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شناسایی نوع تخلخل کانيهای رسی با استفاده از دادههای آزمایشگاهی و
پتروفيزیکی و تاثير آنها بر کيفيت مخزن در یکی از ميادین نفتی جنوب غربی ایران
عباسًدهًکار
دانشجوی دکترا ،دانشگاه آزاد زاهدان

چکيده

را کنترل می کنند .بنابراین تعیین نوع ،مقدار و نیز ،ا

این تحقیق ،به منظور شناسایی نوع کانیهای رسی و تأثیر آن بر کیفیت
مخزنی سازند کربناته فهلیان ،با مقادیر متغیر میان الیههای رسی ،در برش
زیرسطحی چاه مورد مطالعه واقع در دشت آبادان صورت گرفته است .چون نوع
کانیهای رسی بر قرائت الگهای مختلف و محاسبه تخلخل و تراوایی اثر
بسزایی دارند ،شناخت این کانیها ضرورت دارد .این پژوهش بر پایه مطالعات
آزمایشگاهی شامل  13نمونه دستی جهت طیفسنجی پراش اشعه ایکس9 ،
نمونه دستی جهت تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی و همچنین مطالعه
نگارههای چاهپیمایی میباشد .بر اساس نتایج به دست آمده ،کانیهای رسی
مورد مطالعه در سازند فهلیان به ترتیب فراوانی از نوع مونتموریلونیت و ایلیت
و در مواردی کائولینیت هستند .در تصاویر میکروسکوپ الکترونی  ،تخلخلهای
مشاهده شده از نوع قالبی ،حفرهای و دروندانه ای و بیندانهای است .با توجه
به کانیهای رسی فوق در مخزن ،تاثیر منفی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان
در میدان اروند دارد.
واژگان کليدی :سازند فهلیان ،کانیهای رسی ،میدان نفتی اروند

مقدمه

جهتًشناساییًجنسًسنگًوًنوعًکانیهاًوًتاثیرًآنهاًبرًکیفیتًمخزنًفهلیانًدرً
میدانًنفتیًاروندًبهًدلیلًنقشًآنهاًدرًکیفیتًتخلخلًوًتراواییًسنگًمخزنً،ازًدوً
چاهًنمونهًمغزهًازًبرداشتًشدً.
بهًمنظورًشناساییًکاملترًوًحجمًباالتریًازًنمونههاً،شناساییًنوعًکانیهایًرسیًباًاستفادهًازً
دادههایًپتروفیزیکیًوًباًاستفادهًازًمنحنیهایًتصحیحًشدهًشرکتًشوالمبرژهً،باًرسمً
نمودارهایًمتقاطعًتوریم/پتاسیمًفوتوالکتریکًدرًنرمًافزارًژئوالگًانجام شد.
برایًشناساییًنوعًوًنحوهًتوزیعًکانیهایًرسیًکلیهًنمونهًهاًبهًترتیبًتحتًآنالیز کانیًشناسیً
باًروشًهایًطیفًسنجیًپراشًپرتوًایکسً)(XRDوًمیکروسکوپًالکترونیًروبشیًً)(SEMقرارً
گرفتندً.

بحث
بحث و نتایج بررسی ها در سه زیربخش آورده شده استً.
 -1آناليز نمودار متقاطع چاه پيمایی
شناساییًنوعًوًحجمًکانیهایًرسیًاهمیتًزیادیًدرًمطالعاتًشناساییًمخزنًداردً.شناساییًنوعًکانیهایًرسیًبخشًمخزنی
سازندًفهلیانً،باًرسمًنمودارًمتقاطعًتوریم/پتاسیمًمربوطًبهًنمونهًمغزهًچاهًموردًمطالعهًانجامًشدً.برایًتعیینًدقیقًنوعًکانی
هایً،درًاینًمطالعهًعالوهًبرًنتایجًآنالیزً،XRDازًنمودارًمتقاطعًاستانداردًشلومبرژهًشاملًنمودارًمتقاطعًتوریم -پتاسیمً(شکل1
نمودارًتوریم -پتاسیمً Th/Potaسازندهایًفهلیانًدرًچاهًموردًمطالعه)ًاستفادهًگردیدهًاستً.همانطورًکهًدرًشکلًمشخصً
استًنوعًکانیًرسیًغالبًدرًسازندًفهلیانًمیدانًنفتیًموردًمطالعهًازًنوعًایلیتًوًمونتموریونیتًمیًباشدً.
-2تجزیه و تحليل پراش اشعه ایکس
برایًشناساییًکانیهایًتشکیلًدهندهًسنگًمخزنًوًشناساییًتخصصیًکانیهایًرسیًبخشًمخزنیًسازندًفهلیانًدرًمیدانً
موردًمطالعه 13ً،نمونهًمغزهًبرداشتًشدً.کلیهًنمونههاًباًروشهایًطیفسنجیًپراشًپرتوًایکس) (XRDتحتًآنالیزًکانیشناسیً
قرارًگرفتندً.همچنینًنمونههایًمنتخبً،برایًتجزیهًوًتحلیلًکانیهایً رسیًموردًبررسیًقرارًگرفتندً.آزمایشًبالک وًهمچنینً
تیمارًنمونهًرسًبهًروشًپراشًاشعهًایکسًانتخابًشدند(شکلًً.)3برًاساسًتجزیهًوًتحلیلًبالکً،کانیهایًاصلیًموجودًدرً
نمونههاً،کلسیتًوًدولومیتًهستند.گونههایًرسً،بسیارًکمًهستندًوًعمدتاًمونتموریلونیتًوًکائولینیتًوًدرًبرخیًمواردًکوارتزً
وًپیریتًشناساییًشدهًاندً.

 -3تجزیه و تحليل تصاویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی
درًاینًمطالعهً،برایًشناساییًجزئیاتًهرًنمونهًازًجملهًکانیشناسیً،اندازهًذراتً،انواعًمنافذً،بررسیًوًتوصیفًشده استً.الزمً
بهًتوضیحًاستًکهًریزساختارهایًهرًیکًازًرخسارهًهاًموردًارزیابیًقرارًگرفتهًوًفوتومیکروگرافًدرًمقیاسهایًاختیاریًبرً
اساسًتوصیفًگرفتهًشدهًاست(شکلً.)4درمجموعً 9نمونهًازًسازندًفهلیانًبرایًاسکنًمیکروسکوپًالکترونیًانتخابًگردید.
تصاویرًمیکروسکوپًالکترونیًمربوطًبهًبخشًمخزنیًسازندًفهلیانًدرًچاهًموردًمطالعهً،جنسًسنگًمخزنًراًسنگ آهکًتاً
آهکًدولومیتیًباًمقدارًخیلیًکمًازًکانیهایًرسیًنشانًمیًدهدً.انواعًتخلخلًشاملًتخلخلًانحاللیًوًقالبی،تراکمًفیزیکیًوً
شییمیاییًًمشاهدهًمیشودًً.دانهًبندیًموجودًدرًبینًذراتًتشکیلًدهندهًسنگً،ریزًتاًمتوسطًبهًهمراهًسیمانًکلسیتیًوً
کانیهایًرسیًمیباشدً.اندازهًحفراتًازً 1تاً 50میکرونًقابلًمشاهدهًاستً.
درًشکلًشمارهً-4تصاویرًمربوطًبهًسازندًفهلیانًچاهًاروندً،2شکلًالفً:سنگًآهکًدولومیتیًعمقً 4322.30مترً،تخلخلً
انحاللیًوًقالبیًباًقالبًاسکلتیً)ً،(F4اندازهًحفراتًبیشًازً 5میکرونًمشاهدهًمیشودًً،بً:سنگًآهکًعمق  4291.54مترً،باً
دانهًبندیًریزًتاًمتوسطًوًدارایًتخلخلًحفرهًایًباًمنافظًبیشًازً 50میکرون.پ -سنگًآهکًعمق 4291.78مترًدرًسیمانً
کلسیتًبلوکیًت -سنگًآهکًعمق  4328.36مترًتخلخلًقالبیًوًبلورًکلسیتًدرًخسارهًگلیًث -سنگًآهکًعمقًسنگً
آهکًعمق  4328.36مترً،دانهًهایًکلسیتًبهًهمراهًدانههایًکلسیت) (J2تخلخلًحفرهای )(G1درًرخسارهًگلیًوًاندازهً
منافظًحدودً 2میکرونًج -سنگًآهکًعمقًسنگًآهکًعمقً4339.95مترً،دانههایًکلسیتًفراوانًباًمنافظًحدودًکمترًازً
شکلً1
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POTA_COR - THOR_COR Crossplot

Well: ARV-1
Fahliyan Formation
Filter:
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شکلً4

در این پژوهش ،نوع کانی های رسی مغزه های بخش مخزنی سازند
فهلیان در چاه مورد مطالعه در یکی از میادین جنوب دشت آبادان با
استفاده از روش نمودارهای متقاطع الگ های پتروفیزیکی و نیز با
استفاده از دادههای آنالیز دستگاهی از قبیل طیف سنجی پراش پرتو
ایکس) ،(XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMاز تعیین شد.
الگهای پتروفیزیکی وجود کانی رسی مونتموریونیت و کائولینیت را
نشان می دهند که هر دو این کانیها تاثیر منفی را در کیفیت مخزن
دارند.
نتایج تعیین نوع رس تنها با استفاده از نمودارهای متقاطع
پتروفیزیکی جوابهای متفاوت و متناقضی دارد و بهتر است در
مواردی که نمونههای مغزه موجود می باشد ،حتماً از روشهای
آزمایشگاهی برای شناسایی نوع کانی های رسی استفاده شود.

)WIRE.THOR_COR_2 (PPM

نوع و نحوه توزیع کانیهای رسی با تأثیرگذاری بر خصوصیات
مخزنی از قبیل تخلخل و تراوایی ،پاسخ الگها و شکل روابط
پتروفیزیکی مورد استفاده جهت ارزیابی ،کیفیت مخازن
هیدروکربوری را کنترل می کنند .بنابراین تعیین نوع ،مقدار و نیز،
الگوی توزیع رس برای برنامه ریزیهای پیشگیرانه ،افزایش بهره-
وری و کاستن از بروز خسارات ،کاربرد ویژهای در صنایع باالدستی
نفت یافته است و از اولویت های مطالعات ارزیابی مخزن به شمار
می رود .در صورت وجود نمونه های مغزه ،روشهای آنالیز
دستگاهی مختلفی از قبیل استفاده از SEM/EDXبرای شناسایی
کانیهای رسی میباشد .اما از بین روشهای متفاوت شناسایی نوع
کانیهای رسی ،طیفسنجی پراش اشعه ایکس ) ،(XRDمتداول-
ترین روش محسوب میشود که در پژوهش حاضر از آن به عنوان
روش اصلی شناسایی استفاده میشود .در مواردی که نمونه های
مغزه موجود نباشد ،شناسایی کانیهای رسی توسط نمودارهای
متقاطع پتروفیزیکی انجام میشوند .در اغلب این نوع نمودارها از
نسبت توریم /پتاسیم تحت عنوان شاخص تعیین نوع کانیهای
رسی استفاده میشود .کاربرد آسان ،سرعت باال و پوشش کلیه
توالی ها و کم هزینه بودن استفاده از نمودارهای متقاطع سبب
شده است تا استفاده از این روش بین مفسران الگ های
پتروفیزیکی کاربرد زیادی داشته باشد .اما چون عوامل متعددی بر
میزان قرائت الگهای پرتوزایی طبیعی تأثیرگذار است ،اطمینان از
صحت نتایج تعیین پتروفیزیکی نوع کانی های رسی ،در صورت
تطبیق با نتایج آنالیزهای آزمایشگاهی ممکن است .در این پژوهش
برای تعیین نوع کانیهای رسی در سازند فهلیان از روشهای آنالیز
دستگاهی مختلف طیف سنجی پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ
الکترونی روبشی ،برای شناسایی نوع کانیهای رسی استفاده شده
است و نتایج با نتایج نمودارهای متقاطع پتروفیزیکی مقایسه شده
است .شناسایی نوع کانی های رسی سازند فهلیان در افزایش بهره
وری و کاهش خسارات در آینده میتواند مؤثر واقع شود.

مواد و روش کار

نتيجه گيری

شکلً4
شکلً3

Qualitative Feldspar
Qualitative Glauconite.
Qualitative Heavy Thorium bearing minerals
Qualitative Illite.
Qualitative Kaolinite.
Qualitative Mica.
Qualitative Montmorillinite & Mixed Clays.

Functions:
feldspar :
glauconite :
heavy_th :
illite :
kaolinite :
mica :
mont_mixed :

روش طیفسنجی پراش پرتو ایکس) (XRDدر صورت حذف و حداقل
سازی کانی های غیر رسی نمونه و اجرای صحیح آماده سازی های
ویژه شناسایی کانیهای رسی ،بهترین و متداول ترین روش شناسایی
رس ها محسوب می شود .نتایج آنالیز دستگاهی نمونههای مغزه،
جنس سنگ مخزن را سنگ آهک کلسیت تا کلسیت دولومیتی
مشخص کرد و کانیها
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