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تعیین پارامترهای پتروفیزیکی، الزمه مدل سازی سنگ مخزن هیدروکربوری است. خصوصیات پتروفیزیکی سنگ ها تا 
حد زیادی تحت تاثیر حضور کانی های رس��ی در محیط رس��وب گذاری می باشد. در واقع تعیین دقیق کیفیت مخزنی 
و پارامترهای دیگر پتروفیزیکی مانند تخلخل، نوع و توزیع سیال مخزنی و لیتولوژی، عمدتاً بر مبنای ارزیابی و تعیین 
حجم ش��یل اس��ت و چنانچه اثر حجم شیل در سازند مورد محاسبه و توجه قرار نگیرد اثر مشهودی بر نتایج محاسبه 
تخلخل و اش��باع آب مخزن خواهد گذاش��ت. در این مطالعه با توجه به اهمیت حضور شیل در مخازن هیدروکربوری، 
میزان حجم شیل و تاثیر آن بر تعیین خواص پتروفیزیکی و خطای ناشی از نادیده گرفتن آن، بر روی یکی از چاه های 
میدان گازي مورد مطالعه در س��ازندهاي A و B با اس��تفاده از روش محاس��بات احتمالي به ضخامت 375 متر، مورد 
بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی چاه مذکور، کاهش 0/1 درصدی تخلخل کل و افزایش 1 درصدی تخلخل 
موثر، کاهش 31 درصدی اش��باع آب کل و 29 درصدی اش��باع آب موثر، در حالت بدون در نظر گرفتن شیل را نشان 
می دهد، اختالف در مقادیر اش��باع آب محاس��به ش��ده در دو روش آرچی و اندونزی و میانگین حجم شیل3/3 درصد 
بیانگر این اس��ت که با وجود حجم پایین ش��یل در س��ازندهای A و B، تأثیر آن بر پارامترهای پتروفیزیکی محسوس 
بوده و صرف نظر از حضور ش��یل در مقادیر بیش��تر در سایر مخازن می تواند منجر به مقادیر باالی خطا در محاسبات و 

تعیین پارامترهای پتروفیزیکی شود.
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 تعیی��ن پارامترهای پتروفیزیکی با اس��تفاده از نمودارگیری 
یکی از بهترین روش های ش��ناخت سازند و ناحیه مورد مطالعه 
در یک چاه می باشد. شناخت هرچه بهتر سازند به ما در طراحی 
و تصمیم گی��ری در نحوه تکمیل چاه و تولید از آن و در نتیجه 
افزایش بهره برداری کمک می کند. وجود شیل در سازند، یکی از 
دالیل اصلی ایجاد خطا در ارزیابی پتروفیزیکی و تخمین اشباع 
آب، تخلخ��ل و در نتیجه میزان هیدروکربن موجود در س��ازند 
است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی اثر نادیده گرفتن شیل 
بر پارامترهای مذکور در یکی از میادین با حجم پایین کانی های 
رس��ی اختصاص داده ش��د تا تاکیدی بر نقش غیر قابل اغماض 
ش��یل بر محاسبات پتروفیزیکی باش��د. وجود شیل در مخازن 
هیدروکربنی تاثیر ش��دیدی بر تعیین پارامترهای پتروفیزیکی، 
برآورد ذخیره و توان تولید دارد. تغییر در ترکیب کانی شناس��ی 
ش��یل ها بر س��ایر خواص آنه��ا تاثیر می گذارد، ب��ه این ترتیب 
ش��یل ها دارای خواص بسیار متغیری هس��تند و این تغییرات 
گس��ترده در شیل ها و رس ها در فعالیت های اکتشافی، حفاری 
و تکمیل چاه و مهم تر از همه در ارزیابی س��ازندها با اس��تفاده 
از الگ ها بس��یار تاثیر گذارند. بدون داش��تن اطالعات کافی از 
نوع کانی های موجود در س��نگ ممکن است با به کار بردن گل 

حفاری نامناسب، تراوایی سازند به  شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. 
مطالعاتی در این زمینه انجام ش��ده است که در اینجا به برخی 
از آنها اش��اره می ش��ود: مطالعه ای با هدف ارزیابی پارامترهای 
پتروفیزیکی با اس��تفاده از نمودارهای چاه در میوسن باالیی در 
میدان گازی الوستانی، دلتای ساحلی نیل در کشور مصر انجام 
شد. در این مطالعه برش حجم شیل، تخلخل و اشباع آب برای 
مناطق تولیدی هیدروکربن به ترتیب 50%، 10% و70% هستند 
که بر مبنای مقادیر کراس پالت و داده های نمودار اش��عه گاما 
گرفته ش��ده  است. نقش��ه های کانتوری برای پارامترهایی نظیر 
ضخامت تولیدی خالص، تخلخل متوس��ط، حجم شیل و اشباع 
آب تهیه ش��د و معلوم شد که س��ازند ابومدی و سازند قواسیم 
در منطق��ه م��ورد مطالعه ویژگی های مخزنی مناس��ب و بالقوه 
ای داش��ته و در آینده یک منطقه موثر برای روند انباش��ت گاز 
در ش��مال غرب-جنوب ش��رق منطقه مورد مطالعه، به ویژه در 
بخش مرکزی مي باش��ند]1[. یکی دیگر از مطالعات انجام شده 
در خصوص بررس��ی پارامترهای پتروفیزیکی در سازند سروک 
باالیی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب کشور است. در این 
مطالعه با اس��تفاده از کراس پالت های مرسوم نوترون، دانسیته 
و نوت��رون -صوتی لیتولوژی س��ازند س��روک باالیی در دو چاه 
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مورد بررس��ی مشخص شد و 5 زون سازن سروک مورد ارزیابی 
ق��رار گرفت که نتایج نش��ان داد زون S2 ب��ا لیتولوژی آهکی و 
درصد کم ش��یل بهتری��ن زون تولیدی مخزن می باش��د]2[. 
همچنین در یکی از بررسی ها مطالعه ای موردی انجام شده که 
در آن، روش های تخمین پارامترهای پتروفیزیکی با استفاده از 
نموداره��ای چاه در مخازن نفتی کوچک به دس��ت آمد. در این 
مطالعه ی��ک رویکرد جدید از تخمین ارائه ش��د که ترکیبی از 
روش ش��اخص انکساری س��اختمان بوده و در روش شبه آرچی 
برای محاسبه اش��باع از نمودارهای دی الکتریک، استفاده شد. 
اثربخش��ی و قابلیت اطمینان این روش ها در مطالعه الیه نفتی 

کوچک در شمال غربی چین تایید شده است]3[. 
در مطالعه  ای ديگر که با هدف بررسی وابستگی سرعت امواج 
برش��ی بر روی پارامتره��ای پتروفیزیکی انجام ش��ده، از مدل 
سیستم شبکه عصبی رگرسیون متداول برای توسعه پیش بینی 
س��رعت امواج در سنگ های ماسه ای، شیلی ماسه ای و کربناته 
اس��تفاده ش��د. این مدل همچنین با دو مجموع��ه داده ای که 
ش��امل 80% و 70% داده ها بود، آموزش داده ش��د. بخش��ی از 
داده ها به عنوان مجموعه های آزمون کور برای تایید مدل شبکه 
عصبی رگرس��یون مورد استفاده قرار گرفت. مدل شبکه عصبی 
رگرسیون کلی توانست Vs را به صورت تابع Vp از مجموعه های 
آموزش��ی در یک خطای متوس��ط به طور تقریبي 4% محاسبه 
کند در حالی که میانگین خطای مطلق برای مجموعه داده های 
تس��ت ک��ور 3% ب��ود ]4[. مطالعه دیگ��ری با ه��دف ارزیابی 
پارامتره��ای پتروفیزیکی دلتای نیج��ر در نیجریه انجام گرفت. 
در این مطالع��ه از نمودارهای گاما، مقاومت، صوتی، دانس��یته 
و قطرس��نجی برای ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی اس��تفاده 
گردید. پارامترهایی که در این تحقیق مش��خص ش��دند، حجم 
ش��یل، تخلخل، اشباع آب، اش��باع آب کاهش نیافتنی و حجم 
کل آب اس��ت. همچنین نتایج نشان داد که خصوصیات مطبوع 
این مخزن ماسه سنگی می تواند افزایش یابد]5[. بدین منظور در 
این مطالعه جمع آوری و س��اماندهی اطالعات کامل نمودارهای 
پتروفیزیکی1 و س��ر برگ الگ ها و بررسی کیفی آنها انجام شد. 
اطالع��ات خام پتروفیزیک��ی2 به نرم افزار وارد ش��د و پردازش3 
اطالعات انجام ش��د. همچنین تصحیحات الزم انجام ش��د و در 
نهایت با ترسیم کراس پالت ها و مقایسه نتایج روش های مختلف 
حجم شیل تعیین گرديد. میزان تخلخل و اشباع آب با داده های 
مغزه و با انتخاب مناس��ب ترین روش به كمك رسم نمودارهای 

تصویری و محاس��بات آماری در اِکسل انجام شد. تأثیر شیل بر 
مقادیر تخلخل موثر بررس��ی ش��د و با تقسیم  بندی سازندهای 
مخزن��ی A و B، میانگین پارامتره��ای پتروفیزیکی و ضخامت 
زون بهره ده  4 در هر بخش تعیین گردید. در این مطالعه محاسبه 
حجم شیل در سازندهای بهرده انجام شده به طوري که تخلخل 
و اشباع شدگی آن با استفاده از روش های مرسوم به دست آمده 
اس��ت. هدف این مطالعه تعیین نوع لیتولوژی و تأثیر ش��یل بر 
مقادیر تخلخل و اشباع شدگی در سازندهای A و B بوده است. 
تاثیر ش��یل بر مقدار همبس��تگی مدل های محاسبه اشباع آب 
تعیین و در نهایت تخمین صحیح از حجم هیدروکربور درجای 

مخزن انجام شده است.

1- معرفی میدان مورد مطالعه
زون زاگرس بخش��ی از رشته کوههای آلپ - هیمالیا با طولی 
حدود 2000 کیلومتر و روند شمالغربی-جنوب شرقی است. این 
زون نواحی گس��ترده ای را در غ��رب و جنوب غرب ایران در بر 
می گی��رد]6[. مي�دان های گازی زاگرس را می توان به دو واحد 
بزرگ گروه ده��رم و جوان تر از دهرم تقس��يم كرد. ميدان های 
گازی گروه دهرم که شامل سازندهای  A،B و C است، بيشتر از 
نوع ميدان های بسيار عظيم اند كه از آن جمله می توان به ذخاير 
 A ،Bبخش جنوبی و شمالي میدان مورد مطالعه در سازندهای

D، E ، و F اشاره كرد]7[.

گروه دهرم به سه سازند تقسیم می شود. از پایین به باال، سازند 
C با س��نی از دونین تا پرمین که سنگ شناسی کلی آن شامل 
ماسه س��نگ است]8[. سازند B با سن پرمین که سنگ شناسی 
آن شامل کربنات ها و تبخیری هاست و باالخره سازند A با سن 
تریاس پیشین که سنگ شناسی آن شامل کربناته است. به علت 
اینک��ه عمدتاً س��ازندهای B و A از گروه دهرم س��نگ مخزن 
میباشند، این مخازن با نام B-A نیز شهرت یافته اند]8[. میدان 
مورد مطالعه، یکی از میادین گازی دریایی بسیار عظیم مي باشد 
که در آب های ایران واقع شده است]9[. سازندهای تولیدی این 
میدان در حال حاضر شامل A و B باالیی بوده که تولید از آنها 
از 4 الی��ه X1 تا X4 به عنوان س��ازندهای مخزنی اصلی صورت 
می پذیرد. همچنین الیه های انیدریتی، زون غیرتولیدی مخزن 
در این میدان هس��تند. این س��ازند 854 متر ضخامت داش��ته 
و از س��نگ های کربناته به همراه انیدری��ت، دولومیت متراکم و 
کلس��یت تشکیل شده اس��ت. مقدار تخلخل این ناحیه مخزنی 
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بی��ن 5 تا 15 درصد اس��ت. هیدروکربور قابل بازیافت و تجاری 
این میدان در 4 الیه مخزنی Y1،Y2،Y3 و Y4 قرار دارد که الیه 

Y4 اصلی ترین پتانسیل تولیدی این مخزن است]10[.

2- روش کار
ب��ا اس��تفاده از پارامتره��ای پتروفیزیک��ی می ت��وان توزیع 
پارامتره��ای مخزنی درون مدل س��ه بعدی مخزن را پیش بینی 
نم��ود. این م��دل کاربردهای زی��ادی در بخش ه��ای مختلف 
از جمله اکتش��اف و حف��اری چاه های جدید، ازدیاد برداش��ت 
از مخ��زن و تعیی��ن مناطقی که برای عملیات ازدیاد برداش��ت 
مناس��ب تر هس��تند، تعیین لیتولوژی مخزن و تعیین چاه های 

کلی��دی و تعمیم آن به س��ایر چاه های موج��ود در آن منطقه 
دارد]11[. مهم تری��ن پارامترهای پتروفیزیکی را می توان حجم 
ش��یل، تخلخل، اش��باع س��یاالت مخزن و همچنین به دس��ت 
آوردن لیتولوژی مخزن برشمرد. این مطالعه با استفاده از روش 
محاس��بات احتمالی انجام شده و توصیفی از خواص فیزیکی و 
ویژگی های س��یاالت درون س��نگ همراه با پارامترهای موثر بر 
آنهاست، که به وسیله معادالت مرتبط پوشش داده می شود. این 
معادالت از پارامترهای متنوع و فراوانی تاثیر می گیرند و به آنها 
وابسته هستند. در روش احتمالی بین مقادیر اندازه گیری شده 
و پاسخ ها یک ارتباط چندگانه و متقابل وجود دارد  به طوری که 
ضرائ��ب آرچی فقط در محاس��به اش��باع آب کارب��رد ندارند و 
می توانند روی محاس��به تخلخل نیز تاثیرگذار باشند. دلیل این 
ام��ر، حل هم زمان تمام معادالت می باش��د. همچنین در روش 
احتمالی امکان محاس��به عدم قطعیت ه��ا  به صورت یک مقدار 
ثاب��ت یا ی��ک الگ برای تمام الگ هایی ک��ه در معادالت مورد 
اس��تفاده در ای��ن روش حاضر هس��تند، وج��ود دارد. به کمک 
ای��ن عدم قطعیت ها5، میزان اعتبار ه��ر الگ را می توان تعیین 
نم��ود. در حقیق��ت می توان ب��رای هر الگ ی��ک وزن در نظر 
گرفت به طوری ک��ه برای الگ هایی که نم��ودار عدم قطعیت آن 
مقادی��ر متفاوتی را از الگ اصلی خود نش��ان می دهد یا به طور 
کلی آن الگ شرایط مناسبی ندارد، وزن بیشتری را لحاظ نمود 

تا از آن الگ کمتر تاثیر گرفته شود]12[. 

2-1- جمع آوری و کنترل کیفی داده ها
اولین مرحله، جمع آوری داده های رقومی مربوط به الگ های 
 چاه پیمایی و اطالعات مربوط به س��ربرگ چاه می باش��د که در 
جدول-1 الگ های موجود آورده ش��ده اس��ت. س��پس توسط 
نرم افزاره��ای اکس��ل6 و ژئ��والگ7 فرآیند تعیی��ن پارامترهای 
پتروفیزیکی و بررسی اثر شیل بر محاسبات انجام گرفت. اطالعات 
موجود در سربرگ چاه شامل خصوصیات سیال حفاری، درجه 
ح��رارت انتهای چاه، مقاومت نمونه های گل، فیلتره گل و درجه 
حرارتهای مرب��وط به آنها، چگالی گل حفاری و اندازه س��رمته 
حفاری می باش��د. به همراه اطالعات فوق از گزارش هاي مخزنی 
نظیر چگالی هیدروکربور )نفت و گاز(، ش��وری س��یال سازندی 
و همچنین ش��وری گل حفاری نیز استفاده شده است. در این 
مطالعه یک حلقه چاه از میدان گازی مورد مطالعه انتخاب شده 
است. الگ های حاصل از چاه پیمایی این چاه به صورت داده های 

 1  الگ های موجود در سازندهای A و B چاه مورد مطالعه

الگ های موجودنام چاه
W BS, CALI, DT, CGR, SGR, RLA5,RXO, PEF, RHOB,

NPHI, POTA, URAN, THOR

 2  مقاومت های سربرگ چاه ها

مقاومت گل کبره حفاریمقاومت فیلتره گل حفاریمقاومت گل حفارینام چاه

W 960/019 اهم متر و
درجه فارنهایت

0/056 اهم متر و96 
درجه فارنهایت

0/09 اهم متر و96 
درجه فارنهایت

 1  کراسپالت M-N جهت تعیین لیتولوژی]13[
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خ��ام جم��ع آوری گردید. در ای��ن مطالعه تعیی��ن پارامترهای 
پتروفیزیکی س��ازندهای A و B صرف��اً با اطالعات الگ ها انجام 

گرفته است.
پس از تهیه اطالعات و تبدیل کلیه فایلها با فرمتهای مختلف 
)LAS, DLIS, LIS, Excel( به فرمت LAS که یکی از فرمتهای 

قابل قب��ول نرم افزار ژئوالگ اس��ت، تمام اطالع��ات مورد نیاز در 
نرم افزار ژئوالگ در پایگاه داده ها8 بارگذاری و ذخیره ش��د. پس 
از نمای��ش داده ها مرحله بعدی کنترل کیفی9  آنها می باش��د و 
در صورتی که در طول فرآیند کنترل کیفی داده ها مش��کلی در 
آنها وجود داشته باش��د، داده ها ویرایش می شوند. بدین ترتیب 
مشخص می شود که یکی از اهداف نمایش داده ها کنترل کیفی 

آنهاست.
 

2-2- بررسی الگ های قطر چاه و مته و هم  عمق سازی الگ ها10 
در چ��اه م��ورد مطالع��ه در صورتی که مق��دار الگ اختالف 
چگال��ی11  خارج از مح��دوده 0/2 تا 0/2– گرم بر س��انتیمتر 
مکعب و اختالف اندازه الگ کاليبر و قطرسرمته حفاری بيشتر 
از 1 اينچ باش��د )با توجه به قطر 8/5 اینچ چاه( عمق موردنظر 

به عنوان حفره بد12  در نظر گرفته می ش��ود. با توجه به شرایط 
ذکر ش��ده، ژئوالگ محدوده  عمقی 3364 تا 3450 را به عنوان 
حفره بد شناس��ایی نمود. یکی دیگ��ر از مباحثی که در کنترل 
کیف��ی داده ها باید به آن دقت کرد، هم عمق س��ازی الگ های 
مختل��ف یک چاه اس��ت. یک رش��ته ابزار هن��گام اندازه گیری 
و ثبت پاس��خ س��ازند توس��ط گیرنده های خود ممکن است به 
دالی��ل مختلف در چاه متوقف ش��ود که این باعث کش��یدگی 
کابل رشته ابزار می شود. به طور مثال ابزارهای دارای پد که باید 
به دیواره چاه  بچس��بند دارای یک توقف کوتاه هستند که این 
موضوع ممکن اس��ت باعث ش��ود تا الگ های ثبت شده دارای 
عمق یکسان نباش��ند و باید تصحیح و عملیات هم عمق سازی 
بر روی آنه��ا صورت گیرد. یکی دیگ��ر از دالیل انجام عملیات 
هم عمق س��ازی ، انج��ام عملی��ات چاه پیمایی در چن��د مرحله 
می باش��د. در صورتی که یک الگ در عمق مش��ابه با الگ های 
دیگر دارای پیک نباش��د، باید عملیات هم عمق س��ازی برروی 
آن الگ ص��ورت گیرد. البته انجام ای��ن فرآیند نیاز به تجربه و 
شناخت خصوصیات تحت االرضی مخزن و میدان مورد مطالعه 
و الگ های آن دارد]12[. در این مطالعه به دلیل لیتولوژی قالب 

 2  کراس پالت MID جهت تعیین لیتولوژی]13[
 3  تعییــن لیتولوژی چاه با اســتفاده از  الف( کراس پــالت نوترون -چگالی ب( کراس پالت 

MID ج( کراس پالت   M-N

 

9 
  

  
  
  

پالت ج) كراس  M-Nپالت چگالي   ب) كراس-پالت نوترون. تعيين ليتولوژي چاه با استفاده از  الف)كراس3شكل 
MID  

عدم وجود اين اطالعات،  و در صورتاستفاده شود  XRDسي بايد از اطالعات هاي ربراي تعيين دقيق نوع كاني
كه به  نوع كاني رسي را تعيين كرد (Th/K)پتاسيم  -پالت توريم افزار ژئوالگ با استفاده از كراس توان در نرممي

شد. باپالت مذكور براي چاه مورد مطالعه نميافزار قادر به رسم كراس، نرمتوريم و پتاسيمبسيار ناچيز حجم دليل 
ها در اين سازندها شيل و مشكل است Bو  Aسازندهاي سي خاص براي تعيين يك كاني ركه  يياز آنجا

ب الف

 ج



39 38

ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 159 

آه��ک، الگ نوترون به عن��وان الگ مبدا در نظر گرفته ش��د و 
الگ های دیگر تطابق عمقی خوبی را با الگ مبدا نمایش داد و 

در نتیجه از انجام هم عمق سازی صرف نظر گردید.

2-3- محاسبات مقدماتی و تصحیحات محیطی
اين مرحله با اس��تفاده از پارامترهای مش��خصی شامل درجه 
حرارت قس��مت تحتانی )BLT( و فوقان��ی )TLT(، چگالی گل 
حفاری13، مقاومتهای مخصوص گل، تراويده گل همراه با دمای 
آنها، فش��ار سازند و اندازه سرمته محاسبه می گردد. در محدوه 
عمق��ی چاه مورد مطالعه در س��ازند A و B، دمای ماکزیمم و 
مینیمم با توجه به اطالعات موجود در س��ربرگ چاه به ترتیب، 
219/5 و 203 درج��ه فارنهایت، چگالی گل حفاری 11 پوند بر 
گالن14 و اندازه سرمته 8/5 اینچ قرار داده شد. با توجه به اینکه 
مقاوم��ت با تغییر دما و عمق تغیی��ر می کند و نمی توان از یک 
عدد ثابت برای کل سازند استفاده کرد، باید یک الگ یا پروفیل 
مقاوم��ت برای گل حفاری)Rm(، فیلت��ره گل)Rmf(، گل کبره 
)Rmc( به دست آورده شود. پروفیل مقاومتهای نام برده با توجه 

به مقاومت ارائه ش��ده در س��ربرگ الگ ها و درجه حرارت های 
مربوط به آنها تعیین می شود. در جدول-2 مقاومتهای سربرگ 

چاه مورد مطالعه آورده شده است.
  )Rxo( و زون رخنه )Rt( با معکوس کردن مقاومت زون دس��ت نخورده
مقادير رس��انايی به دست می آيد. ش��رکت های مختلفی نظیر شلومبرژه، 
هالیبرت��ون اقدام ب��ه انجام عملی��ات چاه پیمای��ی و نمودارگیری از چاه 
می کنن��د که هر کدام از آنها ب��رای انجام تصحیحات محیطی چارت های 
مخص��وص به خود را ب��ه كار مي برند. بدین ترتیب با توجه به ش��رکتی که 
عملیات چاه پیمایی را انجام داده است باید از چارت های مربوط به همان 
شرکت در تصحیح عوامل محیطی استفاده شود]12[. الگ برداری در چاه 
مورد مطالعه توسط شرکت شلومبرژه انجام شده، لذا در انجام تصحيحات 
محيط��ی از چارت های اس��تاندارد مربوط به اين ش��رکت که در نرم افزار 
ژئوالگ موجود می باشد، استفاده شده است. در اين مطالعه تمامی الگ ها 

مورد تصحيح محيطی قرار گرفته اند.

2-4- تشخیص لیتولوژی و نوع کانی رسی
در ش��کل-1 نمودار M-N نمایش داده شده است که در این 
کراس پالت مقدار M از کراس پالت چگالی- س��ونیک و مقدار 
N از کراس پالت نوترون- چگالی از روابط زیر به دست می آید.

a و m،n جهت بررسی صحت مقادیر RXO-NPHI 4  پیکت پالت 

 5  نمودار توزیع فراوانی حجم شیل
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∆t ∆t × 0.01ρ
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ρƒt

N = )2(

در این روابط tf∆ زمان عبور صوت از س��یال سنگ، t∆ زمان 
 φNf ،چگالی سیال ρf ،چگالی س��نگ ρ ،عبور صوت از س��نگ
پاس��خ نمودار نوترون به سیال سنگ، φN پاسخ نمودار نوترون 
به س��ازند می باشد. M-N Plot نمودار متقاطعی است که جهت 
تعیین نوع کانی های ماتریکس س��نگ اس��تفاده می شود و این 
نمودار نیز از مجموعه نمودارهای شلومبرژه می باشد)شكل-1(. 
اين كراس پالت در تعيين ليتولوژي با اس��تفاده از س��ه نمودار 
تخلخ��ل به كار م��ي رود. اين نمودار جهت ح��ذف اثر تخلخل و 
به دس��ت آوردن تركيب كاني شناسي سه تايي استفاده مي شود. 
تلفي��ق اندازه گيري چگالي و صوتي ب��راي تعريف M و چيزي 
كه بيش��تر از شيب منحني  ρb-∆t  نيس��ت، به كار رفته است. 
  Nك��راس پالت نوترون_چگالي نيز به ش��يب مش��ابهي به نام
ختم مي شود. در اين كراس پالت، M  و N در مقابل هم پالت 

مي گردند.
 همچنین برای استفاده از کراسپالتMID 15  مقادیر ظاهری 

ماتریکس یعنی جرم مخص��وص ظاهری )ρmaa( در مقابل زمان 
عب��ور صوت ظاهری )tmaa∆( پالت می ش��ود )ش��کل-2(. برای 
تعیی��ن ای��ن دو پارامتر بایس��تی مقادی��ر t∆ و ρb و φN را از 

منحنی های چگالی، نوترون و سونیک استخراج نمود]13[.
 در اي��ن مطالع��ه پ��س از انج��ام تصحيح��ات محيط��ی، 
کراس  پالت های نوترون- چگال��ی، M_N و MID براي تعيين 
رخس��ارهای لیتولوژی به کاربرده شد. که در شكل  3، به ترتیب 
به آنها پرداخته خواهد ش��د )هر س��ه کراس  پالت با استفاده از 
الگ GR رنگ ش��ده اند(. نتیجه حاصل از کراس پالتهای رسم 
شده بیانگر این اس��ت که لیتولوژی غالب در چاه مورد مطالعه 
دولومیت و کلس��یت و میان  الیه هایی از انیدریت و شیل است. 

اطالعات زمین شناسی منطقه نیز این نتایج را تأیید می  کنند.
 XRD برای تعیین دقیق نوع کانیهای ُرس��ی باید از اطالعات 
اس��تفاده ش��ود و در صورت عدم وجود ای��ن اطالعات، میتوان 
در نرم افزار ژئوالگ با اس��تفاده از کراس پالت توریم- پتاسیم 
)Th/K( نوع کانی رس��ی را تعیین کرد که به دلیل حجم بسیار 

ناچیز توریم و پتاسیم، نرم افزار قادر به رسم کراس پالت مذکور 
برای چاه مورد مطالعه نمی باشد. از آنجايي که تعیین یک کانی 
ُرس��ی خاص برای سازندهای A و B مشکل است و شیل ها در 
این س��ازندها مخلوطی از ایلیت، کائولینیت و مونت موریلونیت 
میباشد، در این مطالعه در محاسبات بعدی در نرم افزار به جای 

به کار بردن یک کانی رسی خاص از ُرس تر16 استفاده شد.
 

2-5- تعیی�ن ش�وری آب و  مقاومت واقعی س�ازند، مقاومت ویژه 
آب و ضرائب آرچی

دقيق ترين روش محاسبه ی اين پارامتر اندازه گيري مستقيم 
شوري آب سازندي است. در اين مطالعه ميزان شوري آب سازند 
284000ppm و درصد نمک KCl موجود در سازند 4/4 درصد 

می باش��د که با توجه به رابطه معکوس مقاومت آب سازندی و 
ش��وری آن، مقدار مقاومت مذک��ور 0/0138 تعیین گردید. در 
این مطالع��ه از الگ RLA5  به عنوان نم��ودار مقاومت با عمق 
جس��تجوی زیاد جهت تعیین مقاومت واقعی س��ازند اس��تفاده 
ش��د. ضرایب آرچی در این مطالعه بر اساس گزارش هاي، برای 
m= 2 ،n=2 و برای a =1 در نظر گرفته ش��د که با رس��م پیکت 

پالت NPHI-RXO و قرارگیری تمامی مقادیر پالت ش��ده بین 
دو خط اش��باع 10 و 100 درصد، صحت مقادیر انتخاب ش��ده 

تصدیق می گردد)شکل-4(.

 3  میانگین و ماکزیمم حجم شیل محاسبه شده در چاه مورد مطالعه

بیشترین حجم شیل آبدارکمترین حجم شیل آبدارمیانگین حجم شیل آبدارنام چاه

W3/3050

 5  میانگین اشباع آب محاسبه شده در دو حالت در نظر گرفتن شیل در 
محاسبات و بدون در نظر گرفتن آن

بدون در نظر گرفتن شیلبا در نظر گرفتن شیل
0/68290/3706میانگین اشباع آب کل

0/66240/3706میانگین اشباع آب موثر

 4  میانگین، حداقل و حداکثر تخلخل محاسبه شده در دو حالت با شیل و  
بدون شیل

بدون در نظر گرفتن شیلبا در نظر گرفتن شیل
4/25 %4/39 %میانگین تخلخل کل)%(

18/36 %23/07 %حداکثر تخلخل کل)%(

0 %0/0 %حداقل تخلخل کل)%(

4/25 %3/82 %میانگین تخلخل موثر)%(

24 %18 %حداکثر تخلخل موثر )%(

0 %0 %حداقل تخلخل موثر )%(
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2-6- تعیی�ن ش�وری آب و  مقاومت واقعی س�ازند، مقاومت ویژه 
آب و ضرائب آرچی

در نهایت حجم ش��یل به دس��ت آم��ده با اس��تفاده از روش 
محاس��بات احتمالی به صورت نمودار هیس��توگرام در شکل 6 
رس��م گردید، که نتایج به خوبی نش��ان می دهد حجم شیل در 

سازندهای A و B در چاه مورد بررسی پایین است.
در جدول-3 نتایج حاصل از هیس��توگرام حجم ش��یل نشان 

داده ش��ده اس��ت که میانگین، ماکزیمم و مینیمم حجم شیل 
محاس��به شده در چاه را نش��ان می دهد. همانطور که مشاهده 
می ش��ود میانگین حجم شیل3/37 درصد اس��ت و بیانگر این 
مطلب اس��ت که این سازندها بیش��تر از دولومیت و آهک تمیز 

بدون رس تشکیل شدهاند.
ج��دول-4 میانگین و مقادیر حداقل و حداکثر تخلخل کل و 
موثر محاس��به شده در دو حالت با در نظر گرفتن شیل و بدون 
در نظ��ر گرفت��ن آن را نمایش می ده��د و همان طور که انتظار 
می رود در صورت در نظر گرفتن ش��یل در محاسبات، به دلیل 
تخلخل باال و غیر مفید شیل، مقدار تخلخل کل افزایش و مقدار 

تخلخل مفید کاهش می یابد. 

2 -7 - بررسی اثر شیل بر مقادیر اشباع آب 
جدول-5 میانگین اش��باع آب کل و موثر محاس��به شده در 
دو حال��ت با در نظر گرفتن ش��یل و بدون در نظر گرفتن آن را 
نمایش می دهد و همان طور که انتظار می رود در صورت در نظر 
گرفتن ش��یل در محاسبات، به دلیل وجود آب های الیه ای17 در 

شیل، مقدار اشباع آب کل و موثر افزایش می یابد.

2 -8 - تعیین میزان همبس�تگی روش های آرچی و اندونزی قبل 
و بعد از در نظر گرفتن شیل

این مدل توس��ط پوپ��ان و لیوکس معرفی  گردی��د، که بنام 
اندونزیا )اندونزی( مش��هور اس��ت و برای اس��تفاده در کش��ور 
اندونزی ارائه شد. زیرا وجود آب سازندی شیرین و درصد شیل 
باال باعث عدم کارایی س��ایر فرمول ها در این کش��ور شده بود. 
ای��ن فرمول بیان می کن��د که  Ysh توانی دارد که خود تابعی از

Ysh اس��ت. در این روش اگر هدایت الکتریکی هیدروکربور را از 

رابطه-3 و هدایت الکتریکی واقعی س��ازند را از رابطه-4 بدست 
آوریم، میزان اش��باع آب از رابطه-5 محاسبه می شود]14[. در 

زون های هیدوکربنی رابطه اندونزی عبارت است از:

)3(
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  بدون در نظر گرفتن شيل  با در نظر گرفتن شيل  
  % 25/4  % 39/4  ميانگين تخلخل كل(%)
  % 36/18  % 07/23  حداكثر تخلخل كل(%)
  % 0  % 0/0  حداقل تخلخل كل(%)

  % 25/4  % 82/3  ميانگين تخلخل موثر(%)
      

  % 24  % 18  حداكثر تخلخل موثر (%)
  % 0  % 0  حداقل تخلخل موثر (%)

  
  بررسي اثر شيل بر مقادير اشباع آب  -  7- 2

رفتن گر نظر دميانگين اشباع آب كل و موثر محاسبه شده در دو حالت با در نظر گرفتن شيل و بدون  5-جدول
جود ودليل هب رود در صورت در نظر گرفتن شيل در محاسبات،طور كه انتظار ميدهد و همانآن را نمايش مي

  يابد.در شيل، مقدار اشباع آب كل و موثر افزايش مي 17ايهاي اليهآب
  

  نآ. ميانگين اشباع آب محاسبه شده در دو حالت در نظر گرفتن شيل در محاسبات و بدون در نظر گرفتن 5جدول 
  بدون در نظر گرفتن شيل با در نظر گرفتن شيل  

  3706/0  6829/0  ميانگين اشباع آب كل
  3706/0  6624/0  نگين اشباع آب موثرميا

  
  هاي آرچي و اندونزي قبل و بعد از در نظر گرفتن شيلتعيين ميزان همبستگي روش - 8- 2

 در كشور ستفادهتوسط پوپان و ليوكس ارائه شد، كه بنام اندونزيا (اندونزي) مشهور است و براي اااين مدل 
شور كها در اين مولو درصد شيل باال باعث عدم كارايي ساير فر اندونزي ارائه شد. زيرا وجود آب سازندي شيرين

است. در اين روش اگر هدايت  تواني دارد كه خود تابعي از  كند كه شده بود. اين فرمول بيان مي
ريم، ميزان اشباع آب آوبدست  4-و هدايت الكتريكي واقعي سازند را از رابطه 3-الكتريكي هيدروكربور را از رابطه

  هاي هيدوكربني رابطه اندونزي عبارت است از:در زون .]14[محاسبه مي شود 5-از رابطه
           ) 3رابطه ( 

 

)4(               رابطه (4)
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               رابطه (4)

 6  میانگین پارامترهای پتروفیزیکی و ضخامت زون بهره ده در 

X3 و X2، X1 سه زون
نام 
زون

ضخامت 
زون ناخالص

ضخامت زون 
خالص )بهره ده(

نسبت ضخامت زون 
خالص به ناخالص

میانگین 
تخلخل موثر

میانگین اشباع 
آب موثر

X116070/8910/4430/0930/199
X25542/6810/7760/0870/085
X37526/6610/3520/0730/228

 6  نمودار میزان همبستگی دو روش محاسبه اشباع آب آرچی و اندونزی با در نظر گرفتن شیل
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: حجم شيل، : ضريب سازندي، F: هدايت الكتريكي آب، : هدايت الكتريكي هيدروكربور، در اين رابطه 
  اشباع آب سازند مي باشد. wS: هدايت الكتريكي واقعي سازند و : هدايت الكتريكي شيل، 

)5رابطه (

در اين مطالعه به منظور تاكيد بر اثر شيل در محاسبات اشباع آب، 
گرفتن حجم شيل و بدون در نظر گرفتن آن  ميزان همبستگي دو روش آرچي و اندونزي در دو حالت با در نظر

  ترسيم شد. 7و  6هاي ورت نمودارهاي شكلصهمحاسبه و ب
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  . نمودار ميزان همبستگي دو روش محاسبه اشباع آب آرچي و اندونزي با در نظر گرفتن شيل6شكل 
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  يلبدون درنظر گرفتن ش ي. نمايش نمودار ميزان همبستگي دو روش محاسبه اشباع آب آرچي و اندونز7شكل 

هاي محاسبه اشباع آب براي سازندهاي شيلي در سازندهاي ه تمامي روشكييبا توجه به نمودارهاي باال و از آنجا
گردند، مقادير اشباع محاسبه شده توسط روش اندونزي و بدون در نظر بدون شيل به رابطه آرچي تبديل مي

چی)
آر

)
 

ع 
با
اش

آ

(اندونزی)  
آب اشبا

ی)
رچ
(آ

 
ع 
با
اش

آب

(اندونزی)  
آب اشباع

اندونزی آشباع آب

ی(  
رچ

 )آ
آب

اع 
شب

ا

 7  نمایش نمودار میزان همبستگی دو روش محاسبه اشباع آب آرچی و اندونزی بدون درنظر 
گرفتن شیل

آشباع اندونزی آب

ی(  
رچ

 )آ
آب

اع 
شب

ا
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در این رابط��هCo: هدایت الکتریکی هیدروکربور،Cw: هدایت 
الکتریکی آب،F: ضریب سازندی،Ysh: حجم شیل، Csh: هدایت 
الکتریکی شیل، Sw: هدایت الکتریکی واقعی سازند و Sw اشباع 

آب سازند می باشد.
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)5(

در ای��ن مطالعه به منظور تاکید بر اثر ش��یل در محاس��بات 
اشباع آب، میزان همبس��تگی دو روش آرچی و اندونزی در دو 
حالت با در نظر گرفتن حجم ش��یل و بدون در نظر گرفتن آن 

محاسبه و به صورت شکل های 6 و 7 ترسیم شد.
ب��ا توجه به نمودارهای ب��اال و از آنجايي كه تمامی روش های 
محاس��به اش��باع آب برای س��ازندهای شیلی در س��ازندهای 
بدون ش��یل به رابطه آرچ��ی تبدیل می گردند، مقادیر اش��باع 
محاس��به ش��ده توس��ط روش اندونزی و بدون در نظر گرفتن 
ش��یل، همبس��تگی باالیی را با روش آرچ��ی نمایش می دهد و 
بالعک��س با در نظ��ر گرفتن ش��یل مقدار همبس��تگی کاهش 
چش��م گیری می یاب��د. عالوه ب��ر ای��ن، جهت نمای��ش اختالف 
مقادیر اش��باع آب محاس��به ش��ده توس��ط دو م��دل آرچی و 
 اندونزی از نمودار تصویری اس��تفاده گردید)ش��كل-8(. مطابق 

 8  اختالف مقادیر اشباع آب محاسبه شده توسط دو مدل آرچی و اندونزی با در نظر گرفتن شیل
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Shale Volume Depth 
Meters 
1: 200 

ARCHI GR 1

INDO GR 2 

3450

3475

3500

3525

3600

3625

 9  نتیجه نهایی ارزیابی پتروفیزیکی چاه مورد مطالعه
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  مطالعه . نتيجه نهايي ارزيابي پتروفيزيكي چاه مورد9شكل 
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ش��کل-9 مقادیر اش��باع آب محاس��به شده توس��ط مدل های 
اندون��زی و آرچی با افزایش حجم ش��یل در س��ازندها اختالف 

محسوس تری را نشان می دهند.
 

3- بحث و بررسی
 زونبن��دی در مخ��ازن هیدروکرب��وری به منظور شناس��ایی 
الیه های مخزن��ی از مهمترین مراحل مطالعات مخزنی اس��ت. 
به این ترتیب قس��مت هایی که پتانسیل بیش��تری برای تولید 
هیدروکرب��ور دارند، مطالعات تولی��دی در آنها بیش تر متمرکز 
گردی��ده و از اتالف هزینه های گ��زاف در الیه های غیر مخزنی 
جلوگیری می ش��ود. بنابراین با ش��ناخت دقیق زونهای مخزنی 
می توان در راستای بهره برداری بهینه از مخزن گام برداشت. در 
این مطالعه پس از تعیین خصوصیات مخزنی، س��ازند A، به دو 
زون X1 و X2  و سازند B به زون X3 تقسیم گردید)شکل-9(. 
الی��ه X1 در فاصله عمقی3450 ت��ا 3610 متری باالی A به 
ضخامت 160 متر که عمدتاً تشکیل شده از انیدریت، دولومیت 
و مقادیری کم کلس��یت اس��ت، در این زون، دولومیت س��نگ 
اصل��ی تولید گاز می باش��د. الیه X2 در فاصل��ه عمقی 3610 تا 
3665 مت��ری بخ��ش پایین A ب��ه ضخامت 55 مت��ر عمدتاَ از 
دولومیت وکلس��یت خالص تشکیل ش��ده که با افزایش عمق، 
کلس��یت فش��رده تر می گردد. در این زون میزان شیل ناچیز و 
س��نگ آهک، س��نگ اصلی تولید گاز اس��ت. الیه X3 در فاصله 
 ،B عمقی 3665 تا انتهای چاه، به ضخامت 75/8 متر در بخش

اساساً از دولومیت و انیدریت ضخیم، تشکیل شده است. 
جه��ت به دس��ت آوردن خروج��ی مناس��ب از پارامتره��ای 
پتروفیزیک��ی و تعیین ضخام��ت زون بهره ده ب��ه مرزها و حد 
برش هایی18 نیاز اس��ت.  به طور مثال برای چاه های یک میدان 
تعیین می شود که تخلخل های زیر 5 درصد و یا اشباع آب های 
باالتر از 60 درصد فاقد شرایط مخزنی مناسب برای بهره برداری 
هس��تند. این حدبرش ها توسط اطالعات متخصصان واحدهای 
زمین شناس��ی، مخزن و پتروفیزیکی به دست می آید که برای 
مخ��زن مورد مطالع��ه مقادیر حدبرش تخلخل و اش��باع آب به 
ترتیب 1/5 درصد و 70 درصد در نظر گرفته ش��د. در ژئوالگ 
روش تعیی��ن زون های مس��تعد مخزنی نیز انجام می ش��ود. به  
وس��یله این بخ��ش می توان ضخامت زون خال��ص و ناخالص و 
نس��بت آنها، میانگی��ن پارامترهای پتروفیزیک��ی در زون های 
مختلف و اطالعاتی از مخزن که از آنها در برنامه های آتی مخرن 

همچون عملیات مش��بک کاری19 اس��تفاده می شود را به دست 
آورد. ضخامت زون ناخالص20 کل ضخامت حفاری ش��ده بدون 
احتس��اب مقدار حدود برش مورد نظر جهت تخلخل و اش��باع 
آب می باش��د، هم چنین ضخامت زون خالص21 عبارت است از 
میزان ضخامتی از س��ازند که در شرایط مخزنی و پتروفیزیکی 
قابل قب��ول و قابلیت ذخیره س��ازی س��یال در آن وج��ود دارد. 
این ش��رایط توس��ط حدود برش های در نظر گرفته شده جهت 
پارامترهای پتروفیزیکی تعیین می ش��ود. زون تولید، ش��اخص 
مهمی در بررسی کیفیت مخزن به شمار می رود. بنابراین نسبت 
ضخامت زون خالص به کل )زون ناخالص( برای مشخص شدن 
ضخامت الیه های اقتصادی نسبت به ضخامت کل مورد استفاده 
قرار می گیرن��د. هرچه این مقدار به عدد یک نزدیک تر ش��ود، 
کیفیت مخزنی بهبود می یابد. ج��دول-6 مقادیر ضخامت زون 
ناخالص22، ضخامت زون خالص23، نس��بت ضخامت زون خالص 
ب��ه ناخالص24، میانگین تخلخل مفید25  و میانگین اش��باع آب 

مفید26  را برای قسمت های X1،X2  و X3 نمایش می دهد.

نتیجه گیری
بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده در این مقال��ه و نتایج حاصل 
از تجزیه وتحلیل داده های چاه پیمایی و محاس��به پارامترهای 

مخزنی سازند A و B نتایج زیر حاصل شد:
 در راس��تای به دس��ت آوردن بهترین نتای��ج در تعیین میزان 
پارامتره��ای پتروفیزیک��ی، پارامترهای حجم ش��یل، تخلخل و 
اش��باع آب با روش های مرس��وم و در دس��ترس )ب��ا توجه به 
داده های موجود( محاس��به و از داده های مغزه به عنوان مقادیر 
قاب��ل اطمینان  جه��ت تعیین میزان صحت روش ها اس��تفاده 
گردید که نتایج نشان داد استفاده از الگ CGR جهت تعیین 
حجم ش��یل، روش نوترون-چگالی جهت تعیین تخلخل، روش 
اندونزی جهت محاسبه اشباع آب، مناسب ترین روش ها به شمار 

می روند.
 بر اس��اس کراسپالتهای رسم شده لیتولوژی غالب سازند A و 
B در چاه مطالعه شده، دولومیت، آهک، انیدریت و به مقدار کم 

شیل است. 
 میانگین حجم شیل در این چاه پایین و حدود 3 درصد است. 
این مس��ئله بیان گر این مطلب اس��ت که این سازندها بیشتر از 
دولومی��ت و آهک تمیز بدون رس تش��کیل ش��ده و می توانند 

مخزن خوبی جهت تجمع هیدروکربور باشند.
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مقاالت علمی - پژوهشی

پانویس هاپانویس ها
1. Fullset
2. Petro Physical Row Data
3. Procesing
4. Net
5. Uncertainty
6. Excel
7. Geolog
8. Data Base
9. QC
10. Depth Matching
11. DRHO
12. Bad Hole
13. Drilling Fluid Density

14. lb/g
15. Matrix Identification Plot
16. Wet Clay
17. Bound Water
18. Cut off
19. Perforation
20. Gross Thickness
21. Net Thickness
22. Gross Zone
20. Net Zone
24. Net to Gross
25. PHIE - AVE
26. SWE - AVE
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 نتایج حاصل از مقایسه روش های محاسبه اشباع آب اندونزی 
و آرچ��ی در دو حال��ت با در نظر گرفتن ش��یل و بدون در نظر 
گرفت��ن آن، تاکی��دی ب��ر ناکارآم��دی روش آرچی در س��نگ 
مخزن های حاوی شیل حتی با مقادیر کم و افزایش اختالف دو 
روش با اعمال تصحیحات، تاکیدی بر نقش غیرقابل انکار شیل 

در محاسبات و تعیین پارامترهای پتروفیزیکی است.  
 نتایج نش��ان می دهد ک��ه اختالف در مقادی��ر تخلخل کل و 
تخلخل موثر را می توان ناش��ی از حضور ش��یل و مقدار نس��بتاً 

ناچیز اختالف را ناشی از حجم کم شیل دانست.
 بررسی و نمایش مقادیر اشباع آب کل و موثر و افزایش اختالف آنها در 
محدوده ه��ای عمقی دارای ش��یل نیز بیانگر تأثیر ش��یل حتی در مقادیر 

پایین بر روی محاسبات اشباع آب می باشد. 
 نتایج حاصل از زون بندی چاه مورد مطالعه نشان می دهد که 
زون X1 بیش��ترین مقدار تخلخل موثر و زون X3 کمترین مقدار 

اشباع آب را داراست. 
 ب��رای تعیین ضخامت ناخال��ص، خالص و زون تولیدی حدود 
برش تعریف شد. نسبت ضخامت خالص به ناخالص که پارامتری 
جهت نش��ان دادن کیفیت مخزنی اس��ت در زون X2 بیشترین 
مقدار را نمای��ش می دهد. با توجه ب��ه پارامترهای اندازه گیری 
ش��ده در چاه مورد مطالعه، س��ازندهای A و B دارای استعداد 
مخزنی هس��تند و زون X2 بهترین زون مخزنی در این سازند ها 

می باشد.


