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تاريخ دريافت95/5/22 :

تاريخ پذيرش95/12/4 :

چكيده
ماسهســنگهای مخــزن گازی میــدان ویچررنــج در حوضــه پــرت بهعنــوان بخشــی از مخــازن نامتعــارف ،متشــکل از ماسهســنگ،
سیلتســتون ،شــیل و میــان الیههــای نــازک زغالــی هســتند کــه در یــک سیســتم رودخانــه مئانــدری تشــکیل شــدهاند .میــان
الیههــای نــازک زغالــی در تنــاوب بــا رســوبات دانهریــز ســیلتی و شــیلی بهعنــوان منشــاء گاز درون ایــن ماســه ســنگها محســوب
میشــوند .در ایــن مطالعــه بــا هــدف شناســایی ایــن میــان الیههــای زغالــی براســاس مشــخصههای الگ آنهــا ،الگهــای پرتــو گامــا،
چگالــی و صوتــی یــک چــاه در میــدان مــورد مطالعــه در تطابــق بــا مشــخصههای مغــزه بررســی شــدند .نتایــج نشــان میدهــد کــه
ایــن واحدهــا بهطورکلــی بــا مقادیــر الگ چگالــی پاییــن ،الگ صوتــی بــاال و گامــای متوســط نســبت بــه دیگــر واحدهــای ســنگی
مخــزن (ماس ـههای تمیــز ،ماس ـههای شــیلی و شــیل) مشــخص میشــوند .بــا توجــه بــه نــازک الیــه بــودن و نیــز همراهــی و تنــاوب
واحدهــای زغالــی بــا رســوبات دانهریــز شــیلی ســیلتی ،مقادیــر الگ گامــا و الگ صوتــی آنهــا تــا حــدودی تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و
دارای همپوشــانی بــا ســایر واحدهــای ســنگی اســت .لــذا در مطالعــه آنهــا الگ چگالــی پاســخ مطمئنتــری را فراهــم میکنــد .همچنیــن
در مطالعــات مخزنــی میــدان بهتــر اســت کــه ایــن واحدهــا بــرای تفکیکپذیــر بــودن بهصــورت توالیهــای نــازک زغــالدار در نظــر
گرفتــه شــوند .از نتایــج ایــن مطالعــه میتــوان در ارزیابــی دقیقتــر ویژگیهــای پتروفیزیکــی و مطالعــات چینهنــگاری سکانســی
ماسهســنگهای مخزنــی میــدان اســتفاده کــرد.
كلمــات كليــدي :ماسهســنگهای گازی ،میــان الیههــای زغالــی ،الگهــای چاهپیمایــی ،میــدان ویچررنــج،
حوضــه پــرت.

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

kadkhodaier@ripi.ir
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موقعیــت زمینشناســی و چینهشناســی حوضــه

پــرت و میــدان ویچررنــج

بــه لحــاظ اقتصــادی از گذشــته تاکنــون مــورد توجــه قــرار

اســترالیای غربــی دارای بیــش از  65میــدان گازی و نفتــی

کانــه معدنــی در صنعــت و نیزنقــش آن بهعنــوان ســنگ

شــده در اســترالیا را در بــر میگیــرد [.]10حوضــه پــرت

گرفتهانــد .چنانچــه کاربــرد مســتقیم زغــال بهعنــوان یــک
منشــاء گاز درون توالیهــای رســوبی بیانگــر ایــن موضــوع

اســت.همچنین در دهههــای اخیر،تولیــد و اســتخراج گاز

اســت کــه بیــش از  % 80منابــع گاز طبیعــی شــناخته
ل توجهــی از
در جنــوب غــرب اســترالیا بــا مقادیــر قابــ 

ذخایــر هیدروکربــوری شــناختهشــده میباشــدکه ســهم

از زغالهــا بهصــورت مخــازن الیــه زغالــی 1و بهعنــوان

ویــژهای از مخــازن گازی نامتعــارف را بــه خــود اختصــاص

منبــع مهــم انــرژی در آمریــکا ،کانــادا ،اســترالیا و دیگــر

بیانگــر ســنگهای منشــاء بالــغ گســترده ،ســنگهای

بخشــی از مخــازن نامتعــارف 2آنهــا را بهعنــوان یــک
کشــورها تبدیــل نمــوده اســت .لــذا الیههــای زغالــی بــا

توجــه بــه اهمیــت اقتصــادی کــه دارنــد در حوضههــای

داده اســت .مطالعــه سیســتم نفتــی در حوضــه پــرت

مخــزن فــراوان و ســاختارهای بــا گســترش زمانــی
مناســب بــرای تلههــای نفتــی اســت [ .]11ایــن حوضــه

مختلــف دنیــا توســط افــراد مختلفــی مــورد مطالعــه قــرار

بهصــورت یــک تــراف نامتقــارن 3طویــل و باریــک بــا رونــد

رســوبی بهعنــوان واحدهــای مشــخص و منحصــر

ســاحلی را در جنــوب غــرب اســترالیا شــامل میشــود

بررســی محیــط رســوبی و شــرایط آب و هوایــی دیرینــه و

حوضــه را از ســمت شــرق محــدود کــرده اســت کنتــرل

گرفتهانــد [ .]9-1واحدهــای زغالــی درون توالیهــای

بهفــردی هســتند کــه میتواننــد بهعنــوان شــاخصی در
نیــز بهعنــوان واحدهــای کلیــدی در انطبــاق واحدهــای

شــمالی -جنوبــی اســت کــه بیــش از  1000 kmاز خــط

[12و ( ]13شــکل -1الــف) .گســل دارلینــگ 4کــه ایــن
عمــدهای در شــکلگیری و تکامــل حوضــه داشــته اســت.

ســنگی و مطالعــات چینهنــگاری اســتفاده شــوند .از طرفــی

در واقــع تشــکیل و تکامــل حوضــه متاثــر از دو فــاز اصلــی

در شناســایی و بررســی توزیــع الیههــای زغالــی درون

پرمیــن پســین بهوقــوع پیوســته اســت همــراه بــا ایجــاد

مطالعــات چینهنــگاری سکانســی میتوانــد نقــش موثــری

تکتونیکــی بــا سیســتم کششــی اســت .اولیــن فــاز کــه در

توالیهــای رســوبی داشــته باشــد .ماسهســنگهای گازی

یــک حوضــه ریفتــی بــوده اســت .واقعــه تکتونیکــی بعــدی

غربــی ،کــه بهعنــوان بخشــی از مخــازن نامتعــارف مــد

و جدایــش صفحــه اســترالیا از هنــد همــراه بــوده اســت

هســتند کــه بهعنــوان منشــائی بــرای تولیــد گاز در ایــن

ماسهســنگ ،سیلتســتون و مادســتون بــا مقادیــر کمتــری

ویژگیهــای پتروفیزیکــی ماســه ســنگهای ایــن میــدان،

پســین تــا کرتاســه در ایــن حوضــه تهنشــین شــده

توجهــی ندارنــد و عمدتــا در همراهی با ســایر رخســارههای

بهعنــوان یکــی از میادیــن مهــم ،ســهمی از مخــازن ماســه

میــدان ویچررنــج در حوضــه پــرت واقــع در اســترالیای

نظــر قــرار میگیرنــد دارای میــان الیههــای نــازک زغالــی
ســازند مطــرح میباشــند .در مطالعــات مخــزن و بررســی

بــا توجــه بــه ایــن کــه واحدهــای زغالــی ضخامــت قابــل

مخزنــی ماننــد سیلتســتون و شــیل هســتند تفکیــک دقیق

آنهــا ممکــن نمیباشــد .لــذا در ایــن مطالعــه بــه بررســی

الیههــای نــازک زغالــی درون ماســه ســنگهای میــدان
براســاس مشــخصههای ســنگ شناســی و انطبــاق آنهــا بــا

الگهــای چاهپیماییمیــدان میپردازیــم.

طــی ژوراســیک پســین تــا کرتاســه پیشــین بــا شکســتگی

[ .]16-14توالــی ضخیمــی از رســوبات آواری متشــکل از
کنگلومــرا ،ســنگهای کربناتــه و زغــال از زمــان پرمیــن

اســت .میــدان ویچررنــج 5در بخــش جنوبــی حوضــه پــرت،

ســنگی کــم تــراوا را در ایــن حوضــه شــامل میشــود [17
6

و .]18

1. CoalBed
2. Unconventional Reservoirs
3. Asymmetrical Trough
4. Darling
5. Whicher Range
6. Tight Sand
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شکل  1الف -طرح کلی از حوضه پرت واقع در استرالیای غربی با تغییراتی اقتباس از [ .)]19ب -موقعیت میدان گازی ویچر رنجدر حوضه
پرت [ .]13ج -نقشه ساختاری تاقدیس میدان ویچررنج و گسلهای موجود درآن باروند به سمت شمال شرق که موقعیت چاهها در آن
نشان داده شده است [.]19

ایــن میــدان یــک ســاختار تاقدیســی بــزرگ در تــراف

مبنــای نتایــج حاصــل از مطالعــات قبلــی [ ،]20واحدهای

بانبــری 1اســت کــه در نتیجــه حــرکات امتــداد لغــز شــدید

ســنگی مخــزن براســاس مقادیــر الگ گامــا به ســه دســته

(شــکل  -1ب) .تاکنــون  5حلقــه چــاه در ایــن میــدان و

اصلــی مخــزن ( ،)GR > 100ماسهســنگهای شــیلی

در حیــن جدایــش قــارهای شــکل گرفتــه اســت [13و ]19
درون ســاختار فــوق حفــر شــده اســت شــکل  -1ج).

دادهها و روش مطالعه

در ایــن تحقیــق بــا هــدف بررســی الیههــای نــازک زغالــی

درون ماسهســنگهای مخزنــی میــدان ویچررنــج ،در
ابتــدا مشــخصههای سنگشناســی (بافتــی و دیاژنــزی)
ایــن ماسهســنگها براســاس مطالعــات مغــزه و مقاطــع

نــازک میکروســکوپی یــک چــاه در میــدان توصیــف

گردیــد .بــر ایــن اســاس انــواع واحدهــای سنگشناســی
شــامل ماســه ســنگها ،سیلتســتونها ،شــیلها و

میــان الیههــای نــازک زغالــی تفکیــک شــدند .بــر

کلــی ماســه ســنگهای تمیــز بهعنــوان واحدهــای
( )110 > GR > 150و واحدهــای شــیلی ()150 >GR

تفکیــک شــدند .بــه منظــور بررســی و تفکیــک دقیقتــر
الیههــای زغالــی درون توالــی مخــزن ،از داده الگهــای

چاهپیمایــی میــدان شــامل الگ گامــا ( ،)GRچگالــی

( )RHOBو صوتــی ( )DTاســتفاده گردیــد .ایــن دادههــا
قبــل از اینکــه مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد پــردازش شــده

و بــه لحــاظ کشــش الگ و ریــزش دیــواره چــاه تصحیــح
شــدند .ســپس بــا تلفیــق دادههــای الگ و نتایــج حاصــل
از مطالعــات مغزه،الیههــای نــازک زغالــی درون توالــی
مخــزن شناســایی و توصیــف شــدند.

1. Bunbury Trough
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مشــخصههای سنگشناســی و محیــط رســوبی

ماسهســنگها غنــی از رس بــوده و جورشــدگی ذرات

بخــش مخزنــی میــدان ویچررنــج درون طبقــات

بلــوغ بافتــی و کانیشناســی نابالــغ تــا نیمــه بالــغ بــوده

ماســه ســنگهای مخــزن

ماسهســنگی ســازند ویلســپی 1از گــروه ســو 2بــا

ســن پرمیــن پســین قــرار دارد کــه قبــا بهعنــوان

 Sue Coal Measuresشــناخته میشــد (شــکل .)2ایــن
طبقــات در واقــع یــک توالــی ریزشــونده بــه ســمت بــاال
متشــکل از ماســه ســنگهای فلدســپاتی بــا جورشــدگی

ضعیــف ،سیلتســتونها ،شــیلها و زغــال درون

کانالهــای رودخانــهای هســتند کــه ماسهســنگهای
دانــه درشــتتر و متخلخلتــر در قاعــده کانالهــا قــرار

دارنــد .ضخامــت رگههــای نــازک زغــال عدســی شــکل
درون ایــن ســازند عمدتــا کمتــر از  0/5 mاســت [.]21

ماسهســنگها مخــزن بهعنــوان بخشــی از مخــازن
نامتعــارف ،دارای نفوذپذیــری کــم تــا خیلــی کــم (در حــد

عمدتــا ضعیــف اســت .ایــن ماسهســنگها بــه لحــاظ

و طبــق طبقهبنــدی فولــک در گــروه ماسهســنگهای
فلدســپاتیک آرنایــت تــا ســاب فلدســپاتیک آرنایــت قــرار

میگیرنــد [ .]22ماسهســنگهای ســازند ویلســپی،

براســاس مطالعــات مغــزه (مشــخصههای سنگشناســی
و عــوارض رســوبی) ،توالــی عمــودی و زمینشناســی

ناحیــهای ،در یــک محیــط رودخانــه مئانــدری بــا

پیچــش کــم تــا متوســط همــراه بــا نهشــتههای
دریاچهای/مردابــی نهشــته شــدهاند کــه در ایــن محیــط
رخســارههای مخــزن در ارتبــاط بــا زیرمحیطهــای
کانالــی ،نهشــتههای کــرواس پهــن و خاکریــز کانــال،

نهشــتههای دشــت ســیالبی و نهشــتههای دریاچــهای-

مردابــی قابــل تفکیــک هســتند.

میلــی دارســی تــا میکرودارســی) هســتند بهطوریکــه

گاز موجــود در آنهــا بهطــور طبیعــی و در حــد اقتصــادی
بــا روشهــای متــداول حفــاری قابــل اســتحصال

نیســت .زغالهــا و شــیلهای کربــندار درون توالــی
 Sue Coal Measuresبهعنــوان منشــاء هیدروکربنهــای

همــراه بــا طبقــات ماسهســنگی شــناخته میشــوند.

شــیلها ،سیلتســتونهای کربــندار و زغالهــای
ســازندی و ســدهای تــراوا 3بــرای طبقــات ماسهســنگی

عمــل نمودهانــد .ماســه ســنگهای ســازند ویلســپی

میلیون سال

مربــوط بــه ایــن توالــی بهعنــوان پوشســنگهای درون

بــه لحــاظ بافتــی از خیلــی دانهریــز تــا خیلــی دانــه
درشــت و در مــواردی گراولــی متغیرنــد .کوارتــز (عمدتــا
تــک بلــوری و مقــداری چنــد بلــوری) و فلدســپاتها
(پتاســیمدار و پالژیــوکالز) جــزء اصلــی ذرات هســتند

و خردهســنگها ،میکاهــا (بیوتیــت و مســکویت)
و کانیهــای ســنگین (گارنــت ،زیرکــن ،تورمالیــن،

اپیــدوت ،مگنتیــت ،گوتیــت) فراوانــی کمتــری دارنــد.

خردهســنگها شــامل انــواع آتشفشــانی ،دگرگونــی
و مقادیــر کمتــری چــرت و انــواع رســوبی هســتند.
ذرات عمدتــا بهصــورت نیمــه زاویــهدار تــا نیمهگــرد
شــده و در مــواردی زاویــهدار و گردشــده هســتند.

شکل  2ستون چینهشناسی بخش جنوبی حوضه پرت [.]24
دراین توالی ،سازندویلسپی ( ،)Willespieبهعنوان سنگ مخزن
میدان ویچررنج با سن پرمین پسین مشخص شده است.
1. Willespie Formation
2. Sue Group
3. Permeability Barriers
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فرآیندهــای دیاژنــزی همچــون تراکــم عمدتــا

دشــت ســیالبی کــه همــراه بــا رگچههــا و میــان

کانیهــای رســی طــی مراحــل دیاژنــز اولیــه و تدفینــی

ماسهســنگهای پرکننــده کانــال و حاشــیه کانــال قــرار

فیزیکــی ،سیمانیشــدن توســط ســیلیس ،کلســیت و

الیههــای نــازک زغالــی هســتند در قســمت بــاالی توالــی

ماسهســنگهای مخــزن را بــه شــدت متاثــر ســاختهاند

دارنــد و در نهایــت بــه رخســارههای دانهریــز و غنــی

و مشــخصههای پتروفیزیکــی ماسهســنگهای ســازند

واقــع حضــور زغالهــا کــه بهطــور غالــب در تنــاوب بــا

[ .]23در جــدول  ،1ویژگیهــای بافتــی ،عــوارض دیاژنــزی
ویلســپی بهطــور کلــی و خالصــه مشــخص شــده اســت.

از زغــال نهشــتههای مردابــی تبدیــل میشــوند .در

رســوبات دانهریــز شــیلی و سیلتســتونی دیــده میشــوند

(شــکل  )3در بخشهــای انتهایــی توالیهــای ریزشــونده

بررسی مشخصههای الیههای زغالی درون ماسهسنگهای

بــه ســمت بــاالی ماسهســنگهای مخــزن بیانگــر یــک

ویژگیهای سنگشناسی و محیط رسوبی

ســیالبی (ماننــد محیــط تاالبــی) بــرای نهشــته شــدن

میدان

یکــی از مشــخصههای ســازند ویلســپی ،حضــور و

همراهــی الیههــای زغالــی بــا ماسهســنگهای آن
اســت .همانطــور کــه قبــا مــورد بحــث قــرار گرفــت

رخســارههای مخزنــی ســازند ویلســپی در زیرمحیطهــای
مختلــف یــک رودخانــه مئاندری شــامل رســوبات پرکننده

کانــال ،حاشــیه کانــال ،دشــت ســیالبی و محیطهــای
تاالبــی -دریاچـهای درون دشــت ســیالبی گســترش پیــدا

کردهانــد .رســوبات دانهریــز سیلتســتونی و مادســتونی

محیــط کمانــرژی و غنــی از مــواد گیاهــی درون دشــت
آنهاســت .ضخامــت ایــن الیههــا کــم بــوده و از چنــد

ســانتیمتر تــا حداکثــر چنــد متــر ( )1-2 mمتغیــر

اســت .زغالهــا عمدتــا ســیاه رنــگ بــوده و از نــوع
بیتومیــن تــا ســاببیتومین هســتند [ .]25تولیــد گاز
از ســازند ویلســپی بــه حضــور میــان الیههــای زغالــی
و شــیلهای کربــندار درون ایــن ســازند نســبت داده

میشــود .ایــن واحدهــا دارای تمرکــز باالیــی از کربــن
آلــی هومیــک غیــر دریایــی هســتند [ 11و .]13

جدول  1مشخصههای بافتی ،ساخت رسوبی ،عوارض دیاژنزی و ویژگیهای پتروفیزیکی سازند ویلسپی در میدان ویچررنج.
عوارض رسوبی و
دیاژنزی

توصیف مشخصهها

سنگشناسی

ماسهسنگ فلدسپاتی ،سیلتستون و شیل زغالی و کربندار ،زغال

اندازه ذرات ماسهسنگ

ماسه خیلی ریز تا خیلی درشت و در مواردی گراولی

جورشدگی

ضعیف تا متوسط و در مواردی خوب (به ویژه در ماسههای دانهریز)

گردشدگی

عمدتا نیمه گردشده تا نیمه زاویهدار و در مواردی گر د شده و زاویهدار

ساختهای رسوبی

طبقهبندی و المیناسیون مورب ،توالی به سمت باال ریز شونده ،آثار آشفتگی زیستی ،سطوح فرسایشی ،ساختهای
تغییرشکل همزمان با رسوبگذاری

بلوغ بافتی و ترکیبی

نابالغ تا نیمه بالغ

محیط رسوبی

رودخانه مئاندری با پیچش کم تا متوسط -دریاچهای /مردابی

فرآیندهای دیاژنزی

تراکم ،سیمانی شدن ،انحالل ،جانشینی ،دگرسانی

نوع سیمان

رسی ،کربناته (عمدتا کلسیتی) و سیلیسی

نوع منافذ تخلخل

منافذ تخلخل ثانویه (انحاللی مجزا) ،ریزتخلخل مرتبط با کانیهای رسی و مقادیری منافذ بیندانهای اولیه

میزان تخلخل

 5تا %16

میزان تراوایی

کوچکتر 10 md

بررسی الیههای زغالی ...
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شکل  3تصویر نمونه مغزه ازمیان المیناسیونهایی از زغال ( )Cوسیلتستون کربندار .این رخساره در قسمتهای کم انرژی محیط دشت
سیالبی (محیط تاالبی) نهشته شده است.
ویژگیهای پتروفیزیکی

اگرچــه ویژگیهــای فیزیکــی زغالهــا بــا توجــه بــه نــوع

آنهــا (آنتراســیت ،بیتومیــن و لیگینــت) متغیــر اســت امــا
پاســخهای الگ آنهــا عمدتــا بــا مقادیــر گامــای پاییــن،
نوتــرون بــاال ،چگالــی پاییــن ،الگ صوتی بــاال و مقاومت باال

مشــخص میشــود [ .]26میــان الیههــای نــازک زغالــی

درصــد ناچیــزی (کمتــر از  )%5از واحدهــای سنگشناســی
درون توالــی مخــزن مــورد مطالعــه را تشــکیل میدهنــد

(شــکل .)4از ایــن رو شناســایی آنهــا براســاس مطالعــات
الگ بــا توجــه بــه نــازک الیــه بــودن و نیــز درصــد ناچیــز

آنهــا بایــد بــا دقــت باالیــی صــورت گیــرد .از طرفــی بخــش

عمــده زغالهــا همــراه بــا رســوبات دانهریــز مادســتونی و

سیلتســتونی درون مخــزن یــا در ترکیــب بــا آنهــا وجــود

دارنــد کــه میتوانــد بــر پاســخ الگهــای ثبتشــده
توســط آنهــا تاثیرگــذار باشــد .در ایــن مطالعــه از الگهــای

پرتوگامــا ،چگالــی و صوتــی در شناســایی مشــخصههای
الگ میــان الیههــای نــازک زغالــی درون مخــزن اســتفاده

گردیــد .لــذا مشــخصههای الگ ایــن الیههــا در مقایســه

نســبت بــه ســایر واحدهــای ســنگی مشــخص میشــوند.
بــا توجــه بــه نمودارهــای شــکل  ،5واحدهــای زغالــی

بهصــورت میــان الیههــای نــازک و نیــز در ترکیــب بــا

واحدهــای دانهریــز شــیلی -ســیلتی براســاس مقادیــر
الگ چگالــی پایینتــر نســبت بــه دیگــر واحدهــای

رســوبی بـرروی نمــودار قابــل تفکیــک هســتند .اما نســبت
بــه مقادیــر الگ گامــا و نیــز الگ صوتــی دارای طیــف

گســتردهتری بــوده و بــا دیگــر واحدهــای ســنگی رســوبی

همپوشــانی نشــان میدهنــد .واحدهــای ماســه ســنگی
تمیــز بــا مقادیــر گامــای پاییــن کــه رخســارههای ماســه
ســنگی دانهدرشــت تــا دانهمتوســط و دانهریــز کانالــی را

شــامل میشــوند بــا توجــه بــه تاثیــر فرآیندهــای دیاژنــزی
ماننــد سیمانیشــدن توســط ســیلیس و کلســیت عمدتــا
دارای مقادیــر الگ صوتــی پایینتــری نســبت بــه ســایر

واحدهــای ســنگی و از جملــه واحدهــای زغالــی هســتند.
بحث و نتایج

میــان الیههــای زغالــی همــراه بــا طبقــات ماسهســنگی

بــا ســه واحــد یــا گونــه ســنگی رســوبی مشــخص شــده

میــدان ویچررنــج کــه بهعنــوان ســنگ منشــاء درجــا و

در جــدول  2نشــان داده شــده اســت .همچنیــن از نمــودار

عمــل نمودهانــد بهدلیــل ضخامــت کــم و نیــز همراهــی

نیــز الگ چگالــی در مقابــل الگ صوتــی بــرای نمایش بهتر

واحدهــای کامــا مجــزا و مشــخص در راســتای اهــداف

 2مشــخص اســت میــان الیههــای نــازک زغالــی درون

تفکیــک آنهــا براســاس الگهــای چاهپیمایــی ،الگهــای

براســاس مطالعــات قبلــی [ ]20بررســی شــد کــه نتایــج آن

نیــز پوشســنگهای درون ســازندی در میــدان ویچررنــج

پراکندگــی دادههــای الگ گامــا در مقابــل الگ چگالــی و

بــا واحدهــای دانهریــز شــیلی و سیلتســتونی ،بهصــورت

نتایــج اســتفاده شــده اســت (شــکل .)5چنانچــه از جــدول

مطالعــات پتروفیزیکــی قابــل تمایــز نیســتند .چنانچــه در

مخــزن بــا مقادیــر متوســط چگالــی پاییــن (،)1/88 g/cm3

گامــا و صوتــی تحــت تاثیــر رخســارههای دانهریــز همــراه

الگ صوتــی بــاال ( )88 us/ftو گامــای متوســط ()128 API

قــرار میگیرنــد.
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شکل  4نمودار هیستوگرام فراوانی انواع واحدهای سنگی درون توالی ماسهسنگهای مخزنی سازند ویلسپی.
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شکل ( 5الف) نمودار پراکندگی دادههای الگ پرتو گاما در مقابل چگالی و (ب) نمودار چگالی در مقابل الگ صوتی برای انواع واحدهای
سنگی درون مخزن.
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جدول  2مقادیر کمی الگ برای واحدهای مختلف سنگشناسی درون مخزن مورد مطالعه.
Lithological Units

(RHOB (g/cm3

(DT(us/ft

(GR (API

1/62

63/74

141/91

Min

2/47

73/18

162/36

Average

2/63

101/22

198/41

Max

1/56

59/96

98/70

Min

2/47

71/02

123/41

Average

2/66

128/92

168/18

Max

1/56

56/77

56/49

Min

2/42

66/14

81/35

Average

2/71

108/49

110/12

Max

1/33

61/77

64/17

Min

1/88

88/79

128/65

Average

2/31

138/17

189/76

Max

Shale Units

Shaly Sands

Clean Sands

Coal Units

در مقایســه ،الگ چگالــی پاســخ مطمئنتــر و

و نیــز نقشــیکه بــرای آنهــا در تولیــد گاز در اکثــر

حاصــل از بررســی مشــخصههای رخســارهای و

مطالعــه در نظــر گرفتــه شــده اســت [ 11و ]13

تــوان تفکیــک باالتــری را فراهــم مینمایــد .نتایــج

پتروفیزیکــی در میــدان مــورد مطالعــه نشــان میدهــد
کــه میــان الیههــای زغالــی نــازک الیــه کــه عمدتــا
در بخشهــای فوقانــی توالیهــای ریزشــونده بــه

ســمت بــاال همــراه بــا شــیلها و سیلتســتونهای
محیــط دشــت ســیالبی ،درون یــک سیســتم رودخانــه

میدانهــای حوضــه پــرت و از جملــه در میــدان مــورد

بــه لحــاظ مخزنــی و اقتصــادی حائــز اهمیــت فــوق
العــادهای هســتند .همچنیــن ایــن واحدهــا بهعنــوان

ســطوح چینهشناســی مشــخص و کلیــدی در انطبــاق

طبقــات و مطالعــات چینهنــگاری سکانســی میــدان

ویچررنــج مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد [ ]27نتایــج

مئانــدری گســترش پیــدا کردهانــد بــه لحــاظ

ایــن مطالعــه میتوانــد در شناســایی میــان الیههــای

بهتــر اســت بهصــورت توالیهــای رســوبی نــازک

ارزیابــی مخزنــی کمــک موثــری نمایــد .در شــکل 6

در شناســایی و انطبــاق آنهــا در میــدان مفیــد بــوده

مخــزن در تطابــق بــا الگهــای مــورد اســتفاده در

کاربــردی و از دیــدگاه مطالعــات رســوبی و مخزنــی

زغــالدار در نظــر گرفتــه شــوند .ایــن دیــدگاه هــم

زغالــی میــدان بــه منظــور مطالعــات پتروفیزیکــی و
توالــی سنگشناســی انــواع واحدهــای رســوبی درون

و هــم بــه لحــاظ تفکیــک گونههــای ســنگی مخــزن و

ایــن مطالعــه نشــان داده شــده اســت .چنانچــه از ایــن

مینمایــد .واحدهــای زغالــی بــا توجــه بــه گســتردگی

ناچیــزی از توالــی مخــزن را تشــکیل میدهنــد..

نیــز مطالعــات چینهنــگاری سکانســی کمــک موثــری

شــکل مشــخص اســت واحدهــای نــازک زغالــی درصــد
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شکل  6انطباق توالی ماسهسنگهای مخزن سازند ویلسپی بر مبنای چهار واحد سنگی مختلف شامل واحدهای شیلی ،ماسهسنگهای
شیلی ،ماسهسنگهای تمیز و واحدهای زغالی با الگهای چاهپیمایی (گاما ،چگالی و صوتی) در چاه مورد مطالعه در میدان ویچررنج.

نتیجهگیری

ماسهســنگهای مخــزن گازی ســازند ویلســپی در

میــدان ویچررنــج بهعنــوان بخشــی از مخــازن نامتعــارف
محســوب میشــوند .ایــن ماسهســنگها متشــکل از
ماسهســنگ ،سلیتســتون ،شــیل و زغــال هســتند کــه

در زیرمحیطهــای مختلــف یــک سیســتم رودخانــه
مئانــدری تشــکیل شــدهاند .میــان الیههــای نــازک
زغالــی کــه در یــک محیــط کمانــرژی و غنــی از مــواد

گیاهــی درون دشــت ســیالبی (محیــط تاالبــی) تشــکیل
شــدهاند .در تنــاوب و همــراه بــا رســوبات دانهریــز

شــیلی و سیلتســتونی کربــندار بهعنــوان منشــاء گاز
درون ایــن ســازند محســوب میشــوند نتایــج حاصــل از
بررســی الگهــای چاهپیمایــی نشــان میدهــد کــه میــان
الیههــای زغالــی بــا مقادیــر میانگیــن چگالــی پاییــن،

الگ صوتــی بــاال و گامــای متوســط نســبت بــه ســایر

واحدهــای ســنگی درون مخــزن شــامل ماسهســنگهای
تمیــز ،ماسهســنگهای شــیلی و شــیلها مشــخص
میشــوند .همراهــی ایــن میــان الیههــا در ترکیــب و

نیــز در تنــاوب بــا رســوبات دانهریــز ســیلتی و شــیلی

بــر مقادیــر الگهــای گامــا و صوتــی آنهــا تاثیــر گــذار
بــوده اســت .لــذا در شناســایی ایــن واحدهــا براســاس
مشــخصههای الگ آنهــا ،الگ چگالــی دقیقتــر اســت.

همچنیــن ایــن واحدهــا بــا توجــه بــه نــازک الیــه بــودن
و نیــز تنــاوب آنهــا بــا واحدهــای دانهریــز مخــزن ،بایــد

بهصــورت توالیهــای نــازک زغــالدار در نظــر گرفتــه
شــوند .نتایــج ایــن مطالعــه میتوانــد در بررســی

پتروفیزیکــی ماسهســنگهای مخــزن و نیــز مطالعــات
چینهنــگاری سکانســی مفیــد باشــد.
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