
75

ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 93 / شهريور ماه 1391

تعيين ضرايب سيمان شدگى(m) سازندهاى مخزنى ايالم و سروك، 
با استفاده از روابط تجربى مختلف، براى محاسبة اشباع آب در 

يكى از ميادين نفتى جنوب غربى ايران

مقدمه
در ارزيابــى مخــازن نفتــى، تخميــن هر چــه دقيق تــر خواص 
پتروفيزيكى، بســيار اهميت دارد. يكى از بخش هاى مهم در ارزيابى 
سازندهاى نفتى تخمين درصد اشباع آب و نفت است. روابط متعددى 
به صــورت تجربى براى اين منظور به دســت آمده كــه كاربردهاى 
گوناگونى دارند. در بين اين روابط، «رابطة آرچى» از مهم ترين روابط 
اشباع آب است كه كاربرد فراوانى دارد. در مخازن ماسه سنگى حتى 
بــا ثابت فرض كردن m، ايــن رابطه به خوبى جــواب مى دهد، اما در 
مخــازن كربناته بايد با تعيين اين پارامتر مقادير دقيق ترى براى درصد 
اشباع نفت و آب اين مخازن تخمين زد كه موضوع اين تحقيق است. 
در اين مقاله چاه شمارة 2 يكى از ميادين نفتى جنوب غربى ايران 
مطالعه شــده است كه داده هاى مغزه و نگار دارد. همچنين سازندهاى 
ايالم و سروك در ميدان مطالعه شده، بررسى و براساس خصوصيات 
پتروفيزيكى و درصد اشباع نفت و آب، زون-بندى شده اند كه سازند 
ايالم به شش زون و سازند سروك به چهار زون اصلى تقسيم شده اند. 
در اين مطالعه از نرم افزار تك الگ  براى نمايش داده ها و تخمين 
پارامترها استفاده شده است. اين نرم افزار محصول شركت «شلومبرژه» 
است و قابليت هاى فراوانى در محاسبات پتروفيزيكى دارد.  بيش از 70 
 ،m=2تا 80 درصد اشباع شدگى هاي هيدروكربور با مقدار قراردادي
ممكن اســت باعث خطاى بزرگى در اشباع شدگى هاى محاسبه شده 

شود[2].
يكى از مهم تريــن اهداف تفســيرنگارهاى پتروفيزيكى، برآورد 
بخشــى از فضاهاى خالِى با هيدروكربور پرشــده است. براى محاسبة 
تخلخــل، اين فضاهــاى خالى تخمين زده مى شــوند. طبــق تعريف، 
اشباع شــدگى برابر است با نســبت حجم فضاهاى خالى اشباع شده از 

سيال، به حجم فضاى خالى كل.
يكــى ديگــر از مهم ترين روابطى كه براى محاســبة اشــباع آب 

استفاده مى شود، «رابطة اندونزيا»ست[7].
                                                                     

(١)
    

فاكتور سيمان شــدگى، فاكتورى مؤثر در محاســبة درصد اشباع 
آب يــا هيدروكربــور در مخــازن كربناتة هتــروژن اســت. فاكتور 

سيمان شدگى كربنات ها اختالف هاى بسيارى دارند[5].
«سونى و جنينگ» [8] اختالف m در سنگ هاى كربناته را از 1/6 
تا 5/7 برآورد كرده اند. بررســى هاى «فاك و مان» روى ســنگ هاى 
كربناتة مخازن خاورميانه، تغييرات پارامتر سيمان شدگى در اين گونه 
ســنگ ها را قابل-مالحظــه مى دانند و اين تغيير را بــا نوع بافت، نوع 
تخلخــل و همچنين ميــزان تخلخل متناســب مى خوانند. به طورى كه 
دامنــة تغييرات اين پارامتر براى تخلخل 5 تــا 25درصد، از دو تا پنج 
گزارش شــده است(جدول1). همچنين «فاك و مان» با بررسى مجدد 
و آزمايش هــاى فراوان بر مخازن كربناتــة خاورميانه، مقدار تغييرات 
m در مخــازن كربناته را بين 1/5 براى سيســتم تخلخل بين ذره اى يا 
بين بلورى(گرينستون و دولوميت ساكارزى) تا 5/4 براى تخلخل هايى 

كه با يكديگر ارتباط ضعيف دارند، بيان كرده اند. 
اختــالف در فاكتور سيمان شــدگى به دليل اختــالف در عمق، 
ليتولوژي و اختالف در خواص پتروفيزيكى، درجة فشــردگى، تغيير 
در كانى شناســى و بافــت سنگ هاســت. مقدار m معادلــة آرچى با 
افزايش حضور سيمان در منافذ ســنگ افزايش مى يابد، اما نمى توان 

آن را با مقدار سيمان مطابقت داد.

درصد اشباع آب، ضريب سيمان شدگى، مخازن كربناته، روش اندونزيا.

تعيين درصد اشــباع ســياالت در مخازن هيدروكربورى، از نيازهاى اساســى در راســتاى مديريت بهينة مخازن اســت. در اين مطالعه به بررســى ضريب 
سيمان شــدگى كه تحت تأثير ميزان تخلخل بوده و عدم قطعيت در آن به خطاى زياد در تعيين اشــباع سياالت، به ويژه ميزان نفت درجا منجر مى شود، پرداخته 
شده است. ميزان ضريب سيمان شدگى با استفاده از روابط تجربى شل4، بوراى5، پيكت6، ناگت7، نورمى8 و روش آزمايشگاهى، تخمين زده و سپس با استفاده 
از آنها و به صورت جداگانه، اشــباع آب، محاســبه و با مقادير واقعى مقايسه مى شود. باالترين ضريب همبستگى در اين پالت ها نمايانگر بهترين روش محاسبة 

ضريب سيمان شدگى است. در ضمن براى محاسبة اشباع آب از روش اندونزيا استفاده شده است.

قاسم زرگر  مدرس دانشگاه صنعت نفت1
مجيد نبى بيدهندى  عضو هيئت علمى مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران2

نجمه ثروت ثمرين  دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي نفت3   
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 (F) در آزمايشــگاه ابتدا فاكتور ســازندى m بــراى اندازه گيرى
تعيين مى شــود. براى تعييــن F، نمونه با محلول هايى با شــورى هاى 
مختلف، اشــباع و هــر بار مقــدار Rw و Ro اندازه گيرى مى شــود. با 
رســم Rw در مقابل Ro، خطى به دســت مى آيد كه شــيب آن نشانگر 

F است(رابطة2).
(٢)

مقدار F براى نمونه هاى مختلف، اندازه گيرى و در مقابل تخلخل 
در مقياس لگاريتمى رســم مى شــود. شيب خّط رگرســيون داده ها، 

بيانگر m و عرض از مبدأ آن برابر ضريب پيچاپيچى (a) است. 
(٣)

logF=Loga-mlogØ (۴)
1- موقعيت ميدان مطالعه شده

ميدان مطالعه شــده با روند ســاختارى باختر، شمال باختر- خاور، 
جنوب خاور در بخش شمالى ناحية دشت آبادان در جنوب غرب ايران 
و در خوزســتان قرار دارد. اين تاقديس را عمليات ژئوفيزيكى كشف 

كرده و ميزان بســتگى افقى و عمودى اين تاقديس روى سازند ايالم 
به ترتيب 73/75كيلومترمربع و 75متر اســت. نمايى از مدل شماتيك 
ساختار ميدان و ابعاد آن در شكل زير نشان داده شده است(شكل1).  

2- تعيين مقادير m و محاسبة اشباع آب بر اساس آن
در ايــن مطالعــه، ابتدا بــا اســتفاده از روش آزمايشــگاهى براى 
داده هاى موجود، پارامتر m تخمين زده شــد كه نتيجة آن در جدول2 

آمده است.
در بخش هايــى كــه نمونه هاى مغــزه موجود نبود، با اســتفاده از 

روابطى كه در زير آمده، m محاسبه شده است: 
1-2 رابطة شل براى كربنات هاى با تخلخل كم:

                                                                                                                               (۵)
 

2-2 رابطة بوراى براى كربنات هاى با تخلخل كم:
                                                                                                

                                                                                                        (۶)

3-2 رابطة ناگت براى كربنات هاى با تخلخل حفره اى: 
(٧)

در اين رابطه  تخلخل صوتى و  تخلخل كل است.
4-2 رابطة نورمى براى كربنات هاى با تخلخل مولديك

(٨)
(٩)

در اين روابط m، ضريب سيمان شدگى،  تخلخل صوتى و
، تخلخل كل به شمار مى روند.

5-2 رابطة پيكت بين  R و m به صورت زير:
m=2.24-2.62RW (١٠)

نتايج حاصل از اين روابط در شكل2 آمده است. 
در ايــن شــكل عالوه بــر نتايج حاصــل از روش هاى يادشــده، 
روش هاى آزمايشــگاهى نيز به صورت نگار رســم شده اند تا بين اين 

روش ها مقايسة بهترى شود. مدل شماتيك ميدان  مطالعه شده در نقشه هم تراز [1]     1  

    2  

mFormation

2Ilam

1/2Ilam-Upper

2/2Ilam-Main

2/2Ilam-Poor

1/6Ilam-water

2Laffan

2/4Sarvak

ضريب سيمان شدگى اندازه  گيرى شده براى نمونه هاى مغزه از سازنده هاى مختلف

مقدار mتخلخل غالببافترديف 
گرينستون آهكى1

m=2بين دانه اى گرينستون دولوميتى2

m=2-5/4بين بلورىدولوميت ساكارزى3

آهك اووليتى قالبى 4
قالبى  

m=4/2

m~2گرينستون دولوميتى اووليتى قالبى 5

m~2زمينه اى با چاكىگچ مادستونى6

قالبى يا حلقه اى و پكستون و وكستون حفره اى7
m<2زمينه اى (چاكى)

m>2شكستگىآهك شكسته شده8

ضريب سيمان شدگى براى بافت و تخلخل هاى مختلف  1    
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3- ضريب سيمان شدگى محاسبه شده در روش هاى مختلف
با استفاده از مقادير به دست آمده به صورت جداگانه مقدار اشباع 
آب از رابطة اندونزيا حاصل شــد. براى تعيين مقدار حقيقى m، بايد 
اشباع آب حاصل از اين رابطه در مقايسه با اشباع آب حاصل از مغزه، 
رسم  تا بهترين مقدار بر اساس بيشترين ضريب همبستگى تعيين شود. 
در شــكل هاى 3، 4، 5، 6، 7 و 8 اين مقادير نسبت به اشباع آب مغزه 

رسم شده اند و مقدار ضريب همبستگى ارائه شده است.
در پايان نيز با اســتفاده از m حاصل از روش پيكت درصد اشباع 
آب، اشــباع نفت و حجم آب جدانشــدنى در چاه شمارة 2 با ضريب 

سيمان شــدگى ثابت(برابر با 2) محاســبه شــده و نتيجة آن در شكل9 
قابل مشاهده است. 

 نتيجه گيرى
براســاس مطالعة انجام شــده بــر داده هــاى پتروفيزيكى موجود، 

مربوط به سازندهاى ايالم و سروك، نتايج زير حاصل شدند:
 1- با تخمين ضريب سيمان شــدگى، ميزان اشباع آب به صورت 
صحيح، محاسبه و مشــاهده شد كه با تخمين اين پارامتر و تأثير دادن 

آن در رابطة اشباع آب، تطابق اشباع آب مغزه با نگارها بيشتر است.

ضريب سيمان شدگى محاسبه شده در روش هاى مختلف     2  

اشباع آب حاصل از رابطه اندونزيا (m محاسبه شده با روش ناگت) بر 
حسب اشباع آب حاصل از مغزه

    6  

اشباع آب حاصل از رابطه اندونزيا (m محاسبه شده با روش پيكت) بر 
حسب اشباع آب حاصل از مغزه

    5  

اشــباع آب حاصل از رابطه اندونزيا (m محاسبه شده با روش شل) بر 
حسب اشباع آب حاصل از مغزه

    3  

اشباع آب حاصل از رابطه اندونزيا (m محاسبه شده با روش بوراى) بر 
حسب اشباع آب حاصل از مغزه

    4  
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2- بــر اســاس نمودارهــاى متقاطــع رسم شــده بين اشــباع آب 
محاسبه شده و اشباع آب حاصل از مغزه، روش هاى m آزمايشگاه و 
روش پيكت كه به ترتيب ضرايب همبســتگى 0/903 و 0/926 دارند، 
به منزلة بهترين روش ها براى محاســبة ضريب سيمان شدگى انتخاب 

شدند.

3- در اين مطالعه با اســتفاده از تخلخل مؤثر حاصل از نگار هاى 
تخلخل، ضريب سيمان شــدگى از دو روش ناگت و نورمى محاســبه 
شدند كه ضريب همبستگى اين روش ها در مقايسه با اشباع آب مغزه 
به ترتيــب 0/688 و 0/406 و پايين بودن اين ضرايب بيانگر دقت كم 

اين روش هاست. 
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اشباع آب محاسبه شده با m  ثابت (آبى روش) و m تخمين زده شده از 
روش پينكت ( آبى تيره) به همراه اشباع آب مغزه  

    9  
اشباع آب حاصل از رابطه اندونزيا (m محاسبه شده با روش آزمايشگاه) 

بر حسب اشباع آب حاصل از مغزه
    8  

اشباع آب حاصل از رابطه اندونزيا (m محاسبه شده با روش نورمى) بر 
حسب اشباع آب حاصل از مغزه

    7  
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