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حسين پورصيامي*، پژوهشگاه صنعت نفت 

ــدگي آلي توانسته اند هزينه هاي آزمايشگاهي بر روي نمونه هاي مغزه و  امروزه مدل هاي ارزيابي غني ش
ــته اي را به وجود آورند. در اين مقاله با  ــه هاي حفاري را تا حد زيادي كاهش و نتايج قابل قبول و پيوس تراش
ــازند مختلف واقع در جنوب غربي ايران مورد ارزيابي قرار  ــي مدل هاي كاربردي، اين مدل ها در دو س بررس
ــاس همپوشاني با مقياس صحيح الگ  ــي به نام Δlog R براس گرفته اند. اين مدل ها عبارتند از ۱) مدل پس
تخلخل( معموال منحني زمان عبور صوت) با الگ  مقاومت ويژه (ترجيحا الگ مقاومت ويژه عميق) ۲) مدل 
ــازند شيلي مختلف واقع در  ــي و ۳) مدل CARBOLOG. در اين مقاله از داده هاي دو س ــده پس اصالح ش
ــده كه به دليل محرمانه بودن داده ها از اعالم نام و موقعيت جغرافيايي آنها  ــتفاده ش جنوب غرب ايران اس
معذوريم و فقط به ذكر نتايج آن اكتفا مي شود. براساس نتايج به دست آمده از اين مدل ها و مقايسه آنها با 
ــي با استفاده از الگ مقاومت ويژه و الگ زمان عبور صوت بيشترين دقت  ــگاهي، مدل پس داده هاي آزمايش

و صحت را در ميان ساير مدل ها داشته  است.
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بررسي مدل هاي غني شدگي آلي در سازندهاي شيلي  جنوب غرب ايران با استفاده از 
الگ هاي چاه پيمايي 
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رسوبات آواري ريزدانه خشكي(شيل ها) مي توانند به طور هم زمان ماده 
آلي را به همراه خود نگه  دارند. بسته به فشار و دماي محيط و مدت زمان 
ــت به هيدروكربن هاي مختلف تغيير  ــوبات، ماده آلي ممكن اس دفن رس
ــيل ها ماده آلي به صورت پراكنده يا به صورت اليه هاي  ــكل دهد. در ش ش
ــيار كم ضخامت همراه با كاني هاي شيل ممكن است ديده شوند. اين  بس
ــتند اما  ــه هاي حفاري قابل رديابي نيس نوع پراكندگي ماده آلي در تراش
ــاي چاه پيمايي، هر دو نوع توزيع  ــا توجه به عمق و حجم كاوش الگ ه ب
ــخيص و بررسي خواهند بود. به طور كلي سنگ هاي مادر معموالً  قابل تش
شيل ها، سنگ هاي آهكي و سنگ هاي گلي هستند و حاوي مقادير زيادي 
از مواد آلي مي باشند. سنگ هاي غيرمادر نيز ماده آلي دارند ولي مقدار آن 
ــت و كمتر از ۱ درصد وزني را تشكيل مي دهند. روش هاي  قابل توجه نيس
ــدگي آلي و بلوغ سنگ هاي  ــگاهي معمول براي تشخيص غني ش آزمايش
مادر شامل پيروليز، آناليز عنصري، ضريب بازتابندگي ويترينايت، شاخص 
ــيون دمايي، كروماتوگرافي گازي و توصيف واقعي كروژن است. از  آلتراس
ــتفاده  ــخ مي دهند و با اس طرفي الگ هاي چاه پيمايي نيز به ماده آلي پاس
ــدگي و درجه بلوغ را  ــاني الگ هاي چاه پيمايي مي توان غني ش از همپوش

تشخيص و آن را مدرج كرد [۱و۲].

1- مدل مفهومي براي سنگ هاي غني از ماده آلي 
براي مطالعه پاسخ الگ هاي چاه پيمايي به سنگ هاي غني از ماده آلي 
ــت.  ــل فهم از اجزاء مورد مطالعه ضروري اس ــتن مدل فيزيكي و قاب داش

ــي غني از ماده آلي اين اجزاء شامل دانه هاي خميره،  ــنگ رس در مورد س
ــده در ميان دانه ها  ــه اي رس با ماده آلي جامد پراكنده ش ــاي ورق كاني ه
هستند. در سنگ هاي مادر كربناته دانه هاي اوليه كاني از كلسيت ريزدانه 
ساخته مي شوند و اگرچه دانه هاي كاني اغلب جهت يافتگي اوليه اي ندارند 
ــي و فقير از ماده آلي  ــنگ ها با تناوبي از اليه هاي غن ــي معموالً اين س ول
به صورت اليه اي در مي آيند. سنگ هاي غني از ماده آلي معموالً از سه جزء 
خميره سنگ، ماده آلي جامد و سيال پركننده فضاي خلل و فرج تشكيل 
مي شوند. سنگ هاي فقير از ماده آلي نيز عمدتاً از دو جزء خميره و سيال 
ــكيل مي شوند(شكل۱ الف). در سنگ هاي  پُركننده فضاي خلل و فرج تش
مادر نابالغ، ماده آلي جامد و خميره سنگ بخش جامد را تشكيل مي دهند 
ــازندي فضاي خلل و فرج را پر مي كند(شكل۱ب). چنانچه سنگ  و آب س
مادر بالغ شود بخشي از ماده آلي جامد به هيدروكربن هاي مايع يا گازي 

 1  تصوير شــماتيك از اجزاء جامد و ســيال در سنگ هاي مادر و سنگ هاي فقير از 
ماده آلي
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ــرج حركت مي كنند و  ــكل مي دهند و به داخل فضاي خلل و ف ــر ش تغيي
جانشين آب سازندي مي شوند(شكل۱ج)[۱و۳و۴]. 

اين مدل در اصل مدل توصيف شده توسط فيليپي۱، نيكسون۲، ميسنر۳  
ــون و  ــط مير و ندرلف، مندلس ــده توس ــان مدل عمومي استفاده ش و هم

توكسوز۴ است.

2- مدل پسي5 
در سال ۱۹۹۰، پسي از همپوشاني الگ هاي تخلخل(زمان عبور صوت، 
چگالي، نوترون) با مقياس خطي و الگ مقاومت ويژه با مقياس لگاريتمي 
استفاده كرد و مدل عملي را براساس جدايي به وجود آمده بين اين دسته 
ــياري  ــنهاد نمود. تاكنون اين مدل در بس از الگ ها و كربن آلي كل پيش
ــت. در  ــيده اس ــده و قابليت آن به اثبات رس از نقاط جهان به كارگرفته ش
ــباع از آب اين دو الگ با يكديگر موازي و مي توانند  ــنگ هاي فقير اش س
ــنگ هاي مخزني هيدروكربن دار و  ــند. در س ــته باش بر روي هم قرار داش
ــنگ هاي غيرمخزني غني از ماده آلي جدايشي بين اين دو الگ اتفاق  س
ــي از  ــاد. جدايي به وجود آمده در نواحي غني از ماده آلي ناش ــد افت خواه
ــخ الگ تخلخل به حضور كروژن با چگالي و  ــت: اول پاس دو اثر مهم اس
ــيال سازندي. در  ــخ هاي الگ مقاومت  ويژه به س ــرعت كم و دوم پاس س
ــده،  ــنگ نابالغ غني از ماده آلي كه در آن هيدروكربني توليد نش يك س
ــخ الگ تخلخل است. در سنگ هاي  ــاهده شده مربوط به پاس جدايي مش
ــز به دليل حضور  ــخ الگ تخلخل، مقاومت ويژه ني ــادر بالغ عالوه بر پاس م

ــده افزايش مي يابد. بزرگي جدايي در سنگ هاي  هيدروكربن هاي توليد ش
ــي را با كربن آلي كل و درجه بلوغ مي توان مدرج نمود. در مدل  غيرمخزن
ــنگ غيرمادر  ــي الگ هاي زمان عبور صوت و مقاومت ويژه در يك س پس
ريزبافت بر روي هم قرار مي گيرند و خط مبنا را تشكيل مي دهند. با خط 
ــده نواحي غني از ماده آلي به وسيله جدايي و عدم توازي  مبناي ايجاد  ش
دو الگ قابل تشخيص هستند(شكل ۲)[۳و۵]. عبارت رياضي تجربه شده 
ــبه مقدار جدايي دو الگ مقاومت ويژه و زمان عبور صوت كه  براي محاس

آن را اصطالحا DlogR مي نامند به صورت زير است[۳]:
 DlogR=log10  +۰/۰۲×(Dt-Dtخط مبنا)                   (۱)
در معادله-DlogR ،۱ جدايي اندازه گيري شده در سيكل هاي لگاريتمي 
ــر، Dt زمان  ــده به اهم مت ــژه اندازه گيري ش ــژه، R مقاومت وي مقاومت وي
ــوت و خط مبنا ــب ميكروثانيه بر ف ــده بر حس عبور صوت اندازه گيري ش

ــنگ هاي رسي غيرمادر  R مقاومت ويژه مطابق با مقدار خط مبنا Dt در س
است. در مدل پسي اگر الگ زمان عبور صوت مناسبي در دسترس نباشد، 
ــين آن شوند. معادالت تجربي براي  الگ چگالي و نوترون مي توانند جانش
ــبه جدايي الگ ها هنگامي كه الگ چگالي يا نوترون جانشين الگ  محاس

صوتي مي شوند عبارتند از[۲و۳]:
DlogRNeu=log10  +۴×(Fn-Fnخط مبنا)                      (۲)
DlogRNeu=log10 -۲/۵ ×(rd-rdخط مبنا)                     (۳)

 DlogR به ترتيب جدايي Den DlogR و DlogRNeu ،۳ در معادالت ۲ و
براساس الگ هاي نوترون وچگالي هستند. fN قرائت تخلخل نوترون و خط 
ــت. rb و خط مبناrb به ترتيب  مبناfN مقدار خط مبناي تخلخل نوترون اس
مقادير چگالي براي سنگ مادر و نواحي خط مبنا هستند. معادله تجربي 

براي محاسبه كربن آلي كل از DlogR عبارت است از[۲و۳]:
TOC = (DlogR) ×۱۰                          (۴)                                                                                                       

ــده برحسب درصد  كه در آن TOC درصد كربن آلي كل اندازه گيري ش
ــاس  ــت. در مطالعه حاضر براس ــطح بلوغ ماده آلي اس ــي و LOM س وزن
ــازند شيلي واقع در دو ناحيه مختلف از جنوب غرب ايران  داده هاي دو س
ــاني ۱) الگ هاي مقاومت ويژه- زمان  ــي در سه حالت همپوش از مدل پس
عبور صوت، ۲) مقاومت ويژه- نوترون و ۳) مقاومت ويژه - چگالي استفاده 
ــگاهي مقايسه شدند(شكل-۳).  و نتايج حاصل از آنها با داده هاي آزمايش
ــازندها از بيان نام  ــن مطالعه به دليل محرمانه بودن اطالعات اين س در اي
ــازندها را در دو  ــم و در ادامه اين س ــي آنها معذوري ــت جغرافياي و موقعي
ــي  ــي قرار مي دهيم. در اين مقاله مدل پس ــف" و "ب" مورد بررس چاه"ال
ــارت  ΔlogR-Δt، با  ــان عبور صوت با عب ــاي مقاومت ويژه و زم با الگ ه
ــارت  ΔlogR-Nphi و با الگ هاي  ــاي مقاومت ويژه و نوترون با عب الگ ه
ــده اند. الزم به  مقاومت ويژه و چگالي با عبارت ΔlogR-Rhob نامگذاري ش
 LOM  ــت كه براساس نتايج آزمايشگاهي سطح بلوغ ماده آلي يا ذكر اس

 2  تصوير شــماتيك از همپوشــاني الگ هــاي مقاومت ويژه و زمــان عبور صوت و 
جدايي به وجود آمده بين آنها
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ــازند شيلي واقع  ــيلي واقع در چاه الف، LOM=۶ و براي س ــازند ش در س
ــادالت ۱ تا ۴  ــتفاده از مع ــتند. بنابراين با اس ــاه ب، LOM=۸ هس در چ
ــبه و با نتايج حاصل از نمونه هاي  ــازندها محاس مقدار TOC براي اين س
آزمايشگاهي مقايسه گرديد. همان طوري كه در شكل-۳ مشاهده مي شود 
ΔlogR-Δt،  ΔlogR-) مدل پسي(خطوط منحني شكل) در هر سه حالت

Nphi، ΔlogR-Rhob) روند تغييرات داده هاي آزمايشگاهي(نقاط توپر) را 

ــبت به دو مدل  ــد قابل قبولي برآورد كرده ولي مدل ΔlogR-Δt نس در ح
ــدول-۱ ضرايب  ــت. در ج ــتري برخوردار اس ديگر از دقت و صحت بيش
ــتگي بين داده هاي برآورد شده حاصل از سه مدل ذكر شده پسي با  همبس
ــگاهي آمده اند. در اين ميان بيشترين ضريب همبستگي  داده هاي آزمايش
در هر دو چاه مربوط به مدل ΔlogR-Δt با ضريب حدود ۰/۹۴ و كمترين 
ــت. اين اختالف  آن مربوط به مدل ΔlogR-Rhob با ضريب حدود ۰/۸ اس

 3  مقايسه سه مدل مختلف پسي براي دو سازند شيلي در دو چاه الف و ب(خطوط به هم پيوسته مربوط به مدل هاي محاسباتي است)

   logR- t   logR-Nphi   logR-Rhob  
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ــي از اثرات ديواره چاه و نيز سيال حفاري بر روي قرائت هاي  مي تواند ناش
الگ نوترون و چگالي باشد.

3- مدل اصالح شده پسي
ــپس تعيين مقدار  ــي نياز به انتخاب صحيح خط مبنا و س در مدل پس
ΔlogR است ولي ليوچائو  در سال ۲۰۱۱ مدل پسي را اصالح و پيشنهاد 

ــاني ۰/۰۰۶۱ را داد. او ادعا كرد كه اين ضريب تأثير  ضريب ثابت همپوش
ــده دارد و مي توان با مدل  ــي بر روي صحت مقادير TOC محاسبه ش خوب
ــتن سطح بلوغ ماده آلي تعيين نمود.  اصالحي مقدار TOC را بدون دانس
ــا معادله-۵ ارائه  ــط ليوچائو و همكارانش ب ــي توس ــده پس مدل اصالح ش

مي شود[۲].  
TOC = a×logR + b×Δt + c                                               (۵)

ــاس  ــتند و در هر چاه بر اس ــدل ضرايب a ،b و c ثابت هس ــن م در اي
ــژه و زمان عبور صوت تعيين  ــر واقعي TOC و الگ هاي مقاومت وي مقادي

ــوند. الزم به توضيح است كه در اين مقاله ضرايب مدل اصالح شده  مي ش
ــي با استفاده از اطالعات موجود در سه چاه نزديك به چاه هاي الف و  پس
ــپس در چاه هاي هدف(الف و ب) اجرا و مقادير به دست  ــبه و س ب محاس
ــا مقادير واقعي در چاه هاي هدف  ــده حاصل از اين مدل(ΔlogR_m) ب آم

مقايسه شدند. شكل-۴ اين مقايسه را نشان مي دهد.
ــود دقت و صحت برآورد  ــاهده مي ش ــكل-۴ مش همان طوري كه در ش
ــبت به مدل پسي كمتر  ــده پسي نس ــتفاده از مدل اصالح ش TOC با اس

است. دليل اين اختالف مي تواند ناشي از عدم به كارگيري سطح بلوغ ماده 
ــاني ثابت براي تمام بخش هاي  ــي و نيز در نظر گرفتن ضريب همپوش آل
ــباتي باشد كه با توجه به مشخصات سازندهاي شيلي مورد مطالعه  محاس
احتمال اين خطا ها در مدل ياد شده دور از ذهن نيست. جدول-۱ ضرايب 
ــت آمده براي TOC حاصل از مدل اصالح شده پسي و ــتگي به دس همبس

TOC نمونه هاي آزمايشگاهي را نشان مي دهد. اين ضرايب در هر دو چاه 

هدف كمتر از ضرايب مدل پسي و حدود ۰/۷ است.

(Carbolog) 4- مدل كربوالگ
ــه نفت فرانسه۷   ــط موسس ــده توس مدل كربوالگ روش ارائه ش
ــنگ هاي مادر است. در اين مدل  براي برآورد محتوي ماده آلي س
ــواص فيزيكي ماده آلي با كمك الگ هاي زمان عبور صوت و  از خ
ــنگ هاي مادر عموماً شامل  ــتفاده مي شود. س مقاومت ويژه باال اس

 5  مدل كربوالگ- نموار متقاطع زمان عبور صوت در مقابل عكس جذر مقاومت ويژه
 6  نمــودار متقاطــع زمان عبــور صوت در مقابــل عكس جــذر مقاومت ويژه براي 

داده هاي چا هاي الف و ب را نشان مي دهد. 

 4   مقايســه نتايج TOC مدل اصالح شــده پسي با داده هاي TOC مغزه در دو چاه 
الف و ب براي دو ســازند شــيلي مختلف(خطوط بهم پيوسته مربوط به مدل هاي 

محاسباتي است)
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ــاده آلي، آب  ــتند و در اين مدل م ــاده آلي هس ــا، آب و م كاني ه
ــان) و كاني هاي  منفذي(بجز آب در رس ها)، رس ها(همراه با آب ش
ــر از رس ها به عنوان خميره در يك گروه قرار مي گيرند. در اين  غي
حالت پاسخ ابزارهاي الگ گيري بستگي به خواص فيزيكي هريك 
ــنگ دارد. از آنجايي كه  ــوي حجمي آنها در س ــن اجزا و محت از اي
ــر روي قرائت هاي الگ هاي صوتي و  ــترين تأثير را ب ماده آلي بيش
مقاومت ويژه دارد، لذا در مدل كربوالگ از اين الگ ها براي برآورد 
ــنگ هاي مادر استفاده مي كند. در مناطق  محتوي ماده آلي در س
ــي از ماده آلي، زمان عبور صوت و مقاومت ويژه افزايش مي يابد.  غن
ــكيل دهنده سنگ به صورت معادله-۶  معادله وايلي براي اجزا تش

است.
∆T=(∆Tma Vma )+(∆Tsh Vsh )+(∆Tw Vw)+(∆Tom Vom)                    (۶)                                                                      

ــت.  كه در آن ΔT زمان عبور صوت و V درصد حجمي هر يك از اجزاس
ــاي w ،sh ،ma و om به ترتيب مربوط به جزء خميره، رس، آب  انديس ه
ــكيل شده  ــنگ از خميره، رس و ماده آلي تش ــتند. اگر س و ماده آلي هس
ــد و مانند يك  ــده و فضاي خالي را پُر كن ــنگ پراكن ــد، و رس در س باش

الكتروليت رسانا با مقاومت Rsh باشد، مقاومت ويژه آن(Rt) از قانون آرچي۸  
(معادله ۷) پيروي مي كند.

Rt=(1⁄(Vsh
2)Rsh)           (۷)                                                                                                                                    

ــت. اگر  ــه در آن Rsh مقاومت ويژه رس و Vsh درصد حجمي رس اس ك
معادالت-۶ و ۷ را با شرطVw =۰ تركيب كنيم، خواهيم داشت:

∆T=∆Tma+[Vom (∆Tom-∆Tma)]+[(1⁄ (Rt )(∆Tsh-∆Tma)     (۸)                                                  
ــكل  ــت كه معادله عمومي آن به ش ــبكه اي از خطوط اس معادله-۸ ش

معادله-۹ خواهد بود.
ΔT=A+B(1⁄ (Rt )           (۹)                                                                                                                               

كه در آن:
A=ΔTma+[Vom (ΔTom-ΔTma)],
B=(ΔTsh-ΔTma) Rsh, 

ــه-۹ مدل  ــتند. معادل ــت هس و Vom، Rsh، ΔTma، ΔTom و ΔTsh ثاب
ــودار متقاطع زمان عبور  ــد. در اين مدل از نم ــان مي ده كربوالگ را نش
(در محور  Rt۱/ صوت(درمحورx ها) در مقابل عكس جذر مقاومت ويژه يا

ــتفاده مي شود و موقعيت خطوط هم محتوي۹ بر روي  ر yها) اس ا د ــو نم
متقاطع با تعيين موقعيت خط صفر درصد ماده  آلي(OM) يا خط خميره-

ــخص  ــن موقعيت نقطه ۱۰۰ درصدي ماده آلي مش ــز تعيي رس/ آب و ني
ــكل-۵). بنابراين براي محاسبه محتوي آلي در هر نقطه ابتدا  مي شود(ش
ــپس  ــط خميره-رس / آب و نقطه ۱۰۰ درصدي ماده آلي تعيين و س خ
ــمت خط خميره-رس/ آب به سمت نقطه  خطوط هم محتوي موازي از س
ــردد. در اين حالت حجم يا  ــم مي گ ــدي ماده آلي مدرج و رس ۱۰۰ درص
ــوان از روي خطوط  ــبكه را مي ت ــه در اين ش ــي هر نقط ــد ماده آل درص

هم محتوي قرائت كرد. 
ــه مربوط به خميره و ماده  ــت كه تعيين دقيق نقط الزم به توضيح اس
آلي و نيز شيب صحيح خط خميره-رس يا خميره-آب اهميت زيادي در 
دقت نتايج محاسبه خواهند داشت. با استفاده از مدل كربوالگ، كارپنتير 

و همكارانش۱۰ معادله-۱۰ را براي محاسبه TOC ارائه كردند[۲].
TOC=Vom 

Rhob

            (۱۰)

 Vom ،ــب درصد وزني ــن معادله TOC مقدار كل كربن آلي بر حس در اي
حجم ماده آلي بر حسب درصد، Rhoom چگالي ماده آلي (كه معموالً بين 
ــنگ و K ضريب تبديل  ۱/۲ تا ۱/۴ تغيير مي كند)، Rhob چگالي كلي س
ماده آلي به كربن آلي(كه بسته به نوع ماده آلي بين ۱/۲۵ تا ۱/۵۷ متغير 
است) مي باشد. براساس گزارش هاي آزمايشگاهي، در ناحيه مورد تحقيق 
ــب تبديل ماده آلي به  ــاده آلي ۱/۳۲ و ميانگين ضري ــن چگالي م ميانگي
ــر در معادله-۱۰ خواهيم  ــت. با جايگذاري اين مقادي كربن آلي ۱/۳۶ اس  7  مقايســه نتايج TOC مدل كربوالگ با داده هاي TOC مغزه در دو چاه الف و ب 

براي دو سازند شيلي مختلف

        

   

 1  ضرايب همبستگي بين داده هاي برآورد شده حاصل از مدل هاي مختلف 
با داده هاي آزمايشگاهي

چاه" ب"چاه" الف"مدل

DlogR_DT0/93680/9440

DlogR_Nphi0/86290/8747
DlogR_Rhob0/80530/7941

DlogR_m0/68710/6902

Carbolog0/76240/7801
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داشت: 
TOC=0.97×            (۱۱)    

ــكل-۶ و  ــتفاده از معادله-۷ ضمن قرائت Vom  از نمودار ش با اس
نيز قرائت Rhob از الگ چگالي، مقدار TOC براي سازندهاي شيلي 
واقع در چاه هاي الف و ب محاسبه و با مقادير TOC اندازه گيری شده 
ــان مي دهد.  ــكل-۷ اين مقايسه را نش ــه شد. ش ــگاهي مقايس آزمايش
ــكل مشاهده مي شود مدل كربوالگ توانسته  همان طوري كه در اين ش
ــي در برآورد دقيق  ــي برآورد كند ول ــد تغييرات TOC را به خوب رون
ــل قبولي  ــي از دقت قاب ــبت به مدل پس ــگاهي نس ــاي آزمايش داده ه

برخوردار نيست.
ــت آمده و مطابق با جدول-۱ ضريب همبستگي  ــاس نتايج به دس براس
ــگاهي براي هر  بين داده هاي حاصل از مدل كربوالگ و داده هاي آزمايش
ــوان نتيجه گرفت كه برآورد TOC اين مدل از  ــاه مورد مطالعه مي ت دو چ
ــبت به مدل پسي دقت كمتري دارد.  ــده پسي بهتر اما نس مدل اصالح ش
ميانگين اين ضريب تغييرات براي هر دو چاه هدف ۰/۷۷ است. شكل-۸ 
ــتگي نتايج TOC مدل هاي مختلف با داده هاي  نمودارهاي ضرايب همبس
مغزه در دو چاه الف و ب براي دو سازند شيلي مختلف را نشان مي دهد.

نتيجه گيري
ــاي چاه پيمايي  ــتفاده از الگ ه ــاي ارزيابي با اس ــروزه مدل ه  ام

ــعه  ــزه و آزمايش هاي بعدي آن توس ــل هزينه هاي تهيه مغ به دلي
ــازي آنها  ــري اين مدل ها و بومي س ــدا كرده اند. بكارگي ــادي پي زي

مي تواند هزينه هاي مطالعات آتي را بسيار كاهش دهد. 
ــه مدل هاي  ــبت ب ــي نس ــاس نتايج اين تحقيق، مدل پس  براس
ــري برخوردار  ــي و كربوالگ از دقت و صحت بهت ــده پس اصالح ش

است.
ــواره چاه و گل حفاري بر روي قرائت هاي الگ    به دليل اثرات دي
ــي با  ــت و صحت نتايج بكارگيري مدل پس ــرون و چگالي، دق نوت
الگ هاي مقاومت ويژه عميق و الگ هاي نوترون و چگالي نسبت به 

الگ زمان عبور صوت كمتر است. 
 به دليل استفاده از ضريب ثابت همپوشاني براي كل ناحيه تحقيق 
ــي دقت و صحت نتايج  ــطح بلوغ ماده آل و نيز عدم به كار گيري س
ــده پسي نسبت به نتايج مدل هاي پسي و  حاصل از مدل اصالح ش

كربوالگ كمتر است.
ــان داد   در ناحيه مورد مطالعه نتايج حاصل از مدل كربوالگ نش
كه نسبت به مدل اصالح شده پسي تا اندازه اي دقيق تر و نسبت به 

مدل پسي از دقت و صحت به مراتب كمتري برخوردار است.
ــده در اين تحقيق تجربي  ــه به اينكه مدل هاي بررسي ش  با توج
هستند، امكان اينكه نتايج حاصل از اين تحقيق در نواحي مختلف 

با يكديگر متفاوت باشند، وجود دارد.
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