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مقاالت پژوهشی

منطقه ی مورد پژوهش یکی از میادین جنوب غرب ایران به حســاب می آید. 
سازندهای ایالم، ســروک، گدوان و فهلیان مهمترین الیه های مخزنی دارای 
هیدروکربور در این میدان هســتند. در این پژوهــش از اطالعات مربوط به 
 A ســازند ایالم که در واقع مخزن اصلی میدان محسوب می شود، در دو چاه
و B اســتفاده شد. پارامترهای پتروفیزیکی ســازند ایالم در چاه A در اعماق 
2904 تا 3036 متری و در چــاه B در اعماق 2902 تا 3030 مورد ارزیابی 

قرار گرفت. 
ســن ســازند ایالم مربوط به دوران مزوزوئیک است. این سازند روی سازند 
شــیلی الفان یا به عبارت دیگر به طور مســتقیم روی ســازند سروک قرار 
دارد.]1[ ســازند ایالم معروف ترین مخزن اواخر کرتاســه در ایران بوده که 
اغلب با سازند سروک به صورت پیوسته است.]2[ جهت انجام فرآیند ارزیابی 
پتروفیزیکی از نرم افزارGeolog 7,4 استفاده شد. این نرم افزار محصول شرکت 
پارادایم1 بوده که حدود سه دهه اســت که جهت انجام ارزیابی پتروفیزیکی 
در بیشــتر شرکت های نفتی دنیا به کار برده می شود.]3[ در نرم افزار ژئوالگ 
می تــوان از دو روش قطعــی2 و روش احتمالی3 بــرای ارزیابی پتروفیزیکی 

استفاده کرد. 
ارزیابی به روش قطعی به صورت گام به گام و مرحله به مرحله انجام می شود. 
یعنی از نتایج هر مرحله در مراحل و مرحله ی بعد اســتفاده شــده و همین 
عامل باعث افزایش خطا می شــود.]3و4[ اما روش مالتی مین، روشــی نسبتا 
جدید و صنعتی است که امروزه در صنعت نفت و گاز بیشتر از این روش برای 
ارزیابی پتروفیزیکی استفاده می شود. در این روش به جای اینکه قدم به قدم 
مراحل انجام شود و از یک نگاره برای محاسبه ی یک پارامتر استفاده شود از 
تمامی نگاره های پتروفیزیکی به صورت حل معادالت هم زمان برای تخمین و 

پیش بینی استفاده می شود.]3و4[ 
وفایی و همکاران در ســال 1390 به ارزیابی پارامترهای مخزنی نظیر حجم 
شیل، اشباع آب و تخلخل موثر در سازند ایالم میدان نفتی جفیر پرداختند.

]5[ عرب ساالری و همکاران در سال 1392 به ارزیابی خواص مخزنی سازند 
فهلیــان در میادین دارخوین و جفیر به کمک نرم افزار ژئوالگ پرداختند.]6[ 
احمدی و همکاران در ســال 1394 به بررســی کیفیت میدان نفتی مارون 
با اســتفاده از مطالعات پتروفیزیکی پرداخته و سنگ شناســی، تخلخل موثر 
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نگاره های چاه کاربرد های گســترده و وســیعی در صنعت نفت دارند. اما شــاید مهمترین کاربرد، استفاده از آنها 
بــرای انجام ارزیابی پتروفیزیکی یک مخزن بــه منظور تعیین پارامتر های اصلی آن مخزن باشــد. هدف از انجام 
ایــن پژوهش، ارزیابــی پتروفیزیکی چاه های A و B یکی از میادین جنوب غرب ایران به منظور بررســی ویژگی ها 
و کیفیت مخزنی ســازند ایالم در چاه های مورد نظر، تعیین نوع لیتولوژی، شناســایی بازه و محدوده های مخزنی 
از نظر لیتولوژی و ســتون هیدروکربور، تعیین میزان تخلخل و محاســبه ی میزان اشباع شدگی آب در قسمت های 
مختلف مخزن اســت. به این منظور پس از شــناخت ابزار و کیفیت نگاره های موجود، به بررســی خواص مخزنی 
ســازند ایالم با استفاده از نگاره های موجود برای چاه های A و B میدان با استفاده از نرم افزارGeolog 7,4 به روش 
مالتی مین پرداخته شــد. نتایج حاصل از ارزیابی در هر دو چاه با گزارشــات زمین شناسی و مهندسی نفت مقایسه 
شدند و تطابق خوب بین آنها نشان دهنده ی دقت و صحت کار بود. مشاهده شد که سازند ایالم در چاهA به صورت 
عمده از آهک و مقدار کمی شــیل و در چاه B از ســنگ آهک، شیل و مقدار کمی دولومیت تشکیل شده است. در 
ادامه پس از محاســبه ی میزان اشباع آب توســط مدل های اندونزیا، آرچی و جوهاز مشاهده شد که مدل اندونزیا 
مقدار اشــباع آب را با دقت بهتری محاســبه می کند. با توجه به اینکه میانگین درصد حجمی شیل سازند ایالم در 
هر دو چاه A و B بسیار پایین است، نمی توان آن را به عنوان یک عامل موثر منفی در تغییر دادن خواص مخزنی 

سازند ایالم محسوب کرد.
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و درجــه ی اشباع شــدگی آب را در 3 چــاه A، B و C میــدان مذکور با 
اســتفاده از نرم افزار ژئوالگ به دســت آوردند.]7[ احمدی و همکاران در 
ســال 1397 به کمک نرم افزار ژئوالگ به محاســبه ی پارامترهای لیتولوژی، 
حجم شیل، تخلخل و ضریب سیمان شــدگی در یکی از میادین جنوب غرب 
ایــران پرداختند.]8[ با توجه به دقت باال و صنعتی بودن ارزیابی پتروفیزیکی 
بــه روش مالتی مین در این پژوهش، از این روش بــرای ارزیابی پارامتر های 

مخزنی در سازند ایالم میدان موردنظر استفاده شد.

1- ارزیابی و تصحیحات اولیه
برای انجام این پژوهش از این داده ها که از میدان مورد نظر در دسترس بود، 

استفاده شد:
 داده ها و نتایج گزارش شــده از مطالعات مغزه در چاه A شــامل داده های 

تخلخل در حدود 100 متر از مخزن ایالم )تقریبا کل مخزن(
 داده های سر سازند ها و زون بندی مخزن

 یک سری گزارش از زمین شناسی میدان به خصوص در چاه های A و B که 
در ارزیابی پتروفیزیکی مورد استفاده قرار گرفت

 اطالعات کامل سربرگ4 نگاره های هر دو چاه مثل دما و فشار مخزن، شوری 
گل حفاری، فیلتر گل و...

 مجموعه ی نگاره های معمول در دو چاه مذکور که در جدول1 آمده است.
هدف از انجام ارزیابی پتروفیزیکی، به دســت آوردن و محاسبه ی پارامترهای 
پتروفیزیکی مهم آن مخزن همچون تخلخل، اشباع شدگی آب و هیدروکربن، 
حجم شــیل، لیتولوژی مخزن و... اســت]3و9[ بعد از بررســی ابعاد مختلف 
نگاره هــای چاه و اعمال تصحیحــات الزم بر روی آنها، بــرای انجام ارزیابی 

پتروفیزیکی مورد استفاده واقع شد. 
در این پژوهش هدف این است که تاثیر 3 عامل زمین شناسی، عوامل محیطی 
و عوامل ناشی از خود ابزار نمودارگیری حذف شوند. در گام اول، مراحل پیش 
از ارزیابی شامل نمایش، آماده سازی و کنترل کیفی داده ها با دقت انجام شد، 

سپس یک سری پیش محاسبات با استفاده از ماژول Precalc نرم افزار ژئوالگ 
روی داده ها انجام شد. 

در ادامه تصحیحات محیطی روی نگاره ها با اســتفاده از چارت های شــرکت 
شلمبرژر که عملیات نمودارگیری را در میدان مورد نظر انجام داده بود، اعمال 
شــد. در این پژوهش اثر پارامترهایی همچون چگالی گل حفاری، شــوری و 
مقاومت آن، دما و فشــار مخزن، قطر چاه و ضخامت سله گل و... که بر روی 

نگاره ها تاثیرگذار هستند، در نظر گرفته شد. 
در نهایت به ســاخت مدل پتروفیزیکی و کنترل نگاره ی کیفیت بر اســاس 
شــرایط چاه پرداخته شــد. از اندازه گیری های نگاره های شدت پرتو گاما، 
مقاومــت ویژه، دانســیته، نگار ه های تخلخل چاه هــای A و B که به عنوان 
ورودی های مدل در نظر گرفته شــدند، برای بررســی سازند ایالم استفاده 

شد. 
سپس مدل های مختلف تنظیم شده و پارامترهای سنگ و سیال و همچنین 
کانی های رســی سازند استخراج شــدند. دمای الیه های زمین شناسی که با 
افزایش عمق، زیاد می شــود باعث ایجاد خطا در مقادیر اندازه گیری شــده 
توسط نگاره ها می شود، بنابراین بایستی تغییرات دما در محیط تحت االرضی 
را محاســبه و در تصحیحات نگاره ها لحاظ کرد. با در اختیار داشــتن دمای 
سازند ایالم )210 درجه ی فارنهایت(، میزان گرادیان زمین گرمایی تخمین 

زده شد.

2- روش کار
1-2- تعیین سنگ شناسی

از نمودار  متقاطع نوترون و چگالی برای تعیین لیتولوژی اســتفاده شد.]9[با 
توجه به این نمودار، لیتولوژی غالب در چاه A آهک می باشــد که اثر شــیل 
باعث شــده که داده ها به سمت پایین نمودار کشیده شوند.)در شکل1 نشان 
داده شده است( همچنین شکل2 لیتولوژی در چاه B، آهک، شیل و مقداری 

دولومیت را نشان می دهد.

B و A 1     نگاره های در دســترس از چاه های  

NPHIRHOBPEFDTRLA 3RLA 2RHOZRTMSFLBSCALISGRCGRنگاره

A چاه

B چاه
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 A 1  نمــودار متقاطع نوترون و چگالی در چاه 

B 2  نمــودار متقاطع نوترون و چگالی برای چاه 
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2-2- محاسبه ی حجم شیل
یکــی از مراحل مهم و ضــروری در ارزیابی کیفیت مخزنی در یک ســازند، 
برآورد حجم شیل است. روش های متفاوتی برای محاسبه ی این پارامتر وجود 
دارد.]9،8و10[ در ایــن پژوهش، از نگاره ی CGR بــه دلیل دقت باال، برای 

محاسبه ی حجم شیل استفاده شد.)اشکال3و4(

3-2- تخمین تخلخل سازند
تخمین تخلخل موثر ســازند ایالم چاه های مذکور بر اساس تلفیق نگاره های 
نوترون، چگالی، صوتی و گاما با استفاده از نرم افزار ژئوالگ انجام شد.]9،3و10[ 
ســتون نهم در اشــکال3 و 4 مقادیر تخلخل محاسبه شــده توسط نرم افزار 
)منحنی پیوســته ی ســیاه رنگ( با مقادیر تخلخل اندازه گیری شده از آنالیز 

مغزه در آزمایشگاه )دایره های آبی رنگ( را نشان می دهد. 
در ابتدای زون ایالم اصلی تخلخل حاصل از ارزیابی پتروفیزیکی مقدار کمتری 
را از تخلخل حاصل از آنالیز مغزه نشــان می دهد که می تواند نشان دهنده ی 
این باشــد که تخلخل مغزه درســت جواب نداده و داده های تخلخل مغزه در 
این عمق دارای مشــکل بوده و تخلخل به دست آمده از ارزیابی پتروفیزیکی 

دارای دقت بیشتری است. 
در اثبات درست تر بودن نمودار تخلخل موثر می توان گفت که مغزه در شرایط 
مخزن نیست اما نگاره در شرایط مخزن است، پس فشارهای سرباره، فشارهای 

روباره و فشارهای جانبی که به مغزه وارد می شود در اینجا وارد نمی شود. 
همچنیــن با توجــه به اینکه مغزه هــای موجود از چاه A میــدان بر مبنای 
گزارش های زمین شناسی بسیار قدیمی بوده و نتایج حاصل از آزمایشات آنها 

نیز با روش های قدیمی و دستگاه های قدیمی انجام شده است.
از دالیل اصلی که دقت و صحت نمودار تخلخل موثر به دســت آمده را نشــان 
می دهــد می توان مطابقت کامل با اکثر نقاط تخلخــل حاصل از آنالیز مغزه و 

عملکرد دقیق این نگاره در بازه های ناتراوا از ارزیابی پتروفیزیکی را نام برد. 
در بازه هــای ناتراوای مخزن در هر دو چاه، نــگاره ی تخلخل موثر نیز مقدار 
تخلخل صفر را نشــان می دهد کــه دارای مطابقت صددرصــدی با ارزیابی 

پتروفیزیکی است. 

4-2- محاسبه ی اشباع شدگی
یکی از مراحل مهم ارزیابی ســازند، تعیین درصد اشــباع سیاالت موجود در 
فضای خالی آن است که برای تعیین مخازن هیدروکربوری و در نهایت میزان 

حجم هیدروکربور موجود در واحد حجم سنگ ضروری است. 
با علم بر اينکه روش اندونزیا5  برای محاسبه ی اشباع شدگی در ايران کارآيي 
بااليي دارد و اینکه نوع کانی های رســی در چاه های مذکور تشــخیص داده 
نشده بود، ترجيح داده شد که از مدل اندونزیا جهت محاسبات استفاده شود. 

معادله ی اندونزیا به این صورت تعریف می شود:]9،3و10[
معادله ی )1(:                   

که در آن: Sw درصد اشــباع آب، a ضریب لیتولوژی، Rw مقاومت ویژه ی 
آب ســازند بر حســب اهم ـ متر، Rt مقاومت ویژه ی بخش بکر سازند بر 
حســب اهم ـ متر، Ø تخلخل، m ضریب سیمان شــدگی و n توان اشــباع 
اســت. برای این منظور از پارامترهای جدول2 برای محاسبه ی اشباع آب 

استفاده شد.
در ادامه  اشباع شــدگی به روش های آرچی6 و جوهــاز7 نیز در هر دو چاه 
تخمین زده شد.]9و10[ و با اشباع شدگی تخمین زده شده به روش اندونزیا 
مقایسه شد. مشاهده شد که مدل اندونزیا مقدار اشباع آب را با دقت بهتری 
محاسبه می کند. ستون هشتم اشکال3 و 4 نگاره های اشباع شدگی محاسبه 
شــده )نمودارسیاه: روش اندونزیا، نمودارقرمز: روش آرچی، نمودار نارنجی: 
جوهاز( را نمایش می دهند. در مورد میزان اشباع شدگی آب در سازند ایالم، 

با توجه به نتایج حاصله به چند ناحیه ی اصلی قابل تفکیک است:
 ناحیه ی با اشباع آب کم یا همان زون ایالم اصلی که در آن میزان اشباع 

نفت باال است.
 ناحیه ی آبی یا همان زون ایالم فقیر که در آن اشباع نفت کاهش یافته 

و اشباع آب افزایش می یابد.

  2     پارامترهای مورد اســتفاده برای محاسبه ی اشباع شدگی
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A 3  نتایــج ارزیابی پتروفیزیکی چاه 
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B 4  نتایــج ارزیابی پتروفیزیکی چاه 
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در اشکال 3 و 4 ستون اول عمق های مورد مطالعه را نشان می دهد، ستون دوم 
زون بندی، ستون سوم مربوط به نگاره های گاما، کالیپر و اندازه ی مته، ستون 
چهارم نگاره های مقاومت، ســتون پنجم نمــودار  صوتی به همراه نمودارهای 
فوتوالکتریک، نوترون و دانســیته، ستون ششم لیتولوژی، ستون هفتم حجم 
آب و نفت، ســتون هشتم روش های محاسبه ی اشــباع )نمودار سیاه: روش 
اندونزیا، نمودار قرمز: روش آرچی، نمودار نارنجی: روش جوهاز( و نمودار نهم 
توزیع تخلخل موثر )نمودار سیاه( و تخلخل مغزه )نقاط آبی( را نشان می دهد.

نتیجه  گیری
بر اســاس نمودارهای متقاطع رسم شــده و ارزیابی انجام شده، لیتولوژی در 
ســازند ایالم میدان مورد مطالعه، در چاه A ســنگ آهک به همراه مقداری 
شــیل اســت. وجود نگاره ی PEF که یکی از قوی تریــن مراجع برای تعیین 
سنگ شناســی است، حدود عدد 5 را نشــان می دهد که دال بر صحت وجود 
آهک اســت و در چاه B لیتولوژی غالب، سنگ آهک با مقدار کمی دولومیت 
و شــیل است که نگاره ی PEF و گزارش های زمین شناسی نیز صحت ارزیابی 
 CGR انجام شــده را تایید می کند. از بین نگاره هــای گاما در این پروژه نگار

جهت تعیین دقیق مقدار حجم شیل و تشخیص نواحی مخزنی از غیرمخزنی 
مبنا قرار گرفته اســت. پس از محاســبه ی میزان اشباع آب توسط مدل های 
اندونزیا، آرچی و جوهاز مشــاهده شــد که مدل اندونزیا مقادیر دقیق تری را 

برای میزان اشباع آب تخمین می زند. 
میانگین درصد حجمی شــیل سازند ایالم در هر دو چاه A و B بسیار پایین 
اســت، بنابراین نمی توان آن را به عنوان یک عامل موثر منفی در تغییر دادن 

خواص مخزنی سازند ایالم محسوب کرد. 
مقادیر تخلخل موثر تخمین زده شــده از ارزیابی پتروفیزیکی توسط نرم افزار 
ژئوالگ برای چاه A، دارای دقت باالتر و قابل اعتمادتری از تخلخل حاصل از 
آنالیز مغزه اســت. بهترین زون مخزنی سازند ایالم، زون ایالم اصلی یا همان 

Main Ilam است. 
در حالت کلی می توان گفــت، مطابقت خوبی بین ارزیابی پتروفیزیکی انجام 
شده توسط نرم افزار ژئوالگ با اطالعات زمین شناسی و تفسیر ناشی از نگاره ها 
وجود دارد. ستون لیتولوژی، حجم نفت، تخلخل موثر و مقدار اشباع شدگی در 

فواصل متفاوت با هم همخوانی خوبی دارند.
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