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تعیین خواص مخزنی با استفاده از ضرایب المهی محاسبه شده از نمودار صوتی
دوقطبی برشی در یکی از چاههای مخزن گازی پارسجنوبی
ساقی جلینی* ،دانشگاه گرمسار عبدالرحیم جواهریان ،1مؤسسهی ژئوفیزیک

چکید ه
نیاز روز افزون به منابع انرژی و نیز ریس��ک زیاد س��رمایهگذاری پروژههای نفت و گاز در زمینه ی اکتش��اف ،نیاز به ابداع
روشهای دقیق جهت یافتن مکانهای مستعد تولید را افزایش داده است .یکی از این روشها که از دیرباز بهکار میرفته
استفاده از خواص فیزیکی محیط به ویژه مطالعهی ضرایب المه 2است که از جمله ضرایب کشسان محیط است و بهدلیل
تشخیص خواص سنگشناختی و نیز سیاالت محیط اهمیت زیادی دارد .از جمله روشهای تخمین این ضرایب میتوان به
نمودارهای صوتی دوقطبی برشی 3اشاره کرد .کندی حاصل از این نمودارها در کنار دادههای نگار چگالی میتواند اطالعات
قابلتوجهی را جهت تخمین ضرایب المهی استفاده شده و همچنین مخزن در اختیار بگذارد .در این مقاله سعی شده این
روش برای تخمین ضرایب المه و نیز مقایسهی اطالعات سنگشناختی و سیال حاصل از آنها با شرایط واقعی و در نتیجه
صحتس��نجی این اطالعات در یکی از چاههای مخزن پارس جنوبی بهکار رود .نتایج مطالعه تا حد بس��یاری با واقعیات
مخزن و نیز مدلهای پتروفیزیکی موجود (حاصل از ارزیابی نمودارهای آن) مطابقت دارد و بنابراین میتوان استفاده از این
ضرایب بهعنوان نشانگرهای سنگ و سیال مخزن در فهرست روشهای مناسب برای توصیف ویژگیهای مخزن قرار داد.
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ضرایب کشس��ان ،ضرایب المه ،نمودار
صوتی دوقطبی برشی ،سنگ شناختی،
تشخیص سیال

ضرایب المه از جمله خواص کشس��انی هس��تند که برای اولین بار توسط دوقطبی برش��ی ( ،)DSIهمچنان در حد یک نوآوری بهشمار میآید و کمتر
گابریل المه ی فرانسوی مطرح شدند .استفاده از این ضرایب جهت تشخیص بهتنهایی و بدون همراهی دادههای لرزهای اس��تفاده ش��ده است .اما از آنجا
سنگش��ناختی و س��یاالت مخزن اولین بار توس��ط گودوی و همکاران [ ]1ک��ه نگارهای مختلف چاه همواره اطالعات مفیدی را از محدودهی مخزن در
مطرح ش��د .آنها ضریب اول المه ( )λرا بهعنوان تراکمناپذیری خالص ماده و اختیار قرار میدهند انتظار میرود بتوان نتایج دقیق و نزدیک به واقعیتی در
متفاوت از ضریب بالک تعریف کردند و گفتند این ضریب تنها ضریب مرتبط مورد این ضرایب از آنها بهدست آورد.
با رابطه ی هیدرواستاتیک تنش و کرنش و انتشار موج صوتی در غیاب ضریب
در اینجا سعی شده از تخمین ضرایب المه با استفاده از نگارهای دوقطبی
برشی (نمایندهی س��ختی سنگ )μ ،است .روشهای مختلفی برای تخمین برش��ی برای تشخیص خواص مخزنی استفاده شود؛ چراکه با توجه به تمرکز
این ضرایب ارائه ش��ده که از آن جمله میتوان به اس��تخراج ضرایب المه از بیشتر مخازن کربناته در ناحیهی آسیای میانه و جنوبغرب (بهویژه ایران)،
وارونسازی دادههای لرزهای با استفاده از روش ( 4AVOبا استفاده از معادلهی مطالعهی تغییرات ضرایب المه در چنین مخازنی ضروری بهنظر میرسد.
فاتی و همکاران [ ]2برای محیط همگن و همس��انگرد یا معادلهی گاللزاده
و همکاران [ ]3برای محیط همسانگرد عرضی با محور تقارن قائم) ،استفاده  -1انتشار امواج در محیط همگن و همسانگرد و تعیین ضرایب المه
محیط همگن و همسانگرد سادهترین دسته از محیطهای کشسان هستند
از دادههای س��رعت حاصل از توموگراف��ی بینچاهی مانند مطالعهی ونگ و
اس��توارت [ ]4یا لرزهنگاری دورنچاهی اش��اره کرد که تاکنون در بس��یاری و بهعنوان پایهای برای اس��تخراج مدلها و روشهای محاسباتی مختلف در
پروژهها مانند پروژههای ش��رکت حفاری دریایی  ODPاس��تفاده شده است .تخمین ویژگیهای محیط اس��تفاده میشوند .برای توصیف حرکت امواج در
یکی از روشهای نس��بتاً جدید تخمین ضرایب المه اس��تفاده از نمودارهای چنین محیطی میتوان از معادلهی 1-بهره برد:
σij=cijkl εkl
)(1
صوتی است .نخستین موارد استفاده از این نمودارها برای محاسبهی خواص
که  σijتنش وارد بر جس��م در جه��ات  iو ( jهمان محورهای  xو  yو ،)z
فیزیکی سنگ به سالهای  1960بازمیگردد .اکنون نیز در بسیاری موارد از
نمودارهای کندی و چگالی جهت محاس��بهی ضرایب المه و تخمین خواص  cضریب��ی برای ایجاد ارتباط بین تنش و کرنش و  εکرنش وارده بر جس��م
مخزنی با اس��تفاده از نمودارهای حاصل از مطالعات افراد مختلف اس��تفاده اس��ت .با توجه به این نکته که محیطهای همگن و همس��انگرد نسبت به دو
میشود .از جملهی این نمودارها میتوان به نمودار تشخیص سنگشناختی محور متعامد متقارن هس��تند مقدار ضریب  cijklدر آنها تنها به دو کمیت λ
گ��ودوی و همکاران [ ،]5نموداره��ای  λρو  Kρکاتاه��ارا [ ]6و نمودارهای و ( μضرای��ب المه) وابس��ته خواهد بود .بدین ترتی��ب در نهایت و با تقکیک
تکمیلی پرز و تان [ ]7در تشخیص سیاالت و سنگ مخازن اشاره کرد .با این نتایج ،معادلهی توزیع تنش برای تنشهای نرمال و برشی بهترتیب منجر به
وجود تخمین این ضرایب و نیز خواص مخزنی ،با اس��تفاده از نمودار صوتی روابط3-و 2خواهد شد.
* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()s.jalini90@gmail.com
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)(2
σij=μεij
i≠j
)(3
طبق این روابط ضرایب کشس��ان ( λو  )μدر چنین محیطی به دو متغیر
تامسن σ( 5و  )εبستگی دارند .بر اساس روابط5-و 4این ضرایب به سرعتهای
امواج تراکمی ( )Vpو برشی ( )Vsو نیز چگالی محیط وابستهاند:
σii=λεkk+2μεii

√ =(λ+2μ) ⁄ρ
V = √μ ⁄λ

)(4

=Vp

)(5

s

ضرایب المه به روشهای مختلفی قابلمحاس��به هس��تند که بهطور کلی
میتوان آنها را در سه دسته روشهای مرتبط با وارونسازی دادههای لرزهای
س��طحی ،روشهای مرتبط با لرزهنگاری دورنچاهی و اس��تفاده از نگارهای
صوتی جای داد .البته اس��تفاده از زمین آمار در تعمیم دادههای یک منطقه
به نقطهای خاص از آن نیز روش��ی رایج محسوب میشود .نمودارهای صوتی
دوقطبی برش��ی که برای نخس��تین بار در  1991توسط شرکت شلمبرژه 6و
عرضه ش��دند دستهای از نگارهای صوتی هس��تند که امکان انتشار امواج در
دوجهت عمود بر هم را فراهم میکنند .این ابزار از دو فرس��تندهی دوقطبی
عمود بر هم و هشت گیرنده در آرایش خطی تشکیل شده که امکان تولید و
اندازهگیری سرعت حرکت امواج تراکمی و برشی در سازندهای نرم و سخت
را فراه��م میکند .از این نگارها در ارزیابی ش��کافها ،تخمین تخلخل و نیز
تفسیر لرزهنگاشتهای مصنوعی حاصل از روشهای لرزهنگاری درونچاهی
ی��ا تغییر دامنه با دورافت اس��تفاده میش��ود .همچنین ب��ا توجه به کاهش
سرعت حرکت امواج در محیطهای حاوی گاز میتوان از این نمودارها جهت
شناسایی گاز در محیط نیز بهره برد .بهعالوه از آنجا که سرعت حرکت امواج
در محیط به خواص کشسان آن و از جمله ضرایب المه وابسته است میتوان
از این نمودارها جهت تخمین این ضرایب نیز استفاده کرد.

دو بخش غیرمتأثر و متأثر از ریزش تقس��یم گردید .این نواحی که بهترتیب
 K2و  K3نامگذاری شدهاند اعماق  2912تا  2960و  2960تا  3077متری
دارن��د .بنابراین بر اس��اس مدلس��ازی که نمون��های از آن در بخش  K3در
شکل 1-ارائه شده چاه بهطور کلی از کانیهای کربناتهی کلسیت و دولومیت،
ایلیت و رگههایی از انیدریت س��اخته شده و در بخش مخزنی حاوی مقادیر
قابلتوجهی گاز است.
در مرحلهی دوم ،برای محاسبهی 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 میگیرد که در
درج ه اول چندان دقیق بهنظر نمیرس��د اما بهعنوان تخمینی سریع و ساده
میتواند اطالعات اولیهی مفیدی در اختیار بگذارد .البته بهدلیل مشکل بودن
اندازهگیری خواص دینامیک س��نگها استفاده از این فرض در صنعت نفت
به نس��بت رایج است .فرض دوم نیز استفاده از رابطهی 6-جهت شبیهسازی
نمودار چگالی برای ناحیهی  K3است که در دو حالت وجود گاز و آب خالص
در محی��ط خطایی حدود  2درصد را نش��ان میدهد .البته این خطا که طی
عملیات ریاضی واقع ش��ده جهت محاسبهی ضرایب المه تا حد بسیار کمی
افزایش مییابد که با توجه به در دسترس نبودن منابع اطالعاتی دیگر روشی

 -2بررسی دادهها ،آمادهسازی و محاسبهی ضرایب المه

جهت بهدس��ت آوردن ضرایب المه و استفاده از آن در پیشبینی خواص
مخزنی میتوان از رابطهی آن با سرعت و چگالی استفاده کرد .در این مورد
نیز برای دس��تیابی به مقادیر س��رعت مورد نیاز و تخمی��ن ضرایب المه از
نمودار صوتی دوقطبی برش��ی راندهش��ده در یک��ی از چاههای 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 نرمافزار تفسیری ژئوالگ ( )Geologمدل اولیهای از مخزن
ساخته شد و سنگش��ناختی مخزن و سیاالت آن در نواحی مختلف تعیین
گردید تا مرجعی واقعی برای اطمینان از صحت محاس��بات بعدی بهدس��ت
آید .برای تهیهی این مدل ،چاه به سه ناحیهی اصلی شیل آغار با کانی عمده
ایلیت (ناحیهی  ، )K1ناحی��هی مخزنی ( )K2,3و ناحیهی حاوی آب ()K4
تقس��یم و هر بخش بهطور جداگانه و با عملیات  multiminمدلس��ازی شد.
البته بهدلیل ریزش ش��دید در بخش��ی از ناحیهی مخزنی و تأثیرپذیری زیاد
نموداره��ای چگالی و مقاومت ناحی��هی کمعمق از این ریزش ،این بخش به

 1نموداره��ای حاص��ل از روش  multiminب��رای بخ��ش  .k3در ای��ن تصویر
الیههای��ی از کلس��یت ،دولومی��ت و انیدری��ت و نیز نموداره��ای حاصل از
مدلسازی جهت تخمین نوع و حجم سیال محیط ارائه شده است
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مناسب محسوب میشود.
)(6

)ρb=ρmf SXO φ+ρhc (1-SXO )φ+ρ m (1-φ

 -3بهکارگیری ضرایب المه جهت تعیین خواص مخزنی

در شیوهی نموداری ،از ضرایب المهی حاصل برای تشخیص نوع سنگ و
سیال محیط استفاده میگردد .نتایج مطالعات تکمیلی پرز و تان [ ]7که در
قالب ش��کلهای3-و 2نمایش داده میشود اغلب بهعنوان نمودارهای مرجع
در تشخیص سنگشناختی و سیال مخزن بهکار میروند .البته اشکال مذکور
ب��رای نمونههای خالص و بدون تخلخل بهدس��ت آمدهاند و وجود تخلخل و

سیال در محیط سبب تغییر مکان قرارگیری نقاط خواهد شد.
برای ای��ن منظور ابتدا با توجه به محل قرارگیری دادهها نس��بت به خط
مرج��ع ماسهس��نگ ( )sand lineبا معادلهی  1/μدر ش��کل ،2-نوع س��نگ
تش��خیص داده میشود .در این ش��کل دادهها برای نمونه ی متخلخل حاوی
سیال (بهدلیل کاهش تراکمناپذیری) به سمت مبدأ نمودار جابهجا میشوند.
بر این اس��اس و با توجه به مقادیر المهی حاصل از مرحلهی قبل ،دادههای
مطالعاتی که در س��مت راس��ت خط مرج��ع قرار میگیرن��د نمایانگر وجود
س��نگهای 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 میتواند نشانهای از حضور گاز باشد.
س��پس با اس��تفاده از ش��کل( 3-نمودار  )LMRنوع س��نگهای محیط
دقیقتر تش��خیص داده میش��ود .برای این کار از رسم خطوط  λ/μو تعیین
مکان قرارگیری دادهها نس��بت به آنها استفاده میشود .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 تراکمناپذیری) ،آنها به س��مت چپ جابهجا
میکنند و سنگها هم کام ً
ال خالص نیستند .در شکل 5-نمودار مذکور برای
دادههای حاصل از مطالعه ی این چاه رسم شدهاند .در این شکل نسبتهای
 λ/μبی��ن  0/36تا ( 3/36خطوط اول و آخر در نمودار) تغییر میکنند .این
بازه در نمودار ارائه ش��ده توس��ط پرز و تان به ناحیهی کلسیت ،دولومیت و
ش��یل اختصاص داده ش��ده که با مدل حاصل از مخزن در الیههای مختلف

 2تش��خیص سیال و سنگشناختی در سنگها با اس��تفاده از نمودار λρ-μρ
برحسب  .λ/μخط رسم شده با معادلهی  1/ μخط مرجع ماسهسنگ نام دارد
و نوع س��نگهای مختلف با ضرایب المهی متفاوت با اس��تناد به آن مشخص
میگردد .همچنین حضور س��یال در محیط س��بب کاهش مقدار  λمیشود و
نمودار یک نقطه تجمع خواهد داشت که این حضور را آشکار میکند [.]7

 4تش��خیص س��نگ کربنات��ه با اس��تفاده از تغیی��رات نمودار  λ/μبر حس��ب
 λρ-μρدر تم��ام بخشهای چاه گازی مخزن پارس جنوبی .در این نمودار خط

 3تقسیمبندی سنگها بر اساس ضرایب المهی وزندهیشده []7
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نیز س��ازگاری دارد .خطوط وس��ط نیز از چپ به راست مقادیر  λ/μبرابر  1و
 2را نشان میدهند.
همانطور که به ترتیب در شکلهای-5-الف و -5ب دیده میشود بخشی
از مقادیر ی که در منتهیالیه س��مت چپ و در محدودهی خطوط  λ/μبرابر
 1/5تا  1/8قرار گرفتهاند .بهعنوان کلس��یت (در نمودار اصلی و بدون درنظر
گرفتن سیال و تخلخل نزدیک به  =2/1و مقادیر در محدودهی خطوط λ/μ

براب��ر  0/9تا  1/1بهعنوان دولومی��ت (در نمودار اصلی و بدون درنظر گرفتن
سیال و تخلخل نزدیک به  =1/9درنظر گرفته میشوند.
همچنین بخش��ی از دادههای حاصل از مدلسازی ،وجود دولومیت را در
قس��مت باالیی نم��ودار و دور از دادههای دیگر تأیی��د میکنند که با توجه
ب��ه تخلخل کم دولومیتهای این ناحیه قابلتوجیه اس��ت .بهعالوه مقادیری
ک��ه در باالترین نقطهی نم��ودار قرار میگیرند میتوانن��د بهعنوان انیدریت

الف) قسمت مشخص شده نمایانگر اکثریت کلسیت در ناحیه است

ب) قسمت مشخص شده نمایانگر اکثریت دولومیت در ناحیه است

ج) ناحیهی قرارگیری انیدریت

د)حضور شیل در ناحیه با توجه به نمودار رادیواکتیویته (گاما)

 5نمایش محدودهی قرارگیری دادههای پارسجنوبی بر اساس نوع کانیها در نمودار  μρبرحسب  λρو در تمام بخشهای چاه گازی در مخزن پارسجنوبی است .خطوط از چپ به
راست مربوط به مقادیر

برابر  2 ،1 ،0/3و  3/36است .نواحی قرمزرنگ که حضور فراوان یک کانی را بر اساس مدل تأیید میکنند بهدلیل وجود تخلخل و گاز در ناحیه

دقیقا ً در مکان مربوطه در نمودار مرجع پرز و تان [ ]7قرار نمیگیرد.
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مقاالت علمی  -پژوهشی

لحاظ ش��وند .البته جایگاه انیدریت در ش��کلهای مرجع (شکلهای3-و)2
مش��خص نش��ده؛ اما این س��نگها بیشترین س��ختی (کمترین تخلخل) و
بیش��ترین تراکمناپذی��ری (کمتری��ن س��یال) را دارند و بنابراین در س��مت
راس��ت و باالی نمودار واقع میش��وند .با اعمال نتایج حاصل از مدلس��ازی
اولی��ه بهصورت محورهای رنگ��ی ،روی نمودارهای حاصل ،این تخمینهای
اولیه بهدرس��تی تأیید میشوند .البته شکلهای حاصل از محاسبهی ضرایب
المه در تشخیص شیل محیط ناتوان هستند زیرا پراکندگی شیل در محیط
این چاه بس��یار زیاد است ،امکان تشخیص محدودهی دقیقی برای آن وجود
نداشته و بنابراین وجود آن تنها با استفاده از مدلسازی اولیه آشکار میشود
(ش��کل-5-د) .در ش��کل 6-نمایش محدودهی قرارگیری تمامی سنگهای
مدلسازی شدهی این چاه در نمودار  LMRارائه شده است.
همچنین بخش��ی از دادههای حاصل از مدلسازی ،وجود دولومیت را در
قس��مت باالیی نمودار و دور از دادههای دیگ��ر تأیید میکنند که باتوجه به
تخلخل کم دولومیتهای این ناحیه قابلتوجیه است .بهعالوه مقادیر باالترین
نقطهی نمودار میتوانند بهعنوان انیدریت لحاظ شوند .البته جایگاه انیدریت
در ش��کلهای مرجع (ش��کلهای3-و )2مش��خص نش��ده اما این سنگها
بیش��ترین س��ختی (کمترین تخلخل) و بیش��ترین تراکمناپذیری (کمترین
س��یال) را دارند و بنابراین در س��مت راس��ت و باالی نمودار واقع میشوند.
ب��ا اعمال نتایج حاصل از مدلس��ازی اولیه بهص��ورت محورهای رنگی ،روی
نمودارهای حاصل ،این تخمینهای اولیه بهدرس��تی تأیید میش��وند .البته
شکلهای حاصل از محاسبهی ضرایب المه در تشخیص شیل محیط ناتوان
هس��تند؛ به دلیل آنکه پراکندگی شیل در محیط این چاه بسیار زیاد است،
امکان تش��خیص محدودهی دقیقی برای آن وجود نداش��ته و بنابراین وجود
آن تنها با اس��تفاده از مدلسازی اولیه آشکار میشود (شکل-5-د) .شکل6-

محدودهی قرارگیری تمامی سنگهای مدلسازی شدهی این چاه در نمودار
 LMRارائه شده است.
نمودار  LMRهمچنین در تش��خیص نواحی متخلخل و انتخاب نقاط
مناسب برای تولید بهکار میرود .از آنجا که وجود تخلخل بهمعنای حضور
سیال و در نتیجه کاهش س��ختی و تراکمناپذیری سنگ است ،مقادیری
از نمودار که در نزدیکی مبدأ قرار میگیرند اغلب حاوی تخلخل بیشتری
هستند .اعمال نتایج حاصل از نمودار تخلخل نوترون روی نمودار ،LMR
بهصورت محور رنگی نیز این نتایج را بهخوبی تأیید میکند (ش��کل.)7-
البته حضور آب شور در محیط ،رسیدن نمودار به مبدأ را با انحراف روبهرو
میکند و انتهای دادهها بس��یار کم بهسمت راست منحرف میشود .رسم
این مقادیر بر حسب عمق نیز میتواند در تشخیص نواحی متخلخل بهکار
رود.
رس��م مقادیر  λ ρبر حس��ب عمق میتواند در تشخیص نسبتاً دقیق
اعماق حاوی گاز نیز مفید باش��د .بر این اس��اس اعماق 9800-10000
فوتی بهعنوان ناحیهی حاوی گاز درنظر گرفته میش��ود (شکل .)8-البته
ناحی��های به ضخامت حدود  200فوت در این بین مقادیر  λ ρکمتری را
نش��انمیدهد که دلیل آن بازس��ازی نمودار چگالی در این ناحیه است
(بخ��ش  .)K3اما این مقادیر به اندازهای کم هس��تند که بتوان آنها را در
مح��دودهی گازی جای داد .ای��ن نتایج با مدلس��ازی اولیه نیز مطابقت
حداکثری دارد.
بدین ترتیب از ضرایب المهی حاصل از نمودارهای چگالی و س��رعت،
وضعی��ت سنگش��ناختی منطقه در قالب وجود س��نگهای کلس��یت،
دولومیت ،انیدریت و ش��یل مش��خص ش��د که با دادههای واقعی موجود
و نمودارهای سنگش��ناختی محاسبه شده توسط نرمافزار مطابقت کامل

 6نمای��ش محدوده قرارگیری دادههای مرب��وط به کانیهای مختلف در نمودار
 μρبر حس��ب  λρدر تمام بخشهای چاه گازی مخ��زن پارسجنوبی .خطوط از
چپ به راس��ت مربوط به مقادیر
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برابر  2 ،1 ،0/3و  3/36اس��ت .حضور

 7نمایش اثر افزایش تخلخل بر نمودار  μρبر حسب  λρدر تمام بخشهای چاه

تخلخل و گاز در ناحیه سبب جابهجایی نمودار نسبت به مرجع (نمودار پرز و

گازی مخزن پارسجنوبی .حضور تخلخل در ناحیه س��بب کاهش مقادیر  μρو

تان [ )]7شده است.

نیز  λρبهدلیل وجود سیال شده است.
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دارد .وج��ود گاز نیز در منطقه مش��خص ش��د که از طری��ق نمودارهای
ضرایب المه از جمله خواص کشس��ان بس��یار مفید در تشخیص سنگ و
مقاومت و نیز دادههای موجود از منطقه قابلتأیید است .بنابراین استفاده
از ضرای��ب المه بهعنوان روش��ی برای تعیین خواص مخزنی مناس��ب و س��یال مخزن و در نتیجه دستیابی به اطالعات دقیقتر قبل از شروع تولید
و سرمایهگذاری بیشتر محسوب میشوند .با این وجود کارآیی آنها به صحت
کارآمد جلوه میکند.
دادههای موجود و کاهش خطای اندازهگیری بستگی دارد.
مطالع��ه روی مخزن پارسجنوبی و تحلیل و مقایس��هی نمودارهای بر
حس��ب  λρ-μρبا نتایج واقعی نش��ان میدهد که ضرایب المه در تشخیص
نوع سنگ مخزن و نیز حضور سیال در محیط کارآمد عمل میکنند و بدین
ترتیب امکان تشخیص الیههای بهرهده (با توجه به مقادیر  )ρλبا استفاده از
آنها موجود است.
از نمودارهای  LMRمیتوان در تش��خیص نس��بتاً دقیق نوع س��نگهای
ناحیه نیز اس��تفاده ک��رد .از آنجا که جایگاه انیدری��ت در نمودارهای LMR
مرس��وم مشخص نش��ده ،با توجه به نداشتن تخلخل و س��یال میتوان آنرا
متعلق به مکانی در باال و سمت راست نمودار دانست .در این مطالعه از مخزن
پارسجنوب��ی نیز انیدریت (بهدلیل عدم خلوص کامل) در چنین مکانی قرار
گرفته اس��ت .سنگهای دولومیت ،کلسیت و شیل نیز با توجه به مقادیر ρμ
آنها بهراحتی قابلتش��خیص هس��تند .نقاط متخلخل مخزن نیز جهت انجام
عملیات بهرهبرداری یا توس��عهی مخزن از روی این نمودار بهخوبی مشخص
یگردد.
م 
میتوان با تکیه بر اطالعات حاصل از نگارهای چاه و ضرایب المه ی حاصل
از آنها نوع سنگ و سیال محیط و همچنین نقاط بهرهده را تشخیص داده و
 8نمایش ناحیههای حاوی گاز با اس��تفاده از تغییرات  λρدر تمامی بخشهای از هزینههای اضافی حفاری یا توسعهی میادین تا حد زیادی کاست.
چاه گازی مخزن پارسجنوبی
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