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مقاالت علمی - پژوهشی

در تمام چاه هایي که بمنظور اکتش��اف و ی��ا تولید نفت و گاز حفاري 
مي شوند، برداشت نمودارهاي پتروفیزیکي امري ضروري است. ولي تهیه 
مغزه از تمامي چاه ها یا تمامي فاصله مخزني یک چاه، به دلیل هزینه باال، 
مش��کالت حفاري و وقت گیر بودن عملیات امکان پذیر نیست]1[   . براي 
دس��تیابي به یک تفسیر پتروفیزیکي دقیق از سنگ مخزن باید نمودارهاي 
پتروفیزیک��ي یک چاه با داده ه��اي محدود مغزه که ج��زو صحیح ترین 
و مطمئن ترین داده ها هس��تند، مقایس��ه و به طریقي کالیبره ش��وند. سپس 
نتایج به تمام چاه هاي فاقد مغزه میدان بس��ط داده شود. اولین و مهمترین 
مرحله براي رس��یدن به این هدف، هم عمق س��ازي مغزه ها با نمودارهاي 
پتروفیزیکي اس��ت. چرا که در اکثر مواقع عمق مغزه ها و نمودارها با هم 
متفاوت اس��ت. براي نیل به این هدف در ابتدا باید آن دس��ته از داده هاي 
مش��ترک بین مغزه ها و نمودارها که از صحت و دقت باالیي برخوردارند 
انتخاب ش��ده و توس��ط یکي از نرم افزارها هم عمق سازي شوند. در این 
مقال��ه به تم��ام عواملي که کم��ک مي کند تا هم عمق س��ازي در نهایت 
دقت انجام پذیرد اش��اره مي ش��ود. براي این منظ��ور از اطالعات مغزه و 
نمودارهاي پتروفیزیکي سازند آسماري در یکي از چاه هاي میادین نفتي 
واقع در ش��مال فروافتادگي دزفول کمک گرفته شد)شکل-1(. در نتیجه 
این تحقیق مشخص شد که داده هاي مغزه در حدود 6/8 تا 8/5 متر نسبت 

به نمودارهاي پتروفیزیکي اختالف عمق دارند.

1- روش هم عمق سازی
ب��ه منظور هم عمق س��ازي، در مرحل��ه اول صحت داده ه��اي مغزه و 
نموداره��اي پتروفیزیکي ارزیابي می ش��ود و داده ه��اي ناصحیح حذف 

می ش��وند ]3[   . س��پس نمودارهاي پتروفیزیکي که در دو مرحله برداشت 
شده اس��ت با اس��تفاده از نرم افزارهاي1IP و نرم افزار2ELAN که بخشي 
از بس��ته نرم افزاري Geo Frame نس��بت به هم، هم عمق س��ازي ش��دند. 
قابلی��ت هم عمق س��ازي این دو نرم افزار تقریباً مش��ابه هم اس��ت. پس از 
هم عمق س��ازي نمودارها، با اس��تفاده از سه نوع داده مشترک بین مغزه و 
نمودارها، شامل1( داده هاي تخلخل،2( داده هاي چگالي و 3( نمودارهاي 
اش��عه گاماي طبیعي س��نگ، عمق مغزه ها با نمودارها هم عمق سازي شد 
و این س��ه روش با هم مقایس��ه شدند. برای عمق س��ازي داده هاي مغزه و 
نموداره��اي پتروفیزیک��ي، از نرم اف��زار Visual curve matching و نیز 
روش هموارس��ازي3 اس��تفاده و دالیل انطباق و یا ع��دم انطباق داده هاي 
مغزه با نمودارها، ارزیابي ش��د. از نرم افزاره��اي پتروفیزیکي هم مي توان 
ب��رای هم عمق س��ازي داده هاي مغزه و نمودار اس��تفاده کرد. ولي مزیت 

اصلي این نرم افزار، راحتي کار با آن است. )شکل-1(

2-  تشریح مباحث هم عمق سازی
اساس��اً مغزه گیري و نمودارگیري دو فرآیند جدا از هم هس��تند که در 
دو زمان متفاوت و توس��ط ابزارها و روش هاي متفاوت انجام مي ش��وند 
 و در نتیج��ه عدم تطابق عم��ق مغزه ها با نموداره��ا مي تواند امري طبیعي 
باش��د]2[   . بهترین و س��اده ترین روش ب��راي تعیین آنک��ه مغزه ها حدوداً 
چق��در با نمودارها اختالف عمق دارند، مقایس��ه اخت��الف عمق حفار و 
نمودارگیري در پاش��نة آخرین لوله جداري باالي مخزن اس��ت. چراکه 
عمق مغزه ها براس��اس متر حفار تعیین مي شود و در نتیجه، میزان اختالف 
عم��ق حف��ار و نمودارگی��ري معیار خوبي براي تش��خیص مق��دار کلي 
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اخت��الف عم��ق مغزه و نمودار اس��ت. متر حف��ار براس��اس اندازه گیري 
دس��تي طول لوله هاي حفاري در سر چاه بوس��یله مترسنج انجام مي شود 
و دقت آن تابع خطاي انس��اني، کیفیت متر مورد اس��تفاده و شرایط آب 
و هوایي اس��ت. ب��ه عنوان مثال، در هنگام وزش باد یا س��رماي ش��دید، 
اندازه گیري طول لوله ها مش��کل بوده و ممکن است با خطاء همراه باشد. 
متر نمودارگیري نیز براس��اس طول کابل نمودارگیري مش��خص مي شود 
و عالوه بر خطاي انس��اني، تابع عوامل زی��ادي مانند نوع و میزان کارکرد 
کابل نمودارگیري، وزن ابزار نمودارگیري، وزن گل درون چاه، کیفیت 
و عمر مفی��د قرقره هاي عبوري کابل، روش ثب��ت مکانیکي یا دیجیتالي 
عمق، تعیین درس��ت صفر مبداء عمقي ابزار نمودارگیري بر روي س��طح 
دکل حفاري و عدم معرفي درس��ت شماتیک ابزار به سیستم کامپیوتري 
است. در برخي از مواقع مانند چاه هاي زاویه دار و اکتشافي، از روش هاي 
 Coiled Tubing  5 و TLC ،4 LWDمانند روش ،wire lineدیگ��ري بجز
در نموارگیري اس��تفاده مي ش��ود که در این مواقع نیز عمق نمودارگیري 

تابع عوامل خاصی است]2[   . 
بنابراین به منظور مقایس��ه داده هاي مغزه ب��ا نمودارها باید این داده ها با 
دقت باالیي هم عمق س��ازي ش��وند. در چاه مورد مطالعه، 8 مغزه به طول 
115/25 متر از بخش هاي مختلف کربناته و ماسه سنگي سازند آسماري 
برداشت شده اس��ت )جدول-1(. پس از هم عمق سازي با کمک تمامي 
داده هاي حاصل از مغزه مشخص شد عمق مغزه ها باید بین 6/8 تا 8/5 متر 

افزایش یابد ]2[   . 

مق��دار اختالف عمق��ي بین مغزه ها و نمودارها یک عدد ثابت نیس��ت 
و خطاي انس��اني مهمترین دلیل این مسئله اس��ت )جدول-1(. اگر فرایند 
مغزه گی��ري را به دو روش کلي تقس��یم کنی��م، در روش اول در هنگام 
مغزه گی��ري، مغزه ها بالفاصله پس از حفاري درون محفظه هاي ایزوله در 
درون لوله ه��اي حفاري ق��رار گرفته و پس از خروج به همان ش��کل به 
آزمایشگاه انتقال می یابد. در این حالت اختالف عمق بین مغزه و نمودارها 
ناشي از ماهیت کار بوده و مقدار آن تقریباً عدد ثابت است. مگر به دلیل 
ضریب بازیافت پایین مغزه یا سس��ت بودن سنگ، مغزه جابه جا شود که 
در ای��ن وضعیت میزان اختالف عمق، عدد ثابت نمي ش��ود. نقش خطاي 
انس��اني در این روش بس��یارکم اس��ت. در حالت دوم که در ایران بیشتر 
متدوال بوده و در چاه مورد مطالعه استفاده شده است، پس از مغزه گیري 
از الیه هاي س��نگي، مغزه ها درون لوله هاي حفاري جمع آوري و به سطح 
مي آید. سپس مغزه ها توسط زمین شناس از درون لوله هاي حفاري خارج 
ش��ده و با چکش تکه تک��ه و در درون جعبه هاي یک متري چوبي که از 
قبل شماره گذاري ش��ده )باال و پایین عمقي آن مشخص شده( قرار داده 
مي ش��ود. سپس جعبه ها از روي دکل به سطح زمین انتقال داده مي شوند. 
در ای��ن مرحله مغزه ها از درون جعبه خارج ش��ده و پس از اندود نمودن 
ب��ا پارافی��ن مایع مج��دداً در درون جعبه ها قرار داده مي ش��ود. در نهایت 
بس��ته به ضریب بازیافت مغزه گیري، در درون ه��ر جعبه یک مغزه یک 
مت��ري )ضریب بازیافت 100 درصد( یا مثال یک مغزه نیم متري )ضریب 
بازیافت50 درصد( قرار گرفته و فاصله خالي با مواد نرم مانند پنبه و پشم 
پر مي ش��ود. در آخر درب جعبه ها پلمپ و به آزمایشگاه ارسال مي شود. 
در تمامي مراحل باال و در درون آزمایش��گاه، خطاهاي انس��اني مي تواند 
سبب جابجایي اش��تباه مغزه ها شود. براي مثال مي توان به امکان برعکس 
گذاش��تن مغزه در درون جعبه ها پس از پارافین کاري، عدم توجه به باال 
و پایین جعبه ها بر روي دکل و تخمین اش��تباه عمق مغزه هاي که ضریب 

بازیافت پاییني دارند، اشاره کرد.

2-1- داده هاي مغزه
 اصواَل داده هاي مغزه را می توان به دو دس��ته کلي تقس��یم بندي کرد. 
الف( داده ه��اي حاصل از آزمایش های معمولي مغزه6، ش��امل داده هاي 
تخلخل، تراوایي، چگالي س��نگ و اشباع سیال و ب( داده هاي حاصل از 
آزمایشات ویژه مغزه7، ش��امل تمامي داده هایي که از سایر آزمایش های 
مغزه مانند آزمایش های تعیین ویژگي هاي مویینگي و توزیع سیال، تراوایي 
 9 XRD ،8 XRF،نس��بي، فاکتور مقاوت سازند، س��رعت صوت در مغزه
اش��عه گاماي طبیعي مغزه، آزمایش فش��ار همه جانبه بر مغزه و داده هاي 
حاص��ل از مطالعه مقاطع نازک میکروس��کوپي حاصل مي ش��ود ]5 و4[   . 

 1  فواصل مغزه گیري در چاه مورد مطالعه به همراه میزان هم عمق سازي

مقدار تغییر )متر(عمق مغزه گیری ) متر(شماره مغزهنوع سنگ

کربناته

1)3425-3429(7/5

2a)3432/5-3445/13(8/5

2b)3451/85-3460(7/4

3a)3460-3470/18(7/8

3b)3470/5-3479/5(8

4)3481-3488/5(6/8

ماسه سنگ

5)3509-3518/5(8

6)3518/5-3524/75(7/5

7)3539/5-3557/5(7/5

8)3599-3622(7/9
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در چاه مورد مطالعه، داده هاي مغزه شامل تخلخل، تراوایي، اشباع سیال، 
اش��عه گاماي طبیعي مغزه، فاکتور مقاومت سازند و مطالعه مقاطع نازک 
میکروس��کوپي وجود دارد که پس از هم عمق س��ازي، از این داده ها به 

منظور تصحیح تفسیر پتروفیزیکي استفاده شد ]2[   .

2-2- داده هاي نمودارهاي پتروفیزیکی
 پس از انجام عملیات نمودارگیري10 ، داده هاي خام نمودارها توس��ط 
نرم افزاره��اي پتروفیزیک��ي پردازش مي ش��ود و در نهای��ت از روي این 
داده ها می توان خصوصیات مختلف س��نگ هاي مخزن از جمله تخلخل، 
اش��باع آب و سنگ شناسي را شناسایي و بررس��ي کرد. در این مطالعه به 
روش ارزیاب��ي احتماالت11  با اس��تفاده از دو نرم افزار ELAN -یکي از 
 ،)Mineral Solver ماژول( IP پیشرفته ترین نرم افزارهاي پتروفیزیکي- و
نمودارهاي چاه تفس��یر و خصوصیات س��نگ مخزن آن ارزیابي شد. در 
این مطالعه از داده هاي تخلخل و چگالي حاصل از این تفسیر پتروفیزیکي 
و داده هاي خام اش��عه گاماي نمودارها، براي هم عمق س��ازي با داده هاي 
مغزه استفاده شد. براساس شرایط کیفیت نمودارها می توان از هر یک از 
نمودارهاي خام صوتي چگالي و نوترون براي هم عمق سازي با داده هاي 
مغزه اس��تفاده کرد. اما با توجه به اینکه داده هاي تخلخل و چگالي برآیند 
تفسیر پتروفیزیکي همه نمودارها اس��ت، معموال ارجحیت دارد تا از این 

داده ها براي هم عمق سازي استفاده  شود ]2[   .

3- هم عمق سازي
 به منظور هم عمق س��ازي، در مرحله اول باید نمودارهاي پتروفیزیکي 
با یکدیگر هم عمق ش��وند که با اس��تفاده از نرم اف��زار پتروفیزیکي IP و 
نرم اف��زار ELAN تمام��ي این نمودارها هم عمق س��ازي ش��دند. س��پس 
عمق مغزه ها با نمودارها هم عمق می ش��وند. در گذش��ته فقط از داده هاي 
تخلخ��ل و چگالي مغزه می توانس��ت براي هم عمق س��ازي عمق مغزه با 
 Core Gamma نمودارها اس��تفاده کرد. اما ام��روزه به کمک دس��تگاه
Scanner که میزان اش��عه گاماي طبیعي مغزه ها را ثبت مي کند، به شرط 

برداش��ت صحیح داده ه��اي گاماي مغزه می توان ب��ه راحتي عمق مغزه و 
نمودارها را هم عمق س��ازي کرد. در این تحقیق از هر سه روش داده هاي 
 تخلخ��ل، چگالي و اش��عه گام��اي طبیعي س��نگ و به کم��ک نرم افزار 
Visual curve matching و روش هموارسازي، عمق مغزه ها با نمودارها 

هم عمق سازي شد. نرم افزار Visual curve matching ساخت پژوهشگاه 
صنعت نف��ت و تحت نرم افزار EXCEL بوده و کار با آن بس��یار راحت 
اس��ت. به کمک آن می توان قس��متي از منحني داده ه��اي مغزه را جدا و 
با جابه جایی داده هاي مغزه و نمودارها هم عمق س��ازی کرد. مزیت دیگر 
نرم اف��زارVisual curve matching در مواقعي اس��ت که به نرم افزارهاي 
پتروفیزیکي دسترسي نداش��ته و یا کاربر تخصص پتروفیزیست را ندارد. 
البت��ه با هری��ک از نرم افزاره��اي پتروفیزیکي می ت��وان داده هاي مغزه و 
نموداره��ا را هم عمق س��ازي کرد، فقط باید دقت ش��ود که در برخي از 
مواقع داده هاي مغزه به مانند یک نمودار در نرم افزار ش��ناخته مي شوند و 
در نتیجه در هنگام جابجایي آنها ممکن اس��ت جمع یا باز ش��دن نمودار 
س��بب تغییر مقادیر داده هاي مغزه ش��ود. در روش هموارسازي نیز که با 
اس��تفاده از نرم افزار EXCLE انجام می ش��ود، در ابت��دا داده هاي مغزه به 
نوعي با داده هاي نمودارها بی مقیاس12  مي ش��ود و س��پس هم عمق سازي 
انجام مي ش��ود. به عنوان مثال تعدادي از پیک هاي نمودار اش��عه گاماي 
مغزه تقویت یا تضعیف مي شود تا همخواني مناسبي بین داده هاي نمودار 
و مغ��زه ایجاد ش��ود. نتای��ج این تحقیق نش��ان داد ک��ه بی مقیاس کردن 
داده هاي مغزه گاهاً س��بب ایجاد اش��تباه در مکان یابي عمقي می شود که 
پیشنهاد می ش��ود کمتر از این روش براي هم عمق سازي استفاده شود. به 
عنوان نمونه در این روش��میزان هم عمق س��ازي مغزه شماره 1 برابر 4/2+ 
متر محاسبه شد، اما در تلفیق سایر روش ها، میزان قطعي این اختالف برابر 

7/5+ تعیین شد )شکل-2(.

3-1 استفاده از داده هاي تخلخل و چگالي
در این روش پس از محاسبه تخلخل و چگالي سنگ از روي نمودارهاي 
پتروفیزیک��ي، نمودارهاي حاصل با داده هاي تخلخل و چگالي حاصل از 

 2   هم عمق سازي داده هاي چگالي و تخلخل مغزه هاي 1 تا 4 با  نمودار هاي معادل خود
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پالگ هاي افقي و عمودي مغزه هم عمق س��ازي مي شود. براین اساس در 
ابتدا از نتایج پالگ هاي افقي و سپس از پالگ هاي عمودي استفاده شد. 
نتایج نش��ان داد تخلخل و چگالي پالگ ها تاب��ع جهت نبوده و برای باال 
بردن دقت پیشنهاد می شود، در هم عمق سازي از مجموع پالگ هاي افقي 
و عمودي استفاده شود. در ش��کل-2 نتایج هم عمق سازي مغزه هاي 1 تا 
4 با نمودارهاي تخلخل و چگالي نمایش داده ش��ده است. پس از تطابق 
عمقي مش��خص ش��د که میزان چگالي و تخلخل مغزه در برخي فواصل 
بیش از تخلخل و چگالي حاصل از تفسیر نمودارهاي پتروفیزیکي است. 
از دالیل ای��ن اختالف می توان به تفس��یر ناصحی��ح پتروفیزیکي، ایجاد 
ریرشکستگي در هنگام تهیه پالگ ها، عدم اعمال فشار و دماي مخزن در 
هن��گام آزمایش تخلخل مغزه، تهیه پالگ ه��ا از بخش هاي مقاومتر مغزه 

که داراي کاني انیدریت بوده و س��بب افزایش قرائت چگالي مغزه شده 
اشاره کرد ]6 و7[   .

در ش��کل-3 داده ه��اي تخلخل و چگال��ي مغزه 5 و 6 فواصل ماس��ه 
س��نگي نمایش داده شده است. در این ش��کل داده هاي تخلخل مغزه که 
نش��ان دهنده تخلخل مفید سنگ ها اس��ت، همخواني مناسبی با داده هاي 
تخلخ��ل مفید منحن��ي PIGN  دارد. اما میزان تخلخ��ل تمامي مغزه ها از 
تخلخل نمودار PIGN بیش��تر اس��ت ]8 و 9[   . داده ه��اي چگالي مغزه نیز 
همخواني متوسطي با داده هاي چگالي نمودار RHGA  13 دارد، اما میزان 
  14RHGA چگالي مغزه در اکثر پالگ هاي مغزه ها بیش از چگالي نمودار
اس��ت. در این فواصل به احتمال زیاد در هنگام آماده س��ازي و شستش��و 
پالگ ها، ترکیب هاي سبک و ناپایدار ماسه سنگ ها از آن خارج شده و 
ذرات سس ماسه از هم جدا شده اند ]10    و11[   . در نتیجه تخلخل و چگالي 
مغزه بیش از میزان واقعي قرائت شده است. در مغزه هاي 5 تا 8 که مربوط 
به بخش هاي ماسه سنگي سازند آس��ماري است، این موضوع به وضوح 

مشاهده مي شود. 

3-2-استفاده از داده هاي اشعه گاماي طبیعي سنگ
در این روش جدید از داده هاي اش��عه گاماي طبیعي س��نگ اس��تفاده 
 Core Gamma Scanner می ش��ود. در ابتدا مغزه ه��ا در درون دس��تگاه
قرار گرفته و با س��رعت ثابتي بر روي نوار نقاله این دستگاه حرکت داده 
می شود. سپس به تفکیک، میزان اشعه گاما ناشي از عناصر توریم، پتاسیم 
و اورانیوم درون مغزه ثبت و پس از محاس��بات نرم افزاري، میزان اش��عه 
گاماي مغزه به دو صورت( CGR مجموع تشعشع عناصر توریم و پتاسیم 
( Th+K)( و SGR )مجم��وع تشعش��ع عناصر توریم، اورانیم و پتاس��یم 

(Th+U+K )( تعیین مي ش��ود. پس از محاس��به میزان اشعه گاماي مغزه، 

از این نمودارها می توان جهت هم عمق س��ازي با نمودارهاي درون چاهي 
اس��تفاده کرد. چناچه محاس��به میزان اش��عه گاماي مغزه به درستي انجام 
ش��ود، هم عمق س��ازي در این روش بهترین روش هم عمق سازي است. 
همانطور که در ش��کل-4 و 5 مشاهده مي ش��ود، در این مطالعه عالوه بر 
ه��م عمق س��ازي ب��ه دو روش قبل، با اس��تفاده از تمامي داده هاي اش��عه 
گاما )نمودار توریم، پتاس��یم، اورانیوم و نمودارهاي CGR و SGR(  نیز 
داده هاي مغزه هم عمق س��ازي ش��دند. نتایج این روش در هم  عمق سازی 

این چاه در ادامه بیان می شود.
ال��ف( بدلیل وجود عنصر اورانیوم در س��یال مخ��زن عالوه بر ترکیب 
س��نگ ها و با توجه به امکان جابجایي یا خروج س��یال مخزن در مغزه ها 
در فراین��د مغزه گی��ري تا زمان آزمای��ش، داده ه��اي CGR مغزه جهت 
هم عمق س��ازي نسبت به داده هاي SGR مناس��ب تر هستند. در شکل-4، 

 3   هم عمق ســازي مغزه هاي 5 و 6 با نمودارهاي معادل براســاس داده هاي 
تخلخــل و چگالي. در نتیجه هم عمق ســازي، این مغزه هــا 7/5 و 8 متر به 
ســمت پایین انتقال داده شــده اند. بخش A قســمتي از ماسه سنگ هاي 
سازند آسماري و بخش B شامل دولومیت هاي ماسه اي همراه با ندول هاي 

انیدریتي است
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عمق س��ازي داده هاي مغزه-7 با نمودارهاي پتروفیزیکي معادل نشان داده 
ش��ده اس��ت. در این ش��کل، نمودار گاماي مغزه در قس��مت   که مقاطع 
نازک میکروس��کوپي ش��امل ماسه س��نگ دولومیتي همراه با نفت مرده 
اس��ت با نمودار SGR تطابق ندارد و می��زان جابجاي این مغزه 7/5 متر به 
س��مت پایین است  که می تواند به دلیل خروج س��یال و ماده آلي حاوي 

اورانیوم در فرایند مغزه گیري و انتقال به آزمایشگاه باشد.
ب( احتماالً به دلیل تبدیل نادرس��ت واحدهاي نمودار توریم و پتاسیم 
به واحد API در داده هاي CGR مغزه، داده هاي CGR از کیفیت مناسبی 
برخوردار نیست. چرا که دستگاه ثبت کننده، میزان اشعه گاما را بر حسب 
point per second قرائت مي کند. س��پس با اعمال ضرایبي میزان منحني 

توریم و اورانیم بر حسب بخش بر میلیون (ppm)و میزان پتاسیم برحسب 
درصد تعیین می ش��ود. در نهایت ب��ا اعمال ضرایب��ی، داده هاي SGR و 

CGR برحسب واحد بین المللي API گزارش مي شود. 

 پ( معم��واَل مغزه ها با س��رعت ثابت 10 س��انتیمتر ب��ر دقیقه از درون 
دستگاه Core Gamma scanner عبورداده مي شوند. اما این سرعت براي 
مغزه ه��اي چاه مورد مطالعه متغیر بوده اس��ت. بطور کلي زمانی داده هاي 
Core Gamma Scan از دق��ت و صحت مناس��بي برخوردار هس��تند که 

قبل از انجام کار، دستگاه Core Gamma scanner با مغزه هاي استاندارد 
بخوبي کالیبره شود. 

ت( منحن��ي اش��عه گاماي عنصر توریم (Th) در مغ��زه، بهترین و قابل 
اعتمادترین منحني جهت هم عمق س��ازي نس��بت ب��ه منحني هاي عنصر 
پتاس��یم (k) و عنصراورانیم (U) در مغزه هاي مورد مطالعه اس��ت. چراکه 
عنصر اورانیوم موجود در مغزه بس��یار فرار اس��ت و نمودار پتاسیم درون 
چاهي با توج��ه به امکان افزودن مواد پتاس��یم دار به گل حفاري، ممکن 

است تحت تاثیر قرار گرفته باشد.
ث( یک��ي از عوامل اصل��ي در عدم انطباق عمق مغزه ه��ا با نمودارها، 

 5   هم عمق ســازي مغزهاي- 5 و 6 سازند آسماري با نمودارهاي معادل خود 
به کمک استفاده از داده هاي اشعة گاماي طبیعي سازند.  4   هم عمق سازي مغزه-7 با نمودار معادل پتروفیزیکی
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خطاي انس��اني در چیدمان مغزه ها در جعبه ها است و چناچه این خطا در 
یک فاصله سنگ شناس��ي همسان با تخلخل و چگالي یکسان اتفاق افتد، 
تشخصیص آن از روي داده هاي چگالي و تخلخل مشکل است و بنابراین 
در هنگام هم عمق س��ازي باید از هر س��ه داده تخلخل، چگالي و اش��عه 
گاماي مغزه اس��تفاده کرد. نتیجه این تحقیق نش��ان داد که به دلیل خطاي 
انس��اني، قس��متي از مغزه ها وتعدادي از پالگ ها جابجا شده اند. به عنوان 
مثال، پس از مقایس��ه منحني گاماي مغزه با نمودار گاماي نمودارگیري، 
مش��خص شد که قس��مت انتهایي مغزه چهارم بصورت برعکس در جعبه 
قرار گرفته یا دو تکه از قسمت آخر مغزه پنجم جابجا شده است. همچنین 
از روي مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپي و عدم تطابق رسوبي مشخص 
شد دو عدد از پالگ هاي مغزه اول جابجا شده است. همچنین به احتمال 
بس��یار باال، قسمت A و B مغزه-5 در جعبة مغزه ها جابجا شده است. این 
موضوع فقط با اس��تفاده از داده هاي اش��عه گاما قابل تشخیص است و لذا 
در عملیات هم عمق س��ازي بهترین روش، استفاده از داده هاي اشعه گاما 
اس��ت و داده هاي تخلخل و چگال��ي می توانند کمک کننده در تایید هم 

عمق سازي داده ها باشند.

نتیجه گیری
1- اختالف عمقي بین مغزه و نمودارها امري طبیعي و اجتناب ناپذیر است.

2- خطاي انس��اني در قرار دادن اش��تباه مغزه ها در جبعه هاي سرچاه و نیز 

در ط��ي مراحل انجام آزمایش��ات مغزه، مهمتری��ن عامل اختالف عمقي 
متفاوت بین مغزه و نمودارها است. 

3- نرم اف��زار Visual curve matching نرم افزار بس��یار مناس��بی براي هم 
عمق س��ازي اس��ت. چرا که عالوه بر دارا  بودن قابلیت هاي هم عمق سازي 
نرم افزارهاي پتروفیزیکي، کار با این نرم افزار ساده و تحت EXCEL است. 
4- روش هموارس��ازي، روش مناسبي براي هم عمق سازي نیست. چرا که 
در این روش سعي مي شود در حد امکان منحني هاي مغزه شبیه منحني هاي 
نمودارهاي پتروفیزیکي ش��ده و نوس��انات آن کم شود. این کار می تواند 

سبب اشتباه در انطباق بین داده ها و تعیین نادرست اختالف عمق شود. 
5- در روش هم عمق سازي با استفاده از داده هاي تخلخل و چگالي مغزه، 
تفاوتي ندارد که از داده هاي پالگ هاي افقي یا عمودي اس��تفاده شود و 
ب��ه منظور افزایش دق��ت، از تلفیق داده هاي پالگ ه��اي عمودي و افقي 

استفاده می شود.
6- هم عمق سازي با اس��تفاده از داده هاي اشعه گاماي مغزه، روش بسیار 
 CGR مناسبي است. در هنگام استفاده از این روش بهتر است از داده هاي
اس��تفاده ش��ود. همچنین در بی��ن نمودارهاي توریم، پتاس��یم و اورانیوم، 

نمودار توریم براي هم عمق سازي مناسب تر است.
7- بهترین و ساده ترین روش برای تعیین اختالف عمق مغزه ها و نمودارها، 
مقایسه اختالف عمق حفار و نمودارگیري در پاشنة آخرین لوله جداري 

باالي مخزن است. 
پانویس هاپانویس ها

1.Interactive Petrophysics
2.Elemental Analysis
3.Smoothing
4.Logging While drilling
5.Tough Logging Condition
6.Routine Core Analysis
7.Special Core Analysis

8.X-Ray ِDiffraction
9.X-Ray Fluorescence
10.Well Logging
11.Probabilistic
12.Normalization 
13.Effective porosity,viso,vpar,and bound 14.water removed
15.Apparent Grain Density
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