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ضرایب المه از جمله خواص کشس��انی هس��تند که برای اولین بار توسط 
گابریل المه ی فرانسوی مطرح شدند. استفاده از این ضرایب جهت تشخیص 
سنگ ش��ناختی و س��یاالت مخزن اولین بار توس��ط گودوی و همکاران ]1[ 
مطرح ش��د. آنها ضریب اول المه )λ( را به عنوان تراکم ناپذیری خالص ماده و 
متفاوت از ضریب بالک تعریف کردند و گفتند این ضریب تنها ضریب مرتبط 
با رابطه ی هیدرواستاتیک تنش و کرنش و انتشار موج صوتی در غیاب ضریب 
برشی )نماینده ی س��ختی سنگ، μ( است. روش های مختلفی برای تخمین 
این ضرایب ارائه ش��ده که از آن جمله می توان به اس��تخراج ضرایب المه از 
وارون سازی داده های لرزه ای با استفاده از روش 4AVO )با استفاده از معادله ی 
فاتی و همکاران ]2[ برای محیط همگن و همس��انگرد یا معادله ی گالل زاده 
و همکاران ]3[ برای محیط همسانگرد عرضی با محور تقارن قائم(، استفاده 
از داده های س��رعت حاصل از توموگراف��ی بین چاهی مانند مطالعه ی ونگ و 
اس��توارت ]4[ یا لرزه نگاری دورن چاهی اش��اره کرد که تاکنون در بس��یاری 
پروژه ها مانند پروژه های ش��رکت حفاری دریایی ODP اس��تفاده شده است. 
یکی از روش های نس��بتاً جدید تخمین ضرایب المه اس��تفاده از نمودارهای 
صوتی است. نخستین موارد استفاده از این نمودارها برای محاسبه ی خواص 
فیزیکی سنگ به سال های 1960 بازمی گردد. اکنون نیز در بسیاری موارد از 
نمودارهای کندی و چگالی جهت محاس��به ی ضرایب المه و تخمین خواص 
مخزنی با اس��تفاده از نمودارهای حاصل از مطالعات افراد مختلف اس��تفاده 
می شود. از جمله ی این نمودارها می توان به نمودار تشخیص سنگ شناختی 
گ��ودوی و همکاران ]۵[، نموداره��ای λρ و Kρ کاتاه��ارا ]6[ و نمودارهای 
تکمیلی پرز و تان ]7[ در تشخیص سیاالت و سنگ مخازن اشاره کرد. با این 
وجود تخمین این ضرایب و نیز خواص مخزنی، با اس��تفاده از نمودار صوتی 

دوقطبی برش��ی )DSI(، همچنان در حد یک نوآوری به شمار می آید و کمتر 
به تنهایی و بدون همراهی داده های لرزه ای اس��تفاده ش��ده است. اما از آنجا 
ک��ه نگارهای مختلف چاه همواره اطالعات مفیدی را از محدوده ی مخزن در 
اختیار قرار می دهند انتظار می رود بتوان نتایج دقیق و نزدیک به واقعیتی در 

مورد این ضرایب از آنها به دست آورد.
در اینجا سعی شده از تخمین ضرایب المه با استفاده از نگارهای دوقطبی 
برش��ی برای تشخیص خواص مخزنی استفاده شود؛ چراکه با توجه به تمرکز 
بیشتر مخازن کربناته در ناحیه ی آسیای میانه و جنوب غرب )به ویژه ایران(، 

مطالعه ی تغییرات ضرایب المه در چنین مخازنی ضروری به نظر می رسد.

۱- انتشار امواج در محیط همگن و همسانگرد و تعیین ضرایب المه
محیط همگن و همسانگرد ساده ترین دسته از محیط های کشسان هستند 
و به عنوان پایه ای برای اس��تخراج مدل ها و روش های محاسباتی مختلف در 
تخمین ویژگی های محیط اس��تفاده می شوند. برای توصیف حرکت امواج در 

چنین محیطی می توان از معادله ی-1 بهره برد:
σij=cijkl εkl                                                                                                                                              )1(
،)z و y و x همان محورهای( j و i تنش وارد بر جس��م در جه��ات σij که 
c ضریب��ی برای ایجاد ارتباط بین تنش و کرنش و ε کرنش وارده بر جس��م 
اس��ت. با توجه به این نکته که محیط های همگن و همس��انگرد نسبت به دو 
 λ در آنها تنها به دو کمیت cijkl محور متعامد متقارن هس��تند مقدار ضریب
و μ )ضرای��ب المه( وابس��ته خواهد بود. بدین ترتی��ب در نهایت و با تقکیک 
نتایج، معادله ی توزیع تنش برای تنش های نرمال و برشی به ترتیب منجر به 

روابط-3و2 خواهد شد.
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استفاده از خواص فيزیكی محيط به ویژه مطالعه ی ضرایب المه2 است كه از جمله ضرایب كشسان محيط است و به دليل 
تشخيص خواص سنگ شناختی و نيز سياالت محيط اهميت زیادی دارد. از جمله روش های تخمين این ضرایب می توان به 
نمودارهای صوتی دوقطبی برشی3 اشاره كرد. كندی حاصل از این نمودارها در كنار داده های نگار چگالی می تواند اطالعات 
قابل توجهی را جهت تخمين ضرایب المه ی استفاده شده و همچنين مخزن در اختيار بگذارد. در این مقاله سعی شده این 
روش برای تخمين ضرایب المه و نيز مقایسه ی اطالعات سنگ شناختی و سيال حاصل از آنها با شرایط واقعی و در نتيجه 
صحت س��نجی این اطالعات در یكی از چاه های مخزن پارس جنوبی به كار رود. نتایج مطالعه تا حد بس��ياری با واقعيات 
مخزن و نيز مدل های پتروفيزیكی موجود )حاصل از ارزیابی نمودارهای آن( مطابقت دارد و بنابراین می توان استفاده از این 
ضرایب به  عنوان نشان گرهای سنگ و سيال مخزن در فهرست روش های مناسب برای توصيف ویژگی های مخزن قرار داد.
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σii=λεkk+2μεii             )2(
σij=μεij              i≠j                                                                        )3(

طبق این روابط ضرایب کشس��ان )λ و μ( در چنین محیطی به دو متغیر 
تامسنσ( ۵ و ε( بستگی دارند. بر اساس روابط-۵و4 این ضرایب به سرعت های 

امواج تراکمی )Vp( و برشی )Vs( و نیز چگالی محیط وابسته اند:
=)λ+2μ) ⁄ρ  √Vp=

λ  μ√Vs=  ⁄ 
)4(
)۵(

ضرایب المه به روش های مختلفی قابل محاس��به هس��تند که به طور کلی 
می توان آنها را در سه دسته روش های مرتبط با وارون سازی داده های لرزه ای 
س��طحی، روش های مرتبط با لرزه نگاری دورن چاهی و اس��تفاده از نگارهای 
صوتی جای داد. البته اس��تفاده از زمین آمار در تعمیم داده های یک منطقه 
به نقطه ای خاص از آن نیز روش��ی رایج محسوب می شود. نمودارهای صوتی 
دوقطبی برش��ی که برای نخس��تین بار در 1991 توسط شرکت شلمبرژه6 و 
عرضه ش��دند دسته ای از نگارهای صوتی هس��تند که امکان انتشار امواج در 
دوجهت عمود بر هم را فراهم می کنند. این ابزار از دو فرس��تنده ی دوقطبی 
عمود بر هم و هشت گیرنده در آرایش خطی تشکیل شده که امکان تولید و 
اندازه گیری سرعت حرکت امواج تراکمی و برشی در سازندهای نرم و سخت 
را فراه��م می کند. از این نگارها در ارزیابی ش��کاف ها، تخمین تخلخل و نیز 
تفسیر لرزه نگاشت های مصنوعی حاصل از روش های لرزه نگاری درون چاهی 
ی��ا تغییر دامنه با دورافت اس��تفاده می ش��ود. همچنین ب��ا توجه به کاهش 
سرعت حرکت امواج در محیط های حاوی گاز می توان از این نمودارها جهت 
شناسایی گاز در محیط نیز بهره برد. به عالوه از آنجا که سرعت حرکت امواج 
در محیط به خواص کشسان آن و از جمله ضرایب المه وابسته است می توان 

از این نمودارها جهت تخمین این ضرایب نیز استفاده کرد.

2- بررسی داده ها، آماده سازی و محاسبه ی ضرایب المه
جهت به دس��ت آوردن ضرایب المه و استفاده از آن در پیش بینی خواص 
مخزنی می توان از رابطه ی آن  با سرعت و چگالی استفاده کرد. در این مورد 
نیز برای دس��ت یابی به مقادیر س��رعت مورد نیاز و تخمی��ن ضرایب المه از 
نمودار صوتی دوقطبی برش��ی رانده ش��ده در یک��ی از چاه های مخزن گازی 
پارس جنوبی اس��تفاده ش��د و س��پس از نتایج حاصل ب��رای تعیین خواص 
مخزنی بهره گرفته ش��د. برای این منظور ابتدا با اطالعات حاصل از نگارهای 
مختلف و توسط نرم افزار تفسیری ژئوالگ )Geolog( مدل اولیه ای از مخزن 
ساخته شد و سنگ ش��ناختی مخزن و سیاالت آن در نواحی مختلف تعیین 
گردید تا مرجعی واقعی برای اطمینان از صحت محاس��بات بعدی به دس��ت 
آید. برای تهیه ی این مدل، چاه به سه ناحیه ی اصلی شیل آغار با کانی عمده 
 )K4( و ناحیه ی حاوی آب )K2,3( ناحی��ه ی مخزنی ، )K1 ایلیت )ناحیه ی
تقس��یم و هر بخش به طور جداگانه و با عملیات multimin مدل س��ازی شد. 
البته به دلیل ریزش ش��دید در بخش��ی از ناحیه ی مخزنی و تأثیرپذیری زیاد 
نموداره��ای چگالی و مقاومت ناحی��ه ی کم عمق از این ریزش، این بخش به 

دو بخش غیرمتأثر و متأثر از ریزش تقس��یم گردید. این نواحی که به ترتیب 
K2 و K3 نام گذاری شده اند اعماق 2912 تا 2960 و 2960 تا 3077 متری 
 دارن��د. بنابراین بر اس��اس مدل س��ازی که نمون��ه ای از آن در بخش K3 در 
شکل-1 ارائه شده چاه به طور کلی از کانی های کربناته ی کلسیت و دولومیت، 
ایلیت و رگه هایی از انیدریت س��اخته شده و در بخش مخزنی حاوی مقادیر 

قابل توجهی گاز است.
در مرحله ی دوم، برای محاسبه ی ضرایب المه از نمودارهای کندی امواج 
تراکمی و برش��ی و نمودار چگالی اس��تفاده ش��د. برای این کار از دو فرض 
استفاده شده؛ فرض اول محیط را همگن و همسانگرد درنظر می گیرد که در 
درجه  اول چندان دقیق به نظر نمی رس��د اما به عنوان تخمینی سریع و ساده 
می تواند اطالعات اولیه  ی مفیدی در اختیار بگذارد. البته به دلیل مشکل بودن 
اندازه گیری خواص دینامیک س��نگ ها استفاده از این فرض در صنعت نفت 
به نس��بت رایج است. فرض دوم نیز استفاده از رابطه ی-6 جهت شبیه سازی 
نمودار چگالی برای ناحیه ی K3 است که در دو حالت وجود گاز و آب خالص 
در محی��ط خطایی حدود 2 درصد را نش��ان می دهد. البته این خطا که طی 
عملیات ریاضی واقع ش��ده جهت محاسبه ی ضرایب المه تا حد بسیار کمی 
افزایش می یابد که با توجه به در دسترس نبودن منابع اطالعاتی دیگر روشی 

 1   نمودارهــای حاصــل از روش multimin بــرای بخــش k3. در ایــن تصویر 
الیه هایــی از کلســیت، دولومیــت و انیدریــت و نیز نمودارهــای حاصل از 

مدل سازی جهت تخمین نوع و حجم سیال محیط ارائه شده است



51 50

مقاالت علمی - پژوهشی

مناسب محسوب می شود.
ρb=ρmf SXO φ+ρhc )1-SXO )φ+ρ m )1-φ)                                         )6(

3- به کارگیری ضرایب المه جهت تعیین خواص مخزنی
در شیوه ی نموداری، از ضرایب المه ی حاصل برای تشخیص نوع سنگ و 
سیال محیط استفاده می گردد. نتایج مطالعات تکمیلی پرز و تان ]7[ که در 
قالب ش��کل های-3و2 نمایش داده می شود اغلب به عنوان نمودارهای مرجع 
در تشخیص سنگ شناختی و سیال مخزن به کار می روند. البته اشکال مذکور 
ب��رای نمونه های خالص و بدون تخلخل به دس��ت آمده اند و وجود تخلخل و 

سیال در محیط سبب تغییر مکان قرارگیری نقاط خواهد شد.
برای ای��ن منظور ابتدا با توجه به محل قرارگیری داده ها نس��بت به خط 
مرج��ع ماسه س��نگ )sand line( با معادله ی μ/1 در ش��کل-2، نوع س��نگ 
تش��خیص داده می شود. در این ش��کل داده ها برای نمونه ی متخلخل حاوی 
سیال )به دلیل کاهش تراکم ناپذیری( به سمت مبدأ نمودار جابه جا می شوند. 
بر این اس��اس و با توجه به مقادیر المه ی حاصل از مرحله ی قبل، داده های 
مطالعاتی که در س��مت راس��ت خط مرج��ع قرار می گیرن��د نمایانگر وجود 
س��نگ های کربناته در محیط هس��تند که با مدل واقعی نیز سازگاری دارد 
)شکل-4(. در ضمن کشیدگی زیاد نمودار به سمت مبدأ و مقادیر بسیار کم 

ضریب اول المه در این ناحیه می تواند نشانه ای از حضور گاز باشد. 
س��پس با اس��تفاده از ش��کل-3 )نمودار LMR( نوع س��نگ های محیط 
دقیق تر تش��خیص داده می ش��ود. برای این کار از رسم خطوط λ/μ و تعیین 
مکان قرارگیری داده ها نس��بت به آنها استفاده می شود. البته باید توجه کرد 
که در این مورد نیز وجود تخلخل )و کاهش س��ختی(، نمودار را به س��مت 
پایین و وجود س��یال )کاه��ش تراکم ناپذیری(، آنها به س��مت چپ جابه جا 
می کنند و سنگ ها هم کاماًل خالص نیستند. در شکل-۵ نمودار مذکور برای 
داده های حاصل از مطالعه ی این چاه رسم شده اند. در این شکل نسبت های  
λ/μ  بی��ن 0/36 تا 3/36 )خطوط اول و آخر در نمودار( تغییر می کنند. این 
بازه در نمودار ارائه ش��ده توس��ط پرز و تان به ناحیه ی کلسیت، دولومیت و 
ش��یل اختصاص داده ش��ده که با مدل حاصل از مخزن در الیه های مختلف 

λρ-μρ 2  تشــخیص سیال و سنگ شناختی در سنگ ها با اســتفاده از نمودار 
برحسب λ/μ. خط رسم شده با معادله ی μ /1 خط مرجع ماسه سنگ نام دارد 
و نوع ســنگ های مختلف با ضرایب المه ی متفاوت با اســتناد به آن مشخص 
می گردد. همچنین حضور ســیال در محیط ســبب کاهش مقدار λ می شود و 

نمودار یک نقطه تجمع خواهد داشت که این حضور را آشکار می کند ]7[.

 3  تقسیم بندی سنگ ها بر اساس ضرایب المه ی وزن دهی شده ]7[

  4  تشــخیص ســنگ کربناتــه با اســتفاده از تغییــرات نمودار λ/μ بر حســب 
λρ-μρ در تمــام بخش های چاه گازی مخزن پارس جنوبی. در این نمودار خط 

رســم شده، خط ماسه ســنگ و معادله ی آن μ/1 است. این خط مرجعی برای 
تشخیص نوع سنگ و نیز حضور سیال محسوب می شود.
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نیز س��ازگاری دارد. خطوط وس��ط نیز از چپ به راست مقادیر λ/μ برابر 1 و 
2 را نشان می دهند.

همان طور که به ترتیب در شکل های-۵-الف و ۵-ب دیده می شود بخشی 
از مقادیر ی که در منتهی الیه س��مت چپ و در محدوده ی خطوط λ/μ برابر 
1/۵ تا 1/8 قرار گرفته اند. به عنوان کلس��یت )در نمودار اصلی و بدون درنظر 
 λ/μ گرفتن سیال و تخلخل نزدیک به 2/1= و مقادیر در محدوده ی خطوط

براب��ر 0/9 تا 1/1 به عنوان دولومی��ت )در نمودار اصلی و بدون درنظر گرفتن 
سیال و تخلخل نزدیک به 1/9= درنظر گرفته می شوند.

همچنین بخش��ی از داده های حاصل از مدل سازی، وجود دولومیت را در 
قس��مت باالیی نم��ودار و دور از داده های دیگر تأیی��د می کنند که با توجه 
ب��ه تخلخل کم دولومیت های این ناحیه قابل توجیه اس��ت. به عالوه مقادیری 
ک��ه در باالترین نقطه ی نم��ودار قرار می گیرند می توانن��د به عنوان انیدریت 

 5  نمایش محدوده ی قرارگیری داده های پارس جنوبی بر اساس نوع کانی ها در نمودار μρ برحسب λρ و در تمام بخش های چاه گازی در مخزن پارس جنوبی است. خطوط از چپ به 
راست مربوط به مقادیر  برابر 0/3، 1، 2 و 3/36 است. نواحی قرمزرنگ که حضور فراوان یک کانی را بر اساس مدل تأیید می کنند به دلیل وجود تخلخل و گاز در ناحیه 

دقیقاً در مکان مربوطه در نمودار مرجع پرز و تان ]7[ قرار نمی گیرد.

ب( قسمت مشخص شده نمایانگر اکثریت دولومیت در ناحیه استالف( قسمت مشخص شده نمایانگر اکثریت کلسیت در ناحیه است

د(حضور شیل در ناحیه با توجه به نمودار رادیواکتیویته )گاما(ج( ناحیه ی قرارگیری انیدریت
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لحاظ ش��وند. البته جایگاه انیدریت در ش��کل های مرجع )شکل های-3و2( 
مش��خص نش��ده؛ اما این س��نگ ها بیش ترین س��ختی )کم ترین تخلخل( و 
بیش��ترین تراکم ناپذی��ری )کم تری��ن س��یال( را دارند و بنابراین در س��مت 
راس��ت و باالی نمودار واقع می ش��وند. با اعمال نتایج حاصل از مدل س��ازی 
اولی��ه به صورت محورهای رنگ��ی، روی نمودارهای حاصل،  این تخمین های 
اولیه به درس��تی تأیید می شوند. البته شکل های حاصل از محاسبه ی ضرایب 
المه در تشخیص شیل محیط ناتوان هستند زیرا پراکندگی شیل در محیط 
این چاه بس��یار زیاد است، امکان تشخیص محدوده ی دقیقی برای آن وجود 
 نداشته و بنابراین وجود آن تنها با استفاده از مدل سازی اولیه آشکار می شود 
)ش��کل-۵-د(. در ش��کل-6 نمایش محدوده ی قرارگیری تمامی سنگ های 

مدل سازی شده ی این چاه در نمودار LMR ارائه شده است.
همچنین بخش��ی از داده های حاصل از مدل سازی، وجود دولومیت را در 
قس��مت باالیی نمودار و دور از داده های دیگ��ر تأیید می کنند که باتوجه به 
تخلخل کم دولومیت های این ناحیه قابل توجیه است. به عالوه مقادیر باالترین 
نقطه ی نمودار می توانند به عنوان انیدریت لحاظ شوند. البته جایگاه انیدریت 
در ش��کل های مرجع )ش��کل های-3و2( مش��خص نش��ده اما این سنگ ها 
بیش��ترین س��ختی )کم ترین تخلخل( و بیش��ترین تراکم ناپذیری )کم ترین 
س��یال( را دارند و بنابراین در س��مت راس��ت و باالی نمودار واقع می شوند. 
ب��ا اعمال نتایج حاصل از مدل س��ازی اولیه به ص��ورت محورهای رنگی، روی 
نمودارهای حاصل،  این تخمین های اولیه به درس��تی تأیید می ش��وند. البته 
شکل های حاصل از محاسبه ی ضرایب المه در تشخیص شیل محیط ناتوان 
هس��تند؛ به دلیل آنکه پراکندگی شیل در محیط این چاه بسیار زیاد است، 
امکان تش��خیص محدوده ی دقیقی برای آن وجود نداش��ته و بنابراین وجود 
آن تنها با اس��تفاده از مدل سازی اولیه آشکار می شود )شکل-۵-د(. شکل-6 

محدوده ی قرارگیری تمامی سنگ های مدل سازی شده ی این چاه در نمودار 
LMR ارائه شده است.

نمودار LMR همچنین در تش��خیص نواحی متخلخل و انتخاب نقاط 
مناسب برای تولید به کار می رود. از آنجا که وجود تخلخل به معنای حضور 
سیال و در نتیجه کاهش س��ختی و تراکم ناپذیری سنگ است، مقادیری 
از نمودار که در نزدیکی مبدأ قرار می گیرند اغلب حاوی تخلخل بیشتری 
 ،LMR هستند. اعمال نتایج حاصل از نمودار تخلخل نوترون روی نمودار
به صورت محور رنگی نیز این نتایج را به خوبی تأیید می کند )ش��کل-7(. 
البته حضور آب شور در محیط، رسیدن نمودار به مبدأ را با انحراف روبه رو 
می کند و انتهای داده ها بس��یار کم به سمت راست منحرف می شود. رسم 
این مقادیر بر حسب عمق نیز می تواند در تشخیص نواحی متخلخل به کار 

رود.
رس��م مقادیر  λ ρ  بر حس��ب عمق می تواند در تشخیص نسبتاً دقیق 
اعماق حاوی گاز نیز مفید باش��د. بر این اس��اس اعماق 9800-10000 
فوتی به عنوان ناحیه ی حاوی گاز درنظر گرفته می ش��ود )شکل-8(. البته 
ناحی��ه ای به ضخامت حدود 200 فوت در این بین مقادیر λ ρ کمتری را 
نش��ان  می دهد که دلیل آن بازس��ازی نمودار چگالی در این ناحیه است 
)بخ��ش K3(. اما این مقادیر به اندازه ای کم هس��تند که بتوان آنها را در 
مح��دوده ی گازی جای داد. ای��ن نتایج با مدل س��ازی اولیه نیز مطابقت 

حداکثری دارد.
بدین ترتیب از ضرایب المه ی حاصل از نمودارهای چگالی و س��رعت، 
وضعی��ت سنگ ش��ناختی منطقه در قالب وجود س��نگ های کلس��یت، 
دولومیت، انیدریت و ش��یل مش��خص ش��د که با داده های واقعی موجود 
و نمودارهای سنگ ش��ناختی محاسبه شده توسط نرم افزار مطابقت کامل 

 6  نمایــش محدوده قرارگیری داده های مربــوط به کانی های مختلف در نمودار 
μρ بر حســب λρ در تمام بخش های چاه گازی مخــزن پارس جنوبی. خطوط از 

چپ به راســت مربوط به مقادیر  برابر 0/3، 1، 2 و 3/36 اســت. حضور 
تخلخل و گاز در ناحیه سبب جابه جایی نمودار نسبت به مرجع )نمودار پرز و 

تان ]7[( شده است.

 7  نمایش اثر افزایش تخلخل بر نمودار μρ بر حسب λρ در تمام بخش های چاه 
گازی مخزن پارس جنوبی. حضور تخلخل در ناحیه ســبب کاهش مقادیر μρ و 

نیز λρ به دلیل وجود سیال شده است.
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دارد. وج��ود گاز نیز در منطقه مش��خص ش��د که از طری��ق نمودارهای 
مقاومت و نیز داده های موجود از منطقه قابل تأیید است. بنابراین استفاده 
از ضرای��ب المه به عنوان روش��ی برای تعیین خواص مخزنی مناس��ب و 

کارآمد جلوه می کند.

نتیجه گیری
 ضرایب المه از جمله خواص کشس��ان بس��یار مفید در تشخیص سنگ و 
س��یال مخزن و در نتیجه دست یابی به اطالعات دقیق تر قبل از شروع تولید 
و سرمایه گذاری بیشتر محسوب می شوند. با این وجود کارآیی آنها به صحت 

داده های موجود و کاهش خطای اندازه گیری بستگی دارد.
 مطالع��ه روی مخزن پارس جنوبی و تحلیل و مقایس��ه ی نمودارهای  بر 
حس��ب λρ-μρ با نتایج واقعی نش��ان می دهد که ضرایب المه در تشخیص 
نوع سنگ مخزن و نیز حضور سیال در محیط کارآمد عمل می کنند و بدین 
ترتیب امکان تشخیص الیه های بهره ده )با توجه به مقادیر ρλ( با استفاده از 

آنها موجود است.
 از نمودارهای LMR می توان در تش��خیص نس��بتاً دقیق نوع س��نگ های 
 LMR ناحیه نیز اس��تفاده ک��رد. از آنجا که جایگاه انیدری��ت در نمودارهای
مرس��وم مشخص نش��ده، با توجه به نداشتن تخلخل و س��یال می توان آنرا 
متعلق به مکانی در باال و سمت راست نمودار دانست. در این مطالعه از مخزن 
پارس جنوب��ی نیز انیدریت )به دلیل عدم خلوص کامل( در چنین مکانی قرار 
 ρμ گرفته اس��ت. سنگ های دولومیت، کلسیت و شیل نیز با توجه به مقادیر
آنها به راحتی قابل تش��خیص هس��تند. نقاط متخلخل مخزن نیز جهت انجام 
عملیات بهره برداری یا توس��عه ی مخزن از روی این نمودار به خوبی مشخص 

می گردد.
 می توان با تکیه بر اطالعات حاصل از نگارهای چاه و ضرایب المه ی حاصل 
از آنها نوع سنگ و سیال محیط و همچنین نقاط بهره ده را تشخیص داده و 

از هزینه های اضافی حفاری یا توسعه ی میادین تا حد زیادی کاست.  8  نمایش ناحیه های حاوی گاز با اســتفاده از تغییرات λρ در تمامی بخش های 
چاه گازی مخزن پارس جنوبی
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