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مقاالت علمی - پژوهشی

ه��دف از مطالع��ات پتروفیزیکي، بررس��ي کیفیت مخ��زن در بخش هاي 
مختلف س��ازند و ناحیه بندي مخزن براي تعیین مناسب ترین ناحیه ها جهت 
بهره برداري بهینه از مخزن است. نوع لیتولوژي، تخلخل کل، تخلخل مؤثر 
)مفید(، درجه ی اشباع شدگي از آب سازند2  )Sw( و هیدروکربن ها و حجم 
ش��یل، مهم ترین متغیرهایي هستند که باید جهت پي بردن به کیفیت مخزن 
در ارزیابي هاي پتروفیزیکي تعیین شوند. برآورد درست این متغیرها نقش 
مؤثري در مدل س��ازي هاي مخزن ایفا می کند؛ چراکه موفقیت بسیاري از 
فعالیت هاي اکتش��افي، حفاري، توسعه و بهره برداري از مخازن نفت و گاز 

به دقت تخمین این متغیرها بستگي دارد.
در پژوه��ش حاضر با اس��تفاده از نرم افزار ژئوالگ3 خ��واص پتروفیزیکي 
یکي از چاه ه��اي میدان نفتي بزرگی واقع در جنوب غرب کش��ور مطالعه 
ش��ده و متغیرهایي مثل ضریب سیمان ش��دگي، نماي4 اشباع، اشباع شدگي 
و لیتولوژي تعیین ش��ده اند. در میدان مورد پژوهش مطالعات و فعالیت هاي 
علمي و پژوهش��ي مختلفی انجام ش��ده که به برخي از مهم ترین آنها اشاره 
مي ش��ود. مطیعي )1382( چینه شناسي زاگرس و سازند آسماري را بررسي 
کرده است ]1[. احمدي )1384( با استفاده از روش منطق فازي، گروه هاي 
سنگي مخزني س��ازند آس��ماري را بر مبناي الگ هاي پتروفیزیکي تعیین 
کرده است ]2[. اداره ی مطالعات زمین شناسي شرکت ملي مناطق نفت خیز 
جنوب )1387(، گزارش زمین شناسي گسترشی از مجموعه ی گزارش هاي 
داخلي مناطق نفت خیز جنوب را منتش��ر کرده است. رستمي و حسني گیو 
)1390( رابطه ی ضریب سیمان ش��دگي و تخلخل حاصل از آنالیز مغزه را 

بررس��ي کرده و آنرا با روابط تجربي Shell و Boarai مقایس��ه نمودند ]3[. 
مرادزاده و همکاران )1392( به کمک داده هاي چاه نگاري و آزمایشگاهي، 
بهبود محاسبه ی اشباع آب در مخازن هیدروکربني کربناته را بررسي کردند 
]4[. احمدي و امیري بختیار )1396( از مدل رگرسیون ماشین بردار پشتیبان 

جهت تخمین اشباع شدگي آب سازند این میدان نفتي استفاده کردند ]5[.

1- اطالعات منطقه و داده هاي مورد استفاده
میدان نفتي مورد مطالعه، در س��ازند آس��ماري، در جنوب غربي رشته کوه 
زاگرس واقع ش��ده که در ناحیه ی فروافتادگي دزفول بیشترین گسترش را 
دارد ]1[. نام سازند آسماري از کوه آسماري در تنگ گل ترش در هفتکل 
خوزس��تان اقتباس ش��ده  و فروافتادگي دزفول، ساختماني در جنوب غرب 
راندگي زاگرس اس��ت که بیش��تر میادین نفتي ایران را در خود جاي داده 
اس��ت. میدان مورد مطالعه به صورت تاقدیس��ي مالیم با روند شمال غربي-

جنوب ش��رقي و در امتداد روند عموم��ي چین خوردگي هاي زاگرس قرار 
دارد. ط��ول میدان روي آخرین کنتور بس��ته ح��دود 63 کیلومتر و عرض 
آن ح��دود 5 کیلومتر اس��ت. این میدان فاقد عوارض و ش��واهد س��طحي 

چین خوردگي است.
سازند آسماري در برش نمونه یعني کوه آسماري 314 متر ضخامت داشته 
و از س��نگ آهک هاي مقاوم کرم تا قهوه اي با میان الیه هاي ش��یلي تشکیل 
شده است. به عبارت دیگر لیتولوژي غالب میدان مورد مطالعه آهک است. 
حد باالیي این سازند به صورت پیوسته به سازند گچساران و حد پاییني آن 

رضا احمدی*، دانشگاه صنعتي اراک ایوب قنبري1، دانشگاه صنعت نفت 

در پژوهش حاضر با اس��تفاده از نرم افزار ژئوالگ خواص پتروفيزيکي ش��امل ليتولوژي، حجم ش��يل، انواع تخلخل، ضريب 
سيمان شدگي، نماي اشباع آب و اشباع شدگي از آب بر اساس داده هاي چاه نگاري يك چاه در ميدان نفتي بزرگی واقع در 
جنوب غرب ايران محاسبه شد. براي محاسبه ی دقيق مقادير ضريب سيمان شدگي، نماي اشباع آب و اشباع شدگي از آب 
س��ازند، ابتدا با اس��تفاده از روش سيمندگس-پوپن بر اساس دقيق ترين مقدار تخلخل كل محاسبه شده با نمودار متقاطع 
چگالي-نوترون، ضريب سيمان شدگي محاسبه شد. استفاده از رابطه ی تجربي ناجنت براي اين منظور بدون نياز به متغير 
aRw با دقت بس��يار خوبي محاسبات روش سيمندگس-پوپن را تأييد كرد. ليتولوژي نيز با استفاده از نمودارهاي متقاطع 

چگالي-نوترون، صوتي-چگالي )ميدپالت( و M-N تعيين ش��د. جهت تعيين مقدار موجود يا فقدان ش��يل، از مقايس��ه ی 
الگ هاي مختلف تخلخل استفاده شد و بهترين شاخص تقريبي بين اين الگ ها تعيين گرديد. نتايج پژوهش نشان مي دهد 
ميانگين حجم ش��يل بر اس��اس نگار CGR در سرتاسر چاه برابر با 23/31 درصد بوده و در ناحيه ی هيدروكربني به عنوان 
بهترين ناحيه ی مخزني، حجم ش��يل بسيار كم است. با اس��تفاده از نمودار متقاطع نوترون-چگالي به عنوان بهترين روش 
تعيين تخلخل در نرم افزار ژئوالگ، در سرتاسر چاه ميانگين تخلخل كل سازند 14/35 درصد، ميانگين تخلخل مفيد 8/29 
درص��د و ميانگين تخلخل ثانويه 5/65 درصد محاس��به ش��د. در نهايت بهترين ناحيه ی مخزن��ي تعيين گرديد كه در آن 

تخلخل مفيد برابر با 10 درصد، حجم شيل 17/5 درصد و اشباع هيدروكربن تقريباً 83 درصد محاسبه شد.
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به صورت پیوس��ته به س��ازند پابده محدود مي شود. ضخامت زیاد الیه هاي 
انیدریت، نمک و مارن سازند گچساران، پوش سنگ مناسب و قدرتمندي 
را براي س��یاالت هیدروکربني سازند آس��ماري ایجاد کرده است. سازند 
آسماري سّن الیگوسن تا میوس��ن پاییني دارد و به سه واحد رسوبي عمده 
یعني آس��ماري پاییني )الیگوسن(، آس��ماري میاني )اکیتانین( و آسماري 
باالیي )بوردیگالین یا میوس��ن پیشین(تقسیم مي ش��ود. بر اساس مطالعات 
پتروگراف��ي مقاطع ن��ازک و نمودارهاي چاه پیمای��ي مختلف، به طورکلي 
مخزن آس��ماري به هشت ناحیه )الیه( تقسیم شده که هر ناحیه لیتولوژي و 
اختصاصات پتروفیزیکي مربوط به خود را دارد. ناحیه ی-1 عمدتاً کربناته 
)آهکي و دولومیتي(، نواحی-2 تا 5 عمدتاً ماسه سنگي )بخش ماسه سنگي 
اهواز(، ناحیه ی-6 مخلوطي از سنگ آهک، دولومیت، ماسه سنگ و شیل 
و نواحي-7و8 آهکي و ش��یلي اس��ت. نواحی-1،2و3 حاوي هیدروکربن 
بوده و سایر نواحی از آب اشباع هستند. ناحیه ی-2 این مخزن نسبت به سایر 

نواحی، کیفیت مخزني محسوسي دارد.
جهت دس��ت یابي به ه��دف پژوه��ش از نگارهاي چاه پیمایي مناس��ب و 
داده هاي چاه نگاري مربوطه ش��امل گاماي طبیع��يGR( 5(، گاماي طبیعي 
اصالح شدهCGR(  6(، تخلخل نوتروني7، چگالي کپه اي سازند8، زمان گذر 
امواج صوتی9 و مقاومت ویژه ی الکتریکي حقیقي س��ازند حاصل از سوند 
القایي عمیقILD(  10( مربوط به یک حلقه چاه در میدان نفتي مورد مطالعه 
استفاده شده است. متراژ حفاري این چاه 3550 متر است. عملیات مغزه گیري 
 ب��راي بخش های��ي از طول چ��اه نیز انجام ش��ده که داده ه��اي آنالیز مغزه 
)تخلخل و Sw( نیز براي فواصل مغزه گیري ش��ده ی چاه در دسترس است. 
در مجم��وع تع��داد 1211 داده ی نقطه اي )ش��امل داده هاي ش��ش س��وند 
چاه نگاري، مقادیر تخلخل و Sw اندازه گیري شده از طریق مغزه(،براي چاه 

مورد مطالعه در دسترس است.

2- روش شناسي )متدولوژي( پژوهش
در نرم افزار ژئوالگ ضریب سیمان شدگي که مبتني بر روش نمودار پیکت11 
است همیشه به درستي به دست نمي آید. بنابراین در پژوهش حاضر سعي شده 
با اس��تفاده از روابط تجربي مثل روش سیمندگس- پوپن12 ]6[ مقدار ضریب 
سیمان شدگي دقیق تر محاسبه شود که این امر در نهایت منجر به افزایش دقت 
محاس��به ی اشباع ش��دگي آب می گردد. در این پژوهش بدون داشتن مقدار 
aRw در رابطه ی آرچي ]7 و8[، ضریب سیمان ش��دگي و اشباع شدگي از آب 

مخزن و نیز نماي اشباع آب محاسبه شد. همچنین براي تشخیص حضور شیل 
از مقایس��ه ی انواع تخلخل ها استفاده ش��د و بهترین شاخص جهت تشخیص 

وجود شیل با مقایسه ی الگ هاي تخلخل به دست آمد.

2-1- تعیین نوع سنگ )لیتولوژي( سازند
از آنجا که لیتولوژي تأثیر به س��زایي روي متغیره��اي پتروفیزیکي مخازن 
دارد، شناس��ایي ن��وع لیتول��وژي س��ازندها مرحل��ه ی مهم��ی در ارزیابي 

خواص مخزني محس��وب مي ش��ود؛ زیرا مي تواند به جداسازي مناطقي با 
خصوصیات مخزني از مناطق غیرمخزني کمک کند. براي تش��خیص نوع 
لیتول��وژي روش هاي مختلفي وجود داردکه معم��والً با روش هاي تخمین 
تخلخ��ل ارتباط دارن��د. یکي از روش هاي متداول تعیی��ن نوع لیتولوژي و 
تخلخل، استفاده از نمودارهاي متقاطع13 است ]12-9[. از میان نمودارهاي 
متقاط��ع، نمودار متقاط��ع نوترون-چگالي بهترین ح��د تفکیک کاني هاي 
مختلف س��ازند را ایجاد مي کند ]13و11[. بنابراین نمودار متقاطع نوترون- 
چگالي را مي توان دقیق ترین روش غیرمستقیم براي تعیین نوع لیتولوژي و 
تخلخل به حساب آورد. در این نمودار متقاطع وجود هیدروکربن به ویژه از 
نوع گازي در س��ازند باعث مي شود که نقاط سمت گوشه ی باال به سمت 
چپ نمودار منتقل ش��وند. این انتقال در مسیر خطي به موازات خطوط هم 
تخلخل انجام مي شود. بنابراین تأثیر آن بر تخلخل ناچیز است اما در تعیین 
ن��وع لیتولوژي خطا ایجاد مي کند. همچنین وجود ش��یل در س��ازند باعث 
مي شود که نقاط به سمت گوش��ه ی پایین در سمت راست نمودار متقاطع 

منتقل شوند. 
جه��ت تعیی��ن دقیق لیتول��وژي مخزن آس��ماري در میدان م��ورد مطالعه، 
ان��واع نمودارهاي متقاطع اس��تفاده ش��دند. لیتولوژي با اس��تفاده از نمودار 
 متقاطع نوترون-چگالي )ش��کل-1(، نم��ودار صوتي-چگالي یا میدپالت 
)ش��کل-2( و نمودار M-N )ش��کل-3( تعیین و این روش ه��ا با یکدیگر 
مقایسه شدند. با توجه به اینکه روش نمودار متقاطع نوترون-چگالي بهترین 
تفکیک لیتولوژي را دارد، این روش بیش��تر تأثیر داده شد. در شکل-4 هم 
لیتولوژي کامل الگ نش��ان داده شده اس��ت. نتایج تعیین لیتولوژي سازند 
بدی��ن روش، با جن��س لیتولوژي فواصل عمقي داراي مغ��زه یا خرده هاي 
حاصل از حفاري، به صورت چش��مي مقایسه و صحت سنجي شد که نتایج 

در این فواصل مطلوب ارزیابي گردید.

2-2- تخمین حجم شیل سازند
یکي از گام هاي ضروري در ارزیابي کیفیت مخزني یک س��ازند، برآورد 
حجم ش��یل اس��ت؛ زیرا کاني هاي رس��ي به مقادیر مختل��ف روي تمامي 
نمودارها تأثیر مي گذارند. حجم ش��یل تأثیر بس��یاری بر متغیرهاي دیگر از 
جمله تخلخل، نوع س��یاالت مخزني، لیتول��وژي و تراوایي دارد ]15و14[. 
بنابراین محاس��به ی این متغیر بسیار مهم است. توزیع شیل انواع گوناگوني 

دارد که در محاسبات از مدل شیل کل استفاده شده است. 
روش هاي مختلفي براي محاسبه ی حجم شیل وجود دارد ]10[. در گذشته 
جهت محاس��به ی این متغیر از نمودار SP اس��تفاده مي شد که بعدها نمودار 
 )CGR نمودار( GR متداول گردید و امروزه بیشتر از نمودار اصالحي GR
استفاده مي شود. حجم شیل محاسبه شده از طریق GR بیشتر از CGR است؛ 
 CGR که توسط نگار( )Th( و توریوم )K( عالوه بر پتاسیم GR زیرا نگار
ثبت مي شود( اورانیوم )U( کاني هاي غیررسي رادیواکتیو مثل دولومیت را 

نیز ثبت مي کند ]11[.
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به طور کلي روش هاي محاسبه ی حجم شیل به دو دسته ی خطي و غیرخطي 
تقسیم مي شوند. در گذشته حجم شیل بر حسب نوع لیتولوژي سازند به طور 
مت��داول از طریق روابط مبتني ب��ر مقدار اندیس GR )تعریف ش��ده طبق 

رابطه ی-1( محاسبه مي شد.
)1(

GRlog-GRmin
GRmax-GRmin

IGR = 

در ای��ن رابطه GRlog مقدار GR قرائت ش��ده از روي ن��گار، GRmin مقدار 
حداقل GR )که از بخش هاي تمیز س��ازند یعني فاقد رس تعیین مي ش��ود( 
و GRmax مقدار حداکثر GR )مربوط به فواصل صددرصد رس��ي( اس��ت. 
براي تعیین حجم ش��یل انتخاب صحیح خط مبناي س��ازند شیلي )رسي( و 
خط مبناي س��ازند تمیز )فاقد رس( از اهمیت خاصي برخوردار است و در 
صورت برداشت GR در چاه، خط مبناي عاري از رس معموالً با API صفر 
ت��ا 25 و خط مبناي ش��یل با API 60 تا 100 انتخاب مي ش��ود. در پژوهش 
حاضر جهت تعیین حجم شیل سازند از نمودار پرتو گاماي طبیعي اصالح 
شده )CGR( استفاده گردید. به دلیل حجم نسبتاً زیاد رس سازند آسماري، 
براي محاس��به  ی حجم شیل این س��ازند اس��تفاده از روش خطي متناظر با 

رابطه ی-1 طبق رابطه ی-2 ]16[ منطقي تر به نظر مي رسد.

)2(
CGRlog-CGRmin
CGRmax-CGRmin

Vsh= 

متغیرهاي این رابطه نیز مثل رابطه ی-1 تعریف مي ش��وند؛ با این تفاوت که 
به جاي نمودار GR از نمودار CGR استفاده مي شود. نتایج این مرحله نشان 
مي دهد که میانگین حجم شیل سازند در سرتاسر چاه 23/31 درصد است. 
ام��ا در ناحیه ی هیدروکربني به عنوان بهترین ناحیه ی مخزني، حجم ش��یل 

بسیار کم است.

2-3- تشخیص حضور شیل بر اساس تخلخل ظاهري و تخلخل كل
تخلخ��ل دو نوع اولیه و ثانویه دارد؛ تخلخل اولیه بیش��تر در س��نگ هاي 
تبخیري در زمان رس��وب گذاري و تخلخل ثانویه اغلب در س��نگ هاي 
کربناته دیده مي شود. تخلخل ثانویه در ماسه سنگ ها نقش مهمي ندارد؛ 
چراکه ماسه س��نگ ها در مقابل تنش ها از خود خاصیت االستیکي نشان 
مي دهند. ب��راي تعیین تخلخل ظاه��ري مي ت��وان از روش  هاي صوتي، 
چگالي، نوترون-چگالي و نوترون-صوتي اس��تفاده کرد. در ستون دوم 
سمت چپ ش��کل-5 تخلخل ظاهري حاصل از روش صوتي-چگالي، 
در س��تون س��وم تخلخل ظاهري حاصل از روش هاي چگالي-نوترون و 
نوترون-صوتي و در ستون چهارم حجم شیل )Vsh( نشان داده شده است. 
در این شکل PHIA_SON/DEN تخلخل ظاهري ابزار صوتي-چگالي 
و PHIX_DN/NS تخلخ��ل ظاهري چگالي-نوت��رون/ نوترون-صوتي 
اس��ت. بر اس��اس مش��اهدات تغییرات الگ هاي تخلخل ظاهري، هرجا 

 2   تعیین لیتولوژي با استفاده از نمودار متقاطع صوتي- چگالي )میدپالت( 1   تعیین لیتولوژي با استفاده از نمودار متقاطع نوترون-چگالي
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شیل وجود داشته باشد، تخلخل ظاهري به روش صوتي بیشتر از تخلخل 
ظاهري چگالي است. مطابق شکل-5 تعیین فواصل شیلي به صورت کیفي 
از طری��ق تخلخل ظاهري به روش صوتي و چگالي، نس��بت به روش هاي 
نوترون-صوتي و چگالي-نوترون بهتر است. در نرم افزار ژئوالگ نتایج 
تعیین تخلخل به روش هاي تخلخل ظاهری14 و تخلخل براي س��ازندهاي 
تمیز یکس��ان است اما در مورد س��ازندهاي حاوی شیل از روش تخلخل 

استفاده مي شود.
براي تعیین تخلخل کل نیز طبق ش��کل-6 مي توان از روش هاي صوتي، 
چگالي، چگالي-نوترون و نوترون-صوتي استفاده کرد. همان گونه که 
در این شکل نشان داده شده با مقایسه ی الگ ها متوجه می شویم تخلخل 
کل چگال��ي و صوتي تنها زماني با هم برابر مي ش��وند که حجم ش��یل 
صد درصد باشد؛ یعني س��ازند کاماًل شیلي باشد. اما الگ هاي تخلخل 
کل ب��ه روش چگ�الي-نوت��رون و نوترون-صوتي نس��بت به الگ هاي 
تخلخل کل چگالي و صوتي به محض حضور شیل بیشتر به هم نزدیک 
مي ش��وند. مي توان نتیجه گرفت که تخلخل کل به روش هاي چگالي-

نوترون و نوترون- صوتي ش��اخص بهتري براي تش��خیص حضور شیل 
است. گفتني است که بر اس��اس مشاهدات تغییرات الگ هاي تخلخل 
کل، تخلخل کل چگالي-نوترون همواره بیشتر از تخلخل کل نوترون-

صوتي اس��ت؛ مگر در ش��یل صد درصد که با هم برابرند. با استفاده از 

نم��ودار متقاطع نوترون-چگالي به عنوان بهترین روش تعیین تخلخل در 
نرم افزار ژئوالگ، در سرتاس��ر چاه میانگین تخلخل کل سازند 14/35 
درصد، میانگین تخلخ��ل مفید 8/29 درصد و میانگی��ن تخلخل ثانویه 

5/65 درصد محاسبه شد.

 3   نمودار متقاطع M-N پیشرفته براي تعیین لیتولوژي
 :SS ،شــیل :Sh ،ســنگ آهک :LS( 4   ســتون لیتولــوژي کامــل چــاه 

ماسه سنگ و dol: دولومیت(
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2-4- تعیین اشباع آب، نماي اشباع و ضریب سیمان شدگي
اشباع ش��دگي از س��یال به صورت نس��بت حجم س��یال مورد نظر به حجم 
فضاي خالي سنگ تعریف مي شود. اشباع شدگي از سیال معموالً از طریق 
داده هاي مغزه تعیین مي ش��ود اما با استفاده از نگارهاي چاه نگاري و روابط 
تجربي موجود نیز مي توان این متغیر را تعیین کرد. در پژوهش حاضر ابتدا 
ضریب سیمان شدگي با استفاده از نرم افزار ژئوالگ و به روش نمودار پیکت 
تعیین گردید. سپس با روش سیمندگس-پوپن ضریب سیمان شدگي، نماي 
اش��باع آب و اشباع ش��دگي از آب محاسبه ش��د و بعد نتایج این دو روش 
با یکدیگر مقایس��ه ش��دند. در نهایت نواحي مخزني و غیرمخزني تعیین و 
بهترین ناحیه ی هیدروکربني مش��خص ش��د. نماي اش��باع آب در رابطه ی 

آرچي طبق رابطه ی-3 است ]4[:

)3(log)lR(
log)SW(n = -

متغیرهاي اش��باع آب نیز به دو روش مختلف تعیین شدند؛ در روش اول با 
 m اس��تفاده از مقاومت القایي و تخلخل نوت��رون از نمودار پیکت با فرض
برابر با aRw ،2 ها و متغیرهاي اشباع ش��دگي آب تعیین گردیدند. در روش 
دوم با رس��م نمودار تمام لگاریتمي مقاومت برحسب انواع تخلخل ها، ابتدا 
m با روش س��یمندگس-پوپن و سپس س��ایر متغیرهاي اشباع شدگي آب 

تعیین شدند.

2-4-1- روش نمودار پیکت
در نرم افزار ژئوالگ با استفاده از روش نمودار پیکت طبق شکل-7، نماي 
سیمان شدگي برابر با 2 به دست آمد و aRw ها در تخلخل ها و مقاومت هاي 
مختل��ف نیز در ش��کل-8 ارائه ش��ده اند. در نمودار پیکت )ش��کل-7( از 
تخلخل نوتروني اس��تفاده ش��ده که ای��ن امر باعث ایج��اد خطا مي گردد. 
بنابراین از تخلخل کل حاصل از روش چگالي-نوترون به عنوان دقیق ترین 

مقدار تخلخل کل استفاده مي شود.
اگ��ر ضریب سیمان ش��دگي، تخلخل و مقاومت حقیقي س��ازند در اختیار 

باشند، متغیر aRw به راحتي و توسط رابطه ی-4 تعیین مي شود.

)4(aRw=Øm Rt 

در روش نمودار پیکت ضریب سیمان شدگي برابر با 2 است. در این رابطه 
مثاًل در تخلخل 0/1 درصد و مقاومت 10 اهم متر aRw برابر با 0/1 به دست 
مي آید )شکل-8(. حال براي تعیین اشباع آب، جنوب غربي ترین داده ها در 
این نمودار روي خط راس��تي قرار خواهند داشت که مثاًل اشباع آب روي 
آن صد درصد است و براي ترسیم خط راست که اشباع آب روي آن 75 

 5   تعیین تخلخل ظاهري به روش هاي مختلف و تشــخیص حضور شیل 
با مقایسه ی آنها

 6   تخلخل کل حاصل از روش هاي مختلف و تشــخیص حضور شــیل با 
مقایسه آنها
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درصد است باید این خط در تخلخل صد درصد با فرض نماي اشباع برابر 
 aRw=0/05 0.2498=  س��یکل لگاریتم��ي ازlog 0.752

1 با 2 حتماً به اندازه ی 
فاصله داش��ته باشد یا مثاًل در اش��باع آب 10 درصد و تخلخل صد درصد 
aRw در این اش��باع آب، دو س��یکل لگاریتمي با aRw=0/05 فاصله داشته 

باشد. یعني aRw در اشباع آب 10 درصد برابر با 5 است.
 aRw نتایج محاس��بات اش��باع آب و نیز پتانسیل مخزني با اس��تفاده از متغیر
در نم��ودار پیکت، در جدول-1 خالصه ش��ده ک��ه aRw از تقاطع تخلخل 
نوت��رون و مقاومت در نم��ودار پیکت تعیین مي گردند و س��پس فاصله ی 
چرخه ی لگاریتم��ي این aRw ها با aRw=0/05 در اش��باع آب صد درصد 
تعیین مي شود. با فرض اینکه نماي اشباع آب برابر با 2 باشد اشباع آب در 

فواصل عمقي مختلف طبق رابطه ی-5 تعیین مي شود:

)5(=10 2اشباع آب به دست می آید
1
SW

→سیکل لگاریتمی

2-4-2- تعیین اشباع شدگي از آب با استفاده از تخلخل نوتروني
براي دقت بیش��تر تخمین تخلخل باید از نم��ودار متقاطع چگالي-نوترون 
اس��تفاده ش��ود. اما در این پژوهش جهت مقایس��ه، از تخلخل نوتروني هم 
استفاده شده اس��ت. به هر حال با رسم نمودار تمام لگاریتمي طبق شکل-9 
ش��یب خط برابر با 0/5- بوده؛ یعنی نماي سیمان شدگي برابر با 2 است. اما 

مقادیر aRw با آنچه در نمودار پیکت تعیین ش��د متفاوت است. خط راست 
این شکل از نواحي صد درصد اشباع از آب گذر کرده و aRw در تخلخل 

100 درصد تقریباً برابر با 0/13 است.
رابطه ی اشباع آب سیمندگس-پوپن در مدل شیل کل استفاده شده در این 

پژوهش طبق رابطه ی-6 است ]17[:

)6(SW =
Vtsh Vtsh
Rtsh Rtsh

aRw +Ø2 Rt 2Ø2 2Ø2
2aRw aRw

البته این در ش��رایطي است که ضریب سیمان شدگي برابر با 2 باشد وگرنه 
توان تخلخل مساوي m قرار داده مي شود؛ یعني:

)7(SW =
Vtsh Vtsh
Rtsh Rtsh

aRw +Øm Rt 2Øm 2Øm
2aRw aRw

در این رابطه Vtsh حجم شیل کل و Rtsh مقاومت شیل کل است اینجا برابر 
با 3/125 اهم متر اس��ت. مي توان رابط��ه ی-7 را براي راحتي به صورت زیر 

نیز نوشت:

)8(=Atsh

aRwØ-mSW
Rt

در این رابطه Atsh گروه شیل کل است که از رابطه ی-9 به دست مي آید:

)9(aRw

aRw+ +1=Atsh
ØmRt

ØmRt
2Btsh

B2
tsh2Btsh

که Btsh از رابطه ی-10 به دست مي آید:

)10(Btsh=
aRw
2Øm

Vtsh
Rtsh

 7   تعیین اشباع آب و سایر متغیرهاي مربوطه به روش نمودار پیکت
 8   تعییــن ضریب سیمان شــدگي بــا روش ســیمندگس و تخلخل کل 

نوترون-چگالي

 

 waR درصد درصد و تخلخل صد 10ا مثالً در اشباع آب ي فاصله داشته باشد waR=05/0از  يتميلگار
 10در اشباع آب  waR يعني. فاصله داشته باشد waR=05/0با  يتميكل لگاريس ن اشباع آب، دويدر ا

  است. 5 برابر با درصد
  

  
يچگال- مندگس و تخلخل كل نوترونيبا روش س يشدگمانيب سين ضريي: تع8شكل 

-، در جدولكتيپ نمودار در waR متغيربا استفاده از  يل مخزنيز پتانسياشباع آب و نج محاسبات يتان
و سپس  دگردنين مييتع كتيپنمودار  از تقاطع تخلخل نوترون و مقاومت در waR كهخالصه شده  1

با  .دوشيمن ييدرصد تع در اشباع آب صد waR=05/0ها با waRن يا يتميلگار يچرخه يفاصله
ن ييتع 5-يبق رابطهطمختلف  يفواصل عمقباشد اشباع آب در  2 ر بابراب اشباع آب ينمانكه يا فرض

  شود:يم
�
���
= سيكل	لگاريتمي		10 → )5(     اشباع	آب	به	دست	مي	آيد  

  

0.1

1
0.01 0.1 1 10 100

ون
وتر

ل ن
ل ك

لخ
تخ

- 
لي
گا
چ

RT /ATSH

Rt/Atsh,slope=-1/m≈-1/3
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2-4-3- تخمین متغیرهاي اشباع شدگي با استفاده از تخلخل چگالي- 
نوترون

مقدار ضریب سیمان ش��دگي با نمودار پیکت و روش سیمندگس-پوپن، در 
صورت اس��تفاده از تخلخل نوترون��ي برابر با 2 و با اس��تفاده از تخلخل کل 
چگالي-نوت��رون برابر با 3 به دس��ت آمد. براي تعیین ضریب سیمان ش��دگي 
نیز از رابط��ه ی-11 یعني رابطه ی ناجنت15 و هم��کاران براي کربنات هاي با 
تخلخل ثانویه ی حفره اي ]18[، براي سراس��ر الگ مقدار 2/9879 به دس��ت 
آم��د؛ زیرا میانگین تخلخل کل صوتي برابر با 0/055 و میانگین تخلخل کل 
چگالي-نوت��رون هم برابر با 0/1435 اس��ت. بنابراین ضریب سیمان ش��دگي 
 در سراس��ر الگ براب��ر ب��ا 3 درنظر گرفته ش��د. البته ب��راي فاصله ی عمقي

3698-3668 متري ضریب سیمان شدگي برابر با 3/8551 است. پس مي توان 
نتیجه گرفت که تخلخل ثانویه از نوع حفره اي است و عدم وجود سیکل هاي 

پرشي در الگ صوتي هم تخلخل ثانویه ی حفره اي را تأیید مي کند ]19[.

)11(= 2log
log

)ØS(
)Øt(

m

ش��کل-10 به روش سیمندگس به دس��ت آمده که شیب خط راست منفي 
معکوس، نمایش��گر ضریب سیمان ش��دگي اس��ت. براي محاسبه ی دقیق تر 
نماي اش��باع آب، باید از ضریب سیمان ش��دگي برابر با 3 و مقادیر اش��باع 
آب و aRw به دست آمده از روش سیمندگس  استفاده شود که در فواصل 
عمقي مختلف طبق جدول-2 اس��ت و باید از تخلخل مفید استفاده گردد. 
بر اس��اس اطالعات حاصل از روش هاي پیکت و س��یمندگس- پوپن، در 

  
 2  تعیین نماي اشباع شدگي به روش سیمندگس با استفاده از تخلخل

اشباع آب به روش 
aRw)m=3(VtshRtسیمندگس

تخلخل مفید 
nچگالي-نوترون

3571/75-35800/123/1387360/04825546/4070/1790931/21645

3580-35940/740/181030/13149614/464750/0409240/423

3594-35980/490/1508120/26819517/886250/2035353/96

3598-36050/220/1864880/45977428/77820/0191711/25

3605-36200/230/0062550/402131/650330/0582493/72

3620-36280/520/0417790/6153317/1718330/031361/68

3628-36410/2160/1210790/3573138/588050/1405032/16

3641-36560/390/0846150/20754532/446730/1104733/07

3656-36620/1340/0790860/210034109/38930/0569561/6

3662-36680/30/2638060/20800444/696610/0497331/4

3668-36980/170/2208330/17510899/88030/1048461/66

3698-37230/310/1237120/18386949/414340/0172291/29

  
 1   ارزیابی پتانسیل مخزنی با استفاده از داده های به دست آمده از 

روش پیکت 

تخلخل متوسط ضخامت )متر(اشباع متوسط پیکت
مستعد مخزننوترون

3571/75-35800/058/250/1881754

3580-35940/245140/2614258

3594-35980/35540/1631573

3598-36050/40870/1109649

3605-36200/79150/0490627

3620-36280/47980/1794927

3628-36410/266130/1452969

3641-36560/224150/1733578

3656-36620/26660/0783333

3662-36680/18260/1752535

3668-36980/15300/1521465

3698-37230/479250/017229
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جدول-3 مقادیر اشباع آب به ازاي مقادیر ضریب سیمان شدگي 2 و 3 نظیر 
این روش ها خالصه شده است.

عالوه ب��ر بررس��ی های قطعیت پذی��ر16 در نواحی مختلف می��دان نفتی 
 م��ورد مطالعه، نتایج به صورت ارزیابی نیز انجام ش��ده؛ به گونه ای که در 
ش��کل-10 س��تون لیتولوژي همراه با نموداره��اي چاه پیمایي و جزئیات 
پتروفیزیکي س��ازند براي چاه مورد بررس��ی رسم ش��ده تا تصمیم گیری 
درباره  ی هر ناحیه س��ریع تر انجام ش��ود. در این ش��کل به ترتیب از چپ 
به راست، س��تون اول، نمایشگر لیتولوژي سازند شامل دولومیت، آهک 
)مش��خص ش��ده با کاني شاخص کلسیت(، ماسه س��نگ و شیل بوده که 
به صورت درصد حجمي و با رنگ و الگوهاي نمایشي مربوطه نشان داده 
ش��ده است؛ س��تون دوم عمق )متراژ حفاري( چاه، س��تون سوم اندازه ی 
س��رمته ی حفاريBS(  17(یا قطر چاه و نمودار قطرس��نجي چاه18، ستون 
چهارم شامل سه نمودار زمان گذر امواج صوتي )DT(، تخلخل نوتروني 
)NPHI( و چگالي کپه اي سازند )RHOB( و ستون پنجم نمودار مقاومت 
ویژه ی حقیقي س��وند القایي عمیق )ILD( هس��تند. در س��تون شش��م نیز 
درجات اشباع شدگي آب سازند محاسبه شده توسط نرم افزار Geolog )با 
نمودار پیوس��ته ی آبي رنگ و با افزایش از راست به چپ( و اندازه گیري 
ش��ده به روش آزمایشگاهي از طریق آنالیز مغزه )دوایر توپر قرمز رنگ(، 
تخلخل مؤثر )PHIE( با نمودار پیوس��ته ی س��یاه رنگ و افزایش از چپ 
به راس��ت، حجم اشغال ش��ده ی تخلخل موثر توس��ط آب با رنگ آبي 

 9   تعیین ضریب سیمان شدگي با روش سیمندگس- پوپن و تخلخل نوترون

 

و تخلخل نوترون پوپن -مندگسيسبا روش  يشدگانميب سين ضريي: تع9شكل 
  

نوترون-يچگال با استفاده از تخلخل يشدگاشباع يهامتغير نيتخم - 3-4-3
در صورت استفاده از تخلخل  ،پوپن- مندگسيسكت و روش يبا نمودار پ يشدگمانيب سيمقدار ضر

ب ين ضرييتع يبرا دست آمد.به 3برابر با نوترون -يچگالبا استفاده از تخلخل كل  و 2برابر با  ينوترون
با تخلخل  يهاكربنات يبرا و همكاران15تناجن يابطهر يعني 11-ياز رابطه زين يشدگمانيس

 يصوتتخلخل كل ميانگين  آمد؛ زيرادست هب 9879/2سراسر الگ مقدار  يبرا ،]18[ ياحفره يهيثانو
ب ين ضريبنابرااست.  1435/0 با برابرم هنوترون -يچگالتخلخل كل ميانگين و  055/0 با برابر
 3668- 3698 يعمق يفاصله ي. البته براشدنظر گرفته در 3 با در سراسر الگ برابر يشدگمانيس

ه از نوع يتخلخل ثانوكه جه گرفت يتوان نتيپس م است. 8551/3 با برابر يشدگمانيب سيضر يمتر
د ييرا تأ ياي حفرههيهم تخلخل ثانو يصوتدر الگ  يپرش يهاكليو عدم وجود س است ياحفره

  .]19[ كنديم
)11                                                                                    (m = ���������)
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 10   نمایش ستون لیتولوژي و نمودارهاي چاه پیمایي همراه با جزئیات 
پتروفیزیکي سازند آسماري در چاه مورد مطالعه

m=2
m=3

روش سیمندگسروش پیکت

3571/57-35800/1070/1060/12

3580-35940/780/640/74

3594-35980/540/420/49

3598-36050/230/200/22

3605-36200/230/240/23

3620-36280/50/460/52

3628-36410/220/20/216

3641-36560/380/330/39

3656-36620/130/120/134

3662-36680/290/260/3

3668-36980/170/150/17

3698-37230/310/280/31

 3   مقادیر اشباع آب حاصل از روش هاي مختلف به ازاي ضرایب 
سیمان شدگي مختلف
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روش��ن و افزایش از چپ به راس��ت و بقیه ی حجم اش��غال شده تخلخل 
مؤثر توس��ط هیدروکربن هاي گازي و نفتي به ترتی��ب با رنگ هاي قرمز 
و س��بز نمایش داده شده است. بر اس��اس نتایج اطالعات نگارهاي چاه و 
نیز تمامی اطالعات زمین شناس��ي میدان نفتي م��ورد مطالعه، به طور کلي 
لیتولوژي س��ازند آس��ماري را مي توان ش��امل آهک، آهک دولومیتي، 
آهک ماسه اي، آهک ش��یلی، دولومیت آهکي، ماسه سنگ، ماسه سنگ 
آهکي، ماسه س��نگ شیلي، ش��یل و شیل ماسه سنگی دانس��ت. این نتایج 
تأییدکننده ی نتایج مراحل قبلی تعیین نوع س��نگ )لیتولوژی( س��ازند با 

استفاده از نمودارهای متقاطع است.

بحث و نتیجه گیري
بر اساس محاس��بات انجام ش��ده در فواصل عمقي 3698-3668 متري، 
بهترین نواحی مخزني شناسایي گردید که نتایج آن در جدول-4 خالصه 
ش��ده اس��ت. در ناحیه ی هیدروکربني به عنوان بهترین ناحیه ی مخزني با 
ضخامت تقریبي 30 متر از جنس آهک، تخلخل مفید 10 درصد، حجم 

شیل 17/5 درصد و اشباع هیدروکربن تقریباً 83 درصد محاسبه شد.

جمع بندي
به کارگیري نرم افزار ژئوالگ در پژوهش حاضر جهت تعیین متغیرهاي 
پتروفیزیک��ي یکي از چاه هاي میدان نفتي ب��زرگ واقع در جنوب غرب 

کشور منجر به این نتایج شد:
اس��تفاده از روش نم��ودار پیکت و مدل س��یمندگس-پوپن نتایج تقریباً 
یکساني براي اشباع شدگي از آب داشت. اما مقادیر اشباع شدگي از آب 
متناظر با ضرایب سیمان ش��دگي حاص��ل از تخلخل نوتروني و چگالي-

نوترون به روش س��یمندگس-پوپن متفاوت بود. ب��راي مخازن کربناته 
با تخلخ��ل ثانویه ی حفره اي، ضریب سیمان ش��دگي حاص��ل از روابط 
تجربي با دقت بسیار خوبي با ضریب سیمان شدگي به دست آمده از مدل 
س��یمندگس-پوپن به روش تخلخل کل چگالي-نوترون مطابقت دارد. 
بدین ترتیب ضریب سیمان ش��دگي، نماي اش��باع آب و نیز مقدار اشباع 
آب حاصل از روش سیمندگس-پوپن به جواب واقعي نزدیک تر هستند. 

hØso

  
 4  شناسایي بهترین نواحی مخزني در فواصل عمقي مختلف چاه در سازند مورد مطالعه

متغیر  
Vtsh

مدل پیکتSw با استفاده از 

Sw با استفاده از
مدل سیمندگس

تخلخل مفید 
مستعد مخزننوترون-چگالي

3571/57-35800/048250/1080/121/30/17911/3

3580-35940/1314960/850/740/149240/0410/14924

3594-35980/2681950/50/490/4080/20/408

3598-36050/4597740/2180/220/0450/020/045

3605-36200/0 40210/2260/230/670/0580/67

3620-36280/6153310/50/520/1150/030/115

3628-36410/357310/220/2161/430/141/43

3641-36560/2075450/40/3910/111

3656-36620/2100340/1330/1340/2960/0570/296

3662-36680/2080040/263.00/210/050/21

3668-36980/1751080/1740/172/490/12/49

3698-37230/1838690/2550/130/290/0170/29

hØSo hØSo
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پانویس هاپانویس ها

1. ayob_ghanbari70@yahoo.com
2. Water saturation
3. Geolog
4. Saturation exponent
5. Natural Gamma Ray
6. Compensated Gamma Ray
7. Neutron porosity 
8. Formation bulk density
9. Sonic transit time

10. Deep Induction Log
11. Pickett
12. Simandoux-Poupon
13. Cross-plots
14. Apparent Porosity
15. Nugent
16. Deterministic
17. Bit Size
18. Caliper log
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مقدارضریب سیمان شدگي براي سرتاسر طول چاه برابر با 3 به دست آمد.
بهترین تخلخل کل سازند در نرم افزار ژئوالگ از روش چگالي-نوترون 
به دس��ت آمد. تخلخل ثانویه در مخزن در سرتاس��ر طول چاه به صورت 
تخلخل حفره اي تش��خیص داده ش��د و تخلخل مفید با روش نوترون-

صوتي نس��بت به تخلخل مفید روش چگالي-نوت��رون به تخلخل مغزه 
نزدیک ت��ر بود. در نهایت بهترین ناحیه ی مخزني با ضخامت تقریبي 30 
متر و لیتولوژي غالب آهکي تعیین شد. میانگین حجم شیل محاسبه شده 

بر اس��اس نگار CGR در سرتاس��ر چاه برابر با 23/31 درصد بوده اما در 
ناحیه ی هیدروکربني به عنوان بهترین ناحیه ی مخزني، حجم شیل بسیار 
کم اس��ت. با استفاده از نمودار متقاطع چگالي-نوترون در سرتاسر چاه، 
میانگین تخلخل کل س��ازند 14/35 درصد، میانگین تخلخل مفید 8/29 
درصد و میانگین تخلخل ثانویه 5/65 درصد محاس��به ش��د. در ناحیه ی 
هیدروکربني تخلخل مفید برابر با 10 درصد، حجم شیل 17/5 درصد و 

اشباع هیدروکربن تقریباً 83 درصد محاسبه شد.


