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  :چکیده

هاي بزرگ نفتی به منظور ارزیابی تداوم مخزن و مدیریت روش انگشت نگاري نفتی امروزه به طور بسیار وسیعی توسط شرکت
ها توسط روش نمونه. نمونه براي ارزیابی تداوم مخزنی مورد بررسی قرار گرفتند 9در این مطالعه . گرددلید استفاده میتو

نگاري نفتی براي اولین بار در ایران مورد کروماتوگرافی گازي مورد آنالیز قرار گرفته و تداوم جانبی مخزن توسط روش انگشت
بر اساس مطالعات انجام . هاي نرمال گازي استفاده شدهاي آلکانهاي موجود بین پیکز پیکبر این اساس ا. مطالعه قرار گرفت

این امر متاثر از . اي وجود داردهاي ستارههایی در بین روند و شکل دیاگراماي مشخص شد که تفاوتهاي ستارهشده و دیاگرام
-بطور کلی بر اساس مطالعه صورت گرفته می. از نظر جانبی باشدهاي مخزنی مجزا هاي نفتی مورد نظر در اطاقکقرارگیري نمونه

هاي مختلف مخزن بنگستان در میدان نفتی مارون علیرغم دارا بودن منشاء یکسان داراي توان چنین نتیجه گرفت که نفت چاه
  .باشندعدم تداوم و ارتباط مخزنی می

 
  .ی گازي، تداوم مخزنی، مخزن بنگستاننگاري نفتی، کروماتوگرافمیدان مارون، انگشت :کلید واژه

 
 مقدمه -1

  اي در بهبـود کـارائی اکتشـاف و تولیـد ایفـا      اي مهم از ژئوشیمی آلی در سـالهاي اخیـر نقـش عمـده    ژئوشیمی نفت به عنوان شاخه
ل انکـار اسـت   نفت، مهاجرت و تجمعات نفتی غیر قابءنقش ژئوشیمی نفت به عنوان یک ابزار قدرتمند جهت شناخت منشا. نمایدمی

هاي تولید ثانویـه در  هاي یک مخزن یکی از مسایل بسیار حائز اهمیت در توسعه، مدیریت تولید و برنامهتعیین ارتباط بخش]. 2و1[
  بـرداري از مخـازن تعیـین    عموماً تداوم مخزنی توسط آزمایش فشار الیه یا آزمایش فشار ساق متـه  و نقشـه  . باشدمخازن نفتی می

هـا در بسـیاري از   باشد بنابراین براي بهبود این روشاین آزمایشات بسیار گران قیمت بوده و داراي نقاط ضعفی نیز می شود ولیمی
ترکیبات گوناگون سیالت در یک میدان نشاندهنده عـدم ارتبـاط    .شوداز آزمایشات ژئوشیمیایی استفاده می هاي بزرگ نفتیشرکت

. هاي صـحیح مناسـب باشـد   تواند در توسعه مخازن و کمک به استراتژيبررسی آنها می ها وشناسایی این زون. باشدبین مخازن می
ع کشـف شـده مـورد    خایر فرعی در اطـراف منـاب  تواند به منظور شناسایی ذخزنی میبررسی ژئوشیمیایی از نقاط مختلف مهمچنین 

در مخــازنی که در یک واحد چینه  (Reservoir Oil Fingerprinting, ROF) با بررسی انگشت نگاري نفتی  .]2[استفاده قرار گیرد 
گر قـرار  یو مخازنی کـه بـه صـورت عمـودي در زیـر یکـد       هاتوان تداوم جانبی سیال مخازن مجاور و همچنین زوناي قرار دارند می
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-ین صورت اثر انگشـت اند را تعیین نمود در صورت وجود تداوم در مخزن اختالف انگشت نگاري کمی خواهند داشت در غیر اگرفته

رغـم اینکـه   این روش را ابداع کرد، وي دریافت کـه علـی   1990اولین بار کافمن در سال  ].3[ آیدنگاري متفاوتی از نفت بدست می
هاي کوچکتر که عمدتاً از ایزومرهاي دیگر همین ترکیبات و ترکیبـات آرومـاتیکی   ترکیبات اصلی با یکدیگر مشابه هستند ولی پیک

هـاي کـوچکتر در   در این روش با استفاده از نسبت پیک. هاي کوچکتر پرداختباشند بنابراین به تفاوت بین پیکفاوت میهستند مت
  ].4[هاي موجود در یک مخزن را ارزیابی نمود توان تشابه نفتبین ترکیبات اصلی می

  نگاري نفتی استفاده از روش انگشتهدف از این مطالعه بررسی تداوم مخزنی در مخزن بنگستان میدان نفتی مارون با 
) (Reservior Oil Fingerprinting, ROF شمال شرق شهر اهواز، همجوار با میادین کوپال از شمال و این میدان در . باشدمی

  . )1شکل ( باشدکیلومتر عرض می 7کیلومتر طول و بطور متوسط  65و داراي ابعادي در حدود  باشدآغاجري از شرق می

  

بندي شده که چهار زون مخزنی تشکیل شده از زون تقسیم 9مخزن بنگستان این میدان بر اساس مطالعات انجام شده به 
بیشترین نفت درجا در این میدان در زون شماره . ]5[اند هاي کربنات متراکم از یکدیگر جدا شدههاي متخلخل توسط الیهکربنات

دو سطح  این زون توسط. باشدرین بخش سازند سروك است وجود دارد و عمده تولید این میدان از این زون میتکه فوقانی 2
  سانتونین پسین در باال محدود ـ تورونین پسین در قاعده و سطح دگرشیبی تورونین پیشین ـ ناپیوستگی سنومانین پیشین

به . شوددیده می 45درصد در چاه  1/11و حداکثر آن  248در چاه درصد  8/7از نظر میزان تخلخل خالص، حداقل آن  .باشدمی 
میزان اشباع آب از شرق به غرب . شوددرصد در غرب دیده می 11درصد تخلخل در شرق میدان تا  8طور کل یک روند افزایشی از 

نمودار تغییرات فشار مخزن  .]6[رسد می 21درصد در چاه  36تا  222درصد در چاه  7/18میدان یک روند افزایشی داشته و از 

 برداريهاي انتخاب شده براي نمونهموقعیت میدان نفتی مارون و چاه) 1شکل 
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فشار مخزن تقریباً ثابت مانده  69تا  57هاي بنگستان نسبت به زمان نشان دهنده آن است که در زمان بسته بودن میدان در سال
  . است

  روش انجام کار -2

) 2شـکل  (ی گازي قـرار گرفتنـد   چاه در میدان مارون مورد آنالیز کرماتوگراف 9نمونه نفت خام بنگستانی از  9در این مطالعه تعداد 
گیري از طریق اضافه نمودن نرمال هگزان از نفت خام تفکیک ها توسط روش استاندارد آسفالتنبراي این منظور ابتدا آسفالتن نمونه

گاه دسـت . در مرحله بعد، از مالتن بدست آمده توسط روش کرماتوگرافی ستونی اجزاء اشـباع جـدا گردیـد   . ]7[) تهیه مالتن(گردید 
بوده که شناسایی پیکهـا توسـط    2010مدل  Vinci Technologiesکروماتوگراف گازي مورد استفاده در این مطالعه ساخت شرکت 

متـر و بـا قطـر     25به طول  (capillary column)اي  ستون موئینه. انجام گرفته است FID (Flame ionization Detector)آشکارگر 
گـاز  . مــــیکرومتر در آن تعبیـه شـده اسـت     25/0ي بعنوان فاز ثابت که بصورت پوششی به ضخامت امتر با الیه میلی 22/0داخلی 
در این مطالعـه از  . استفاده شده است (FID)بوده و از هواي فشرده و گاز هیدروژن جهت شعله آشکارگر هلیم  (carrier gas)حامل 

. )2شـکل  ( استفاده شـد  nC22تا  nC14مدتاً از بین ترکیبات اشباع ها عاین پیک. پیک در بین ترکیبات اصلی استفاده شده است 16
ها کـه در  هاي مربوطه و نسبت این پیکگذاري شده و دادهنام pتا  aهاي مورد نظر به ترتیب در هر کروماتوگرام از بطوري که پیک

ر چاهی همچنین خواص فیزیکی نفت مانند نسبت هاي فشار ساند، همچنین دادهاي مورد استفاده قرار گرفتههاي ستارهرسم نمودار
گیـري نسـبت فراوانـی    پـس از محاسـبه و انـدازه   ). 1جـدول  (براي مقایسه نتایج این مطالعه استفاده شد  APIو  GORگاز به نفت 

پـالت   ايهـا بـر روي نمـودار سـتاره    هاي انتخاب شده براي بررسی وجود یا عدم وجود تداوم جـانبی در مخـزن ایـن نسـبت    بیشینه
  ).3شکل (گردیدند 

  هاي نفت بنگستانهاي نمونههاي کوچک انتخاب شده از کروماتوگرامنسبت حاصل از پیک -1جدول 
Well 
# 237 

Well 
# 62 

Well 
# 43 

Well 
# 204 

Well 
# 218 

Well 
# 21 

Well 
# 123 

Well 
# 225 

Well 
# 306 

Peak 
0.32 0.27 0.28 0.32 0.3 0.26 0.27 0.19 0.14 a/b 
0.23 0.24 0.29 0.23 0.28 0.24 0.22 0.30 0.16 c/d 
0.55 0.42 0.47 0.6 0.52 0.52 0.54 0.48 0.36 e/f 
1.19 1.30 1.10 1.21 1.05 1.29 1.57 1.42 1.43 g/h 
0.71 1.18 0.66 1.04 0.92 1.57 1.29 1.39 1.39 i/j 
1.29 1.52 1.88 1.71 1.24 1.44 1.33 1.09 0.82 k/l 
1.33 1.29 1.36 1.09 1.23 1.40 1.26 1.33 1.41 m/n 
0.86 1.00 0.93 0.95 0.63 0.95 1.08 0.91 1/01 o/p 
630 --- 950 750 760 --- 620 650 590 Pressure 

29.31 29.29 29.29 29.31 29.22 --- 29.31 29.33 24.88 API 
660 570 570 570 570 --- 770 660 946 GOR 

 
  بحث و بررسی -3

شـود  فرض مـی . هاي تزریق براي بازیابی ثانویه به دانش مفصل در ارتباط با پیوستگی مخزن نیاز داردها براي تولید اولیه و محل چاهفاصله چاه
تالف ترکیـب  اخـ و دهد، ها در کل مخزن نشان میکربنکه نفت یک مخزن پیوسته با تراوایی باال ترکیب مشابهی را بر حسب نسبت کل هیدرو

یا به عبارت دیگر . باشد هاي مخزنی میهاي یک مخزن نشانگر عدم تداوم مخازن آن میدان یا زونسیاالت داخل مخازن نفتی یک میدان یا زون
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 هاي انتخاب شده جهت تعیین تداوم مخزنیهاي مخزن بنگستان مارون و پیکنفتصل از هاي اشباع حاهاي حاصل از آنالیز کروماتوگرافی گازي نمونهکروماتوگرام  -2شکل 



  ،دانشکاه آزاد اسالمی واحد امیدیه1389اسفند  13و  12،فناوري هاي نوین در صنایع نفت و گازنخستین همایش ملی 

 

  

  
  
  

توانـد مـا را در توسـعه     مـی  ،مجزا و پراکندگی آنهـا هاي شناخت مخازن و زون .]3[ ها یا مخازن در داخل همدیگر جریان ندارندسیال این زون
نگاري نفت در  با بررسی اثر انگشت .دهد زیرا به ما امکان تخمین دقیق ذخیره و استراتژي تولید بهتر را می. میدان و مخازن نفتی راهنمایی کند

کـه بـه صـورت     ی راهـا یـا مخـازن   جاور و همچنین زونتوان تداوم جانبی سیال مخازن م می ،مخازنی که در یک واحد استراتیگرافی قرار دارند
هاي حاصل از آنالیز کروماتوگرافی گازي نفت مخزن بنگستان، نشـان داد  مطالعه کروماتوگرام .تعیین کرد ،اند عمودي در زیر همدیگر قرار گرفته

-با توجه به دیـاگرام . باشدت مخزن این میدان میکه عمده ترکیب نفت این مخزن کامالً مشابه بوده و این موضوع نشاندهنده منشاء یکسان نف

هاي در محل قرارگیري چا بنگستانمیدان نفتی مارون مشخص شد که مخزن  بنگستانهاي نفتی مخزن اي ترسیم شده براي نمونههاي ستاره
هاي همچنین تفاوت. باشدهاي بی ارتباط میها در بخشها ناشی از قرارگیري این چاهعمده این تفاوت. باشدهاي میداراي تفاوت مورد مطالعه 

-همانطور که در نمودارهاي ستارهاي دیده می. مشهود است APIها در خواص فیزیکی نفت از جمله نسبت گاز به نفت، و موجود در این بخش

 هاي نفتی مخزن بنگستانهاي نرمال در نمونههاي کوچک موجود بین آلکاننسبت پیکاي ترسیم شده براي نمودارهاي ستاره - 3شکل 
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و  237هاي هاي چاهن میدان نفتدر ای. باشدهاي بسیار زیادي میداراي شباهت 225و  123، 62، 21هاي شماره هاي موجود در چاهشود نفت
. باشـد نیز در این میدان داراي شباهت بسیار زیادي با هم مـی  43و  204هاي چاه. نمایندنیز مشابه بوده و احتماالً از یک بخش تولید می 218

هـاي در  دي متفـاوت داراي تفـاوت  هـاي تولیـ  در نزدیکی یکدیگر قرار دارند ولی به علت تولید از زون 306و  43هاي در این میدان اگرچه چاه
کـه در مرکـز ایـن     306چاه شـماره  . باشدنیز قابل مشاهده می 237و  204هاي این موضوع همچنین در بین چاه. باشدنگاري نفتی میانگشت

ایـن چـاه در حـدود     به طوري که میزان نسبت گاز بـه نفـت در  . باشدهاي انتخابی متفاوت میمیدان قرار دارد به لحاظ خواص فیزیکی و پیک
باشد، بطوري که به علت تواند به قرار گرفتن این چاه در مرکز میدان میاحتماالً این موضوع می. درجه است 24آن در حدود  APIو مقدار 946

یدي در میدان نفتـی  هاي تولدهد که زوناین شواهد نشان می.  ها بیشتر استقرار گرفتن این چاه در قله مقدار گاز تولیدي نسبت به سایر چاه
هاي مـورد نظـر از   باشند و یا نفتمخزن بنگستان در میدان مارون از نظر جانبی با یکدیگر در ارتباط نمیمارون از یکدیگر مجزا بوده، 

یـدان  م 21فشار اولیه در چـاه شـماره    مطالعه. اندهاي مجزایی مخزنی که با یکدگیر در ارتباط نیستند قرار گرفتهلحاظ قائم در زون
وجـود   دهـد و هاي تولیدي را نشان میباشد این موضوع جدایش عمودي زونمیهاي مخزنی مارون نیز بیانگر اختالف فشار در زون

  .]6[نماید بنگستان مارون را ثابت میمخزن جداگانه در  هاي تولیديزون
  
  گیرينتیجه -4

- با استفاده از این روش می. ز روش تفصیلی انگشت نگاري نفتی استهاي ارزیابی مخزن استفاده اترین روشمروزه یکی از پیشرفته

هاي سریع و ارزان ژئوشیمیایی از قبیل کروماتوگرافی گازي مورد توان تداوم مخزنی را بر پایه استفاده از علم ژئوشیمی آلی و روش
هاي نفت نمونه. نفتی استفاده شده است هايدر حال حاضر براي نخستین بار در ایران از این روش در بررسی. بررسی قرار داد

بر این اساس نتایج حاصل از روش . مخزن بنگستان میدان نفتی مارون مورد بررسی تداوم جانبی مخزن مورد مطالعه قرار گرفت
از نظر  هاي مخزن بنگستان میدان مارونهاي مورد مطالعه از چاهدهنده این مطلب است که نمونهنگاري نفتی نشانتفصیلی انگشت

توان اینگونه نتیجه بنابراین می. دهنداي رسم گردید، متفاوت از یکدیگر را نشان میهاي مورد نظر که بر روي نمودار ستارهمتغییر
هاي حفر شده در قسمت مورد مطالعه وجود گرفت که در مخزن بنگستان میدان نفتی مارون ارتباط و تداوم مخزنی در محل چاه
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