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مقاالت علمی - پژوهشی

روش های معمول آزمایش��گاهی در محاس��به ی خ��واص پتروفيزيکي 
اگرچه براي مطالعات معمول مخازن کافي به نظر می رس��د اما در ارزیابی 
دقیق و مؤثر در مشخصه س��ازی مخزن نواقصی دارد که این نواقص باعث 
کاهش دقت ارزیابی می ش��وند. از این رو برخي از محققان تالش کرده اند 
ت��ا بدون اس��تفاده از روش های معمول و زمان ب��ر پتروفيزيکي و به کمک 
دستگاه پرتونگارسی تی اس��کن4 و نرم افزار، خواص پتروفیزیکی را بررسی 
کردند. حاصل اين کارها امروزه بل عنوان تجزیه و تحلیل دیجیتال سنگ 
مطرح اس��ت. اگرچه در اصل این فن آوری برای اهداف پزش��کی طراحی 
ش��ده، اما در زمینه ی تجزیه و تحلیل مغزه ی حاصل از س��نگ مخزن نیز 
به کار می رودکه عالوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه، دقت زیادی نسبت 

به روش های معمول آزمایشگاهی دارد. ]1[
DRP یک روش تصویربرداری رادیولوژی است که چگالی و ترکیب اتمی 
داخل اش��یاء را اندازه گی��ری می کند. سی تی اس��کن در اوایل دهه ی 70 
توس��ط هانس فیلد و کورماک که در 1979 جایزه نوبل را گرفتند توسعه 

داده شد.
به طورمعمول س��ه روش ارزیابی و پی بردن ب��ه اطالعات پتروفیزیکی 

وجود دارد:
 چاه پیمای�ی: چاه پیمایی ش��امل فرآیندی از ثبت پیوس��ته ی داده های 
پتروفیزیک��ی مختلف مثل تخلخل، اش��باع س��یال، خ��واص الکتریکی یا 
خواص دیگر از مخلوط س��نگ یا س��یال نس��بت به عمق اس��ت و توسط 

ابزارهایی خاص در چاه از ناحیه ی مخزنی گرفته می شود.

 خرده های حفاری: تمامی قطعات خرده ش��ده توسط مته ی حفاری که 
توسط گل حفاری به سطح می رسد.

 نمون�ه ی مغزه: نمونه ای اس��توانه ای ش��کل که در اندازه های مختلف از 
سنگ مخزن در عمق زمین به وسیله ی ادواتی خاص گرفته می شود.

در این متن نمونه ی مغزه که طی فرآیند مغزه گیری توس��ط ادواتی خاص 
از عمق مشخصی از مخزن مورد مطالعه اخذ می گردد بررسی خواهد شد.

1- مغزه
مغزه نمونه ای کوچک از س��نگ مخزن است که طی فرآیند مغزه گیری 
به دس��ت می آی��د. هدف از انج��ام هر عملی��ات مغزه گی��ری، جمع آوری 
اطالعاتی اس��ت که منجر به ش��ناخت بهتر میدان و تولید بهینه ی نفت 
و گاز می گ��ردد. اهداف جزئی مغزه گیری هرچه باش��د منجر به اقتصادی 
ش��دن هر پروژه ی اکتشافی یا توس��عه ی میدان هیدروکربنی می شود. از 
مغزه گیری اطالعات مهمی از قبیل تجزیه و تحلیل س��نگ مخزن، آگاهی 
از وج��ود نفت و گاز، تخلخل و نفوذپذیری س��نگ مخزن، درصد اش��باع 
س��یاالت، اطالع از وجود شکس��تگی طبیعی در الیه های س��نگی، مقدار 
به��ره وری مخزن ... به دس��ت می آی��د. مهم ترین قس��مت در آنالیز مغزه، 
به دس��ت آوردن خواص درجای سنگ مخزن اس��ت ]2و1[. در شکل-1 

شمای کلی انواع روش های مغزه گیری در صنعت نشان داده شده است.

پ��س از نمونه گیری از مخزن نوبت به آنالیز مغزه می رس��د. آنالیز مغزه 
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مطالعه ی خواص س��نگ مخزن یکی از موضوعات مهم کنونی در ارزیابی نهایی مخازن هیدروکربنی اس��ت. تعیین 
نواحی با کیفیت مخزنی مناسب می تواند نقش به سزایی در مباحث تولید از مخازن هیدروکربنی و توسعه ی میادین 
داش��ته باش��د؛ بنابراین مطالعه ی خواص پتروفیزیکی مخزن مانند تخلخل، نفوذپذیری، اشباع و  روش سریع تجزیه 
و تحلیل این خواص بس��یار مهم اس��ت. از روش های بررس��ی خواص مخ��زن، نمونه گیری از س��نگ مخزن و انجام 
آزمایش های متعدد روی آنس��ت. هدف این متن بررسی موشکافانه ی آزمایش های مربوط نمونه ی مغزه گیری شده و 
معرفی روش جدید آزمایشگاهی آنالیز مغزه، روش مغزنگاری کامپیوتری3 و مقایسه ی روش های سنتی و جدید است. 
روش )DRP( ابزاری س��ریع و در حال تحول برای توصیف خواص س��نگ اس��ت که پتانسیل کاهش زمان تجزیه و 
تحلیل خواص پتروفیزیکی و همچنین افزایش دقت در ارائه ی نتایج مبتنی بر روش آزمایشگاهی نسبت به روش های 
س��نتی را دارد. تا کنون این روش در حوزه هایی مانند کانی شناس��ی، توزیع س��یاالت، آسیب سازند در اثر آسفالتین، 
اش��باع س��یاالت، بررسی شکاف های باز و بس��ته، بررسی اسیدکاری و عملیات اس��یدکاری، خواص PVT، مطالعات 
پوش سنگ، آنالیز آزمایشگاهی مغزه، تهاجم گل حفاری، هدایت حرارتی )جهت مدل سازی( و خواص مخازن کربناته 

پیچیده )از جمله مخازن عظیم کربناته خاورمیانه( و ازدیاد برداشت کاربرد داشته است.
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ش��امل روش معمول آزمایشگاهی و روش آنالیز DRP است که در ادامه 
روش جدید توضیح داده خواهد شد.

2- تئوری
روش DRP ش��امل بررس��ی و محاس��به ی خواص فیزیک��ی و جریان 
سیاالت در فضای متخلخل سنگ است. این فن آوری روش مناسبی برای 
ش��رکت هایی اس��ت که نیاز به حجم زیادی از نتایج دقیق و س��ریع برای 
تجزیه و تحلیل انواع خواص ویژه ی س��نگ5 هس��تند. این روش می تواند 
ب��رای بهبود پیش بین��ی ذخیره ی درجا، نرخ تولید، تعیین س��طح تماس 
و طراحی تکمیل چاه اس��تفاده ش��ود. به عنوان مزیت دیگ��ر می تواند به 

صرفه جویی اقتصادی این روش نسبت به روش سنتی اشاره کرد.
این روش ش��امل به دس��ت آوردن تصاویر مغزه با وضوح زیاد است که 

پایه و اساس��ی تناوبی برای بررس��ی و کاوش خواص پتروفیزیکی س��نگ 
و مقایس��ه ی آن با آزمایش های آزمایشگاهی س��نتی است. در این روش 
امکان محاسبه ی خواص پتروفیزیکی و بررسی جریان چندفازی از تصاویر 
سه بعدی حاصل از مغزه های سنگ مخزن فراهم است. همچنین تخمینی 
واقعی از هندس��ه ی س��نگ و فضای متخلخل فراهم می کند. در واقع این 
روش قادر به اسکن و به دست آوردن مدل های سه بعدی از میکروساختار 
پیچیده ی نمونه سنگ است که می تواند درک عمیقی از هندسه ی منافذ 
و فضای متخلخل، خواص االستیک و الکتریکی سنگ فراهم کند. تصاویر 
س��ه بعدی از نمونه ی س��نگ را می توان با اس��تفاده از انواع پویش گرها6 
)چاپگرها( مانند مغ��زه ی نگار کامپیوتری توموگرافی7، میکروتوموگرافی8 
و روش )FIB-SEM(9 به دس��ت آورد. در این روش با اس��تفاده از اشعه ی 
ایکس تصاویری دقیق از س��اختار درون مغزه تشکیل می شود. نتایج این 
روش های تصویربرداری می تواند با اس��تفاده از پردازش تصویر و نرم افزار 
شبیه س��از برای درک فاز انواع مواد، ساختار دانه ها و شبکه های متخلخل 
ب��دون نیاز ب��ه انجام آزمایش های مخرب و خرد ک��ردن مغزه که تاکنون 

انجام می شد جایگزین گردد ]2[.
ط��ی آزمای��ش، مغ��زه ی روی ی��ک میز ک��ه ب��ه دس��تگاه مغزه نگار 
)سی تی اس��کن( متصل است قرار داده می ش��ود. مغزه نگار اشعه ی ایکس 
را از طریق منش��أ در امتداد نمونه ی مورد مطالعه می فرستد. هر چرخش 
منش��أ عکس��ی از یک برش نازک مغزه فراهم می کند. سپس تصاویری با 
وضوح زیاد از فضای خالی و دانه های س��نگ به دس��ت می آید که توسط 
شبیه س��ازی عددی و نرم افزارها ارزیابی می گردد. تمامی تصاویر به عنوان 
یک گروه در یک کامپیوتر ثبت می ش��وند که قابلیت چاپ آنها نیز وجود 
دارد. در شکل-2 نمایی ساده از مکانیزم این فرآیند نشان داده شده است.

ابت��کارات افزایش برداش��ت هیدروکربن از میدان ه��ای نفتی موجود، 
شامل افزایش س��رعت و دقت درانجام شبیه س��ازی مخزن برای افزایش 
و بهبود روش های مختلف برداش��ت نفت اس��ت. در این راس��تا از روش 
سی تی اس��کن استفاده های زیادی می ش��ود. تجزیه و تحلیل مغزه به طور 
س��نتی از طریق آزمایش های انجام شده روی قطعات مغزه انجام می شود 
که بس��ته به تعداد متغیرها و خواص م��ورد نظر، آزمایش های تعیین این 
خ��واص می تواند زمان بر باش��د. به طور کلی روش های س��نتی می توانند 
نمونه های��ی با حجم های مختلف از جمله 100-40 س��انتی متر مکعب را 
پوشش دهد. در حالی که در روش جدید نمونه هایی کوچک تر، در اندازه ی 
3 میلی مت��ر نیز قابل بررس��ی و آزمایش اس��ت که بر این اس��اس، مزیت 
روش جدید بر روش س��نتی از نظر دقت و همچنین نتایج قابل اعتمادتر، 

مشخص می گردد و باعث بررسی بهتر فضای متخلخل می شود.

3- شرح روش کار
اس��کنرها انواع مختلفی دارند که یک نمونه از آنها بررس��ی می ش��ود. 
این اس��کنر یک لوله ی اش��عه ی ایکس آند ثابت با منبع تنگستن و تعداد 

 1  روش های مغزه گیری

روش های 
مغزه گیری

مغزه گیری
کامل

مغزه گیری در 
دیواره چاه

کوبشیچرخشی

 2  شمای ساده ا ی از عملکرد

 3  شمای نمونه ا ی از یک اسکنر با 30 آشکارساز ]3[
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30 آشکارساز متش��کل از بلورهای س��دیم یدید به همراه فتومیلتومترها 
دارد. وجه تمایز اس��کنر نس��ل دوم نسبت به نس��ل اول چنین است که 
ی��ک پرت��و برای هر یک از 30 آشکارس��از موجود اس��ت، در حالی که در 
نس��ل اول هر یک از پرتوها برای یک آشکارس��از است. این قابلیت اجازه 
می ده��د که از 30 مس��یر در امتداد مغزه به ط��ور همزمان تصویربرداری 
شود. پرتو منشأ ثابت است و آشکارسازها در حال چرخش خطی هستند. 
هر تصویر نیازمند اش��عه ی ایکس و آشکارسازهایی برای 18 بار چرخش 
با فاصله ی 10 درجه ای اس��ت. تصاویر مقطعی نمونه با اس��تفاده از ضریب 

میرایی اشعه ی ایکس ساخته می شوند ]3[.

3-1- نظریه ی میرایی اشعه ی ایکس
مقدار جزءهای تصویری10 اندازه گیری شده از تصویر اسکن شده ی ضریب 

میرایی خطی است که قانون بیر نام دارد و طبق رابطه ی-1 است ]3[
I = IO exp )-μL)                     )1(

در این رابطه Io تابع ش��دت اش��عه ی ایکس و I شدت اشعه ی ایکس 
بعد از عبور پرتو در امتداد جسمی با طول L است. ضریب میرایی خطی 
به هر دو چگال��ی الکترونی )چگالی ظاهری(، ρ عدد اتمی مؤثر )Ze( که 

رابطه آن طبق رابطه ی-2 است بستگی دارد ]3[
μ =  ρ)a + bZ 3.8 / E3.2(                      )2(

در ای��ن رابطه b ثابت و a ضریب کالین_نیش��ینا11 و تقریباً مس��تقل 
از ان��رژی اس��ت. در رابطه ی-1 جمل��ه ی اول نش��ان دهنده ی اثر متقابل 
پراکندگ��ی کامپت��ون12 اش��عه ی ایک��س در انرژی های بیش��تر از 100 
کیلوولت13 و جمله ی دوم برای احتس��اب جذب فوتوالکتریک از اش��عه ی 
ایکس است که در انرژی های کمتر از 100 کیلو ولت قابل توجه تر خواهد 

بود.
ضریب میرایی خطی معموالً به عنوان یک عدد اعش��اری بیان می شود. 
جهت س��هولت مقایسه ی ضرایب خطی، عدد س��ی تی14 با ارجاع به یک 
جسم استاندارد تعیین می شود که توسط رابطه ی-3 تعیین می گردد ]3[:

        
CT

Number
μmaterial

μst andard
×

μst andard K       )3(
که در این رابطه معموالً جس��م مبنا و اس��تاندارد آب اس��ت و k عامل 
مقیاس15 اس��ت که در مجموعه ی دوتایی 500 یا 1000 )مقیاس قدیمی 

هونس فیلد( است.

3-2- ساخت تصویر از مغزه
پس از قراردادن مغزه در دس��تگاه و انجام مراحل تصویربرداری تصاویر 
وارد نرم افزار می ش��ود. مجموعه ای از تصاوی��ر از زوایای مختلف 0-360 
درج��ه از مغزه جمع آوری می ش��ود. در ابتدا این تصاویر به برش دوبُعدی 
مغزه و س��پس به تصاویر س��ه بُعدی تبدیل می ش��وند. حج��م هر جزء از 
این تصاویر س��ه بعدی مطابق با یک وکس��ل16 اس��ت که عمدتاً تابعی از 

چگالی مؤثر و عدد اتمی س��اختار مغزه اس��ت. بازس��ازی تصویر در این 
روش نیازمن��د تعیی��ن ضرایب میرای��ی خطی برای تمام��ی حجم مغزه 
)س��اختار تش��کیل دهنده، عناصر مغزه( در طول مس��یر بین منبع پرتو و 
آشکارس��ازها دارد. برای تشکیل تصاویر از نمونه، پردازش گر، تابع حلقوی 
که از الگوریتم پیروی می کن��د را به کار می برد. چندین الگوریتم مجزا از 
بازس��ازی تصویر به وج��ود می آید که هر کدام توس��ط روش های مختلف 
محاسباتی و تئوری های ریاضی مشخص می شوند. گسترده ترین الگوریتم 
مورد اس��تفاده، الگوریتم فیلترد بک17 اس��ت که از حلقه استفاده می کند 
)نظری��ه ی مورگان، 1983(. این روش ش��امل پیدا ک��ردن تابعی حلقوی 
ب��رای اجرای تبدیل تصاویر دو بعدی به تصاویر س��ه بعدی اس��ت. پس از 
آماده ش��دن تصاویر برای شناس��ایی و تمایز بین انواع فاز مواد موجود در 
خلل و فرج مغزه، هرگونه تغییر در ش��فافیت، روش��نایی و رنگ وکس��ل 
)قسمتهای کوچک تشکیل دهنده ی جسم( نشان دهنده ی یک فاز متمایز 
اس��ت. به طوری که وکسل روش��ن تر با چگالی بیشتر و نشان دهنده ی فاز 
جام��د و وکس��ل تیره تر به نمایندگی ه��وا یا مایع در نمونه اس��ت. روش 
تقس��یم بندی تصویر به وکس��ل توس��ط ابزار پردازش تصویر پش��تیبانی 
می ش��ود. در این مرحله از کار، جهت افزایش وضوح تصویر، پارازیت های 
تصویر ایجاد ش��ده حین پویش18 برداش��ته می ش��ود. همچنین همزمان 
روش تاب��ع حلقوی می تواند منافذ را شناس��ایی و قس��مت های اضافی و 
ع��وارض روی نمونه را حذف کند. نمای��ش گرافیکی تولیدی طبق روش 
خاص19 حاش��یه ی پس زمینه را حذف خواهد ک��رد. به طور معمول مغزه 
در ابعاد 16/5-11 س��انتی متر در وض��وح 500 میکرون، پالگ های مغزه 

 4  مراحل تهیه ی تصاویر از نمونه و استفاده از آن

 5  تصاویر چند نمونه اسکن شده ]6[
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در ابعاد 4-2 س��انتی متر با وض��وح 14-12 میکرون، میکروپالگ ها برای 
بررس��ی دقیق تر خ��واص پتروفیزیکی ابع��ادی از 5-1 میلی متر با وضوح 
5-0/3 میکرون و نانو مغزه نگار20 با ابعاد 50 تا 300 میکرون، تصاویری 
با وضوح 300-50 نانومتر تصویر تش��کیل می دهند. وقتی مناطق دلخواه 
از مغزه شناس��ایی شد ممکن اس��ت مغزه برای اطالعات بیشتر، بازپویش 
ش��ود. هنگامی که تقسیم بندی تصویر و پردازش تصویر تکمیل شد مدل 
را می توان به عنوان یک مش21 یا گرید22 برای شبیه سازی عددی استفاده 
کرد. همچنین می توان از عکس هایی که بر مبنای ش��بکه بندی23 اس��ت 
برای تعیین هندس��ه ی اصلی مغزه پویش شده اس��تفاده کرد. این روش 
ب��رای اینکه قادر ب��ه مدیریت تمام اج��زای مواد مختلف و شبیه س��ازی 
راحت تر و نتایج سریع تر باشد طراحی شده است. بنابراین دقت یک مدل 
تنه��ا به کیفیت تصویر اصلی و چگونگی انتخ��اب مناطق دلخواه از مغزه 
توس��ط کاربر بس��تگی دارد. همچنین می توان اندازه ی مش ها را بدون از 
دس��ت دادن هندسه ی اصلی که از عکس ها ریش��ه می گیرد کاهش داد. 

مراحل عملکرد به شرح زیر است ]5و4[:
س��ه تصویر در ش��کل-5 نمونه ای از نتایج خروجی اسکنر هستند. در 

این تصاویر رس��وب به رنگ س��فید، یخ به رنگ خاکستری و گاز سیاه رنگ 
اس��ت. به طوری که وکسل روشن تر چگالی بیشتری دارد و نشان دهنده ی 

فاز جامد و وکسل تیره تر به نمایندگی هوا یا مایع در نمونه است ]6[.
A( برش در طول محوری

B( ساخت تصاویر سه بُعدی
C( برش به صورت طولی

در ش��کل های-7و6 نمونه هایی از خروجی اس��کنر که توسط نرم افزار 
مرب��وط بررس��ی ش��ده به صورت زیر اس��ت. ش��کل-6 نمون��ه ای از یک 
ماسه س��نگ پس از پویش و فراخوانی در محیط نرم افزار را نشان می دهد. 
در شکل-7 پس از پردازش نمونه ی ماسه سنگی جهت محاسبه ی تراوایی، 
سرعت جریان بررسی می شود. جهت تعیین و مقایسه ی چگالی نمونه های 
مختلف یک چاه در اعماق مختلف به صورت شکل-8 با کنار هم قرار دادن 

مقاطع، می توان وضعیت چگالی را بررسی کرد.

4- اعتبارسنجی
در این قس��مت نتایج آزمایش خواص ویژه ی سنگ برای اعتبارسنجی 
این روش جدید در جریان چندفازی آورده ش��ده اس��ت. مغزه های مورد 
آزمایش در این بررس��ی از مخازن کربناته ی خاورمیانه اس��ت. ش��کل-9 
نش��ان دهنده ی آزمایش خواص ویژه ی سنگ در شرایط دمایی و فشاری 
مخزن و اعمال فش��ار طبقات باالیی مخزن است که از صفحات متخلخل 
برای مقایس��ه ی فش��ار موئینگی اس��تفاده ش��ده اس��ت. در هر دو نمونه 
دولومیت و سنگ آهک، تطابق باالیی بین دادهای آزمایش آزمایشگاهی با 

آزمایش DRP وجود دارد ]7[.

5- نرم افزارهای آنالیزگر
یکی از آخرین نرم افزارهای آنالیز داده های خروجی از دستگاه پویش گر، 
نرم افزار بررس��ی )CorView( است که توس��ط آزمایشگاه ودرفرد ارائه 
ش��ده اس��ت. نرم افزار ابتدا فایلی را که از آزمایشگاه پویش سنگ دریافت 
می کند می خواند، سپس با قرار دادن در کنترلر نرم افزار، نتایج را به صورت 
دوبُعدی یا سه بُعدی آنالیز می کند. این نرم افزار آزمایشگاهی نگاهی جدید 

 6  نمونه ی ماسه سنگی ]1[

 7  تجسمی از سیال برای محاسبه ی نفوذپذیری ]1[

 9  مقایسه ی نتایج آزمایش آزمایشگاهی با روش DRP ]7[ 8  تعیین چگالی نمونه ای خاص ]1[



47 46

مقاالت علمی - پژوهشی

در ذخیره، یکپارچه س��ازی و تجزیه و تحلیل داده های باارزش مغزه است. 
ذخیره س��ازی داده ها به صورت یکپارچه همراه با یک رابط گرافیکی باعث 
می ش��ود این نرم افزار برنام��ه ای کاربردی برای ذخیره س��ازی و مدیریت 
داده های آزمایشگاهی ش��ود. در سیستم عامل ویندوز، قابلیت استفاده ی 

طیف گسترده ای از کاربران از این نرم افزار ایجاد می گردد. از جمله:
 شرکت های بین المللی نفتی برای مدیریت و یکپارچه سازی داده های مخزن
  تیم تحلیل گران مغزه برای کاربرد در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل مغزه

 تیم شبیه سازان مخزن برای بررسی داده های مغزه جهت مشخصه سازی 
مخزن ]8[

 در ای��ن نرم افزار می توان مهم ترین اطالعات مغزه از س��ه منبع مجزا و 
مشخص را ذخیره و استفاده کرد:

الف( داده های آزمایش های خواص ویژه سنگ و اطالعات حاصل از مغزه 
و خرده های حفاری

ب( داده های پتروفیزیکی )ازجمله نمودارهای چاه پیمایی(

ج( داده ه��ای زمین شناس��ی )مث��ل نتیج��ه ی حاصل از مطالع��ات چینه ای، 
.]9[ )XRD، SEM ،پتروگرافی، میکروفاسیس، مطالعه ی شکستگی و شکاف

نتیجه گیری
 استفاده از روش آنالیز دیجیتال سنگ باعث افزایش دقت نتایج، کاهش 

زمان و کاهش هزینه ها می شود.
 برخالف روش های س��نتی نظیر تزری��ق جیوه و خرد کردن نمونه برای 

انجام آزمایش ها، در این روش نمونه ی مغزه هیچ آسیبی نمی بیند.
 برنامه های آینده برای روش آنالیز دیجیتال، ش��امل کار با نمونه هایی که در 
آن منافذ با موادی مانند خاک رس پر شده، اضافه کردن جزئیات و گزینه های 
بیش��تر برای تجزی��ه و تحلیل تخلخل و تراوایی، به خص��وص هنگام مطالعه ی 
مخازن غیرمتعارف ناهمگن، بررسی گل حفاری، ارائه ی نرم افزار با قابلیت های 
بصری بیشتر و ماژول های کاربردی ساده برای زمین شناسان و امکان چرخش 

تصاویر سه بعدی در هر زاویه ی دلخواه برای بررسی دقیق تر نمونه است.
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