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مطالعه و بررسی توالی های ماسه شیلی الیه ای در میدان نفتی اهواز 
با استفاده از روش نمودارهای مربعی با رزولوشن باال
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الیه هــای نــازک ماســه ای ما بیــن رس توانایــی تولیــد هیدروکربــن داشــته و اگــر ایــن الیه هــا 
به خوبــی مطالعــه و بررســی شــوند، می تــوان هیدروکربــن از آنهــا تولیدکــرد. غالبــاً ایــن الیه هــا بــه 
دلیــل ضخامــت کــم الیــه و رزولوشــن کــم ابزارهــای نمودارگیــری ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن 
در روش هــای معمــول، نادیــده گرفتــه شــده و تنهــا میانگیــن خــواص ایــن الیه هــا محاســبه می شــود 
کــه ایــن باعــث ایجــاد خطــا در پیش بینــی از میــزان نفــت وگاز موجــود در الیه هــا می شــود. بــرای 
ــردن تــوان تولیــد از مخــزن، روش هــای مختلفــی وجــود  بررســی و آنالیــز بهتــر ایــن الیه هــا و باالب
ــا اســتفاده از ایــن روش هــا، می تــوان توالــی ماســه شــیلی الیــه ای را بــه خوبــی شناســایی و  دارد و ب
خــواص پتروفیزیکــی آنهــا را محاســبه کــرد. در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از روش نمودارهــای مربعــی 
ــرار  ــه ق ــورد بررســی و مطالع ــه )LSS( م ــازک الی ــای ماســه ای شــیلی ن ــاال، توالی ه ــا رزولوشــن ب ب
ــا اســتفاده از ایــن روش بــرای چهــار نمــودار نوتــرون، چگالــی، مقاومــت ویــژه و گامــا،  گرفــت. ب
ــزار Geolog 7/2، نمودارهــای مربعــی ســاخته  ــا اســتفاده از نرم اف ــه شــد و ب نمودارهــای مربعــی تهی
شــده آنالیــز و بررســی شــدند. بــه دلیــل وجــود محاســبات پیچیــده ریاضــی و حجــم زیــاد محاســبات 
ــه صــورت دســتی  ــاال، انجــام محاســبات آن ب ــا رزولوشــن ب ــی ب ــای مربع ــز نموداره در روش آنالی
ــبات  ــام محاس ــت انج ــری جه ــزار کامپیوت ــه نرم اف ــن مطالع ــن در ای ــت. بنابرای ــن اس ــاً نا ممک تقریب

ــت محاســبات می شــود. ــش دق ــان و افزای ــی در زم طراحــی شــد کــه باعــث صرفه جوی

ــم  ــع عظی ــوان یکــی از مناب ــه به عن توالی هــای ماســه ای شــیلی نازک الی
ــده  ــکل عم ــد. مش ــاب می آین ــه حس ــا ب ــاط دنی ــی از نق ــی در برخ نفت
ــایی  ــاف و شناس ــوه اکتش ــه، نح ــیلی نازک الی ــه های ش ــث ماس در بح
ــه های  ــی ماس ــز پتروفیزیک ــی در آنالی ــختی و پیچیدگ ــت. س ــا اس آنه
ــل اســت کــه الیه هــای مجــاور ماســه و  ــن دلی ــه ای ــه ب شــیلی نازک الی
ــی  ــد و جواب ــر می گذارن ــری با هــم تأثی شــیل روی ابزارهــای نمودارگی
ــی  ــواص تمام ــی از خ ــد میانگین ــری می دهن ــای نمودارگی ــه ابزاره ک

ــت. ــازک اس ــای ن الیه ه
بــه دلیــل اثــر هم زمــان الیه هــای نــازک ماســه و شــیل مجــاور بــر روی 
ابزارهــای نمودارگیــری، مقــدار مقاومــت افقــی کــه توســط نمودارهــای 
ــر از  ــود، کمت ــری می ش ــزن اندازه گی ــی مخ ــی پتروفیزیک ــج ارزیاب رای
ــه ای  ــیلی الی ــه ای ش ــای ماس ــه در توالی ه ــت ماس ــی مقاوم ــدار واقع مق
ــیل ها  ــاالی ش ــانایی ب ــل رس ــه دلی ــالف ب ــن اخت ــت. ای ــت اس دارای نف
نســبت بــه ماســه ها بــوده و در این حالــت قرائــت ابزارهــای نمودارگیری 
ــرای  ــد. مدل هــای مختلفــی ب بیشــتر تحــت تأثیــر شــیل ها قــرار می گیرن
بررســی تأثیــر حجــم شــیل روی مقاومــت افقــی وجــود دارد کــه بیشــتر 
ــه   ــعه یافت ــده توس ــیل پراکن ــا ش ــیلی ب ــه های ش ــرای ماس ــا ب ــن مدل ه ای
اســت )Dual_ Water ، Waxman_ Smit و...(. ایــن مدل هــا دقــت 

ــت  ــدار نف ــرده و مق ــم نک ــه ای فراه ــیلی الی ــه های ش ــرای ماس ــی ب کاف
موجــود را کمتــر از مقــدار واقعــی پیش بینــی می کننــد. بــرای غلبــه بــر 
ــن  ــش )ســال 19٥4( یــک رابطــه بی ــن مشــکل، Poupon و همکاران ای
ماســه و شــیل رســانای الیــه ای پیشــنهاد دادنــد. در ایــن مــدل الیه هــای 
ماســه و شــیل بــه صــورت توالــی شــیل و ماســه و عمــود بــر چــاه فــرض 

شــده اســت. ]1[

δt=δsh×Csh+δsd×)1�Csh (                                                            )1(

δt: مقدار رسانایی الکتریکی کلی

δsh: رسانایی الکتریکی شیل

Csh: حجم شیل

δsd: رسانایی الکتریکی ماسه 

بــا تغییــر معادلــه بــاال براســاس رســانایی الکتریکــی ماســه، مقــدار اشــباع 
هیدروکربــن در الیه هــای ماســه ای توالی هــای  شــیلی نازک الیــه 
ــرای چاه هــای عمــودی ایجــاد شــده و  ــدل ب ــن م محاســبه می شــود. ای

ــت.  ــی اس ــای افق ــده آن در چاه ه ــت عم محدودی
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مشــکل عمــده توالی هــای ماســه ای شــیلی نازک الیــه وقتــی اســت کــه 
ــم ابزارهــای  ــر از رزولوشــن قائ ضخامــت الیه هــای ماســه و شــیل کمت
نمودارگیــری باشــد. شــکل-1 رزولوشــن قائــم ابزارهــای مختلــف 
نمودارگیــری و انــواع توالــی الیه هــا براســاس ضخامــت را نشــان 
ــه  ــش ارائ ــای Passey و همکاران ــط آق ــه توس ــکل ک ــن ش ــد. ای می ده
ــای  ــی الیه ه ــده اند. توال ــیم بندی ش ــته تقس ــه دس ــه س ــا ب ــده، الیه ه ش
ــا  ــازک ی ــی ن ــی الیه هــای خیل ــم و توال ــی الیه هــای ضخی ــازک، توال ن
ــزار  ــر اب ــه ه ــوط ب ــم مرب ــن قائ ــدار رزولوش ــه مق ــه ب ــا توج ــه ای. ب ورق
نمودارگیــری، می تــوان ابــزار مناســب بــرای آنالیــز دقیــق پتروفیزیکــی 

ــه را انتخــاب کــرد ]2[. ــی الی ــوع توال هــر ن
بــا توجــه بــه شــکل-1، ا ابزارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن، 
ــای ضخیــم بــه خوبــی جوابگــو هســتند، امــا در الیه هــای  در الیه ه
ــر  ــز بهت ــی و آنالی ــرای بررس ــوند. ب ــا می ش ــار خط ــازک دچ ــی ن خیل
ــی  ــای مختلف ــازن، روش ه ــن مخ ــد از ای ــردن تولی ــا و باالب ــن الیه ه ای
به خوبــی  را  الیه هــا  روش هــا،  ایــن  بــا  می تــوان  کــه  وجــوددارد 
ــی  ــرد. روش های ــبه ک ــا را محاس ــی آنه ــواص پتروفیزیک ــایی وخ شناس
کــه بــرای بررســی توالی هــای ماســه شــیلی الیــه ای وجــود دارد 

عبارتنــد از ]٥-3[:
■ روش های مغزه گیری

بــا  ■ روش نمــودار تصویرگــر )Image( و آنالیــز نمــودار مربعــی 
از آن بــاالی حاصــل  رزولوشــن 

Thomas- Stieber آنالیز ■
NMR استفاده از نمودار ■

■ روش ناهمسانی مقاومت ویژه

1- نمودارهای مربعی با رزولوشن باال
اکتشــاف،  زمینــه  ابزارهــا در  از مهم تریــن  نمودارهــاي تصویرگــر 
حفــاري و توســعه مخــازن نفتــي هســتند. ابــزار تصویرگــر ویژگي هــاي 
ــي  ــیگنال صوت ــت س ــان بازگش ــت، زم ــد مقاوم ــاص مانن ــي خ فیزیک
ــه  ــده را ب ــت ش ــاي ثب ــپس داده ه ــري و س ــازند اندازه گی و ... را از س
صــورت فرمت هــاي اســتاندارد، ذخیــره مي کنــد. در حــال حاضــر 
اســتفاده از انــواع تصویرگرهــا، شــرکت های نفتــی را از انجــام عملیــات 
ــتفاده از  ــت..با اس ــرده اس ــاز ک ــوارد بي نی ــیاري از م ــري در بس مغزه گی
ــه ای را  ــیلی الی ــه های ش ــی ماس ــل توال ــوان مح ــا، می ت ــن نموداره ای
تشــخیص داد. شــکل- 2 تصویــری از توالــی ماســه شــیلی الیــه ای را در 

ــد. ــان می ده ــی نش ــر مقاومت ــای تصویرگ نموداره
ــه ای را  ــی الی ــاختار توال ــوان س ــر می ت ــودار تصویرگ ــتفاده از نم ــا اس ب
ــیل را  ــه و ش ــمت های ماس ــت قس ــرد و ضخام ــاهده ک ــی مش ــه خوب ب
ــبه  ــدار Net/Gross را محاس ــی و مق ــبت های حجم ــری و نس اندازه گی

کــرد. 

                                                           )2(

                                                              )3(

ــا دقــت باالیــی خصوصیــات  یکــی از آنالیزهــای مــورد اســتفاده کــه ب
ــد، روش  ــبه می کن ــه ای را محاس ــیلی الی ــه ش ــی ماس ــی توال پتروفیزیک
ــای  ــل از نموداره ــاالی حاص ــن ب ــا رزولوش ــی ب ــودار مربع ــز نم آنالی
ــای  ــتفاده از نموداره ــا اس ــن روش ب ــت. در ای ــی اس ــر مقاومت تصویرگ

رزولوشن قائم ابزارهای نمودارگیری و انواع توالی الیه ها بر اساس 1
ضخامت

نحوه نمایش ماسه شیل الیه ای در نمودار تصویرگر2
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ــزن  ــی مخ ــی پتروفیزیک ــج ارزیاب ــای رای ــب نموداره ــل از ترکی حاص
)بــا قابلیــت تفکیــک قائــم کــم( و نمودارهــای تصویرگــر مقاومتــی )بــا 
ــه ای  ــای ماســه شــیلی الی ــاد( کــه از توالی ه ــم زی ــک قائ ــت تفکی قابلی
برداشــت شــده اند، می تــوان بــه طــور دقیــق خصوصیــات پتروفیزیکــی 
)تخلخــل، اشــباع ســیاالت و درصــد لیتولــوژی( ایــن توالی هــا را 
ــی  ــق مربع ــودار دقی ــک نم ــی ی ــن روش خروج ــرد. در ای ــبه ک محاس
ــا  ــت. ب ــخص اس ــا مش ــق الیه ه ــق دقی ــودار عم ــن نم ــه در ای ــت ک اس
ــتای  ــی در راس ــودار مربع ــاالی نم ــری ب ــت تفکیک پذی ــه قابلی ــه ب توج
قائــم می تــوان خــواص پتروفیزیکــی الیه هــای ماســه ای شــیلی را 
بــه طــور دقیــق محاســبه کــرد. در ایــن قســمت روش اســتخراج و 

محاســبه نمــودار مربعــی حاصــل از ترکیــب نمودارهــای رایــج ارزیابــی 
ــرح داده  ــی ش ــر مقاومت ــای تصویرگ ــا نموداره ــزن ب ــی مخ پتروفیزیک

.]6[ می شــود 
ــی  ــی پتروفیزیک ــج ارزیاب ــای رای ــد، نموداره ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
مخــزن بــا توجــه بــه قابلیــت تفکیک پذیــری قائــم پایینــی کــه دارنــد، از 
خصوصیــات فیزیکــی ســازندهای مجاورشــان میانگین گیــری می کننــد 
از جملــه ماســه های شــیلی  نــازک الیــه  توالی هــای  و نمی تواننــد 
الیــه ای را از یکدیگــر تفکیــک کننــد. بنابرایــن در آنالیــز پتروفیزیکــی 
ایــن نمودارهــا خطــا ایجــاد شــده و آنهــا بــه صــورت الیه هــای ماســه ای 

نمایی از توالی ماسه ای شیلی نازک الیه3

هسیتوگرام حاصل از مقاومت ویژه نمودار تصویرگر مقاومتی5

نحوه نمایش ناحیه ها بر روی نمودار6 توالی 4 در  مربعی  نمودارهای  و  رایج  نمودارهای  روش  با  آنالیز  نتایج 
ماسه شیل نازک الیه
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شــیلی بــا خصوصیــات غیــر واقعــی محاســبه می شــوند. همان گونــه کــه 
ــق  ــیاالت )گاز و آب( و عم ــد س ــد، در ص ــان می ده ــکل-4 نش در ش
دقیــق آنهــا در روش معمــول بــا روش نمودارهــای مربعــی بــا رزولوشــن 
بــاال بــه شــدت متفــاوت اســت. بنابرایــن اســتفاده از روش نمودارهــای 
ــا رزولوشــن بــاال در شناســایی عمــق دقیــق، وجــود و درصــد  مربعــی ب
ــد  ــک خواه ــه ای کم ــیلی الی ــه ش ــای ماس ــی ه ــن در توال هیدروکرب

کــرد. 
ــودار  ــتفاده از نم ــا اس ــد ب ــدا بای ــی ابت ــودار مربع ــتخراج نم ــت اس  جه
تصویرگــر مقاومتــی کــه تفکیک پذیــری قائــم باالیــی دارد، محــل مــرز 
الیه هــا شــخص شــود. بنابرایــن هیســتوگرام مقاومــت ویــژه حاصــل از 
ــه ای رســم  ــی ماســه شــیلی الی ــرای توال ــی ب نمــودار تصویرگــر مقاومت
ــان(  ــای هرکوه ــدا و انته ــی )ابت ــر فراوان ــل تغیی ــپس مح ــود. س می ش
ــن  ــددی ای ــدار ع ــده و مق ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــرز ناحیه ه ــوان م ــه عن ب
تعییــن  ناحیــه  )cut-off( آن  برشــی  عنــوان حــد  بــه  را  قســمت ها 
ــر روی هیســتوگرام حاصــل از  می شــود. شــکل-٥ نحــوه دســته بندی ب
مقاومــت ویــژه نمــودار تصویرگــر مقاومتــی را نشــان می دهــد. الزم بــه 
ذکــر اســت کــه مرزبنــدی هیســتوگرام بــه تعــداد میله هــا )bin( بســتگی 
دارد کــه تعــداد میله هــا پــس از بررســی، بــا انتخــاب حالــت بهینــه تعییــن 
می شــوند. نواحــی کــه بــا خــط قرمــز مشــخص شــده اند بــه عنــوان مــرز 
الیه هــا و مقــدار عــددی ایــن ناحیه هــا بــه عنــوان حــد برشــی آن ناحیــه 
اســت. هــر کــدام از ناحیه هــای بیــن حــدود برشــی یــک الیــه درنظــر 
گرفتــه شــده و مقــدار میانگیــن مقاومــت هــر ناحیــه محاســبه شــده و بــا 
a1, a2, a3 مشــخص می شــود. ســپس نمــودار مقاومــت ویــژه در برابــر 
ــدار  ــه رســم می شــود و مق ــی ماســه شــیلی نازک الی ــرای توال عمــق، ب
ــا  ــود. ب ــخص می ش ــودار مش ــی نم ــور افق ــر روی مح ــرش ب ــدود ب ح
ترســیم خطــی عمــود بــر حــدود بــرش می تــوان، ناحیه هــا را روی ایــن 
ــا نمــودار  نمــودار مشــخص کــرد. شــکل-6 ارتبــاط بیــن هیســتوگرام ب
ــی  ــل تالق ــاس مح ــد. براین اس ــان می ده ــا را نش ــرز الیه ه ــی و م اصل
ــی  ــت. نواح ــا اس ــرز الیه ه ــرش م ــدود ب ــا ح ــژه ب ــت وی ــودار مقاوم نم
ــا b و  ــه-2 ب ــی ناحی ــدود برش ــا a، ح ــه-1 ب ــی ناحی ــد برش ــر از ح کمت
ــدار  ــود و مق ــان داده می ش ــا c نش ــه-2 ب ــی ناحی ــدود برش ــتر از ح بیش
a1 را بــه a، مقــدار a2 بــه b  و مقــدار a3 را بــه c نســبت داده و نمــودار 

ــا شــکل-7 رســم می شــود. ــق ب مقاومــت مطاب
بــا رســم نمــودار مقاومتــی حاصــل از جمــع نمودارهای نشــان داده شــده 
در شــکل-7، مقاومــت هــر الیــه بــر حســب عمــق رســم می شــود. ایــن 
Basic High Res� ــاال  ــا رزولوشــن ب ــه ب ــی اولی )نمــودار، نمــودار مربع

ــوع  ــد ن ــد بای ــه بع ــکل-8( در مرحل ــت. )ش olution Square Log( اس
لیتولوژی هــای ایــن الیــه و تعییــن رخســاره )face( مشــخص شــود. ابتــدا 
ــه مشــخص می شــود.  ــی نازک الی ــوع لیتولوژی هــای موجــود در توال ن
ــاور،  ــای مج ــا چاه ه ــاه ی ــان چ ــزه در هم ــای مغ ــتفاده از داده ه ــا اس ب
می تــوان   )Cutting( از کنده هــای حفــاری  اطالعــات حاصــل  یــا 
ــای  ــتفاده از نموداره ــا اس ــن ب ــن زد. همچنی ــا را تخمی ــوع لیتولوژی ه ن

نمایش میانگین ها بر روی نمودار7

نمودار مربعی اولیه با رزولوشن باال8

نمایی از نحوه شناسایی مقادیر نمودارهای مختلف برای رخساره های 9
تعریف شده در توالی ماسه شیلی الیه ای



71 

149

متقاطــع )Cross Plot( سنگ شناســی حاصــل از نمودارهــای رایــج 
آنالیــز پتروفیزیکــی مخــزن )رزولوشــن کــم( می تــوان نــوع لیتولــوژی 

موجــود در الیه هــای نازک الیــه را تخمیــن زد. 

ــه ای، لیتولوژی هــای ماســه  ــی ماســه شــیلی الی ــال در توال ــوان مث ــه عن ب
ــود در  ــای موج ــه لیتولوژی ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــود دارد. ب ــیل وج و ش
ــاور  ــم مج ــای ضخی ــوژی الیه ه ــا لیتول ــه ای ب ــیلی الی ــه ش ــی ماس توال
ــات  ــذا خصوصی ــد، ل ــابهت دارن ــوب گذاری مش ــت رس ــاظ ماهی از لح
ــوع  ــن ن ــس از تعیی ــن پ ــت. بنابرای ــد داش ــابهی خواهن ــی مش پتروفیزیک
ــم  ــن ک ــا رزولوش ــای ب ــدار نموداره ــه، مق ــر ناحی ــرای ه ــاره ب رخس
ــا بدســت  ــه آنه ــر بیشــینه و کمین ــوژی بررســی شــده و مقادی ــر لیتول ه
می آیــد. بــرای نمونــه، در مــورد نمــودار CGR، مقــدار CGR در الیــه 
ــرده و  ــی ک ــه ای بررس ــیلی الی ــه ش ــی ماس ــراف توال ــم اط ــیلی ضخی ش
ــرای  ــبه ب ــن محاس ــپس ای ــد. س ــت می آی ــازه بدس ــن ب ــدار آن در ای مق
الیــه ماســه ای ضخیــم اطــراف توالــی ماســه شــیلی الیــه ای انجــام 
می شــود. در شــکل-9 در بازه هایــی کــه بــا حــرف X نشــان داده 
شــده، خصوصیــات ماســه ضخیــم اســتخراج شــده اســت. در خصــوص 
 CGR ســایر نمودارهــا مثــل نوتــرون، دانســیته و... نیــز هماننــد نمــودار
ــیل از  ــت ش ــت، مقاوم ــودار مقاوم ــرای نم ــود. ب ــدازه می ش ــر ان مقادی
مقــدار مقاومــت حقیقــی ســازند )Rt( الیه هــای ضخیــم اطــراف توالــی 
ــی  ــت حقیق ــدار مقاوم ــه از مق ــت ماس ــه ای و مقاوم ــیلی الی ــه ش ماس
ــی ماســه شــیلی  ــم ماســه ای اطــراف توال ــه هــای ضخی ســازند )Rt( الی
ــای  ــرای نموداره ــه ب ــری ک ــا مقادی ــود ]7[. ب ــبه می ش ــه ای محاس الی
ــرای هــر  مختلــف ماســه و شــیل تعییــن شــد، مقــدار بیشــینه و کمینــه ب
ــاس  ــود. براین اس ــف می ش ــه ای تعری ــیلی الی ــه ش ــی ماس ــه در توال الی
ــه  ــق ب ــر متعل ــازند، مقادی ــی س ــرون و چگال ــای CGR، نوت در نموداره
الیــه ضخیــم شــیل را بیشــینه و مقادیــر قرائــت شــده از الیه هــای ضخیــم 
ماســه را کمینــه می باشــد. در خصــوص نمــودار مقاومــت حقیقــی 
ســازند بســته بــه اشــباع ســیاالت در ناحیه هــای ماســه ای و شــیلی، 
ــا  ــد بیشــینه ی ــه شــیلی می توان ــدار مقاومــت حقیقــی ســازند در ناحی مق
ــای  ــده از ناحیه ه ــت ش ــر قرائ ــه مقادی ــس از مقایس ــدکه پ ــه باش کمین
شــیلی و ماســه ای ضخیــم اطــراف توالــی ماســه شــیلی الیــه ای، مقادیــر 
ــده  ــن ش ــای تعیی ــپس از محدوده ه ــود. س ــن می ش ــه تعیی ــینه وکمین بیش
ــه کــردن نمودارهــای  ــرای هــر نمــودار در هــر رخســاره، جهــت بهین ب

ــود. ــتفاده می ش ــاال اس ــن ب ــا رزولوش ــی ب مربع
ــزار  ــر اب ــرای ه ــخص ب ــودی مش ــخ عم ــع پاس ــود تاب ــه وج ــه ب ــا توج ب
)Vertical tool response function(، جهــت بهینه ســازی نمودارهــای 
ــن  ــات کانوولوش ــزار از عملی ــر اب ــرای ه ــاال ب ــن ب ــا رزولوش ــی ب مربع
)convolution( اســتفاده می شــود و بــا ضــرب تابــع پاســخ عمــودی هــر 
ــدی ایجــاد  ــاال، نمــودار جدی ــا رزولوشــن ب ــزار در نمــودار مربعــی ب اب
 )reconstructed log( ــد ــاز تولی ــودار ب ــودار را نم ــن نم ــود ای ــی ش م
ــای  ــرای ابزاره ــخص ب ــودی مش ــخ عم ــع پاس ــکل-1٠ تاب ــد. ش می نامن
ــد. ــان می ده ــی را نش ــا و مقاومت ــو گام ــازند، پرت ــی س ــرون، چگال نوت

ــا  ــی ب ــا نمــودار اصل ــن نمــودار، ب ــد، ای ــاز تولی ــع ب ــس از محاســبه تاب پ
رزولوشــن کــم مقایســه می شــود. اگــر اختــالف ایــن دو نمــودار کــم 
ــه در  ــد بهین ــاز تولی ــودار ب ــوان نم ــه عن ــد را ب ــاز تولی ــودار ب ــد، نم باش

تابع پاسخ عمودی مشخص برخی از نمودارها10

نحوه ایجاد نمودار باز تولید از عملیات كانوولوشن11

با 12 اصلی  نمودار  آبی  نمودار  و  بهینه  بازتولید  نمودار  قرمز  نمودار 
رزولوشن كم
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ــد بهینــه از آن  ــاز تولی ــودار ب ــه نم ــی ک ــه و نمــودار مربع ــر گرفت نظ
بدســت می آیــد نمــودار مربعــی بهینــه نامیــده می شــود. ســپس آنالیــز و 
محاســبات رایــج پتروفیزیکــی بــر روی ایــن نمــودار مربعــی بهینــه انجــام 
ــه ای خواهــد  ــی ماســه شــیلی الی ــز توال و جواب هــا، نتایــج نهایــی آنالی
بــود. در صــورت اختــالف زیــاد نمــودار باز تولیــد بــا نمــودار اصلــی بــا 
ــای  ــه بیشــینه و کمینه ه ــا توجــه ب ــی را ب رزولوشــن کــم، نمــودار مربع
مرحلــه قبــل تغییــر داده و ســپس بــا عملیــات کانوولوشــن نمــودار بــاز 
تولیــد جدیــدی بدســت می آیــد. بــا مقایســه مجــدد نمــودار بازتولیــد بــا 
نمــودار اصلــی بــا رزولوشــن کــم و محاســبه اختــالف آن، عملیــات تــا 
کاهــش اختــالف بیــن دو نمــودار تکــرار می شــود تــا نمــودار بازتولیــد 

ــد  ــن فرآین ــد. ای ــت آی ــه بدس ــی بهین ــودار مربع ــا نم ــر ب ــه و متناظ بهین
ــود. ــام می ش ــزا انج ــورت مج ــه ص ــا ب ــایر نمودار ه ــرای س ب

 2- برنامه رایانه ای تولید نمودارهای مربعی با رزولوشن باال
ــت  ــونده و زمان براس ــرار ش ــک روش تک ــی ی ــای مربع ــد نموداره تولی

شماتیك مراحل مختلف محاسبه نمودار مربعی بهینه با رزولوشن باال13

شمای گرافیکی برنامه ایجادكننده نمودارهای مربعی با رزولوشن باال14

نقشه میادین نفتی ایران15

شمای توالی ماسه شیل نازک الیه در نمودار تصویرگر16

نتایج آنالیز نمودارهای مربعی با رزولوشن باال17
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ــه  ــک برنام ــن ی ــرفته دارد. بنابرای ــی پیش ــبات ریاض ــه محاس ــاز ب ــه نی ک
رایانــه ای بــا اســتفاده از نــرم افــزار متلــب )Matlab 2014( بــرای ســاخت 
ــام  ــد تم ــه می توان ــن برنام ــد. ای ــی ش ــی طراح ــای مربع ــق نموداره دقی
مراحــل را بــه طــور کارآمــد در یــک زمــان مناســب و کــم انجــام دهــد. 
در ایــن برنامــه نمودارهــای بــا رزولوشــن کــم، نمودارهــای با رزولوشــن 
بــاال )تصویــری( و تعــداد میله هــای هیســتوگرام بــه عنــوان ورودی اولیــه 
ــی محاســبه شــده  ــای مربع ــه می شــود. ســپس نموداره ــه تغذی ــه برنام ب
ــه  ــن برنام ــود. ای ــم می ش ــم رس ــن ک ــا رزولوش ــای ب ــار نموداره در کن
ــرای  ــه مهندســان پتروفیزیکــی ب ــد ب ــل مالحظــه ای می توان ــه طــور قاب ب
آنالیــز ماســه های شــیلی الیــه ای کمــک کنــد. حالــت گرافیکــی برنامــه 
ــی و  ــی طراح ــای مربع ــد نموداره ــات تولی ــام عملی ــرای انج ــور ب مذک

ایجــاد شــده کــه در شــکل-14 نمایــش داده شــده اســت.

3- استفاده از نمودارهای مربعی در میدان نفتی اهواز
ــران  ــی ای ــوب غرب ــتان و در جن ــتان خوزس ــواز در اس ــی اه ــدان نفت می
واقــع اســت .ایــن میــدان تاقدیســی بطــول 67 و عــرض 6 کیلومتــر مربــع 
ــارون، از  ــدان م ــا می ــرق ب ــی(، از ش ــن )مالثان ــدان رامی ــا می ــمال ب از ش
ــن آب  ــا میادی ــرب ب ــوری و از غ ــادگان و منص ــن ش ــا میادی ــوب ب جن
تیمــور و سوســنگرد مجــاور اســت .ایــن میــدان کــه دارای رونــد شــمال 
ــت،  ــرس( اس ــوه زاگ ــته ک ــوازات رش ــه م ــرقی )ب ــوب ش ــی - جن غرب

ــبی(  ــن اس ــم )زی ــزا از ه ــس مج ــورت دو تاقدی ــماری بص ــق آس در اف
اســت. ســازند آســماری در میــدان نفتــی اهــواز در جنــوب فروافتادگــی 

دزفــول شــامل بخــش ماســه ســنگی اهــواز اســت]8[ .
در میــدان اهــواز چاه هــای بســیاری حفــر شــده و یکــی از چاه هــا بــرای 
ــای  ــای Image و نموداره ــاه داده ه ــن چ ــد. در ای ــاب ش ــی انتخ بررس
ــا  ــود دارد. ب ــل وج ــور کام ــه ط ــزن ب ــی مخ ــی پتروفیزیک ــج ارزیاب رای
ــن چــاه  ــای ای ــر روی نموداره ــی کــه ب ــه بررســی ها و مطالعات توجــه ب
ــه  ــاه ماس ــن چ ــماری ای ــه در ســازند آس ــد ک ــد، مشــخص ش انجــام ش

ــود دارد. ــه ای وج ــیلی الی ش
ــه ای  ــیلی الی ــه ش ــه در آن ماس ــاه ک ــن چ ــازه ای از ای ــه ب ــن مقال در ای
ــورد  ــاد م ــن زی ــا رزولوش ــی ب ــای مربع ــا روش نموداره ــود دارد، ب وج
ــل:  ــی از قبی ــای پتروفیزیک ــت و پارامتره ــرار گرف ــز ق ــی و آنالی بررس
ســتون مفیــد هیدروکربنــی )Net Hydrocarbon Column(، اشــباع 

آب )Swe( و تخلخــل )Φ( محاســبه شــد.

4-  تعیین محل ماسه شیلی الیه ای با استفاده از نمودار تصویرگر 
مقاومتی

همــان طــور کــه بیــان شــد، یکــی از کاربردهــای عمــده نمــودار 
تصویــری در بحــث ماســه شــیلی الیــه ای، تعییــن محــل دقیــق الیه هــای 
ــن نمــودار دارای رزولوشــن عمــودی  ماســه و شــیل اســت. چراکــه ای
باالیــی اســت. بــرای تعییــن دقیــق بــازه ماســه شــیلی الیــه ای از نمــودار 
تصویرگــر مقاومتــی از نــوع OBMI اســتفاده شــد. بــا توجــه بــه بررســی 
ــازه عمقــی 2826/٥- 282٥ متــر حفــار دارای  انجــام شــده، ایــن چــاه ب

ماســه شــیلی الیــه ای اســت.

5- آنالیز با روش نمودارهای مربعی با رزولوشن باال
مراحــل مختلــف روش نمودارهــای مربعــی بــا رزولوشــن بــاال در ادامــه 

توضیــح داده شــده اســت.
■ تعییــن مقادیــر نمودارهــای مختلــف بــرای ســازندهای شــیل و ماســه 

تمیــز ضخیــم 
■  نمودارهــای مربعــی بهینــه بــا رزولوشــن بــاال، بــرای بــازه مــورد نظــر 

ــا اســتفاده از برنامــه Matlab تعییــن می شــود. ب
■  نمودارهــای مربعــی بهینــه بــا رزولوشــن بــاال بــرای بــازه مــورد نظــر 
رســم و بــا نــرم افــزار Geolog7/2  و روش Deterministic  ایــن 
Determinis�  نمودارهــا آنالیــز می شــود. بــرای محاســبه بــه روش

ــا اســتفاده از نمــودار متقاطــع  tic، ابتــدا حجــم شــیل، ســپس تخلخــل ب
چگالــی مخصــوص ســازند/ نوتــرون اصالحــی و اشــباع آب بــا اســتفاده 

ــود.  ــبه می ش ــی محاس ــول آرچ از فرم
شـــکل-17 نمودارهـــای مربعـــی بهینـــه بـــا رزولوشـــن بـــاال محاســـبه 
ـــوژی(،  ـــباع آب، لیتول ـــل، اش ـــی )تخلخ ـــز پتروفیزیک ـــج آنالی ـــده، نتای ش
توزیـــع نمـــودار T2 حاصـــل از ابـــزار CMR و تصویـــر اســـتاتیک حاصـــل 
ـــی ٥,2826-282٥  ـــازه عمق ـــب در ب ـــه ترتی ـــر ب ـــای تصویرگ از نموداره

2825 - 2826/5
)m( بازه عمقی  

پارامتر
 

1/٥6RT Shale

٠/2٥RT Sand

1٠٠CGR Shale

1٥CGR-Sand

2/٥1RHOB Shale

2/23RHOB Sand

٠/3NPHI Shale

٠/22NPHI sand

مقادیر نمودارهای مختلف برای ماسه و شیل ضخیم اطراف بازه ماسه 1
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٠/٠736/٥611/31٠/143/624/٥٠/276 282٥- 2826/٥

2
میانگین خواص پتروفیزیکی با استفاده از نمودارهای رزولوشن باالی مربعی در 

دو حالت با اعمال حدود برش مناطق و بدون اعمال حدود برش



74 

ــل از  ــای حاصـ ــاس الیه هـ ــد. براین اسـ ــان می دهـ ــار را نشـ ــر حفـ متـ
ـــر  ـــا تصوی ـــی را ب ـــق مطلوب ـــاال- تطاب ـــه روش ب ـــی -ب ـــز پتروفیزیک آنالی
اســـتاتیک حاصـــل از نمودارهـــای تصویرگـــر نشـــان می دهنـــد. 
همچنیـــن توزیـــع T2 حاصـــل از نمـــودار CMR در بازه هـــای عمقـــی 
ــه  ــاهده می شـــود کـ ــه مشـ ــا چنـــد کوهانـ ــه حالـــت دو یـ مذکـــور بـ
نشـــان دهنده وجـــود ماســـه های شـــیلی الیـــه ای در بازه هـــای عمقـــی 
مذکـــور اســـت. جـــدول-2 نتایـــج حاصـــل از میانگین گیـــری بـــه دو 
ـــق  ـــرش مناط ـــدود ب ـــال ح ـــا اعم ـــرش و ب ـــدود ب ـــال ح ـــدون اعم روش ب
ــباع آب ≥٠/٥ و حجـــم رس ≥ ٠/٥( را بـــر  )تخلخلـــل ≤ ٠/٠4٥، اشـ
ـــی  ـــاالی مربع ـــن ب ـــای رزولوش ـــز نموداره ـــل از آنالی ـــج حاص روی نتای
در بازه هـــای عمقـــی کـــه ماســـه شـــیل الیـــه ای وجـــود دارد، نشـــان 

می دهـــد.
همـان طـور کـه در جـدول-3 در حالـت اعمـال حـدود بـرش مناطـق 
مشـاهده می شـود، تخلخـل مفیـد میانگیـن در حـدود 22 تـا 24 درصـد 
و اشـباع آب بیـن 41/2 تـا 43/6 درصـد بـوده کـه نشـان دهنده وجـود 
هیدروکربـور با اشـباع آب باال اسـت. هـم چنین در حالت بـدون اعمال 
حـدود بـرش تخلخـل مفیـد بین 9 تـا 11 درصد با اشـباع آب بیـن ٥3 تا 

٥6 درصـد محاسـبه می شـود.

نتیجه گیري
تولیـد  و  ذخیـره  توانایـی  نازک الیـه،  الیـه ای  شـیلی  ماسـه های   -1

دارنـد. را  هیدروکربـن 
2- روش نمودارهــای مربعــی بــا رزولوشــن بــاال، تعــدادی نمــودار 
ــی  ــج ارزیاب ــای رای ــر و نموداره ــای تصویرگ ــتفاده از نموداره ــا اس ب
ــا  ــن نموداره ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــرده ک ــاد ک ــزن ایج ــی مخ پتروفیزیک
ــی آن  ــات پتروفیزیک ــیل و خصوصی ــه و ش ــق ماس ــل دقی ــوان مح می ت
نظیــر تخلخــل و اشــباع ســیاالت در توالــی ماســه شــیل الیــه ای را 

ــرد. ــبه ک محاس
3- بــه دلیــل وجــود محاســبات پیچیــده ریاضــی و حجم زیاد محاســبات 
در روش نمودارهــای مربعــی بــا رزولوشــن بــاال، انجــام محاســبات آن 
ــا غیرممکــن اســت. بنابرایــن در ایــن مطالعــه  ــه صــورت دســتی تقریب ب
ــث  ــه باع ــد ک ــی ش ــبات طراح ــام محاس ــرای انج ــه ای ب ــزار یاران نرم اف

ــود. ــبات می ش ــت محاس ــش دق ــان و افزای ــی در زم صرفه جوی
4- تعییــن تعــداد میله هــای هیســتوگرام، پارامتــر مهــم و تأثیرگــذاری در 
ــاد اســت. بنابرایــن  ــا رزولوشــن زی جــواب روش نمودارهــای مربعــی ب
ــا  ــد ت ــن ش ــا تعیی ــوع داده ه ــوم مجم ــک س ــا ی ــر ب ــا براب ــداد میله ه تع

ــد. ــق باش ــا دقی جواب ه
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