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1- Introduction 
The word tomography means imaging a section and was first used in medical imaging to describe the process of 

imaging tissue density in the human body using X-rays (Cormack, 1963). Geotomography is very similar to 

medical tomography, except that in geotomography, we face more challenges due to the broader range and 

specific geological conditions (Stewart, 1991). Tomography includes many different methods, and depending on 

the type of physical quantity to be modelled, the dimensions of the area and the type of primary data are divided 

into different types and methods (Feyz Aghaei, 2015). In tomography, the goal is to provide an accurate map of 

subsurface changes using log data. Tomography is more compatible with the earth than other analytical methods 

and is more suitable for accurate and detailed studies. This method can be used to complete drilling data to 

interpret complex areas in terms of geology or determine the exact distribution of soft and hard formations (Wylie 

et al., 2003; Wylie and Wood, 2005; Sharghi, 2009). 

However, little research has been done in Iran on well log tomography from an exploratory perspective. 

Therefore, in this study, 39 wells have been selected in one of the oil fields of southwestern Iran located in the 

Dezful Embayment to make a wells log tomography model using Gamma log, core porosity data geological 

information data at the Asmari Formation. As the Asmari reservoir is one of the essential carbonate reservoirs in 

Iran and the Middle East, this study could help with pre-drilling exploration studies in the region. 
 

2- Methods 
Initially, the available geological and petrophysical data of the Asmari reservoir were examined in 39 wells of the 

studied oil field. Then, with Petrel software's help, Gamma log data and core porosity and the thickness of each 

well were drawn, and the reservoir zones in each well were evaluated. In the next step, using Petrel software, two-

dimensional and three-dimensional models of Gamma log and core porosity data were designed. This study uses 

the Gaussian index (Sequential Gaussian Simulation: SGS) for three-dimensional modeling. After making two-

dimensional and three-dimensional gamma models, the first 22 horizontally sections were made with an average 

distance of 10 meters using well log tomography in the Asmari reservoir's thickness. Then eight sections are 

selected for studies and correlation with core porosity data. After reviewing the model, ten critical wells were 

selected, and the Gamma log tomographic data and core porosity were cut into four reservoir zones. Then, the 

data in each zone are compared and interpreted. 
 

3- Discussion 
The results of gamma logs and porosity tomography models are very close and compatible and show an inverse 

relationship between gamma values and porosity in the slices made by Asmari Formation in the studied wells. 

Also, the petrophysical characteristics have changed with increasing dolomitization in the zones, and porosity has 

increased. The results of gamma logs and porosity tomography models showed that zone 1 has high shale values 

due to the high gamma-ray logs, which has reduced the amount of porosity in this zone. Therefore, zone 1 of the 

Asmari reservoir cannot be a good and helpful reservoir in the studied field. 
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According to gamma log tomography sections in zone 2, it was found that the lowest amount of gamma logs was 

in zone 2. Although there is a negative relationship between gamma log value and porosity value and the highest 

dolomite value in zone 2, this zone has the highest porosity value and is the best field zone. As a result, zone 2 

can be the main target of production wells in the field. On the other hand, zone 3 has the highest amount of 

limestone and the lowest level of dolomite. Also, having the highest gamma and low porosity cannot be a good 

reservoir. 

Zone 4 has the lowest degree of dolomite, but the increase in limestone has not reduced the porosity in this zone, 

which can be related to this zone's different sedimentary environment compared to other zones. 
 

4- Conclusion 
According to the Gamma log and the core porosity tomography models, it was found that the enormous amount of 

porosity was in the central part of the field and, to some extent, in the northwestern part of it, which could be an 

excellent place for production drilling wells. 

Based on the wells log tomography model of the studied oil field, it was found that zone 2, with the lowest 

gamma value and the highest dolomite value, has a higher porosity than other zones and can be the main target of 

production wells in the field. Furthermore, since drilling wells are expensive and time-consuming, it is possible to 

achieve very close and accurate well-drilling results using well log tomography. Therefore, the area tomography 

studies can be beneficial before increasing excavations in the area for general information. 
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 چکیده

حلقه چاه یکی از میادین نفتی جنوب غربی زاگرس، واقع در فروافتادگی دزفول با استفاده از روش توموگرافی  31در این مطالعه مخزن آسماری در 

زون  4بعدی نگار گاما و تخلخل مغزه در بعدی و سههای دوهای تخلخل مغزه بررسی شده است. به این منظور مدلگاما و دادههای نگار چاهی دادهمیان

های باالیی و برش از بخش 2های تهیه شده نگار گاما و تخلخل از هر زون، افزار پترل طراحی گردید. از میان برشمخزنی سازند آسماری توسط نرم

های توموگرافی نگار گاما و چاه کلیدی تهیه و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج حاصل از مدل 10برش توموگرافی از  7ها انتخاب و در کل پایینی زون

ای ههای ساخته شده سازند آسماری در چاهدهد بین میزان نگار اشعه گاما و تخلخل در برشتخلخل بسیار به هم نزدیک و قابل انطباق بوده و نشان می

ها، خصوصیات پتروفیزیکی تغییر و مقدار تخلخل افزایش مورد مطالعه یک رابطه معکوس وجود دارد. همچنین با افزایش میزان دولومیتی شدن در زون

ولومیتی با کمترین مقدار گاما و بیشترین مقدار د 2چاهی میدان نفتی مورد مطالعه مشخص شد که زون یافته است. بر مبنای مدل توموگرافی میان

ها با هزینه و گیری چاههای تولیدی در میدان باشد. از آنجایی که مغزهتواند هدف اصلی چاهها بوده و میشدن، دارای تخلخل باالتر نسبت به سایر زون

گیری چاه دست یافت. مغزههای چاهی به نتایج بسیار نزدیک و دقیق به دادهتوان با استفاده از روش توموگرافی میانزمان زیادی همراه است، می

 تواند بسیار مفید باشد.ها در منطقه، برای کسب اطالعات کلی، انجام مطالعات توموگرافی میبنابراین پیش از اقدام به افزایش حفاری

 بعدی تخلخلمدل سه، بعدی نگار گاماچاهی، سازند آسماری، فروافتادگی دزفول، مدل سهتوموگرافی میان کلیدی:کلمات 

 

 مقدمه
واژه توموگرافی از نظر لغوی به معنای تصویربرداری از یک برش 

و به منظور بررسی تصویرسازی پزشکی مطالعات است و اولین بار در 

کاربرد داشته تراکم بافت در بدن انسان با استفاده از اشعه ایکس 

شود می. آنچه در ژئوتوموگرافی انجام  (Cormack, 1963)است

باشد، با این تفاوت که در بسیار شبیه به توموگرافی پزشکی می

ژئوتوموگرافی به علت وسعت بیشتر محدوده و شرایط خاص 

 ,Stewartروبرو هستیم )های بیشتری شناسی با چالشزمین

شود و بسته میهای متنوع و زیادی را شامل (. توموگرافی روش1991

به کمیت فیزیکی که قرار است مدل شود، ابعاد منطقه مورد نظر و نوع 

گذاری بندی و نامهای مختلف تقسیمهای اولیه به انواع و روشداده

تهیه یک  در توموگرافی، هدف .(Feyz Aghaei, 2015)شود می

ها است. از نگارنقشه دقیق از تغییرات زیرسطحی با استفاده 

بیشتری با  همخوانیهای تحلیلی، توموگرافی نسبت به سایر روش

تر است. های دقیق و جزئی مناسبزمین داشته و بنابراین برای بررسی

های حفاری جهت تفسیر مناطق این روش به منظور تکمیل داده

شناسی و یا جهت تعیین توزیع دقیق سازندهای ینپیچیده از نظر زم

 .(Sharghi 2009)تواند مورد استفاده قرار گیرد نرم و سخت می

، از تکنیک توموگرافی (Wylie et al., 2003)وایلی و همکاران 

با استفاده از نگار گاما برای آنالیزی از تکامل حوضه میشیگان در طول 

ه کردند و نتیجه گرفتند که روش رسوبگذاری در دونین میانی استفاد

اکتشاف و در امر شناسایی مناطق جدید  تواند برایمیتوموگرافی 

(، از روش  (Le, 2004. لیکاربرد داشته باشدهمچنین بهره برداری 

های چاه نگاری در منحنی تطابق بینتوموگرافی چاه نگاری برای 

 Wylie and Woodحوضه میشیگان استفاده کرد. وایلی و وود )

های افقی از طریق (، با استفاده از روش توموگرافی، برش2005

های نگار گاما برای پی بردن به تخلخل و نفوذپذیری مغزه در منحنی
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های نیاگارا در آمریکا ترسیم کردند. آنها پیشنهاد دادند که مخازن ریف

های چینه نگاری سکانسی تواند برای بررسیروش توموگرافی می

 ود.استفاده ش

چاهی به دید اما در ایران مطالعات اندکی بر روی توموگرافی میان

با توجه به اهمیت سازند آسماری در اکتشافی صورت پذیرفته است. 

ایران مطالعات مختلفی بر روی این سازند انجام شده است )به عنوان 

 ;Farshi et al., 2019; Aghli et al., 2020نمونه 

Gharecheloua et al., 2020; Jafari et al., 2020 اما تا )

به طور مشخص ارایه آسماری  سازند چاهیمیان توموگرافی مدلکنون 

حلقه چاه در یکی از میادین نفتی  31 پژوهش، این درلذا نشده است. 

 جنوب غربی ایران واقع در فروافتادگی دزفول انتخاب شده است تا با

 شناسیزمین اطالعات و مغزه های تخلخلگاما، داده نگار از استفاده

 سازند در چاهیمیان توموگرافی مدل یک آن، به ارائه در موجود

ترین شود. از آنجایی که مخزن آسماری از مهمآسماری پرداخته 

شود، این مطالعه مخازن کربناته در ایران و خاورمیانه محسوب می

  در منطقه کمک نماید. و توسعه میادین در تولید از مخازنتواند می

 مطالعه مورد میدان شناسیزمین و موقعیت
بخشی  که فروافتادگی دزفول مورد مطالعه در منطقه میدان نفتی

 (. رسوبات1باشد، قرار دارد )شکل می خورده زاگرس از زون چین

 است شده نهشته صفحه عربی شرقی شمال لبه روی بر زاگرس حوضه

(Aghanbati, 2006; Alavi, 2007; Heydari, 2008).  

 ژوراسیک اوایل در دریایی کربناته پلتفرم رسوبگذاری با زاگرس حوضه

 روی شرق شمال در که عظیمی فرورانش با میوسن زمان تا و شده بنا

 است یافته ادامه شده، واقع گسل چندین امتداد در و داده

(Berberian and King, 1981). ائوسن پالئوسن زمان در 

 محور از گوشه دو هر و وسط در ترتیب به جهرم و پابده سازندهای

 ,.Ahmadhadi et al)اند کرده نشست ته زاگرس ایحوضه

آواری  هایرخساره ها،رخساره و ایحوضه درون . اختالف(2007

 را کلهر( ها )بخشتبخیری و هااهواز(، کربنات سنگیماسه )بخش

 میوسن -باالیی الیگوسن زمان مدت در خوبی به که شودمی شامل

 درون ناهموار انطباق زمان این در اصلی اند. ساختارزیرین توسعه یافته

 )گسل شرق جنوب -غرب شمال روند ایقاعده هایگسل با ایحوضه

 حوضه مرکز باشد. درکوهستان( می جبهه گسل و دزفول فروافتادگی

 تغییر تبخیری رخساره ها( بهشیل و هاای )مارنحوضه هایرخساره

 و حد واسط ایرخساره تنوع هیچ که ذکر است به است. الزم یافته

 اولین .است نشده گزارش هاتبخیری به هاشیل و هامارن از تدریجی

 زمان در است ممکن ایقاعده هایگسل مجدد فعالیت از مرحله

 بنابراین،باشد.  شده شروع سازند آسماری ته نشست مدت در الیگوسن

 تا باالیی الیگوسن زمان مدت در ایقاعده هایگسل حرکات افزایش

های مجزای آکیتانین(، درون حوضه ابتدای - میوسن زیرین )شاتین

 روندهای با موازی را شکستگی یکسری و شودمختلفی را سبب می

 است. در شده منجر ایقاعده هایگسل و هادرون حوضه این کلی

 برای زمان کمترین احتماالً تانین آکی - شاتین زمان مدت پایان

 بوده مرکزی زاگرس در اوراسیا - عربی پلیت برخورد شروع

 . (Ahmadhadi et al., 2007)است

 استان در و گچساران شهرستان جنوب میدان مورد مطالعه در

 نفتی میادین بزرگترین از جزو یکی بویر احمد قرار دارد و کهگیلویه و

به عنوان  ،زون 4 با داشتن آسماری سازند .رودشمار میایران به 

 اصلی این دومین مخزن ،زون 1 داشتن سروك با و سازند اصلی مخزن

 .(Motiei, 1995)باشند  می میدان

آهک و سازند آسماری در میدان مورد مطالعه عمدتاً از سنگ

در ای با مقادیر کمی شیل و چندین الیه ماسه (2)شکل  دولومیت

و به سه بخش آسماری پایینی به سن ها تشکیل ی از چاهبرخ

الیگوسن، آسماری میانی به سن میوسن پیشین )آکی تانین( و 

شود. میآسماری باالیی به سن میوسن پسین )بوردیگالین( تقسیم 

 654متر تا  360ضخامت سازند آسماری در میدان مورد مطالعه از 

(. سازند 3 )شکل باشدمتر می 434متر متغیر و به طور متوسط 

زون مخزنی تشکیل شده است که از  4آسماری میدان مورد مطالعه از 

، آسماری باالیی، نیمه 1زون مخزن، نیمه باالیی زون  4مجموع 

نیز آسماری  4، آسماری میانی و زون 3و  2های و زون 1پایینی زون 

ماری دهند. شدت دولومیتی شدن از سرسازند آسپایینی را تشکیل می

گزارش داخلی شرکت ملی مناطق نفت ) کامال مشهود است 3تا زون 

 .(1375خیز جنوب، 

 گزارش داخلی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوببر اساس 

مخزن آسماری  2ها در زون یشترین میزان حضور دولومیت(، ب1375)

دولومیت  ،4. در زون مخزنی شودمیهای مورد مطالعه دیده چاه

لذا با افزایش عمق شدت دولومیتی  ،است و یا خیلی کم گزارش نشده

 غرب میدان عمدتا جنوب در شدن کاهش یافته است. مخزن آسماری

و در  و گرینستون درشت با ترکیب بافتی پکستوندانه  مواد از

ریز با دانه  مواد از شرقی میدان غالبا و جنوب شرقی شمال هایبخش

 National) گردیده است شکیلت وکستون و مادستون ترکیب بافتی

Iranian Oil Company, 2006.) 

ترین فرایند دیاژنزی تاثیرگذار بر روی سازند دولومیتی شدن مهم 

در  آسماری سازند رسوبی حیطمآسماری میدان مورد مطالعه است. 

 پالتفرم کربناته از نوع رمپ به صورت میدان نفتی مورد مطالعه یک

 National Iranian Oil) استمالیم  بسیار و با شیب گسترده

Company, 2006.) 

 روش کار
شناسی و پتروفیزیکی مخزن های موجود زمیندر ابتدا داده

حلقه چاه میدان نفتی مورد مطالعه، بررسی شد.  31آسماری در 

های نگار گاما و تخلخل مغزه سپس به کمک نرم افزار پترل، داده

های مخزنی در هر چاه م و زونموجود در کنار ضخامت هر چاه ترسی

بر روی نگار گاما الزم به ذکر است که تصحیحات شیلی  ارزیابی شدند.

 و محبوب نرم افزارهای از یکی پترل نرم افزارانجام شده است. 

 تفسیر مرحله از که است نفت صنعت بخش باالدستی در کاربردی

 و نفت مخازن و دینامیک استاتیک مدل ساخت تا نگاریلرزه اطالعات

javascript:;
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 تخصصی نرم افزارهای آتی افق ترینجامع به و شودمی شامل را گاز

در  .(Aminzadeh et al., 2013) شده است تبدیل نفت مهندسی

های دو بعدی و سه مرحله بعدی با استفاده از نرم افزار پترل مدل

های توموگرافی جهت مقایسه با برش بعدی نگار گاما و تخلخل مغزه

های طراحی شد )شکل میان چاهی که در مرحله بعدی ساخته شدند،

سازی شاخص گوسی روش شبیه مطالعه این (. در5و  4

(Sequential Gaussian Simulation:SGSبرای ) سازیمدل 

های است. بعد از ساخت مدل گرفته قرار استفاده بعدی مورد سه

متر  10برش با فاصله متوسط هر  22بعدی گاما، ابتدا دوبعدی و سه

چاهی در ضخامت یک برش به صورت افقی با روش توموگرافی میان

برش برای  7های زده شده، مخزن آسماری ساخته شد و از میان برش

های تخلخل مغزه انتخاب شد. پس از بررسی بررسی و مقایسه با داده

که حلقه چاه  10 چاه موجود،حلقه  31از میان  مدل ساخته شده،

های مدل توموگرافی نگار گاما انتخاب و برشها بود، شامل تمامی زون

زون مخزنی زده شد. سپس به مقایسه و  4های تخلخل مغزه در و داده

های هر زون در نگار گاما و تخلخل مغزه پرداخته شده تفسیر داده

 .است

 

 
نفتی مورد مطالعه در حوضه زاگرس و فروافتادگی دزفول )اقتباس با تغییراتی از نقشه ساختاری زاگرس، مدیریت اکتشاف  موقعیت میدان -1شکل 

 .(Maghsoudi, 2001 ؛شرکت ملی نفت ایران

Fig. 1. The position of studied oil field in the Zagros basin and the Dezful Embayment (Adapted with changes 

from the structural map of the Zagros: Exploration Management of the National Iranian Oil Company; 

Maghsoudi, 2001). 
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 میدان مورد مطالعه. 17ستون چینه شناسی مخزن آسماری در چاه شماره  -2شکل 

Fig. 2. Stratigraphic column of Asmari reservoir in well number 18 of the studied field. 
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زون  (a)ضخامت سازند آسماری به تفکیک در جانبی ضخامت زون آسماری میدان مورد مطالعه. تغییرات جانبی تصویر سه بعدی تغییرات   -3شکل 

1 ،(b)  2زون ،(c)  و  3زون(d)  عالمت فلش شمال جغرافیایی را نشان می دهد( در میدان نفتی مورد مطالعه. 4زون(. 
Fig. 3. Three D image of lateral thickness changes in Asmari zone at studied field. Changes in the lateral 

thickness of Asmari Formation separately in (a) Zone 1, (b) Zone 2, (c) Zone 3 and (d) Zone 4 in the studied oil 

field (arrow sign show the north). 

 

 

 
 در میدان نفتی مورد مطالعههای توموگرافی میان چاهی مخزن آسماری برای مقایسه با برشسه بعدی نگار گاما  (b)دو بعدی و  نمایش (a) -4کل ش

 .)عالمت فلش شمال جغرافیایی را نشان می دهد(
Fig. 4. (a) Two-dimensional and (b) Three-dimensional gamma log images of Asmari reservoir in the studied oil 

field (arrow sign show the north). 
 

a-Zone b-Zone 

c-Zone d-Zone 
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میدان نفتی مورد در های توموگرافی میان چاهی برای مقایسه با برش مخزن آسماری مدل سه بعدی تخلخل مغزه (b)مدل دو بعدی و  (a) -5شکل 

 .)عالمت فلش شمال جغرافیایی را نشان می دهد( مطالعه

Fig. 5. (a) Two-dimensional model and (b) Three-dimensional model of Asmari reservoir core porosity in the 

studied oil field (arrow sign show the north). 
 

 بررسیبحث و 
زون تشکیل  4سازند آسماری در میدان نفتی مورد مطالعه از 

های تخلخل مغزه در هر های نگار گاما و دادهشده است. مطالعه برش

های تشکیل دهنده، بیانگر خصوصیات پتروفیزیکی و یک از زون

 مخزنی متفاوت در میدان نفتی مورد مطالعه است. 

نمودار تخلخل و نمودار گاما پیمایی مانند انطباق نمودارهای چاه

دهنده ارتباط بین این نمودارها و خصوصیات متفاوت نشان

شناسی است. ترسیم نمودار تخلخل بر حسب گاما در سازند سنگ

دهد که نمودار تخلخل به طور خطی وابسته به گاما آسماری نشان می

 و دارای رابطه منفی است و در حالت کلی با کاهش مقدار گاما میزان

(. از آنجایی که بخشی از 6 تخلخل سنگ افزایش می یابد )شکل

مقادیر باالی تخلخل در ارتباط با فرایند دولومیتی شدن و متعلق به 

های توان به تاثیر و تغییر فرایندهای دولومیتی شده است، میبخش

پیمایی که متاثر از میزان تخلخل است، پی های چاهدیاژنتیکی در داده

های مورد مطالعه های میدانی برای چاهطور که در گزارشبرد. همان

های دارای مشخص شده است، بیشترین میزان تخلخل منطبق بر الیه

 . (National Iranian Oil Company, 2006)دولومیت است 

 
 .مخزن آسماری میدان نفتی مورد مطالعههای مختلف در ترسیم مقادیر تخلخل در مقابل گاما برای زون -6شکل 

Fig. 6. Drawing of porosity values & gamma ray for different zones in the Asmari reservoir of the studied oil 

field. 
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سازند آسماری در میدان نفتی مورد مطالعه به  1ضخامت زون 

باشد و روند تغییرات ضخامتی این زون به میمتر  17طور متوسط 

طور کلی از سمت شمال غرب به طرف جنوب شرق میدان سیر 

متعلق به آسماری باالیی  1دهد. قسمت باالیی زون کاهشی نشان می

 با سن میوسن پسین است.

دهد که چاهی تهیه شده نشان میبررسی مدل توموگرافی میان 

ماری در قسمت شمال غربی میدان سازند آس 1در بخش باالیی زون 

( پایین است در حالی که مقادیر تخلخل آن باال 8aمقادیر گاما )شکل 

سازند  1در تاپ زون و شیل (. بیشترین مقدار گاما 8bاست )شکل 

های مرکزی و جنوب شرقی میدان مورد آسماری مربوط به قسمت

در مرکز یل و شمطالعه مربوط است که با توجه به افزایش مقدار گاما 

 1میدان، از مقدار تخلخل کاسته شده است. قسمت پایینی زون 

متعلق به آسماری میانی با سن میوسن پیشین است. بررسی مدل 

و دهد به طور متوسط در مناطقی که مقدار گاما توموگرافی نشان می

( مقدار تخلخل کاهش یافته است )شکل 8cافزایش یافته )شکل شیل 

8 d.) 

، میزان دولومیتی شدن افزایش 2به سمت زون  1ون از باالی ز

این که فرآیند دولومیتی شدن در طی دیاژنز اغلب  یابد. با توجه بهمی

، وضعیت تخلخل بخش پایین باعث افزایش تخلخل در سنگ می گردد

به نسبت تاپ زون آن مقداری بهبود یافته است. توزیع تخلخل  1زون 

حدودی در میانه شمال غربی میدان در قسمت جنوبی مرکز میدان، تا 

 (.8cو کمی هم در قسمت جنوب شرقی قابل تشخیص است )شکل 

ترکیب لیتولوژیکی  سازند آسماری، 2به نسبت زون  1در زون 

آهکی نسبت به دولومیت غالب است. از آنجایی که فرآیند دولومیتی 

گردد لذا غلب باعث افزایش تخلخل در سنگ میشدن در طی دیاژنز ا

رود مقدار زیادی تخلخل در این زون وجود داشته باشد. به انتظار نمی

با مقدار گامای بیشتر، از تخلخل کمتری بهره دارد و  1طور کلی، زون 

در  یخوب تولیدی وتواند مخزن مخزن آسماری نمی 1در نتیجه زون 

 میدان مورد مطالعه باشد.

سازند آسماری در میدان نفتی مورد  2ضخامت متوسط زون 

متر است. روند تغییرات ضخامتی این زون در بخش  130مطالعه 

شمال غربی مخزن آسماری از سمت شمال به طرف جنوب شرق سیر 

کاهشی دارد و در بخش مرکزی و جنوب شرق مخزن، ضخامت 

شناسی ر سنگیابد. از نظآسماری از شمال به طرف جنوب افزایش می

دو بخش کامال متمایز و مشخص در این زون قابل تشخیص است. 

بخش باالیی آن از مادستون دولومیتی و وکستون تشکیل یافته و در 

گردد. بخش امتداد جنوب شرق از شدت دولومیتی شدن آن کاسته می

آهک و های متناوب سنگبه صورت الیه عمدتا پایینی این زون

متعلق به بخش آسماری میانی با سن میوسن  2دولومیت است. زون 

چاهی نگار گاما در بخش پیشین است. بررسی مدل توموگرافی میان

( و 7aسازند آسماری نشان از کاهش مقدار گاما )شکل  2باالیی زون 

های مرکزی ( در بخش7bدر نتیجه افزایش مقدار تخلخل )شکل 

شرق میدان های شمال، غرب و جنوب میدان و تا حدی در بخش

 2های پایین زون است. مطالعه مدل توموگرافی نگار گاما در بخش

دهد که از شمال سازند آسماری در میدان نفتی مورد مطالعه نشان می

( و از 7cغرب به سمت جنوب شرق میدان از مقدار گاما افزوده )شکل 

(. بیشترین مقدار تخلخل 7dشود )شکل مقدار تخلخل کاسته می

های شمال غربی و قسمت مرکزی میدان مورد مطالعه بخشمربوط به 

شناسی، بیشترین مقدار دولومیتی های زمینبر اساس گزارش است.

 2شدن سازند آسماری در میدان نفتی مورد مطالعه مربوط به زون 

باشد. مطالعه صورت گرفته نیز حاکی از کمترین میزان نگار گاما و می

بهترین زون   2این زون است لذا زون باالتر بودن مقدار تخلخل در 

 باشد.های تولیدی تواند هدف اصلی چاهمخزنی میدان بوده و می

سازند آسماری در میدان نفتی مورد مطالعه به  3ضخامت زون 

متر است. روند تغییرات ضخامتی این زون در شمال  76طور متوسط 

ان غربی مخزن، از سمت شمال به طرف جنوب کاهش ضخامت را نش

متعلق به آسماری میانی با سن میوسن پیشین است.  3یابد. زون می

شناسی این زون دو بخش کامال متمایز از هم دارد. بخش از نظر سنگ

های های شیل و مارن همراه با تناوبی از الیهباالیی اکثرا از الیه

مخزن آسماری عمدتاً  3کربناته تشکیل شده است. بخش پایینی زون 

 آهک و مقدار کمی انیدریت تشکیل شده است. ت و سنگ از دولومی

نشان  3بررسی مدل توموگرافی تهیه شده از بخش باالیی زون 

میدان  مرکزی هایقسمت به صورت پراکنده دردهد که مقدار گاما می

و تا حدودی به سمت جنوب شرقی و بخش کوچکی هم در شمال 

میزان ا این مشاهدات متناظر ب( که 1a)شکل  وجود داردمیدان غربی 

. مقدار گامای این زون شودمشاهده می (1b)شکل  در تخلخل پایینی

بوده و بررسی مدل نگار گاما و مغزه و بخش  2و  1بیشتر از زون 

( نیز بیانگر مقادیر گامای باالتر و تخلخل dو  1c)شکل  3پایینی زون 

از  دهدشناسی نشان میهای سنگکمتر در این بخش است. بررسی

مقدار دولومیتی شدن کاهش و مقدار تخلخل  3به سمت زون  2زون 

تواند زون مخزنی مناسب سازند آسماری در شود. این زون نمیکم می

 میدان نفتی مورد مطالعه باشد.
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های حاصل از تخلخل داده (b) ،چاهیهای نگار گاما با روش توموگرافی میانداده (a)حاصل از  1باالیی زون بخش  تفسیر و مقایسه برش -8شکل 

 .های حاصل از تخلخل مغزهداده (d)چاهی و های نگار گاما با روش توموگرافی میانحاصل از داده 1بخش پایینی زون  برش (c)مغزه، 
Fig. 7. Interpretation and comparison of the upper section of zone 1 resulting from (a) Gamma log data with 

well log tomography method, (b) core porosity data, (c) Lower section of zone 1 resulting from Gamma log data 

with well log tomography method and (d) core porosity data.  

های حاصل از داده (b) و چاهیهای نگار گاما با روش توموگرافی میانداده (a)حاصل از  2باالیی زون بخش  تفسیر و مقایسه برش -7شکل 

 .از تخلخل مغزههای حاصل داده (d)چاهی و های نگار گاما با روش توموگرافی میانحاصل از داده 2بخش پایینی زون  برش (c)تخلخل مغزه، 
Fig. 8. Interpretation and comparison of the upper section of zone 2 resulting from (a) Gamma log data with 

well log tomography method, (b) core porosity data, (c) Lower section of zone 2 resulting from Gamma log data 

with well log tomography method and (d) core porosity data.  
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های حاصل از تخلخل داده (b) ،چاهیهای نگار گاما با روش توموگرافی میانداده (a)حاصل از  3باالیی زون بخش  تفسیر و مقایسه برش -1شکل 

 .های حاصل از تخلخل مغزهداده (d)چاهی و میانهای نگار گاما با روش توموگرافی حاصل از داده 3بخش پایینی زون  برش (c)مغزه، 
Fig. 9. Interpretation and comparison of the upper section of zone 3 resulting from (a) Gamma log data with 

well log tomography method, (b) core porosity data, (c) Lower section of zone 3 resulting from Gamma log data 

with well. 

 

سازند آسماری در میدان نفتی مورد مطالعه به  4ضخامت زون 

متر است. روند تغییرات ضخامتی این زون در شمال  75طور متوسط 

یابد. از نظر غربی مخزن، از سمت شمال به طرف جنوب افزایش می

آهک تشکیل شده است و شناسی این زون عمدتا از سنگسنگ

متعلق به  4ندارند. زون ها توسعه چندانی در این زون دولومیت

 آسماری پایینی با سن الیگوسن است. 

 4چاهی در بخش باالیی زون بررسی نگار گاما با توموگرافی میان

دهد که در قسمت شمال غربی میدان و جنوب شرقی آن نشان می

های مرکزی میدان مقدار گاما افزایش مقدار گاما کمتر و در قسمت

لی که مقدار تخلخل به سمت شمال (. در حا10aیافته است )شکل 

غربی و تا حدودی در قسمت جنوب شرقی میدان افزایش یافته است 

 (.10b)شکل 

از سمت شمال غرب به سمت مرکز و جنوب شرق به مقدار گامای 

( و از مقدار تخلخل 10cافزوده شده )شکل  4بخش پایینی زون 

میدان به  یمرکزبخش (. مقدار تخلخل از 10dشود )شکل میکاسته 

 4(. در زون 10d)شکل  یافته استافزایش  سمت شمال غرب میدان

ها کاهش و لذا انتظار دولومیتی شدن نسبت به سایر زونمیزان فرآیند 

ها را داشته باشد. رود که کمترین میزان تخلخل نسبت به سایر زونمی

دهد که این نشان می 3مقدار تخلخل بیشتری به نسبت زون  4زون 

 4های محیط رسوبی زون تواند در ارتباط با ویژگیل بیشتر میتخلخ

 است، باشد. و متالطم انرژی پر دریایی که محصول

 مخزنی کیفیت در دوگانه نقش شدن دولومیتی پدیده کلی بطور

 آن با افزایش و تخلخل با حفظ یا که است داشته آسماری سازند

 اما شده است مخزنی کیفیت باال رفتن و باعث است پذیرفته صورت

 مخزن سنگ تخلخل در میزان کاهش در هادولومیت دوم نقش

 دولومیتی و زمان نوع پدیده، این شدت میزان با رابطه در که باشدمی

 .باشدمی شدن
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های حاصل از تخلخل داده (b) ،چاهیهای نگار گاما با روش توموگرافی میانداده (a)حاصل از  4باالیی زون بخش  تفسیر و مقایسه برش -10شکل 

 .های حاصل از تخلخل مغزهداده (d)چاهی و های نگار گاما با روش توموگرافی میانحاصل از داده 4بخش پایینی زون  برش (c)مغزه، 
Fig. 10. Interpretation and comparison of the upper section of zone 4 resulting from (a) Gamma log data with 

well log tomography method, (b) core porosity data, (c) Lower section of zone 4 resulting from Gamma log data 

with well. 

 

 گیرینتیجه
مدل سه چاهی نگار گاما و تهیه و بررسی مدل توموگرافی میان

زون مخزن آسماری میدان مورد مطالعه  4بعدی تخلخل مغزه در 

 منجر به نتایج زیر شد:
دارای مقادیر شیل زیاد  1نتایج حاصله نشان داد که زون  (1

باشد که باعث کاهش مقدار تخلخل در به دلیل وجود گامای باال می

 تواند مخزن خوب ومخزن آسماری نمی 1این زون شده است. لذا زون 

 مفیدی در میدان مورد مطالعه باشد.

، مشخص 2های توموگرافی گاما در زون با توجه به برش (2

است. با توجه به رابطه  2شد که کمترین مقدار گاما مربوط به زون 

منفی بین مقدار گاما و مقدار تخلخل و همچنین بیشترین مقدار 

ارد و ، این زون بیشترین مقدار تخلخل را د2دولومیتی شدن در زون 

تواند هدف اصلی می 2بهترین زون میدان است. در نتیجه زون 

 های تولیدی در میدان باشد.چاه

آهک و کمترین میزان دارای بیشترین مقدار سنگ  3زون  (3

دولومیتی شدن است. همچنین با داشتن بیشترین مقدار گاما و 

 تواند مخزن خوبی باشد.تخلخل پایین نمی

دولومیتی فرآیند دیاژنزی ان دارای کمترین میز 4زون  (4

آهک به همان میزان باعث کاهش تخلخل شدن است اما افزایش سنگ

 شدت میزانتواند در ارتباط با در این زون نشده است که این می

 باشد. و زمان آن نوع شدن، دولومیتی

های نگار گاما و تخلخل مغزه مشخص شد با توجه به برش (5

به بخش مرکزی میدان و تا حدودی که بیشترین مقدار تخلخل مربوط 

تواند محل خوبی برای حفاری بخش شمال غرب میدان است که می

 های تولیدی باشد. چاه

 میزاننمودار ترسیم شده برای تخلخل و گاما نشان داد که  (6

تخلخل به طور خطی وابسته به مقدار گاما و دارای رابطه منفی با این 

 نمودار است.

مدلی  تواندمی توموگرافی روش که داد نشان حاصله نتایج (8

های نماید و به نتایجی کامال نزدیک به داده تولید اولیه مدل با مشابه

 .مغزه دست یابد
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