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مطالعه و بررسیتوالیهای ماسه شیلی الیهای در میدان نفتی اهواز
با استفاده از روش نمودارهای مربعی با رزولوشن باال
سعیدپرویزی قلعه* ،شرکت نفت فالت قاره محمد صادق عظیمی فر ،مهندسی نفت محسن صیدمحمدی ،شرکت نفت مناطق مرکزی

الیههــای نــازک ماســهای مابیــن رس توانایــی تولیــد هیدروکربــن داشــته و اگــر ایــن الیههــا
بهخوبــی مطالعــه و بررســی شــوند ،میتــوان هیدروکربــن از آنهــا تولیدکــرد .غالب ـاً ایــن الیههــا بــه
دلیــل ضخامــت کــم الیــه و رزولوشــن کــم ابزارهــای نمودارگیــری ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن
در روشهــای معمــول ،نادیــده گرفتــه شــده و تنهــا میانگیــن خــواص ایــن الیههــا محاســبه میشــود
کــه ایــن باعــث ایجــاد خطــا در پیشبینــی از میــزان نفــت وگاز موجــود در الیههــا میشــود .بــرای
بررســی و آنالیــز بهتــر ایــن الیههــا و باالبــردن تــوان تولیــد از مخــزن ،روشهــای مختلفــی وجــود
دارد و بــا اســتفاده از ایــن روشهــا ،میتــوان توالــی ماســه شــیلی الی ـهای را بــه خوبــی شناســایی و
خــواص پتروفیزیکــی آنهــا را محاســبه کــرد .در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از روش نمودارهــای مربعــی
بــا رزولوشــن بــاال ،توالیهــای ماس ـهای شــیلی نــازک الیــه ( )LSSمــورد بررســی و مطالعــه قــرار
گرفــت .بــا اســتفاده از ایــن روش بــرای چهــار نمــودار نوتــرون ،چگالــی ،مقاومــت ویــژه و گامــا،
نمودارهــای مربعــی تهیــه شــد و بــا اســتفاده از نرمافــزار  ،Geolog 7/2نمودارهــای مربعــی ســاخته
شــده آنالیــز و بررســی شــدند .بــه دلیــل وجــود محاســبات پیچیــده ریاضــی و حجــم زیــاد محاســبات
در روش آنالیــز نمودارهــای مربعــی بــا رزولوشــن بــاال ،انجــام محاســبات آن بــه صــورت دســتی
تقریبــاً ناممکــن اســت .بنابرایــن در ایــن مطالعــه نرمافــزار کامپیوتــری جهــت انجــام محاســبات
طراحــی شــد کــه باعــث صرفهجویــی در زمــان و افزایــش دقــت محاســبات میشــود.
توالیهــای ماس ـهای شــیلی نازکالیــه بهعنــوان یکــی از منابــع عظیــم
نفتــی در برخــی از نقــاط دنیــا بــه حســاب میآینــد .مشــکل عمــده
در بحــث ماســههای شــیلی نازکالیــه ،نحــوه اکتشــاف و شناســایی
آنهــا اســت .ســختی و پیچیدگــی در آنالیــز پتروفیزیکــی ماســههای
شــیلی نازکالیــه بــه ایــن دلیــل اســت کــه الیههــای مجــاور ماســه و
شــیل روی ابزارهــای نمودارگیــری باهــم تأثیــر میگذارنــد و جوابــی
کــه ابزارهــای نمودارگیــری میدهنــد میانگینــی از خــواص تمامــی
الیههــای نــازک اســت.
بــه دلیــل اثــر همزمــان الیههــای نــازک ماســه و شــیل مجــاور بــر روی
ابزارهــای نمودارگیــری ،مقــدار مقاومــت افقــی کــه توســط نمودارهــای
رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن اندازهگیــری میشــود ،کمتــر از
مقــدار واقعــی مقاومــت ماســه در توالیهــای ماســهای شــیلی الیــهای
دارای نفــت اســت .ایــن اختــاف بــه دلیــل رســانایی بــاالی شــیلها
نســبت بــه ماسـهها بــوده و در این حالــت قرائــت ابزارهــای نمودارگیری
بیشــتر تحــت تأثیــر شــیلها قــرار میگیرنــد .مدلهــای مختلفــی بــرای
بررســی تأثیــر حجــم شــیل روی مقاومــت افقــی وجــود دارد کــه بیشــتر
ایــن مدلهــا بــرای ماســههای شــیلی بــا شــیل پراکنــده توســعه یافتــه
اســت ( Dual_ Water ، Waxman_ Smitو .)...ایــن مدلهــا دقــت
*
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واژگان کلیدی:

توالــی ماســه شــیلی الیـهای ،نمودارهــای
مربعــی بــا رزولوشــن بــاال ،خــواص
پتروفیزیکــی ،نمودارهــای رایــج ارزیابــی
پتروفیزیکــی مخــزن ،نرمافــزار متلــب

کافــی بــرای ماســههای شــیلی الیــهای فراهــم نکــرده و مقــدار نفــت
موجــود را کمتــر از مقــدار واقعــی پیشبینــی میکننــد .بــرای غلبــه بــر
ایــن مشــکل Poupon ،و همکارانــش (ســال  )1954یــک رابطــه بیــن
ماســه و شــیل رســانای الیـهای پیشــنهاد دادنــد .در ایــن مــدل الیههــای
ماســه و شــیل بــه صــورت توالــی شــیل و ماســه و عمــود بــر چــاه فــرض
شــده اســت]1[ .
)(1

) δt=δsh×Csh+δsd×(1-Csh

 :δtمقدار رسانایی الکتریکی کلی
 :δshرسانایی الکتریکی شیل
 :Cshحجم شیل
 :δsdرسانایی الکتریکی ماسه
بــا تغییــر معادلــه بــاال براســاس رســانایی الکتریکــی ماســه ،مقــدار اشــباع
هیدروکربــن در الیههــای ماســهای توالیهــای شــیلی نازکالیــه
محاســبه میشــود .ایــن مــدل بــرای چاههــای عمــودی ایجــاد شــده و
محدودیــت عمــده آن در چاههــای افقــی اســت.
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مشــکل عمــده توالیهــای ماسـهای شــیلی نازکالیــه وقتــی اســت کــه
ضخامــت الیههــای ماســه و شــیل کمتــر از رزولوشــن قائــم ابزارهــای
نمودارگیــری باشــد .شــکل 1-رزولوشــن قائــم ابزارهــای مختلــف
نمودارگیــری و انــواع توالــی الیههــا براســاس ضخامــت را نشــان
میدهــد .ایــن شــکل کــه توســط آقــای  Passeyو همکارانــش ارائــه
شــده ،الیههــا بــه ســه دســته تقســیمبندی شــدهاند .توالــی الیههــای
نــازک ،توالــی الیههــای ضخیــم و توالــی الیههــای خیلــی نــازک یــا
ورقــهای .بــا توجــه بــه مقــدار رزولوشــن قائــم مربــوط بــه هــر ابــزار
نمودارگیــری ،میتــوان ابــزار مناســب بــرای آنالیــز دقیــق پتروفیزیکــی
هــر نــوع توالــی الیــه را انتخــاب کــرد [.]2
بــا توجــه بــه شــکل ،1-ا ابزارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن،
در الیههــای ضخیــم بــه خوبــی جوابگــو هســتند ،امــا در الیههــای
خیلــی نــازک دچــار خطــا میشــوند .بــرای بررســی و آنالیــز بهتــر
ایــن الیههــا و باالبــردن تولیــد از ایــن مخــازن ،روشهــای مختلفــی
وجــوددارد کــه میتــوان بــا ایــن روشهــا ،الیههــا را بهخوبــی
شناســایی وخــواص پتروفیزیکــی آنهــا را محاســبه کــرد .روشهایــی
کــه بــرای بررســی توالیهــای ماســه شــیلی الیــهای وجــود دارد
عبارتنــد از [:]3-5
■ روشهای مغزهگیری
■ روش نمــودار تصویرگــر ( )Imageو آنالیــز نمــودار مربعــی بــا
رزولوشــن بــاالی حاصــل از آن
■ آنالیز Thomas- Stieber
■ استفاده از نمودار NMR
■ روش ناهمسانی مقاومت ویژه

()3
یکــی از آنالیزهــای مــورد اســتفاده کــه بــا دقــت باالیــی خصوصیــات
پتروفیزیکــی توالــی ماســه شــیلی الیــهای را محاســبه میکنــد ،روش
آنالیــز نمــودار مربعــی بــا رزولوشــن بــاالی حاصــل از نمودارهــای
تصویرگــر مقاومتــی اســت .در ایــن روش بــا اســتفاده از نمودارهــای

1

رزولوشن قائم ابزارهای نمودارگیری و انواع توالی الیهها بر اساس
ضخامت

 -1نمودارهای مربعی با رزولوشن باال

نمودارهــاي تصويرگــر از مهمتريــن ابزارهــا در زمينــه اكتشــاف،
حفــاري و توســعه مخــازن نفتــي هســتند .ابــزار تصويرگــر ويژگيهــاي
فيزيكــي خــاص ماننــد مقاومــت ،زمــان بازگشــت ســيگنال صوتــي
و  ...را از ســازند اندازهگيــري و ســپس دادههــاي ثبــت شــده را بــه
صــورت فرمتهــاي اســتاندارد ،ذخيــره ميكنــد .در حــال حاضــر
اســتفاده از انــواع تصويرگرهــا ،شــرکتهای نفتــی را از انجــام عمليــات
مغزهگيــري در بســياري از مــوارد بينيــاز كــرده اســت..با اســتفاده از
ایــن نمودارهــا ،میتــوان محــل توالــی ماســههای شــیلی الیــهای را
تشــخیص داد .شــکل 2 -تصویــری از توالــی ماســه شــیلی الیـهای را در
نمودارهــای تصویرگــر مقاومتــی نشــان میدهــد.
بــا اســتفاده از نمــودار تصویرگــر میتــوان ســاختار توالــی الیــهای را
بــه خوبــی مشــاهده کــرد و ضخامــت قســمتهای ماســه و شــیل را
اندازهگیــری و نســبتهای حجمــی و مقــدار  Net/Grossرا محاســبه
کــرد.
()2
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حاصــل از ترکیــب نمودارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن
(بــا قابلیــت تفکیــک قائــم کــم) و نمودارهــای تصویرگــر مقاومتــی (بــا
قابلیــت تفکیــک قائــم زیــاد) کــه از توالیهــای ماســه شــیلی الی ـهای
برداشــت شــدهاند ،میتــوان بــه طــور دقیــق خصوصیــات پتروفیزیکــی
(تخلخــل ،اشــباع ســیاالت و درصــد لیتولــوژی) ایــن توالیهــا را
محاســبه کــرد .در ایــن روش خروجــی یــک نمــودار دقیــق مربعــی
اســت کــه در ایــن نمــودار عمــق دقیــق الیههــا مشــخص اســت .بــا
توجــه بــه قابلیــت تفکیکپذیــری بــاالی نمــودار مربعــی در راســتای
قائــم میتــوان خــواص پتروفیزیکــی الیههــای ماســهای شــیلی را
بــه طــور دقیــق محاســبه کــرد .در ایــن قســمت روش اســتخراج و

محاســبه نمــودار مربعــی حاصــل از ترکیــب نمودارهــای رایــج ارزیابــی
پتروفیزیکــی مخــزن بــا نمودارهــای تصویرگــر مقاومتــی شــرح داده
میشــود [.]6
همانطــور کــه گفتــه شــد ،نمودارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی
مخــزن بــا توجــه بــه قابلیــت تفکیکپذیــری قائــم پایینــی کــه دارنــد ،از
خصوصیــات فیزیکــی ســازندهای مجاورشــان میانگینگیــری میکننــد
و نمیتواننــد توالیهــای نــازک الیــه از جملــه ماســههای شــیلی
الیـهای را از یکدیگــر تفکیــک کننــد .بنابرایــن در آنالیــز پتروفیزیکــی
ایــن نمودارهــا خطــا ایجــاد شــده و آنهــا بــه صــورت الیههــای ماسـهای

5

3

نمایی از توالی ماسهای شیلی نازک الیه

4

نتایج آنالیز با روش نمودارهای رایج و نمودارهای مربعی در توالی
ماسه شیل نازک الیه

6

هسیتوگرام حاصل از مقاومت ویژه نمودار تصویرگر مقاومتی

نحوه نمایش ناحیهها بر روی نمودار
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7

نمایش میانگینها بر روی نمودار

8

نمودار مربعی اولیه با رزولوشن باال

9

نمایی از نحوه شناسایی مقادیر نمودارهای مختلف برای رخسارههای
تعریف شده در توالی ماسه شیلی الیهای

شــیلی بــا خصوصیــات غیــر واقعــی محاســبه میشــوند .همانگونــه کــه
در شــکل 4-نشــان میدهــد ،در صــد ســیاالت (گاز و آب) و عمــق
دقیــق آنهــا در روش معمــول بــا روش نمودارهــای مربعــی بــا رزولوشــن
بــاال بــه شــدت متفــاوت اســت .بنابرایــن اســتفاده از روش نمودارهــای
مربعــی بــا رزولوشــن بــاال در شناســایی عمــق دقیــق ،وجــود و درصــد
هیدروکربــن در توالــی هــای ماســه شــیلی الیــهای کمــک خواهــد
کــرد.
جهــت اســتخراج نمــودار مربعــی ابتــدا بایــد بــا اســتفاده از نمــودار
تصویرگــر مقاومتــی کــه تفکیکپذیــری قائــم باالیــی دارد ،محــل مــرز
الیههــا شــخص شــود .بنابرایــن هیســتوگرام مقاومــت ویــژه حاصــل از
نمــودار تصویرگــر مقاومتــی بــرای توالــی ماســه شــیلی الی ـهای رســم
میشــود .ســپس محــل تغییــر فراوانــی (ابتــدا و انتهــای هرکوهــان)
بــه عنــوان مــرز ناحیههــا در نظــر گرفتــه شــده و مقــدار عــددی ایــن
قســمتها را بــه عنــوان حــد برشــی ( )cut-offآن ناحیــه تعییــن
میشــود .شــکل 5-نحــوه دســتهبندی بــر روی هیســتوگرام حاصــل از
مقاومــت ویــژه نمــودار تصویرگــر مقاومتــی را نشــان میدهــد .الزم بــه
ذکــر اســت کــه مرزبنــدی هیســتوگرام بــه تعــداد میلههــا ( )binبســتگی
دارد کــه تعــداد میلههــا پــس از بررســی ،بــا انتخــاب حالــت بهینــه تعییــن
میشــوند .نواحــی کــه بــا خــط قرمــز مشــخص شــدهاند بــه عنــوان مــرز
الیههــا و مقــدار عــددی ایــن ناحیههــا بــه عنــوان حــد برشــی آن ناحیــه
اســت .هــر کــدام از ناحیههــای بیــن حــدود برشــی یــک الیــه درنظــر
گرفتــه شــده و مقــدار میانگیــن مقاومــت هــر ناحیــه محاســبه شــده و بــا
 a1, a2, a3مشــخص میشــود .ســپس نمــودار مقاومــت ویــژه در برابــر
عمــق ،بــرای توالــی ماســه شــیلی نازکالیــه رســم میشــود و مقــدار
حــدود بــرش بــر روی محــور افقــی نمــودار مشــخص میشــود .بــا
ترســیم خطــی عمــود بــر حــدود بــرش میتــوان ،ناحیههــا را روی ایــن
نمــودار مشــخص کــرد .شــکل 6-ارتبــاط بیــن هیســتوگرام بــا نمــودار
اصلــی و مــرز الیههــا را نشــان میدهــد .برایناســاس محــل تالقــی
نمــودار مقاومــت ویــژه بــا حــدود بــرش مــرز الیههــا اســت .نواحــی
کمتــر از حــد برشــی ناحیــه 1-بــا  ،aحــدود برشــی ناحیــه 2-بــا  bو
بیشــتر از حــدود برشــی ناحیــه 2-بــا  cنشــان داده میشــود و مقــدار
 a1را بــه  ،aمقــدار  a2بــه  bو مقــدار  a3را بــه  cنســبت داده و نمــودار
مقاومــت مطابــق بــا شــکل 7-رســم میشــود.
بــا رســم نمــودار مقاومتــی حاصــل از جمــع نمودارهای نشــان داده شــده
در شــکل ،7-مقاومــت هــر الیــه بــر حســب عمــق رســم میشــود .ایــن
نمـ�ودار ،نمـ�ودار مربعـ�ی اولیـ�ه بـ�ا رزولوشـ�ن بـ�اال( (�Basic High Res
 )olution Square Logاســت( .شــکل )8-در مرحلــه بعــد بایــد نــوع
لیتولوژیهــای ایــن الیــه و تعییــن رخســاره ( )faceمشــخص شــود .ابتــدا
نــوع لیتولوژیهــای موجــود در توالــی نازکالیــه مشــخص میشــود.
بــا اســتفاده از دادههــای مغــزه در همــان چــاه یــا چاههــای مجــاور،
یــا اطالعــات حاصــل از کندههــای حفــاری ( )Cuttingمیتــوان
نــوع لیتولوژیهــا را تخمیــن زد .همچنیــن بــا اســتفاده از نمودارهــای
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متقاطــع ( )Cross Plotسنگشناســی حاصــل از نمودارهــای رایــج
آنالیــز پتروفیزیکــی مخــزن (رزولوشــن کــم) میتــوان نــوع لیتولــوژی
موجــود در الیههــای نازکالیــه را تخمیــن زد.

10

تابع پاسخ عمودی مشخص برخی از نمودارها

11

نحوه ایجاد نمودار باز تولید از عملیات کانوولوشن

12

نمودار قرمز نمودار بازتولید بهینه و نمودار آبی نمودار اصلی با
رزولوشن کم

بــه عنــوان مثــال در توالــی ماســه شــیلی الی ـهای ،لیتولوژیهــای ماســه
و شــیل وجــود دارد .بــا توجــه بــه اینکــه لیتولوژیهــای موجــود در
توالــی ماســه شــیلی الیــهای بــا لیتولــوژی الیههــای ضخیــم مجــاور
از لحــاظ ماهیــت رســوبگذاری مشــابهت دارنــد ،لــذا خصوصیــات
پتروفیزیکــی مشــابهی خواهنــد داشــت .بنابرایــن پــس از تعییــن نــوع
رخســاره بــرای هــر ناحیــه ،مقــدار نمودارهــای بــا رزولوشــن کــم
هــر لیتولــوژی بررســی شــده و مقادیــر بیشــینه و کمینــه آنهــا بدســت
میآیــد .بــرای نمونــه ،در مــورد نمــودار  ،CGRمقــدار  CGRدر الیــه
شــیلی ضخیــم اطــراف توالــی ماســه شــیلی الیــهای بررســی کــرده و
مقــدار آن در ایــن بــازه بدســت میآیــد .ســپس ایــن محاســبه بــرای
الیــه ماســهای ضخیــم اطــراف توالــی ماســه شــیلی الیــهای انجــام
میشــود .در شــکل 9-در بازههایــی کــه بــا حــرف  Xنشــان داده
شــده ،خصوصیــات ماســه ضخیــم اســتخراج شــده اســت .در خصــوص
ســایر نمودارهــا مثــل نوتــرون ،دانســیته و ...نیــز هماننــد نمــودار CGR
مقادیــر انــدازه میشــود .بــرای نمــودار مقاومــت ،مقاومــت شــیل از
مقــدار مقاومــت حقیقــی ســازند ( )Rtالیههــای ضخیــم اطــراف توالــی
ماســه شــیلی الیــهای و مقاومــت ماســه از مقــدار مقاومــت حقیقــی
ســازند ( )Rtالیــه هــای ضخیــم ماس ـهای اطــراف توالــی ماســه شــیلی
الیــهای محاســبه میشــود [ .]7بــا مقادیــری کــه بــرای نمودارهــای
مختلــف ماســه و شــیل تعییــن شــد ،مقــدار بیشــینه و کمینــه بــرای هــر
الیــه در توالــی ماســه شــیلی الیــهای تعریــف میشــود .برایناســاس
در نمودارهــای  ،CGRنوتــرون و چگالــی ســازند ،مقادیــر متعلــق بــه
الیــه ضخیــم شــیل را بیشــینه و مقادیــر قرائــت شــده از الیههــای ضخیــم
ماســه را کمینــه میباشــد .در خصــوص نمــودار مقاومــت حقیقــی
ســازند بســته بــه اشــباع ســیاالت در ناحیههــای ماســهای و شــیلی،
مقــدار مقاومــت حقیقــی ســازند در ناحیــه شــیلی میتوانــد بیشــینه یــا
کمینــه باشــدکه پــس از مقایســه مقادیــر قرائــت شــده از ناحیههــای
شــیلی و ماسـهای ضخیــم اطــراف توالــی ماســه شــیلی الیـهای ،مقادیــر
بیشــینه وکمینــه تعییــن میشــود .ســپس از محدودههــای تعییــن شــده
بــرای هــر نمــودار در هــر رخســاره ،جهــت بهینــه کــردن نمودارهــای
مربعــی بــا رزولوشــن بــاال اســتفاده میشــود.
بــا توجــه بــه وجــود تابــع پاســخ عمــودی مشــخص بــرای هــر ابــزار
( ،)Vertical tool response functionجهــت بهینهســازی نمودارهــای
مربعــی بــا رزولوشــن بــاال بــرای هــر ابــزار از عملیــات کانوولوشــن
( )convolutionاســتفاده میشــود و بــا ضــرب تابــع پاســخ عمــودی هــر
ابــزار در نمــودار مربعــی بــا رزولوشــن بــاال ،نمــودار جدیــدی ایجــاد
مــی شــود ایــن نمــودار را نمــودار بــاز تولیــد ()reconstructed log
مینامنــد .شــکل 10-تابــع پاســخ عمــودی مشــخص بــرای ابزارهــای
نوتــرون ،چگالــی ســازند ،پرتــو گامــا و مقاومتــی را نشــان میدهــد.
پــس از محاســبه تابــع بــاز تولیــد ،ایــن نمــودار ،بــا نمــودار اصلــی بــا
رزولوشــن کــم مقایســه میشــود .اگــر اختــاف ایــن دو نمــودار کــم
باشــد ،نمــودار بــاز تولیــد را بــه عنــوان نمــودار بــاز تولیــد بهینــه در
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نظــر گرفتــه و نمــودار مربعــی کــه نمــودار بــاز تولیــد بهینــه از آن
بدســت میآیــد نمــودار مربعــی بهینــه نامیــده میشــود .ســپس آنالیــز و
محاســبات رایــج پتروفیزیکــی بــر روی ایــن نمــودار مربعــی بهینــه انجــام
و جوابهــا ،نتایــج نهایــی آنالیــز توالــی ماســه شــیلی الی ـهای خواهــد
بــود .در صــورت اختــاف زیــاد نمــودار بازتولیــد بــا نمــودار اصلــی بــا
رزولوشــن کــم ،نمــودار مربعــی را بــا توجــه بــه بیشــینه و کمینههــای
مرحلــه قبــل تغییــر داده و ســپس بــا عملیــات کانوولوشــن نمــودار بــاز
تولیــد جدیــدی بدســت میآیــد .بــا مقایســه مجــدد نمــودار بازتولیــد بــا
نمــودار اصلــی بــا رزولوشــن کــم و محاســبه اختــاف آن ،عملیــات تــا
کاهــش اختــاف بیــن دو نمــودار تکــرار میشــود تــا نمــودار بازتولیــد
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13

شماتیک مراحل مختلف محاسبه نمودار مربعی بهینه با رزولوشن باال

14

شمای گرافیکی برنامه ایجادکننده نمودارهای مربعی با رزولوشن باال

بهینــه و متناظــر بــا نمــودار مربعــی بهینــه بدســت آیــد .ایــن فرآینــد
بــرای ســایر نمودارهــا بــه صــورت مجــزا انجــام میشــود.
 -2برنامه رایانهای تولید نمودارهای مربعی با رزولوشن باال

تولیــد نمودارهــای مربعــی یــک روش تکــرار شــونده و زمانبراســت

15

نقشه میادین نفتی ایران

16

شمای توالی ماسه شیل نازک الیه در نمودار تصویرگر

17

نتایج آنالیز نمودارهای مربعی با رزولوشن باال
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کــه نیــاز بــه محاســبات ریاضــی پیشــرفته دارد .بنابرایــن یــک برنامــه
رایانـهای بــا اســتفاده از نــرم افــزار متلــب ( )Matlab 2014بــرای ســاخت
دقیــق نمودارهــای مربعــی طراحــی شــد .ایــن برنامــه میتوانــد تمــام
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 میلههــای هیســتوگرام بــه عنــوان ورودی اولیــه
بــه برنامــه تغذیــه میشــود .ســپس نمودارهــای مربعــی محاســبه شــده
در کنــار نمودارهــای بــا رزولوشــن کــم رســم میشــود .ایــن برنامــه
بــه طــور قابــل مالحظ ـهای میتوانــد بــه مهندســان پتروفیزیکــی بــرای
آنالیــز ماسـههای شــیلی الیـهای کمــک کنــد .حالــت گرافیکــی برنامــه
مذکــور بــرای انجــام عملیــات تولیــد نمودارهــای مربعــی طراحــی و
ایجــاد شــده کــه در شــکل 14-نمایــش داده شــده اســت.
 -3استفاده از نمودارهای مربعی در میدان نفتی اهواز

میــدان نفتــی اهــواز در اســتان خوزســتان و در جنــوب غربــی ایــران
واقــع اســت .ایــن میــدان تاقدیســی بطــول  ۶۷و عــرض  ۶کیلومتــر مربــع
از شــمال بــا میــدان رامیــن (مالثانــی) ،از شــرق بــا میــدان مــارون ،از
جنــوب بــا میادیــن شــادگان و منصــوری و از غــرب بــا میادیــن آب
تیمــور و سوســنگرد مجــاور اســت .ایــن میــدان کــه دارای رونــد شــمال
غربــی  -جنــوب شــرقی (بــه مــوازات رشــته کــوه زاگــرس) اســت،
1

مقادیر نمودارهای مختلف برای ماسه و شیل ضخیم اطراف بازه ماسه
شیلی الیهای

بازه عمقی ()m

2825 - 2826/5

پارامتر

1/56

RT Shale

0/25

RT Sand

100

CGR Shale

15

CGR-Sand

2/51

RHOB Shale

2/23

RHOB Sand

0/3

NPHI Shale

0/22

NPHI sand

با اعمال حدود برش مناطق

 Net toستون مفید اشباع
ستون مفید اشباع
تخلخل
 Grossهیدروکربن آب
هیدروکربن آب
()%
()%
()m
()%
()m

0/073

11/3 6/56

1

0/1

تخلخل Net to
(Gross )%

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

همــان طــور کــه بیــان شــد ،یکــی از کاربردهــای عمــده نمــودار
تصویــری در بحــث ماســه شــیلی الیـهای ،تعییــن محــل دقیــق الیههــای
ماســه و شــیل اســت .چراکــه ایــن نمــودار دارای رزولوشــن عمــودی
باالیــی اســت .بــرای تعییــن دقیــق بــازه ماســه شــیلی الیـهای از نمــودار
تصویرگــر مقاومتــی از نــوع  OBMIاســتفاده شــد .بــا توجــه بــه بررســی
انجــام شــده ،ایــن چــاه بــازه عمقــی  2825 -2826/5متــر حفــار دارای
ماســه شــیلی الی ـهای اســت.
 -5آنالیز با روش نمودارهای مربعی با رزولوشن باال

میانگین خواص پتروفیزیکی با استفاده از نمودارهای رزولوشن باالی مربعی در
2
دو حالت با اعمال حدود برش مناطق و بدون اعمال حدود برش
بدون در نظر گرفتن حدود برش

در افــق آســماری بصــورت دو تاقدیــس مجــزا از هــم (زیــن اســبی)
اســت .ســازند آســماری در میــدان نفتــی اهــواز در جنــوب فروافتادگــی
دزفــول شــامل بخــش ماســه ســنگی اهــواز اســت[. ]8
در میــدان اهــواز چاههــای بســیاری حفــر شــده و یکــی از چاههــا بــرای
بررســی انتخــاب شــد .در ایــن چــاه دادههــای  Imageو نمودارهــای
رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن بــه طــور کامــل وجــود دارد .بــا
توجــه بــه بررس ـیها و مطالعاتــی کــه بــر روی نمودارهــای ایــن چــاه
انجــام شــد ،مشــخص شــد کــه در ســازند آســماری ایــن چــاه ماســه
شــیلی الیــهای وجــود دارد.
در ایــن مقالــه بــازهای از ایــن چــاه کــه در آن ماســه شــیلی الیــهای
وجــود دارد ،بــا روش نمودارهــای مربعــی بــا رزولوشــن زیــاد مــورد
بررســی و آنالیــز قــرار گرفــت و پارامترهــای پتروفیزیکــی از قبیــل:
ســتون مفیــد هیدروکربنــی ( ،)Net Hydrocarbon Columnاشــباع
آب ( )Sweو تخلخــل ( )Φمحاســبه شــد.

بازهعمقی
()m

پارامتر

2825- 2826/5 0/276 24/5 43/6

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
بــا اســتفاده از برنامــه  Matlabتعییــن میشــود.
■ نمودارهــای مربعــی بهینــه بــا رزولوشــن بــاال بــرای بــازه مــورد نظــر
رســم و بــا نــرم افــزار  Geolog7/2و روش  Deterministicایــن
نمودارهـ�ا آنالیـ�ز میشـ�ود .بـ�رای محاسـ�به بـ�ه رو ش �Determinis
 ،ticابتــدا حجــم شــیل ،ســپس تخلخــل بــا اســتفاده از نمــودار متقاطــع
چگالــی مخصــوص ســازند /نوتــرون اصالحــی و اشــباع آب بــا اســتفاده
از فرمــول آرچــی محاســبه میشــود.
شـــکل 17-نمودارهـــای مربعـــی بهینـــه بـــا رزولوشـــن بـــاال محاســـبه
ش ــده ،نتای ــج آنالی ــز پتروفیزیک ــی (تخلخ ــل ،اش ــباع آب ،لیتول ــوژی)،
توزیــع نمــودار  T2حاصــل از ابــزار  CMRو تصویــر اســتاتیک حاصــل
از نموداره ــای تصویرگ ــر ب ــه ترتی ــب در ب ــازه عمق ــی 2825-2826.5
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متـــر حفـــار را نشـــان میدهـــد .برایناســـاس الیههـــای حاصـــل از
آنالی ــز پتروفیزیک ــی -ب ــه روش ب ــاال -تطاب ــق مطلوب ــی را ب ــا تصوی ــر
اســـتاتیک حاصـــل از نمودارهـــای تصویرگـــر نشـــان میدهنـــد.
همچنیـــن توزیـــع  T2حاصـــل از نمـــودار  CMRدر بازههـــای عمقـــی
مذکـــور بـــه حالـــت دو یـــا چنـــد کوهانـــه مشـــاهده میشـــود کـــه
نشـــاندهنده وجـــود ماســـههای شـــیلی الیـــهای در بازههـــای عمقـــی
مذکـــور اســـت .جـــدول 2-نتایـــج حاصـــل از میانگینگیـــری بـــه دو
روش ب ــدون اعم ــال ح ــدود ب ــرش و ب ــا اعم ــال ح ــدود ب ــرش مناط ــق
(تخلخلـــل ≥  ،0/045اشـــباع آب ≤ 0/5و حجـــم رس ≤  )0/5را بـــر
روی نتای ــج حاص ــل از آنالی ــز نموداره ــای رزولوش ــن ب ــاالی مربع ــی
در بازههـــای عمقـــی کـــه ماســـه شـــیل الیـــهای وجـــود دارد ،نشـــان
میدهـــد.
همـان طـور کـه در جـدول 3-در حالـت اعمـال حـدود بـرش مناطـق
مشـاهده میشـود ،تخلخـل مفیـد میانگیـن در حـدود  22تـا  24درصـد
و اشـباع آب بیـن  41/2تـا  43/6درصـد بـوده کـه نشـاندهنده وجـود
هیدروکربـور با اشـباع آب باال اسـت .هـم چنین در حالت بـدون اعمال
حـدود بـرش تخلخـل مفیـد بین  9تـا  11درصد با اشـباع آب بیـن  53تا
 56درصـد محاسـبه میشـود.

 -1ماسـههای شـیلی الیـهای نازکالیـه ،توانایـی ذخیـره و تولیـد
هیدروکربـن را دارنـد.
 -2روش نمودارهــای مربعــی بــا رزولوشــن بــاال ،تعــدادی نمــودار
بــا اســتفاده از نمودارهــای تصویرگــر و نمودارهــای رایــج ارزیابــی
پتروفیزیکــی مخــزن ایجــاد کــرده کــه بــا اســتفاده از ایــن نمودارهــا
میتــوان محــل دقیــق ماســه و شــیل و خصوصیــات پتروفیزیکــی آن
نظیــر تخلخــل و اشــباع ســیاالت در توالــی ماســه شــیل الیــهای را
محاســبه کــرد.
 -3بــه دلیــل وجــود محاســبات پیچیــده ریاضــی و حجم زیاد محاســبات
در روش نمودارهــای مربعــی بــا رزولوشــن بــاال ،انجــام محاســبات آن
بــه صــورت دســتی تقریبــا غیرممکــن اســت .بنابرایــن در ایــن مطالعــه
نرمافــزار یارانــهای بــرای انجــام محاســبات طراحــی شــد کــه باعــث
صرفهجویــی در زمــان و افزایــش دقــت محاســبات میشــود.
 -4تعییــن تعــداد میلههــای هیســتوگرام ،پارامتــر مهــم و تأثیرگــذاری در
جــواب روش نمودارهــای مربعــی بــا رزولوشــن زیــاد اســت .بنابرایــن
تعــداد میلههــا برابــر بــا یــک ســوم مجمــوع دادههــا تعییــن شــد تــا
جوابهــا دقیــق باشــد.

Shale Reservoir From 3D Resistivity Measurements, Image

[1] Poupon, A., Clavier, C., Dumanoir, J., Gaymard, R., and

Logs and Magnetic Resonance Technology,” SPE 107689,

Misk, A., 1970, “Log Analysis ofSand-Shale Sequences-A

Argentina, 15-18 Aprill 2007, pp 1-9.

Systematic Approach”, Journal of Petroleum Technology,

�[6] Tabanou J., Antoine J., “Method and apparatus for de

v. 22,

tecting and quantifying hydrocarbon bearing laminated

July, 1970,pp 867-881.

reservoirs on a workstation”, United States Patent 5461562,

[2] Passey, G.R., Dahlberg, K. E., Sullivan, K.B., Yin, H.,

Schlumberger Technology Corporation and Houston, Tex,

�”Brackett, R. A., Xiao, Y.H., and Guzman-Garcia, A. G,.

Oct. 24, 1995.

Petrophysical evaluation of hydrocarbon pore thickness

[7] R. Bastia, A. Tyagi, and K. Saxena, Reliance Industries

in thinly bedded clastic reservoirs “. AAPG Archie Series,

Ltd. and T. Klimentos, R. Altman, S. Alderman, and S.

No.1, Tulsa, 2006.

�Bahuguna,Schlumberger,. “Evaluation of Low-Resistivi

[3] Miguel Vielma, and Ricardo Vandini, “Hydrocarbon

ty-Pay Deepwater Turbidites Using Constrained Thin-Bed

Reserves and Production Increment in Laminated Sand/

Petrophysical Analysis”, SPE 110752, presentation at the

Shale Reservoir From 3D Resistivity Measurements, Image

2007 SPE Annual Technical Conference and Exhibition

Logs and Magnetic Resonance Technology,” SPE 107689,

held in Anaheim, California, U.S.A., November 2007, pp

Argentina, 15-18 Aprill 2007, pp 1-9.

11–14.

�[4] Coates .G, Xiao.L, Prammer.M,” NMR Logging Princi

[8] Memari, A., 2013. Evaluation of Surface Subsidence in

ples and Applications “, Halliburton,Houston U.S.A. 1999.

�One of Iran's Oil Fields Using INSAR1 Technique , Ameri

[5] Miguel Vielma, and Ricardo Vandini, “Hydrocarbon

can Journal of Oil and Chemical Technologies, 19-17.

74

نتيجه گيري

Reserves and Production Increment in Laminated Sand/

