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تعيين واحدهاي جرياني در بخش مخزنی سازند
سروک ،مطالعه موردی در یکی از میادین
هیدروکربنی جنوب غرب ایران
علي اسعدي ،*1جواد هنرمند ،1سید علی معلمی 2و ایرج عبداللهی فرد
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 -1پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی ،پژوهشکده علوم زمین ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران
 -2پژوهشکده ازدیاد برداشت مخازن نفت و گاز ،تهران ،ایران
-3مدیریت اکتشاف و تولید نفت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت94/7/11 :

تاريخ پذيرش95/2/4 :

چكيده
ســازند ســروک یکــی از مهمتریــن مخــازن کربناتــه ایــران اســت .در ایــن مطالعــه از تلفیــق اطالعــات زمینشناســی و پتروفیزیکــی بــه
منظــور سرشـتنمایی ایــن مخــزن در یکــی از میادیــن بــزرگ ناحیــه دشــت آبــادان ،واقــع در جنــوب غــرب ایــران اســتفاده شــده اســت.
براســاس دادههــای تخلخل-تراوایــی مغــزه ،توصیــف مغزههــا و مطالعــات پتروگرافــی دو چــاه کلیــدی ،واحدهــای جریانــی شناســایی و
تفســیر شــد .ســه روش پتروفیزیکــی مختلــف شــامل شــاخص زون جریانــی ،شــعاع گلــوگاه تخلخــل و لورنــز اصــاح شــده بــر مبنــای
چینهشناســی جهــت تعییــن واحدهــای جریانــی در بخــش باالیــی ســازند ســروک اســتفاده گردیــد .براســاس نتایــج ایــن مطالعــه ،روش
شــاخص زون جریانــی و شــعاع گلــوگاه تخلخــل بــه دلیــل تغییــرات زیــاد ویژگیهــای پتروفیزیکــی ،نمیتوانــد بهصــورت کارآمــد
در زونبنــدی و تفکیــک واحدهــای جریانــی در محــدوده میــدان اســتفاده گــردد .در مقابــل ،روش لورنــز اصــاح شــده بــر مبنــای
چینهشناســی کــه بــه خوبــی ارتبــاط رخســارهها و فرآیندهــای دیاژنــزی را بــا واحدهــای جریانــی مختلــف نشــان میدهــد ،میتوانــد
بــه طــور مؤثــر در زونبنــدی مخــزن اســتفاده گــردد .از دیــدگاه ویژگیهــای رسوبشناســی ،بهتریــن واحدهــای جریانــی در رخســارهای
شــیب ،شــول -بایوســتروم و دریــای بــاز کــم عمــق گســترش دارنــد و رخســارههای الگــون و دریــای بــاز عمیــق معمــوال کیفیــت مخزنــی
پایینــی نشــان میدهنــد .فرآیندهــای دیاژنــزی ســیمانی شــدن و تراکــم در واحدهــای ســدی و جریانــی بــا کیفیــت مخزنــی پاییــن و
انحــال در واحدهــای جریانــی بــا کیفیــت مخزنــی بــاال گســترش دارنــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه تفســیر واحدهــای جریانــی
براســاس توزیــع ویژگیهــای رخســارهای و دیاژنــزی میتوانــد در ارزیابــی بهتــر مخــازن کربناتــه ناهمگــن ماننــد ســازند ســروک اســتفاده
گــردد.
كلمات كليدي :سازند سروک ،واحد جریانی ،رخساره رسوبی ،فرآیندهای دیاژنزی ،کیفیت مخزنی.

بنابرایــن بــر خــاف مخــازن ماسهســنگی ،ارتبــاط

مقدمه

سیســتم منافــذ مخــازن کربناتــه تحــت تاثیــر
ناهمگنیهــای رخســارهای و دیاژنــزی متنــوع میباشــد.
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

assadia@ripi.ir

تخلخــل -تراوایــی ،بــه دلیــل هندســه و تنــوع سیســتم

منافــذ ،پیچیــده بــوده و تعییــن واحدهــای جریانــی و

انطبــاق زونهــای مخزنــی دشــوار میباشــد [.]1-4
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روشهــای مختلفــی بــرای تعییــن واحدهــای جریانــی

مقاطــع نــازک میکروســکوپی اســتفاده شــده اســت.

براســاس رویکــرد و دادههــای مــورد اســتفاده ،در مخــازن

زمینشناسی و چینهشناسی منطقه

توســط زمینشناســان ،مهندســین نفــت و پتروفیزیسـتها

مختلــف ماسهســنگی و کربناتــه معرفــی و اســتفاده شــده

توالــی رســوبی ناحیــه دشــت آبــادان ،از جنبه ســاختارهای

زمینشناســی ،پتروفیزیکــی و مخزنــی نســبتا همگــن

شــباهتهای زیــادی بــا واحدهــای معــادل در حوضــه

بیشــتر بــر مبنــای ویژگیهــای رسوبشناســی و در

پیشــگودال مزوپوتامیــن عــراق محســوب میشــود کــه

تفکیــک میشــوند [ 2و  .]16در مقابــل ،پتروفیزیســتها

امتــداد دارد [ 21و  .]28میــدان مــورد مطالعــه در بخــش

مغزه(تخلخــل ،تراوایــی ،چگالــی دانههــا) و آنالیزهــای

 -1الــف) .میادیــن هیدروکربنــی در ایــن ناحیــه بــا ســه

ترشــوندگی) و مهندســین تولیــد [ 18و  ،]19براســاس

شــمال غربی-جنــوب شــرقی مشــخص میشــوند [.]۲۹

تفکیــک میکننــد .ســازند ســروک بــه دلیــل تغییــرات

بــا حرکــت گســلهای پیســنگی و دیاپیریســم نمــک

و دیاژنــز متئوریــک ،در جهــات افقــی و عمــودی و در

عربــی مخــازن کربناتــه و ماسهســنگی مهمــی را شــامل

اســت [ .]14-1یــک واحــد جریانــی از نظــر خصوصیــات

هیدروکربنــی ،سنگشناســی و رخســارههای رســوبی

میباشــد [ .]۱۵ایــن واحدهــا توســط زمینشناســان

مزوپوتامیــن عــراق دارد .ایــن ناحیــه بخشــی از حوضــه

برخــی مــوارد بــدون در نظــر گرفتــن تغییــرات دیاژنــزی

از شــمال عــراق تــا بخــش شــمال غربــی خلیــج فــارس

[ 6و  ]17بــر مبنــای اندازهگیریهــای معمــول

شــمال غربــی ناحیــه دشــت آبــادان واقــع اســت (شــکل

ویــژه مغزه(نمودارهــای تزریــق جیــوه ،تراوایــی نســبی و

رونــد شــمالی-جنوبی ،شــمال شــرقی -جنــوب غربــی و

دادههــای دینامیکــی مخــزن ،واحدهــای جریانــی را از هــم

میادیــن بــزرگ دارای رونــد شــمالی-جنوبی ،در ارتبــاط

رخســارهای و نیــز قــرار گرفتــن در معــرض آبهــاي جــوي

تشــکیل شــدهاند [ .]۲۹توالــی آلبین-ســانتونین صفحــه

مقیاسهــای مختلــف بســیار ناهمگــن و پیچیــده اســت و

میشــود [ 24و (]30شــکل  -1ب) .ســازند ســروک بــا

تشــکیل شــده اســت [ .]28-20وجــود ایــن ناهمگنیهــا

گــروه بنگســتان میباشــد کــه در دو رخســاره عمــده

واحدهــای جریانــی و بحــث دربــاره عوامــل مؤثــر در ایجــاد

عمــق بــا فونــای زیســتی غنــی و دیگــری رخســارههای

هیدروکربنــی ناحیــه دشــت آبــادان از جنبــه اکتشــاف

اســت [ .]۲2در ناحیــه دشــت آبــادان ســازند ســروک

مخــزن و شناســایی واحدهــای جریانــی میتوانــد در

عمــق مشــخص میگــردد .در ایــن ناحیــه ،افقهــای

کارآمــد باشــد .هــدف از ایــن مطالعــه شناســایی و توصیــف

بنگســتان (ســروک-ایالم) میباشــند کــه کربناتهــای

اســتفاده از روشهــای پتروفیزیکــی مرســوم و توصیــف هــر

را نشــان میدهنــد [ .]۲1ســازند ســروک در میادیــن

رخســارهای ،فرآیندهــای دیاژنــزی و سیســتم منافــذ در

ضخامــت دارد و بــه چهــار ســکانس رده ســوم منطبــق بــر

بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،مجموعـهای نســبتا کامــل

عربــی تقســیم میشــود.

از زونهــای متخلخــل و تــراوا تــا س ـدهای درون مخزنــی

ســن آلبیــن باالیی-تورونیــن پیشــین ،یکــی از ســازندهای

و تغییــرات کیفیــت مخزنــی ،ســبب میشــود کــه تعییــن

شــامل آهکهــای تــودهای نهشــته شــده در محیــط کــم

آنهــا ضــروری باشــد .ســازند ســروک در بســیاری از میادین

عمیــق الیگوســتژیندار بــا فونــای پالژیــک توســعه یافتــه

و تولیــد دارای اهمیــت میباشــد .بنابرایــن زونبنــدی

عمدتــا توســط رخســارههای بــا فونــای زیســتی کــم

مدیریــت و اســتراتژی توســعه ایــن افــق مخزنــی مهــم

واحدهــای جریانــی در بخــش باالیــی ســازند ســروک بــا

مهــم مخزنــی توالــی خامــی باالیــی (فهلیان-گــدوان) و

رودیســتدار ســازند ســروک کیفیــت مخزنــی باالیــی

کــدام از واحدهــای معرفــی شــده از جنبــه خصوصیــات

هیدروکربنــی دشــت آبــادان حــدود  650تــا 700 m

یکــی از میادیــن بــزرگ ناحیــه دشــت آبــادان میباشــد.

ســکانسهای معرفــی شــده در حوضــه زاگــرس و صفحــه

از دادههــا شــامل تخلخل-تراوایــی مغــزه ،مغزههــا و
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شکل  1الف) موقعیت میدان مورد مطالعه در ناحیه دشت آبادان .ب) چینهشناسی عمومی گروه بنگستان همراه با معادلهای آنها در برخی
بخشهای صفحه عربی [ 30و  .]24ج) توالی سازند سروک همراه با موقعیت سطوح ناپیوستگی [ .]21توالی مورد مطالعه مشخص گردیده
است.

مــرز باالیــی هــر کــدام از ایــن ســکانسها ،بــر چهــار

ناحیــه دشــت آبــادان اســتفاده شــده اســت .در توصیــف

ســطوح ناپیوســتگی از قدیــم بــه جدیــد براســاس

سنگشناســی ،بافــت رســوبی ،اجــزاء ســازنده و نــوع

ســطح ناپیوســتگی مهــم منطبــق اســت [ .]۲1ایــن
مطالعــات بایواســتراتیگرافی بــه ســن ســنومانین آغازیــن،

ســنومانین میانــی ،مــرز ســنومانین-تورونین و تورونیــن

میانــی دانســته شــده اســت [( ]۲1شــکل  -1پ) .در
شــکلگیری ایــن ســطوح حــرکات تکتونیکــی مرتبــط

بــا دیاپیریســم محلــی نمــک و حرکــت گســلهای پــی

ســنگی همــراه بــا پاییــن افتادگیهــای دورهای ســطح
آب دریــا نقــش داشــتهاند [ .]۲1مغزههــای در دســترس

از ســازند ســروک منطبــق بــر بخــش باالیــی ســازند بــا
ضخامــت حــدود  300 mمیباشــد.

مغزههــا و مطالعــات پتروگرافــی ،مشــخصههای
تخلخــل و توزیــع فرآیندهــای دیاژنــزی بررســی گردیــد.

بــه منظــور تعییــن کانیشناســی (تفکیــک کلســیت از

دولومیــت) ،تمــام نمونههــا بــا محلــول آلیزاریــن قرمــز بــا
اســتفاده از روش دیکســون [ ]31رنگآمیــزی شــدهاند.

بــرای تعییــن تخلخــل و تراوایــی پالگهــای مغــزه،
تخلخــل هلیــم و تراوایــی هــوا در آزمایشــگاه مغزههــای
1

2

نفتــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت اندازهگیــری شــد .ابتــدا
رخســارههای رســوبی و فرآیندهــای دیاژنــزی بهصــورت
خالصــه معرفــی و توصیــف گردیــد .ســپس بــا اســتفاده از
ســه روش شــاخص زون جریانــی  ،شــعاع گلــوگاه تخلخــل
3

دادهها و روش مطالعه

در ایــن تحقیــق ،بــه منظــور تعییــن واحدهــای جریانــی
و تفســیر آنهــا در بخــش مخزنــی ســازند ســروک ،از
مجموعــهای از اطالعــات شــامل  420 mمغــزه1410 ،

مقطــع نــازک میکروســکوپی و  1178پــاگ تخلخــل-

تراوایــی در دو چاه کلیــدی در یکی از میادین هیدروکربنی

در اشــباع  %۳۵جیــوه 4و نمــودار لورنــز اصــاح شــده بــر
مبنــای چینهشناســی 5واحدهــای جریانــی شناســایی

شــد.

1. Helium Porosity
2. Air Permeability
)3. Flow Zone Indicator(FZI
)4. Pore Throat Radius (R35
)5. Stratigraphic Modified Lorenz Plot Method (SMLP
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بیــن کمربندهــای رخســارهای مختلــف ،رخســارههای

روش لورنــز اصــاح شــده بــر مبنــای چینهشناســی ،بــه

شــیب حوضــه کــه از آنهــا بــا عنــوان رخســارههای

دیاژنــزی بــه منظــور زونبنــدی مخــزن اســتفاده گردیــد.

مخزنــی ســازند ســروک میباشــند کــه در نمونههــای

دلیــل انطبــاق بیشــتر بــا توزیــع فرآیندهــای رســوبی و

واریــزه رودیســتی نــام بــرده میشــود بهتریــن زونهــای

مغــزه نفــت آغشــتگی و تخلخــل باالیــی نشــان میدهنــد.

رخسارههای رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی

فرآیندهای دیاژنزی

کیفیــت مخزنــی مخــازن کربناتــه وابســته بــه فاکتورهــای

بــه منظــور بررســی فرآیندهــای دیاژنــزی از پتروگرافــی

دیاژنــزی و عوامــل تکتونیکــی میباشــد [ .]3-1عمومــا

اســت .فرآیندهــای دیاژنــزی میکرایتــی شــدن ،زیســت

مختلفــی از قبیــل ویژگیهــای رســوبی ،تاثیــر فرآیندهای

رخســارههای رســوبی بهصــورت اولیــه کنتــرل کننــده

ســاختار و هندســه منافــذ ســنگ میباشــند .هرچنــد

کــه معمــوال در مخــازن کربناتــه بــه دلیــل تاثیــر عمــده
دیاژنــز ،بســیاری از ویژگیهــای اولیــه منافــذ دچــار

مقاطــع نــازک و توصیــف مغزههــا اســتفاده شــده
آشــفتگی ،ســیمانی شــدن ،دولومیتــی و ددولومیتــی
شــدن ،انحــال ،تراکــم فیزیکــی و شــیمیایی ،شکســتگی،

سیلیســی شــدن و پیریتــی شــدن کربناتهــای ســازند
ســروک را تحــت تاثیــر قــرار دادهانــد (شــکل  -3الف-ط).

تغییــر و تحــول میشــود [ 3و  .]32بــا توجــه بــه

ایــن فرآیندهــا در ســه محیــط دیاژنــزی دریایــی،

توزیــع واحدهــای جریانــی و ویژگیهــای مخزنــی ،ایــن

توســط فرآیندهــای میکرایتــی شــدن ،زیســت آشــفتگی

اهمیــت تاثیــر رخســارهها و فرآیندهــای دیاژنــزی بــر
فرآیندهــا بــه اختصــار در زیــر معرفــی گردیــده اســت.
رخسارهها

در ایــن مطالعــه براســاس مطالعــات دقیــق پتروگرافــی،

فراوانــی اجــزاء اســکلتی و غیراســکلتی ،ارتبــاط عمــودی

رخســارهها نیــز مقایســه بــا رخســاره هــای اســتاندارد

[ 33 ،12و  ]34ریــز رخســاره شناســایی گردیــد .ایــن

رخســارهها در قالــب پنــج کمربنــد رخســارهای اصلــی
شــامل الگــون ،شول-رودیســت بایوســتروم ،شــیب،

دریــای بــاز کــم عمــق و دریــای بــاز عمیــق تفســیر
شد(شــکل-2الف-ر) .براســاس فراوانــی رودیســتها

بهصــورت اجــزاء ســالم تــا خــرد شــده ،تغییــرات

گســترده رخســارهای بــه صــورت جانبــی و عمــودی،

توســعه رخســارههای الگونــی و وجــود رخســارههای

واریــزهای متعلــق بــه شــیب حوضــه ،یــک مــدل پالتفــرم
شــلف لبـهدار بــرای نهشــت بخــش باالیی ســازند ســروک

در میــدان مــورد مطالعــه در ناحیــه دشــت آبــادان ارائــه
گردیــد (شــکل  -2ز) .ریــز رخســارهها ،محیــط رســوبی

و چینهشناســی سکانســی ســازند ســازند ســروک در
میــدان مــورد مطالعــه ،در مطالعــات گذشــته بهصــورت
دقیــق توصیــف و ارائــه گردیــده اســت [ 21و  ]35در

متئوریــک و تدفینــی رخ دادهانــد .تاثیــر دیاژنــز دریایــی

و تشــکیل ســیمانهای دریایــی شناســایی میشــود.
در طــی دیاژنــز متئوریــک انحــال و شــکلگیری
تخلخلهــای تبعیــت کننــده و غیــر تبعیــت کننــده

از فابریــک ،ســیمانی شــدن ،تبلــور مجــدد ،دولومیتــی
شــدن زون مخلــوط ،ددولومیتــی شــدن ،برشــی شــدن
و کارســتی شــدن رخ داده اســت .توســعه رگچههــای

انحاللــی ،اســتیلولیتها ،شکســتگیها ،دولومیتهــای

وابســته بــه اســتیلولیتها ،ســیمانهای درشــت بلــور
بلوکــی ،سیلیســی شــدن و پیریتــی شــدن بهعنــوان
مهمتریــن شــواهد مرتبــط بــا دیاژنــز تدفینــی شــناخته

میشــوند .ترتیــب رخــداد فرآیندهــای دیاژنــزی نشــان

داده شــده اســت (شــکل -3ع) .تفســیر جامــع فرایندهای

دیاژنــزی و تاثیــر آنهــا بــر ویژگیهــای مخزنــی ســازند
ســروک در مطالعــات گذشــته ارائــه گردیــده اســت [36

و  .]37فرآیندهــای دیاژنــزی ســیمانی شــدن و انحــال

مهمتریــن عوامــل کنتــرل کننــده سیســتم منافــذ و

کیفیــت مخزنــی ســازند ســروک بودهانــد.

1. Mixing Zone Dolomitization
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شکل ( 2الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر) تصاویر مقاطع نازک از انواع ریز رخسارههای شناسایی شده در بخش باالیی سازند سروک
و ز) مدل رسوبی همراه با توزیع ریز رخسارهای نشان داده شده است.
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شکل  3تصاویر مقاطع نازک(الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش -ص-ض) و مغزه(ط-ظ) از انواع فرآیندهای دیاژنزی( .ع)
سکانس دیاژنزی سازند سروک در میدان مورد مطالعه نشان داده شده است.

تعییــن واحدهــای جریانــی از طریــق روشهــای

تعییــن واحدهــای جریانــی در مخــازن ماسهســنگی و

ســه روش شــاخص زون جریانــی [ ،]6شــعاع گلــوگاه

کلیــدی الــف و ب اســتفاده شــده اســت (شــکلهای

پتروفیزیکــی

تخلخــل در اشــباع  %35جیــوه [ ]38و نمــودار لورنــز

اصــاح شــده بــر مبنــای چینهشناســی [ ]7عمومــا بــرای

کربناتــه اســتفاده میشــود .ایــن ســه روش در دو چــاه

.)۶-۵-۴
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شکل  ۴پالت تخلخل در برابر تراوایی در واحدهای جریانی شناسایی شده از طریق روش شاخص زون جریان برای دو چاه الف و ب .سه
واحد جریانی همراه با یک واحد غیر مخزنی(با حد برش تراوایی کمتر از  )0/1 mDمشخص شده است.
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شکل  ۵الف-ب) توزیع تخلخل-تراوایی در واحدهای جریانی تعیین شده بر اساس روش شعاع گلوگاه تخلخل ( )R35در چاه  Aو  ،Bپ)
ارتباط نامعین ارتباط تخلخل با شعاع گلوگاه تخلخل ،ت) ارتباط مسقیم افزایش شعاع گلوگاه تخلخل با مقادیر تراوایی.
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ظرفیت تجمعی ذخیره
شکل  ۶الف-ب) نمودار ظرفیت ذخیره ( )φhدر مقابل ظرفیت جریان ( )Khبرای دو چاه الف و ب .در هر کدام از چاههای مورد مطالعه،
براساس نقاط عطف منحنی  7واحد جریانی و سدی شناسایی شده است .در شکل الف واحدهای معادل چاه ب نشان داده شده است.
اصطالح  Eqنشاندهنده مفهوم معادل میباشد .دو واحد  1و  2در چاه الف ،در چاه ب مغزهگیری نشده است .برای توضیحات کامل به متن
مراجعه شود.

روش شاخص زون جریانی

جریانــی مشــخص گردیــده اســت (جــدول  ،1الــف).

در ایــن روش بــا اســتفاده از نســبت شــاخص کیفیــت

روش شعاع گلوگاه تخلخل

مخزنــی بــه تخلخــل نرماالیــز شــده و از طریــق

روش شــعاع گلــوگاه تخلخــل در اشــباع  %35جیــوه

تعییــن میگردنــد [.]39

شــرایطی کــه  %35منافــذ توســط جیــوه اشــباع گــردد

فرمولهــای زیــر شــاخص زون جریانــی محاســبه و

روشــی اســت کــه براســاس آن شــعاع گلــوگاه در

RQI=0.0314 √K/φe

از طریــق نمودارهــای فشــار موئینــه محاســبه میشــود.

FZI=RQI/φZ

فشــار موئینــه ،در مطالعاتــی کــه نمودارهــای فشــار

()1

φz=φe/1-φe

بــا ایــن وجــود بهدلیــل هزینــه بــاالی انجــام آنالیزهــای

در روابــط فــوق eا φتخلخــل مؤثــر K ،تراوایی(بــر حســب

موئینــه کافــی از آنهــا در دســترس نمیباشــند ،روابــط

مخزنــی میباشــد .ابتــدا حــد بــرش 1تراوایــی معیــن

[ 42و .]43

()2
()3

)mDاz ،ا φتخلخل نرماالیز شــده و  RQIشــاخص کیفیت

زیــر بــرای محاســبه پارامتــر  R35اســتفاده میشــوند

گردیــده و نمونههایــی بــا تراوایــی کمتــر از 0/5 mD

()5

نتایــج حاصــل از ایــن روش در دو چــاه مــورد مطالعــه

در ایــن روابــط R35 ،شــعاع گلــوگاه منافــذ در اشــباع

اســاس ،ســه واحــد جریانــی و یــک واحــد غیــر مخزنــی

 )mDو ( φتخلخ�لـ ب��ر حســب درصـ�د) بهص�وـرت درصــد

و تراوایــی در هــر کــدام از واحدهــای جریانــی نشــان

در آن ضرایــب معادلــه وینلنــد تصحیــح شــده اســت

= LOGR 35
0 .732 + 0 .588* LOG K air − 0 .864 * LOG ϕ

در گــروه واحدهــای غیرمخزنــی 2قــرار داده شــدهاند.

()6

نشــان داده شــده اســت (شــکل -۴الــف-ب) .بــر ایــن

 %35جیوه(بــر حســب میکــرون) K ،تراوایــی (بــر حســب

در هــر چــاه شناســایی شــده اســت .توزیــع تخلخــل

میباشــد .در ایــن مطالعــه از فرمــول پیتمــن [ ]۴0کــه

میدهــد کــه میــزان تخلخــل از واحــد جریانــی یــک

بــرای تعییــن واحدهــای جریانــی اســتفاده شــده اســت.

بــه واحــد ســه افزایــش نشــان میدهــد هــر چنــد کــه

میــزان تراوایــی تــا حــدودی کاهــش مییابــد .میانگیــن
مقادیــر تخلخــل و تراوایــی هــر کــدام از واحدهایــی

= LOGR 35
0 .255 + 0 .565* LOG K air − 0 .523* LOG ϕ

1. Cut Off
2. Non Reservoirs
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جدول  1میانگین تخلخل و تراوایی هر کدام از واحدهای جریانی شناسایی شده توسط روشهای مختلف ،الف) شاخص زون جریانی ،ب)
شعاع گلوگاه تخلخل ،پ) نمودار لورنز اصالح شده بر مبنای چینهشناسی.
الف
روش شاخص زون جریان
میانگین درصد تخلخل
میانگین درصد تراوایی
نام چاه

ب

پ
نام چاه

الف

11/94

5/69

ب

61/63

4/11

الف

9/24

11/42

ب

6/53

9/42

الف

3/6

17/21

ب

2/5

16/30

الف

0/156

5/02

ب

0/09

4/39

واحد جریانی 1
واحد جرياني 2
واحد جرياني 3
واحد سدی

نام چاه

میانگین درصد تراوایی

میانگین درصد تخلخل

روش شعاع گلوگاه تخلخل

الف

54/24

10/28

منافذ بزرگ

ب

63/44

11/35

الف

4/13

12/60

ب

1/28

10/88

الف

0/83

7/38

ب

0/295

4/45

الف

0/31

7/76

ب

0/01

2/92

میانگین درصد تراوایی میانگین درصد تخلخل

منافذ متوسط
منافذ کوچک
منافذ نانو

واحدهای معادل

روش لورنز اصالح شده بر
مبنای چینه شناسی

الف

0/57

2/28

ب

0/53

2/37

واحد  1در چاه الف معادلی در چاه ب
ندارد.

واحد 1

الف

8/59

11/62

ب

1/87

5/07

واحد  2در چاه الف معادلی در چاه ب
ندارد.

الف

1/17

6/44

ب

12/24

6/84

واحد  3در چاه الف معادل واحدهای  1و
 2در چاه ب میباشد.

الف

3/6

9/29

ب

0/69

3/95

واحد  4در چاه الف معادل واحد  3در
چاه ب میباشد.

الف

0/71

5/15

ب

4/26

14/15

واحد  5در چاه الف معادل واحد  4در
چاه ب میباشد.

الف

5/37

16/76

ب

0/22

3/3

واحد  6در چاه الف معادل واحد  5در
چاه ب میباشد.

الف

2/41

7/15

ب

26/10

8/83

واحد  7در چاه الف معادل واحدهای  6و
 7در چاه ب میباشد.

واحد 2
واحد 3
واحد 4
واحد 5
واحد 6
واحد 7
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واحدهــای جریانــی براســاس محــدوده  R35بــه پنــج

از ایــن واحدهــا در چــاه مشــخص گردیــد .در مخــازن

5

تراوایــی) ،معمــوال چهــار گــروه بــا ویژگیهــای جریــان

گــروه شــامل منافــذ در حــد نانــو ،1منافــذ کوچــک،2
منافــذ متوســط ،3منافــذ بــزرگ 4و منافــذ خیلــی بــزرگ

بــا ناهمگنــی بــاال (بــا تغییــرات گســترده تخلخــل و

تقســیم میشــوند .تعییــن واحدهــای جریانــی از طریــق

ســیال و ذخیــره متفــاوت ،شــامل واحدهــای جریانــی

بــا شــعاع گلــوگاه بزرگتــر تراوایــی باالتــری نشــان

واحــد جریانــی معمولــی( 9ظرفیــت ذخیــره و جریــان آنهــا

ایــن روش در شــکل  ۵نشــان داده شــده اســت .منافــذ
میدهنــد [ 40و  .]41مقادیــر شــعاع گلــوگاه بــا تخلخــل
ارتباطــی نشــان نمیدهــد .میانگیــن تخلخــل و تراوایــی

هرکــدام از واحدهــای جریانــی بــا محــدوده شــعاع گلــوگاه
منافــذ متفــاوت ،مشــخص گردیــده اســت (جــدول  ،1ب).

روش لورنز اصالح شده بر مبنای چینهشناسی

ایــن روش یکــی از روشهــای کاربــردی در تفکیــک

واحدهــای جریانــی اســت کــه در مقیــاس بــزرگ
میتوانــد بهخوبــی بــرای زونبنــدی مخــزن بــهکار

گرفتــه شــود [ .]7در روش لورنــز اصــاح شــده بــر مبنــای
چینهشناســی در محــور  " Xظرفیــت تجمعــی

جریــان"6

(حاصــل ضــرب تراوایــی در ضخامــت الیــه ( )Khو در
محــور " Yظرفیــت تجمعــی ذخیــره( "7حاصــل ضــرب
تخلخــل در ضخامــت الیــه ( )Φhترســیم میشــود .میــزان

ظرفیــت تجمعــی ذخیــره و جریــان توســط فرمولهــای
زیــر محاســبه میشــود.

بــه شــدت تراوا(8ظرفیــت جریــان بــاال و ذخیــره پاییــن)،
بــا هــم همخوانــی داشــته و میتــوان آنهــا را براســاس
کیفیــت بــه انــواع خــوب تــا ضعیــف تفکیــک کــرد)،

واحدهــای ایجــاد کننــده آشــفتگی( 10ظرفیــت جریــان
پاییــن امــا ظرفیــت ذخیــره بــاال) و واحدهــای ســدی

11

(ظرفیــت جریــان و ذخیــره خیلــی کــم) شناســایی
و تفکیــک میشــوند .ایــن روش بهدلیــل در نظــر

گرفتــن ضخامــت واحدهــا و خصوصیــات پتروفیزیکــی
ســنگ ،یــک روش کارآمــد در شناســایی واحدهــای

جریانــی در مخــازن هیدروکربنــی و زون بنــدی مخــزن
اســت [ 25و  .]42بــا توجــه بــه اینکــه ایــن روش در

هــر چــاه بهصــورت جداگانــه صــورت میگیــرد و توالــی
مغزهگیــری دو چــاه یکســان نمیباشــد خصوصیــات هــر

واحــد معرفــی شــده یکســان نمیباشــد .در دو چــاه مــورد
مطالعــه در ایــن بررســی ،در هــر کــدام  7واحــد جریانــی

و ســدی بــر اســاس میــزان ظرفیــت ذخیــره و جریــان

از هــم تفکیــک شــده اســت (شــکل  .)۶واحدهــای  1و

()6

 2در چــاه الــف هــم ارزی در چــاه ب ندارنــد چــون ایــن

()7

قابــل قبولــی بیــن واحدهــای مختلــف شناســایی شــده

در ایــن روش واحدهایــی براســاس میــزان ظرفیــت
ذخیــره و ظرفیــت جریــان معیــن میشــوند .نقــاط

عطــف منحنــی ،تفکیــک کننــده واحدهــای جریانــی
متفــاوت از هــم میباشــند [ 7و  .]42میــزان کارایــی
مخــزن براســاس شــیب بخشهــای متمایــز شــده از
هــم تفکیــک میگــردد .بخشهــای بــا شــیب زیــاد

نشــاندهنده واحدهــای بــا ظرفیــت جریــان باالتــر
و در مقابــل بخشهــای بــا شــیب کــم و مســطح

نشــان دهنــده واحدهــای بــا تخلخــل و تراوایــی پاییــن

میباشــند [ .]7پــس از شناســایی واحدهــای بــا پتانســیل
مخزنــی مختلــف از طریــق نمــودار ،موقعیــت هــر کــدام

بخشهــا در چــاه ب مغزهگیــری نشــده اســت .انطبــاق

در دو چــاه مــورد مطالعــه دیــده میشــود .هرچنــد کــه
برخــی ناهمگنیهــای زمینشناســی ســبب تغییراتــی در
گســترش و ضخامــت واحدهــای جریانــی گردیــده اســت.
واحدهــای جریانــی  2و  6در چــاه الــف و نیــز واحــد 5

در چــاه ب بهتریــن واحدهــای مخزنــی از نظــر ظرفیــت
1. Nano Port
2. Micro Port
3. Meso Port
4. Macro Port
5. Mega Port
6. Cumulative Flow Capacity
7. Cumulative Storage Capacity
8. Super Permeable Unit
9. Normal Flow Unit
10. Baffle Unit
11. Barrier Unit
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رسوبشناســی ،دیاژنــزی و واحدهــای جریانــی تعییــن

تراوایــی بــاال و ضخامــت قابــل مالحظــهای دارنــد .هــر

شــده از طریــق روشهــای مختلــف ،ترســیم گردیــد

رخســارهای ،تاثیــر فرآیندهــای دیاژنــزی و نیــز ضخامــت

میتوانــد در تفکیــک و زونبنــدی مخــزن اســتفاده شــود،

کــدام از ایــن واحدهــای جریانــی براســاس خصوصیــات

(شــکل  ۷و  .)۸هــر چنــد هــر ســه روش مــورد اســتفاده

بحــث شــده اســت .میانگیــن تخلخــل و تراوایــی هرکــدام از

امــا اســتفاده از روش لورنــز اصــاح شــده بــر مبنــای

اصــاح شــده بــر مبنــای چینهشناســی نشــان داده شــده

هــدف مدلســازی مخــزن مبنــا قــرار گیــرد .بنابرایــن

واحدهــای جریانــی شناســایی شــده براســاس روش لورنــز
اســت (جــدول -1ج).

واحدهــای جریانــی و ارتبــاط آنهــا بــا رخســارههای
رســوبی و فرآیندهــای دیاژنــزی

پــس از شناســایی واحدهــای جریانــی ،بــا هــدف بررســی
تغییــرات آنهــا در هــر چــاه ،توزیــع ویژگیهــای

چینهشناســی میتوانــد بــرای تفکیــک بهتــر زونهــا بــا
در هــر کــدام از چاههــا ،زونهــای شناســایی شــده
ازطریــق ایــن روش در یــک جــدول ارائــه و از نظــر نــوع

رخســارههای غالــب ،بافــت ،سیســتم منافــذ ،فرآیندهــای
دیاژنــزی ،تغییــرات شــاخص زون جریانــی ،شــعاع گلــوگاه
تخلخــل و نیــز کیفیــت مخزنــی مــورد بررســی قــرار

گرفتــه اســت (جــدول .)2

شکل  ۷واحدهای جریانی شناسایی شده از طریق سه روش لورنز اصالح شده بر مبنای چینهشناسی ( ،)SMLPشاخص زون جریانی
( )FZIو شعاع گلوگاه تخلخل در اشباع  %35جیوه ( )R35همراه با توزیع ویژگیهای رخسارهای و دیاژنزی در چاه الف .انطباق نسبتا خوبی
بین روشها و نیز توزیع پارامترهای زمینشناسی کنترل کننده کیفیت مخزنی دیده میشود.
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شکل  ۸واحدهای جریانی شناسایی شده از طریق سه روش لورنز اصالح شده بر مبنای چینهشناسی( ،)SMLPشاخص زون جریانی()FZI
و شعاع گلوگاه تخلخل در اشباع  %35جیوه( )R35همراه با توزیع ویژگیهای رخسارهای و دیاژنزی در چاه ب .انطباق نسبتا خوبی بین

روشها و نیز توزیع پارامترهای زمینشناسی کنترل کننده کیفیت مخزنی دیده میشود.
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جدول  2خصوصیات هر کدام از واحدهای جریانی شناسایی شده بر مبنای روش لورنز اصالح شده بر مبنای چینهشناسی در دو چاه الف
و ب نشان داده شده است .برای هر واحد جریانی ضخامت ،بافت و محیط رسوبی ،فرآیندهای دیاژنزی و کیفیت مخزنی مشخص گردیده
است.
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در حالــت کلــی بهتریــن واحدهــای جریانــی در توالــی

دیاژنــزی میکرایتــی شــدن ،زیســت آشــفتگی ،ســیمانی

بــا بخــش شــیب پالتفــرم میباشــند کــه در مطالعــات

فیزیکــی و شــیمیایی ،شکســتگی ،سیلیســی شــدن و

ســازند ســروک ،رخســارههای واریــزه رودیســتی مرتبــط
مشــابه در بخشهــای مختلــف زاگــرس ،خلیــج فــارس

و صفحــه عربــی مــورد تاکیــد قــرار گرفتهانــد .بخشــی از

واحدهــای جریانــی  2و  6در چــاه الــف و واحــد  5در چــاه
ب مرتبــط بــا ایــن رخســارهها میباشــند کــه بهتریــن

زونهــای مخزنــی از نظــر توزیــع تخلخــل و تراوایــی و

آغشــتگی بــه نفــت محســوب میشــوند.

رخســارههای الگونــی عمومــا کیفیــت مخزنــی باالیــی

ندارنــد و تنهــا زمانــی کــه رخــداد فرآیندهــای دیاژنــزی

بــه ویــژه انحــال بهصــورت گســترده رخ داده و ســیمانی
شــدن ناچیــز بــوده اســت کیفیــت مخزنــی نشــان

میدهنــد (واحــد جریانــی  3در چــاه ب) .دولومیتــی
شــدن بــه دلیــل رخــداد پراکنــده (عمومــا تنهــا بخشــی از

زمینــه را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت) ،نقــش ناچیــزی
در ایجــاد سیســتم منافــذ بیــن بلــوری داشــته اســت.
مهمتریــن فرآینــد دیاژنــزی افزایــش تخلخــل ،انحــالای

گســترده ناشــی از دیاژنــز متئوریــک میباشــد .واحدهــای
 2و  6در چــاه کلیــدی الــف و واحــد  5در چــاه ب،

بیشــترین انحــال را نشــان میدهنــد.
نتیجهگیری

بــه منظــور تعییــن واحدهــای جریانــی و تفســیر آنهــا

در بخــش باالیــی ســازند ســروک در یکــی از میادیــن

ناحیــه دشــت آبــادان ،از تلفیــق مطالعــات پتروفیزیکــی
و پتروگرافــی دو چــاه کلیــدی اســتفاده شــده اســت.
ابتــدا بــا هــدف درک توزیــع رخســارهها و فرآیندهــای

دیاژنــزی ،توصیــف مغزههــا و مطالعــات پتروگرافــی
منجــر بــه شناســایی انــواع ریــز رخســارهها و فرآیندهــای
مختلــف دیاژنــزی گردیــد.

شــدن ،دولومیتــی و ددولومیتــی شــدن ،انحــال ،تراکــم
پیریتــی شــدن کربناتهــای ســازند ســروک را پــس
از تــه نشســت تحــت تاثیــر قــرار دادهانــد .ســه روش

پتروفیزیکــی شــاخص منطق ـهای جریــان ،شــعاع گلــوگاه
تخلخــل در اشــباع  %35جیــوه و روش لورنــز اصــاح

شــده بــر مبنــای چینهشناســی بــرای تعییــن واحدهــای

جریانــی اســتفاده گردیــد .در مرحلــه بعــد تفســیر
جایگزیــن تغییــرات رخســارهای و دیاژنــزی بــه منظــور
تفســیر توزیــع واحدهــای جریانــی در مخــزن اســتفاده

شــده اســت .رخســارههای دانــه غالــب بخشهــای شــیب

حوضــه ،شــول و رودیســت بایوســترومها عمومــا تخلخــل-

تراوایــی و نفــت آغشــتگی باالیــی نشــان میدهنــد .بــا
ایــن وجــود در برخــی مــوارد ،ســیمانهای کلســیتی

بــه دلیــل مســدود کــردن گلوگاههــای تخلخــل کیفیــت

مخزنــی را کاهــش دادهانــد .در مقابــل رخســارههای
الگــون و دریــای بــاز عمیــق از نظــر مخزنــی ضعیــف بــه

دلیــل ماهیــت گل غالــب اولیــه رخســارهها میباشــند.
از جنبــه تاثیــر فرآیندهــای دیاژنــزی بــر سیســتم منافــذ

و ویژگیهــای مخزنــی مشــاهده میگــردد کــه ســیمانی
شــدن و تراکــم تخلخــل -تراوایــی را کاهــش داده و انحالل

ســبب افزایــش تخلخــل گردیــده اســت .در حالــت کلــی

رخســارههای رســوبی مهمتریــن عامــل کنتــرل کننــده
توزیــع زونهــای مخزنــی در ســازند ســروک بــوده اســت

کــه رونــد تغییــرات دیاژنــزی را نیــز کنتــرل نمــوده اســت.
براســاس واحدهــای جریانــی شناســایی شــده توســط

روش لورنــز اصــاح شــده بــر مبنــای چینهشناســی،

واحدهــای  2و  6در چــاه الــف و واحــد  5در چــاه ب
بهتریــن زونهــای مخزنــی میباشــند .ایــن واحدهــای
جریانــی منطبــق بــر رخســارههای واریــزه رودیســتی
و شــول و نیــز توالیهــای بــا انحــال بــاال میباشــند.

 12ریــز رخســاره شناســایی و در قالــب شــش کمربنــد

تشــکیل تخلخلهــای حفــرهای مرتبــط و غیــر مرتبــط

بخــش کــم عمــق و عمیــق دریــای بــاز در قالــب یــک

بیــن دانــهای بــاال از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن

رخســارهای الگون-شول-رودیســت بایوســتروم -شــیب و

در ارتبــاط بــا انحــال متئوریــک همــراه بــا تخلخلهــای

پالتفــرم شــلف کربناتــه تفســیر گردیــد .فرآیندهــای

رخســارههای متخلخل-تــراوا میباشــد.
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