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هلیانًدرًهاًوًتاثیرًآنهاًبرًکیفیتًمخزنًفجهتًشناساییًجنسًسنگًوًنوعًکانی
خزن،ًازًدوًمیدانًنفتیًاروندًبهًدلیلًنقشًآنهاًدرًکیفیتًتخلخلًوًتراواییًسنگًم

.ًًچاهًنمونهًمغزهًازًبرداشتًشد
تفادهًازًهایًرسیًباًاسها،ًشناساییًنوعًکانیترًوًحجمًباالتریًازًنمونهبهًمنظورًشناساییًکامل

مًهایًتصحیحًشدهًشرکتًشوالمبرژه،ًباًرسهایًپتروفیزیکیًوًباًاستفادهًازًمنحنیداده
.  شدپتاسیمًفوتوالکتریکًدرًنرمًافزارًژئوالگًانجام/نمودارهایًمتقاطعًتوریم

کانیًشناسیًهایًرسیًکلیهًنمونهًهاًبهًترتیبًتحتًآنالیزبرایًشناساییًنوعًوًنحوهًتوزیعًکانی
قرارً(SEM)وًمیکروسکوپًالکترونیًروبشیًً(XRD)باًروشًهایًطیفًسنجیًپراشًپرتوًایکسً

.ًًگرفتند

.استًشدهآوردهزیربخشسهدرهابررسینتایجوبحث

متقاطع چاه پيماییآناليز نمودار-1
هایًرسیًبخشًمخزنیشناساییًنوعًکانی.ًهایًرسیًاهمیتًزیادیًدرًمطالعاتًشناساییًمخزنًداردشناساییًنوعًوًحجمًکانی

انیبرایًتعیینًدقیقًنوعًک.ًپتاسیمًمربوطًبهًنمونهًمغزهًچاهًموردًمطالعهًانجامًشد/سازندًفهلیان،ًباًرسمًنمودارًمتقاطعًتوریم
1کلش)پتاسیمً-،ًازًنمودارًمتقاطعًاستانداردًشلومبرژهًشاملًنمودارًمتقاطعًتوریمXRDهای،ًدرًاینًمطالعهًعالوهًبرًنتایجًآنالیز

همانطورًکهًدرًشکلًمشخصً.ًاستفادهًگردیدهًاست(ًسازندهایًفهلیانًدرًچاهًموردًمطالعهTh/Potaپتاسیمً-نمودارًتوریم
.ًموریونیتًمًیباشداستًنوعًکانیًرسیًغالبًدرًسازندًفهلیانًمیدانًنفتیًموردًمطالعهًازًنوعًایلیتًوًمونت

تجزیه و تحليل پراش اشعه ایکس -2
انًدرًمیدانًهایًرسیًبخشًمخزنیًسازندًفهلیهایًتشکیلًدهندهًسنگًمخزنًوًشناساییًتخصصیًکانیبرایًشناساییًکانی

شناسیًتحتًآنالیزًکانی(XRD)سنجیًپراشًپرتوًایکسهایًطیفهاًباًروشکلیهًنمونه.ًنمونهًمغزهًبرداشتًشد13موردًمطالعه،ً
وًهمچنینًآزمایشًبالک.ًرسیًموردًبررسیًقرارًگرفتندهایًهایًمنتخب،ًبرایًتجزیهًوًتحلیلًکانیهمچنینًنمونه.ًقرارًگرفتند

هایًاصلیًموجودًدرًبرًاساسًتجزیهًوًتحلیلًبالک،ًکانی(.3ًشکلً)تیمارًنمونهًرسًبهًروشًپراشًاشعهًایکسًانتخابًشدند
رخیًمواردًکوارتزًموریلونیتًوًکائولینیتًوًدرًبهایًرس،ًبسیارًکمًهستندًوًعمدتاًمونتگونه.ها،ًکلسیتًوًدولومیتًهستندنمونه

.ًًوًپیریتًشناساییًشدهًاند

تجزیه و تحليل تصاویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی -3
الزمً.ًاستشناسی،ًاندازهًذرات،ًانواعًمنافذ،ًبررسیًوًتوصیفًشدهدرًاینًمطالعه،ًبرایًشناساییًجزئیاتًهرًنمونهًازًجملهًکانی

یًبرًهایًاختیاربهًتوضیحًاستًکهًریزساختارهایًهرًیکًازًرخسارهًهاًموردًارزیابیًقرارًگرفتهًوًفوتومیکروگرافًدرًمقیاس
.دنمونهًازًسازندًفهلیانًبرایًاسکنًمیکروسکوپًالکترونیًانتخابًگردی9درمجموعً(.4ًشکل)اساسًتوصیفًگرفتهًشدهًاست

آهکًتاًتصاویرًمیکروسکوپًالکترونیًمربوطًبهًبخشًمخزنیًسازندًفهلیانًدرًچاهًموردًمطالعه،ًجنسًسنگًمخزنًراًسنگ
یزیکیًوًانواعًتخلخلًشاملًتخلخلًانحاللیًوًقالبی،تراکمًف.ًهایًرسیًنشانًمیًدهدآهکًدولومیتیًباًمقدارًخیلیًکمًازًکانی

سیتیًوًدانهًبندیًموجودًدرًبینًذراتًتشکیلًدهندهًسنگ،ًریزًتاًمتوسطًبهًهمراهًسیمانًکل.ًًشودشییمیاییًًمشاهدهًمی
.ًًمیکرونًقابلًمشاهدهًاست50تا1ًاندازهًحفراتًازً.ًباشدهایًرسیًمیکانی

متر،ًتخلخلً 4322.30سنگًآهکًدولومیتیًعمقً:ً،ًشکلًالف2تصاویرًمربوطًبهًسازندًفهلیانًچاهًاروند-4درًشکلًشمارهً
متر،ًباً 4291.54سنگًآهکًعمق:ًشود،ًًبمیکرونًمشاهدهًمی5،ًاندازهًحفراتًبیشًازً(F4)انحاللیًوًقالبیًباًقالبًاسکلتیً

مترًدرًسیمانً  4291.78سنگًآهکًعمق-پ.میکرون50دانهًبندیًریزًتاًمتوسطًوًدارایًتخلخلًحفرهًایًباًمنافظًبیشًازً
سنگًآهکًعمقًسنگً-مترًتخلخلًقالبیًوًبلورًکلسیتًدرًخسارهًگلیًث 4328.36سنگًآهکًعمق-کلسیتًبلوکیًت

درًرخسارهًگلیًوًاندازهً (G1)ایتخلخلًحفره(J2)هایًکلسیتمتر،ًدانهًهایًکلسیتًبهًهمراهًدانه 4328.36آهکًعمق
هایًکلسیتًفراوانًباًمنافظًحدودًکمترًازًمتر،ًدانه4339.95سنگًآهکًعمقًسنگًآهکًعمقً-میکرونًج2منافظًحدودً
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Filter: 
Fahliyan Formation

Well: ARV-1
POTA_COR - THOR_COR Crossplot

Functions:
feldspar : Qualitative Feldspar
glauconite : Qualitative Glauconite.
heavy_th : Qualitative Heavy Thorium bearing minerals
illite : Qualitative Illite.
kaolinite : Qualitative Kaolinite.
mica : Qualitative Mica.
mont_mixed : Qualitative Montmorillinite & Mixed Clays.
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