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اشباع  محاسبه آب  فرمول  رايج ترين  است.  هيدروكربوري  مخازن  پتروفيزيكي  پارامترهاي  مهم ترين  از  يكي  پارامتر آب  اشباع شدگي 
شدگي رابطه آرچي مي باشد. نقش ضريب سيمان شدگي(m) در اين رابطه بسيار اساسي است، به طوري  كه تغيير اندك اين ضريب موجب 
تغييرات قابل توجه آب اشباع شدگي مي شود. مقدار m به مقدار و نوع تخلخل، تراوايي، بافت سنگ، شوري آب سازند و موارد ديگري 
بستگي دارد و از نمونه اي به نمونه ديگر تغيير نموده و نمي تواند ثابت فرض شود. در اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط ضريب m و مقدار 
تخلخل، تعداد 27 نمونه از يكي از مخازن هيدروكربوري دولوميتي جنوب غرب ايران (حوضه زاگرس)- در دو ميدان مختلف- انتخاب شد. 
نمونه ها بر اساس دياگرام تخلخل- تراوايي لوسيا به سه گروه تقسيم شدند. دياگرام هاي متقابل تمام لگاريتمي فاكتور مقاومت سازند در مقابل 
تخلخل (F-Ø) و نيمه لگاريتمي ضريب سيمان شدگي در برابر تخلخل (m-Ø) براي هر گروه به طور جداگانه و براي كل داده ها نيز به طور 
 Borai و Shell محاسبه شده بر اساس فرمول هاي m داده هاي آناليز مغزه با مقادير Ø در مقابل m يكپارچه رسم شدند. همچنين روند تغيير
مقايسه شدند. با افزايش مقدار تخلخل، مقادير m بدست آمده از آناليز مغزه و m محاسبه شده از رابطه Borai افزايش مي يابند، در حالي كه 
فرمول Shell رابطه معكوسي (خصوصاً در تخلخل هاي كمتر از %10) را نشان مي دهد. در نهايت بر اساس روابط خطوط رگرسيون به دست 
آمده از دياگرام هاي متقابل m-Ø رابطه جديدي براي محاسبه m ارائه گرديد. محاسبه مقادير m براساس اين رابطه در مخازن دولوميتي مشابه، 

خطاي محاسبه آب اشباع شدگي را تا حد مطلوبي كاهش خواهد داد. 

بررسي رابطه ضريب سيمان شدگي و تخلخل بدست آمده 
از آناليز مغزه و مقايسه آن با روابط تجربي Shell و Borai در 

يكي از مخازن دولوميتي جنوب غرب ايران

 مقدمه 
بخــش مهمــي از ميادى بزرگ نفتــي جهان كــه 38% از نفت وگاز 
جهان را توليد مي كنند در ســنگ هاي كربناته واقع شــده اند. در صورتي  
كه ميدان هاي نفتي خاورميانه به توسعه كامل برسند، 65 % از هيدروكربور 
توليدي از سنگ هاي كربناته آن ها به دست خواهد آمد. معموالً سنگ هاي 
كربناته در جهات عمودى و جانبى ناهمگن تر از ماسه ســنگ ها مى باشند. 
اين ناهمگني به دليل تنوع شكل و اندازه منافذ است كه خود ناشي از تنوع 
بافتي و پتانسيل باالي دياژنتيكي اين سنگ هاست[8]. بخش قابل  توجهى 
از تخلخل در سنگ هاي كربناته مي تواند به صورت شكستگي ها، حفره ها 
و در بعضى موارد به صورت غارهاى بزرگ شــكل بگيرد. بنابراين توزيع 
تخلخل مي تواند خيلى متغير باشــد، به طوري كه بعضى چاه ها در مخازن 
كربناته ممكن است هزاران متر مكعب در روز توليد نمايند، در حاليكه در 

نزديكى همان چاه ها، چاه هاي با توليد ناچيز نيز وجود دارد.
بــرآورد پارامترهــاي پتروفيزيكي و به خصوص محاســبه صحيح 
آب اشباع شدگي در چاه هاي حفاري شده، آزمايش و توليد در فواصل 

مطلوب، عمده ترين اهداف در اكتشــاف و توسعه منابع هيدروكربوري 
است. به حداقل رســاندن خطاي محاسباتي و ارائه روشي كه بتواند در 
صورت كمبود داده ها مورد اســتفاده قــرار گيرد، اهميت ويژه اي دارد. 
يكي از پارامترهاي مهم در محاســبه آب اشباع شــدگي از طريق فرمول 
) ضريب سيمان شــدگي m (تــوان تخلخل)  n

Rt
RwaSW m

×

×
=

φ
آرچــي (

اســت كه مطالعه حاضــر نيز به عنوان بخشــي از اين بررســي به نحوه 
محاســبه و محــدوده تغييــرات آن در فواصل دولوميتي شــدة يكي از 

مخازن هيدروكربوري جنوب غرب ايران مي پردازد. 

1- مروري بر مطالعات قبلي
فاكتور مقاومت ســازند (F) اولين بار توسط آرچي [1] به صورت 
نسبت هدايت الكتريكي آب شور به هدايت الكتريكي ماسه سنگ تميز 

كامًال اشباع از آب تعريف شد: 
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مقــــالـــــات

F= Cw / Co  = Ro / Rw (1)
آرچــي دريافت كــه رابطه اي بيــن فاكتور مقاومت ســازند(F) و 

تخلخل (Ø) سنگ به صورت زير وجود دارد. 
F= a Ø-m (2)

آرچي در آهك هاي تميز مقدار ثابت 2 را براي m پيشــنهاد كرد. ضريب 
سيماني شدن پارامتر پيچيده اي مي باشد و عواملي نظير مقدار تخلخل، مقدار 
تخلخل حفره اي مجزا، قطر گلوگاه ها و توزيع اندازه گلوگاه هاي تخلخل 
بــر بزرگــي آن تأثير دارد. مقدار m مي تواند از 1 تا 5 متغير باشــد. تنها راه 
مطمئن اندازه گيري m در آزمايشــگاه اســت. بــراي اندازه گيري m  ابتدا 
فاكتور مقاومت سازند محاسبه مى شود. به اين ترتيب كه ابتدا پالگ مغزه 
مورد آزمايش با آب نمك با شــوري معادل شوري آب سازند اشباع شده 
(Rw مشخص) و در فشارهاي مختلف (357، 1000، 2000،  3000، 4000 و 
5000 پام) مقاومت پالگ (Ro) تعيين مي شود. با استفاده از معادله 1 فاكتور 
مقاومت سازند محاسبه مي گردد. از ميان تمام فشارهاي اندازه گيري  شده، 
داده اي انتخاب مي شــود كه معادل فشــار مؤثر مخزن باشد. براي به دست 
آوردن مقدار m داده هاي فاكتور مقاومت ســازند و تخلخل (در فشار موثر 
مخزن) در نموداري با مقياس تمام لگاريتمي در مقابل همديگر رسم مي شوند 
به طوري كه شيب خط حاصله برابر با مقدار متوسط m است. در صورتي 
كه نتايج اندازه گيري مقاومت پالگ هاي مغزه در آزمايشگاه موجود نباشد، 
مي توان از روابط تجربي اســتفاده نمود. متعدد بودن اين روابط به علت آن 
است كه هدف همه آن ها توصيف فاكتور پيچيده اي مانند m با چند پارامتر 
و در غالب موارد بيشتر با تخلخل است. در مورد كربنات ها اين فرمول ها - به 
صورت ويژه اي- كامًال ناحيه اي هســتند. به عنوان مثال سنگ هاي كربناته 
بــا تخلخل حفره اي مقاديري از m را نشــان مي دهند كه كامًال با مقادير به 
دســت  آمده براي سنگ كربناته ديگر با همان مقدار تخلخل از نوع ديگر 
متفاوت است. لوسيا در تقسيم بندي سنگ ها براساس تخلخل، سنگ هاي 
كربناته را براساس مقدار تخلخل حفره اي و اينكه آيا تخلخل هاي حفره اي 
به هم مرتبط يا غير مرتبط هستند، تقسيم بندي كرد. وي نتايج آزمايشگاهي 
مغزه هاي طيف وسيعي از مخازن كربناته و تأثير تخلخل حفره اي غير مرتبط 
را بر m بررســي نمود. روند مشاهده شده نشان  دهنده افزايش m با افزايش 
نسبت تخلخل حفره اي  غير مرتبط به تخلخل كل بود و پيشنهاد نهايي وي، 
استفاده از روابط فابريك سنگ و نسبت تخلخل حفره اي به تخلخل كل در 
محاسبه m بود. لوسيا اعتقاد دارد كه تخلخل هاي حفره اي مجزا اثر زيادي 

بر مقدار m دارند [5].
بوراي در بررسي اختالفات ناشي از تفسير الگ و نتايج آزمايش هاي 
انجام شــده در كربنات هاي كم تخلخل برخي از ميادين حاشــيه جنوبي 
خليج فارس، فرمولي براي تخمين ضريب سيمان شــدگي پيشــنهاد كرد. 
بوراي مشــاهده نمود كه مقدار m متناســب با كم شــدن مقدار تخلخل 
كاهش مي يابد [3]. به واســطه تأثير مهمي كه مقدار m در محاســبه آب  

اشباع شــدگي در فرمول آرچــي دارد، چنانچه محــدوده تغييرات m به 
درســتي در  نظر  گرفته نشود، آب اشباع شدگي نادرستي به دست خواهد 
آمد. به طور مثال چنانچه مقادير يكساني براي ساير پارامترهاي موجود در 

F= a Ø-mفرمول عمومي آرچي  m محدوده تغييرات

m=2
فرمول عمومي براي آهك هاي 

[1](chalky) گچيF= 1/ Ø2

m=2
براي ماسه هاي تحكيم 

F= 0.81/ Ø2يافته[1]

m=1/7 [4]براي ماسه هاي آهكي F= 1.45/ Ø1.7

m=2/14[4]براي آهك هاF= 0.85/ Ø2.14

m=1/54
فرمول فيليپ براي ماسه و 

F= 1.45/ Ø1.54ماسه سنگ ها[2]

m=1/33
پيشنهادي براي ماسه هاي 

F= 1.65/ Ø1.33شيلي[1]

m=2/154
 Humble معروف به فرمول

F= 0.62/ Ø2.15براي ماسه سنگ ها[4]

m= 2/2 – 2/5
پيشنهاد شلمبرژه براي 
F= 1/ Ø2.2-2.5سنگ هاي كربناته[9]

m= 1.87+0.019 / Ø 
پيشنهاد Shell براي 

F= 1/ Ø 1.87+0.019 / Øكربنات هاي كم تخلخل[9]

m= 2.14(Øsv / Øt ) + 1.76

Øt تخلخل كل    ،  Øsv  تخلخل حفره اي غير مرتبط 

 پيشنهادي براي كربنات ها 
برمبناي نسبت تخلخل 
حفره اي و تخلخل كل[5]

m= 2.2 –( 0.035 / (Ø +0.042 ))
پيشنهادي براي كربنات هاي 

كم تخلخل[3]

پيشنهادي براي كربنات هاø          m= eø + 0.7[6] تخلخل قالبي

1  روابط تجربي  محاسبه فاكتور مقاومت سازند(F) و نيز 
(m) محاسبه محدوده تغييرات ضريب سيماني شدن
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1  دياگــرام متقابل نتايج آزمايشــگاهي تخلخل - تراوايي 
مغزه هاي مورد مطالعه و رده بندي آ  ن ها
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محاســبه آب  اشباع شــدگي در  نظر  گرفته شود با تغيير مقدار m از 2 به 3 
مقدار آب  اشباع شــدگي از 32 % به 71 % تغيير خواهد يافت. در جدول 1 
بخشي از روابط تجربي پيشنهاد شده توسط محققين مختلف براي مقايسه 

ارائه شده است.

2- داده ها و روش كار
به منظور ارزيابي محدوده تغييرات و نحوه تغيير مقدار ضريب سيماني 
شــدن در فواصل دولوميتي يكي از مخازن هيدروكربوري جنوب غربي 
ايران (حوضــه زاگرس)، نتايج اندازه گيري مقاومــت تعداد 27 نمونه از 
فواصــل هيدروكربوردار در دو ميدان مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت. 
با استفاده از روش فابريك سنگ جداسازي و گروه بندي وضعيت اندازه 
بلورهاي دولوميت و تخمين نحوه تأثير آن ها بر روي خواص پتروفيزيكي 
انجام شــد كه بر اين اســاس نمونه ها مطابق شكل 1 به سه گروه تفكيك 

شدند [5]. 
گـروه اول: اين گروه شامل دولوگرينستون هاي ريز تا متوسط بلور 
(كــه بلورهايي با اندازه بيش از 100 ميكــرون دارند) با تخلخل هاي بين 
بلوري همراه با دولوســتون هاي درشت بلور كه رفتار پتروفيزيكي مشابه 

با هم دارند مي باشد.
گروه دوم: دولوپكســتون هاي دانه افزون ريز تا متوســط بلور و نيز 
دولوســتون هاي گل افزون با بلورهاي متوسط با اندازه بلورهاي 20 -100 
ميكرون در اين رده قرار مي گيرند كه بيشــتر نمونه هاي اخذ شــده را در 

بر گرفته اند. در اين گروه تخلخل حفره اي متوسط نيز ديده مي شود.
گروه سوم: اين گروه شامل دولووكستون ها و دولوستون هاي گل 

افزون ريز بلور هستند كه اندازه بلورها از 20 ميكرون كوچكتر است.

3- بحث
به منظور به دست آوردن مقادير m متوسط، براي هر گروه از داده ها 
مقاديــر F در مقابل Ø روي دياگرام تمــام لگاريتمي در دو حالت ثابت3 
(a=1) و متغير a ترســيم شد. حالتa=1 زماني است كه مسيرهاي جريان 
ســيال را مستقيم فرض كنيم و حالت متغير بودن a، حالت طبيعي (پيچيده 
بودن) مســيرهاي جريان است. مقادير به دست آمده حاصل از اين ارزيابي 

m (forced fit a=1)R2amClass
1/680/480/371/161
1/960/463/61/272
1/920/502/271/413
1/750/824/381/11All

2  مقايسه مقادير m در دو حالت a=1 (Forced fit) و 
a متغير

در جدول شــماره 2 آورده شده اســت. همانگونه كه مشاهده مي شود، در 
حالتa=1 مقاديــر m  از 1/68-1/96 متغير اســت و نزديك به عدد 2 در 
فرمول پيشنهادي آرچي مي باشد. در حالتي كه مقدار a  متغير در نظر گرفته 

شود، مقاديرm  از 1/11 –1/41 تغيير مي كند.
براساس دو پارامتر Ø وF حاصل از نتايج آزمايش پالگ هاي مغزه، 
 محاســبه شــد. براي 

φLog
LogFm −= مقاديرm  واقعي با اســتفاده از رابطه 

 m مقادير به دســت آمده از آناليز مغزه و مقادير Ø و m بررســي رابطه
محاسبه شده از روابط تجربي شل [9] و بوراي [3]، داده ها در هر گروه 
در مقابل همديگر ترسيم و مقايسه شدند (شكل هاي 2، 3 و4). همان طور 
كه مشــاهده مي شود با افزايش مقدار تخلخل، مقادير m واقعي و m  به 
دســت آمده از رابطه بوراي افزايش مي يابد. در صورتي كه فرمول شل 
رابطه  معكوسي را بين تخلخل و m  نشان مي دهد. به اين صورت كه با 
افزايش تخلخل، مقدار m كاهش مي يابد. حداكثر اختالف m واقعي، 
m به دســت آمده از رابطه بوراي و m به دســت آمده از رابطه شــل در 
تخلخل هاي كمتر از 15 % اســت. همان گونه كه مشــاهده مي شود در 
تخلخل هاي كمتر از 15 % فرمول بوراي نيز منجر به يك تخمين بيشينه 
(Over estimate) (به ويژه درگروه 1) مي شود. از طرف ديگر اگر چه 
رابطه شل براي كربنات هاي كم تخلخل و بدون شكستگي پيشنهاد شده، 
محاسبه مقادير m با استفاده از اين رابطه به خصوص در كربنات هاي كم 
تخلخل و قرار دادن آن در فرمول آرچي براي محاسبه آب اشباع شدگي 
خطاي زيادي را به دنبال خواهد داشت. لذا يافتن معادله اي عمومي كه 
در نبــود داده هاي حاصل از آناليز مغــزه بتواند به جاي عددي ثابت در 
محاسبات مربوط به آب اشباع شدگي استفاده گردد بسيار ضروري به 
نظر مي رســد. با توجه به معادالت خطوط رگرسيون دياگرامهاي رسم 
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 a=1 متغير (الف) و a 2   دياگرام هاي متقابل  تخلخل در مقابل  فاكتورمقاومت ســازند در دو حالت
(ب) و دياگرام متقابل تخلخل در مقابل ضريب سيماني شدن (ج) براي كل داده ها

3 forced fit
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3  دياگرام هاي متقابل تخلخل در مقابل فاكتور مقاومت سازند در دو حالت a متغير و a=1 و تخلخل در مقابل ضريب سيمان 
شدگي براي گروه هاي سه گانه 

4  مقايســه روند تغييرات ضريب ســيمان شدگي به دســت آمده از آناليز مغزه، محاسبه شده از طريق فرمول هاي شل و 
بوراي و رابطه پيشنهادي در مقابل تخلخل مغزه 
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5  مقايســه روند تغييرات ضريب ســيمان شــدگي حاصل از آناليز مغزه و ضريب ســيمان شــدگي محاسبه شــده بر اساس رابطه 
پيشنهادي در مقابل تخلخل مغزه

شده m در مقابل Ø و به روش سعي و خطا، بهترين رابطه منطبق بر داده ها 
به صورت زير به دست آمد:

 نتيجه گيري
در نمونه هــاي مورد مطالعه با افزايش ميــزان تخلخل، ضريب 

سيمان شدگي (m) نيز افزايش مي يابد. 
از آنجا كه مقدار m از نمونــه اي به نمونه ديگر تغيير مي كند، 
جايگزيني مقدار ثابت 2 (پيشــنهادي آرچــي) نيز موجب خطا در 

محاسبه آب اشباع شدگي خواهد شد.
محاسبه m از طريق رابطه بوراي و به ويژه رابطه شل به خصوص 
در مخــازن بــا تخلخل كم (كمتــر از 15 %) با خطــاي قابل توجهي 
همراه مي باشــد. از اين  رو محاسبات آب  اشباع شدگي كه تاكنون با 
جايگزيني m محاسبه شــده از فرمول شل انجام شده باشد با خطاي 

زيادي همراه بوده و بهتر است بازنگري شود.
 اعمال مقادير m محاســبه شده از رابطه پيشنهادي اين مطالعه، 
كاهش خطا در محاســبات آب  اشباع شدگي در مخازن دولوميتي 

مشابه را به دنبال خواهد داشت.
الزم به ذكر است كه اين مطالعه فقط براساس تعداد 27 نمونه انجام 

شــده است و اميد اســت كه با بكارگيري نمونه هاي متنوع تر و بيشتر در 
آينده روابط مستحكم تري حاصل گردد. 
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