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تولید هیدروکربن مشروط به شناسایی حضور آن در الیه های رسوبی است. روش های مختلفی برای شناسایی 
هیدروکربن در مراحل مختلف اکتشاف، توسعه و تولید میادین نفت و گاز وجود دارد. یکی از مهم ترین روش ها، 
برداش��ت نگارهای مقاومتی چاه اس��ت که می تواند تفسیر نسبتاً دقیقی از حضور و مقدار هیدروکربن الیه های 
رس��وبی ارائه کند. مبنای این روش مش��اهدات آزمایشگاهی است که رفتار مقاومتی متفاوت هیدروکربن و آب 
را در مقابل انتش��ار جریان الکتریکی اثبات کرده اس��ت. اما گاهی به دالیل مختل��ف، مقاومت الیه های حاوی 
هیدروکربن کاهش می یابد که در این شرایط الیه های رسوبی به عنوان الیه های مخزنی با مقاومت کم شناخته 
می ش��وند. از طرف��ی در برخ��ی مواقع الیه ی حاوی هیدروکرب��ن با اختالف مقاومت ک��م )Low-contrast( با 
الیه های آبی مجاور اس��ت که اس��تفاده از نگارهای مقاومتی برای تشخیص حضور هیدروکربن در این الیه ها را 
چالش برانگیز می کند. در این مقاله علل بروز این پدیده در مخازن ماسه س��نگی و کربناته بررس��ی شده است. 
روش های ارائه ش��ده برای رفع خطاهای محاس��باتی جهت محاس��به ی دقیق تر اشباع آب با داده های نگارهای 
مقاومتی در مخازن ماسه س��نگی و کربناته متفاوت هستند. اغلب مدل های توسعه یافته عوامل تشدیدکننده ی 
مقاومت کم را بررس��ی کرده اند. در این مقاله برای مخازن ماسه س��نگی، وارد کردن اثر کانی های هادی جریان 
در محاس��به ی اشباع آب، اس��تفاده از رابطه ی مناسب برای اعمال اثر وجود شیل در سازند، محاسبه ی حداقل 
مقاومت در هر اش��باع، اس��تفاده از مدل)Petrophysical rock typing PRT(، استفاده از نگارهای اندازه گیری 
تخلخل و برای مخازن کربناته اس��تفاده از داده های چندنگار مختلف، نگار س��یگما، نگار NMR، اس��تفاده از 

نگارهای ترکیبی و استفاده از مقاومت عمودی بررسی شده اند.
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مقاومت الکتریکی یکی از ویژگی های مواد است که مقاومت آنها 
را در مقابل انتشار و عبور جریان الکتریکی نشان می دهد. برخالف 
آب، هیدروکربن ها مقاومت الکتریکی زیادی دارند که از این ویژگی 
جهت شناس��ایی حضور هیدروکربن در الیه های رس��وبی استفاده 
می ش��ود. بنابراین با اندازه گیری مقاومت الکتریکی س��نگ مخزن، 
الیه های حاوی هیدروکربن قابل شناس��ایی خواهند بود. با توّجه به 
مقاوم��ت اندازه گیری ش��ده ی الیه ی مخزن می توان اش��باع آب و 
هیدروکربن را نیز محاس��به کرد. تصمیم گیری برای سرمایه گذاری 
ی��ا عدم س��رمایه گذاری روی مخزن با توجه به حج��م هیدروکربن 
موج��ود و اقتصادی بودن آن انجام می ش��ود. بنابراین محاس��به ی 
صحیح اش��باع هیدورکربن در مراحل بعدی تولید از مخزن اهمیت 
زیادی دارد. محاسبه ی اشباع از روش های آزمایشگاهی تا روش های 
چاه نگاری تنوع زیادی دارد. ابزارهای چاه نگاری به دلیل س��رعت و 
جامعیت بیش��تر و همچنین ثبت پیوسته ی خواص مخزنی نسبت 
به عمق، از مهم ترین منابع اطالعاتی هس��تند. نگارهای مقاومتی از 
ابتدا جهت شناس��ایی و تمایز الیه های آب��ی و نفتی به کار رفته اند. 
با پیشرفت علم پتروفیزیک، استفاده از داده های نگارهای مقاومتی 

جهت محاس��به ی اش��باع آب امکان پذیر شده است. مدل های ارائه 
ش��ده ی اولیه به دلی��ل فرض های زیاد، نتایجی متف��اوت با واقعیت 
را نش��ان می دادن��د. این مدل ها ب��ه مرور تصحیح ش��دند و نتایج 
دقیق ت��ری را به دس��ت می آوردند. در برخی م��وارد هنگام تولید از 
یک میدان، تناقضاتی با نتایج حاصل از چاه نگاری مشاهده می شود. 
بدین ترتیب که در برخی الیه ها با اینکه مقاومت الکتریکی بس��یار 
کم  ب��ود )حدود ohm-m 2-1(. اما نگاره��ای تولیدی، نفت بدون 
آب را نشان می دادند. دس��ته ی دیگر حاوی الیه های هیدروکربنی 
اس��ت ک��ه ب��ا مقاوم��ت ک��م )ح��دود ohm-m 50-40( در کنار 
الیه ه��ای آبی مجاور خود اختالف مقاومتی کمی داش��تند. مخازن 
 LC و مخ��ازن دس��ته ی دوم LR Low resistivity دس��ته ی اول
 Low Contrast نامیده می ش��ود. مجموعه ی ای��ن مخازن با عنوان

LRLC Low Resistivity Low Contrast ش��ناخته می ش��وند ]3[. 
الیه های مخزنی کم مقاومت، حاوی هیدروکربن هستند که برخالف 
رفت��ار طبیع��ی پیش بینی ش��ده، مقاومت کمی دارند. شناس��ایی 
الیه هایی کم مقاومت اما حاوی هیدروکربن می تواند تولید را به شدت 
افزایش دهد. زیرا این الیه ها به دلیل خواص خود در مراحل اولیه ی 
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توس��عه ی میدان کنار گذاش��ته می ش��وند و این امر باعث کاهش 
ضخامت خالص مخزن می گردد. یکی از متغیرهای مهم در شناخت 
مخزن مقدار ضخامت خالص )net pay( اس��ت. این متغیر، الیه های 
تولیدکننده ی هیدروکربن با پتانس��یل اقتصادی را نش��ان می دهد. 
برای محاس��به ی این متغیر باید الیه های شیلی و آبده و همچنین 
الیه هایی با اشباع کم هیدروکربن به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند. 
همان ط��ور که گفته ش��د در مخازنی با مقاومت ک��م به دلیل عدم 
شناسایی درست الیه های هیدروکربنی، نتیجه ی محاسبات اشباع، 
منجر به حذف برخی الیه های با اش��باع زیاد آب می ش��ود ]5و4[. 
ب��ا قطعیت وجود چنین الیه هایی، محققان بر آن ش��دند که جهت 
شناس��ایی این پدیده و ارزیابی آن به روش هایی دست یابند. گاهی 
بررسی ها محدود به شرایط خاص مشاهده شده یا مختص وضعیت 
خاصی از س��نگ مخزن هس��تند. مثاًل برخ��ی محققان، دالیل این 
پدیده را تنها در مخازن ماسه س��نگی بررس��ی ک��رده و روش های 
اصالح را برای این ش��رایط ارائه کرده اند ]4[. به دلیل ثبت مقاومت 
کم این الیه ها، محاس��به ی اشباع آب با اس��تفاده از روابط معمول 
آرچی منجر به پاسخ های غیرمنطقی و ناهماهنگ با نتایج نگارهای 
تولیدی می شود. بنابراین بخش عمده ای از محاسبات و فرمول های 
ارائه ش��ده، مربوط ب��ه تصحیح ضرایب آرچی ی��ا وارد کردن دیگر 
عوامل مؤثر بر مقاومت در این معادالت اس��ت. اش��باع آب، شوری 
آب س��ازندی، دمای س��ازند، جن��س ماتریکس، وج��ود کانی های 
مغناطیس��ی در ماتریکس س��نگ،  نحوه و وضعیت توزیع ش��یل، 
نفوذ گل حفاری بس��یار شور در س��ازند و ریزحفرات را می توان از 
جمله عوامل کلی مؤثر بر مقاومت س��ازند دانست ]6و3[. البته در 
حالت عادی، هدایت پذیری الکتریکی سازند وابسته به سیال درون 
آنس��ت و سنگ، اثر محسوس��ی بر آن نخواهد داش��ت. اما به دلیل 
غیرعادی بودن این پدیده، بررس��ی عوام��ل مؤثر بر هدایت پذیری 
بخ��ش ماتریکس نیز حائز اهمیت اس��ت. در واقع کانی های هادی 
جریان الکتریکی در این ش��رایط نقش مهمی دارند. بخش عمده ای 
از روش ها در مخازن کربناته، اثرات ریزحفرات را بررس��ی کرده اند؛ 
در حالی ک��ه در مخازن ماسه س��نگی اثر ش��یل و کانی های هادی 
جریان نیز به طور ویژه بررس��ی شده اند ]7و4[. گرچه در دو دهه ی 
گذشته مطالعات متعددی در مورد علل رخداد مخازن با مقاوت کم 
صورت گرفته، اما روش تحلیلی خاصی به ویژه برای مخازن کربناته 
ارائه نشده است. با بررسی پیشینه ی تحقیق در این زمینه می توان 
راهکارهای شناخت و رفع خطاهای اندازه گیری های مقاومتی را به 

دو گروه عمده طبقه بندی کرد:
 طراحی و اس��تفاده از ابزار های پیشرفته تر و تلفیق تفسیر نگارهای 

مختلف با یکدیگر
 ارائ��ه ی مدل ه��ای ریاض��ی بر اس��اس حل ه��ای ع��ددی و نتایج 

آزمایش��گاهی یا مقایسه ی نتایج نگارهای مختلف و تئوری های مورد 
استفاده در آنها

در ادامه علل کاهش مقاوم��ت در مخازن هیدورکربنی به تفکیک 
مخازن ماسه س��نگی و کربناته تش��ریح شده است. همچنین برای هر 
نوع مخزن روش های تحلیل و رفع خطاهای محاسبات اشباع آب نیز 

توضیح داده شده است.

1- مخازن ماسه سنگی
به دلی��ل ویژگی ه��ای رس��وب گذاری و ن��وع ش��کل گیری مخازن 
ماسه سنگی، کاهش مقاومت در این گونه مخازن عوامل بیشتری دارند. 
در مخازن ماسه س��نگی عالوه بر ریزحفرات، وجود شیل و کانی های 
هادی جریان الکتریکی نیز نقش به س��زایی در کاهش مقاومت سازند 
دارند. در واقع عوامل مذکور در این مخازن تأثیر بیش��تری نسبت به 

مخازن کربناته دارند ]8و4[.

1-1- عل�ل کاهش مقاومت در مخازن ماسه س�نگی حاوی هیدروکربن 
]10و9و3[

 وجود کانی های رسی و ظرفیت تبادل کاتیونی )1CEC( آنها
 ناهمگونی مقاومتی ماسه سنگ ها )عدم برابری مقاومت های عمودی 

و افقی الیه(
 وجود کانی های مغناطیس��ی و آتشفش��انی هادی جریان الکتریکی 
از قبی��ل پیریت که هدایت پذی��ری الکتریکی قابل مقایس��ه یا حتی 
بیش��تری از آب س��ازندی دارند )حتی در درصدهای کم پیریت هم 

کریستال های پیریت می توانند شبکه ی پیوسته ای تشکیل دهند(
 نوع و مدل توزیع دانه ها و پیچیدگی های رس��وب گذاری و ترکیبات 

سنگ رسوبی
 تخلخل زیاد و تراوایی کم که در این ش��رایط آب در کانال های ریز 

و نفت در کانال های درشت قرار می گیرد
 میان الیه های ماسه ای پر از نفت و میان الیه های شیلی پر از آب

 نوع الیه بندی شیل و نحوه ی توزیع آن
 گستره ی زیاد توزیع اندازه ی دانه ها

 تخلخل ه��ای ریز2؛ که آب این گونه حفرات معموالً ش��وری زیادی 
دارد

 شوری زیاد آب یا مقدار زیاد آب

2- مخازن کربناته
از مش��کالت عمده در مدل س��ازی مخازن کربناته ناهمگونی زیاد 
آنهاست. جهت بررسی رفتار الکتریکی این مخازن، وضعیت ریزحفرات 
اهمیت ویژه ای دارد. اغلب روش های توس��عه یافته نیز تأثیر این عامل 

بر مقاومت خاص از ابزار چاه نگاری را بررسی کرده اند.
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2-1- عل�ل کاهش مقاوم�ت در مخازن کربناته ی ح�اوی هیدروکربن 
]13-11و7و6و2[

 ریزحفرات3 که عموماً قطری کمتر از 0/1 میکرون دارند )معموالً در 
مخازن کربناته، تخلخل های درش��ت حاوی هیدروکربن به دلیل فشار 
موئینگ��ی کم، قابلی��ت تحرک زیادی دارن��د و ریزحفرات حاوی آب 
سازندی شور به دلیل فشار موئینگی زیاد، قابلیت تحرک کمی دارند(

 مقدار و وضعیت توزیع تخلخل مؤثر و کل
 شکستگی ها

 وجود کانی های مغناطیس��ی مثل پیریت. اثر کانی های مغناطیسی 
بر نگارهای مقاومتی وابس��ته به پیوستگی الکتریکی آنهاست، تأمین 
چنین پیوس��تگی در س��نگ نیازمند بیش از 5 درص��د کانی پیریت 

است.
 نفوذ زیاد گل حفاری هادی جریان الکتریکی

 اثرات ناهمگنی و ناهمسان گردی روی چاه ها با زاویه ی زیاد
 س��ازندهای الیه الی��ه ای )Laminated formations( ک��ه الیه ه��ا 

ضخامتی کمتر از قدرت تفکیک ابزارهای چاه نگاری متداول دارند.
 سیستم تخلخل دو یا سه گانه

از بین عوامل ذکرشده برای مخازن کربناته، اثر ریزحفرات اهمیت 
بیش��تری دارن��د. از لحاظ زمین شناس��ی، ش��کل گیری و توس��عه ی 
ریزحفرات در س��ازند توس��ط فرآیندهای دیاژن��زی )از قبیل فرآیند 
میکرایتی شدن4( یا هر فرآیند و مؤلفه ای که سیستم ریزحفرات را در 
داخل سیستم تخلخل کل حفظ می کند کنترل می گردد. ریزحفرات 
ح��اوی آب در یک سیس��تم متخلخل، برای عب��ور جریان الکتریکی 
به عنوان میان بر عمل می کند و در نتیجه اش��باع آب محاس��به شده 
از نگارهای مقاومتی را افزایش می دهد. در واقع اش��باع آب حاصل از 
وجود ریزحفرات، حاصل از اشباع آب کاهش نیافتنی است )SWir( نه 
اش��باع آب آزاد )SW(، که این مس��أله تأثیر مستقیمی بر تخمین و 
ارزیابی هیدروکربن )مدل استاتیک( دارد؛ بدون اینکه اثر قابل توجهی 

بر تولید از میدان )مدل دینامیک( داشته باشد ]14[.
پس از شناس��ایی فرآیند دیاژنز حاکم بر س��نگ، کربناته می توان 
نتیجه گرفت که در اغلب موارد، س��نگ، فرآیندهای میکرایتی شدن، 
س��یمانی ش��دن5، پیریتی ش��دن6، تدفین و تراک��م7 را طی کرده و 
بنابراین احتمال وجود ریزحفرات در این نوع مخازن زیاد است ]7[.

مقدار ریزحفرات رابطه ی مستقیمی با فراوانی میکرایت و آلوکم8ها 
دارد. میکرایت ه��ا در واقع کلس��یت های ریزبلور هس��تند. میکرایتی 

شدن عموماً محصول فرآیندهای زیر است ]7[:
 شکل گیری همراه فرآیندهای متابولیسم میکروبی9

 به عنوان محصوالت متمایز از کربنات های درشت دانه
 دوباره سازی ذرات10

 تغییر یا شکل گیری مجدد
 تشکیل مستقیم از مواد غیرآلی غیرمحلول یا رسوب شیمایی

 سرعت دفن در طول زمان دیاژنز و ...

3- روش های تحلیل مقاومت کم
در ای��ن بخش برخی روش های توس��عه یافته جهت تحلیل مخازن 

هیدروکربنی با مقاومت کم مرور شده اند.

3-1- وارد کردن اثر کانی های هادی جریان در محاسبه ی اشباع آب
همان گونه که در بخش قبلی اش��اره ش��د وج��ود کانی های هادی 
جریان از قبیل پیریت با فرمول ش��یمیایی FeS2 حاوی 46/6 درصد 
آهن می تواند عامل کاهش مقاومت س��ازند حاوی هیدروکربن باشد. 
کانی پیریت در صورت حضور در سازند ممکن است نسبت به جریان 
الکتریکی از آب س��ازندی نیز هدایت پذیری بیشتری داشته باشد. در 
روش ارائه ش��ده در این قس��مت ابتدا درصد کانی های هادی جریان 
تخمین زده ش��ده و س��پس به کمک آن مقاومت خوانده شده از ابزار 
چاه نگاری اصالح و با اس��تفاده از رابطه ی آرچی اش��باع آب محاسبه 

می گردد.
ای��ن روش بر مبن��ای تفاوت چش��مگیر چگال��ی کانی های هادی 
جریان از دیگر کانی های تش��کیل دهنده ی ماتریکس سنگ بنا نهاده 
شده اس��ت. اندازه گیری درصد کانی های هادی جریان توسط نمودار 
توسعه یافته توسط Ezhova انجام می شود ]15[. این نمودار بر اساس 
اختالف چگالی کانی های هادی جریان و کانی های ماتریکس س��نگ 
س��اخته ش��ده اس��ت. بدین صورت که اگر چگالی کلی سنگ از نگار 
چگال��ی و تخلخل کل از نگار نوت��رون اندازه گیری گردد درصد کانی 
هادی جریان )CFe( قابل محاس��به خواهد ب��ود. برای کنترل کیفیت، 
مقدار محاسبه شده می تواند با اندازه گیری های آزمایشگاهی مقایسه 
گردد. در ش��کل-1 نمایی از نم��ودار Ezhova و روش تخمین درصد 
کانی های هادی جریان و محاسبه ی تصحیح شده ی اشباع آب نشان 
داده ش��ده است. جهت استفاده از نمودار باید طبق مراحل زیر عمل 

کرد:
1- ابتدا تخلخل کل به دس��ت آمده روی خطوط مورب س��مت چپ 

شکل مشخص می شود.
2- س��پس چگالی حاصل برای س��ازند روی محور افقی سمت چپ 

نمودار، مشخص شده و به تخلخل تعیین شده وصل می گردد.
3- از محل تقاطع تخلخل و چگالی، خطی از مقدار درصد کانی آهن 

که روی محور عمودی نشان داده شده عبور داده می شود.
4- روی محور افقی س��مت راس��ت نمودار، خط��ی عمودی از مقدار 
مقاومت کلی سازند رسم می شود تا با خط به دست آمده از مرحله ی 
قب��ل برخورد کند. محل برخورد روی خطوط مورب س��مت راس��ت 
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نمودار، مقدار تصحیح شده ی اشباع آب را نشان می دهد.
تصحی��ح م��ورد نی��از روی مقاوم��ت اندازه گیری ش��ده در حضور 
کانی ه��ای هادی جریان، به طور تجربی طبق رابطه ی-1 فرمول بندی 

شده است ]1[.
∆R=1.387×φ-2.02×M-0.79×exp)75/T)×[1-CFe

3.32×φ-0.83]                )1(

که در آن R∆ مقاومت اندازه گیری نش��ده )unaccounted( توس��ط 
اب��زار چاه ن��گاری، φ تخلخ��ل حاصل از ن��گار نوت��رون، CFe   مقدار 
کانی های هادی جریان الکتریکی بر حس��ب درصد، T دمای س��ازند 
بر حس��ب درجه ی س��انتی گراد و M مقدار کانی های موجود در آب 

سازندی بر حسب g/lit است.
پس از اس��تفاده از رابطه ی-1 و محاس��به ی مقاومت حذف ش��ده 
در اثر وجود کانی پیریت، می توان با اس��تفاده از رابطه ی-2 مقاومت 
اصالح ش��ده ی س��ازند را محاس��به کرد. در نهایت ب��ا جاگذاری در 

رابطه ی آرچی، مقدار اشباع آب به دست می آید.
Rcor=RILD×∆RFe                          )2(
 )ILD( مقاومت خوانده شده از ابزار القایی دوربُرد RILD که در آن
یا نگار جانبی دوربُرد )LLD( و Rcor نیز مقاومت اصالح شده  جهت 

محاسبه ی اشباع آب از رابطه ی آرچی است.

3-2- تصحیح حضور شیل
در سارندهای مخزنی حاوی هیدروکربن، وجود برخی از کانی های 
رسی مانند مونت موریلونیت به دلیل هدایت پذیری مضاعفی که تحت 
تأثیر خاصیت تبادل کاتیون��ی ایجاد می کند باعث کاهش مقاومت و 
افزایش اشباع آب محاسبه شده می گردد. از طرفی وجود زیرالیه های 
نازک ش��یلی می تواند اثر زیادی بر مقاومت اندازه گیری ش��ده داشته 
و حت��ی باعث ناهمگنی مقاومت های عم��ودی و افقی گردد. بنابراین 
بررس��ی ن��وع توزیع ش��یل و ناهمگنی های حاص��ل، اهمیت ویژه ای 
می یابد. اگر نوع توزیع ش��یل و مقدار آن به خوبی شناس��ایی نش��ود 
منجر به اس��تفاده از روابط نادرستی جهت حذف اثر شیل می گردد. 
بنابراین شناس��ایی هرچه دقیق تر شیل در انتخاب رابطه ی مناسب تر 
برای حذف اثر آن اهمیت به س��زایی دارد. هرچند شیل در مخازنی با 
رفتار مقاومتی طبیعی نیز حضور دارد و اثر آن در محاس��بات اعمال 
می ش��ود اما در مخازنی که مقاومت آنها به طور غیرطبیعی کم است 
شناس��ایی ش��یل و نوع توزیع آن فرآیند پیچیده ت��ری دارد. در این 
حالت ش��یل س��اختاری نیز می تواند باعث کاهش چشمگیر مقاومت 
گردد. همچنین در این مخازن اثر حضور ش��یل در مقاومت پررنگ تر 
ش��ده و اعمال برخی فرضیات ساده سازی در نوع توزیع و مقدار شیل 
موجود در س��ازند منجر به پاسخ های غلط برای اشباع آب می گردد. 
بنابراین باید در این مخازن به اس��تفاده از یک مدل تصحیح اثر شیل 
اکتفا نکرده و دقت هر مدل را نسبت به داده های واقعی ارزیابی کرد. 

همچنین فرض یکس��ان بودن مدل توزیع ش��یل )الیه ای، پراکنده و 
س��اختاری( در سراسر الیه هم باید اصالح شده و جهت کاهش خطا 

از ترکیب مدل های گوناگون بیشتری استفاده گردد]5و4[.

3-3- محاس�به ی حداق�ل مقاوم�ت )Minimal Resistivity( مخ�زن 
حاوی هیدروکربن

ای��ن روش برای شناس��ایی الیه ه��ای هیدروکربنی ک��ه اختالف 
مقاومتی کمی )Low resistivity contrast( با الیه های اش��باع از آب 
مجاور دارند به کار می رود. در این روش ابتدا در مخزن مورد مطالعه، 
با اس��تفاده از روش های آزمایشگاهی )از قبیل آزمایش تراوایی نسبی 
سنگ(، حداکثر اشباع آب ممکن در سازند مخزنی حاوی هیدروکربن 
محاسبه می شود. سپس مقدار حداقل مقاومتی که مخزن با بیشینه ی 
اشباع آب محاس��به شده می تواند داشته باش��د تعیین می گردد. دو 
روش آزمایش های مقاومت س��نگ11 یا شبیه س��ازی س��ازند12 برای 
تعیین حداقل مقاومت الیه ی هیدروکربنی پیشنهاد شده است ]16[. 
در روش شبیه س��ازی سازند، با اس��تفاده از مشخصات سازند از قبیل 
تخلخل، دما و مقدار شوری و بر اساس روابطی مانند معادله ی آرچی 
حداقل مقاومت الیه ی حاوی هیدروکربن تخمین زده می شود. روش 
آزمایش های مقاومت س��نگ، اش��باع آب و اندیس اشباع را به دست 
می ده��د. با ترکی��ب مقدار اندازه گیری ش��ده  ی مقاومت س��نگ در 
ش��رایط کاماًل اشباع از آب و اندیس اش��باع، حداقل مقاومت الیه ی 
هیدروکربن��ی برای بیش��ینه ی اش��باع آب اندازه گیری ش��ده تعیین 
می گ��ردد. پس از تعیین حداقل مقاوم��ت مخزن حاوی هیدروکربن، 
اگر مقاومت واقعی اندازه گیری ش��ده ی س��ازند از طریق نگار القایی 
)ILD( یا جانبی برد بلند )LLD( بیش از حداقل مقاومت شبیه سازی 
ش��ده باشد مخزن، حاوی هیدروکربن و اگر مقاومت، کمتر از حداقل 
مقاومت، تعیین ش��ده باشد، مخزن، حاوی آب درنظر گرفته می شود. 
این روش برای سازندی از نوع ماسه سنگ متراکم توسعه یافته که در 
یکی از میادین حوضه ی رسوبی Ordos شمالی استفاده شده و نتایج 

 1  نم��ودار Ezhova و روش تخمی��ن درص��د کانی ه��ای هادی جریان )س��مت چپ 
نمودار( و محاسبه ی مقدار تصحیح شده ی اشباع آب )سمت راست نمودار( ]1[

٧ 
 

  

)1 (                        ∆R = 1.387 × φ��.�� × M��.�� × ��� ���� � × �1 � ����.��×���.��� 

  
 نگار از حاصل تخلخل � ،ينگارچاه ابزار توسط) unaccounted( نشدهيريگاندازه مقاومت R∆ آن در كه

 يدرجه حسب بر سازند يدما T درصد، حسب بر يكيالكتر انيجر يهاد يهايكان قدارم 	��� نوترون،
 .است  g/litحسب بر يسازند آب در موجود يهايكان قدارم M گراد،يسانت

 از استفاده با توانمي پيريت، كاني وجود اثر در شده حذف مقاومت يمحاسبه و 1- يرابطه از استفاده از پس
 آب اشباع ، مقدارآرچي يرابطه در گذاريجا با نهايت در. كرد محاسبه را سازند شده اصالح مقاومت 2-يرابطه

  .آيدمي دستهب
)2(                                                                                         ���� = ���� × ∆���  
  
 زين ���� و )LLD(رد بنگار جانبي دوريا ) ILD( رددورب ييالقا ابزار از شده خوانده مقاومت 	���� آن در كه

  .است يآرچ رابطه از آب اشباع يمحاسبه جهت شده اصالح مقاومت
  
  
  
  

 مقدار ي) و محاسبهنمودارهاي هادي جريان (سمت چپ و روش تخمين درصد كاني Ezhova نمودار -1شكل
  ]1[ )نموداراشباع آب (سمت راست  يشدهتصحيح
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قابل قبولی نیز به دست آمده است ]16[.

3-4- اس�تفاده از دس�ته بندی پتروفیزیکی س�نگ مخزن و توابع ارتفاع 
اشباع متناظر

مدل س��ازی ارتف��اع اش��باع )saturation height modeling( روش 
قابل اس��تفاده ای در مطالعه ی مخازن هیدروکربنی کم مقاومت است. 
اما اس��تفاده از تنها یک تابع ارتفاع اش��باع برای تخمین اش��باع آب 
نمی توان��د نماینده ی خوبی برای تمامی انواع س��نگ های یک مخزن 
باشد. در این روش توصیه شده که برای نواحی مختلف سنگ مخزن 
که رفت��ار جریانی متفاوتی دارند از مدل منحصر به فردی اس��تفاده 
 petrophysical( شود ]18و17و8[. دس��ته بندی پتروفیزیکی سنگ
rock typing( ب��ا اس��تفاده از مقادی��ر تخلخ��ل و تراوای��ی حاصل از 
اندازه گیری های مغزه و بر اس��اس تعریف متغیرهای شاخص کیفیت 
س��نگ مخزن ))Rock quality index )RQI( و شاخص واحد جریانی 
))Flow zone indicator )FZI( انجام می ش��ود. س��نگ مخزن پس از 
دس��ته بندی در مقیاس مغزه، به مقیاس نگارهای چاه برده می شود. 
سپس با استفاده از چندین گروه از نگارهای چاه و آنالیز آماری چند 
متغیره، دسته های پتروفیزیکی سنگ )PRTs( به تمامی چاه ها تعمیم 
داده می ش��ود. برای هر یک از دسته های س��نگ مخزن توابع ارتفاع 
اش��باع جداگانه ای تعریف می ش��ود. س��پس برای هر دسته  تخمین 
اشباع آب با تابع مربوط به آن دسته انجام می شود که در این صورت 
عدم قطیعت در تعیین اش��باع آب الیه های هیدروکربنی مقاومت کم 
کاهش می یابد. روش توصیف ش��ده در این بخش مثاًل در یک مخزن 
گازی ب��ا مقاومت کم در هند به کار رفته که نتایج حاصل نس��بت به 

روش های عادی محاسبه ی اشباع بسیار دقیق تر بوده است ]17[.

3-5- شناس�ایی ب�ا اس�تفاده از ترکی�ب نگاره�ای مقاومتی، ن�گار گل و 
نمودارهای تولیدی

از آنجا که نگاره��ای مقاومتی در مقابل الیه های کم مقاومت دچار 
خطا می ش��وند شناس��ایی این الیه ها تنه��ا با اس��تفاده از ابزارهای 
مقاومتی عدم قطعیت زیادی دارد. طبق این روش ابتدا نگار مقاومتی 

از ناحیه ی حفاری ش��ده برداشت می شود. اگر مقاومت حاصل کمتر 
از یک مقدار آس��تانه ای )مثاًل ohm-m 3( باش��د از نتایج تحلیل نگار 
 gas chromatograph، geoprolog، آنالیزه��ای   و   )mud log( گل 
Howard و CO روی گل به دس��ت آمده استفاده می شود. اگر حضور 
هیدروکربن رد ش��د شناسایی با نتیجه ی آبی بودن الیه اتمام می یابد. 
ام��ا در صورت تش��خیص هیدروکربن، عملیات مش��بک کاری انجام 
می گردد. س��پس اگر هیدروکربنی تولید نش��ود دوباره شناس��ایی با 
نتیجه غیرهیدروکربنی ب��ودن الیه پایان می یابد. اما اگر هیدروکربن 
تولید ش��ود نگاره��ای تولی��دی )PLT ( و CO و آنالیز نقطه ای انجام 
می ش��ود. در صورت کافی بودن س��هم هیدروکربن تولیدی، برنامه ی 
مشخصی جهت تکمیل چاه برای تولید درنظر گرفته می شود. در غیر 
این صورت شناسایی الیه  با نتیجه ی غیراقتصادی پایان می یابد ]3[.

3-6- مطالعه ی یکپارچه با استفاده از ترکیب نتایج از روش های مختلف
ب��ا توج��ه به موارد مذک��ور عوام��ل گوناگونی می توانن��د مقاومت 
س��ازند را کاهش دهن��د. از طرفی هریک از روش های توس��عه یافته 
برای محاس��به ی اشباع آب تنها می توانند بخشی از عوامل کاهنده ی 
مقاوم��ت در س��ازند را پوش��ش داده و خطای ناش��ی از آن عامل را 
حذف کنند. بنابراین استفاده از یک روش محاسبه ی اشباع آب باعث 
افزایش عدم قطعیت نتایج حاصل می ش��ود. بنابراین توصیه می گردد 
همان گونه ک��ه عوامل کاهنده ی مقاومت تنوع بیش��تری دارند بهتر 
اس��ت روش های متنوعی برای ارزیابی اش��باع آب در س��ازند به کار 
رود تا عدم قطعیت در پاس��خ روش های گوناگون به دست آید. جهت 
اس��تفاده از روش های متنوع محاسبه ی اش��باع آب، کسب اطالعات 
کافی از وضعیت حوضه ی رسوبی، زمین شناسی و رخساره های مخزن 
برای شناخت دالیل کاهش مقاومت الیه ی مورد نظر می تواند کمک 
قابل توجهی به ارزیابی هرچه بهتر مخزن باش��د. مثاًل بررسی شرایط 
زمین شناس��ی منطقه می تواند اطالعات خوب��ی از توزیع فرآیندهای 
دیاژنز و میکرایتی شدن در اختیار بگذارد. زیرا این فرآیندها می توانند 
تأثیر به سزایی بر توزیع ریزحفرات و در نتیجه ایجاد مسیر پیوسته ای 
از حفرات اش��باع از آب در مخزن بگذارند. روش های مورد اس��تفاده 
ش��امل آنالی��ز نگارهای مقاومتی، تفس��یر نتایج ن��گار 13NMR، نگار 
س��یگما14، آنالیزهای ویژه و عمومی مغ��زه و آزمایش های 15WFT و 
16DST هستند. نتیجه ی استفاده از این روش جمع بندی شده، کاهش 
خطا و عدم قطعیت در محاس��بات است. واضح است که در مخازنی با 
مقاومت کم، نگارهای مقاومتی مقادیر نادرس��تی را نتیجه می دهند. 
در حالی که مثاًل نگار NMR که برای بررس��ی وضعیت توزیع حفرات 
در س��ازند به کار می روند کمتر دچار خطا می ش��ود. نگار سیگما نیز 
به عنوان منبع دیگری جهت به دس��ت آوردن مقادیر اشباع در سازند 
به کار می رود. این اب��زار می تواند جایگزینی گل و نفت را تأیید کرده   2  اثر میکرایتی شدن بر مسیر جریان الکتریکی در سنگ ]2[

١٠ 
 

ها تنها با استفاده اين اليه شناسايي شوندمقاومت دچار خطا ميهاي كماز آنجا كه نگارهاي مقاومتي در مقابل اليه
حفاري شده برداشت  يناحيهد. طبق اين روش ابتدا نگار مقاومتي از قطعيت زيادي دارعدمهاي مقاومتي از ابزار

 mudاز نتايج تحليل نگار گل ( ) باشدohm-m 3 ًال(مث ايمقاومت حاصل كمتر از يك مقدار آستانهشود. اگر مي

logهاي ) و آناليز gas chromatograph ،geoprolog ،Howard  وCO استفاده دست آمده هروي گل ب
اما اگر هيدروكربن تشخيص يابد. ميبودن اليه اتمام آبي يشناسايي با نتيجهشود. اگر حضور هيدروكربن رد شد مي

سپس اگر هيدروكربني توليد نشود دوباره شناسايي با نتيجه  د.گردكاري انجام ميداده شد عمليات مشبك
و آناليز  CO) و  PLTهاي توليدي (هيدروكربن توليد شود نگار يابد. اما اگرهيدروكربني بودن اليه پايان ميغير

خصي جهت تكميل چاه براي مش يبرنامهكافي بودن سهم هيدروكربن توليدي،  صورتشود. در اي انجام مينقطه
  .]3[ شودغيراقتصادي تشخيص داده مي يصورت شناسايي اليهشود. در غير ايننظر گرفته ميتوليد در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ]2[مسير جريان الكتريكي در سنگ  براثر ميكرايتي شدن  -2شكل

 
 دانه هاي ميكرايتي شده: مقاومت پايين

 ميكرايتي نشده: مقاومت باالدانه هاي

 نفت
دانه های میکرایتی شده: مقاومت زیاد

دانه های میکرایتی نشده: مقاومت کم
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و مقادیری برای اشباع آب به دست آورد که در شرایط 17LRP تطابق 
خوبی با داده های مغزه داشته باشد. همچنین آنالیزهای تزریق جیوه، 
نتایج نگار س��یگما را تأیید می کند. نگار سیگما بر اساس نوترون های 
بازگشتی ترمال عمل می کند که طبق رابطه ی-3 می تواند اشباع آب 

را با استفاده از نتایج آن به دست آورد ]6[.
)∑LOG-∑M)-φ)∑H-∑M)

Sw= φ)∑W-∑H)
                             )3(                    

 ∑LOG ،س��یگمای حاص��ل از هیدروکربن ∑H ک��ه در این رابطه
 ∑W ،سیگمای حاصل از ماترکیس ∑M ،سیگمای حاصل از س��ازند
سیگمای حاصل از آب و φ نیز تخلخل کلی سازند است که می تواند 

از نگار نوترون یا چگالی به دست آید.
بنابرای��ن با جم��ع آوری نتایج از منابع مختل��ف می توان ضعف هر 
روش ها را با اس��تفاده از روش دیگر پوشش داد. پس از شناخت الیه 
و وضعیت اش��باع آب، می توان با اطمینان بیشتری به گزارش سطوح 
تم��اس آب و نف��ت اقدام کرد. در مخازنی با مقاومت کم اس��تفاده از 
داده های گرادیان فش��ار س��یاالت جهت محاسبه ی سطوح تماس، از 
روش هایی که بر اس��اس نتایج نگارهای مقاومتی اس��تفاده می شوند 
دقت بیش��تری دارد. مطالعه ی موردی انجام شده بر اساس این روش 
در یک��ی از مخازن کربناته ی ام��ارات متحده ی عربی که مقاومت آن 
ب��ر اثر نفوذ گل حفاری و ریزحفرات کاه��ش یافته، نتایج قابل قبولی 

داشته است ]6[.

3-7- استفاده از مقاومت عمودی
شناخت ویژگی های پتروفیزیکی مخازن کربناته به دلیل ساختار 
پیچی��ده ی حف��رات در این ن��وع مخازن چالش زاس��ت. طی زمان 
ش��کل گیری مخزن، فرآیندهای زمین شناسی متنوعی باعث ایجاد 
این پیچیدگی ها در سنگ مخزن می شوند. میکرایتی شدن یکی از 
این فرآیندهاس��ت که باعث بازتولید ریزحفراتی در سنگ می گردد 
که به دلیل کوچک بودن گلوگاه های آنها فقط آب کاهش نیافتنی18 
در آنه��ا ق��رار می گیرد. این مقدار آب به دلیل فش��ار موئینگی زیاد 
این دس��ته از حفرات، قابلیت حرکت ندارد. پس از میکرایتی شدن 
و تش��کیل این حفرات، طبق شکل-2 مسیر مستقیم تر و ساده تری 
برای عبور جریان الکتریکی به وجود می آید که باعث کاهش مقاومت 
س��ازند می گردد. البته باید توجه ش��ود که میکرایتی شدن زمانی 
تأثیر مثبتی دارد که دانه های میکرایت ش��ده در راس��تای مس��یر 
انتشار جریان به وجود آمده باش��ند تا بتوانند مسیر حرکت جریان 
الکتریک��ی را کاهش دهند. در این صورت ش��رایطی پیش می آید 
که بر اثر فرآیند میکرایتی ش��دن و توزیع فش��ار موئینگی، آب در 
حفرات ریز و نفت در حفرات درشت قرار گیرد. بنابراین اگر هنگام 
شکل گیری سنگ مخزن این فرآیند به صورت متوالی روی الیه های 

سنگ انجام ش��ود طبق شکل-3 یک توالی از الیه های حاوی نفت 
و آب به وج��ود می آی��د که روی هم قرار گرفته ان��د ]2[. از آنجا که 
ابزارهای چاه نگاری مقاومتی مرسوم، دقت عمودی 8-2 فوت دارند 
و عموماً مقاومت افقی س��ازند را اندازه گیری می کنند در مقابل این 
نوع الیه بندی دچار خطا خواهند شد. همچنین ابزارهای چاه نگاری 
اندازه گیری تخلخل در مقابل این الیه ها، میانگینی خطی از تخلخل 
گزارش می دهند. به همین دلیل بس��یاری از محققان بر آن ش��دند 
که ابزاری مقاومتی با دقت عمودی بیشتری تولید کنند. البته باید 
توجه کرد که مقاومت عمودی، کمتر از این سیستم الیه بندی تأثیر 
می پذیرد. بنابراین پیش��نهاد می ش��ود به جای مقاومت میانگین یا 
افقی از مقاومت عمودی و تخلخل میانگین برای محاس��به ی اشباع 
آب و حجم هیدروکربن درجا در بازه ی مخزنی استفاده گردد. زیرا 
در اندازه گیری مقاومت افقی سیستم الیه بندی در مقابل ابزار طبق 
رابطه ی-4 شبیه به یک سیستم موازی عمل کرده و باعث می شود 
مقاومت میانگین به مقدار کمترین مقاومت نزدیک گردد. در حالی 
ک��ه در مقابل مقاومت عمودی الیه بن��دی طبق رابطه ی-5 به طور 
س��ری عمل کرده و مقاومت میانگین را به بیشترین مقدار مقاومت 
نزدیک می کند. همچنین می توان اثر درصد الیه ی حاوی آب روی 
انواع مقاومت را در شکل-4 دید که با افزایش آن، مقاومت عمودی 
تغییری نمی کند؛ در حالی که مقاومت افقی به شدت کاهش می یابد.

 3  توالی الیه های حاوی نفت و آب

١٢ 
 

سطوح تماس، از  يهاي گراديان فشار سياالت جهت محاسبهي با مقاومت كم استفاده از دادهكرد. در مخازن
بر موردي انجام شده  يشوند دقت بيشتري دارد. مطالعههاي مقاومتي استفاده ميهايي كه بر اساس نتايج نگارروش

ت آن بر اثر نفوذ گل حفاري و عربي كه مقاوم يامارات متحده ياساس اين روش در يكي از مخازن كربناته
  .]6[ده است قبولي را ارائه كركاهش يافته، نتايج قابلحفرات ريز

  
  
  

  آب و نفت يحاو يهاهيال يتوال -3شكل
  

  استفاده از مقاومت عمودي -3-7
زاست. حفرات در اين نوع مخازن چالش يدليل ساختار پيچيدههاي پتروفيزيكي مخازن كربناته بهشناخت ويژگي

ها در سنگ مخزن ي متنوعي باعث ايجاد اين پيچيدگيشناسگيري مخزن، فرآيندهاي زمينطي زمان شكل
 دليلد كه بهگرديحفراتي در سنگ مبازتوليد ريز هاست كه باعثشوند. ميكرايتي شدن يكي از اين فرآيندمي

دليل فشار موئينگي گيرد. اين مقدار آب بهمي در آنها قرار 18نيافتنيكاهشهاي آنها فقط آب گاهكوچك گلو ياندازه
مسير  2-پس از ميكرايتي شدن و تشكيل اين حفرات، طبق شكلقابليت حركت ندارد.  ،اين دسته از حفرات زياد

د. البته گردآيد كه باعث كاهش مقاومت سازند ميوجود ميهجريان الكتريكي بتري براي عبور تر و سادهمستقيم
در راستاي مسير انتشار  هاي ميكرايت شدهوجه شود كه ميكرايتي شدن زماني تأثير مثبتي دارد كه دانهبايد ت

شرايطي پيش  وجود آمده باشند تا بتوانند مسير حركت جريان الكتريكي را كاهش دهند. در اين صورتجريان به
آيد كه بر اثر فرآيند ميكرايتي شدن و توزيع فشار موئينگي، آب در حفرات ريز و نفت در حفرات درشت قرار مي

 

 4  اثر نسبت حجمی الیه ی حاوی آب بر مقاومت عمودی و افقی در بازه ی مخزنی ]2[

١۴ 
 

  ]2[ يمخزن يبازه در يافق و يعمود مقاومت بر آب يحاو يهيال يحجم نسبت اثر -4شكل
  
  

�
��
= ���

���
+ �������

���
                                                                           (4) 

�� = ������ + �� � �������                                                                         (5) 

  
 19يهباز حاوي آب از يدرصد حجمي اليه wbVمقاومت عمودي،  vRمقاومت افقي،  hR، 4و5- كه در روابط

  حاوي نفت است. يمقاومت اليه obRحاوي آب و  يمقاومت اليه wbRمخزني، 
نگاري حاصل از ابزارهاي چاهمقاومت  نگاري كمتر باشدي متوالي از دقت عمودي ابزار چاههاامت اين اليهاگر ضخ

گامي ندهد. هرخ مي نيز مشابه اين حالت سنگيت. در مخازن ماسههاي آبي و نفتي اسعادي ميانگين مقاومت اليه
شيلي بدون آب توليد مقاومت هاي كممي از اليهگيرند نيز سيستمتوالي شيل و ماسه روي هم قرار  هايكه اليه

هاي ابزار گيريحاوي نفت شكل خواهد گرفت كه سبب خطا در اندازه سنگيهاي با مقاومت زياد ماسهشونده و اليه
شود كه در مراحل مخزني با مقاومت كم مي اياليهوجود آمدن هبندي باعث بشود. اين نوع توزيع اليهنگاري ميچاه
د. استفاده از ابزاري موسوم به گردشناسايي كنار گذاشته شده و باعث كاهش حجم درجاي هيدروكربن مي ياوليه

Vector or Tensor Resistivity صورت جداگانه و همچنين بهتري از مقاومت عمودي و افقي بهتواند ديد مي
گردي غير از يك باشد گردي بدهد. اگر نسبت ناهمسانناهمسان متغيرعنوان ه افقي بهومت عمودي بنسبت مقا
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Vwb
Rwb

Rh

)1-Vwb(                                                )4(

Rv=Vwb Rwb+)1-Vwb( Rob                                              )5(

 Vwb ،مقاومت عمودی Rv ،مقاومت افق��ی Rh ،4ک��ه در روابط-5و
درص��د حجمی الیه ی ح��اوی آب از بازه ی19 مخزن��ی، Rwb مقاومت 

الیه ی حاوی آب و Rob مقاومت الیه ی حاوی نفت است.
اگ��ر ضخام��ت ای��ن الیه ه��ای متوال��ی از دقت عم��ودی ابزار 
چاه ن��گاری کمتر باش��د مقاوم��ت حاصل از ابزاره��ای چاه نگاری 
ع��ادی میانگین مقاوم��ت الیه های آبی و نفتی اس��ت. در مخازن 
ماسه سنگی نیز مشابه این حالت رخ می دهد. هنگامی که الیه های 
متوالی شیل و ماسه روی هم قرار گیرند نیز سیستمی از الیه های 
کم مقاومت ش��یلی بدون آب تولید ش��ونده و الیه های با مقاومت 
زیاد ماسه سنگی حاوی نفت شکل خواهد گرفت که سبب خطا در 
اندازه گیری های ابزار چاه نگاری می شود. این نوع توزیع الیه بندی 
باع��ث به وجود آم��دن الیه ای مخزنی با مقاومت کم می ش��ود که 
در مراحل اولیه ی شناس��ایی کنار گذاش��ته ش��ده و باعث کاهش 
حجم درجای هیدروکربن می گردد. اس��تفاده از ابزاری موسوم به 
Vector or Tensor Resistivity می توان��د دی��د بهتری از مقاومت 
عم��ودی و افقی )به صورت جداگانه( و همچنین نس��بت مقاومت 
عمودی به افقی به عنوان متغیر ناهمس��ان گردی بدهد. اگر نسبت 
ناهمس��ان گردی غیر از یک باش��د هش��داری مبنی بر سیس��تم 
الیه بندی یاد شده و کم مقاومت بودن بازه ی مخزنی داده می شود. 
البت��ه در مورد مخ��ازن کربناته جهت محاس��به ی درصد حجمی 
الیه های حاوی آب )معادل الیه های ش��یلی در سیس��تم ماس��ه/
شیلی( رابطه ای وجود ندارد. بنابراین در این حالت در کنار استفاده 

از مغزه، نگارهای تصویری دیواره ی چاه نیز قابل اس��تفاده اس��ت. 
پس اس��تفاده از مقاومت عمودی به ج��ای مقاومت افقی می تواند 
نتایج بهتری جهت محاس��به ی اش��باع آب بازه ی مخزنی به دست 
دهد. البته نتایج دقیق نیس��تند اما اگ��ر ویژگی های پتروفیزیکی 
الیه های حاوی آب و نفت مش��ابه باش��ند مقادی��ر حاصل بهتر از 

مقاومت میانگین است ]2[.

3-8- استفاده از نگارهای اندازه گیری تخلخل
همان طور که ذکر شد ابزارهای مقاومتی همواره در مقابل الیه های 
کم مقاوم��ت دچار خطا در شناس��ایی الیه و محاس��به ی اش��باع آب 
می شوند. بنابراین استفاده از ابزارهای غیرمقاومتی می تواند گزینه ی 
مناسبی جهت کاهش عدم قطعیت ها در شناسایی الیه های کم مقاومت 
گردد. حضور ش��یل در الیه های ماسه س��نگی از عوامل اصلی کاهش 
مقاومت س��ازند است که باعث می شود یک بازه ی مخزنی با استفاده 
از ابزاره��ای مقاومتی آبی تلق��ی گردد. ابزارهای نوت��رون، چگالی و 
صوتی جه��ت اندازه گیری تخلخل مخزن ب��ه کار می روند. اگر مخزن 
بدون ش��یل باشد این ابزارها مقادیر یکسانی را برای تخلخل به دست 
می دهن��د. در حالی که اگر مخزن حاوی ش��یل باش��د نگار چگالی و 
صوتی مقادیر کمتر از واقعیت و نگار نوترون مقداری بیشتر از واقعیت 
گزارش می کنند. بنابراین با بررس��ی نسبت سه تخلخل حاصل از این 
ابزارها می توان با دقت زیادی نس��بت ب��ه آبی/نفتی بودن الیه اظهار 
نظر کرد. توجه ش��ود که این روش تنها هنگامی قابل اطمینان است 
که هیدروکربن موجود در الیه، گاز یا نفت سبک باشد. در این روش 

باید طبق مراحل زیر عمل کرد.

الف( محاسبه ی اختالف سه تخلخل
B=φs+φD-2*φN                                                           )6(

ب( محاسبه ی نسبت سه تخلخل
C=)φs*φD(

φN 
                                                                )7(

ج( محاسبه ی تخلخل و تخلخل الیه ی آب پر شده

φ= φw =√ √aRw
aRw

Ro
Rt

                                                       )8(

ک��ه در روابط-6 تا φs ،8 تخلخل حاصل از ابزار صوتی، φD تخلخل 
حاصل از ابزار چگالی، φN تخلخل حاصل از ابزار نوترون، Rw مقاومت 
آب، Ro مقاوم��ت مغ��زه ی پر ش��ده از آب، Rt مقاومت مغزه ی حاوی 
 φ ،ضریب سیمان شدگی m ،توان اشباع ش��دگی n ،آب و هیدروکربن

تخلخل و φw تخلخل الیه ی پر شده از آب هستند.
پس از محاس��به ی ضرایب B و C، تخلخل سازند و تخلخل الیه ی 
آبی با استفاده از جدول-1 می توان نسبت به نوع سیال مخزن اظهار 

نظر کرد ]19[.

 1  تقسیم بندي سیاالت بر اساس ضرایب

نمودار تخلخل هاCBسیال

 φwبزرگ تر از صفربزرگ تر از یکگاز
φt بزرگ تر از

φwبرابر صفربرابر با یکآب
φt برابر با 

 2   متداول ترین انواع ابزارهای تصویرگر صوتی

Fluidsolids
hydrocarbonMovable water Capillary

bound water
 Clay bound

waterDry clayRock matrix

 MFFI21MBVI22MCBW23

MBVWT24

MBVWE25

MPHI26

MSIG27
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 C و B توجه ش��ود که در مخازنی با مقاومت کم، برقراری ش��روط
کافی است. اما مخازن هیدروکربنی با اختالف مقاومت کم با الیه های 
مجاور نیازمند محاسبه ی تخلخل ها نیز هستند. پاسخ گویی این روش 
در مخازن گازی به طور قطعی تأیید شده، اما در مخازن نفتی احتمال 

بروز خطا وجود دارد ]19[.
الزم به توضیح اس��ت که عالوه بر روش های ذکر ش��ده در این 
مقال��ه، روش ها و ابزارهای نمودارگیری دیگری نیز برای تحلیل و 
بررس��ی مخازن هیدروکربنی با مقاوم��ت کم یا مخازن با اختالف 
مقاومت کم با الیه های مجاور توسعه  یافته اند که از جمله می توان 
به استفاده از ابزارهای مقاومتی سه محوره ی القایی ]12[، استفاده 
از ابزارهای دو الکت��رودی در گل های پایه روغنی ]20[، تصحیح 
اثر ش��یل با استفاده از جداس��ازی مقاومت های عمودی و افقی و 
اس��تفاده از نتایج 3DEXSM ]18[ و روش باکل20 ]21[ اش��اره 

کرد.

NMR 3-9- استفاده از نگار
از آنجا که نگار NMR می تواند سیاالت قابل حرکت و غیرقابل حرکت 
را به خوبی تشخیص دهد می توان از آن برای شناسایی هرچه دقیق تر 
 NMR الیه ه��ای کم مقاومت اس��تفاده کرد. البته تفس��یر نتایج نگار
نیازمند تجرب��ه و آگاهی کافی برای انتخاب مقادیر cutoff به ویژه در 

مخازن کربناته است.
این ن��گار می تواند جزئیات تخلخل را به دس��ت آورد که جایگزین 
مناس��بی ب��رای نگاره��ای معم��ول اندازه گیری تخلخل اس��ت. زیرا 
اندازه گیری ه��ای تخلخ��ل این نگار تنها وابس��ته به س��یاالت درون 
حفرات است. در حالی که نگارهای نوترون و چگالی تحت تأثیر سنگ 
اط��راف حفرات نیز هس��تند. ارائه ی اطالعات کیف��ی و کمی از انواع 
س��یاالت موجود در حفرات بر اساس توانایی حرکت پذیری آنها نیز از 

دیگر نتایج تفسیر این نگار است ]22[.
ن��گار NMR مقادی��ر واقعی ت��ری ب��رای آب تولی��دی در مخازن 
کم مقاوم��ت را گزارش می کند. در حالی که نگارهای مقاومتی مقادیر 
بس��یار زی��ادی را نتیج��ه می دهن��د. از ترکیب نتایج ن��گار NMR و 
چگالی می توان برای شناسایی الیه های گازی نیز استفاده کرد. برای 
جلوگیری از بروز خطا در تفس��یر نتایج ن��گار NMR باید تخلخل را 

طبق جدول-2 محاسبه کرد ]22[.

نتیجه گیری
مخازن کم مقاومت به مخارنی اطالق می شود که ابزارهای چاه نگاری 
مقاومتی، مقادیر مقاومت بسیار کمی را در مقابل آنها نشان می دهند. 
همچنین برخی مخازن در مقایس��ه با الیه های آبی اختالف مقاومتی 
کمی از خود نشان می دهند که به آنها مخازن کم تقابل گفته می شود. 
از آنجا که روش های عادی محاس��به ی اشباع عموماً از نتایج نگارهای 
مقاومتی اس��تفاده می کنند در مقابل الیه های کم مقاومت دچار خطا 
ش��ده و مقادی��ر دور از واقعیتی را نتیجه می دهن��د. همین امر باعث 
حذف این الیه ها در مراحل اولیه ی توسعه ی میدان و کاهش پتانسیل 
تولید می گ��ردد. در این مقاله علل رخداد الیه های مخزنی با مقاومت 
کم در انواع س��نگ های کربناته و ماسه س��نگی بررسی شده است. با 
شناس��ایی عوامل مختلف کاهنده ی مقاومت مخزن، پس از بررس��ی 
منابع گوناگون مش��خص ش��د که ش��ایع ترین علل کاه��ش مقاومت 
س��ازند، وضعی��ت توزیع حفرات، ن��وع توزیع ش��یل، کانی های هادی 
جری��ان الکتریک��ی و کمتر بودن ضخامت الیه ی م��ورد نظر از قدرت 
تفکیک عمودی ابزار چاه نگاری است. همچنین نُه روش مختلف برای 
شناسایی الیه های کم مقاومت و ارزیابی اشباع آب در آنها معرفی شده 
که نتایج حاصل در مقایس��ه با روش های عادی محاسبه ی اشباع آب 

مثل روش آرچي به واقعيت نزديك تر است.

پانویس هاپانویس ها
1. Cation exchange capacity
2. micro porosity 
3. micro pore   
4. micritization
5. Cementation
6. Piritization
7. Burial and Compaction
8. Alochem
9. Microbial metabolism 
10. Reworked particles 
11. Rock resistivity experiments
12. Formation Simulation
13. Nuclear magnetic resonance  
14.Sigma )Thermal neutron capture cross section) 

15. Wireline Formation Tester 
16. Drill Stem Test 
17. Low resistivity pay 
18. Irreducible water 
19. interval 
20. Buckel
21. Free fluid index
22. Bulk volume irreducible water
23. Clay bound water
24. Bulk volume water total
25. Bulk volume water effective
26. Effective porosity
27. Total porosity
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