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فرمول شل، فرمول بوراي، مطالعه پتروفیزیکي، ضریب سیمان شدگي، اشباع آب، آب همزاد

    ساسان تيموري  شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتيعلي عرفاني نيا*، صادق فتح الهي   شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

 بررس��ي نتایج مطالعات قبلي انجام گرفته در س��الهاي 1366 و 1378 بر روي مخزن خامي یکي از میادین جنوب غربي ایران و همچنین آخرین 
گزارش هاي آمار سالیانه در سال 1388 در شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب  نشان مي دهد که این مخزن داراي 1/667 میلیارد بشکه نفت درجا 
بوده که با ضریب بازیافت 10 درصد، 167 میلیون بش��که نفت قابل اس��تحصال خواهد داشت. نکته قابل تأمل این است که میزان تولید انباشتي 
نفت مخزن خامي از این میدان تا س��ال 1389 به مرز 100 میلیون بش��که رس��یده و این در حالي است که هنوز مخزن وارد دوره کاهشي تولید 
خود نش��ده اس��ت. این عدم همخواني بین نفت درجا و عملکرد مخزن با توجه به مکانیزم هاي ضعیف موثر در تولید از این مخزن و همچنین 
ش��باهت زمین شناس��ي این میدان با میدان همجوار و میادین اس��تفاده ش��ده در فرمول بوراي در حوضه خلیج فارس)مخازن ابوظبي(، موجب 
ش��د تا بررس��ي هاي دقیق تر پتروفیزیکي بر روي این میدان انجام گیرد. در این مطالعه از نمودارهاي پتروفیزیکي و روابط تجربي موجود براي 
محاسبه ضریب سیمان شدگي در رابطه آرچي جهت محاسبه اشباع آب استفاده شد. روابط مورد استفاده در این مقاله، فرمول هاي ِشل و بوراي 
مي باش��ند که در آن متوس��ط نتایج حاصله در دو حالت عمق حفار و ضخامت چینه اي واقعي با حدود برش هاي مختلف براي تخلخل و اشباع 

آب مقایسه شده است.

 مطالعه پتروفيزيکي مخزن خامي يکي از ميادين جنوب غربي ايران

مقدمه 
در ای��ن مطالع��ه س��عي ش��ده از تمام��ي اطالع��ات موج��ود اعم از 
ارزیابي هاي انجام ش��ده، رواب��ط تجربي موجود براي محاس��به ضریب 
سیمان ش��دگي در رابط��ه آرچ��ي جه��ت محاس��به اش��باع آب و نتایج 
آزمایش ه��اي مغزه ي  میادین مجاور اس��تفاده ش��ود. در ای��ن مطالعه، از 
روابط ش��ل و بوراي براي محاس��به ضریب سیمان ش��دگي )m( استفاده 
و ب��ا Swi مختل��ف)0، 25و65 درصد(، محاس��بات انجام ش��د. با توجه 
 ب��ه نتایج حاصل��ه در ای��ن مطالع��ه، حداقل آب غی��ر قابل تولی��د برابر

 Swi= 25% مورد اس��تفاده قرار گرفت .شایان ذکر است که رابطه بوراي 
در مخازن کربناته مش��ابه بااین مخ��زن در تخلخل کم در مخازن ابوظبي 
در حوضه خلیج فارس اس��تفاده شده است. دراینجا خواص پتروفیزیکي 
از قبیل اش��باع آب ، ضخامت مفید، نسبت ضخامت مفید به کل و ستون 
مفید هیدروکربوري با حساسیت س��نجي روي ضریب سیمان ش��دگي و 
آب غیر قابل تولید محاس��به شده اس��ت. میانگین گیري از این خواص بر 
حس��ب عمق حفار و ضخامت چینه اي  واقعي با حدود برش مختلف براي 
 Geolog تخلخل و اشباع آب انجام گرفته است.  در این مطالعه از نرم افزار
اس��تفاده شده است. در ابتدا حساسیت س��نجي بر روي پارامتر اشباع آب 
حداقل انجام شد و حد بُرشهاي مختلف امتحان شد. پس از نهایي شدن این 

پارامترها، پارامتر مناسب انتخاب و بقیه چاهها بر اساس آن، مورد بررسي 
قرار گرفتند.

1- جمع آوري اطالعات
ب��راي جمع آوري اطالعات، از اطالعات خام و ارزیابي ش��ده موجود 
در ش��رکت ملي مناطق نفت خیز جنوب و نوارهاي مغناطیس��ي مربوط به 
اطالعات خام چاه ها اس��تفاده گردید. پس از تهیه اطالعات از روش هاي 
فوق، بارگذاري اطالعات که با فرمت هاي متفاوت LAS، DLIS، LIS و 
ASCII بودن��د انجام گردید و کلیه اطالعات نمودارهاي پتروفیزیکي در 

نرم افزار Geolog ذخیره شد. 

2- خصوصيات مخزن
ای��ن میدان نفتي ح��دوداً در 30 کیلومتري جنوب ش��رقي شهرس��تان 
گچساران واقع شده و ساختار میدان تقریباً به شکل تاقدیس نامتقارن است. 
وجود نفت در س��ازند آسماري این میدان با حفر چاه-1 و در سازندهاي 
گروه خامي با حفر چاه-3 به تأیید رس��یده است. تاکنون 7 حلقه چاه در 

این میدان حفاري شده است .
چاه هاي شماره 1و2 در سازند آسماري تکمیل شده اند که به دلیل افت 
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تولید، درحال حاضر بس��ته اند. مخزن خامي این میدان ش��امل دو بخش 
فوقاني و تحتاني اس��ت؛ بخش فوقاني، شامل سازندهاي داریان، گدوان 
و فهلیان و بخش پائیني در برگیرنده س��ازندهاي هیث و سورمه است که 
توسط رسوبات تبخیري سازند هیث از هم جدا مي شوند. براساس خواص 
سنگ مخزن، خامِي فوقاني از 8 الیه تشکیل شده است؛ سازند داریان )سه 
الیه(، گدوان )یك الیه و س��ه زیر الیه(، سازند فهلیان )چهار الیه(. مخزن 
خامي پائیني نیز از 7 الیه تش��کیل شده اس��ت؛ سازند هیث )یك الیه( و 

سازند سورمه )6 الیه(.
 این مطالعه ش��امل جمع آوري اطالعات نمودارهاي چاه هاي شماره 3 
الي 7 مخزن خامي میدان مذکور اس��ت که جمعاً به تعداد 5 حلقه چاه از 
کل 7 حلقه چاهِ حفاري ش��ده در این میدان مي باش��د. ضخامت متوسط 
1119/256 مترحف��ار براي هر چاه و ضخام��ت کل 5596/279 مترحفار 

براي کل چاه ها در مخزن خامي فوقاني و پائیني محاسبه شده است. براي 
ضخام��ت حقیقي چینه اي، متوس��ط 1054/84 مترحفار ب��راي هر چاه و 
ضخامت کل 5274/199 مترحفار ب��راي کل چاه ها در مخزن خامي این 

میدان محاسبه شده است.

) Borai(3- رابطه بوراي
در سال 1987 میالدي آقاي A.M.Borai تحقیقي را در خصوص بررسي 
میزان ضریب سیمان شدگي در میدان هاي ابوظبي شروع کرد)شکل-1( که 
علت آن، محاسبه میزان زیاد اشباع آب براساس نمودار هاي پتروفیزیکي 
برداشت شده در این میدان ها بود که با آزمایش هاي مغزه و نیز تست هاي 
فش��اري و اطالعات تولید مطابقت نداش��ت. جهت بررسي این موضوع، 
اطالعات 14 میدان مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به کیفیت اطالعات 

نمودارهاي برداشت شده و نیز وجود مغزه، چندین چاه انتخاب شدند.
با بررس��ي 64 نمونه مغزه در چاه هاي کلیدي و نیز تفس��یر نمودارهاي 
پتروفیزیکي، سنگ شناسي این چاه ها، دولومیت، آهك و دولومیت آهکي 
 m.  تشخیص داده شد و همچنین با انجام آزمایش هاي مغزه، نمودارهاي
و FRΦ )ش��کل-2( به دس��ت آمد. با تفس��یر این دو نمودار معین گردید 
که میزان ضریب سیمان ش��دگي با کاهش میزان تخلخل کاهش مي یابد 
درصورتي که در فرمول شل )مقایسه در شکل-2 مشاهده مي شود( عکس 

این موضوع صورت مي پذیرد.
با در نظر گرفتن این موضوع و بررس��ي اطالعات مغزه، رابطه جدیدي 

جهت محاسبه میزان ضریب سیمان شدگي به دست آمد)معادله-2(.

                                       0.019                                                     )1(

                                    ) 2 (

4- داليل انتخاب فرمول بوراي درمحاسبات پتروفيزيکي مخزن 
4-1-این مخزن همانند مخازن مورد اس��تفاده در مطالعه بوراي از نظر 
سنگ شناسي به طور کامل کربناته بوده اما از نظر دولومیتي شدن، مخازن، 

تفاوت هایي دارند که به بررسي بیشتر نیاز است. 
4-2-با توجه به عدم وجود آزمایش هاي مغزه)ضریب سیمان شدگي(، 
در ای��ن مخزن از نتایج آزمایش هاي مغزه مخ��زن خامي میدان همجوار، 
به علت شباهت هاي مخزني با مخزن خامي این میدان استفاده شد)شکل3(.

4-3-با توجه به بررسي هاي زمین شناسي)شکل-4(، مخازن خامي
 ،)ThamamaGrop(باالی��ي و پایین��ي این می��دان معادل گ��روه تامام��ا 
عرب)Arab( و ارج)Araej( بوده که در محاسباِت ضریِب سیمان شدگِي 

بوراي مورد استفاده قرار گرفته اند.
4-4-همان گونه که در شکل هاي 2و3 مشاهده مي شود، میزان خطاي 
رابطه شل در تخلخل هاي کمتر از 4 درصد بسیار باالست. در ارزیابي هاي 
رایج، در تخلخل هاي کمتر از 4 درصد، میزان ضریب سیمان ش��دگي بر 

اساس فرمول شل برابر 2/345 محاسبه مي شود.

1  موقعیت هاي جغرافیایي و اطالعات میدان هاي ابوظبي

 ٣

 ميدان مذكورمخزن خامي  7الي  3هاي شماره آوري اطالعات نمودارهاي چاهاين مطالعه شامل جمع 
ضخامت  .باشدحفاري شده در اين ميدان مي حلقه چاه 7حلقه چاه از كل  5كه جمعاً به تعداد  است

 رها دمترحفار براي كل چاه 279/5596مترحفار براي هر چاه و ضخامت كل  256/1119متوسط 
 84/1054متوسط  ،ايبراي ضخامت حقيقي چينه .مخزن خامي فوقاني و پائيني محاسبه شده است

ها در مخزن خامي اين ميدان مترحفار براي كل چاه 199/5274مترحفار براي هر چاه و ضخامت كل 
  . محاسبه شده است

  
 

 
  ) Borai(رابطه بوراي-3

گي در شدتحقيقي را در خصوص بررسي ميزان ضريب سيمان A.M.Boraiميالدي آقاي  1987در سال 
هاي محاسبه ميزان زياد اشباع آب براساس نمودار ،كه علت آن )1- شكلهاي ابوظبي شروع كرد(ميدان

هاي فشاري و اطالعات مغزه و نيز تست هايها بود كه با آزمايشپتروفيزيكي برداشت شده در اين ميدان
توجه به ميدان مورد بررسي قرار گرفت و با 14توليد مطابقت نداشت. جهت بررسي اين موضوع، اطالعات 

  .چندين چاه انتخاب شدند ،وجود مغزهنيز  و كيفيت اطالعات نمودارهاي برداشت شده

  

  

 يابوظب يهادانيو اطالعات م ييايجغراف يهاتيموقع –1شكل 
  

ها، شناسي اين چاههاي كليدي و نيز تفسير نمودارهاي پتروفيزيكي سنگنمونه مغزه در چاه 64با بررسي 
-  مغزه نمودارهاي هايدولوميت، آهك و دولوميت آهكي تشخيص داده شد و همچنين با انجام آزمايش

m.  و-R Fشدگي با د كه ميزان ضريب سيمانيدست آمد. با تفسير اين دو نمودار معين گردبه) 2- (شكل
) شوديمشاهده م 2-مقايسه در شكل(كه در فرمول شليابد درصورتيكاهش ميزان تخلخل كاهش مي

  رد.يپذيعكس اين موضوع صورت م

2  نمودار ضریب ســیمان شــدگي بر حســب تخلخل و نمــودار ضریب 
سازند بر حسب تخلخل

3  نتایج آزمایش هاي مغزه مخزن خامي میدان همجوار

 ۵

  
 

  همجوارمغزه مخزن خامي ميدان  هاينتايج آزمايش –3شكل 

مخازن خامي بااليي و پاييني اين ميدان معادل  ،)4- شناسي(شكلهاي زمينبررسي توجه بهبا- 3- 4
 ضريبِ ) بوده كه در محاسباتAraej) و ارج(Arab)، عرب(ThamamaGropگروه تاماما(

  .اندبوراي مورد استفاده قرار گرفته شدگيِسيمان
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با در نظر گرفتن نتایج جدول-1 و به تفکیِك هر چاه، بیش از 85 درصد 
تخلخل ها در این مخزن براساس ارزیابي هاي پتروفیزیکي موجود، کمتر 
یا معادل 4 درصد اس��ت. درضمن، جداول 2 و 3 بیان کننده میزان فراواني 
سه شاخص تخلخل به ترتیب بر اساس تفکیك سازندهاي مختلف مخزن 

خامي و الیه هاي موجود در هر سازند هستند.

 Swi 5- بررسي پارامتر
امروزه پذیرفته ش��ده است که خلل و فرج س��نگ هاي مخزن، در ابتدا 
توسط آب اشباع شده اند که پس از مهاجرت نفت از سنگ مادر به سنگ 
مخزن، نفت با جابه جا کردن آِب اولیه ي خلل و فرج سنگ مخزن، آن ها 
را اشغال نموده است. به  همین دلیل، در هنگام اکتشاف مخازن نفتي، خلل 
و فرج آن ها توس��ط نفت و آب همزاد اشغال شده است. تاریخچه اشباع 
سیال، بر منحني هاي نفوذ پذیري نسبي تأثیرگذار است. چنانچه نمونه سنگ 
از ابتدا به وسیله فاز ترکننده )آب(، اشباع شده باشد و در حین آزمایش، با 
جریان دادن فاز غیر ترکننده )نفت( به درون نمونه سنگ، اشباع فاز ترکننده 
در جهت منحني کاهش داده ش��ود، فراین��د ریزش)Drainage(  یا تخلیه 
اتفاق افتاده اس��ت. به عبارت دیگر، در فرآین��د تخلیه، فاز ترکننده )آب( 
به وسیله فاز غیر ترکننده )نفت( جابه جا مي شود و درحین انجام این فرآیند، 
اشباع فاز ترکننده، کاهش و اشباع فاز غیر ترکننده، افزایش خواهد یافت. 
در آزمایش��گاه ها ه��دف از انج��ام آزمایش ریزش، بررس��ي فرآیند 
جا به جایي آب موجود درخلل و فرج سنگ مخزن توسط نفتي است که 

به این سنگ ها مهاجرت کرده است. 
در این آزمایش، ابتدا نمونه س��نگ را، اشباع نموده و سپس در چندین 

مرحل��ه، با جریان دادن نفت از درون نمونه س��نگ، عمل جابه جایي آب 
توس��ط نفت انجام مي ش��ود.  این آزمایش، پس از رس��یدن اش��باع آب 
نمونه س��نگ به مقدار اش��باع آب باقي مانده یا اش��باع آب همزاد، خاتمه 

مي یابد.
هنگام اس��تفاده از رابطه بوراي جهت محاس��به پارامترهاي آرچي، در 
برخي از موارد میزان اش��باع آب محاسبه شده کمتر از میزان آب همزاد 
سنگ مخزن اس��ت. لذا، جهت رفع این مش��کل باید حداقل میزان آب 

همزاد )Swi( محاسبه و در فرمول اشباع آب قرار داده شود.
جهت بررس��ي پارامتر Swi در این مخ��زن، از اطالعات pc موجود و 
نیز اطالعات pc مخزن خامي میدان همجوار اس��تفاده شد و نتیجه ي آن، 
حساسیت سنجي اشباع آب با سه میزان آب همزاد    )Swi( مختلف )65، 25 
و صفر درصد( براي چاه-3 بود)ش��کل-5(. پس از بررس��ي هاي نهایي، 

25درصد= Swi جهت انجام محاسبات اشباع آب برگزیده شد.  
شکل 5 – مقایسه اختالف پارامترهاي پتروفیزیکي با استفاده از حداقل 

آب غیر قابل تولید)Swi( مختلف براي چاه- 3 میدان.

6 -مدل  محاسبه اشباع آب
در یك سازند داراي نفت و گاز که هر دو، عایق جریان هاي الکتریکي 
  )F(هس��تند، مقاومت، نه تنها عاملي از ضریب مقاومت مخصوص سازند
و مقاومت الکتریکي آب س��ازند)Rw( اس��ت، بلکه عاملي از اشباع آب 
)Sw( نیز هست. Sw عبارت است از جزئي از حجم منافذ که توسط آب، 

اشباع شده باشد.
آرچي به طور تجربي نشان داد که اشباع آب یك سازند تمیز را مي توان 

 ۶

  

  فارسجيحوضه خل يسازندها يشناسنهيت چيوضع –4شكل 

 يهارابطه شل در تخلخل يزان خطايم ،شوديمشاهده م 3و2شماره  يهاگونه كه در شكلهمان- 4- 4
ب يزان ضريم درصد، 4كمتر از  يهادر تخلخل ،جيرا يهايابي. در ارزستار بااليبس درصد 4كمتر از 

  شود.يمحاسبه م 345/2بر اساس فرمول شل برابر  يشدگمانيس

ن مخزن براساس يها در اتخلخل درصد 85ش از يب ،هر چاه كيتفكبه و  1-ج جدولينظر گرفتن نتابا در
كننده انيب 3و  2جداول شماره  درضمن، درصد است. 4ا معادل يكمتر  ،موجود يكيزيپتروف يهايابيارز
 يهاهيو ال يمختلف مخزن خام يك سازندهايب بر اساس تفكيترتسه شاخص تخلخل به يزان فراوانيم

  .ستندهموجود در هر سازند 
 
 
 
 
 

4  وضعیت چینه شناسي سازندهاي حوضه خلیج فارس
5  مقایسه اختالف پارامترهاي پتروفیزیکي با استفاده از حداقل آب غیر قابل 

تولید)Swi( مختلف براي چاه- 3 میدان.  ١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  ميدان. 3 -) مختلف براي چاهwiS(حداقل آب غير قابل توليدمقايسه اختالف پارامترهاي پتروفيزيكي با استفاده از  – 5شكل 
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به صورت تابعي از مقاومت حقیقي آن )Rt( نشان داد.

                                                              )3 (
Sw : اشباع آب

n : ضریب اشباع آب ) معموالً معادل 2 فرض مي شود (
F : ضریب مقاومت مخصوص سازند

Rw : مقاومت الکتریکي آب سازند

Rt : مقاومت حقیقي سازند

ضری��ب مقاومت مخص��وص س��ازند)F(، عاملي اس��ت از تخلخل، 
 F س��اختمان منافذ و پراکندگي آنها در س��ازند. آرچي جهت محاس��به

فرمول زیر را ارائه کرد.
                                                                          )4(

a : ضریب پیچش
Φ : تخلخل

m : ضریب سیمان شدگي
آرچي از ترکیب فرمول هاي شماره )1( و )2( رابطه زیر را جهت محاسبه 

اشباع آب سازند ارائه داد:

                                                                                    ) 5 (

در این مقاله جهت محاسبه اشباع آب، پس از بررسي روش هاي مختلف 
موجود و همچنین پارامترهاي موجود و نیز شباهت این مخزن با مخزن مجاور، 
سعي بر استفاده از دو رابطه ي ضریب سیمان شدگي Shell و Borai گردید. 
محاسبه اشباع آب با استفاده از فرمول آرچي)به علت عدم وجود شیل در این 

مخزن( انجام شده و مقادیر mوn  وa  به صورت زیر است.

                                          0.019 رابطه شل                                                    

Boraiو رابطه
                                                   

نتيجه گيري
 پس از بررسي نهایي بر روي نتایج حاصله از چاه-3 ، تصمیم به استفاده 
از Swi =25% گردید که از روابط Shell و Borai براي اش��باع آب و با 

حد برش هاي مختلف استفاده شد. 
 با توجه به نتایج ارائه ش��ده در متن )بخ��ش 4( و همچنین جدول-4، 

استفاده از فرمول بوراي در محاسبه میزان اشباع آب توصیه مي گردد.
 با بررس��ي نتایج جداول 1 تا 3 مش��خص گردید که عمدتاً بیش از 50 
درصد تخلخل هاي موجود، کمتر از 1درصد هستند که این مورد، در صورت 

 1 میزان فراوانی سه شاخص تخلخل به تفکیک هر چاه

PHIT>41<PHIT<40<PHIT<1 Allofthe
samples

 Well
Number

169143325119

11142 WELL
# A 15%39%46%

 85%

   

1397044388

5231 WELL
 #B 3%13%84%

 97%

   

65323935399

8445 WELL
# C 8%28%64%

 92%

   

7169903697

5403 WELL
# D 13%18%68%

 87%

   

45510065039

6500 WELL
# F 7%15%78%

93%

 2  میزان فراوانی سه شاخص تخلخل به تفکیک هر سازند

PHIT>41<PHIT<40<PHIT<1 Allofthe
samples

Reservoir

12158812064

4160DARIAN 29%21%50%

 71%

   

6644291065

2158GADVAN 31%20%49%

 69%

   

740363512289

16664FAHLIAN 4%22%74%

 96%

   

103544557318

12808SURMEH 8%35%57%
 92%
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PHIT>41<PHIT<40<PHIT<1 Allofthe
samplesReservoir

025906

9319 0%3%97%

 100%

   
25014102809

446910 6%32%63%

 94%

   
2345521129

191511 12%29%59%

 88%

   
101262330

69312 15%38%48%

 85%

   
21816852896

479913 5%35%60%

 95%

   
9099

10814 83%8%8%

 17%

   
142537145

82415 17%65%18%

83%

PHIT>41<PHIT<40<PHIT<1 Allofthe
samplesReservoir

93313643

10491 9%30%61%

 91%

   
905254514

16732 54%15%31%

 46%

   
217314907

14383 15%22%63%

 85%

   
18670341

4974.1 31%12%57%

 69%

   
188146129

4634.2 41%32%28%

 59%

   
290213595

10984.3 26%19%54%

 74%

   
3295232134

29865 11%18%71%

 89%

   
30522557627

101876 3%22%75%

 97%

   
364211069

15267 2%28%70%

 98%

   
704361459

19658 4%22%74%

96%

 3  میزان فراوانی سه تخلخل به تفکیک هر الیه )ادامه( 3  میزان فراوانی سه تخلخل به تفکیک هر الیه 

تولید هیدروکربور از این فواصل، مي تواند بیانگر احتمال وجود شکستگي در 
الیه هاي مختلف این مخزن باشد.

 ب��ا حساسیت س��نجي پارامتر Swi در چاه-3 معی��ن گردید که این 
پارامتر در تغییر درصد اشباع آب و در نهایت، میزان نفت درجاي مخزن، 
با فرض دارا بودن دقت کافي دیگر پارامترهاي مربوطه، بسیار تأثیر گذار 

است.
 بر مبناي محاس��بات به عمل آمده ، حج��م نفت درجاي مخزن خامي این 
میدان معادل 2/3 میلیارد بش��که متعارفي با انحراف معیار 289/4 میلیون بشکه 

برآورد مي گردد.
 میزان بازیافت نهایي با احتساب ضریب بازیافت 12/5 درصد در حدود 290 

میلیون بشکه متعارفي با انحراف معیار 42/5 میلیون بشکه تخمین زده مي شود.
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