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مقدمه
هیدرات ه��اي گازي کاني هاي متبلوري هس��تند ک��ه از آب و برخي 
گازها تشکیل شده اند. هیدرات هاي گازي داراي انرژي باال بوده و توزیع 
گس��ترده و اندازه اي بزرگ دارند. براساس تخمین ها، 90 درصد حواشي 
قاره ها جهت تش��کیل هیدرات گازي مس��اعد اس��ت ]1[. طي دهه هاي 
اخیر، مقدار قابل توجهي هیدرات گاز در نواحِي قطبِي ش��مال آالسکا و 
ایالت هاي ش��مالِي آمریکا کشف ش��ده که به دلیل نقش آن ها در تأمین 
انرژِي آینده، مورد توجه خاصي قرار گرفته  اس��ت. هیدرات هاي گازي، 
یکي از منابع تأمین س��وخت جهان در قرن جاري محسوب مي شود]2[. 
هیدرات ه��اي گازي از نظر وجود ذخای��ر قابل توجه هیدرکربني، نقش 
آن ها در مس��دودکردن خطوط انتقال گاز و چاه ها، وقوع برخي خطرات 
در حین حفاري، ناپایداري بستر دریا، اثر گلخانه اِي گاز موجود در ساختار 

هیدرات و نقش آن ها در تغییرات آب و هواي کره زمین، اهمیت دارند.

1- روش تحقیق
در این مطالعه روش هاي تش��خیص و شناسایي هیدرات هاي گازي 

ب��ر روي نمودارهاي پتروفیزیکي کالیپر، مقاومت الکتریکي، صوتي، 
نوترون، چگال��ي و نهایتاً NMR مورد بررس��ي اجمالي قرار گرفت. 
ب��ا توجه به محدود ب��ودن منابع موج��ود در این زمین��ه، نمودارهاي 
پتروفیزیک��ي مرب��وط ب��ه میادین و مناب��ع هیدرات گازي ک��ه اخیراً 

اکتشاف و ارزیابي شده اند، مورد توجه و بررسي قرار گرفت.

2-ساختار هیدرات هاي گازي
هیدارت ه��اي گازي ترکیباتي بلورین با ظاهري ش��بیه یخ، ولي از 
لحاظ س��اختاري، متفاوت هس��تند. آن ها جزء خان��واده کالتریت ها 
محس��وب مي ش��وند. این کریس��تال ها در دماي باالتر از نقطه انجماد 
آب و فش��ار باال تشکیل مي شوند. پیوند هیدروژني مولکول هاي آب 
باعث به وجود آمدن حفره هایي مي ش��ود ک��ه مولکول هاي کوچک 
گاز مي توانند وارد این حفره ها ش��وند و باع��ث پایداري آن گردند. 
ای��ن حفره ه��ا در غیاب مولک��ول گاِز میهمان، ناپایدارن��د اما وجود 
مولکول ه��اي گاز و پیون��د فیزیکي آن با مولکول ه��اي آب، باعث 
پای��داري حفره ها مي گ��ردد. بنابرای��ن، نیروي نگهدارن��ده حفره ها 

نحوه شناسایي هیدرات هاي گازي بر روي نمودارهاي پتروفیزیکي
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هیدارت هاي گازي ترکیباتي بلورین با ظاهري شبیه یخ، ولي از لحاظ ساختاري، متفاوت با آن هستند. درحال حاضر، این ترکیبات به عنوان 
یکي از منابع تأمین سوخت جهان محسوب مي شوند. هرچند داده هاي لرزه نگاري در اکتشاف و تشخیص هیدرات هاي گازي اهمیت به سزایي 
دارند، از اطالعات پتروفیزیکي مربوط به چاه ها نیز مي توان در تش��خیص و ارزیابي آن ها اس��تفاده کرد. در این مطالعه، تأثیر انواع نمودارهاي 
پتروفیزیکي نظیر کالیپر، مقاومت الکتریکي، صوتي، نوترون، چگالي و نهایتاً NMR بر روي هیدرات هاي گازي به طور اجمالي مورد بررس��ي 
قرار گرفت. بر این اساس، نمودار کالیپر قطر چاه را در منطقه حاوي هیدرات گاز معموالً بزرگتر از حد معمول نشان مي دهد. در مناطق حاوي 
هی��درات گازي، نمودار SP انحراف نس��بتاً کمتري )منفي کمتر( در مقایس��ه با منطقه حاوي گاز آزاد دارد. هی��درات گازي مي تواند تخلخل 
محاس��به ش��ده از نمودار چگالي را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در تخلخل هاي مخزني باال، تخلخل محاسبه شده با استفاده از نمودار نوترون بیش 
از حد تخمین زده مي ش��ود. این مناطق در مقایس��ه با افق هاي اشباع شده از آب، مقاومت باالیي نش��ان مي دهند و زمان عبور امواج صوتي در 
مقایس��ه با منطقه ي اشباع ش��ده با آب یا زون گازي کاهش مي یابد. همچنین، تخلخل کِل به دست آمده از نمودار NMR در این مناطق، کمتر 

از تخلخل واقعي است.
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نیروي واندروالس��ي اس��ت. هنگامي که حفره ها به میزان کافي توسط 
گاز پُر ش��دند و حفره به اندازه بُحراني خود براي رش��د رس��ید، رشد 
کریستال ها ش��روع مي ش��ود]3[. هیدرات هاي گازي مي توانند تحت 
ش��رایط مناسب دمایي و فشاري به یکي از سه ساختار مکعبي I و II و 
نوع H کریس��تالیزه شوند. هرکدام از شبکه هیدرات ها شامل تعدادي 
حفره هاي کوچک و بزرگ اس��ت. در یک هیدرات پایدار، تعدادي 
از حفره هاي میزبان )آب( توس��ط ترکیب��ات گازي که مولکول هاي 
مهمان نامیده مي ش��وند، اش��غال مي گردند. تنه��ا گازهایي که داراي 
قُطر مولکولي کوچکتر از حفره ها و ش��کل هندس��ي مناسب هستند، 
مي توانن��د وارد حفره ها ش��وند. متان ترموژنی��ک و بایوژنیک بخش 
عم��ده گازهاي موج��ود در هیدرات هاي گازي را تش��کیل مي دهد. 
در ش��رایط دما و فشار استاندارد )STP(، یک حجم از هیدرات اشباع 
شده ي متان )ساختار I( داراي بیش از 164 حجم از گاز متان است. به 
علت این ظرفیت عظیم ذخیره سازي گاز، این هیدرات ها، منابع مهمي 
از گاز طبیعي محس��وب مي شوند. در س��طح ماکروسکوپي، بسیاري 
از خواص مکانیک��ي هیدرات گاز مثل یخ اس��ت. هیدرات ها داراي 
حداقل 85 درصد آب بر یک پایه ملکولي هستند. براي شناسایي نوع 
 H-NMR، C13- NMR، ساختار هیدرات تشکیل شده، از روش هاي

Raman Spectrum  وX-Ray Diffraction استفاده مي شود]4[.

3-نحوه شناسایي هیدرات هاي گازي
روش ه��اي ل��رزه اي اهمی��ت وی��ژه اي در اکتش��اف و پي جوی��ي 
هیدرات هاي گازي دارند، زیرا حضور هیدرات هاي گازي در داخل 
رس��وبات و گاِز آزاِد موج��ود در زی��ر آن، باعث بازت��اب غیرعادي 
لرزه اي شده و شناسایي آن ها را با روش هاي لرزه اي ممکن مي سازد. 
این بازتاب ها عمدتاً ب��ه نام بازتاب تحریکِي انتهایي یا 1BSR خوانده 
مي ش��وند که نشانگر مرز پایین زون پایدار هیدرات گازي است. البته 
نبود آن حاکي از نبود هیدرات گازي در منطقه نیست و باید تحقیقات 
کامل تري در این راس��تا صورت پذیرد. وجود شرایط ترمودینامیکي 
مناسب، حضور گاز و آب به میزان کافي و وجود مسیرهاي مهاجرت 
گاز از اعماق به رسوب هاي سطحي براي تشکیل هیدرات هاي گازي 
ضروري اس��ت. از مهم ترین نش��انه هاي ل��رزه اِي هیدرات هاي گازي 
مي توان به بازتاب کننده شبیه س��از بس��تر، لکه تخت2 و لکه روش��ن3 

اشاره کرد. 
عالوه بر داده هاي لرزه ن��گاري، از اطالعات پتروفیزیکي مربوط به 
چاه ها نیز مي توان در تشخیص و ارزیابي هیدرات هاي گازي استفاده 
کرد )ش��کل-1(. در این مقاله سعي گردیده تا پاسخ انواع نمودارهاي 

پتروفیزیکي نسبت به هیدرات هاي گازي به  اجمال مورد بررسي قرار 
گیرد.

3-1- نمودار کالیپر
این نمودار یک تصویر اجمالي از ش��رایط چاه، جهت راندن سایر 
نموداره��اي پترفیزیکي ارایه مي کند. از این نمودار براي اندازه گیري 
قط��ر چاه و وج��ود ریزش یا آم��اس4 در دیواره چ��اه، وجود مناطق 
شکس��تگي، بررس��ي کیفیت و پایداري دیواره چ��اه و همچنین براي 

محاسبه حجم چاه استفاده مي شود.
این نمودار قطر چاه را در منطقه حاوي هیدرات گاز معموالً بزرگتر 
از حد معمول نش��ان مي دهد که ناش��ي از تجزیه هیدارت هاي گازي 
اس��ت. مثال بس��یار خوب این نمودار مربوط به حفاري هیدرات هاي 

گازي درسواحل اورگان کانادا بوده است]6[.

SP 3-2- نمودار مقاومت
این نمودار اختالف پتانس��یل خودزا5 موجود مابین س��طح زمین و 

1  شناســایي هیدرات هاي گازي با استفاده از نمودارهاي چاه پیمایي 
)به مقاومت باالي این زون ها توجه شود( ]5[

3 
 

 يابيارز و صيتشخ در توانيم زين هاچاه به مربوط يكيزيپتروف اطالعات از ،ينگارلرزه يهاداده برعالوه
 يكيزيفوپتر ينمودارها انواع پاسخ تا دهيگرد يسع مقاله نيا در .)1- (شكلكرد استفاده يگاز يهادراتيه

  رد.يگ قرار يبررس مورد اجمال هب يگاز يهادراتيه به نسبت
 
  

  
 ]5[ )شود توجه هازون نيا يباال مقاومت به(ييمايپچاه ينمودارها از استفاده با يگاز يهادراتيه ييشناسا :1- شكل

  
  پريكال نمودار -1- 3
 نيا از كند.يم هيارا يكيزيپترف يهانمودار ريسا راندن جهت ،چاه طيشرا از ياجمال ريتصو كي نمودار نيا

 يبررس ،يشكستگ مناطق وجود چاه، وارهيد در 4ماسآ اي زشير وجود و چاه قطر يريگاندازه يبرا نمودار
 در را چاه قطر نمودار نيا شود.يم استفاده چاه حجم محاسبه يبرا نيهمچن و چاه وارهيد يداريپا و تيفيك

 يگاز يهادارتيه هيتجز از يناش كه دهديم نشان معمول حد از زرگترب معموالً گاز دراتيه يحاو منطقه
 بوده كانادا اورگان درسواحل يگاز يهادراتيه يحفار به مربوط نمودار نيا خوب اريبس مثال است.
  .]6[است

 

                                                                                                                                                        
3 Bright Spots 
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چاهِ مورد آزمایش را در غیاب هرگونه جریاِن مصنوعي اندازه گیري 
مي کند. نمودار پتانس��یل خودزا بس��یار س��اده بوده و تنها نیاز به یک 
الکترود در چاه و یک الکترود مرجع در سطح دارد. در مناطق حاوي 
هی��درات گازي، این نمودار انحراف نس��بتاً کمتري  )منفي کمتر( در 

مقایسه با منطقه حاوي گاز آزاد نشان مي دهد]6[.

3-3- نمودار چگالي
نمودارهاي چگالي در درجه اول جهت ارزیابي تخلخل رس��وبات 
اس��تفاده مي ش��ود. چگالي هیدرات متان با س��اختار I در حدود 0/9 
g/cm3 اس��ت]7[. هی��درات گازي مي توان��د اث��ر کوچ��ک اما قابل 

اندازه گیري بر روي تخلخِل محاس��به ش��ده از نمودار چگالي داشته 
باش��د. در تخلخِل نس��بتاً باال)بی��ش از 40 درصد( و اش��باع هیدرات 
باال)بی��ش از 50 درصد(، تخلخِل محاس��به ش��ده از نم��ودار چگالي 
به دلیل حضور هی��درات گازي نیاز به اص��الح دارد]8[. به طورکلي، 
در منطق��ه هیدرات گازي اندک��ي کاهش در چگالي در مقایس��ه با 
واحدهاي اش��باع از آب دیده مي شود. یک مثال بسیار خوب مربوط 

به چاه-2 شمال غربي ایالت آیلین مي باشد)شکل-2(.

 3-4- نمودار نوترون
نمودار نوترون به اندازه گیري مداوم اش��عه ي تولید ش��ده ناشي از 
بمباران س��ازند ب��ا یک منبع نوت��رون موجود در اب��زار نمودارگیري 
مي پردازد. از نمودار نوترون نیز براي تعیین تخلخل رسوبات استفاده 
مي ش��ود. با توجه ب��ه اینکه س��اختار هیدرات مت��ان I و آب خالص 
داراي غلظت هیدروژن مشابه هس��تند، فرض بر این است که نمودار 

نوترون که براي آب خالص کالیبره ش��ده، تأثی��ر چنداني از حضور 
هیدرات هاي گاز نمي پذیرد. با این حال، در تخلخل هاي مخزنِي باال، 
تخلخِل محاسبه شده با استفاده از نمودار نوترون مي تواند بیش از حد 
تخمین زده شود]8[. به طورکلي، این نمودار در مناطق حاوي هیدرات 
گازي اندک��ي افزایش در میزان تخلخل )برخ��الف کاهش تخلخِل 
ظاهري در منطقه حاوي گاِز آزاد( نشان مي دهد. مثال بسیار خوبي از 

این مورد مربوط به چاه-2 شمال غربي ایالت آیلین است]9[.

3-5- نمودار مقاومت الکتریکي
آب منف��ذي6 و ش��ورِي7 آب موج��ود در خل��ل و فرج س��نگ ها 
مهم تری��ن عوام��ل کنت��رل مقاوم��ت الکتریکي به حس��اب مي آیند. 
س��ایر عوامل مؤثر بر مقاومت یک سازند ش��امل غلظت مواد معدني 

2  نمودارهــاي پتروفیزیکي مربوط به چاه-2 در شــمال غرب ایالت 
آیلیــن. این نمــودار نشــان دهنده تأثیر هیــدرات گازي بر روي 
نمودارهاي پرتو گاما طبیعي، چگالي، نوترون، سرعت امواج صوتي 

و مقاومت الکتریکي است]9[.

4 
 

  SP مقاومت نمودار -2- 3
 انِيجر هرگونه ابيغ در را شيزماآ مورد چاه و نيزم سطح نيماب موجود 5خودزا ليپتانس اختالف نمودار نيا

 كي و چاه در الكترود كي به ازين تنها و بوده ساده اريبس خودزا ليپتانس نمودار كند.يم يريگاندازه يمصنوع
 كمتر) ي(منفيكمتر نسبتاً انحراف نمودار نيا يگاز دراتيه يحاو مناطق در دارد. سطح در مرجع الكترود

  .]6[دهديم نشان آزاد گاز يحاو منطقه با سهيمقا در
  يچگال نمودار -3- 3

 با متان دراتيه يچگال شود.يم استفاده رسوبات تخلخل يابيارز جهت اول درجه در يچگال ينمودارها
 يرو بر يريگاندازه قابل اما كوچك اثر توانديم يگاز دراتيه .]7[است g/cm3 0.9 حدود در I ساختار
 دراتيه اشباع و درصد) 40 از شيباال(ب نسبتاً تخلخلِ در باشد. داشته يچگال نمودار از شده محاسبه تخلخلِ

 اصالح به ازين يگاز دراتيه حضور ليدلهب يچگال نمودار از شده محاسبه تخلخلِ ،درصد) 50 از شيباال(ب
 آب از اشباع يواحدها با سهيمقا در يچگال در كاهش ياندك يگاز دراتيه منطقه در ،يطوركلهب .]8[دارد
  .)2-شكل(باشديم نيليآ التيا يغرب شمال 2-چاه به مربوط خوب اريبس مثال كي .دشويم ديده

  

 
 يرو بر يگاز دراتيه ريثأت دهندهنشان نمودار نيا ن.يليآ التيا غربشمال در 2-چاه به مربوط يكيزيپتروف ينمودارها :2- شكل

  .]9[است يكيالكتر قاومتم و يصوت امواج سرعت نوترون، ،يچگال ،يعيطب گاما پرتو ينمودارها
  
  نوترون نمودار - 4- 3

 در موجود نوترون منبع كي با سازند بمباران از يناش شده ديتول ياشعه مداوم يريگاندازه به نوترون نمودار
 به توجه با شود.يم استفاده رسوبات تخلخل نييتع يبرا زين نوترون نمودار از پردازد.يم يرينمودارگ ابزار

 كه است نيا بر فرض ،هستند مشابه دروژنيه غلظت يدارا خالص آب و I متان دراتيه ساختار نكهيا
                                                 
5 Spontaneous Potential 

3  نحوه شناسایي مناطق حاوي هیدرات گازي )H2 و H1(  بر اساس 
نمودار مقاومت ]12[

6 
 

  
 ]12[ مقاومت نمودار اساس بر  )H1 و H2( يگاز دراتيه يحاو مناطق ييشناسا نحوه :3- شكل

  يصوت امواج سرعت نمودار - 6- 3
 توانديم نيهمچن اطالعات نيا رد.يگيم اندازه سازند درون در را كياالست موج كي عبور زمان نمودار نيا

 نمودار نيا از استفاده رد.يگ قرار استفاده مورد زين سازند در كياالست امواج سرعت آوردن دستهب يبرا
 يِصوت امواج سرعت .است يضرور سازند تخلخل آوردن دستهب يبرا يالرزه يهاداده ندكر برهيكال جهت
 سرعت از بزرگتر بار نيچند معموالً يگاز يهادراتيه يِحاو رسوبات مانند جامد، طيمح در يبرش و يفشار
 ،يگاز دراتيه يحاو يمنطقه در ،رونيا از .است گاز يحاو رسوبات و آب در يرشب و يفشار يِصوت امواج
 مطالعات .ابدييم كاهش يگاز زون اي آب با شده اشباع منطقه با سهيمقا در يصوت امواج عبور زمان
 حجم كه است داده نشان يگاز يهادراتيه هاينهشته در يصوت امواج سرعت نمودار يِچاهدرون يهاداده

 ،مشخص يِعمق فواصل در امواج نيا سرعت يريگاندازه با توانديم زين رسوبات در موجود يگاز دراتيه
 شده داده نشان همكاران و كومار توسط رتبلآ كوه در ،مورد نيا از يخوب اريبس مثال .]13[گردد نييتع

  .)4- شكل(]12[ است
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A  4: شناســایي هیدرات گازي بر اساس سرعت امواج طولي و عرضي 
تک ُبعدي در منطقه كوه آلبرت. منطقه حاوي هیدرات گازي با )H2 و 

H1( نشان داه شده است ]12[.
B: مقطع عرضي ســرعت امواج طولي و عرضــي تک ُبعدي. منطقه حاوي 
هیدرات گازي )سبز روشن( و گاز آزاد )زرد روشن( بصورت جداگانه 

نشان داده شده است]6[.

7 
 

  
 يگاز دراتيه يحاو منطقه لبرت.آ كوه منطقه در يعدبتك يعرض و يطول امواج سرعت اساس بر يگاز دراتيه ييشناسا :A )4- شكل
 (سبزيگاز دراتيه يحاو منطقه .يعدبتك يعرض و يطول امواج سرعت يعرض مقطع :B .]12[است شده داه نشان )H1 و H2( با

 .]6[است شده داده نشان جداگانه بصورت روشن) (زردآزاد گاز و روشن)

  
  )NMR(ياهسته سيمغناط ديتشد نمودار - 7- 3

 تيماه ليتحل و هيتجز به دروژنيه يهامولكول يسيالكترومغناط اتيخصوص از استفاده با NMR نمودار
 منافذ در موجود باتيترك گريد به نسبت يگاز يهادراتيه پردازد.يم يمنفذ االتيس ييايميش يوندهايپ

 يهاكيتكن توسعه ،يتئور نظر از ،نيبنابرا د.ندار فرد به منحصر دروژنيه تراكمِ و ييايميش ساختار ها،سنگ
 يهادراتيه يحاو رسوبات در يمخزن قيدق آبِ اشباع و تخلخل زانيم يابيارز جهت NMR نمودار يابيارز
 با ميمستق طوربه توانينم را يگاز يهادراتيه ابزار، يطراح يهاتيمحدود ليدل به است. سريم گاز

 يشدگاشباع قيدق زانيم نييتع در نمودارها نيا از ادهفاست حال، نيا با داد. صيتشخ NMR يامروز يفناور
   است. ديمف اريبس گاز يهادراتيه
 يهادراتيه ها،كالترات در آب يهامولكول ،)T2(يعرض سيمغناط استراحت كوتاه زمانمدت به توجه با 

 گسن جامد چارچوب از يبخش هاآن شود تصور است ممكن ،لذا ستند.ين مشاهده قابل NMR ابزار با يگاز
 از كمتر ديبا يگاز يهادارتيه يحاو رسوبات در NMR براساس شده محاسبه كلِ تخلخل ن،يبنابرا هستند.
 قيدق نيتخم ،نوترون اي و يچگال ينمودارها مانند گريد تخلخل ينمودارها از استفاده با باشد. يواقع تخلخل
 از آمده دستهب تخلخل با NMR از حاصل يظاهر تخلخل زانيم سهيمقا با يگاز يهادراتيه يشدگاشباع

  است. محاسبه قابل نوترون و يچگال ينمودارها
 

  گيرينتيجه
 دهد.يم نشان معمول حد از تربزرگ معموالً يگاز يهادراتيه يحاو منطقه در را چاه قطر ،پريكال نمودار

 آزاد گازِ يحاو منطقه با سهيمقا در كمتر) ي(منفيكمتر نسبتًا انحراف خودزا ليپتانس نمودار ،مناطق نيا در
 آب از اشباع يواحدها با سهيمقا در يچگال در كاهش ياندك ،يگاز دراتيه منطقه در يچگال نمودار .دارد

A B 

آب دار و فل��زي، حج��م هیدروکربن ها و هیدرات ه��اي گازي و نیز 
هندسه ي ساختار منافذ اس��ت. رسوبات حاوي هیدرات گاز مقاومت 
الکتریکي نسبتاً باالیي در مقایسه با واحدهاي اشباع شده از آب نشان 
مي دهن��د. از این رو، مي توان از این نمودارها در شناس��ایي و ارزیابي 
می��زان هیدرات هاي گازي در بخش هاي رس��وبي اس��تفاده کرد]6[. 
رابطه ي بین انواع سنگ ها و مقاومت سیاالت منفذي در موارد متعدِد 
آزمایش��گاهي و میداني مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت. بر اساس این 
مطالعات، روابط ما بین تخلخل، مقاومت س��یاالت منفذي و مقاومت 
سنگ ها تعیین شده است. از بین این مطالعات، رابطه تجربي بسط داده 
شده توسط آرچي ]10[ کاربردي بوده و به منظور تخمین میزان اشباع 
آب در سیس��تم هاي گاز و نفت و آب و ماتریس مورد اس��تفاده قرار 
مي گیرد. تحقیقات نشان داده است که رابطه ي آرچي در تعیین اشباع 

داده ي هیدرات هاي گازي نیز مفید است]8[.
به طور کل��ي، هیدرات ه��اي گازي همانند ی��خ، به عنوان یک عایق 
الکتریک��ي عمل مي کنن��د. وجود هیدرات ه��اي گازي)یا گاز آزاد( 
مقاومت س��نگ را افزایش مي دهد. مناطق ح��اوي هیدرات هاي گاز 
در مقایسه با افق هاي اشباع شده از آب، مقاومت باالیي نشان مي دهند 
که مُبین وجود هیدرات هاي گاز در منطقه اس��ت. مثال بس��یار خوبي 
از نمودار مقاومت در هیدرات هاي گازي توس��ط کومار و همکاران 
نش��ان داده ش��ده است)ش��کل-3(. این مثال مربوط به آزمایش چاه 
توس��ط کنسرس��یوم BP-DOE-USA  بوده ک��ه در آن، به مطالعه ي 
امکان س��نجي اکتش��اف هیدرات ها و بهره برداري در منطقه آالس��کا 

پرداخته شده است ]11[.
 

3-6- نمودار سرعت امواج صوتي
این نمودار زمان عبور یک موج االستیک را در درون سازند اندازه 
مي گیرد. این اطالعات همچنین مي تواند براي به دست آوردن سرعت 
امواج االس��تیک در سازند نیز مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این 
نمودار جه��ت کالیبره کردن داده هاي لرزه اي براي به دس��ت آوردن 
تخلخل سازند ضروري است. س��رعت امواج صوتِي فشاري و برشي 
در محیط جامد، مانند رس��وباِت ح��اوِي هیدرات هاي گازي معموالً 
چندین بار بزرگتر از س��رعت امواج صوتِي فش��اري و بُرشي در آب 
و رس��وبات حاوي گاز اس��ت. از این رو، در منطقه ي حاوي هیدرات 
گازي، زمان عبور امواج صوتي در مقایس��ه با منطقه اش��باع ش��ده با 
آب ی��ا زون گازي کاهش مي یابد. مطالع��ات داده هاي درون چاهِي 
نمودار س��رعت امواج صوتي در نهشته هاي هیدرات هاي گازي نشان 
داده اس��ت که حجم هیدرات گازي موجود در رسوبات نیز مي تواند 

با اندازه گیري س��رعت این امواج در فواصل عمقِي مش��خص، تعیین 
گردد ]13[. مثال بس��یار خوب��ي از این مورد، در کوه آلبرت توس��ط 

کومار و همکاران نشان داده شده است ]12[)شکل-4(.
 

)NMR( 3-7- نمودار تشدید مغناطیس هسته اي
الکترومغناطیس��ي  از خصوصی��ات  اس��تفاده  ب��ا   NMR نم��ودار 
مولکول هاي هیدروژن به تجزیه و تحلیل ماهیت پیوندهاي ش��یمیایي 
س��یاالت منف��ذي مي پ��ردازد. هیدرات ه��اي گازي نس��بت به دیگر 
ترکیب��ات موج��ود در منافذ س��نگ ها، س��اختار ش��یمیایي و تراکِم 
هی��دروژن منحص��ر به ف��رد دارند. بنابرای��ن، از نظر تئوري، توس��عه 
تکنیک ه��اي ارزیابي نمودار NMR جه��ت ارزیابي میزان تخلخل و 
اش��باع آِب دقیق مخزني در رس��وبات حاوي هیدرات هاي گاز میسر 
اس��ت. به دلیل محدودیت هاي طراحي اب��زار، هیدرات هاي گازي را 
نمي توان به طور مس��تقیم با فناوري امروزي NMR تش��خیص داد. با 
این حال، اس��تفاده از این نمودارها در تعیین میزان دقیق اشباع شدگي 

هیدرات هاي گاز بسیار مفید است. 
 ،)T2( ب��ا توجه به مدت زمان کوتاه اس��تراحت مغناطی��س عرضي 
 NMR مولکول ه��اي آب در کالترات ها، هیدرات هاي گازي با ابزار
قابل مش��اهده نیس��تند. لذا، ممکن است تصور ش��ود آن ها بخشي از 
چارچوب جامد س��نگ هس��تند. بنابراین، تخلخل کِل محاس��به شده 
براس��اس NMR در رس��وبات حاوي هیدارت هاي گازي باید کمتر 
از تخلخ��ل واقعي باش��د. ب��ا اس��تفاده از نموداره��اي تخلخل دیگر 
مانن��د نمودارهاي چگالي و ی��ا نوترون، تخمین دقیق اشباع ش��دگي 
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مقاالت علمي - پژوهشی

       پا نویس ها
1. Bottom Simulating Reflector
2. Flat Spot
3. Bright Spots
4. swelling

5. Spontaneous Potential
6. Pore water
7. Salinity
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 NMR هیدرات هاي گازي با مقایسه میزان تخلخل ظاهري حاصل از
با تخلخل به دس��ت آمده از نمودارهاي چگالي و نوترون قابل محاسبه 

است.

نتیجه گیري
نم��ودار کالیپر، قطر چ��اه را در منطقه ح��اوي هیدرات هاي گازي 
معموالً بزرگ تر از حد معمول نش��ان مي دهد. در این مناطق، نمودار 
پتانسیل خودزا انحراف نسبتاً کمتري )منفي کمتر( در مقایسه با منطقه 
ح��اوي گاِز آزاد دارد. نم��ودار چگال��ي در منطقه هی��درات گازي، 

اندکي کاهش در چگالي در مقایس��ه با واحدهاي اشباع از آب نشان 
مي ده��د، درحالي که در نم��ودار نوترون، اندکي افزای��ش در میزان 
تخلخل)برخالف کاهش تخلخل ظاهري( در منطقه حاوي گاز آزاد 

دیده مي شود.
 مناطق حاوي هیدرات هاي گازي در مقایس��ه با افق هاي اشباع شده 
از آب، مقاومت باالیي دارند.در این مناطق، زماِن عبور امواج صوتي 
در مقایسه با منطقه اش��باع شده با آب یا زون گازي، کاهش مي یابد. 
در نهایت، تخلخل کل محاس��به ش��ده براس��اس NMR در رسوبات 

حاوي هیدارت هاي گازي کمتر از تخلخل واقعي است.


