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 -1دانشکده مهندسی نفت وگاز ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ایران
 -2دانشکده علوم ،دانشگاه اراک ،ایران
 -3اداره پتروفیزیک شرکت مناطق نفتخیز جنوب ،اهواز ،ایران
تاريخ دريافت95/2/6 :

تاريخ پذيرش95/8/23 :

چكيده
الیههــای نــازک ماســهای مابیــن رس توانایــی تولیــد هیدروکربــن داشــته واگــر ایــن الیههــا بهخوبــی مطالعــه و بررســی شــوند
میتــوان هیدروکربــن از آنهــا تولیــد کــرد .غالب ـاً ایــن الیههــا بــه دلیــل ضخامــت کــم الیــه و قــدرت تفکیــک کــم ابزارهــای رایــج
نمودارگیــری ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن در روشهــای معمــول ارزیابــی ،نادیــده گرفتــه شــده و تنهــا میانگیــن خــواص ایــن الیههــا
محاســبه میشــود کــه ایــن باعــث ایجــاد خطــا در پیشبینــی میــزان نفــت وگاز موجــود در الیههــا میگــردد .بــرای بررســی وآنالیــز
بهتــر ایــن الیههــا وبــاال بــردن تولیــد از مخــزن روشهــای مختلفــی وجــود دارد و بــا اســتفاده از ایــن روشهــا ،میتــوان توالــی ماســه
شــیلی الیـهای را بــه خوبــی شناســایی کــرده وخــواص پتروفیزیکــی آنهــا را محاســبه نمــود .در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از مــدل تومــاس
اشــتیبر و نمودارهــای رایــج ارزیابــی مخــزن توالیهــای ماسـهای شــیلی نــازک الیــه ( )LSSمــورد بررســی و مطالعــه قــرار گرفــت .بــا
اســتفاده از مــاژول  Laminated Shaly Sand Analysisنرمافــزار  ،7/2 Geologمــدل تومــاس اشــتیبر بــر روی الیههــای مــورد نظــر
اجــرا شــد و نتایــج ایــن مــدل و نمودارهــای رایــج ارزیابــی مخــزن بــا اســتفاده از ایــن نرمافــزار مــورد آنالیــز و بررســی قــرار گرفتنــد.
بــا توجــه بــه نتایــج آنالیــز در حالــت بــدون اعمــال حــدود بــرش و بــا اســتفاده از مــدل تومــاس اشــتیبر و ابزارهــای رایــج نمودارگیــری
مشــاهده شــد کــه مقادیــر تخلخــل بــرای چــاه  Aبــه انــدازه  % 6/5و بــرای چــاه  Bبــه انــدازه  % 5/4افزایــش یافتــه و مقادیراشــباع آب
بــرای چــاه  Aبــه انــدازه  % 38/8و بــرای چــاه  Bبــه انــدازه  % 16/3کاهــش یافتهانــد .در نهایــت بــا مقایســه نتایــج آنالیزهــا ایــن نتیجــه
حاصــل شــد کــه مــدل تومــاس اشــتیبر بــا دقــت باالتــری نســبت بــه نمودارهــای رایــج ارزیابــی مخــزن خــواص توالیهــای ماســه
شــیلی نازکالیــه را محاســبه میکنــدو در مطالعــه ایــن توالیهــا میتــوان از ایــن مــدل اســتفاده کــرد.
كلمــات كليــدي :توالــی ماســه شــیلی الیــهای ،مــدل تومــاس اشــتیبر ،نمودارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی

مخــزن ،خــواص پتروفیزیکــی.
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

Sa_parvizi@sut.ac.ir
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()1

مقدمه

توالیهــای ماس ـهای شــیلی نازکالیــه بهعنــوان یکــی از

منابــع عظیــم نفتــی در برخــی از نقــاط دنیــا بــه حســاب
میآینــد .مشــکل عمــده در بحــث ماســههای شــیلی

نازکالیــه نحــوه اکتشــاف و شناســایی آنهــا میباشــد.

بــه دلیــل اثــر همزمــان الیههــای نــازک ماســه و شــیل
مجــاور ب ـرروی ابزارهــای نمودارگیــری ،مقــدار مقاومــت

افقــی کــه توســط نمودارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی
مخــزن اندازهگیــری میشــود کمتــر از مقــدار واقعــی

مقاومــت ماســه در توالیهــای ماســهای شــیلی الیــهای

دارای نفــت میباشــد .ایــن اختــاف بــه دلیــل رســانایی

بــاالی شــیلها نســبت بــه ماســهها بــوده و در ایــن
حالــت قرائــت ابزارهــای نمودارگیــری بیشــتر تحــت

تأثیــر شــیلها قــرار میگیرنــد .مدلهــای مختلفــی

بــرای بررســی تأثیــر حجــم شــیل روی مقاومــت افقــی

وجــود دارد کــه بیشــتر ایــن مدلهــا بــرای ماســههای

شــیلی بــا توزیــع شــیل پراکنــده توســعه یافتهانــد
(Dual_Water، Waxman_ Smit

و .)...ایــن مدلهــا

دقــت کافــی بــرای ماســههای شــیلی الیــهای فراهــم
نمیکننــد و مقــدار نفــت موجــود را کمتــر از مقــدار

واقعــی پیشبینــی میکننــد .بــرای غلبــه بــر ایــن
مشــکل در ســال  ،1954پوپــن و همکارانــش یــک رابطــه

بیــن ماســه و شــیل رســانای الیــهای پیشــنهاد دادنــد.
در ایــن مــدل الیههــای ماســه و شــیل بهصــورت
متوالــی و عمــود بــر چــاه فــرض شــدهاند .رابطــه پوپــن و

همکارانــش بهصــورت زیــر میباشــد [:]1

) C t = C sh ×V sh + C sd × (1 −V sh

در رابطــه بــاال  C tمقــدار هدایــت الکتریکــی کلــی،
 shهدایــت الکتریکــی شــیل V sh ،حجــم شــیل

C

و C sd

هدایــت الکتریکــی ماســه میباشــد .بــا تغییــر شــکل

رابطــه آقــای پوپــن و همکارانــش براســاس هدایــت
الکتریکــی ماســه مقــدار اشــباع هیدروکربــن در الیههــای
ماســهای ،توالیهــای ماســهای شــیلی نازکالیــه

محاســبه میشــود .محدودیــت عمــده رابطــه آقــای

پوپــن و همکارانــش در چاههــای افقــی میباشــد چــون
ایــن مــدل بــرای چاههــای عمــودی ایجــاد شــده اســت.

مشــکل عمــده توالیهــای ماســهای شــیلی نازکالیــه
وقتــی اســت کــه ضخامــت الیههــای ماســه و شــیل

کمتــر از قــدرت تفکیــک قائــم ابزارهــای نمودارگیــری
باشــد .شــکل  1قــدرت تفکیــک قائــم ابزارهــای مختلــف

نمودارگیــری و انــواع توالــی الیههــا براســاس ضخامــت را
نشــان میدهــد ،کــه ایــن شــکل توســط آقــای پوپــن و

همکارانــش ارائــه شــده اســت .]1[ .روشهایــی کــه بــرای

بررســی توالیهــای ماســه شــیلی الیــهای وجــود دارد
عبارتنــد از [ 3 ،2و :]4
 روشهای مغزهگیری -آنالیز

Thomas- Stieber

 -استفاده از نمودار

NMR

 روش نمــودار تصویرگــر و آنالیــز نمــودار مربعــی بــا1

قــدرت تفکیــک بــاالی حاصــل از آن

 -روش ناهمسانی مقاومت ویژه.

شکل  1قدرت تفکیک قائم ابزارهای نمودارگیری و انواع توالی الیهها براساس ضخامت [.]2
1. Image Log
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کل بزرگتــر مســاوی تخلخــل ماکزیمــم میباشــد و در

مدل توماس – اشتیبر ()Thomas- Stieber

تومــاس– اشــتیبر ( )T-Sدرســال  1975مدلــی را بــرای

شناســایی نــوع توزیــع شــیل درســنگها (شــیل الی ـهای
– ســاختاری یــا شــیل الیــه ای – پراکنــده) و محاســبه
تخلخــل ماســه در توالیهــای ماســه شــیلی الیــهای

ارائــه دادنــد کــه ایــن مــدل براســاس حجــم کلــی

شــیل ( )Vshaleو تخلخــل کلــی ( )Φ tبهدســت آمــده

از نمودارهــای گامــا ودانســیته ،پارامترهــای ذکرشــده را

بــرای مــا محاســبه میکنــد [.]2

ماســههای شــیلی الیــهای مقــدار تخلخــل کل بزرگتــر
از تخلخــل ماکزیمــم میباشــد .باتوجــه بــه نمــودار T- S

شــکل  2حجــم شــیل الیـهای درایــن مــدل از رابطــه زیــر
محاســبه میشــود:

()2

) Φt −Φmax +V sh ×(1−Φsh

1 − Φ max

= V lam

حجــم شــیل پراکنــده ویــا ســاختاری نیــز ازرابطههــای
زیرمحاســبه میشــود:

 -اگر نوع توزیع شیل الیهای– ساختاری باشد:

روش  T- Sدرســال  1986توســط جــوزاس دوبــاره

V sh −str =V sh −V lam

ایــن مــدل عالوهبــر تخلخــل کلــی تأثیــر تخلخــل مؤثــر

V sh −disp =V sh −V lam

بازبینــی شــد و بــا جزئیــات بیشــتری منتشــر شــد کــه در
نیــز درنظرگرفتــه شــد .مــدل  T- Sدو ورودی نیــازدارد
تــا بتوانــد نــوع توزیــع شــیل و تخلخــل ماســه الیـهای را
حســاب کنــد .ایــن دو ورودی تخلخــل بیشــینه

 -اگر نوع توزیع شیل الیهای– پراکنده باشد:

باتوجــه بــه مــدل  T-Sمقــدار تخلخــل کلــی و مؤثــر ماســه
الیــهای از رابطههــای زیــر بهدســت میآیــد:

()3

) Φt − (V lam × Φ sh
1 −V lam

= Φtsd

کلــی شــیل ( )Φshaleمیباشــد .در یــک بــازه عمقــی کــه

()4

) Φt − (V sh × Φ sh
1 −V lam

= Φesd

دهنــده مجمــوع تخلخــل قســمتهای ماس ـهای و شــیلی

وحجم ماسه نیز از رابطه زیر محاسبه میشود:

()Φ max

یعنــی همــان تخلخــل ماســه تمیــز ( )Φ ss= Φ maxو تخلخل
فقــط شــامل ماســه وشــیل مــی باشــد ،تخلخل کل نشــان

و تخلخــل ماکزیمــم نشــاندهنده مجمــوع تخلخــل
قســمتهای ماســهای در ایــن بــازه میباشــد .اختــاف

()5

V sd = 1 −V lam

مزایای مدل توماس اشتیبر []5

تخلخــل کل و ماکســیمم برابــر تخلخــل شــیل میباشــد

 -روش راحتــی بــرای مطالعــه ماســههای شــیلی

ســاختاری و پراکنــده در آن بــازه میباشــد .در مــدل

از ایــن مــدل تخلخــل کلــی ماســه تمیــز ( )Φshوتخلخــل

میشــود کــه در ایــن مقالــه ایــن مقــدار در حــدود

نــوع شــیل از لحــاظ ســاختار (الیـهای و )...وخــواص آنهــا

کــه ایــن تخلخــل شــامل تخلخــل شــیلهای الیــهای،

نازکالیــه اســت و دادههــای مــورد نیــاز بــرای اســتفاده

تومــاس تخلخــل ماســه بهعنــوان ورودی وارد نرمافــزار

کلــی شــیل ( )Φshaleمیباشــد کــه بــا اینهــا میتــوان

 0/35بــود ،ولــی تخلخــل کل جــزء ورودیهــای مــدل

را محاســبه نمــود.

تومــاس اشــتیبر نمیباشــد .ولــی بهطــور کلــی تخلخــل

شکل  2مدل توزیع شیل توماس– اشتیبر [.]6
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• بــرای اســتفاده از ایــن روش نیــازی بــه داشــتن ابزارهای

جدیــد وگــران قیمــت نیســت و فقــط بــا نمودارهــای

رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن میتــوان خــواص
ماســههای شــیلی نازکالیــه را حســاب کــرد.

تعییــن محــل ماســه شــیلی الیــهای بــا اســتفاده از

نمــودار تصویرگــر مقاومتــی

نمودارهــاي تصويرگــر از مهمتريــن ابزارهــا در زمينــه

میدان مورد مطالعه

میــدان اهــواز در اســتان خوزســتان واقــع میباشــد .ایــن

میــدان تاقدیســی بــه طــول  ۶۷و عــرض  ۶ kmکــه دارای
رونــد شــمال غربــی -جنــوب شــرقی میباشــد ،در افــق

آســماری بهصــورت دو تاقدیــس مجــزا از هــم در میآیــد.
ســازند آســماری در ایــن میــدان نفتــی در جنــوب فــرو

افتادگــی دزفــول شــامل بخــش ماســه ســنگی میباشــد

[ .]6در میــدان مذکــور چاههــای زیــادی حفــر شــده
اســت .از بیــن ایــن چاههــا دو تــا چــاه  Aو  Bکــه هــردو

در میــدان اهــواز و مخــزن آســماری حفــر شــدهاند ،مــورد
مطالعــه قــرار گرفتهانــد زیــرا درایــن چاههــا دادههــای

 Imageو نمودارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن
بهطــور کامــل وجــود دارد .بــا توجــه بــه بررســیها و
مطالعاتــی کــه روی نمودارهــای ایــن چاههــا انجــام شــد،

مشــخص شــد کــه در ســازند آســماری آنهــا ماســه

شــیلی الیــهای وجــود دارد .بازههایــی از چاههــای

( )Φبــرای ایــن بازههــا محاســبه شــد.

A

و  Bکــه در آنهــا ماســه شــیل الیــهای وجــود دارد،

بــا مــدل تومــاس اشــتیبر و نمودارهــای رایــج ارزیابــی
مخــزن مــورد بررســی و آنالیــز واقــع شــد و پارامترهــای

پتروفیزیکــی از قبیــل :ســتون مفیــد هیدروکربنــی

( ،)Net Hydrocarbon Columnاشــباع آب ( )Sweو تخلخــل

اكتشــاف ،حفــاري و توســعه مخــازن نفتــي هســتند .در

حــال حاضــر اســتفاده از انــواع تصويرگرهــا ،شــرکتهای
نفتــی را از انجــام عمليــات مغزهگيــري در بســياري از
مــوارد بــي نيــاز كردهانــد .بــا اســتفاده ازایــن نمودارهــا،

میتــوان محــل توالــی ماســههای شــیلی الیــهای را
تشــخیص داد .همانگونــه کــه در ســمت چــپ شــکل

 3دیــده میشــود ،نمــودار تصویرگــر مقاومتــی در
قســمت فوقانــی چــاه ،الیههــای ماســه شــیلی نــازک
را تشــخیص میدهــد .ولــی دردر ســمت چــپ شــکل

 4دیــده میشــود ،نمــودار  CGRدر قســمت فوقانــی

چــاه ،نتوانســته الیههــای ماســه شــیلی نــازک را
تشــخیصدهــد .بنابرایــن اســتفاده از روش تصویرگــر

مــا را در شناســایی عمــق دقیــق و وجــود توالیهــای
ماســه شــیلی الیـهای کمــک خواهــد کــرد .بــرای تعییــن

دقیــق بــازهای کــه ماســه شــیلی الیـهای هســت از نمــودار
تصویرگــر مقاومتــی از نــوع ( OBMIدر چــاه  Aشــکل 5
و ( FMIدر چــاه  Bشــکل  6اســتفاده میشــود .بــا توجــه
بــه بررســیهایی انجــام شــده ،در چــاه  Aبــازه عمقــی
 2748- 2752/2 mحفــار و در چــاه  Bبــازه عمقــی
 2652/065-2659/075 mحفــار دارای ماســه شــیلی
الیــهای میباشــد.

شکل 3نمایی از نتایج آنالیز باروش نمودارهای رایج درتوالی ماسه شیل نازک الیه [.]5
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عمق ()m

شکل  4نمایی از نتایج آنالیز با روش نمودارهای تصویرگر درتوالی ماسه شیل نازک الیه [.]5

شکل  5شمای توالی ماسه شیل نازک الیه در نمودار تصویرگر.
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شکل  6شمای توالی ماسه شیل نازک الیه در نمودار تصویرگر.
نحوه تکمیل توالیهای ماسههای شیلی الیهای

نــوع تکمیــل توالیهــای الیــهای بــه ســاختار داخلــی

توالــی بســتگی دارد .توالیهــای الی ـهای بــه روش ایجــاد

مشــبک ( )perforationتکمیــل میشــوند کــه تعــداد

شــلیکهای انجــام شــده عامــل مهمــی در تولیــد بهینــه

از ایــن نــوع توالیهــا اســت ،بــه طــوری کــه اگــر میــزان
حفرههــای ایجــاد شــده کــم باشــد تولیــد را محــدود
میکنــد و اگــر میــزان حفرههــا زیــاد باشــد باعــث
اتــاف هزینــه و ایجــاد آســیب ســازند میشــود .اگــر
تعــداد حفرههــا بهطــور بهینــه باشــد تولیــد از ایــن
ســازندها اقتصــادی میگــردد .بــرای ایجــاد کــردن حفــره

در ایــن توالیهــا بایــد بــه نــکات زیــر توجــه کــرد:

تولیــد از ایــن الیههــا را کنتــرل میکنــد.

 -زیــاد کــردن طــول مشــبکها یــا زیــاد کــردن میــزان

تراکــم شــلیکها و یــا هــر دو میــزان آســیب ســازند را

کــم و تولیــد را بــاال میبرنــد .معمــوال افزایــش تراکــم
شــلیک نســبت بــه افزایــش طــول مشــبک ترجیــح داده

میشــود [.]8

آنالیز با مدل توماس اشتیبر

بــرای اســتفاده از مــدل  T-Sورودیهــای مــورد نیــاز
میبایســتی بــرای نــرم افــزار تعریــف شــوند کــه ایــن

ورودیهــا براســاس اطالعــات چاههــای مــورد نظــر و

اســتانداردهای خــود شــرکت مناطــق نفتخیــز جنــوب

 -حفرههــا بایــد بیــن مــرز باالیــی و پایینــی توالــی

وارد نرمافــزار شــدهاند .بهطــور مثــال برخــی از

 -اگــر تراکــم شــلیکها زیــاد باشــد (12>)shots/foot

تعییــن نســبت حجــم شــیل بــه تخلخــل در روش تومــاس

الیــهای باشــند.

ورودیهــای مــدل بــه ایــن صــورت هســتند [ .]9بــرای

میــزان تولیــد از ایــن الیههــا بــه محــل حفرههــا

اشــتیبر مقــدار  CGRســازندهای ماســهای و شــیلی

 )shots/foot(>12نــوع توزیــع شــیل و ماســه ،میــزان

متوســط بهترتیــب  25بــرای ماســه و  100بــرای شــیل

بســتگی نــدارد و اگرتراکــم شــلیکها کــم باشــد

تمیــز و ضخیــم اطــراف ماســه شــیلی الی ـهای بــه طــور
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قــرار داده شــد و مقــدار دانســیته ســازندهای شــیلی

 CMRدر نمودارهــای مربــوط بــه چاه  Bنشــان داده نشــده

بهطــور متوســط  2/56در نظــر گرفتــه شــد .در قســمت

میگــردد ،الیههــای حاصــل از آنالیــز پتروفیزیکــی

خشــک اطــراف نواحــی الیــهای بــا توجــه بــه داده هــا
پارامترهــای مــدل تومــاس اشــتیبر بــرای بخــش تخلخــل

بیشــینه مقــدار  0/35تعریــف شــده اســت و بــرای تعییــن
محــدوده شــیل ســاختاری

()Structure shale constraint

کــه مقــدار آن بهصــورت پیــش فــرض بیــن  0تــا 0/98

میباشــد ،مقــدار صفــر در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــا

اســتفاده از نرمافــزار  7/2 Geologو روش

Deterministic

اســت .همانطــور کــه در شــکلهای ( 7و  )8مشــاهده
بــه ایــن روش تطابــق مطلوبــی را بــا تصویــر اســتاتیک
حاصــل از نمودارهــای تصویرگــر نشــان میدهنــد.
همچنیــن توزیــع  T2حاصــل از نمــودار  CMRشــکل 7

در بــازه عمقــی مذکــور بــه حالــت دو یــا چنــد کوهانــه
مشــاهده میگــردد کــه نشــاندهنده وجــود ماســههای
شــیلی الیــهای در بازههــای عمقــی مذکــور میباشــد.

مــدل تومــاس اشــتیبر مــورد آنالیــز قــرار گرفــت .نحــوه

جــدول  1نتایــج حاصــل از میانگینگیــری بــه دو روش

کــه :ابتــدا حجــم شــیل ،ســپس تخلخــل بــا اســتفاده

مناطــق نفتخیــز جنــوب (تخلخلــل ≥  ،0/045اشــباع

محاســبات بــا روش  Deterministicبــه ایــن صــورت اســت

از نمــودار متقاطــع چگالــی مخصــوص ســازند /نوتــرون

اصالحــی و در نهایــت اشــباع آب بــا اســتفاده از فرمــول
اندونزیــا محاســبه میشــود .شــکلهای ( 7و  )8نتایــج

آنالیــز پتروفیزیکــی مــدل تومــاس اشــتیبر (تخلخــل،
اشــباع آب ،لیتولــوژی) ،توزیــع نمــودار  T2حاصــل از

ابــزار  CMRو تصویــر اســتاتیک حاصــل از نمودارهــای
تصویرگــر بــه ترتیــب در بــازه عمقــی 2748- 2752/2

بــدون اعمــال حــدود بــرش و بــا اعمــال حــدود بــرش
آب ≤  0/5و حجــم رس ≤  )0/5بـرروی نتایــج حاصــل از

مــدل تومــاس اشــتیبر در بازههــای عمقــی مذکــور ،کــه
ماســه شــیل الیــهای وجــود دارنــد ،را نشــان میدهــد.

هــر شــرکتی متناســب بــا میادیــن مــورد مطالعــه خــود،
حــدود بــرش خاصــی دارد و در تمام گزارشــات و مطالعات
خــود از حــدود بــرش مرســوم در آن شــرکت اســتفاده
میکنــد .در تمــام مطالعــات مخزنــی و پتروفیزیکــی

و  2652/065-2659/075 mحفــار ،را نشــان میدهنــد.

مناطــق نفتخیــز جنــوب از ایــن حــدود بــرش بــرای

نشــده و بــه همیــن دلیــل توزیــع  T2حاصــل از ابــزار

بــرش در هــر مخــزن فــرق میکننــد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه در چــاه  Bنمــودار  CMRرانــده

مخــزن آســماری اســتفاده میکننــد کــه ایــن حــدود

شکل  7نتایج آنالیز مدل توماس اشتیبر.
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شکل  8نتایج آنالیز مدل توماس اشتیبر.
جدول  1میانگین خواص پتروفیزیکی با استفاده از مدل توماس اشتیبر در دو حالت با اعمال وبدون اعمال حدود برش برای چاه  Aو .B
بدون اعمال حدود برش مناطق نفتخیز جنوب

با اعمال حدود برش مناطق نفتخیز جنوب

ستون مفید اشباع آب تخلخل NET TO
اشباع آب تخلخل  NET TOپارامتر
ستون مفید
GROSS
GROSS
()%
()%
هیدروکربن ()m
()%
()%
هیدروکربن
()m

بازه عمقی ()M

0/344

43/00

15/2

1

0

0

0

0

(چاه 2748-2752/2 )A

1/077

16/2

20/2

1/00

1/076

15/00

21/3

0/949

(چاه -2659/075 )B
2652/065

همانطــور کــه در جــدول  1در حالــت بــدون اعمــال

 Deterministicآنالیــز انجــام شــده اســت .شــکلهای

بهترتیــب بــرای چــاه  Aو  Bتخلخــل مفیــد میانگیــن

ارزیابــی مخــزن را نشــان میدهنــد .همانطــور کــه در

حــدود بــرش مناطــق نفتخیــز مشــاهده میگــردد،
15/2و  % 20/2و اشــباع آب  43و  % 16/2بــوده کــه

نشــاندهنده وجــود هیدروکربــور در ایــن بازههــا
میباشــد.

( 9و  )10نتایــج آنالیــز پتروفیزیکــی نمودارهــای رایــج

شــکلهای ( 9و  )10مشــاهده میگــردد ،الیههــای
حاصــل از آنالیــز پتروفیزیکــی بــه ایــن روش تطابــق

مطلوبــی را بــا تصویــر اســتاتیک حاصــل از نمودارهــای
تصویرگــر نشــان نمیدهنــد .جــدول  2نتایــج حاصــل از

آنالیــز بــا اســتفاده از نمودارهــای رایــج ارزیابــی

میانگینگیــری بــه دو روش بــدون اعمــال حــدود بــرش

درایــن روش بــا اســتفاده از نمودارهــای رایــج ارزیابــی

نتایــج حاصــل از نمودارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی

پتروفیزیکــی مخــزن

پتروفیزیکــی مخــزن کــه دربازههــای مذکــور
رانــده شــده و بــا نرمافــزار

Geolog

 7/2وبــا روش

و بــا اعمــال حــدود بــرش مناطــق نفتخیــز جنــوب بــرروی
مخــزن در بازههــای عمقــی مذکــور ،کــه ماســه شــیل

الیــهای وجــود دارنــد ،را نشــان میدهــد.
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شکل  9نتایج آنالیز نمودارهای رایج ارزیابی پتروفیزیکی مخزن.

شکل  10نتایج آنالیز نمودارهای رایج ارزیابی پتروفیزیکی مخزن.
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جدول 2میانگین خواص پتروفیزیکی با استفاده از نمودارهای رایج ارزیابی پتروفیزیکی مخزن دردوحالت با اعمال و بدون اعمال حدود
برش برای چاههای  Aو .B
بدون اعمال حدود برش مناطق نفتخیز جنوب
ستون مفید اشباع
هیدروکربن آب ()%
()m

با اعمال حدود برش مناطق نفتخیز جنوب

تخلخل
()%

NET TO
GROSS

ستون مفید
هیدروکربن
()m

اشباع آب تخلخل
()%
()%

NET TO
GROSS

پارامتر
بازه عمقی ()M

0/05

81/8

8/7

1

0

0

0

0

(چاه 2748-2752/2 )A

0/643

32/5

14/8

1

0/581

29/6

17/7

0/683

(چاه 2652/065-2659/074 )B

همانطورکــه در جــدول  2در حالــت بــدون اعمــال

بــرای تخلخــل مفیــد و اشــباع آب نتیجــه میگیریــم کــه

بــرای چــاه  Aو  Bتخلخــل مفیــد میانگیــن  8/7و %14/8

نشــاندهنده وجــود هیدروکربــور بــا اشــباع آب خیلــی

حــدود بــرش مناطــق مشــاهده میگــردد ،بهترتیــب

روش نمودارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن

و اشــباع آب  81/8و  %32/5بــوده کــه نشــاندهنده

بــاال و مــدل  T_Sنشــاندهنده وجــود هیدروکربــور بــا

ایــن بازههــا میباشــد.

تخلخــل مفیــد محاســبه شــده متعلــق ب ـهروش  T_Sبــا

وجــود مقــدار کمــی هیدروکربــور بــا اشــباع بــاالی آب در

مقایسه آنالیز روشهای ذکر شده

درایــن قســمت نتایــج دو تــا روش بــرای بازههــای

عمقــی ذکــر شــده بــا هــم مقایســه شــده ودر جــدول
( 3و  )4نشــان داده شــدهاند .براســاس جــدول ،3

بیشــترین تخلخــل مفیــد محاســبه شــده متعلــق بــه
روش  T_Sبــا مقــدار  %15/2و کمتریــن مقــدار آن مربــوط

بــه روش نمودارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن
بــا مقــدار  %8/7میباشــد .درخصــوص اشــباع آب نیــز
روش نمودارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن بــا
مقــدار  %81/8بیشــترین و روش  T_Sبــا مقــدار %43

کمتریــن مقــدار را محاســبه کردهانــد .درخصــوص
ســتون مفیــد هیدروکربنــی نیــز روش  T_Sبــا مقــدار
 ،0/344 mبیشــترین و روش نمودارهــای رایــج ارزیابــی

پتروفیزیکــی مخــزن بــا مقــدار  ،0/05 mکمتریــن مقــدار
را محاســبه کردهانــد .بــا توجــه بــه مقادیــر محاســبه شــده

اشــباع آب کــم میباشــند .براســاس جــدول  ،4بیشــترین
مقــدار  %20/2و کمتریــن مقــدار آن مربــوط بــه روش

نمودارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن بــا
مقــدار  %14/8میباشــد .درخصــوص اشــباع آب نیــز

روش نمودارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن بــا
مقــدار  %32/5بیشــترین و روش  T_Sبــا مقــدار %16/2

کمتریــن مقــدار را محاســبه کردهانــد .درخصــوص
ســتون مفیــد هیدروکربنــی نیــز روش  T_Sبــا مقــدار
 ،1/077 mبیشــترین و روش نمودارهــای رایــج ارزیابــی

پتروفیزیکــی مخــزن بــا مقــدار  ،0/643 mکمتریــن مقــدار
را محاســبه کردهانــد .بــا توجــه بــه مقادیــر محاســبه شــده

بــرای تخلخــل مفیــد و اشــباع آب نتیجــه میگیریــم کــه

روش نمودارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن
نشــاندهنده وجــود هیدروکربــور بــا اشــباع آب خیلــی

بــاال و مــدل  T_Sنشــاندهنده وجــود هیدروکربــور بــا
اشــباع آب کــم میباشــند.
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جدول  3مقایسه نتایج بهدست آمده با استفاده از هر دو روش در حالت بدون اعمال حدود برش مناطق برای بازه
عمقی  2748 m -2752/2حفار در چاه .A
بدون اعمال حدود برش مناطق نفتخیز جنوب
ستون مفید هیدروکربن ) (mاشباع آب ( )%تخلخل ()%

خواص

NET TO
GROSS

روش

0/344

43

15/2

1/00

مدل توماس اشتیبر

0/05

81/8

8/7

1/00

نمودارهای رایج ارزیابی پتروفیزیکی مخزن

جدول  4مقایسه نتایج بهدست آمده با استفاده از هر دو روش در حالت بدون اعمال حدود برش مناطق برای بازه عمقی
 2659/075تا  2652/065 mحفار در چاه .B
بدون اعمال حدود برش مناطق نفتخیز جنوب
خواص

تخلخل ()%

NET TO
GROSS

1/077

16/2

20/2

1/00

مدل توماس اشتیبر

0/643

32/5

14/8

1/00

نمودارهای رایج ارزیابی پتروفیزیکی مخزن

ستون مفید هیدروکربن ( )mاشباع آب ()%

نتيجهگيري

بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده در جــداول

وشــکلهای بــاال نتایــج زیــر حاصــل میشــود :

 -1ماسـههای شــیلی الیـهای نــازک الیــه توانایــی ذخیــره
وتولیــد هیدروکربــن را دارا میباشــند زیــرا مشــاهده شــد

کــه در روش تومــاس چــاه  Aدر حالــت بــدون اعمــال
حــدود بــرش دارای  %43و چــاه  Bدارای  %16/2اشــباع
آب میباشــد ،کــه ایــن نتایــج نشــاندهنده وجــود

هیدروکربــن در ایــن الیههــا میباشــند.

 -2کــم بــودن ضخامــت الیههــای ماســه و شــیل در
توالــی ماســههای شــیلی الیــهای و کــم بــودن قــدرت

تفکیــک قائــم نمودارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی
مخــزن ،مطالعــه ایــن گونــه توالیهــا را بــا اســتفاده
از آنالیــز نمودارهــای مذکــور مشــکل و یــا ناممکــن

میســازد .بــه علــت کــم بــودن قــدرت تفکیــک قائــم

ایــن نمودارهــا نتایــج ارزیابــی دچــار خطــا شــده و

پارامترهــای پتروفیزیکــی محاســبه شــده بــا خطــای بــاال
محاســبه شــده و ممکــن اســت هیدروکربــن موجــود در

ایــن الیههــا نادیــده گرفتــه شــود .بهطــور مثــال پــس از

روش

انجــام محاســبات و مقایســه بیــن روش تومــاس اشــتیبر

و روش نمودارهــای رایــج ارزیابــی پتروفیزیکــی مخــزن

بــرای چــاه  Aمشــاهده شــد کــه در حالــت بــدون اعمــال

حــدود بــرش مناطــق ،میــزان تخلخــل و اشــباع آب در
روش تومــاس اشــتیبر بهترتیــب  %6/5زیادتــر و %38/8

کمتــراز روش نمودارهــای رایــج بیشــتر محاســبه شــده
اســت .در مــورد چــاه  Bایــن اختــاف در تخلخــل بــه

 %5/4و در میــزان اشــباع آب بــه  %16/3رســیده اســت.

 -3مــدل تومــاس اشــتیبر ،روشــی اســت کــه بــا اســتفاده
از آن میتــوان بــا دقــت باالیــی خصوصیــات پتروفیزیکــی
ماســههای شــیلی الیــهای ،نظیــر تخلخــل و اشــباع

ســیاالت را محاســبه کــرد.
تقدیر و تشکر

از زحمــات فــراوان همــکاران از اداره پتروفیزیــک شــرکت

مناطــق نفتخیــز جنــوب تشــکر میکنیــم کــه مــا را در
جمـعآوری اطالعــات پتروفیزیکــی و زمینشناســی یــاری
نمودهانــد.
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