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Qərbi Abşeron neft yatağının ehtiyatlarının qərb standartları üzrə təsnifatı aparılmış, onların paylanma histoqramları qurulmuş, həssaslıq analizi aparılmış, geoloji
risklərin qiymətləndirilməsi istiqamətində tədqiqatlar həyata keçirilmişdir. Bu da öz
növbəsində yataqların işlənməsi üçün layihələrin səmərəli tərtibatına əlverişli şərait
yaradır.
Açar sözlər: yataq, hasilat, işlənmə, karbohidrogen ehtiyatları, diaqram, geoloji risk.
Giriş
Məlumdur ki, neft-qaz sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq ehtiyatların etibarlılığının
təmin olunması ən aktual məsələlərdən biridir. Hazırkı dövrdə bu məsələnin həlli ənənəvi
üsullarla bərabər beynəlxalq standartların normalarına uyğun aparılması risklərinin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədardır.
Ehtiyatların qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif təsnifat üsullarından, o cümlədən, qərb
standartlarından istifadə olunur. Bu təsnifata görə ehtiyatlar onların mənimsənilmə mümkünlüyünün qiymətləndirilməsinə görə “sübut olunmuş”, “ehtimal edilən” və “mümkün olan”
kateqoriyalara bölünür [1, 2, 4,7].
Məsələnin qoyuluşu
Təsdiq olunmuş (sübut olunmuş) ehtiyatların çıxarılma mümkünlüyü 90%, ehtimal edilən
– 50%, mümkün olan ehtiyatların çıxarılma mümkünlüyü isə çox kiçik – 10%-ə bərabərdir.
Təsdiq olunmuş” (sübut olunmuş) ehtiyatlar (1P) – geoloji-geofiziki məlumatlara əsasən
tam öyrənilmiş, istismar üsulları əsaslandırılmış, kifayət qədər sənaye əhəmiyyətli çıxarılabilən ehtiyatlara malik kəşf edilmiş yataqların ehtiyatlarıdır.
“Ehtimal olunan ehtiyatlar” (2P) – geoloji-geofiziki məlumatlara əsasən çıxarılması 50%
mümkün ola bilən təsdiq edilməmiş ehtiyatların miqdarıdır. Bu ehtiyatların həcmi “Təsdiq
olunmuş ehtiyatlar”dan az, “Mümkün olan ehtiyatlar”dan isə çox olur.
“Mümkün olan ehtiyatlar” (3P) – geoloji-geofiziki məlumatlardan kənarda qalan, çıxarılması ən azı 10%-ə qədər ola biləcək təsdiq edilməmiş ehtiyatların miqdarıdır.
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Yatağın işlənməsi dövründə tətbiq olunan ehtimal üsulları üçün həmin ehtiyat həcmləri
uyğun olaraq P(90), P (50), P (10) şəklində göstərilir.
Bütün üsulların tətbiqi ilə ehtiyatların qiymətləndirilməsində özünəməxsus qeyri-müəyyənlik mənbələri vardır. Belə qeyri-müəyyənliklərin səviyyəsi istifadə olunan məlumatların
keyfiyyət və kəmiyyətindən asılı olur.
Karbohidrogen ehtiyatlarının hesablanmasında yeni qazılmış quyular yerləşən horizontda (blokda) neftli-qazlı sahənin dəqiq təyin edilməsi, hesablama parametrlərinin düzgün əsaslandırılması, su-neft koturunun qiymətinin müəyyən ediməsi, quyuların sınaq məlumatlarının
təhlili, hesablama planlarının tərtibi və s. məsələlərin həllində qeyri-müəyyənliklər yaranır.
Qeyri-müəyyənliklərin öyrənilməsi, müəyyənləşdirilməsi risklərin qiymətləndirilməsinə imkan verir.
Xüsusən neftli sahə, effektiv qalınlıq kimi hesablama parametrlərinin təyini və əsaslandırılması zamanı meydana çıxa bilən risklərin qiymətləndirilməsi və həssaslıq analizinin aparılması mühüm rol oynayır.
Həll üsulları
Tədqiqat işində “Crystall ball” proqramının köməyi ilə Qərbi Abşeron neft yatağının ehtiyatları hesablanmış və həssaslıq analizi aparılmış, tornado və geoloji risklərin qiymətləndirilmə diaqramı qurulmuşdur. Analizin aparılması üçün ilkin olaraq giriş parametrlərin qiymətləri daxil edilmişdir (neftli sahə, effektiv qalınlıq, məsaməlik, neftin sıxlığı, neftlədoyma
əmsalı və neftin çevirmə əmsalı) [ 3, 5, 6].
QD horizontunun hesablama parametrlərində neftlilik sahəsi quyulardan alınan sənaye
əhəmiyyətli neft axımı və mədən geofiziki tədqiqatların nəticələrinə görə qəbul olunmuşdur.
Effektiv qalınlıq 39 saylı quyunun məlumatına görə minimum qiyməti 2 m, bütün yatağı
açmış quyuların məlumatlarına görə orta qiyməti 22,7 m, 38 saylı quyunun karotaj məlumatlarına görə maksimum qiyməti 46 m qəbul edilmişdir. Məsaməlik və neftlədoyma əmsalı
yataqda qazılmış quyuların məlumatlarına əsaslanıb (cədvəl 1).
Cədvəl 1. QD horizont üzrə ehtiyatın hesablama parametrləri

Effektiv
qalınlıq,
m

Məsamə
lik, %

Qazın
sıxlığı,
q/sm3

Neftlə
doyma,
%

Çevirmə
əmsalı

Lay
neftində
qazın
tutumu,
m3/t

Qiymət

Neftlilik
sahəsi,
min m2

Minimum

2866

2

0.19

0.914

0.64

0.907

32

Baza

8558

22.7

0.21

0.914

0.66

0.907

36

Maksimum

23318

46

0.22

0.915

0.68

0.907
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QA horizontunun hesablama parametrlərində neftlilik sahəsi də eyni QD horizontunda
olduğu kimi quyulardan alınan sənaye əhəmiyyətli neft axımı və mədən geofiziki tədqiqatların nəticələrinə görə qəbul olunmuşdur. Effektiv qalınlıq 174 saylı quyunun məlumatına görə
minimum qiyməti 1 m, bütün yatağı açmış quyuların məlumatlarına görə orta qiyməti 27 m,
169 saylı quyunun karotaj məlumatlarına görə maksimum qiyməti 45 m qəbul edilmişdir.
Məsaməlik və neftlədoyma əmsalı yataqda qazılmış quyuların məlumatlarına əsaslanmışdır
(cədvəl 2).
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Cədvəl 2. QA horizont üzrə ehtiyatın hesablama parametrləri
Qiymət
Minimum
Baza
Maksimum

Neftlilik
sahəsi,
min m2
2080
2606
13954

Effektiv
qalınlıq,
m
1
27
45

Neftlə
doyma,
%
0.64
0.66
0.68

Məsaməlik,
%
0.19
0.21
0.22

Neftin
sıxlığı,
q/sm3
0.915
0.916
0.916

Çevirmə
əmsalı
0.907
0.907
0.907

Lay neftində
qazın tutumu,
m3/t
34
38
42

Nəticədə, Qərbi Abşeron yatağı üzrə neft ehtiyatlarının (şəkil 1) və neftdə həll olmuş qaz
ehtiyatlarının (şəkil 2) paylanması qrafiki qurulmuşdur və P90, P50, P10 qiymətləri alınmışdır.

Şəkil 1. Qərbi Abşeron yatağı üzrə neft ehtiyatlarının paylanması

Şəkil 2. Qərbi Abşeron yatağı üzrə həll olmuş qaz ehtiyatlarının paylanması
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Qərbi Abşeron yatağının ehtiyatlarının “Crystall ball” proqramı ilə hesablanmış yeni qiymətləri (baza variantı) həcm üsulu ilə hesablanmış qiymətləri ilə, eləcə də 6 GK formasında
təsdiq olunmuş qiymətlərlə müqayisə edilmişdir. Hər iki üsul ilə dəqiqləşdirilmiş ehtiyatların
cəmi xətası 0,9%-dir. Qiymətlərin müqayisəsi göstərir ki, həcm üsulu ilə hesablanmış ehtiyatların həcminin artmasına neftlilik sahəsi və layların effektiv qalınlığı parametrləri təsir
göstərmişdir. Həssaslıq analizinin nəticələri də bir daha bunu təsdiqləyir. Belə ki, QD lay
dəstəsində QA lay dəstəsinə nisbətən bu göstəricilərin qiyməti 3 dəfə böyükdür.
Göstərilən nəticələrdən istifadə edərək, həssaslıq diaqramı qurulub. Həsaslıq analizləri
dedikdə qeyd olunan geoloji-mədən parametrlərin qiymətlərinin işlənmə nəticələrinə təsiri
nəzərdə tutulur ki, bu da risklərin qiymətləndirilməsi üçün çox əhəmiyyətlidir. Diaqram ehtiyatlara təsir edən bütün parametrlərin təsir dərəcəsini faiz ilə göstərir. Qərbi Abşeron yatağında neft ehtiyatlarının (şəkil 3) və neftdə həll olmuş qaz ehtiyatlarının (şəkil 4) həssaslıq
analizi diaqramlarında QD horizontunun effektiv qalınlığı (42,3%) və neftlilik sahəsi
(32,5%) ən böyük təsir göstərən parametrlərdir. QA horizontunun effektiv qalınlığı (12,1%)
və neftlilik sahəsi (12%) təsir göstərir. Diğər parametrlər isə (məsaməlik, neftlədoyma, neftin
sıxlığı və s) isə çox aşağı təsir dərəcəsinə malikdir.

Şəkil 3. Qərbi Abşeron yatağı neft ehtiyatları üzrə həssaslıq analizi
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Şəkil 4. Qərbi Abşeron yatağı üzrə həll olmuş qaz ehtiyatları üzrə həssaslıq analizi

Geoloji-mədən parametrlərin neft ehtiyatlarına təsir səviyyələrinin qiymətləndirilməsi
məqsədilə neft ehtiyatları (şəkil 5) və neftdə həll olmuş qaz ehtiyatları (şəkil 6) üçün tornado
diaqramları tərtib olunmuşdur. Bu diaqramlar vasitəsilə geoloji-mədən parametrlərinin ehtiyatların həcminə təsir dərəcəsi qiymətləndirilmişdir.
Diaqaramlardan göründüyü kimi ehtiyatların həcminə əsasən neftlilik sahəsi və effektiv
qalınlıq təsir edir. Bu parametrlərin minimal qiymətlərinə görə neft və həll olmuş qaz ehtiyatlarının həcmində azalma riski vardır. Yəni, geoloji ehtiyatların azalma səbəbi kimi bu geoloji-mədən parametrlərinin geniş intervalda dəyişməsini göstərmək olar.
Bütun bu işləri apardıqdan sonra geoloji risklərin qiymətləndirilməsi üçün həmin meyarların ehtiyatlara təsir dərəcəsi və risklərin asılılığını əks etdirən diaqramlar tərtib olunmuşdur.
Qərbi Abşeron yatağı neft ehtiyatları (şəkil 7) və həll olmuş qaz ehtiyatları (şəkil 8) üzrə
geoloji risklərin qiymətləndirilmə diaqramlardır. Diaqramlarda risklər 5 səviyyədə qiymətləndirilib: 0-5% çox aşağı, 5-10% aşağı, 10-20% orta, 20-30% yüksək, 30%-dən yuxarı olduqda çox yüksək səviyyə.
𝐴 = (𝑥
̅̅̅̅̅
hes − 𝑥min )/(𝑥max − 𝑥min )
𝐵 = (𝑥
̅̅̅̅̅̅̅
baza − 𝑥min )/(𝑥max − 𝑥min )
Əgər ̅̅̅̅̅̅̅
𝑥baza < ̅̅̅̅̅
𝑥hes < 𝑥max olarsa, risk 𝐴2 /𝐵 düsturu ilə hesablanır.
Əgər ̅̅̅̅̅̅̅
𝑥baza > ̅̅̅̅̅
𝑥hes > 𝑥max olarsa, risk (1 − 𝐴)2 /(1 − B) düsturu ilə hesablanır.
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Neft ehtiyatları , min ton
QD Sahə, min m2

QD Effektiv qalınlıq, m

27,5%

39,3%

32,2%

34,2%

QA Sahə, min m2

17,6%

QA Effektiv qalınlıq, m

19,1%

25,8%

16,2%

QD Məsaməlik

3%

2%

QA Məsaməlik

2%

1%

QD Neftlədoyma

1%

1%

QA Neftlədoyma

0.3%

0,3%

QD Neftin sıxlığı, q/sm3

0,03%

0,03%

QA Neftin sıxlığı, q/sm3

0,02%

0,01%

QD Həcm əmsalı

0,01%

0,01%

QA Həcm əmsalı

0,01%

0,01%

QD qaz amili, m3/ton

QA Qaz amili, m3/ton

Şəkil 5. Qərbi Abşeron yatağı neft ehtiyatları üzrə Tornado diaqramı
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Qaz eh tiyatlar ı, m ln m 3

QD Sahə, min m2

QD Effektiv qalınlıq, m

26,9%

38,5%

31,6%

33,5%

QA Sahə, min m2

18,2%

QA Effektiv qalınlıq, m

19,8%

29,5%

16,8%

QD qaz amili, m3/ton

3,4%

3,5%

QD Məsaməlik

3%

2,3%

QA Qaz amili, m3/ton

2%

2,1%

QA Məsaməlik

1,7%

1,3%

QD Neftlədoyma

1%

1,1%

QA Neftlədoyma

0,3%

0,3%

QD Neftin sıxlığı, q/sm3

0%

0,05%

QA Neftin sıxlığı, q/sm3

0,01%

0,04%

QD Həcm əmsalı

0,03%

0,02%

QA Həcm əmsalı

0,03%

0,02%

Şəkil 6. Qərbi Abşeron yatağı həll olmuş qaz ehtiyatları üzrə Tornado diaqramı
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Şəkil 7. Qərbi Abşeron yatağı neft ehtiyatları üzrə
geoloji risklərin qiymətləndirilmə diaqramı

Şəkil 8. Qərbi Abşeron yatağı həll olmuş qaz ehtiyatları üzrə
geoloji risklərin qiymətləndirilmə diaqramı

Hər iki diaqrama diqqət yetirsək 4 parametrin riskinin digərlərindən daha böyük olduğunu
görərik. Bu parametrlər QD horizontunun sahəsi və effektiv qalınlığı, QA horizontunun
neftlilik sahəsi və layların effektiv qalınlığıdır. Bu parametrlərin hər biri orta səviyyəli risk
kimi qiymətləndirilir. Digər parametrlərin riski (qaz amili, məsaməlik, neftlədoyma və neftin
sıxlığı) çox aşağı səviyyəli risklər kimi qiymətləndirilmişdir.
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Nəticə
Müasir mədən geologiyasının prioritet məsələlərindən biri hesab edilən karbohidrogen
yataqlarının geoloji risklərinin və qeyri-müəyyənliklərinin qiymətləndirilməsinə həsr olunmuşdur. Tədqiqat işində Qərbi Abşeron yatağının neft və həll olmuş qaz ehtiyatları “Crystall
ball” proqramı vasitəsilə hesablanmış, həssaslıq analizi aparılmış, Tornado diaqramı və geoloji risklərin qiymətləndirilmə diaqramı qurulmuşdur ki, bu da yataqların səmərəli işlənmə
layihələrinin tərtib edilməsinə şərait yaradacaqdır.
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Резюме
Мамедова И.М., Керимов С.В., Сулейманова В.М., Гейдарлы С.О.
Расчет запасов углеводородов на основе западных стандартов,
оценка геологических рисков и неопределенностей на примере
месторождения Гарби Абшерон
Проведенa классификация запасов месторождения Гарби Абшерон на основе западных стандартов. С этой целью построены гистограммы, отражающие распределение запасов нефти и растворенного газа, проведены анализ чувствительности, а также
исследования в области оценки геологических рисков, что в свою очередь создает условия для составления рациональных проектов разработки месторождений.
Ключевые слова: месторождение, добыча, разработка, запасы углеводородов, диаграмма, геологические риски.
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Summary
Mammadova I.M., Karimov S.V., Suleymanova V.M., Heydarli S.O.
Account of hydrocarbon reserves according to western
standards and evaluation of geological risks and uncertainties
based on the field of Garbi Absheron
Oil field reserves of Garbi Absheron have been classified by western standards. With this
purpose the histograms, demonstrated distribution oil-gas reserves, have been constructed,
sensitivity analysis also studies on evaluation geologic risks have been carried out, what
creats additions for designing rational projects in fields development.
Key words: field, production, development, hydrocarbon reserves, diagram, geological risk.
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