــا تلفیــق دادههــای پتروگرافــی ،پتروفیزیکــی و ژئوفیزیکــی ،مــدل اســتاتیک مخــزن تهیــه
شــد .نتایــج حاصــل از ایــن مــدل نشــان میدهــد کــه در سرتاســر میــدان منصــوری ،تنهــا زونهــای یــک ،دو و ســه ســازند آســماری
زونهــای بهــرهده بــوده کــه در ایــن بیــن زون دو بهتریــن زون مخزنــی اســت و دارای بیشــترین مقــدار نفــت درجــای مخــزن ()%65
میباشــد .ایــن موضــوع از نحــوه توزیــع خــواص پتروفیزیکــی (تخلخــل ،اشــباع آب و ضخامــت زون خالــص بــه ناخالــص) اســتنباط
میشــود .نقشــه تراکــم شکســتگیها نیــز بیانگــر آن اســت کــه بــر خــاف دیگــر میادیــن هیدروکربــوری حوضــه زاگــرس ،در میــدان
منصــوری شکســتگیها نقــش چندانــی در ایجــاد خــواص مخزنــی نداشــتهاند .براســاس نقشــههای میانگیــن تخلخــل و اشــباع آب،
خصوصیــات مخزنــی در محــدوده شــرق و شــمال شــرق میــدان دارای وضعیــت مطلوبتــری اســت .لــذا میتــوان در طراحــی چاههــای
جدیــد ،نگهداشــت تــوان تولیــد ،ازدیــاد برداشــت و توســعه میــدان منصــوری روی ایــن قســمت از میــدان تمرکــز بیشــتری نمــود.

كلمات كليدي :سازند آسماری ،حوضه زاگرس ،زونبندی ،تخلخل ،اشباع آب
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

mostafamoradi2008@yahoo.com
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مقدمه

اســتفاده از روشهــای مدلســازی مخــزن جهــت مدیریــت
مخــازن هیدروکربــوری و پیشبینــی تــوان تولیــد از
جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت [ 1و  .]2در ســالهای

اخیــر ،قابلیتهــای چشــمگیر مدلهــای ســه بعــدی
مخــزن ســبب شــده اســت تــا ایــن مدلهــا جایگزیــن
مدلهــای دو بعــدی شــوند [ .]2بــه کمــک ایــن
مدلهــا میتــوان اطالعــات دقیقــی از ویژگیهــای

پتروفیزیکــی مخــزن نظیــر تخلخــل ،تراوایــی ،اشــباع
ســیاالت ،ضخامــت خالــص بــه کل و میــزان ذخیــره

درجــا در سرتاســر میــدان بهدســت آورد [ .]3چراکــه
یــک مــدل ســه بعــدی ،تلفیقــی از خصوصیــات

پتروگرافــی ،ســاختمانی و پتروفیزیکــی مخــزن اســت [.]4
آگاهــی از پارامترهــای مخزنــی میتوانــد در شناســایی
مکانهــای مســتعد بــرای طراحــی چاههــای جدیــد،

حوضــه اقیانوســی نئوتتیــس بــه وجــود آمــده اســت

[ .]8میــدان نفتــی منصــوری یکــی از میادیــن بــزرگ
ایــن حوضــه بــوده کــه در  45کیلومتــری جنــوب شــرق
شهرســتان اهــواز ،در محــدوده طولهــای جغرافیایــی

˝ 48˚ 44′ 06تــا ˝ 48˚ 59′41و عرضهــای جغرافیایــی
˝ 30˚ 46′ 16تا ˝ 31˚ 04′ 16واقع شــده اســت .به لحاظ

زمینشناســی ایــن میــدان در محــدوده فروافتادگــی
دزفــول (شــمالی) و در مجــاورت میادیــن نفتــی اهــواز،
آب تیمــور ،شــادگان و رامشــیر قــرار دارد (شــکل  .)1از

نظــر ســاختمانی ،تاقدیــس منصــوری تاقدیســی کشــیده
و متقــارن بــا رونــد شــمال غــرب -جنــوب شــرق بــوده

کــه در افــق آســماری دارای  30کیلومتــر طــول و 3/5

کیلومتــر عــرض مــی باشــد [.]9
روش مطالعه

شــناخت زونهــای بهــرهده ،دینامیــک ســیاالت مخــزن،

بــه منظــور مطالعــه پتروگرافــی مخــزن آســماری

باشــد [ .]5بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع و از آنجــا

میکروســکوپی کــه از اعمــاق مختلــف ســازند آســماری

میــدان نفتــی منصــوری صــورت نگرفتــه اســت ،در ایــن

توســط میکروســکوپ پالریــزان مــورد مطالعــه قــرار

بعــدی آن تهیــه شــده اســت .ایــن نرمافــزار ،کــه ســاخت

تعــداد مقطــع نــازک 200 ،نمونــه از مغزههــای حفــاری و

بــازار عرضــه شــد و دارای ماژولهــای مختلفــی اســت

کلیــه دادههــای ارزیابــی مخــازن ،شــامل دادههــای رقومی

و ســه بعــدی مخــزن دارد .اطالعــات مــورد نیــاز بــرای

الکتریکــی 6و قطرســنجی ،7ویرایــش شــده و آمــاده ورود

پتروگرافــی ،ژئوفیزیکــی و پتروفیزیکــی اســت کــه بایــد

اســتفاده از نرمافزارهــای ژئوفیزیکــی ،تعــدادی مقطــع

در محیــط نرمافــزار مدلســاز بــا هــم ادغــام شــوند [.]6

ســایر فعالیتهــای تکتونیکــی موثــر بــر میــدان مــورد

موقعیت میدان نفتی مورد مطالعه

همتــراز زیرســطحی و نمودارهــای ترســیمی ســرچاهی

تولیــد بهینــه و نگهداشــت تــوان تولیــد بســیار موثــر

میــدان نفتــی منصــوری ،تعــداد  500مقطــع نــازک

کــه تاکنــون مطالعــه جامعــی بــر روی مخــزن آســماری

در چاههــای مختلــف ایــن میــدان تهیــه شــده بودنــد،

مطالعــه ،بــا کمــک نرمافــزار مدلســاز  ،1 RMSمــدل ســه

گرفتــه و تاثیرهــای دیاژنــزی در آنهــا بررســی شــد .از ایــن

شــرکت نــروژی رکســار 2میباشــد ،در ســال  1993بــه

بقیــه از خردههــای حفــاری بــه دســت آمدهانــد .ســپس

کــه قابلیتهــای زیــادی در تهیــه مدلهــای دو بعــدی

نمودارهــای پرتــو گامــا ،3نوتــرون ،4چگالــی ،5مقاومــت

تهیــه یــک مــدل ســه بعــدی از مخــزن شــامل دادههــای

بــه نرمافــزار مدلســاز شــدند .در مرحلــه بعــد ،بــا

در مجمــوع در قالــب دو مــدل پتروفیزیکــی و ســاختمانی

لــرزهای از سرتاســر میــدان تهیــه شــد تــا گســلها و

حوضــه زاگــرس ،در جنــوب غــرب ایــران و شــمال عــراق
میزبــان بســیاری از میادیــن هیدروکربــوری عظیــم دنیــا
میباشــد [ ]7کــه از همگرایــی ممتــد و طوالنــی مــدت

بیــن صفحــه عربســتان و اوراســیا در طــی بســته شــدن

تفســیر قــرار گیرنــد و بــرای ایــن منظــور از نقشــههای
1. Reservoir Modeling System
2- Roxar
)3. Gamma Ray (GR
)2- Neutron (NPHI
)3- Density (RHOB
4- Resistivity
5- Caliper
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شكل  -1موقعیت زمینشناسی منطقه مورد مطالعه :BF .گسل باالرود :MFF ،گسل جبهه کوهستان :HBF ،گسل هندیجان بهرگانسر و
 :KFگسل کازرون میباشد (با اقتباس از [.)]9

نیــز بهــره گرفتــه شــد.

نمودارهــای پتروفیزیکــی  90حلقــه چــاه (کــه در بــاال ذکر

در نهایــت مجمــوع ایــن اطالعــات وارد محیــط نرمافــزار

شــد) در میــدان مــورد مطالعــه اســتفاده شــود .بایــد توجه

آســماری میــدان نفتــی منصــوری تهیــه شــود.

طــور کامــل برداشــت نشــده و یــا کل مخــزن را پوشــش

 RMSگردیــد تــا مــدل اســتاتیکی جامعــی از مخــزن

بحث و نتايج

ســازند آســماری بــه ســن الیگــو -میوســن ،مهمتریــن
ســنگ مخــزن میادیــن نفتــی ایــران اســت کــه اساســا از

ســنگهای کربناتــه تشــکیل شــده و بــه طــور همشــیب بــر

روی رســوبات عمیــق ســازند پابــده و در زیــر تبخیریهــای

ســازند گچســاران قــرار گرفتــه اســت [ .]10خصوصیــات

پتروفیزیکــی قابــل مالحظــه ســازند آســماری ســبب شــده
اســت کــه ایــن ســازند بــه عنــوان یــک دریاچــه نفتــی زیــر
زمینــی در کل خاورمیانــه شــناخته شــود [ .]11بنابرایــن
آگاهــی از وضعیــت زیرســطحی ایــن مخــزن در میادیــن

نفتــی کشــورمان ضــروری بــه نظــر میرســد.
مدل پتروفیزیکی میدان منصوری

بــرای تهیــه مــدل پتروفیزیکــی ،نیــاز اســت تــا از کلیــه

داشــت کــه در تعــدادی از چاههــا ،ایــن نمودارهــا بــه

نمیدهنــد ،امــا در اکثــر چاههــا ،حداقــل یــک یــا تعــدادی

از ایــن نمودارهــا بــه طــور کامــل برداشــت شــدهاند .در
مرحلــه اول ،مختصــات چاههــا همــراه بــا اطالعــات

نمودارهــای چاهپیمایــی ،کــه بــه صــورت رقومــی در

بایگانــی شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب موجــود
بودنــد ،پــس از اعمــال تصحیحــات الزم ،بــا فرمتهــای
 LASو  DXFوارد محیــط نرمافــزار  RMSشــدند .ایــن

نرمافــزار ،مجموعـهای گســترده از توابــع ریاضــی و زمیــن

آمــاری اســت کــه مقادیــر ،ســطوح و حجمهــای مجهــول

را بــا کمــک مقادیــر معلــوم و براســاس روشهــای زمیــن
آمــاری مختلــف گنجانــده شــده در نرمافــزار ،محاســبه

میکنــد [12و  .]13نرمافــزار ،ایــن قابلیــت را داراســت

کــه براســاس دادههــای رقومــی نمودارهــای پتروفیزیکــی،
لیتولــوژی را در مقابــل هــر عمــق ترســیم نمــوده و

پارامترهــای مخزنــی را در محدودههــای عمقــی دلخــواه
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محاســبه نمایــد [ .]6بــر همیــن اســاس ،بعــد از کلیــک

از ماســه ســنگ همــراه بــا میــان الیههایــی از ســنگ

بــازه عمقــی بــا ویژگیهــای سنگشناســی خــاص در

بخــش باالیــی ماســه ســنگ اهــواز در نظــر گرفــت (شــکل

کــردن روی قســمت ترســیم لیتولــوژی نرمافــزار ،چنــد
ســازند آســماری میــدان نفتــی منصــوری مشــاهده شــد

کــه بــا تغییــرات شــدید نمودارهــای الکتریکــی نیــز

همــراه بــوده و در حقیقــت خصوصیــات پتروفیزیکــی
متفاوتــی دارنــد (شــکل  )2و میتــوان هرکــدام از آنهــا را

یــک زون نامیــد .ایــن زونهــا عبارتنــد از:

آهــک و شــیل تشــکیل شــده و میتــوان آنــرا معــادل
 .)2ضخامــت ایــن زون در اکثــر چاههــا بــه حــدود

m

 30میرســد .در مقاطــع میکروســکوپی ،ماســه ســنگها
اغلــب بــه صــورت گــرد تــا نیمــه گــرد ،خــوب جورشــده
و بــا ســیمان دولومیتــی یــا آهکــی هســتند (شــکل-3ج)..

ایجــاد تخلخــل حفــرهای متداولتریــن پدیــده دیاژنــزی

زون یــک :ایــن زون باالتریــن قســمت مخــزن آســماری

اســت کــه در میــان الیههــای آهکــی ایــن زون مشــاهده

تبخیــری ســازند گچســاران قــرار گرفتــه اســت .از نظــر

بیشــتر قســمتهای میــدان نزدیــک بــه یــک محاســبه

را در میــدان منصــوری تشــکیل میدهــد و در زیــر توالــی
سنگشناســی ،ایــن زون از ســنگ آهــک و دولومیــت
تشــکیل شــده اســت (شــکل  .)2در مقاطع میکروســکوپی،

آهکهــای ایــن زون عمدتــا بهصــورت پکســتون همــراه

بــا تخلخــل بیــن دانــهای و بیــن بلــوری بــوده کــه در
اکثــر مــوارد بــه خوبــی حفــظ شــدهاند.

یکــی از فرآیندهــای دیاژنــزی متــداول در کربناتهــای
ایــن زون ،دولومیتــی شــدن اســت کــه ســبب ایجــاد

خــواص مخزنــی در ایــن زون شــده اســت .بهطوریکــه

در بســیاری از قســمتها ،مــواد آلــی در فضــای بیــن
بلوریــن تجمــع یافتــه اســت (شــکل -3الــف و ب) .بــر
اســاس محاســبه نــرم افــزار ،متوســط تخلخــل مفیــد

میشــود (شــکل  -3د) .نســبت ضخامــت مفیــد بــه کل در
شــده اســت .متوســط تخلخــل مفیــد و اشــباع آب در
قســمتهای مختلــف میــدان بــه ترتیــب  25و %10

میباشــد .ایــن خصوصیــات پتروفیزیکــی نشــان میدهــد

کــه ایــن زون میتوانــد دارای کیفیــت مخزنــی بســیار
مطلوبــی باشــد .ضمــن اینکــه ایــن خــواص مخزنــی از
ســمت غــرب بــه شــرق میــدان بهبــود مییابــد .بطوریکــه

حداکثــر تخلخــل مفیــد ایــن زون در چــاه شــماره 6
(شــرق میــدان) بــه  %32میرســد.

زون ســه :در زیــر زون  ،2تناوبــی از الیههــای ضخیــم

ماســه و مــارن قرمــز مشــاهده میشــود کــه بــه طــور

میانگیــن حــدود  50 mضخامــت دارد (شــکل .)2

ایــن زون بیــن  17تــا  %18بــوده کــه از ســمت غــرب

مقاطــع میکروســکوپی تهیــه شــده از محدودههــای

آن  %49اســت .بیشــترین نســبت ضخامــت مفیــد بــه

بهصــورت نیمــ ه زاویــهدار تــا نیمــه گــرد بــوده و فاقــد

 0/9میرســد .بــا توجــه بــه گســترش دولومیتــی شــدن،

ایــن زون توســط نرمافــزار  ،RMSمتوســط تخلخــل

نظــر مخزنــی دارای کیفیــت مطلوبــی خواهــد بــود .ضمــن

تخلخــل مفیــد ایــن زون باالســت ،ولیکــن در بعضــی از

در قســمتهای شــرقی میــدان دارای وضعیــت بهتــری

لــذا ،نســبت ضخامــت مفیــد بــه کل در اکثــر چاههــا در

بهتــری خواهــد داشــت.

کــه در ایــن زون نیــز درصــد اشــباع آب بــه ســمت غــرب

بــه شــرق میــدان افزایــش مییابــد و درصــد اشــباع آب

عمقــی ایــن زون نشــان میدهــد کــه ماســهها عمومــا

کل ایــن زون در قســمتهای شــمال شــرقی میــدان بــه

ســیمانند (شــکل -3ه) .براســاس ارزیابــی پتروفیزیکــی

تخلخــل بــاال و اشــباع آب نســبتا پاییــن ،ایــن زون از

مفیــد  %25و اشــباع آب  %65میباشــد .بنابرایــن اگرچــه

اینکــه خــواص پتروفیزیکــی ایــن زون در چاههــای واقــع

قســمتهای میــدان ،میــزان اشــباع آب نیــز بــاال بــوده و

بــوده و لــذا ایــن قســمت از میــدان ،کیفیــت مخزنــی

مقایســه بــا زون  2کمتــر خواهــد بــود .بایــد توجــه داشــت

زون دو :در زیــر واحــد کربناتــه زون یــک ،ضخامتــی از

رســوبات سیلیســی آواری مشــاهده میشــود کــه عمدتــا

میــدان افزایــش مییابــد.

تهيه مدل ژئواستاتيك مخزن...

177

شکل  -2زونبندی مخزن آسماری در یکی از چاههای میدان نفتی منصوری توسط نرمافزار ( .RMSخروجی نرمافزار در محیط
نرمافزارهای دیگر ویرایش شده است).
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شکل  -3الف -دولومیتهای شکلدار در زون یک همراه با تخلخل بین بلوری ،فضاهای خالی توسط مواد هیدروکربوری پر شده است.
چاه شماره  ،3عمق  2510متری .ب -تخلخل بین بلوری در فضای دولومیتهای زون یک (فلش) .چاه شماره  ،3عمق  2523متری.
ج -ماسههای نسبتا گرد شده زون دو .فضای بین دانههای کوارتز توسط سیمان دولومیتی پر شدهاند (فلش) .د -تخلخل حفرهای ایجاد
شده در آهکهای زون دو .اندازه حفرات در برخی موارد تا چند میلیمتر نیز میرسد .چاه شماره  ،6عمق  2391متری .ه -ماسههای نیمه
زاویهدار زون سه .چاه شماره  ،3عمق  2570متری .و -آهکهای ماسهای زون چهار .چاه شماره  ،71عمق  2315متری.

زون چهــار :ایــن زون عمدتــا از ماســه ســنگهای

امــر باعــث شــده کــه نســبت ضخامــت مفیــد بــه کل ایــن

تشــکیل شــده اســت (شــکل  .)2ماســه ســنگها عمومــا

زون پنــج :ایــن زون از تنــاوب ماســه ســنگ و ســنگ

میباشــند (شــکل  -3و) .اگرچــه میــزان تخلخــل در ایــن

از مقاطــع میکروســکوپی ،آثــار تراکــم بهصــورت تشــکیل

اشــباع آب نیــز بســیار باالســت .بهطوریکــه در بعضــی از

مخــرب فشــردگی بــر کیفیــت مخــزن میباشــد (شــکل

آهکــی و آهکهــای ماس ـهای بــا میــان الیههــای شــیلی

زون کاهــش یافتــه و عمدتــا تولیــدی آب باشــد.

زاویـهدار تــا نیمه زاویـهدار بوده و دارای ســیمان کلســیتی

آهــک تشــکیل شــده اســت (شــکل  -4الــف) .در بســیاری

زون بیــش از  %20بــوده ،امــا در اکثــر چاههــا ،میــزان

اســتیلولیت مشــاهده میشــود کــه نشــاندهنده تاثیــر

چاههــا درصــد اشــباع آب تــا  %90نیــز میرســد .ایــن

 -4ب).
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شکل  -4الف -ماسه سنگ با سیمان آهکی در زون پنج .ب -میان الیههای آهکی زون پنج .تراکم شیمیایی سبب ایجاد استیلولیتهای
بزرگ شده است (فلش) .چاه شماره  ،48عمق  2621متری .ج -نمونهای از مادستونهای زون شش که در برخی قسمتها به دولومیت
تبدیل شدهاند .د و ه -پر شدن فضاهای خالی توسط انیدریت در مادستونهای زون شش .چاه شماره  ،85عمق  2625متری .و -تجمع
مواد آلی در امتداد سطوح استیلولیت .چاه شماره  ،48عمق  2200متری .ز -سیمانی شدن (دولومیتی) دانههای ماسه در زون هفت .چاه
شماره  ،3عمق  2505متری .ر -تخریب تخلخل درون دانهای توسط انیدریتها در زون هشت .چاه شماره  ،3عمق  2560متری.
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 50بــوده کــه در

توالــی از ســنگ آهــک و شــیل دیــده میشــود کــه بــر

متوســط ضخامــت ایــن زون

زون ،متوســط تخلخــل مفیــد  %12و اشــباع آب %36

میانگیــن  50 mضخامــت داشــته و در مقاطــع میکروســکوپی

m

قســمتهای مختلــف میــدان تغییــر میکنــد .در ایــن

اســت .میــزان اشــباع آب بــاالی ایــن زون ســبب شــده
اســت تــا نســبت ضخامــت مفیــد بــه کل آن بســیار ناچیــز
شــده و بــه یــک زون غیــر مخزنــی تبدیــل شــود.

زون شــش :ایــن زون یــک رخســاره کربناتــه بــوده کــه در

زیـ�ر ماس��ه سـ�نگهای زون پنــج قــرار گرفتــه اســت (شــکل
 .)2در مقاطــع میکروســکوپی ،ســنگ آهکهــا عمدتــا

بهصــورت مادســتون بــوده (شــکل  -4ج) و در برخــی

قســمتها بــه دولومیــت تبدیــل شــدهاند .ضخامــت ایــن

زون در قســمتهای مختلــف میــدان متغیــر بــوده و بهطــور

متوســط  100 mمیباشــد .یکــی از فرآیندهــای دیاژنــزی

غالبــی کــه در ایــن زون مشــاهده میشــود ،انیدریتــی
شــدن اســت کــه بیشــترین آســیب را بــر تخلخــل وارد

نمــوده و ســبب کاهــش کیفیــت مخزنــی ایــن زون شــده

روی ســازند پابــده قــرار دارد (شــکل  .)2ایــن زون بهطــور

عمدتــا بهصــورت مادســتون مشــاهده میشــود.

متداولتریــن فرآینــد دیاژنــزی کــه ایــن زون را تحــت تاثیــر
قــرار داده اســت ،انیدریتــی شــدن اســت کــه در بســیاری

از مــوارد ،فضاهــای خالــی را پــر کــرده و ســبب کاهــش

کیفیــت مخزنــی ایــن زون شــده اســت (شــکل  -4ر) .طبــق
محاســبه نرمافــزار ،متوســط تخلخــل ایــن زون  %20بــوده،

امــا بــا وجــود ایــن تخلخــل بــاال ،از آنجــا کــه میــزان اشــباع
آب در آن در بیشــتر قســمتهای میــدان حــدود  %90اســت،
لــذا ایــن زون فاقــد کیفیــت مخزنــی مطلــوب میباشــد .در

زیــر ایــن زون ،توالــی پیوســتهای از شــیلهای آهکــی بــا وفــور

فســیلهای پالژیــک مشــاهده میشــود کــه معــرف ســازند

پابــده اســت.

مدل ساختمانی

اســت (شــکل  -4د و ه) .فرآینــد تراکــم شــیمیایی در ســنگ

بــرای تهیــه مــدل ســاختمانی الزم اســت ابتــدا آثار گســلش

کمــک نمــوده اســت .بهطوریکــه در بســیاری از مقاطــع

بــه همیــن منظــور ابتــدا از اطالعــات لرزهنــگاری انجــام

آهکهــای ایــن زون نیــز بــه تخریــب خــواص مخزنــی

در میــدان نفتــی منصــوری مــورد بررســی قــرار گیــرد.

میکروســکوپی ایــن زون ،اســتیلولیتها بــه وفــور مشــاهده

شــده در ایــن میــدان [ ]15اســتفاده گردیــد و بــا کمــک

همــه قســمتهای میــدان ،تخلخــل ایــن زون کمتــر از %10

چنــد بــرش لــرزهای در جهــات مختلــف از میــدان تهیــه

میشــوند (شــکل  -4و) .براســاس محاســبه نــرم افــزار ،در

نرمافزارهــای ژئوفیزیکــی (موجــود در اداره زمینشناســی)،

و اشــباع آب در آن بیــش از  %80اســت .بنابرایــن بــا توجــه

شــد .بررســی ایــن برشهــا نشــان میدهــد کــه میــدان

بهــرهده محســوب نمیشــود.

آثــاری از گســلش یــا بهمریختگــی ســاختمانی در آن

بــه تخلخــل نســبتا پاییــن و اشــباع آب زیــاد ،ایــن زون

منصــوری تاقدیســی کامــا مالیــم بــوده کــه هیچگونــه

زون هفــت :یــک زون سیلیســی -آواری اســت کــه بطــور

مشــاهده نمیشــود (شــکل  .)5همچنیــن ،در هیچیــک از

عمــده از ماســه ســنگ تشــکیل شــده اســت (شــکل .)2

ماســه ســنگها عمدتــا از دانههــای متوســط تــا درشــت،

نیمــه زاویـهدار تــا زاویـهدار بــا ســیمان دولومیتــی تشــکیل
شــدهاند (شــکل -4ز) .متوســط ضخامــت ایــن زون 40 m

بــوده کــه بــه طــرف قســمتهای غربــی میــدان بــر ضخامــت
آن افــزوده میشــود .تخلخــل ایــن زون در اکثــر چاههــا

بیــش از  %20بــوده ،امــا درصــد اشــباع آب آن نیــز بســیار
باالســت ( .)%100-90لــذا ایــن زون فاقــد کیفیــت مخزنــی

میباشــد و تولیــد کننــده آب خواهــد بــود.

زون هشــت :در زیــر سیلیســی -آواریهــای زون هفــت،

 90حلقــه چــاه حفــاری شــده در ایــن میــدان ،شــواهدی از

تغییــر ناگهانــی عمق ورود به ســازندها ،که نشــانگر گســلش
باشــد ،مشــاهده نمیگــردد .بنابرایــن مــدل ســاختمانی آن

تنهــا شــامل مــدل چینـهای یــا همــان مــدل کیــک الیـهای

[ ]16میباشــد .بــرای تهیــه ایــن مــدل ،اطالعــات عمــق
مربــوط بــه ســر ســازندهای آســماری و پابــده در چاههــای

مختلــف ،پــس از تبدیــل بــه فرمــت مناســب ( )DXFوارد

نرمافــزار  RMSگردیــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه در مــواردی
کــه ایــن اطالعــات بهصــورت رقومــی در دســترس نبــود ،از

الگهــای ترســیمی ســرچاهی کمــک گرفتــه شــد.
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در نهایــت ،مــدل ســاختمانی میــدان نفتــی منصــوری

در میــدان نفتــی منصــوری ،شــیب یــال شــمالی بیشــتر از

یــک تاقدیــس مالیــم متشــکل از خطــوط همتــراز زیــر

همشــیب یــک ســازند ،نقشــه تراکــم شکســتگیهای آنــرا بــه

توســط نرمافــزار مدلســاز تهیــه شــد کــه بــه صــورت

ســطحی میباشــد (شــکل .)6

نرمافــزار  RMSایــن قابلیــت را داراســت کــه بــا اســتفاده

از اطالعــات رقومــی نمودارهــای پتروفیزیکــی (ماننــد

نمودارهــای پیوســته انحــراف چــاه ،)1شــیب ســازند را

نیــز محاســبه نمایــد .شــکل  7نقشــه همشــیب مربــوط
بــه ســر ســازند آســماری در میــدان نفتــی منصــوری را

نشــان میدهــد .همانطــور کــه در ایــن شــکل مشــاهده
میشــود ،شــیب یــال شــمالی میــدان منصــوری بیــن صفــر

تــا  12درجــه و شــیب یــال جنوبــی آن بیــن صفــر تــا 8

درجــه تغییــر میکنــد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه

بــر خــاف دیگــر میادیــن هیدروکربــوری حوضــه زاگــرس،

یــال جنوبــی اســت .میتــوان بــا گرفتــن مشــتق دوم از نقشــه

دســت آورد [ .]17ایــن کار در محیــط نرمافــزار مدلســاز بــه

آســانی قابــل انجام اســت .نقشــه تراکم شکســتگیهای ســازند
آســماری میــدان نفتــی منصــوری در شــکل  8نمایــش داده

شــده اســت .براســاس ایــن نقشــه ،تراکــم شکســتگیها در دو

دامنــه ســاختمان منصــوری در حــد صفــر تا بســیار کم اســت.
لــذا بــر خــاف دیگــر میادیــن هیدروکربــوری زاگــرس کــه در

آنهــا شکســتگی عامــل اصلــی ایجــاد کیفیــت مخزنــی اســت

[ ،]18در ایــن میــدان نقــش شکســتگیها در ایجــاد تخلخــل

چنــدان چشــمگیر نبــوده و بــه نظــر میرســد عوامــل دیاژنزی
مثــل دولومیتــی شــدن یــا انحــال ،عوامــل اصلــی بــه وجــود

آورنــده تخلخــل باشــند.

شکل  -5مقطع لرزهای عرضی از ساختمان میدان منصوری .هیچگونه آثاری از به هم ریختگی تکتونیکی در این میدان مشاهده نمیشود.

شکل  -6مدل ساختمانی میدان نفتی منصوری در راس سازند آسماري

شكل  -7نقشه همشیب سرسازند آسماری میدان نفتی منصوری
1. CDR Log
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پــس از اینکــه مــدل ســاختمانی میــدان منصــوری تهیــه

شــکلها مشــاهده میشــود ،در میــان هشــت زون

توزیــع تخلخــل و اشــباع آب را در زونهــای مختلــف و

میــدان زونهــای یــک ،دو و ســه بهتریــن وضعیــت را از

شــد ،میتــوان براســاس میانگیــن ضخامــت زونهــا،
در قســمتهای مختلــف میــدان ترســیم و مدلســازی

نمــود (شــکلهای  9و  .)10همانطــور کــه در ایــن

ســازند آســماری میــدان نفتــی منصــوری ،در سرتاســر
نظــر تخلخــل دارا میباشــند و زون چهــار از ایــن نظــر در
وضعیــت متوســط قــرار دارد.

شكل  -8نقشه تراكم شكستگيهای سازند آسماري ميدان منصوري

شکل  -9الف تا ر نقشههای میانگین توزیع تخلخل در زونهای یک تا هشت مخزن آسماری میدان نفتی منصوری را نشان میدهند.
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شکل  -10الف تا ر ،نقشههای میانگین توزیع اشباع آب در زونهای یک تا هشت مخزن آسماری میدان نفتی منصوری

از نظــر اشــباع آب نیــز ،هرچــه بــه طــرف عمــق مخــزن

نفــت 1و حــد بــرش 2تخلخــل و اشــباع آب (حــد بــرش در

درصــد اشــباع آب افزایــش مییابــد کــه نشــان دهنــده

و بــرای اشــباع آب  %50در نظــر گرفتــه میشــود) بــه

(از زون یــک بــه ســمت زون هشــت) پیــش میرویــم،
وضعیــت طبیعــی مخــزن میباشــد .همچنیــن میــزان
اشــباع آب در بخــش شــرقی میــدان کمتــر از دیگــر

بخشهــای میــدان بــوده و بــه عبارتــی ،کیفیــت مخزنــی

در بخــش شــرقی بهتــر از دیگــر بخشهــای میــدان اســت.
امــا بــه ســمت غــرب و شــمال غــرب میــدان ،علیرغــم

اینکــه درصــد تخلخــل نســبتا باالســت ،امــا بــاال بــودن

درصــد اشــباع آب باعــث میشــود چاههــای حفــاری
شــده در ایــن منطقــه چنــدان بهــرهده نباشــند .پــس

از وارد کــردن پارامترهایــی نظیــر ســطح تمــاس آب و

میادیــن نفتــی جنــوب غربــی ایــران بــرای تخلخــل %4/5

نرمافــزار ،نقشــههای توزیــع میانگیــن ضخامــت خالــص
بــه کل و اشــباع آب بــرای هــر زون ترســیم گردیــد و
در نهایــت میــزان حجــم نفــت درجــای مخــزن نیــز

بــرای هــر زون محاســبه شــد (جــدول  .)1همانطــور

کــه مشــاهده میشــود ،در میــان ایــن هشــت زون ،زون
دو دارای بیشــترین میــزان حجــم نفــت درجــای مخــزن
بــوده و بهتریــن کیفیــت مخزنــی را دارا میباشــد.

)1. Water Oil Contact (WOC
2. Cut off
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جدول  -1محاسبه حجم نفت درجا در مخزن آسماري منصوري
حجم کل مخزن

حجم ضخامت زون

حجم تخلخل زون

حجم هیدروکربورهای

حجم هیدروکربورهای قابل

(متر مکعب)

خالص (متر مکعب)

خالص (متر مکعب)

درجای مخزن (بشکه)

استحصال (بشکه)

1

938.248.159.6

420.131.419.2

597.596.955

371.259.128

304.310.752

2

122.893.079.17

103.016.931.44

248.790.019.9

200.426.0449

164.283.638.7

3

101.790.090.02

475.543.492.3

918.873.799

676.729.609

554.696.385

4

136.821.111

465.950.56

933.547.2

534.873.6

438.421.0

5

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

کل

319.876.196.27

193.050.373.15

401.370.642.4

305.759.792.2

250.622.773.3

زون

نتیجهگیری

براســاس مطالعــه پتروگرافــی ،مخــزن آســماری میــدان

نفتــی منصــوری عمدتــا کربناتــه -ماســه ســنگی بــوده و
تحــت تاثیــر فرآیندهــای دیاژنــزی مختلفــی قــرار گرفتــه

اســت .ایــن فرآیندهــا عمدتــا تاثیــر منفــی بــر کیفیــت

مخــزن داشــتهاند کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان

بــه ســیمانی شــدن (کربناتــه و انیدریــت) و تراکــم
شــیمیایی اشــاره نمــود .طبــق دادههــای پتروفیزیکــی،
ایــن مخــزن بــه هشــت زون تقســیم میشــود .بررســی

خــواص پتروفیزیکــی تخلخــل و اشــباع آب در زونهــای
مختلــف و نیــز محاســبه نســبت ضخامــت خالــص بــه

ناخالــص حاکــی از آن اســت کــه تنهــا زونهــای یــک ،دو
و ســه زونهــای بهــرهده بــوده و ســایر زونهــا بــه ســبب
اشــباع آب بــاال ،تولیــد کننــده آب میباشــند .از طرفــی،
تاثیــر فرآیندهــای دیاژنــزی مخــرب نیــز در زونهــای

پایینــی بیشــتر مشــاهده میشــود .زون دو بهتریــن زون

مخزنــی میــدان نفتــی منصــوری بــوده و دارای بیشــترین

ذخیــره نفــت درجــای مخــزن میباشــد کــه شــامل %65

نفــت موجــود در مخــزن آســماری ایــن میــدان اســت.
براســاس دادههــای ژئوفیزیکــی و مــدل ســاختمانی تهیــه

شــده ،میــدان نفتــی منصــوری تحــت تاثیــر هیچگونــه
فعالیــت تکتونیکــی قــرار نگرفتــه و آثــاری از گســلش

در هیــچ قســمت از آن مشــاهده نمیشــود .همچنیــن،

براســاس نقشــه همشــیب تهیــه شــده بــرای ســر ســازند
آســماری ،شــیب دامنــه شــمالی در ایــن میــدان بیشــتر

از یــال جنوبــی اســت .نقشــه تراکــم شکســتگیهای
ســازند آســماری نیــز نشــان میدهــد کــه بــر خــاف

دیگــر میادیــن هیدروکربــوری زاگــرس ،تخلخــل حاصــل
از شکســتگی نقــش چندانــی در ایجــاد و بهبــود کیفیــت
مخــزن آســماری میــدان منصــوری نداشــته و عمــده
تخلخلهــای موجــود حاصــل تبدیــل ســنگ آهــک بــه

دولومیــت ،انحــال و یــا تخلخــل بیــن دان ـهای در ماســه

ســنگها میباشــند .نقشــههای میانگیــن اشــباع آب و
تخلخــل نیــز نشــان میدهنــد کــه خصوصیــات مخزنــی

در محــدوده شــرق و شــمال شــرق میــدان بهتــر اســت.

لــذا در طراحــی چاههــای جدیــد ،پروژههــای ازدیــاد
برداشــت و توســعه میــدان نفتــی منصــوری میتــوان بــه
ایــن قســمت از میــدان توجــه بیشــتری نمــود و بهتــر
اســت چاههایــی کــه در آینــده حفــاری میشــوند ،تــا

حــد امــکان در زونهــای باالیــی تکمیــل شــوند.

...تهيه مدل ژئواستاتيك مخزن
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