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 چكيده

اشباع شدگي آب در سازندهاي هيدروكربن مقدارضريب سيمان شدگي از پارامترهاي كليدي در محاسبه  
دار است. اين ضريب با استفاده از آناليز مخصوص بر روي مغزه هاي گرفته شده از اليه يا سازند مخزني در 

 يكحين حفاري تعيين ميشود. مطالعات انجام شده بر روي اين فاكتور عموماً در يك ميدان و براي استفاده در 
اي  ناحيهسازندهاي مخزني ايالم و سروك در با بررسي داده هاي موجود از  مطالعه. در اين منطقه است

تنها از مدل خطي آرچي تبعيت مشاهده شد كه داده هاي آزمايشگاهي مغزه ها  متشكل از چندين ميدان نفتي
در  رد.نميكنند و بسته به دامنه تغييرات تخلخل مي توان از مدل تركيبي آرچي و بورايي براي برازش استفاده ك

نهايت هم به كمك توابع رياضي با ادغام اين دو مدل يك الگو براي محاسبه ضريب سيمان شدگي بر حسب 
  تخلخل در ناحيه بسط داده شد. 

  سيمان شدگي، اشباع شدگي، آرچي، فاكتور مقاومت الكتريكي سازند ضريبواژه هاي كليدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 پژوهشگاه صنعت نفت- مسئول پروژه 1
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  مقدمه  .1
 ]1[بر اساس رابطه آرچي ضريب مقاومت سازند نسبت مقاومت سازند به مقاومت آبي است كه سازند را اشباع نموده است. 

  :است زيرتميز و عاري از شيل مطابق رابطه (ماسه سنگي) ارتباط ميان ضريب مقاومت  و تخلخل يك سازند 
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). آرچي با بررسي نمونه هاي مختلف مالحظه كرد كه ميزان m–مي خطي است با شيب( اين رابطه در يك مقياس لگاريت
  ) بستگي به درجه سيمان شدگي ماسه سنگ دارد لذا وي اين ضريب را ضريب سيمان شدگي ناميد.- mخط (اين شيب 

و    ]٢[روترزكاو است. اما محققاني مثل پورتر  F=1% برابر 100در رابطه آرچي فرض اينست كه محل تقاطع خط در  تخلخل  
لذا رابطه جامع  است. 1نبوده و گاهي بيشتر و گاهي كمتر از  1نشان دادند كه در برخي مواقع عرض از مبداء اين خط ] ٣[وينسور 
  پيشنهاد شد: تر زير 
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 مي شود كه تابعي از نوع و توزيع ابعاد تخلخل در سنگ است. گفته )tortuosity factor( پيچاپيچياصطالحاٌ ضريب  aكه به 

به عنوان است.  1,4(در نمونه هاي تركدار) و با احتمال بيشتري  1حداقل  aنظر تئوري نشان داد كه مقدار ] از ۴[آديسومارتا 
  .]5[شده است ارايها و كربناته ) اشاره كرد كه براي ماسه سنگها4) و (3مي توان به روابط (نمونه 
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سازندهاي ماسه سنگي  و 2در سازندهاي كربناته داراي تخلخل حفره اي بيشتر از  mدر عمل و تجربه ثابت شده كه مقدار 
  ].6است[ 2شيل دار و يا كربناته شكافدار كمتر از 

در تمامي نمونه ها بدست مي آيد حال آنكه ممكن است  mقابل ذكر است كه در تمامي روابط ارايه شده فقط يك مقدار براي 
پديده هاي مختلفي مثل تخلخل حفره اي، شكستگي و ... وجود داشته باشد كه در هر كدام در اينتروال مورد ارزيابي پتروفيزيكي 

ر و جوابگو نبودن رابطه ساده آرچي، يكسري روابط تجربي براي محاسبه ضريب سيمان متفاوت است. به همين منظو m مقدار
به صورت تابعي از تخلخل ارايه شده است. از جمله  mفرض شده و  1برابر با  aشدگي ارايه شده است. در همه اين روابط ضريب 

  ] اشاره كرد.11] و بورايي [10مون []، فاك و 9]،نئواستيدتر[8نوگنت []،7اين روش ها مي توان به رابطه ستهي [
در اين مطالعه ما با استفاده از داده هاي مغزه موجود از سازندهاي مخزني ايالم و سروك و با استفاده رابطه آرچي و نيز رابطه 

   ارايه نموديم.تجربي بورايي مدلي تركيبي را براي ضريب سيمان شدگي  در ناحيه اي متشكل از چندين ميدان نفتي 
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 اطالعات موجود از نمونه هاي مغزه  .2

سازندهاي مخزني ايالم، سروك و فهليان  دربردارنده وچهار ميدان نفتي در جنوب غربي ايران  متشكل ازناحيه مورد مطالعه  
در از اين تعداد حلقه از چاهها، مغزه گيري شده كه  9حلقه چاه حفاري شده (تا زمان انجام اين مطالعه) در  20است. از حدود 

در نمونه  و تخلخل از اليه هاي ايالم و سروك نمونه گيري شده است. نتايج آزمايش تعيين ضريب مقاومت الكتريكي آنهاتا از  شش
  نشان داده شده است. 1اليه مخزني در شكل  اين دوهاي مربوط به 

  

  
  سروك بر حسب تخلخل در اليه هاي ايالم و : نتايج آزمايش فاكتور مقاومت سازند  1شكل

  

  تحليل داده هاي مغزه .3
مي توان آنها را به دو گروه كلي دسته بندي كرد.  گروه اول داده هاي با تخلخل در اين شكل بر اساس پراكندگي داده ها  

كتور مقاومت سازند را بر حسب گروه اول يك روند افزايشي خطي از فا درصد. 8درصد و گروه دوم با تخلخلي كمتر از  8بيش از 
  اما گروه دوم هيچ روند خاصي را از خود نشان نمي دهند. تخلخل نشان مي دهند (به عبارتي از رابطه آرچي تبعيت مي كنند)
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  : تفكيك داده هاي مغزه به دو گروه پرتخلخل و كم تخلخل2شكل

) بهترين همپوشاني و برازش را a=1(و  m=2ي با ضريب براي گروه نخست كه شامل داده هاي با تخلخل باال هستند مدل آرچ
  . )3(شكل  نشان مي دهد

مشاهده را ترسيم كنيم و فراواني نماي آن محاسبه كرده ) a=1در كليه نمونه هاي متعلق به اين گروه (با فرض  را m اگر مقدار
  ).4نشان مي دهند ( شكل  را از خود 2نزديك به خيلي  توزيع نرمال با ميانگينيك  mمقادير  شود كهمي 
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  ) بر داده هاي گروه يك در مقياس لگاريتميa=1 & m=2برازش مدل خطي آرچي با ضرايب ( :3شكل

  
  در گروه داده هاي پرتخلخل m: توزيع مقادير 4شكل

درصد) نمي توان از رابطه آرچي استفاده نمود چون پراكندگي داده ها كار برازش معادله  8درگروه دوم داده ها (با تخلخل زير 
به اين نتيجه رسيديم  ]10بورايي [ رابطه به ويژه. با مطالعه و بررسي مدل هاي تجربي مختلف ارايه شده خطي را ناممكن مي سازد
 بر اساس رابطه آرچي (بارا  mمقادير شان مي دهد به همين خاطر با اين گروه از داده هاي ما ن خوبي راكه مدل بورايي همخواني 

تخلخل هاي پايين) از منحني شبيه به  رابطه  (بويژه در روند داده ها. نموديمدر برابر تخلخل رسم ) محاسبه كرده و a=1فرض 
  معادله اين منحني عبارت است از:  بورايي تبعيت مي كنند .
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)092.0(
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m 

درصد) نشان  8خوبي را براي داده هاي گروه دوم (تخلخل كمتر از بسيار اين مدل برازش ديده  مي شود  5چنانچه در شكل 
  .مي دهد
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  برازش بسيار خوب مدل بورايي بر داده هاي گروه دوم (كم تخلخل): 5شكل

خلخل بخوبي مشاهده مي شود كه داده ها بر حسب ت ضريب مقاومت سازند -و بورايي در نمودار تخلخل آرچيبا رسم دو مدل 
زير براي تعيين ضريب سيمان شدگي در اليه هاي ايالم و  ،الگوي 6شكل در نهايت و با توجه به از دو مدل فوق پيروي مي كنند. 

  د.شسروك براي ميادين واقع در ناحيه مورد مطالعه پيشنهاد 

)6( 
 <=10 %   

)092.0(

17.0
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m 

  <10 %    2m 

براي تخلخل هاي كم متغيير بوده و تابعي از تخلخل است ولي در تخلخل هاي باالتر به  mچنانچه ديده مي شود  مقدار         
 براي   mاستفاده شود، مقدار  mو براي اينكه از يك رابطه كلي براي محاسبه با توجه به روابط فوق صورت يك مقدار ثابت است لذا 

با استفاده از روابط  سپس بر حسب تخلخل ترسيم گرديددر نموداري  و محاسبه شد درصد م 10تخلخل هاي كمتر و بيشتر از همه 
  ):6بدست آمد (شكل  آنرياضي معادله زير براي برازش بر 

)7( )21.41exp(98.02 29.1m 
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در سازندهاي ايالم و سروك در ناحيه مورد مطالعه ارايه  mمدل قابل استفاده براي تعيين پارامتر به عنوان  رابطهدر نهايت اين 
  گرديد.

  

  
  در ناحيه مورد مطالعه و بورايي براي سازندهاي ايالم و سروك آرچيتركيب دو مدل : 6شكل
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  ناحيه مورد مطالعه: مدل نهايي بدست آمده براي ضريب سيمان شدگي سازندهاي ايالم و سروك در 7شكل

  نتيجه گيري .4
  با  بررسي داده هاي مغزه موجود از سازندهاي ايالم و سروك در ميادين واقع در ناحيه مورد مطالعه مشخص گرديد

براي محاسبه ضريب  كه فاكتور مقاومت سازند رابطه ساده خطي با تخلخل نداشته و لذا نمي توان از معادله آرچي
 وال هاي مخزني ايالم و سروك استفاده كرد.سيمان شدگي براي كل اينتر

  با تفكيك داده ها به دو گروه با تخلخل كم و زياد توانستيم مدل هاي خطي آرچي و تجربي بورايي را بر آنها برازش
 كنيم.

)6(  
 <=10 %   

)092.0(
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m 

  <10 %    2m 

  دو مدل بدست آمده را به منظور سهولت بكارگيري در هم ادغام كرده و با استفاده از توابع رياضي مدلي را بدست
   قادر به پوشش دادن نتايج دو مدل در دو بخش كم تخلخل و پر تخلخل بود.آورديم كه 

)7(  )21.41exp(98.02 29.1m 
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