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حسين پورصيامي*، پژوهشگاه صنعت نفت 

در حال حاضر مدل پسي1 كاربرد زيادي در تشخيص و محاسبه ی كربن آلي سنگ هاي مادر پيدا كرده است. 
اين مدل از هم پوشاني الگ هاي تخلخل و الگ مقاومت ويژه استفاده مي كند. در سنگ هاي فقير، اشباع آب اين 
دو الگ با يكديگر موازي اس��ت و مي توانند روي هم قرار داش��ته باشند. اما در سنگ هاي مخزني هيدروكربن دار 
و سنگ هاي غيرمخزني غني از ماده ی آلي، جدايشي بين اين دو الگ اتفاق مي افتد كه متناسب با غني شدگي 
آلي اس��ت. يكي از مهم ترين قس��مت هاي كار با مدل پسي تعيين خط مبناس��ت؛ چرا که با تعيين صحيح خط 
مبنا مي توان مقدار كربن آلي كل )TOC( را به درس��تي ب��رآورد كرد. در 2012 طرح ارزيابي مخازن نفت و گاز 
كشف نش��ده و مخازن قابل بازيافت در سنگ مادرهاي بخش زیرین ژوراسيك تا كرتاسه ی زیرین ايالت آالسكاي 
آمريكا انجام و در نبود داده هاي ژئوش��يمي آلي، جهت تعيين قابليت هيدروكربن زايي شيل ها، روش اصالحي بر 
اس��اس الگ هاي چاه پيمايي ارائه ش��د. در اين روش به جاي تعيين خط مبنا و محاسبه ی ΔlogR از متغیرهاي 
ΔDTX و)DTZ∆) اس��تفاده ش��ده اس��ت. در مقاله ی حاضر براي تعيين كربن آلي كل يا TOC از داده هاي دو 

ناحي��ه ی مختلف واقع در جنوب غرب ايران بهره برداري ش��د و در مرحل��ه ی بعد به جاي متغیر ΔlogR از متغیر 
جديد )DTZ∆) در مدل پس��ي اس��تفاده گرديد. مقايس��ه ی TOC حاصل از اين روش با TOC به دست آمده از 
داده هاي آزمايش��گاهي نش��ان داد كه درستي و دقت اين روش نس��بت به مدل پسي بيشتر است. در اين مقاله 

به دليل محرمانه بودن داده ها تنها نتايج پژوهش انجام شده اعالم می گردد.
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روشی اصالح شده براي بهبود برآورد پتانسيل سنگ مادر با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي

مقدمه
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)poursiami@gmail.com( نويسند   ه ي عهد   ه  د   ار مکاتبات *

طبق تعریف تیس��وت و ولت2 در 1984 سنگ مادرهاي نفتي عمدتاً 
شيل  يا سنگ آهك حاوي بيش از 2-1 درصد وزني ماده ی آلي هستند. 
معموالً توزيع اندازه گيري هاي ژئوشيمي مستقيماً روي سنگ هاي مادر 
پراكنده هس��تند و در نتيجه اس��تفاده از الگ ه��اي چاه پيمايي براي 
چاه هاي اكتشافي و توس��عه اي با هدف تشخيص فواصل سنگ مادر و 
برآورد محتوي ماده ی آلي آنها افزايش يافته اس��ت. شناسايي اليه هاي 
غن��ي از ماده ی آلي با الگ هاي چاه پيمايي بر اس��اس خواص فيزيكي 
ماده ی آلي و مقايس��ه ی آن با كاني هاي س��نگ ميزبان انجام می شود. 
اي��ن خواص ش��امل راديواكتيويته ی  بیش��تر، چگالي کمت��ر، مقاومت 
ويژه ی بیشتر و سرعت صوت کمتر يا زمان عبور صوت بیشتر است. در 
2012 ارزيابي هاي فني منابع ش��يل گازي قابل بازيافت توسط اداره ی 
زمين شناس��ي آمريكا از پرتوهاي گاماي باالت��ر از API 150 به عنوان 
ش��اخص احتمالي غني شدگي آلي استفاده ش��ده است. مير و ندرلف3 
بر اس��اس تركيب الگ هاي صوتي، مقاومت ويژه و چگالي روشی ارائه 
كردند كه قادر به تفكيك س��نگ هاي مادر از سنگ هاي غيرمادر بدون 
تعيين مقدار كّمي غني ش��دگي  آلي اس��ت. اي��ن روش از نمودارهاي 
متقاط��ع مقاوم��ت ويژه در مقابل چگالي و زمان عبور صوت اس��تفاده 
مي كن��د. اليه هايي ب��ا مقاومت ويژه و زمان عبور صوت نس��بتاً زياد و 
نيز چگالي بالك كم س��نگ مادر بالقوه را نشان مي دهد. معادله ی خط 

رگرسيون منطبق بر داده هاي نمودار متقاطع فوق تابع جداكننده براي 
تفكيك س��نگ مادر بالقوه از س��نگ غيرمادر است. پسي و همكارانش 
با اس��تفاده از اصول مش��ابه ب��ا روش مير و ندرل��ف، روش ΔlogR را 
براي تشخيص سنگ هاي مادر بالقوه با استفاده از هم پوشاني الگ هاي 
مقاومت ويژه و صوتي و نيز تعيين خط مبنا در مقابل سنگ هاي غني 
از رس )كه سنگ مادر نيستند؛ مانند: گل سنگ يا شيل( ارائه كردند.

1- مدل پسي براي پيش بيني غني شدگي آلي
مدل پس��ي در EXXON/ESSO و اوايل 1979 توسعه و آزمايش و 
در بسیاری از چاه هاي مشهور جهان استفاده شده است. اگرچه ممكن 
اس��ت روش هاي ديگر و ابزار هاي جدي��دي مانند الگ هاي چاه پيمايي 
طيف پرت��و گاماي تحريك ش��ده مزاياي وي��ژه اي در اندازه گيري هاي 
مس��تقيم درصد كربن آلي ارائه كنند اما مدل پس��ي در هر دو سنگ 
م��ادر كربنات��ه و آواري به قدر كافي مؤثر واقع مي ش��ود و مي تواند در 
پيشگويي TOC در محدوده ی وس��يعي از درجه ی بلوغ صحيح باشد. 
در مدل پس��ي الگ هاي زمان عبور صوت و مقاومت ويژه طوري مدرج 
مي شوند كه مقياس نس��بي آنها ms/ft 100 در دو چرخه ی لگاريتمي 
مقاومت ويژه در جهت معكوس باشد. اين الگ ها در يك سنگ غيرمادر 
ريزباف��ت روي هم قرار مي گيرند و خط مبنا را تش��كيل مي دهند. در 
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 1  همپوش��اني الگ ه��اي مقاومت ويژه و زمان عبور ص��وت، جد ايي DlogR را د ر ناحيه ی  
غني از ماد ه آلي نشان مي د هد.

 2  : ال��ف( نم��واد ر DlogR،DlogR را ز طري��ق د رج��ه ی بلوغ ب��ه TOC ا تبد يل 
مي كن��د. خط مورب پررنگ تر نزد يك ب��ه خط LOM=6 بايد براي د رجه ی بلوغ كمتر از 
LOM=6 اس��تفاد ه شود. ب( نمود ار TOC به S2 از طريق د رجه ی بلوغ براي كروژن 
نوع-II اس��ت. اين نمود ار بايد براي كروژن نوع-I و كروژن نوع-II اس��تفاد ه شود. ج( 

نمود ار TOC به S2 از طريق د رجه ی بلوغ براي كروژن نوع-III است.

واق��ع زمان��ي خط مبنا وجود دارد كه دو الگ مس��تقيماً در سرتاس��ر 
محدوده ی قابل توجهي از عمق روي يكديگر قرار گيرند. با خط مبنای 
ايجاد ش��ده نواحي غني از ماده ی آلي توس��ط جدايي و عدم توازي دو 
 DlogR الگ قابل تش��خيص هستند. جدايي بين اين دو الگ به صورت
به گونه اي طراحي شده كه در هر عمقي قابل اندازه گيري است. شكل-1 
خالصه اي از اصطالحات علمي و مقياس بندي واقعي را نشان مي دهد.

 جداي��ي DlogR به ط��ور خطي ب��ا TOC ارتب��اط دارد و تابعي از 
درجه ی بلوغ اس��ت. با اس��تفاده از نمودار DlogR )ش��كل-2-الف( 
جداي��ي DlogR به طور مس��تقيم به TOC تبديل مي ش��ود و اين در 
صورتي اس��ت كه درج��ه ی بلوغ در س��طحي از واحدهاي دگرگوني 
آل��ي )LOM( قابل برآورد يا تعيين باش��د. در عم��ل LOM از طريق 
آناليزهاي آزمايشگاهي مانند ضريب بازتابندگي ويترينايت، شاخص 
دگرس��اني دماي��ي، Tmax يا از برآوردهاي تاريخچ��ه ی دمايي و دفن 
به دس��ت مي آيند. بايد توجه داش��ت كه برآورد غلط LOM س��بب 
برآورد اش��تباه TOC مي شود. اما تغييرپذيري عمودي TOC صحيح 

خواهد بود.
اگر نوع ماده ی آلي مش��خص باشد مقادير پيروليز S2 كه با راك اول 
قابل تعيين هس��تند را مي ت��وان به صورتي كه در ش��كل هاي-2-ب و 
2-ج مش��خص شده با اس��تفاده از تبديل هاي TOC به S2 پيش بيني 
كرد. معادله ی تجربي براي محاس��به ی DlogR از هم پوشاني الگ هاي 

مقاومت ويژه و زمان عبور صوت به صورت زير است:
Dlog R =log10(R/R (×0/02+)خط مبنا Dt-Dt1(                         )مبنا(

در معادل��ه ی-DlogR 1 جداي��ي اندازه گيري ش��ده در چرخه هاي 
لگاريتمي مقاومت ويژه، R مقاومت ويژه ی اندازه گيري ش��ده توس��ط 
ابزار الگ گيري برحسب اهم متر، Dt زمان عبور صوت اندازه گيري شده 
بر حسب ميكروثانيه بر فوت، خط مبنا R مقاومت ويژه مطابق با مقدار 
خط مبنا Dt در سنگ هاي رسي غيرمادر و ضريب 0/02 بر اساس نرخ 
ms/ft 50- در چرخه ی مقاومت ويژه بيان ش��ده در باالست. معادله ی 
تجربي براي محاس��به ی TOC از DlogR در س��نگ هاي رس��ي طبق 

معادله ی-2 است:
TOC=(DlogR) ×  )2/297 -0/1688 × LOM(                                )2(                                     

درمعادله ی-TOC 2 درصد كربن آلي كل اندازه گيري شده برحسب 
درصد وزني و LOM درجه ی بلوغ است. مزيت اول خط مبناي حاصل 
از تركي��ب الگ هاي تخلخل به ويژه زم��ان عبور صوت و مقاومت ويژه، 
حساس��یت هر دو الگ نس��بت به تغيي��رات تخلخل اس��ت. تغييرات 
تخلخل بر پاسخ هاي هر دو الگ اثر می گذارد. به طوري كه تغيير مكان 
در يك الگ به تغيير مكان بزرگ و قابل مقايسه در الگ ديگر منعكس 

مي شود.
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 3  همپوش��اني الگ هاي DT وDTlog ، جد ايي DDT را د ر ناحيه غني از ماد ه آلي نش��ان 
 4  نمود ار متقاطع logR د ر مقابل DTمي د هد. 

2- مدلي براي تعيين غني شدگي آلي
در 2012 ط��رح ارزيابي مخازن نفت و گاز كش��ف  نش��ده و مخازني 
كه از لحاظ فني قابل بازيافت هس��تند در س��نگ مادرهاي بخش زیرین 
ژوراس��يك تا كرتاس��ه ی زیرین آالسكاي ش��مالي انجام شد. در غياب 
داده هاي ژئوش��يمي آلي جهت تش��خيص پتانسيل شيل ها با استفاده از 
الگ هاي چاه پيمايي دو متغیر كّمي ΔDTX و ΔDTZ ارائه ش��دند. از اين 
متغیره��ا مي توان جه��ت توليد متغیرهاي هدف متناس��ب با كيفيت و 
حجم پتانسيل سنگ هاي مادر و نيز به عنوان متغیرهاي نقشه كشي براي 
نش��ان دادن توزيع فضايي پتانسيل سنگ مادر استفاده كرد. بنابراين در 
قدم اول بايد متغیرهايΔDTX و ΔDTZ را به عنوان ابزارهاي شناس��ايي 
در تش��خيص پتانسيل سنگ مادر بررسي كرد )شكل-3(. در اين روش 
ب��راي تعيين فواصل ش��يلي غيرمادر و نيز مش��خص كردن خط مبنا از 
نمودار متقاطع زمان عبور صوت در مقابل مقاومت ويژه استفاده خواهد 
شد. خط رگرسيون عبوري از ميان داده هاي اخير در حقيقت خط شيل 
با مقاومت ويژه ی كم را نش��ان مي دهد. از معادله ی رگرس��يون حاصل 
براي محاسبه ی متغیر DTlogR و تبديل داده هاي مقاومت ويژه به زمان 

عبور صوت استفاده مي شود )شكل-4(.

DTlogR=b-m×logR           )3(
در معادله ی-m 3 ش��يب خط رگرس��يون و b عرض از مبدأ اس��ت. 
این معادله امكان مقايسه ی مستقيم داده هاي مقاومتويژه و زمان عبور 
صوت را با واحد و مقياس يكس��ان در فواصل س��نگي غيرمادر فراهم 
مي كند. از اين رو بايد معادله ی-3 را براي نواحي سنگي غيرمادر در هر 
چاه تهيه و آنرا براي كل چاه اعمال كرد. به عبارت ديگر بايد الگ زمان 
عبور صوت جديدي را طبق معادله ی-3 توليد و آنرا با الگ زمان عبور 
 ΔDT>0 صوت اوليه مقايسه و مقدار جدايي مثبت  بين آنها را با شرط

و با استفاده از معادله ی-4 محاسبه كرد.
ΔDT=DT-DTlogR                                                          )4( 

در معادل��ه ی-ΔDT 4 جداي��ي بي��ن DT و DTlogR ب��ر حس��ب 
ميكروثاني��ه بر فوت اس��ت. اگرچه اين روش تجديدنظر  ش��ده حضور 
س��نگ هاي مادر بالقوه را با محاسبه ی ΔDT بررسي مي کند اما هدف، 
توس��عه ی متغیري است كه بتواند متناس��ب با حجم سنگ هاي مادر 
بالقوه در چاه باش��د. بر اين اس��اس متغیر ديگري به نام ΔDTZ معرفي 
ش��ده كه تركيبي از بزرگي و ضخامت اس��ت و به ص��ورت زیر تعريف 

مي شود.
∆DTZ=∆DTX̅ ×hnet  ,∆DT>0                                      )5(                                     

در معادله ی-5 آن DTX̅∆ ميانگين مقادير ΔDT محاس��به ش��ده و 
hnet فاصله ی عمودي برحسب فوت براي مقادير ΔDT بزرگ تر از صفر 

در ناحي��ه ی مورد مطالعه اس��ت.  DTX̅∆ و ΔDTZ را مي توان به عنوان 
ش��اخصي از كيفيت كلي س��نگ مادر در ناحيه ی مورد نظر اس��تفاده 
كرد.  DTX̅∆ و ΔDTZ تنها براي ناحیه هایی كه در آنها ΔDT>0 باش��د 
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TEST 5  نمود ار متقاطع مقاومت ويژه د ر مقابل در مقابل زمان عبور صوت،  چاه TEST1 ص��وت،  چ��اه  عب��ور  زم��ان  مقاب��ل  د ر  مقاومت وي��ژه  متقاط��ع  نم��ود ار    6  

محاسبه مي ش��ود. چراکه مقادير مثبت نش��ان دهنده ی مقاومت ويژه 
و زمان عبور صوت بيش��تر و در نتيجه بيان كننده ی س��نگ هاي مادر 

احتمالي هستند.

3- مطالعه ی موردي
در مطالع��ه ی حاض��ر از م��دل پس��ي در دو حال��ت مختلف الف( 
به كارگي��ري الگ ه��اي مقاومت ويژه ی عميق و زم��ان عبور صوت و 
مع��ادالت-2و1 ب( به كارگيري الگ هاي مقاومت  ويژه عميق و زمان 
عب��ور صوت و معادالت-4و3 و نيز معادالت-5و2 اس��تفاده ش��ده و 
نتايج از آنها با نتايج آزمايش��گاهي مقايسه گردید كه در ادامه آنها را 
بررس��ي خواهيم كرد. اطالعات خام چاه هاي مورد تحقيق، محرمانه 
اس��ت و این چاه ها نظر با نام هاي TEST و TEST1 مشخص شده اند. 
پ��س از اعمال تصحيحات محيط��ي الزم روي داده هاي خام، مناطق 
ش��يلي هر دو چاه با اس��تفاده از الگ پرتو گاما تعيين شد. در ادامه 
مطالعات مناطق ش��يلي فقير و غني از ماده ی آلي با استفاده از الگ 
مقام��ت ويژه از يكديگر تميز داده ش��د. مقاومت ويژه ی ش��يل هاي 
فقير از ماده ی آلي، بس��يار كم )در حد مقاومت ويژه ی آب( اس��ت و 
برعكس مقاومت ويژه ی ش��يل هاي غني از ماده ی آلي به دليل حضور 
ماده ی آلي در آنها نسبتاً زياد است. شكل هاي-8و7 مربوط به نواحي 

ش��يلي غني از ماده ی آلي در دو چاه TEST و TEST1 هس��تند. در 
مرحل��ه ی بعد با به كارگيري الگ هاي  قطرس��نجي و چگالي س��نجي 
نواحي ريزشي در هر دو چاه و مناطق داراي داده هاي نامعتبر تعيين 
ش��دند. اي��ن مناطق در ترك دوم ش��كل هاي-8و7  ب��ا رنگ قرمز و 
عنوان BADHOL مش��خص ش��ده اند. پس از اين مراحل، در حالت 
اول ب��راي تعيين TOC حاصل از مدل پس��ي ابت��دا الگ هاي زمان 
 عبور صوت و مقاومت ويژه در محدوده ی مطالعاتي با مقياس نس��بي

ms/ft 100 در دو چرخه ی لگاريتمي مقاومت ويژه و در جهت عكس 
روي يكديگ��ر ق��رار گرفتند. در اين حالت ب��ا تعيين محدوده ی خط 
مبنا، ابتدا مقدار جدايي بين آنها مطابق با مدل پس��ي )معادله ی-1( 
 LOM محاسبه و سپس با استفاده از معادله ی-2 و نيز مشخص بودن
از طري��ق آناليزهاي آزمايش��گاهي )ضريب بازتابندگ��ي ويترينايت( 
مقدار TOC در محدوده ی مورد مطالعه محاس��به گرديد. بر اس��اس 
نتايج آزمايش��گاهي، س��طح بلوغ ماده ی آلي براي سازند شيلي واقع 
در هر دو چاه LOM=8 گزارش شده است. نتايج محاسبه ی TOC از 
مدل پس��ي در ترك چهارم شكل هاي-8و7 آمده است. همان طور  كه 
مش��اهده مي شود با مقايسه ی TOC حاصل از مدل پسي و داده هاي 
 TOC آزمايش��گاهي، خروجي مدل پسي در هر دو چاه روند تغييرات
را در ح��د قابل قبولي برآورد كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در 
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TEST 7  مقايسه ی صحت و د قت نتايج حاصل از مد ل پسي و مد ل اصالح شد ه د ر چاه TEST1 8  مقايسه ی صحت و د قت نتايج حاصل از مد ل پسي و مد ل اصالح شد ه د ر چاه 

چاه TEST مدل پس��ي نسبت به داده هاي آزمايشگاهي تا حدي كم 
برآورد كرده اما در چاه TEST1 كمي بيش��تر تخمين زده اس��ت. در 
حالت دوم با هدف بررس��ي دو متغیر كّم��يΔDTX و ΔDTZ و مقدار 
اثرگ��ذاري آنها در تخمين TOC ابتدا نم��ودار متقاطع مقاومت ويژه 
و زم��ان عبور صوت براي مناطق ش��يلي فقير از ماده ی آلي ترس��يم 
گرديد. ش��كل هاي-6و5 اي��ن نمودارها را نش��ان مي دهند. معادالت 
خطوط رگرس��يون براي مناطق ش��يلي فقير از م��اده آلي در اين دو 

چاه عبارتند از:
DT=135.67954.0253-×log(LLD)                        )6( 
DT=139.58864.1276-×log(LLD)                      )7(                          

در معادالت-7وLLD 6 الگ مقاومت ويژه ی عميق و DT الگ زمان 
عبور صوت است. DT حاصل از این معادالت همان DTlogR معادله ی-3 

براي هر دو چاه است.

ب��ا بهره گيري از معادالت-7و6 الگ DTlogR در اليه ی ش��يلي 
غن��ي از م��اده ی آلي )مح��دوده ی مطالعات��ي( براي ه��ر دو چاه 
محاس��به و به ن��ام اختصاري DT_PRO در كن��ار الگ زمان عبور 
صوت )DT( ب��راي تعيين مقدار جدايي آنها توليد گرديد. در ترك 
سوم شكل هاي-8و7 مي توان الگ DT_PRO در كنار الگ DT را 

مشاهده كرد.
با اس��تفاده از معادله ی-4 مق��دار ΔDT يا جدايي بين اين الگ ها 
محاسبه ش��د. همان طوري كه مشاهده مي شود مقدار ΔDT در كل 
منطقه ی غني از ماده ی آلي مثبت اس��ت و اي��ن مقدار در برخي از 
مناطقي كه احتمال غني ش��دگي آلي آنها زياد اس��ت بيش��تر و در 
مناطق با غني ش��دگي آلي احتماالً كم به حداقل مقدار خود خواهد 
رس��يد. به عبارت ديگر انتظ��ار وجود ارتباط مس��تقيم بين افزايش 
مقدار غني ش��دگي آل��ي و مقدار جدايي ΔDT دور از ذهن نيس��ت. 
 ΔlogR در مرحل��ه ی بعد در مدل پس��ي به جاي اس��تفاده از متغیر
 DTZ∆ كه ميانگي��ن وزن دار ΔDT طبق 

)در معادل��ه ی-2( از متغیر
معادل��ه ی-8 در مناطق��ي با ΔDT>0 بهره ب��رداري و معادله ی-2 به 
معادله ی-9 تبديل گرديده اس��ت. مق��دار ميانگين وزن دار ΔDT يا 
 DTZ∆ با ش��رط ΔDT>0 در هر عمق با حاصل ميانگين وزن دار پنج 

نقط��ه ی اطراف آن )دو نقطه قبل، دو نقطه بعد و نقطه اندازه گيري( 
تعريف شده است.

∆DTZ =
∆DTz-2×hz-2+∆DTz-1×hz-1+∆DTz×hz+∆DTz+1×hz+1+∆DTz+2×hz+2 )8(hz-2+hz-1+hz+hz+1+hz+2  

در معادله ی-ΔDTz 8 مقدار جدايي ΔDT در نقطه ی اندازه گيري 
z و hz فاصله ی عمودي است. از آنجا که معموالً سرعت نمودارگيري 
هنگام اندازه گيري در چاه ثابت است در معادله ی-8 براي هر عمقي 
تبديل به ميانگين حسابي مقادير جدايي ΔDT، پنج نقطه ی كناري 
 DTZ∆ براي اليه ی ش��يلي غني از 

خواهد ش��د. پس از محاس��به ی
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منابعپانویس ها

ماده ی آل��ي و جايگزيني آن به ج��اي ΔlogR در معادله ی-2 مدل 
اصالحي پسي طبق معادله ی-9 خواهد بود.

TOC = )∆DTZ( ×  )2/297-0/1688 × LOM(                                )9(                                     
مث��ل حالت قبل LOM براي اليه ی ش��يلي مورد مطالعه در هر 
دو چاه TEST و TEST1 عدد 8 درنظر گرفته ش��د. با اس��تفاده از 
معادله ی-TOC 9 براي اين اليه ی ش��يلي در هر دو چاه TEST و 
TEST1 محاس��به و نتايج حاصل از آن در ترك پنجم شكل هاي-

8و7 ترسيم گرديد.
با مقايسه ی نتايج برآورد TOC حاصل از اين روش با داده هاي 
آزمايش��گاهي مي توان نتيجه گرفت ك��ه به كارگيري جدايي بين 
دو الگ DT و DTlogR به جاي ΔlogR در مدل پس��ي ضمن آنكه 
روند تغييرات TOC را به خوبي تخمين زده، باعث افزايش دقت و 
صحت نتايج برآورد TOC نس��بت به حالت اول نيز شده است. در 
شكل هاي-8و7 ترك اول عمق بر حسب فوت با مقياس 1:1000 
اس��ت و به دليل محرمانه  بودن داده ها، در اين ترك رقم هزارگان 
 ،GAPI عمق  مشخص نشده است. ترك دوم الگ پرتو گاما بر حسب
 ترك سوم الگ BADHOL است و مناطق داراي داده هاي نامعتبر 
با رنگ قرمز مشخص شده اند، ترك چهارم الگ  زمان عبور صوت 
)DT( همراه الگ زمان عبور صوت توليد  شده )DT_PRO( حاصل 
 TOC ترك پنجم الگ ،μsec/ft از معادالت-7و6 هر دو برحس��ب
 )DlogR( با استفاده از جدايي )TOC_PAS( حاصل از مدل پس��ي
بي��ن الگ هاي مقاومت ويژه و زمان عبور صوت و نتايج داده هاي 
آزمايشگاهي )TOC_COR( هر دو برحسب %WT و ترك ششم 
 )TOC_PAS_MOD( حاصل از مدل پسي اصالح شده TOC الگ
DTZ∆ بين الگ زمان عبور صوت )DT( و زمان 

با استفاده از جدايي 

عبور صوت توليد  شده )DT_PRO( و نتايج داده هاي آزمايشگاهي 
)TOC_COR( و هر دو برحس��ب %WT اس��ت. در ترك چهارم، 
 نواحي ΔDT>0 با رنگ سبز مش��خص شده اند. همان طور كه  در

شكل هاي-8و7 مشاهده مي شود با مقايسه ی نتايج مدل اصالحي 
DTZ∆( و مدل اوليه )مدل پس��ي ب��ا DlogR( با 

)مدل پس��ي با 
داده هاي TOC آزمايش��گاهي مي ت��وان نتيجه گرفت هر دو مدل 
روند تغيي��رات TOC را تا حد قابل قبولي ب��رآورد كرده اند. اما از 
لحاظ دقت در تخمين TOC، نتايج مدل اصالحي دقيق تر است.

نتيجه گيري
 ام��روزه مدل هاي ارزيابي با اس��تفاده از الگ هاي چاه پيمايي به دليل 
هزينه هاي بس��يار زياد تهيه ی مغزه و آزمايش هاي بعدي آن توسعه ی 
زي��ادي یافته اند. به كارگي��ري اين مدل ها و بومي س��ازي آنها مي تواند 

هزينه هاي مطالعات آتي را بسيار كاهش دهد.
 در مدل پس��ي تعيين صحيح خط مبنا اغلب با دشواري همراه است 

كه با اين روش ديگر نيازي به تعيين آن نيست.
 بر اس��اس نتاي��ج اين تحقيق ه��ر دو مدل روند تغيي��رات TOC را 

به خوبي برآورد كرده اند.
 TOC در مدل پسي برآورد DlogR به جاي ∆DTZ

 اس��تفاده از متغیر
را دقيق تر كرده است.

 اين تحقيق براي دو اليه ی شيلي در دو چاه مختلف انجام و مشخص 
DTZ∆ به جاي DlogR باعث افزايش نسبي دقت و 

شد كه به كارگيري 
صحت نتايج مدل پسي مي شود.

 اي��ن روش تجربي به دلي��ل محدوديت داده ها نيازمن��د آزمايش در 
مناطق ديگري است.
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