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نموداره��ای تصویری انواعی از نمودارهای جدید با قدرت تفکیک باالتر نس��بت ب��ه نمودارهای چاه پیمایی 
می باش��ند. در دهه ی اخیر تعیین مش��خصات ساختاری و پتروفیزیکی با اس��تفاده از این نمودارها مورد توجه 
فراوان قرار گرفته است. نمودارهای تصویری غالباً صوتی و الکتریکی می باشند که در انواع الکتریکی، لیتولوژی 
و در صوتی، ریزش های متقارن دیواره چاه بهتر بارزس��ازی می ش��ود. در این مطالعه یک توالی 4۰۰ متری از 
یک چاه در یکی از مخازن کربناته واقع در جنوب ایران مورد بررس��ی س��اختاری قرار گرفت. نمودار تصویری 
الکتریک��ي XRMI آن چ��اه با اس��تفاده از نرم افزارهای ژئوالگ و ژئوفریم مورد پ��ردازش و آنالیز قرار گرفت و 
نتایج آن با هم مقایسه شد. پدیده های ساختمانی شامل الیه بندی، شکستگی، چینه بندی متقاطع، ریزش های 
متقارن، نازک الیه  های شیلی و استیلولیت بررسی گردید. پدیده های استخراج شده با استفاده از هر دو نرم افزار 
از لحاظ جهت و تعداد هم خوانی خوبی با هم نش��ان می دهند و کیفیت تصاویر ایجاد گردیده با استفاده از آنها 

نیز تقریباً یکسان می باشد.
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در ای��ران اولین بار در س��ال 199۰ ابزاره��ای تصویرگر )از نوع 
FMS( مورد اس��تفاده قرار گرفت]1[. غالباً از داده های این ابزار ها 
در ایران برای مطالعه ی شکستگی  ها استفاده شده است]۲[، ]3[ و 
]4[. همچنین در سال های اخیر از داده های ابزار تصویرگر الکتریکی 
ب��رای برخی مقاصد پتروفیزیکی ]5[ و ]6[ و تعیین رخس��اره های 

الکتریکی مخزن ]7[ نیز استفاده شده است.
از مطالعات صورت گرفته با استفاده از الگ های تصویری در سایر 
نقاط دنیا نیز می توان به مطالعات رخس��اره های رس��وبی ]8[، ]9[ 
و ]1۰[، مطالعات پتروفیزیکی ]11[ و ]1۲[، مطالعه شکس��تگی ها 
]13[، و بررس��ی تنش های درجا با استفاده از گسیخت های دیواره 

چاه ]14[ اشاره نمود.
نرم افزار ژئوالگ محصول ش��رکت پارادایم1 می باش��د و طبیعت 
جعبه ی س��یاه۲ بودن برخی از نرم افزارها را به چالش می کشد. این 
نرم افزار قابلیت مش��اهده و تغییر ماژول ها را ب��رای کاربران فراهم 
می س��ازد. این قابلیت، کاربران ژئوالگ را قادر می سازد تا در مورد 
چاه های پیچیده ابزار گسترده تری در اختیار داشته باشند. نرم افزار 
ژئوالگ بیش از ۲5 سال به عنوان یک نرم افزار استاندارد و پیشرفته 
در صنعت مورد اس��تفاده قرار گرفته است و طراحی ماژوالر، آن را 
به نرم افزاری با محیط انعطاف پذیر تبدیل نموده اس��ت که قابلیت 
اس��تفاده در مقیاس های مختلف از تک کاربر با اس��تفاده از لپ تاپ 
شخصی تا یک همکاری تیمی را فراهم می سازد. ماژول های طراحی 

شده برای ژئوالگ در زمینه های مختلف عبارتند از:
Section, Geomage, Correlator:زمین شناسی

 Determin, Multimin, NMR, Facimage, Core:پتروفیزی��ک
 analysis, Full waveform sonic, Resistivity log modeling

  Synthetic seismogram, Fluid substitution, AVO:ژئوفیزی��ک
analysis

نرم اف��زار ژئوفریم اب��زار الزم برای پردازش و تفس��یر پروژه های 
تلفیقی لرزه ای، زمین شناس��ی، نقشه کش��ی و پتروفیزیک را فراهم 
 ،AVO می س��ازد. تکنیک ها و رویه کار این نرم افزار مانند تفس��یر
تفس��یر حجم��ی و GIS، به زمین شناس��ان دی��د جامع تری جهت 
توس��عه مخازن می دهد. این نرم افزار محصول ش��رکت ش��لومبرژر 
می باش��د، دارای طبیعت جعبه س��یاه بوده و امکان دخل و تصرف 
در ماژول ها را به کاربر نمی دهد. نصب این نرم افزار بر روی سیستم 
عامل لینوکس صورت می پذیرد و نصب آن مشکل و معموالً همراه 

با صرف هزینه و زمان می باشد.

1-نمودارهای تصویری
نمودارهای تصویری دس��ته ای از نمودارهای جدید هس��تند که 
تصوی��ر مجازی و جه��ت دار با ق��درت تفکیک باال از دی��واره چاه 
برداشت می کنند. قدرت تفکیک نمودارهای چاه پیمایی غالباً حدود 
۲۰ س��انتی متر می باش��د]15[ در حالی که ق��درت تفکیک اغلب 
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نمودارهای تصویری کمتر از یک سانتی متر است. قدرت تفکیک در 
نمودارهای تصویری الکتریکی به فاصله دکمه هاي فرس��تنده از هم 
 5 ،XRMI 3مربوط می باش��د. به عنوان مثال فاصله دکمه ها در ابزار

میلی متر می باشد که برابر با قدرت تفکیک ابزار است.
در ح��ال حاضر انواع گوناگون��ي از ابزارهاي تصویرگر دیواره چاه 
موجود اس��ت كه عمدتاً در دو گروه اصلي قرار مي گيرند:  ابزارهاي 
الکتریک��ی و صوتي. ابزارهای الکتریکی دارای پدهایی می باش��ند و 
بر روی این پدها سنس��ورهای الکتریکی نصب شده است. اختالف 
پتانس��یل الکتریکی بین این سنس��ورها، تصویر الکتریکی را ایجاد 
می کند. متداول تري��ن ابزارهاي تصويرگ��ر الكتريكي در جدول-1 

آمده است]16[.
ابزارهاي تصويرگر صوتي از يك مبدل پيزوالكتريكي چرخان جهت 
فرستادن پالس های صوتي به ديواره چاه استفاده می کنند]16[. ابزار 
تصویرگر صوتي دامنه و زمان عبور موج برخوردی به دیواره چاه را 
ثبت می کنند. زم��ان عبور امواج صوتي، برای آزيموت هاي مختلف 
و براي هر عمق توس��ط ابزار قرائت مي ش��ود. سپس اين داده ها به 
ش��كل تصاويري از بازتابندگي ديواره چاه )براساس برگشت دامنه 
صوت( و ش��عاع چاه )براس��اس زمان عبور موج( پردازش مي شوند. 
متداول ترين ابزارهای تصویرگر صوتی در جدول-۲ آمده است]16[.

ابزار XRMI محصول ش��رکت هالیبرتون بوده و نس��بت به ابزار 
EMI 4 تغییرات��ی جهت بهبود کیفی��ت تصویر در آن ایجاد گردیده 
است. یکی از پارامترهای موثر بر روی کیفیت تصویر، میزان مقاومت 
س��ازند در مقابل مقاومت فیلتره گل )Rt/Rm( می باش��د که هرچه 
این کس��ر کوچک تر باش��د، تصویر با کیفیت بهتری ایجاد می شود. 
در ش��رایطی که گل حفاری با نمک اش��باع شده و سازند مقاومت 
باالیی داشته باشد، تصویر برداشت شده با ابزار EMI )به دلیل نشت 
جریان الکتریکی(کیفیت مناسبی نخواهد داشت. شرکت هالیبرتون 
با افزایش ولتاژ جریان دکمه ها به درون سازند، در ابزار XRMI، بر 
این مشکل غلبه کرده است. ابزار XRMI داری 6 بالشتک5 می باشد 
که روی هر بالشتک آن ۲5 دکمه فرستنده قرار دارد و در مجموع 
دکمه های آن به 15۰ عدد می رس��د. پوش��ش دیواره چاه برای این 
اب��زار )در چ��اه 8 اینچ( 6۰ درصد اس��ت و در گل حفاری پایه آبی 

مورد استفاده قرار می گیرد]17[.
در طی حفاری فش��ار س��تون گل حفاری بیش از فشار سازندی 
می باش��د که این مس��ئله س��بب نفوذ فیلتره گل در شکستگی ها، 
حفرات و قس��مت های تراوای سازند می شود. قسمت هایی از سازند 

که مورد هجوم گل قرار می گیرد )در صورت استفاده از گل حفاری 
رسانا(، به صورت تیره در تصویر الکتریکی ظاهر می شود.

2- نرم افزار ژئوالگ در پردازش نمودار تصویری
م��اژول ژئومی��ج6 در ژئوالگ ق��ادر به دریافت طیف وس��یعی از 
نمودارهای تصوی��ری صوتی و الکتریکی می باش��د.ماژول تصحیح 
س��رعت7 برای تصحیح تغییرات در سرعت نمودارگیری )که در اثر 
حرکات نامنظم ابزار نمودارگیری ایجاد می گردد( استفاده می  شود. 
این مس��ئله برای ابزارهایی با قدرت تفکیک عمودی8 باال یا دارای 
سنسورهای چندگانه بسیار مهم می باشد. تحصیح سرعت با استفاده 
از شتاب س��نج مح��ور Z و داده های فریم زمانی ص��ورت می گیرد. 
ماژول س��اخت تصویر9، داده های خ��ام را به فرمت نمودار تصویری 
تبدی��ل می کند و در این مرحله همچنین نمودار تصویری جهت دار 
می شود. در چاه های عمودی، جهت مرجع، شمال مغناطیسی و در 
چاه های زاویه دار و افقی جهت مرجع، باالی چاه1۰ می باش��د. جهت 
مرجع بر روی نمودار تصویری توس��ط نمودار AZIREF نشان داده 
می شود. مرحله بعد استفاده از ماژول عادی سازی و همسان سازی11 
است. در این مرحله اعداد پیکسل های تصویر عادی شده )استاتیک 
و دینامی��ک( و اع��داد دکمه هایی از تصویر که نس��بت به میانگین 

تصویر تیره تر یا روشن تر می باشند، همسان سازی می شوند]18[.

 1  متداول ترین انواع ابزارهای تصویرگر الکتریکی

شرکت سازندهنام ابزارردیف
1FMI )Formation Micro Imager(شلومبرژر
2FMS )Formation Micro Scanner(شلومبرژر
3OBMI )Oil–Based Micro Imager(شلومبرژر
4STAR )Simultaneouse Acoustic and Resistivity Tools(بیکر
5EMI )Electrical Micro Imager(هالیبرتون
6XRMI )X-Tended Range Micro Imager(هالیبرتون

 2   متداول ترین انواع ابزارهای تصویرگر صوتی

شرکت سازندهنام ابزارردیف
1UBI )Ultrasonic Borehole Imager(شلومبرژر
2BHTV )Borehole Televiewer(شلومبرژر
3STAR )Simultaneous Acoustic and Resistivity Tools(بیکر
4CBIL )Circumferential Borehole Imaging Log(هالیبرتون
5CAST )Circumferential Acoustic Scanning Tool(هالیبرتون
6ACAL )Acousticaliper(هالیبرتون
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3- نرم افزار ژئوفریم در پردازش نمودارتصویری
ماژول های اصلی مورد استفاده در این نرم افزار عبارتند از:

م��اژول ب��ور آی دی1۲، هدف اصلی آ ن تصحی��ح پایه ای بر روی 
تصویر قبل از پردازش و تفسیر می باشد. عمقی که در سر چاه ثبت 

می گردد عمق کابل اس��ت که به وسیله جابه جایی آن اندازه گیری 
می ش��ود. اگر حرکت کاب��ل مرتبط با حرکت حقیقی ابزار نباش��د 
)به عن��وان مثال ابزار برای لحظاتی به دیواره چاه گیر کند(، در این 
صورت کابل به دلیل حالت کشس��انی خود جمع می ش��ود و تغییر 
عم��ق را ثب��ت می کند )در حالی که ابزار در ی��ک عمق ثابت مانده 
اس��ت(. به دنبال آن در داده ها خطا ایجاد خواهد ش��د و در تصاویر 
برداش��ت ش��ده به هم ریختگی هایی مانند س��یمای دندانياره ای13  
مش��اهده می ش��ود. این تصحیح در واقع تصحیح عمق اس��ت ولی 
چون در صورت مساوی بودن سرعت ابزار و کابل اشتباهات عمقی 
به وجود نمی آید، به  آن تصحیح س��رعت گفته می ش��ود. هدف این 
تصحیح قرار دادن مقاومت های اندازه گیری شده توسط دکمه ها در 

اعماق صحیح اندازه گیری است]19[.
بور ن��ور14، با اس��تفاده از این م��اژول عادی س��ازی دینامیک و 
اس��تاتیک صورت می گیرد. در عادی س��ازی استاتیک کل تصویر با 
هم عادی س��ازی می شود اما در عادی س��ازی دینامیک، تصویر در 
پنجره های با اندازه دلخواه عادی س��ازی گردیده و پدیده ها با تباین 
بیش��تری بارز س��ازی می ش��وند. در واقع اگر داده ها در ابتدا دامنه 
کمی داش��ته باش��ند )تغییرات کوچکی از نظر رنگ نش��ان دهند( 
ای��ن پردازش باعث افزایش دامنه رنگی تصویر ش��ده و تباین آن را 

افزایش می دهد]۲۰[.
بور ویو15 ،این ماژول برای تفسیر تصاویر ساختاری مورد استفاده 
قرار می گیرد. هدف از تفس��ير، مش��خص كردن ويژگي هاي سازند 
جه��ت كمك به زمين ش��ناس در مطالعات زمين شناس��ي مخزن، 
ارزيابي سازند و مش��خص كردن مسيرها و موانع تراوايي مي باشد. 
نتیجه نهایی پردازش ها وارد این ماژول می شود تا انواع ساختارهای 

صفحه ای و ساخت های رسوبی بر روی تصویر شناسایی شود.
 

4- مشخصات پتروفیزیکی و آنالیز آماری داده های چاه مورد مطالعه
س��ازندهای مورد مطالعه غالب��اً از لیتولوژی های آهک، دولومیت 
تش��کیل ش��ده اند و به میزان کمتر دارای انیدریت و میان الیه های 
ش��یلی می باش��ند. ارزیابی های پتروفیزیک نش��ان می دهد که در 
بخش ه��ای میانی مخزن نس��بت Net/Gross برابر با ۰/9 و تخلخل 
موثر 11 درصد اس��ت. همچنین بخش ه��ای پایینی مخزن دارای 
تخلخ��ل باالیی ب��وده )غالباً از نوع تخلخل انحالل��ی( و تراوایی آن 
 Net/Gross قس��مت نیز باال می باشد. در قس��مت پایین مخزن نیز
بین ۰/9 تا 1 متغییر اس��ت. این بخش فاقد انیدریت و شیل بوده،   1  استریونت و رزدیاگرام پدیده های الیه بندی، شکستگی باز، شکستگی پُر شده 

و ریزش متقارن

 3   پارامترهای آماری مخزن مورد مطالعه

میانگینبیشینهکمینهپارامتر

)API( 0/00142/5231/81نمودار گاما
)gr/cm3( 1/893/0126/6نمودار چگالی
)V/V(0/040/50/06-نمودار نوترون

)µs/f( 44/0075/9048/68نمودار کندی موج فشارشی
)B/E( 2/466/403/72نمودار فاکتور فوتوالکتریک

)V/V( 0/000/510/01حجم شیل
)V/V( 0/000/290/05تخلخل موثر
)V/V( 0/021/000/63اشباع آب

)md( 0/0077/552/31تراوایی
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بنابراین در مجموع دارای باالترین کیفیت مخزنی می باش��د. میزان 
حد ب��رش برای تعیین Net/Gross، در مورد پارامترهای تخلخل 
موثر، اش��باع آب و حجم ش��یل ب��ه ترتی��ب 5%، 55% و 5۰% در 
نظر گرفته شده اس��ت.در جدول-3 پارامترهای آماری نمودارهای 
چاه پیمایی در چاه مورد مطالعه و برخی از خصوصیات پتروفیزیکی 
آورده شده است.تراوایی عنوان شده در جدول-3، تراوایی استونلی 

)به دست آمده از ابزار DSI( می باشد.

5- مقایسه آنالیز نرم افزارها
در این مطالعه بازه ای چهارصد متری از یک چاه در مخازن کربناته 
جنوب کشور مورد آنالیز قرار گرفت. نمودار تصویری XRMI در چاه 
مورد مطالعه با اس��تفاده از نرم افزار های ژئوالگ و ژئوفریم پردازش و 
آنالیز ساختاری شد. پدیده هایی از قبیل الیه بندی، شکستگی های باز 
و پر شده، ریزش های متقارن16، چینه بندی متقاطع، نازک-الیه های 
ش��یلی17  و استیلولیت با اس��تفاده از نرم افزارهای ژئوالگ و ژئوفریم 
استخراج گردید. در این بررسی از نیم کره باالی شبکه اشمیت18 برای 
تفس��یر استریونت ها استفاده شده است. با استفاده از هر دو نرم افزار، 
جهت ش��یب الیه بندی به سمت شرق-شمال شرق تعیین گردید اما 
با اس��تفاده از نرم افزار ژئوفریم بازه جهت ها، محدوده بیشتری را فرا 
گرفت)شکل-1(. در هر دو نرم افزار دو دسته شکستگی باز شناسایی 
گریده، یک دس��ته غالب با ش��یب به سمت شمال غرب و یک دسته 
با تراکم کمتر و ش��یب به س��مت جنوب غرب. تعداد شکستگی های 
ب��از شناس��ایی گردی��ده در نرم افزار های ژئ��والگ و ژئوفری��م برابر 
می باشد )شکل-1(. شش عدد شکستگی پُر شده با استفاده از هر دو 
نرم افزار شناس��ایی شد که دارای توزیع پراکنده ای می باشند و شیب 
و امتداد آنها در هر دو نرم افزار تقریباً یکس��ان اس��ت. هر دو نرم افزار 
 امتداد ریزش های متقارن را شمال غرب-جنوب شرق نشان دادند که 
مش��خص کننده جهت گی��ری حداکثر تن��ش افقی اصل��ی با روند 
شمال ش��رق-جنوب غرب در چ��اه مورد مطالعه اس��ت )ش��کل-۲(. 
چینه بندی ه��ای متقاط��ع در چ��اه در دس��ته های مختل��ف دارای 
جهت گی��ری متف��اوت ب��وده و نرم افزاره��ا آنها را با تع��داد و توزیع 
مش��ابه شناسایی کرده اس��ت. نازک الیه های ش��یلی )به دلیل شیب 
ک��م الیه بندی( و اس��تیلولیت ها )به دلیل نمود مضرس��ی آنها( فاقد 
جهت گیری خاصی می باش��ند اما در چ��اه مورد مطالعه پراکندگی و 
تعداد آنها در هر دو نرم افزار به ش��کل مش��ابه شناس��ایی شده است 

)شکل-۲(.

پس از مقایس��ه پدیده های س��اختمانی، اختالف کیفیت تصویر 
 اس��تخراج ش��ده از دو نرم افزار نیز باید مورد توج��ه قرار گیرد. در 
ش��کل-3 بازه ای از نمودار تصویری که تعدادی شکس��تگی در آن 
مش��اهده شده، مورد مقایس��ه قرار گرفته اس��ت. همانگونه که در 
تصویر مش��خص است کیفیت تصویر اس��تخراج شده از دو نرم افزار 
تقریباً یکس��ان بوده و حتی تا حدودی کیفیت تصویر ساخته شده 

با استفاده از ژئوالگ بهتر و جزئیات روی آن مشخص تر می باشد.

نتیجه گیری
کار ک��ردن با نرم اف��زار ژئوالگ ب��رای کاربران راحت ت��ر بوده و 

 2   استریونت پدیده های چینه بندی متقاطع، نازک الیه های شیلی و استیلولیت

 3  تصاویر ایجاد شده با استفاده از نرم افزارهای ژئوالگ )چپ( و ژئوفریم )راست(
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پانویس هاپانویس ها
1. Paradigm
2. Black Box
3. Extended Range Micro-Imager
4. Electrical Micro-Imaging
5. Pad
6. Geomage
7. Speed Correction
8. Vertical Resolution
9. Image Generation

10. TOH
11. Normalize & Equalize
12. BorEID
13. Saw Tooth
14. BorNor
15. BorView
16. Breakouts
17. ConductiveSeam
18. Schmidt Net

پردازش و تفس��یر با اس��تفاده از آن نس��بت به نرم افزار ژئوفریم با 
س��رعت بیش��تری قابل انجام اس��ت. نرم افزار ژئوفری��م برای انجام 
محاس��بات پتروفیزیکی )با اس��تفاده از نمودارهای تصویری(، تنها، 
نمودارهای برداشت ش��ده توسط شرکت شلومبرژر را می پذیرد در 
حالی که نرم افزار ژئوالگ در ای��ن زمینه محدودیتی ندارد. با توجه 

به پدیده های اس��تخراج ش��ده با اس��تفاده از دو نرم افزار ژئوالگ و 
ژئوفریم، نتایِج مقایس��ه، هم خوانی خوبی با هم نش��ان می دهند و 
کیفی��ت تصاویر ایجاد گردیده نیز نس��بتاً برابر می باش��د. بنابراین 
به نظر می رسد جهت مطالعه ساختاری، استفاده از نرم افزار ژئوالگ 

از جهات صرف هزینه مادی و زمانی مقرون به صرفه تر باشد.


