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چکیده

سازند	سروک	به	سن	آلبین	تا	تورونین	یکی	از	مهم	ترین	مخازن	نفتی	در	حوضه	رسوبی	زاگرس	به	حساب	می	رود.	
این	مطالعه	بر	اساس	داده	های	چاه	پیمایی	و	با	استفاده	از	روش	ارزیابی	پتروفیزیکی	احتمالی	در	محیط	نرم	افزار	ژئوالگ	
جهت	بررسی	کیفیت	مخزنی	سازند	سروک	دریکی	از	میدان	های	نفتی	ناحیه	دشت	آبادان	صورت	گرفته	است.	در	این	
ارزیابی	سنگ	شناسی،	حجم	شیل،	تخلخل،	اشباع	آب	و	نسبت	ضخامت	ناحیه	خالص	به	ناخالص	موردمطالعه	قرارگرفته	
چاه	 در	 ذکرشده	 پارامترهای	 پیمایی،	 چاه	 نمودارهای	 روی	 بر	 موردنیاز	 تصحیح	های	 اعمال	 و	 ویرایش	 از	 پس	 است.	
موردمطالعه	بررسی	شد.	با	توجه	به	ارزیابی	صورت	گرفته	در	این	چاه	سازند	سروک	شامل	سنگ	شناسی	آهک،	دولومیت	
و	مقداری	میان	الیه	شیلی	است.	بر	اساس	خصوصیات	پتروفیزیکی،	سازند	سروک	به	۱۳	زون	تقسیم	گردید	که	زون	های	
۱،	۳،	۴،	5	و	۸	ازلحاظ	مقدار	اشباع	شدگی،	تخلخل،	سنگ	شناسی	و	حجم	شیل	شرایط	یک	مخزن	مناسب	را	دارند.	زون	

۸	با	نسبت	ضخامت	خالص	به	ناخالص	۸		درصد	بهترین	زون	مخزنی	است.

کلیدواژه ها: ارزیابی	پتروفیزیکی،	سنگ	شناسی،	مخزن،	اشباع	شدگی،	حجم	شیل،	تخلخل،	زون	بندی.

1. مقدمه
جنـوب	غربی	ایـران	یکی	از	مهم	ترین	حوضه	هـای	نفتی	در	
جهان	محسوب	می	شود]۱[.	کمربند	کوهزایی	زاگرس	در	جنوب	
غربی	ایران	حاصل	باز	و	بسته	شدن	پهنه	اقیانوسی	تتیس	جوان	
و	برخورد	با	صفحه	های	آفریقا	-	عربسـتان	و	اوراسـیا	است]۲[.	
ناحیه	دشـت	آبادان	یکـی	از	مهم	تریـن	نواحـی	هیدروکربوری	
ایران	محسـوب	می	شـود	که	دارای	روند	شـمالی	-	جنوبی	و	بر	
روی	بلنـدای	بـورگان	قرارگرفتـه	است]۳[)شـکل	۱(.	سـازند	
سـروک	به	سـن	آلبین	تا	تورونین	یکی	از	مهم	ترین	سنگ	های	

مخـزن	خاورمیانه	اسـت]۴[.	مـرز	پایینی	این	سـازند	در	ناحیه	
دشـت	آبادان	با	سـازند	کژدمی	تدریجی	و	همسـاز	اسـت	و	مرز	
باالیی	آن	شـیل	و	رس	سـنگ	های	الفان	نهشته	شده	است]5[.	
نمودارهای	چاه	پیمایـی	اطالعات	مهم	و	قابل	توجهی	از	مخازن	
نفت	و	گاز	در	اختیار	ما	قرار	می	دهند.	این	اطالعات	شامل	مقدار	
کمی	هیدروکربور،	سنگ	شناسـی،	سـیاالت	و	بخش	های	مفید	
مخزن	اسـت]۶[.	برای	تعیین	کیفیت	مخزنی	سازند	سروک	در	
ناحیه	دشـت	آبـادان	از	داده	هـای	چاه	پیمایی	یکـی	از	چاه	های	
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مهم	استفاده	شـده	است.	بر	روی	سازند	سـروک	در	ناحیه	نفتی	
موردنظر،	مطالعات	بسـیار	محدودی	صورت	گرفته	اسـت]۷[	و	
ضروری	است	مطالعات	جامع	تری	در	آن	انجام	شود.	هدف	اصلی	
این	مطالعه	بررسـی	ویژگی	های	مخزنی	سـازند	سـروک	شامل	
سنگ	شناسی،	حجم	شیل،	اشباع	آب،	تخلخل،	ضخامت	خالص	

به	ناخالص	و	زون	بندی	مخزنی	است.

شکل1. موقعیت جغرافیایی ناحیه موردمطالعه

2. ابزار و روش
در	این	مطالعه	از	داده	های	چاه	پیمایی	یک	چاه	حفاری	شده	
در	سـازند	سـروک	از	عمق	۰	۲۷	تـا	۳۳۲5	متری	به	ضخامت	
۶۱5	متـر	دریکـی	از	میدان	هـای	نفتـی	ناحیـه	دشـت	آبـادان	
استفاده	شده	است.	به	این	منظور	از	داده	های	خام	شامل	نمودار	
	،)LLD(	نخورده	دست	ناحیه	مقاومت	،)CGR-SGR(	ری	گاما
	،)NPHI(	نوترون	،)DT(	صوتی	،)DRHO, RHOB(	چگالی
قطرسـنج	)CALIPER(	و	فتوالکتریک	)PEF(	استفاده	شـده	
اسـت.	این	اطالعات	از	شـرکت	مهندسی	و	توسـعه	نفت	)متن(	
تهیه	شـده	اسـت.	مراحل	کلی	مطالعه	را	می	تـوان	در	موارد	زیر	

بیان	کرد:

	 جمـع	آوری	داده	هـای	خـام	و	سـربرگ	چـاه	و	اعمـال	۱.
تصحیحات	مرتبط	به	انطباق	عمق

	 تبدیل	داده	های	رقومی	در	قالب	نرم	افزار	ژئوالگ۲.

	 اعمـال	تصحیحـات	محیطـی	بـر	روی	نمودارهـای	چـاه	۳.
پیمایی

	 تعییـن	عمق	هـای	دارای	مشـکل	)Bad Hole(	از	قبیل	۴.
ریزشـی	یا	شستگی	دیواره	چاه	با	اسـتفاده	از	نمودارهای	

)DRHO(	چگالی	و	)CALIPER(	قطرسنج

	 اسـتفاده	از	روش	Multimin	)احتمالـی(	جهـت	انجـام	5.
محاسبات

	 	Run Analysis	و	محاسـبات	سنگ	شناسـی،	حجـم	۶.
شـیل،	اشـباع	آب،	تخلخـل،	مقـدار	کمـی	هیدروکربور،	

ضخامت	ناحیه	خالص	به	ناخالص

	 رسم	ستون	چینه	شناسی	با	توجه	به	داده	های	چاه	پیمایی۷.

در	ایـن	مطالعه	بـرای	تعییـن	تراوایـی	از	داده	هـای	مغزه	و	
تعیین	انواع	تخلخل	از	داده	های	مقاطع	نازک	استفاده	شده	است.

3. نتایج و بحث

1.3. سنگ شناسی
تعییـن	سنگ	شناسـی	یـک	گام	مهـم	در	ارزیابـی	خـواص	
مخزنی	اسـت	و	بر	این	اسـاس	می	تـوان	زون	های	مخزنـی	را	از	
غیـر	مخزنـی	جداسـازی	کـرد	]۸[.	یکـی	از	روش	هـای	تعیین	
تخلخل	و	سنگ	شناسی	نمودارهای	متقاطع	هستند]	[.	نمودار	
نوتـرون	-	چگالی	یکـی	از	بهتریـن	و	با	دقت	تریـن	ابزارها	برای	
تفسیر	سنگ	شناسـی	و	تخلخل	اسـت]۱۰[.	در	این	نمودار	سه	
منحنی	سنگ	آهک،	دولومیت	و	ماسه	سنگ	ترسیم	می	شوند	که	
تحت	عنوان	خطوط	ماتریکس	خوانده	می	شود.	ویژگی	شاخص	
ایـن	نمـودار	تعیین	دقیـق	سنگ	شناسـی	و	تخلخـل	به	صورت	
غیرمسـتقیم،	پالت	کردن	دو	نمـودار	نوترون	و	چگالی	یک	چاه	
است	]۱۱[.	در	پالت	N-M،	از	سه	نمودار	متخلخل	مرتبط	به	دو	
پارامتر	M	و	N	اسـتفاده	می	کند.	مقدار	M	با	استفاده	از	نمودار	
متقاطـع	چگالی	-	صوتی	و	مقدار	N	از	نمـودار	متقاطع	نوترون	
-	چگالی	محاسـبه	می	شـود	]۱۲[.	در	این	نمودار	متقاطع	M	و	
N	در	مقابل	یکدیگر	رسم	شده	اند.	تشخیص	سنگ	شناسی،	گاز	
و	تخلخل	ثانویه	توسـط	نمودار	MID	امکان	پذیر	اسـت.	جهت	
بهره	منـدی	از	این	نمودار	سـه	دسـته	اطالعات	شـامل	تخلخل	
	)tmaa(	ماتریکس	در	صوت	عبور	ظاهری	زمان	،)φta(	کل	ظاهری
و	جرم	مخصـوص	ظاهری	دانه	های	ماتریکـس	)ρmaa(	موردنیاز	
اسـت	]	[.	برای	محاسـبه	مقادیر	ظاهری	ماتریکـس	از	نمودار	
متقاطع	نوترون	-	چگالی	و	مقدار	tmaa	از	نمودار	متقاطع	نوترون	
-	صوتی	استفاده	شـده	اسـت]۱۳[.	در	این	مطالعه	بعد	از	اعمال	
تصحیحـات	محیطـی	نمودارهـای	متقاطـع	نوتـرون	-	چگالی،	
M-N	و	MID	برای	تعیین	سنگ	شناسـی	اسـتفاده	شد.	نتایج	

حاصل	از	نمودارهای	متقاطع	بیانگر	این	است	که	سنگ	شناسی	
سازند	سروک	در	چاه	موردمطالعه	سنگ	آهک،	آهک	دولومیتی،	
دولومیـت	آهکی	و	مقـداری	میان	الیه	های	نازک	شـیل	اسـت	

)شکل	۲(.
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MID نمودار متقاطع )M-N، C نمودار متقاطع )B ،نمودار متقاطع نوترون-چگالی )A شکل 2. تعیین سنگ شناسی

3.2. محاسبه تخلخل 
تخلخـل	کمیت	اصلـی	برای	محاسـبات	حجمـی	مخزن	و	
تشـریح	فابریک	سنگ	است	]۱۴[.	تخلخل	از	طریق	دو	پارامتر	
اصلی	مغزه	و	نمودارهای	پتروفیزیکی	قابل	محاسبه	است	و	مقدار	
آن	بیـن	۱	تا	۳5	درصد	متغیر	اسـت]۱5[.	روش	های	مختلفی	
برای	محاسـبه	تخلخل	وجـود	دارد	که	می	توان	بـه	نمودارهای	
تخلخل	شـامل	چگالی،	نوترون	و	صوتـی	و	نمودارهای	متقاطع	
شـامل	این	نمودارها	اشـاره	کـرد.	در	این	مطالعه	بـرای	تعیین	

تخلخل	از	نمودار	متقاطع	نوترون	-	چگالی	محاسـبه	شد.	ابتدا	
تخلخـل	کل	در	محیـط	نرم	افزار	ژئوالگ	بررسـی	شـد	و	بعد	از	
آن	انواع	تصحیحات	شـامل	تصحیحات	محیطـی،	هیدروکربن	
و	شـیل	بـرای	روش	محاسـبه	تخلخـل	اعمال	شـد.	در	سـازند	
سـروک	با	توجه	به	حجم	کل	شیل	اختالف	تخلخل	قبل	و	بعد	
از	تصحیح	مربوط	به	شـیل	بسیار	ناچیز	است.	میانگین	تخلخل	

کل	و	مفید	به	ترتیب	۱۰/5%	و	۱۰/۱%	است	)شکل	۳(.

شکل A .3(هیستوگرام تخلخل کل،  B( هیستوگرام تخلخل مفید

3.3. محاسبه حجم شیل 
حجـم	شـیل	یکـی	از	مهم	تریـن	پارامترهای	موردبررسـی	
در	ارزیابی	هـای	پتروفیزیکـی	و	متعاقـب	آن	کیفیـت	مخزنـی	
اسـت	]۱۶[.	اثر	شـیل	تأثیر	قابل	مالحظه	ای	بر	روی	تخلخل	و	

اشباع	شدگی	مخزن	می	گذارد	که	این	به	دلیل	ریز	تخلخل	های	
موجـود	در	کانی	های	رسـی	اسـت]۱۷[.	برای	محاسـبه	حجم	
شـیل	به	طور	معمول	از	نمودارهای	GR	و	CGR	کمک	گرفته	
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می	شود.	درصورتی	که	نمودار	CGR	در	اختیار	باشد	بهتر	است	
از	آن	اسـتفاده	شـود	زیرا	نمودار	GR	مقدار	شـیل	بیشتری	را	
نشـان	می	دهد.	دلیـل	آن	این	اسـت	که	نمـودار	GR	مجموع	
پتاسـیم،	توریـوم	و	اورانیـوم	را	محاسـبه	می	کند	ولـی	نمودار	
CGR	تنهـا	پتاسـیم	و	توریـوم	را	اندازه	گیـری	می	کنـد]۱۰[.	

محاسـبه	حجـم	شـیل	بـا	اسـتفاده	از	نمـودار	CGR	طبـق						
رابطه	)۱(	اسـت.	میانگین	حجم	شـیل	محاسبه	شده	در	سازند	
سـروک،	حدود	۴/۲%	است	که	نشان	از	این	است	که	حجم	آن	
را	بیشتر	آهک	ها	و	دولومیت	های	تمیز	بدون	رس	تشکیل	داده	

است	)شکل	۴(.

																															)۱(

در	ایـن	رابطه	Vsh	حجم	شـیل،	CGRMin	کم	ترین	مقدار	
ثبت	شـده	)بخش	تمیز(،	CGRMax	بیشترین	مقدار	ثبت	شده	
)بخش	شـیل(	و	CGR	مقدار	ثبت	شـده	نمودار	گاما	در	عمق	

موردنظر	است.

شکل ۴. هیستوگرام حجم شیل برای سازند سروک 
در میدان نفتی موردمطالعه

3.۴. محاسبه اشباع آب 
در	حوضه	هـای	نفتـی	با	تعیین	اشـباع	آب	می	تـوان	درصد	
هیدروکربن	هـای	موجود	در	خلل	و	فرج	سـنگ	ها	را	محاسـبه	
کرد.	روش	های	مختلفی	برای	تعیین	اشـباع	آب	وجود	دارد.	در	
این	مطالعه	با	توجه	به	حضور	کانی	های	رسی	از	روش	ایندونزیا	
]۱۸[استفاده	شده	است.	در	این	روش	اشباع	آب	از	طریق	رابطه	
۲	محاسـبه	می	شود.	میانگین	اشـباع	آب	در	کل	سازند	سروک	

55%	است	)شکل	5(.

= + 																																																)۲(

CW	،هیدروکربور	الکتریکـی	هدایـت	CO	رابطـه	ایـن	در
هدایـت	الکتریکـی	آب،	F	ضریب	سـازندی،	Vsh	حجم	شـیل،	

Csh	هدایت	الکتریکی	شیل،	Ct	هدایت	الکتریکی	واقعی	سازند	

و	Sw	اشباع	آب	است.

شکل ۵. هیستوگرام اشباع آب برای سازند سروک 
در میدان نفتی موردمطالعه

3.۵. مقاومت مخصوص آب سازندی 
آب	سـازندی	بـه	آبـی	گفتـه	می	شـود	کـه	به	وسـیله	گل	
حفـاری	آلـوده	نشـده	باشـد	و	فضـا	و	منافـذ	خالی	سـنگ	در	
زون	دسـت	نخورده	را	پـر	می	کنـد.	تعییـن	میـزان	RW	بـه	
دلیل	تأثیرگذاری	آن	در	محاسـبه	مقدار	اشـباع	آب	سـازندی	
بسـیار	مهم	و	تأثیرگذار	اسـت.	در	این	پژوهش	برای	محاسـبه	
آب	سـازندی	از	چارت	Gen-9	شـلومبرژه]۱۲[	استفاده	شـده	
است.	اسـاس	کار	آن	به	این	صورت	اسـت	که	RW	با	استفاده	
از	نمودار	شـوری	آب	در	مقابل	دمای	سازند	محاسبه	می	شود.	
مقاومت	آب	سـازندی	تحت	تأثیر	تابع	شـوری	و	درجه	حرارت	
PPM	و	 است.	شـوری	آب	سازندی	سروک	در	حدود	۲۰۰۰۰
دمای	ته	چاه	۷۷	درجه	سانتی	گراد	است	و	با	استفاده	از	چارت
Gen-9،	مقاومت	آب	سازندی	معادل	۰/۰۴۳	اهم	متر	است.

3.۶. محاسبه ناحیه ی تولیدی و ناحیه ی ناخالص 
زون	بنـدی	یکـی	از	مهم	تریـن	بخش	هـای	مطالعـات	در	
مخازن	برای	شناسـایی	الیه	های	مخزنی	از	غیر	مخزنی	اسـت.	
مهندسین	مخزن،	کل	بازه	حفاری	شده	را	به	دو	بخش	ناحیه	ی	
تولیدی	و	ناخالص	طبقه	بنـدی	می	کنند.	زون	تولیدی	در	یک	
چاه،	شـامل	فواصلـی	از	مخزن	اسـت	که	دارای	مقـدار	زیادی	
هیدروکربـور	اسـت.	زون	تولیـدی	بخشـی	اسـت	که	شـرایط	
مخزنی	و	پتروفیزیکی	مناسب	داشته	باشد	و	ازلحاظ	اقتصادی	
مقرون	به	صرفه	است]۱۱[.	حدود	برش	به	مقادیر	محدودکننده	
پتروفیزیکـی	گفته	می	شـود	کـه	بخش	های	تولیـدی	را	از	غیر	
تولیـدی	تفکیک	می	کند.	محـدوده	ی	زون	تولیـدی	به	کمک	
حـدود	برش	شـامل	تخلخـل	مفید،	اشـباع	آب	و	حجم	شـیل	
مشـخص	شـد.	در	این	مطالعه	بر	اسـاس	تقسـیم	بندی	مخزن	
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بـه	۱۳	زون	تقسـیم	گردیـد.	میزان	حـدود	برش	تعیین	شـده	
برای	تخلخل	مفید	۷%،	اشـباع	آب	کم	تر	از	5۰%	و	حجم	شیل	
کمتر	از	۳۰%	اسـتفاده	شـد	که	نتایج	آن	در	)جدول	۱(	نشان	
داده	شـده	اسـت.	بر	این	اسـاس	در	سـازند	سـروک	از	مجموع	
۶۱5	متر	ضخامت،	5/	۱۷	متر	ناحیه	تولیدی	است	که	نسبت	
ضخامت	خالص	بـه	ناخالص	آن		۰/۲	اسـت.	تصویر	داده	های	
چاه	پیمایی	و	نتایج	ارزیابی	پایانی	پتروفیزیکی	سـازند	سروک	
در	چـاه	نفتـی	موردمطالعـه	به	تفکیـک	زون	هـای	مخزنی	در	
)جدول	۱(	و	)شـکل	۶(	ارائه	شده	است.	جهت	مطالعه	جامع	تر	
روند	تغییرات	مخزنی	سـازند	سـروک	در	ناحیه	دشـت	آبادان،	
نتایـج	ایـن	تحقیق	بـا	نتایج	مطالعات	پیشـین	که	بـر	روی	دو	
چـاه	در	دو	میـدان	نفتـی	ایـن	ناحیه	انجام	شـده	اسـت،	مورد	
مقایسـه	قرار	گرفت	]۷[.	بر	اسـاس	انطباق	نتایـج	با	مطالعات	

قبلی،	سازند	سروک	در	میدان	های	نفتی	ناحیه	دشت	آبادان	از	
ترکیب	سنگ	شناسی	غالب،	آهک	و	مقداری	شیل	و	دولومیت	
تشکیل	شده	است.	مقدار	حجم	شیل	این	سازند	در	میدان	های	
این	ناحیه	به	استثنای	زون	۲	پایین	است	که	نمایشی	از	سازند	
تمیز	)عاری	از	شیل(	اسـت.	همچنین	مقایسه	مقادیر	تخلخل	
مفیـد	و	اشـباع	آب	در	ایـن	چاه	هـا	نشـان	می	دهد	کـه	مقدار	
تخلخـل	مفید	به	غیـر	از	زون	۲	بین	۱۰	تا	۲۰	درصد	و	اشـباع	
آب	در	زون	هـای	مخزنی	کمتر	از	۴۰	درصد	و	در	زون	های	غیر	
مخزنی	)مانند	زون	۲(	باال	اسـت.	مقایسـه	زون	های	مخزنی	و	
غیـر	مخزنی	چـاه	موردمطالعه	بـا	تحقیقات	پیشـین	در	ناحیه	
دشـت	آبـادان،	حاکـی	از	انطبـاق	قابل	قبـول	زون	هـا	و	عـدم	
تغییرات	محسوس	ویژگی	های	مخزنی	سازند	سروک	در	ناحیه	

موردمطالعه	است.

جدول 1.نتایج ارزیابی سازند سروک در میدان نفتی موردمطالعه

 Core
 Permeability

(md)
VOL/WCSSWE-AVPHIE-AVNet/GrossNetGrossBaseTopInterval

۲/	۳۰/۰۰۶۰/۴۰۰/۱۴۰/۶۳۱5/۱۲۴۲۷۳۳۲۷۰	Sar-1

۶/۰	۰/۳۱۰/۸	۰/۰۱۰۰۱۰۲۷۴۳۲۷۳۳Sar-2

۲۶/5۰۰/۰۱۰۰/۱	۰/۱۷۰/۸5۱	۲۳۲۷۶۶۲۷۴۳Sar-3

۳۴/۱۱۰۰/۲۸۰/۱۳۰/۶۷۳۱/5۴۷۲۸۱۳۲۷۶۶Sar-4

۳۶/۱۳۰/۰۰۲۰/۳۰۰/۱۲۰/5۲۱۳/۲۲5۲۸۳۸۲۸۱۳Sar-5

۱5/۲۴۰۰/۳۲۰/۱۱۰/۲۲۳/۸۱۷۲۸55۲۸۳۸Sar-6

	/۴۷۰/۰۱۰۰/۳۴۰/۱۲۰/۰۸۰/۱۲۱5۲۸۷۰۲۸55Sar-7

۱۳/۰۶۰/۰۰۲۰/۲۰۰/۱۶۰/	۸۶۸/	۷۰۲	۴۰۲۸۷۰Sar-8

۱۴/۲۶۰۰/۴۲۰/۱۳۰/۲5۱۰۴۰۲	۸۰۲	۴۰Sar-9

-----۰۰/۴۲۰/۱۱۰/۲۷5/۳۲۰۳۰۰۰۲	۸۰Sar-10

-----۰/۰۰5۰/5۱۰/۱۷۰/۲۰۸/۲۳۴۰۳۰۴۰۳۰۰۰Sar-11

-----۰/۰۱۱۰/۶۱۰/۱۳۰۰۷۰۳۱۱۰۳۰۴۰Sar-12

-----۰/۰5۴۰/۶	۰/۱5۰/۰۱۲/۷۴۲۱5۳۳۲5۳۱۱۰Sar-Intra
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شکل ۶. زون بندی سازند سروک در میدان نفتی موردمطالعه

3.۷. مطالعات مغزه
تشـریح	مغـزه	و	مقاطـع	نـازک	میکروسـکوپی	بـه	همـراه	
مطالعات	پتروفیزیکی،	می	تواند	به	عنوان	شـواهد	و	تأییدکننده	
نتایج	در	تمایز	و	تفکیک	زون	های	مخزنی	از	غیر	مخزنی	سازند	
سـروک	مؤثر	باشد.	برای	بررسی	مقاطع	نازک	از	میکروسکوپ	
پالریزان	اسـتفاده	شد.	در	)شکل	۷(	برخی	از	شواهد	رسوبی	و	

دیاژنزی	سـازند	سروک	در	ناحیه	دشت	آبادان	نشان	داده	شده	
اسـت.	با	توجه	بـه	مقاطع	نازک	و	مغزه	هـای	موجود،	زون	های	
مخزنـی	)ماننـد	۳	و	۸(	غالباً	با	بافت	رسـوبی	دانه	پشـتیبان	و	
فرآیندهای	دیاژنزی	مانند	انحالل،	شکستگی	و	ریزشکستگی	ها	
قابـل	انطباق	هسـتند.	این	فرآیندهای	دیاژنـزی	باعث	افزایش	
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پتانسـیل	نفتـی	این	زون	ها	نسـبت	به	سـایر	زون	های	سـازند	
سروک	شـده	اند.	این	در	حالی	است	که،	زون	های	غیر	مخزنی	
یا	زون	هـای	دارای	کیفیت	مخزنی	ضعیـف	)مانند	۲،	۶	و	۷(،	
عموماً	دارای	بافت	رسـوبی	گل	پشـتیبان	هسـتند	و	همراه	با	
فرآیندهای	دیاژنزی	مانند	سیمانی	شدن	و	تراکم	)مکانیکی	و	
شیمیایی(	مشاهده	می	شوند	که	سبب	کاهش	کیفیت	مخزنی	
شـده	اند.	تفسـیر	جامع	کمربندهای	رخسـاره	ای،	فرآیندهای	
دیاژنزی	و	تأثیرات	آن	ها	بر	کیفیت	مخزنی	سـازند	سروک	در	
این	ناحیه	در	مطالعات	گذشته	به	صورت	جامع	ارائه	شده	است	
]	۱[.	در	ایـن	مطالعه	با	اسـتفاده	از	داده	های	مغـزه،	تراوایی	
نیز	موردبررسـی	قرار	گرفت.	تراوایی	یکی	از	پارامترهای	مهم	

در	توصیـف	ویژگی	هـای	مخزن	اسـت	و	ارتباط	مسـتقیمی	با	
تخلخـل	مفید	سـنگ	دارد	]۲۰[.	مغزه	گیری	در	این	سـازند	
در	بخـش	باالیـی	از	عمـق		۲۷۰	تـا	انتهـای	زون			در	عمق	
۷۷	۲	انجـام	گردیـده	اسـت.	نتایج	به	دسـت	آمده	)جدول	۱(	
نشـان	داد	که	سـازند	سـروک	در	زون	های	مخزنی	نامبرده	به	
دلیل	عدم	وجود	شـیل،	سیمان	شدگی	و	تراکم	پایین،	انحالل	
و	شکسـتگی	زیاد،	دارای	پتانسـیل	نفتی	مناسـب	و	همچنین	
کیفیت	مخزنـی	بهتری	برای	بهره	برداری	نسـبت	به	زون	های	
دیگر	است.	در	)جدول	۱(	مقادیر	تراوایی	حاصل	از	مغزه	برای	
هر	زون	سازند	سـروک	در	ناحیه	موردمطالعه	نشان	داده	شده	

است.

شـکل ۷. انواع فرآیندهای رسـوبی و دیاژنزی سازند سـروک در میدان نفتی موردمطالعه در مقیاس مقاطع نازک و مغزه، A( بافت 
گل پشتیبان )مادستون دولومیتی(، زون 2 عمق 2۷3۵ متری، B( بافت گل پشتیبان )وکستون حاوی روزن داران کف زی(، زون 2 
عمق 2۷۴2 متری، C( بافت دانه پشتیبان )گرینستون پلوئیدی بایوکالستی حاوی روزن داران کف زی(، زون 8 عمق 293۶ متری، 
D( بافت دانه پشتیبان )رودستون حاوی خرده های رودیست(، زون ۴ عمق 2۷9۵ متری، E( تخلخل بین بلوری، زون 8 عمق 2919 
متـری، F( تخلخل بین دانه ای، زون 3 عمق 2۷۶۴ متری، G( تخلخل حفـره ای، زون 8 عمق 2900 متری، H( تخلخل درون دانه ای، 
زون ۵ عمـق 2832 متـری، I( شکسـتگی، زون 1 عمق 2۷31 متری، J( دولومیتی شـدن، زون ۶ عمق 28۴۵ متری، K( سـیمان 
 )N ،تراکم مکانیکی، زون ۶ عمق 28۴2 متری )M ،سـیمان بلوکی، زون ۷ عمق 28۶۴ متری )L ،دروزی، زون 2 عمق 2۷۴1 متری

تراکم شیمیایی، زون 9 عمق 29۴۴ متری، O, P, Q( انواع منافذ انحاللی مرتبط و غیر مرتبط در مقیاس مغزه در زون 8.

۴.  نتیجه گیری
ارزیابـی	پتروفیزیکـی	سـازند	سـروک	بـر	اسـاس	تفسـیر	
داده	های	چاه	پیمایی	دریکی	از	میدان	های	نفتی	ناحیه	دشـت	

آبادان	منجر	به	این	نتایج	شد.

با	توجه	به	نمودارهای	متقاطع،	سنگ	شناسـی	غالب	سازند	
سـروک	شـامل	سـنگ	آهک،	دولومیت	آهکی	و	مقـداری	میان	
الیه	هـای	نازک	شـیل	اسـت.	میانگین	حجم	شـیل	در	سـازند	
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سـروک	با	اسـتفاده	از	نمودار	CGR	محاسـبه	شـد	کـه	بر	این	
اساس	به	استثنا	زون	۲	بین	۰	تا	5	درصد	است.	با	توجه	به	این	
مطالعه	نشـان	داد	سازند	سـروک	در	میدان	نفتی	موردمطالعه	

جز	سازندهای	تمیز	است.
محاسبه	اشباع	آب	به	روش	ایندونزیا	نشان	داد	که	میانگین	
اشباع	آب	برای	سازند	سروک	در	زون	های	۱،	۳،	۴،	5	و	۸	بین	
	۱	تـا	۴۰	درصد	اسـت	و	حاوی	هیدروکربور	می	باشـد	و	دیگر	
زون	ها	دارای	اشـباع	آب	باالیی	هسـتند	و	به	عنوان	سـازندهای	
آبده	به	حسـاب	می	روند.	با	توجه	به	شـوری	آب	و	درجه	حرارت	
سـازند	سـروک،	مقاومـت	آب	سـازندی	در	چـاه	موردمطالعـه	
۰/۰۴۳	اهم	متـر	محاسـبه	گردیـد.	نمـودار	متقاطـع	نوتـرون	
-	چگالـی	نشـان	داد	با	توجه	بـه	مقادیر	ناچیز	شـیل،	اختالف	
تخلخل	مفید	و	تخلخل	کل	زیاد	نیسـت	و	مقدار	تخلخل	مفید	
در	زون	های	سازند	سروک	در	چاه	موردمطالعه	به	غیر	از	زون	۲،	

بین	۱۱	تا	۱۷	درصد	متغیر	است.
سازند	سروک	در	ناحیه	موردمطالعه	به	۱۳	زون	تقسیم	شد	
کـه	زون	هـای	۱،	۳،	۴،	5	و	۸	دارای	کیفیـت	مخزنی	هسـتند.	
درمجمـوع	کل	توالـی	موردمطالعه	5/	۱۷	متـر	ناحیه	تولیدی	
اسـت	که	نسبت	ضخامت	خالص	به	ناخالص	آن		۰/۲	می	باشد	
کـه	در	نتیجه	این	چـاه	دارای	کیفیت	مخزنی	مناسـب	اسـت.	
نسـبت	ضخامـت	خالص	بـه	ناخالـص	در	زون	۸	بیشـتر	از	۸		
درصد	اسـت	و	بیشـترین	مقدار	هیدروکربور	و	بهترین	کیفیت	
مخزنی	را	در	بین	زون	های	شناسایی	شده	دارد	و	زون	های	۱،	۳،	

۴	و	5	دارای	استعداد	مخزنی	مناسبی	هستند.

تشکر و قدردانی
در	اینجا	الزم	است	از	شرکت	مهندسی	و	توسعه	نفت	)متن(	
جهت	در	اختیار	قـرار	دادن	اطالعات	میدان	نفتی	موردمطالعه	

جهت	نوشتن	مقاله	تشکر	و	قدردانی	گردد.
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Abs tract

DatedbacktotheAlbiantotheTuronian,SarvakFormationservesasanimportant
oilreservoirintheZagrosBasin.Inthisstudy,well-loggingdatawasusedasinputfor
stochasticpetrophysicalevaluationbymeansoftheGeologsoftwareinanattemptto
assessreservoirqualityof theSarvakFormation inanoilfield in theAbadanPlain,
Iran.Forthispurpose,westudiedtheformationintermsofpetrology,shalevolume,
porosity,watersaturation,andnet-to-grosspayratio.Oncefinishedwitheditingthewell
logsandapplyingtherequiredcorrections,thementionedparameterswereanalyzed
alongthestudiedwell.Basedontheresultsoftheevaluations,atthiswell,theSarvak
Formationwasfoundtobecomposedoflimestoneanddolomitewithvaryingamounts
ofshaleinterbeddings.Basedonthepetrophysicalproperties,theSarvakFormation
wasdividedinto13zones,ofwhichtheZones1,3,4,5,and8characterizedasuitable
reservoirintermsofsaturation,porosity,petrology,andshalevolume,withtheZone8
exhibitingthebestreservoirqualitywithanet-to-grosspayratioof98%.

Keywords: petrophysical evaluation, petrology, reservoir, saturation, shale volume, 
porosity,zoning.


