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مقاالت پژوهشی

تعيين سرســازندهاي زمين شناسي، امري بســيار با اهميت در صنعت نفت 
است. در هنگام اكتشاف يك ميدان گازي يا نفتي كه معموال توسط روش هاي 
ژئوفيزيكي مانند روش لرزه اي انجام مي شــود، ســاختار يك ميدان و توالي 
اليه ها مشــخص مي شــود. کارشناســان ژئوفيزيک با توجه به رفتار بازتابش 
امواج لرزه اي و شــناختي که از خصوصيات سنگ ها دارند، تخميني از عمق 
قرارگيري هر ســازند در آن ميدان ارائه مي دهند. ســپس بــا حفاري اولين 
چاه اكتشــافي، کارشناسان زمين شناس از روي مطالعه ی خرده هاي حفاري، 
عمق دقيق سرسازندها را تعيين مي کنند. آنها به کمک مطالعه ی فسيل هاي 
شاخص، مطالعه ی بافت هاي رسوبي، سنگ شناسي، تخلخل و رنگ خرده هاي 

حفاري، عمق سرسازندها را تعيين مي کنند. 
همچنين نرخ نفوذ مته ROP( ۷( شــاخصي جهت شناخت مکان قرارگيري 
مته در زون هاي مختلف يک ســازند است.]1[   بايد توجه داشت که برخي از 
عوامل، مانند تغييرات رخســاره در يك حوضه ی رســوبي، وجود فسيل هاي 
نابرجا، رسوبات زبانه اي، عدم دسترسي به خرده هاي حفاري به دليل هرزروي 
شديد گل حفاري، ناپيوستگي هاي رســوبي و گسل خوردگي مي تواند سبب 

تشخيص دشوار سرسازندها شود. 
پس از تعيين اوليه ی سرســازندها در زمان حفاري چاه توسط زمين شناس، 
کارشــناس پتروفيزيک نيز بايد بتواند عمق سرســازندهاي زمين شناسي را 
كه بر اســاس متر حفاري تعيين شده است، بر روي نمودارهاي پتروفيزيكي 

پياده ســازي كند. جدا از کيفيت نمودارهاي برداشــت شده که تابع کيفيت 
ديــواره ی چاه، نــوع گل حفــاري، نوع ابزار و مســائل مربوط بــه عمليات 
نمودارگيري اســت، گاهي قرار گرفتن سرسازندها در پشت لوله هاي جداري 
و تاثيــر مخرب جنس فلــزي لوله ها بر روي اکثر نمودارهــاي پتروفيزيکي، 
تشخيص سرسازندهاي زمين شناســي را دشوار مي کند. در اين مقاله روشي 
ساده براي تشــخيص پتروفيزيکي سرســازند تيرگان )مرز سازند تيرگان با 
سرچشــمه( و حد زيرين اين سازند )مرز ســازند تيرگان با شوريجه( از روي 
نمودارهاي گاماي طیفی و به طور خاص نمودار نسبت اورانيوم به پتاسيم که 

تاثير کمتري از شرايط محيطي چاه مي پذيرد، معرفي مي شود.

1- روش کار
اين تحقيق بر روي ســازند تيرگان در ميدان گازي خانگيران)شكل1( انجام 
شــده اســت. ميدان خانگيران ميداني گازي در شمال شرق ايران است كه 
در حوضه ی رســوبي كپه داغ واقع است. در حال حاضر از دو سازند مخزني 
شــوريجه )حاوي گاز شــيرين( و مزدوران )حاوي گاز ترش( در اين ميدان 
بهره برداري مي شــود. عالوه بر اين دو سازند، شواهدي از وجود نفت سبك 
در ســازند تيرگان و گاز شــيرين در ســازند كشــف رود ميدان خانگيران 

مشاهده شده است كه در مرحله ی مطالعات اكتشافي مي باشد.
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تعيين دقيق سرســازندهاي زمين شناسي در چاه هاي نفت و گاز مسئله ی بسيار با اهميتي از لحاظ مسائل مربوط 
به حفاري و ارزيابي ســازندها اســت. عمق حدودي سرســازندها در ابتدا توســط داده هــاي ژئوفيزيكي از جمله 
لرزه نگاري تخمين زده مي شــود و پس از حفاري چاه ها با مطالعه ی خرده هاي حفاري2 با دقت توسط زمين شناس 
تعيين مي شــود. پس از اتمام حفاري و برداشــت نمودارهاي کامل ارزيابي مخزن3، الزم است مكان سرسازندها بر 
روي نمودارهاي پتروفيزيكي نيز تعيين شــود. هر سرسازند زمين شناسي با توجه به خواص زمين شناسي و مخزني 
مانند ترکيب ســنگ، نوع ســيال، ميزان تخلخل و تراوايي، بازخورد نمودارهاي پتروفيزيكي مخصوص به خود را 
دارد. در اين بين تشــخيص برخي سرسازندهاي زمين شناســي از روي نمودارهاي پتروفيزيكي به دليل پيچيدگي 
خاص سازندها مانند تغييرات رخساره ی رسوبي4 و يا قرار گرفتن در پشت لوله هاي جداري5 و آستري6 کار آساني 
نيســت. يكي از اين ســازندها تيرگان است. بر اساس مطالعه ی انجام شده، نمودار نســبت اورانيوم به پتاسيم كه 
در پشــت لوله هاي جداري نيز قابل برداشت اســت و کمترين تاثير را از شرايط ديواره ی چاه، روش نمودارگيري، 
زاويه ی انحراف چاه و ترکيبات گل حفاري مي پذيرد، بهترين نمودار براي تعيين حد مرز بااليي و پاييني ســازند 

تيرگان در ميدان گازي خانگيران می باشد.
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شناسايي سرسازند تيرگان در ميدان خانگيران از چند جهت حائزاهميت است:
1- اين ســازند بسيار پرفشار بوده و در هنگام حفاري آن بايد سريعا وزن گل 

افزايش يابد. 
2- گاهي مکان قرارگيري پاشــنه ی جداري 5/8 9 اينچ در ابتداي ســازند 

تيرگان تعيين مي شود. 
3- اين سازند در باالي سازند مخزني شوريجه قرار دارد. 

4- يكــي از زون هاي مخزنــي تيرگان دقيقا در چند متــر ابتدايي آن )حد 
بااليي( قرار دارد. 

5- از مجمــوع ۷۷ چاه حفاري شــده در ميدان خانگيــران تنها در 22 چاه 
نمودارهاي كامل ارزيابي مخزن )Fullsuite( در ســازند تيرگان برداشــت 
شــده است و لذا ضروري است روشــي به کار گرفته شود كه بتوان با حداقل 
اطالعات نمودارگيري و حتي با نمودارهاي برداشــت شــده در پشت لوله ی 

جداري نيز حدود ابتدا و انتهاي اين سازند را مشخص کرد. 
در ايــن مطالعه ابتدا نتايج داده هاي زمين شناســي از جمله اطالعات مغزه و 
خرده هاي حفاري، نمودار ترســيمي زمين شناســي8 و برخي مطالعات انجام 
شــده بر روي اين سازند مطالعه شد تا مشخص شــود از لحاظ زمين شناس 

 1  موقعیت میدان گازي خانگیران در شمال شــرق ایران 
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حد بااليي و پاييني اين ســازند چگونه معرفي مي شــود. ســپس اطالعات 
نمودارگيري برداشــت شده در ســازند تيرگان ميدان خانگيران بررسي شد. 
نتيجه ی كار نشــان داد در بين تمامي نمودارهاي برداشت شده، نمودارهاي 
گاماي طیفی و به طور خاص نمودار نسبت اورانيوم به پتاسيم بهترين شاخص 
براي شناسايي سازند تيرگان بوده، لذا به عنوان روش شناسايي سازند تيرگان 

در ميدان خانگيران معرفي مي شود. 

الزم به ذکر اســت به دليل تشابه سنگ شناســي سرسازند تيرگان با قسمت 
زيرين سازند سرچشــمه و نيز وجود زبانه هایي از سازند شوريجه در قسمت 
زيرين ســازند تيرگان، تشــخيص مرز فوقاني و پاييني اين ســازند با نمودار 
گاماي معمولي دشــوار اســت ولي با کمک تکميلي نمودار نسبت اورانيوم به 
پتاسيم که مرتبط با خصوصيات ذاتي سازند تيرگان است، اين مرزها به طور 

دقيق قابل شناسايي مي شود.

 2  ســتون چینه ی سازندهاي رســوبي دوره ی زمین شناسي مزوزوئیک در مناطق مختلف ایران )آقانباتي.ع، رضایي.ع(
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بحث
سازند تيرگان در باالي دو سازند اصلي توليدي ميدان خانگيران يعني سازند 
مزدوران و شــوريجه قرار دارد. مزدوران ســازندي كربناته با سن ژوراسيك 
فوقاني )آكســفوردين، كيمبرجين و تيتونين( بوده و در ميدان خانگيران به 
8 زون تقســيم بندي شده است.]2[ اين سازند حاوي گاز ترش است. دومين 

سازند توليدي اين ميدان، سازند شوريجه مي باشد. 
سازند شوريجه به سن زمين شناســي كرتاسه ی زيرين )نئوكومين( سازندي 
آواري و حاوي گاز شــيرين است. ســازند شوريجه به ترتيب از قسمت پايين 
به باال به بخش هايD, C, B, A  و E تقســيم بندي شــده است كه دو افق 
 E و C, A بخش هاي توليدي آن هستند. بخش ،D و سپس B ماسه سنگي
شيلي هستند.]2[ گاز توليدي از بخش B و D اين سازند، حاوي گاز شيرين 
اســت. بيش از 9۰درصد گاز موجود در اين دو ســازند از نوع متان است. در 
شــكل2 ستون چينه ی سازندهاي زمين شناسي در حوضه ی رسوبي كپه داغ، 
البرز، زاگرس و ايران مرکزي که در دوره ی زمين شناســي مزوزوئيک رسوب 

کرده اند، نمايش داده شده است. 

1-1-  حوضه ی رسوبي کپه داغ
يکي از واحدهاي زمين شناسي که نسبت به ساير نقاط ايران داراي ويژگي هاي 
ساختاري متفاوتي است و در منتهي اليه شمال شرقي ايران قرار دارد، حوضه ی 

رسوبي کپه داغ است. 
در برخي تقســيم بندي ها کپه داغ جزو قســمت جنوب غربي حوضه ی بزرگ 
رســوبي آمودريا معرفي مي شــود.  ]3[ آمودريا شــامل کپه داغ ايران، بخش 

وسيعي از ترکمنستان، شمال افغانستان و جنوب ازبکستان است. 
در اين چهار کشــور ميدان هاي گازي و نفتي عظيمي در اين حوضه کشــف 
شــده است. ]3[ کپه داغ در شمال شرق ايران بين 35 درجه 3۰ دقيقه  تا 38 
درجه و 15 دقيقه عرض شــمالي و 54 درجه و صفر دقيقه تا 61 درجه 13 

دقيقه طول شرقي قرار دارد. 
وسعت منطقه در حدود 55هزار کيلومترمربع بوده و تقريبا 3/3درصد مساحت 
کل کشــور ايران را در بر گرفته است. ]4[ کپه داغ منطقه اي کوهستاني است 

که دو رشته کوه با روندي موازي، بيشتر اين منطقه را پوشانده است. 
رشته ی شمالي را کوه هاي کپه داغ و هزار مسجد و رشته ی جنوبي را کوه هاي 
گلســتان، االداغ و بينالود تشکيل مي دهند. بين اين دو رشته کوه، دشت هاي 
مشهد، قوچان، شــيروان، بجنورد و گرماب قرار دارد. در غرب منطقه اين دو 

رشته به هم مي پيوندد. 
دشت ســرخس در شرق منطقه در حاشيه ی دشــت ترکمنستان و صحراي 
قره قــوم قرار دارد. دشــت گــرگان در غرب منطقه در ادامــه ی درياي خزر 
اســت. ]4[ گسل عشق آباد در ترکمنســتان جداکننده ی اين حوضه از پليت 

توران است. 
مرز جنوبي کپه داغ به کوه هاي بينالود و مرز شــرقي آن به گسل هريررود در 

افغانستان محدود مي شــود. مرز غربي آن با پهنه ی گرگان ـ رشت نامشخص 
بوده و بنابر نوشــته ی افشار حرب]4[ امتداد جاده ی گنبد ـ بجنورد را مي توان 

تقريبا حد حوضه ی کپه داغ با البرز شرقي دانست. 
رســوبات موجود در اين حوضه ی رســوبي در زمان مزوزوئيک تا سنوزوئيک 
شــکل گرفته اســت و رســوبات قديمي تر با ســن پالئوزويک کــه تنها در 
منطقه ی آقدربند شهر سرخس ديده مي شوند، مربوط به حوضه هاي رسوبي 
قديمي تر از جمله تتيس هســتند. ســازند مورد مطالعه )تيرگان(، در دوران 
مزوزوئيک ـ دوره ی کرتاسه ی زيرين پس از شروع پيشروي دريا تشکيل شده 

است.]4[

2-1- سازند تیرگان در حوضه ی رسوبي کپه داغ
نام اين سازند از روســتاي تيرگان واقع در 39 کيلومتري جنوب شرقي شهر 
درگز گرفته شده است. محل برش الگو در کوه تيرگان در 5 کيلومتري غرب 
روســتاي تيرگان واقع است. سازند تيرگان از ســنگ آهک اوليتي و زيست 
آواري و اليه هاي جزئي ســنگ آهک هاي مارني، مارن و شيل آهکي تشکيل 

شده است. 
در تمام رخنمون هاي ســازند، اليه هايي از ســنگ آهک اوربيتولين دار وجود 
دارد. ضخامت اين سازند در برش الگو، ۷۷8 متر است. بر اساس سنگواره هاي 
موجود در اين ســازند، ســن ســازند تيرگان نئوکومين ـ آپسين از کرتاسه ی 
زيرين اســت. مرز فوقاني تيرگان با سازند سرچشمه و مرز زيرين آن با سازند 

شوريجه پيوسته است.]4[

1-2-1- خصوصیات ســازند تیرگان از دیدگاه زمین شناســي در میدان گازي 
خانگیران

ضخامت اين سازند همانند بسياري از سازندهاي موجود در حوضه ی رسوبي 
کپه داغ به سمت شرق و جنوب شرقي حوضه کاهش مي يابد به طوري که در 
منطقه ی خانگيران، ضخامت اين ســازند به طور متوسط به حدود 4۰ متر در 
چاه هاي ميدان خانگيران مي رســد. شروع اين سازند )مرز فوقاني( با پيدايش 
آهك هاي نخودي متمايل به خاكســتري نيمه ســخت تا سخت فسيل دار و 

بلورين مشخص مي شود. 
اين آهك ها همراه با اليه هاي نازكي از شــيل هاي خاكستري متمايل به سبز 
و مارن هاي خاكســتري روشن و خاكســتري مايل به سفيد و نرم تمامي اين 
ســازند را تشكيل مي دهد. بر اساس فســيل هاي مطالعه شده زير سن سازند 
تيرگان در ميدان خانگيران آشکوب آپسين از دوره ی کرتاسه ی زيرين تعيين 

شده است. ]5[
فسيل ها:

Dictyoconus arabicus, Nautiloculina oolithica, Bryozoa.
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3-1- خصوصیات ســازند تیرگان از دیــدگاه پتروفیزیکــي در میدان گازي 
خانگیران

از نظر پتروفيزيکي جنس اين ســازند در ميدان خانگيــران از آهک و ميان 
اليه هاي شيلي تشــکيل شده است و تنها در برخي چاه ها يک اليه ی حدودا 

يک متري دولوميت آهکي در مرز تيرگان و شوريجه ديده شده است. 
در حفاري برخي چاه ها شــواهدي از وجود نفت سبک در اين سازند گزارش 
شــده ولي نتايج تست اين سازند نشــان داد که حجم ذخيره ی هيدروکربن 
موجــود در اين ســازند محدود بوده و پس از چنــد روز جريان دادن چاه به 

اتمام مي رسد. 
تخلخــل تيرگان در ميــدان گازي خانگيران ناچيز اســت و احتماال عمده ی 
نفت آن از شکســتگي هاي اين سازند توليد مي شود.]5[ اميد است با ادامه ی 
فعاليت هاي اکتشــافي، توان مخزني اين سازند در ساير بخش هاي کپه داغ به 

اثبات برسد.

1-3-1- تشــخیص مرز فوقاني و زیرین ســازند تیرگان بر اساس نمودارهاي 
پتروفیزیکي در میدان گازي خانگیران

خواص ســنگ و ســيال، بازتاب متفاوتي بر روي نمودارهــاي پتروفيزيکي 
دارد. معموال زمين شناســان و مهندســين نفت جهت تعيين مرز سازندها 
توســط نمودارهاي پتروفيزيکي، از مشاهده ی کيفي دو نمودار گاما و صوتي 
کمک مي گيرند و در صورت وجود پيچيدگي بيشــتر و تغييرات رخساره اي، 
از ســاير نمودارها مانند چگالــي، فتوالکتريک، نوترون و مقاومتي نيز کمک 

گرفته مي شود. 
اگر بتوان با کمک نمودارهاي پتروفيزيکي روشــي ساده براي تعيين مرز هر 
ســازند در چاه ها معرفي کرد، تعيين مرز ســازندي بسيار راحت تر و دقيق تر 
انجام خواهد شــد. براي نيل به اين هدف بايد تالش شود اوال کمترين تعداد 
نمودار و ثانيا نمودارهايي انتخاب شــوند که تاثيرپذيــري کمتري از خرابي 
ديواره ی چاه، لوله هاي جداري، زاويه ی چاه، روش نمودارگيري و گل حفاري 

مي پذيرند. 
در اين مطالعه با توجه به مطالعه ی سازند تيرگان، ابتدا تغييرات کيفي و کمي 
نمودارهاي پتروفيزيکي در مرز فوقاني اين ســازند با سازند سرچشمه و مرز 

زيرين آن با ســازند شوريجه رصد و سپس روش مناسب تعيين مرز سازندي 
تيرگان معرفي شــد. در جدول1 تغييرات کيفــي نمودارهاي پتروفيزيکي در 
مرز فوقاني و زيرين ســازند تيرگان در چاه هاي ميدان خانگيران نمايش داده 

شده است.
در شــکل3 تصويري واقعــي از تغيير کمي نمودارهــاي پتروفيزيکي در مرز 
فوقاني و زيرين سازند تيرگان، يکي از چاه هاي واقع در غرب ميدان خانگيران 
نمايش داده شده است. در اين چاه که با گل پايه ی نفتي حفاري شده است، 

نمودارهاي پتروفيزيکي از کيفيت مطلوبي برخوردار هستند. 
اما هميشــه کيفيت نمودارها به اين مطلوبي نيســت و نمونــه اي از آنها در 
شــکل4 نمايش داده شده است. به دليل فشار باالي سازند تيرگان در ميدان 
خانگيران، در حفاري بيشتر چاه ها از گل سنگين پايه ی آبي که عمدتا حاوي 

باريت و گاهي فروبار است، استفاده مي شود. 
همان طور که در شکل4 مشاهده مي شود استفاده از مواد وزن افزا به خصوص 
باريت ســبب خرابي برخي از نمودارها مانند چگالي و فتوالکتريک مي شــود. 
مــاده ی فروبار نيز که حاوي فلز آهن اســت عالوه بر تاثير مخرب بر ســاير 

نمودارها، به طور ويژه سبب خرابي نمودارهاي مقاومتي مي شود. 
گاهــي نيــز براي جلوگيــري از ريزش زون هاي شــيلي ســازند تيرگان و 
ســازندهاي فوقانــي آن از KCL در ترکيب گل هاي پايه ی آبي اســتفاده 
مي شــود که به دليــل خاصيت راديواکتيو ايزوتوپ پتاســيم )k 4۰ ( قرائت 
نمودارهاي اشــعه ی گاما افزايــش مي يابد. ]6[ جدا از تاثيــر ترکيبات گل 
حفــاري بر روي قرائت نمودارها، ميــزان ريزش ديواره ی چاه نيز بر کيفيت 

اکثر نمودارهاي پتروفيزيکي تاثير مي گذارد. 
نتايج نمودارهاي قطرســنج و موجي دايپل ســونيک برشــي نشان دهنده ی 
وجود ريزش هــاي متقارن و جهت دار )breakout( در بخش هاي کربناته و 
شسته شدن زون هاي شيلي ديواره ی چاه در سازند تيرگان برخي از چاه هاي 

خانگيران است. 
لــذا در اين مطالعه با توجه بــه اهميت تعيين مرز فوقاني و زيرين ســازند 
تيرگان و همچنين با توجه به محدوديت عملياتي و عدم برداشت نمودارهاي 
fullsuite در همه ی چاه هاي اين ميدان، ســعي بر آن شد که با استفاده از 
روشي کاربردي، صرف کمترين هزينه و حداقل اطالعات مرزهاي اين سازند 

تعيين شود.

  1     تغییــرات کیفــي نمودارهاي پتروفیزیکي در مرز فوقاني و زیرین ســازند تیرگان در میدان گازي خانگیران

اشعه ی گامامقاومتيصوتيفوتوالکتریکچگالينوتروننام نمودار

کاهشيافزایشيکاهشيکمي افزایشکمي افزایشکاهشيتغییرات سرچشمه به تیرگان 

افزایشيکاهشيافزایشيکاهشيکمي کاهشيافزایشيتغییرات تیرگان به شوریجه
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 3  نمونه اي از چاه هایي که کیفیت نمودارهاي پتروفیزیکي برداشــت شــده در سازند تیرگان از کیفیت مطلوبي برخوردار است.

 4  نمونه اي از چاه هایي که کیفیت نمودارهاي پتروفیزیکي برداشــت شــده در سازند تیرگان آن مطلوب نیست. 
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الزم به توضيح است معموال در ميدان خانگيران در چاه هايی که با هدف تست 
يا توليد از شــوريجه حفاري مي شوند، به دليل نوع طراحي لوله هاي جداري 
امکان برداشــت نمودار fullsuite از سازند تيرگان به دليل قرار گرفتن اين 
ســازند در پشت جداري "5/8 9 وجود ندارد )شکل5( اما اگر هدف، توليد از 
سازند مزدوران باشد گاهي پاشنه ی جداري "5/8 9 در ابتداي سازند مزدوران 
قرار داده شــده و امکان برداشت نمودارهاي کامل مخزني از تيرگان به همراه 

سازند مخزني شوريجه وجود دارد. 
در چاه شــکل5، براي اولين بار نمودار تشــخيص کاني شناســي ECS 9 در 
ســازند شــوريجه ی ميدان خانگيران برداشت شــد. از آنجايي که در زمان 
 D2  و E نمودارگيري از حفره ی باز چاه )8,5 اينچ( ســازند تيرگان و بخش
سازند شوريجه ی اين چاه در پشــت جداري قرار داشت، کيفيت نمودارهاي 
برداشت شده ی ECS در سازند تيرگان اندکي تحت تاثير لوله هاي فلزي قرار 

گرفته وليکن کيفيت اطالعات برداشت شده مطلوب بود. 
در سه ستون سمت راست شکل5 بر اساس آناليز تجزيه ی طيف عنصري ابزار 
ECS، تغييرات نمودار عنصرگوگرد)Su( نمودار بنفش، کلسيم)Ca( نمودار 
 )Ti(نمودار قرمز، تيتانيوم )Fe(نمودار سبز، آهن )Gd(آبي پررنگ، گادولينيم
نمودار مشــکي، آلومينيوم)Al( نمودار آبي کم رنگ و سيليسيم)Si( نمودار 
نارنجي رنگ در سازند تيرگان قابل مشاهده است. الزم به ذکر است به دليل 
هزينه ی باال، تخصصي بودن کاربرد و انحصاري بودن )شــرکت شــلمبرژر(، 

تاکنون فقط در برخي از ميادين کشور از اين ابزار استفاده شده است.
در اين تحقيق به منظور معرفي روش مناســب تعيين مرز سازندي تيرگان، 
ابتدا نمودارهايي که فقط قابليت برداشــت در چاه هاي حفره باز1۰ را دارند، از 

مطالعه حذف شدند، مانند نمودار چگالي، فتوالکتريک و مقاومتي. 
سپس نمودارهايي که عالوه بر چاه هاي حفره باز در داخل لوله ی جداري نيز 
قابليت تفســير کيفي و رصد تغييرات اليه هاي زمين را دارند، انتخاب شدند 

که شامل نمودار صوتي، نوترون و اشعه ی گاما بودند. 
از بين اين سه نمودار با توجه به تاثيرپذيري نمودار نوترون و صوتي از حجم 
و کيفيت ســيمان بندي پشــت لوله هاي جداري و همچنين به دليل کيفيت 
پايين نمودار صوتي در چاه هاي زاويه داري که با روش TLC 11 نمودارگيري 
شــده است، نمودار صوتي و نوترون نيز حذف و تنها نمودار اشعه ی گاما باقي 
ماند. همان طور که توضيح داده شد از ابزار  ECS هم مي توان براي تشخيص 
کاني شناسي و زون بندي در چاه هاي حفره باز و چاه هاي داراي لوله ی جداري 

استفاده کرد ولي اين يک ابزار هميشه در دسترس نيست. 
در بين نمودارهاي پتروفيزيکي، نمودار اشعه ی گاما کمترين تاثير را از عوامل 
محيطــي مانند مواد وزن افزاي موجــود در گل حفاري، ريزش ديواره ی چاه، 
لولــه ی جداري، زاويه دار بودن چــاه و روش نمودارگيري مي پذيرد و تنها در 
صورت وجود مواد پتاسيم دار در گل حفاري مانند KCL قرائت آن تحت تاثير 
قــرار مي گيرد. ابزار گاما به همراه اکثر ابزارهاي نمودارگيري که در چاه رانده 

 5  نمونه اي از چاه هایی که ســازند تیرگان و بخش E و D2ســازند شوریجه در پشت جداري"5/8 9 قرار گرفته است.
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مي شود، ارزان و هميشه در دسترس است.
تشــخيص مرز ســازند تيرگان در ميدان خانگيران با اشعه ی گاماي معمولي 
هميشــه به راحتي تصاوير ارائه شده در اشکال3، 4 و 5 نيست. به طور خاص 
در چاه هاي گســل خورده يا چاه هایي که زبانه هاي بين انگشــتي از ســازند 

شوريجه به داخل تيرگان وارد شده، کار دشوار مي شود. 
در شــکل6 تصويري از يک چاه زاويه دار و گســل خورده )4۰ درجه( که مرز 
فوقاني ســازند تيرگان آن نيز در پشت لوله ی جداري واقع شده، نمايش داده 
شــده است. در اين چاه سازند تيرگان و بخش E سازند شوريجه گسل خورده 

و تکرار شده اند. 
همان طور که مشاهده مي شود تشخيص مرز فوقاني و زيرين سازند تيرگان در 
اين چاه به کمک نمودار اشــعه ی گاماي معمولي دشوار است. لذا در گام بعد 

نمودارهاي اشعه ی گاماي طیفی به کار گرفته شد. 
ابزارهاي گاماي طیفی مانند NGT 13 ،CSNG 12 و DSL 14 قادرند طيف 
گاماي دريافت شده را به تفکيک ميزان اشعه ی گاماي ساطع شده از ايزوتوپ 
 ) K 4۰(و ايزوتوپ پتاسيم ) U 238(ايزوتوپ اورانيوم ،) Th 232(عنصر توريم
تمايز دهند.]8[ در خروجي داده هاي اين ابزارها، عالوه بر سه نمودار اورانيوم، 
توريم و پتاســيم، نمودارهاي نســبت اين عناصر هم ارائه مي شود که شامل 
 )TKRT(توريم به پتاسيم ،)UKRT(نمودار نســبت اورانيوم به پتاســيم

و توريم به اورانيوم)TURT( مي شــود. به شــرط کاليبره بودن ابزار طیفی، 
نسبت اين عناصر در برخي سازندها نشان دهنده ی مقادير مشخصي است که 

سبب تمايز آن سازند از ساير سازندهاي مجاور خود مي شود. 
همان طورکه در تصاوير مشــاهده می شود به محض ورود از سازند سرچشمه 
به تيرگان نمودار نســبت توريم به اورانيوم)نمــودار قرمز رنگ( کاهش و در 
هنگام ورود به ســازند شــوريجه کمي افزايش مي يابد. نمودار نسبت توريم 
به پتاسيم )نمودار ســبز رنگ( در سازند تيرگان اندکي افزايش ولي مرزهاي 

سازند تيرگان زياد قابل تمايز نيست. 
اما نمودار نسبت اورانيوم به پتاســيم )نمودار بنفش رنگ( در هنگام ورود از 
ســازند سرچشــمه به تيرگان افزايش قابل توجهي مي يابد و پس از ورود به 
ســازند شوريجه مجددا کاهش مي يابد، لذا تشخيص مرزهاي فوقاني و زيرين 
ســازند تيرگان با کمک نمودار نسبت اورانيوم به پتاسيم)UKRT(، بهترين 
روش شناسايي مرزهاي اين ســازند در چاه هاي ميدان خانگيران است و در 
کنار آن مي توان از نتايج نمودارهاي TKRT  و TURT نيز کمک گرفت. 
در چاه هايی که ســازند تيرگان در پشت لوله هاي جداري قرار مي گيرد، پس 
از اتمام نمودارگيري FULLSUITE قســمت حفره ی باز سازند شوريجه، 
مي توانيم نمودارگيري با ابزار گاماي طیفی را در داخل لوله ی جداري حداقل 
تا حدود 6۰ متر ادامه دهيم تا با کمترين هزينه ی ممکن، مرز دقيق زيرين و 

فوقاني سازند تيرگان جهت مطالعات بعدي مشخص شود. 

 6  تصویري از یک چاه زاویه دار و گســل خورده که مرز فوقاني ســازند تیرگان آن تکرار شــده و در پشت لوله ی جداري قرار دارد.
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 7  نقشه ی میادن نزدیک به میدان خانگیران. خط قهوه ای مرز ایران و ترکمنستان، رنگ بنفش میادین تولیدی و رنگ نارنجی میادین یا ساختارهای اکتشافی هستند. 

)شرکت ملی نفت-1392(

پس از اتمام بررســي سازند تيرگان در ميدان خانگيران، ساير ميادين اطراف 
ميدان خانگيران نيز مطالعه شد. با توجه به اطالعات نمودارهاي اشعه ی گاماي 
طیفی موجود در چاه هاي اين ميادين، مشــخص شــد تعيين مرزهاي سازند 
تيرگان به کمک روش نمودار UKRT در ميادين ســنگر، گنبدلي، توس و 
افشــار نيز قابل پياده سازي اســت. در ميادين آصف آباد، اميرآباد، چهچهه و 
عطار به دليل نقص اطالعات، امکان بررسي اين موضوع مقدور نشد.)شکل۷(

در پايان، پيشــنهاد مي شود براي هر ســازند زمين شناسي روش تعيين مرز 
سازندي با اســتفاده از نمودارهاي UKRT، TKRT و TURT بررسي و 
مناســب ترين روش براي تشخيص مرز آن سازند در هر يک از ميادين کشور 

معرفي شود.

نتایج 
1- در بين تمامي نمودارهاي پتروفيزيکي، نمودار اشــعه ی گاماي طیفی و به 
طور خاص نمودار نسبت اورانيوم به پتاسيم)UKRT( بهترين نمودار جهت 
تعيين مرز فوقاني و زيرين سازند تيرگان در ميدان خانگيران است و در کنار 
آن مي توان از نتايج نمودارهاي نســبت توريم به پتاسيم)TKRT( و نمودار 

توريم به اورانيوم)TURT( نيز کمک گرفت.

2- نمودار اشعه ی گاماي طیفی، کمترين تاثير را از شرايط محيطي از جمله 
وجــود باريت و فروبار در گل هاي حفاري ســنگين، لولــه ی جداري، ريزش 
ديواره ی چاه، روش نمودارگيري و چاه هاي زاويه دار داشته و تنها محدوديت 

آن وجود KCL در گل حفاري است.
3- اســتفاده از ابزار اشعه ی گاماي طیفی، کم هزينه و به راحتي در دسترس 

است.
4- عالوه بر ميدان خانگيران، تعيين مرزهاي ســازند تيرگان به کمک روش 
نمودار UKRT در ميادين سنگر، گنبدلي، توس و افشار نيز قابل پياده سازي 

است.

پیشنهادها
1- در ســاير ميادين کشــور روش تعيين مرز ســازندی به کمک نســبت 

نمودارهاي اشعه ی گاماي طیفی مطالعه شود.
2- در چاه هايی که سازند تيرگان در پشت لوله هاي جداري قرار دارد، پس از 
اتمام نمودارگيري از قسمت حفره ی باز چاه در سازند شوريجه، نمودارگيري 
با ابزار گاماي طیفی را حداقل 6۰ متر در داخل لوله ی جداري ادامه دهيم تا 

مرز دقيق زيرين و فوقاني سازند تيرگان مشخص شود.

پانویس هاپانویس ها
1- Specteral Gamma Ray
2- Cutting
3- Fullsuite
4- Sedimentary facise changes

5- Casing
6- Liner
7- Rate of penetration
8- Geraphic well log

9- Elemental Capture Spectroscopy
10- Open hole
11- Tough logging conditions
12- Componsated Specteral Natural 

Gamma Ray
13- Natural Gamma Ray 
Spectrometry
14- Specteral Gamma Ray
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