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چكيده
از روشهــای متــداول بــرای اندازهگیــری تراوایــی ،اســتفاده از دادههــای چاهآزمایــي و نمونههــای مغــزه ميباشــد .در آزمایشــگاه
بــه دلیــل هزینــه کــم و ســرعت عمــل بــاال ،اغلــب تراوایــی مطلــق گاز نمونههــای پــاگ اندازهگیــری ميشــود .تراوایــی گاز در
محیــط متخلخــل بــه فشــار متوســط تزریــق و نــوع گاز وابســته اســت و بــا تغییــر آنهــا نتایــج متفاوتــي بهدســت ميآیــد .بنابرایــن
اندازهگیــری تراوایــی بــا اشــباع کامــل نمونــه از مایــع و یــا تعییــن تراوایــی معــادل مایــع (تراوایــی کلینکنبــرگ) امــری ضــروری
ميباشــد .در ایــن پژوهــش از مجمــوع  1245داده تخلخــل و تراوایــی حاصــل از آنالیــز مغــزه ســازندهای کربناتــه کنــگان و داالن،
تعــداد  111نمونــه کــه تراوایــی آنهــا در 4فشــار متفــاوت اندازهگیــری شــده ،بــه منظــور رســم نمــودار فشــار در برابــر تراوایــی جهــت
محاســبه تراوایــی معــادل مایــع اســتفاده شــده اســت .ســپس در ایــن نمــودار ،شــیب خــط بــرازش شــده بــرای هــر نمونــه محاســبه
گردیــد و ضریــب تغییــرات بــرای شــیب نمونههــای موجــود در هــر گونــه ســنگی ،جهــت پیبــردن بــه میــزان پراکندگــی نمونههــا
محاســبه شــد .نتایــج حاصــل نشــان میدهــد کــه تعییــن گونــه ســنگی بــا روشهــای مــورد اســتفاده (وینلنــد ،شــاخص بخــش جریــان
و لورنــز) ،تأثیــر اندکــی در بهبــود نتایــج ایــن آزمایــش (تعییــن ضریــب کلینکنبــرگ) داشــته اســت .از میــان روشهــای مــورد اســتفاده
جهــت تعییــن گونهســنگی ،پارامترهــای موجــود در رابطــه شــاخص بخــش جریــان (تخلخــل ،تراوایــی و ماتریکــس) بهطــور مســتقیم و
بــدون اعمــال ضرایــب خاصــی در معادلــه کلینکنبــرگ بــر روی شــیب خــط حاصــل از بــرازش تراوایــی برحســب فشــار تأثیرگــذار بــوده
و بیشــترین همبســتگی را ایجــاد کــرده اســت .مقایســه نتایــج بــا دادههــای تراوایــی مایــع آزمایشــگاهی نشــان داد روش مــورد اســتفاده
نتایــج قابــل قبولــی در پیشبینــی مقادیــر تراوایــی مایــع ارائــه مینمایــد.
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سرشــت نمایی مخزن  1یکی از وظایف حیاتی در اکتشــاف
مخــزن و توســعه میــدان میباشــد .در ایــن راســتا ،تعییــن

تراوایــی از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــوده و همچنیــن

اندازهگیــری آن نســبت بــه ســایر خصوصیــات مخزنــی

دشــوارتر میباشــد .روشــهای متــداول تعییــن تراوایــی،

اندازهگیــری تراوایــی مطلــق هــوا و تراوایــی مطلــق مایــع
در حالــت اشــباع کامــل مغــزه اســت .در آزمایشــگاههای
مطالعــات مغــزه ،از گازهــا بهخصــوص هــوای خشــك،

بــه دلیــل راحتــي ،صــرف وقــت و هزینــه بســیار کــم،
امــکان اندازهگیــری در محــدوده بســیار وســیع تراوایــی،
ســرعت عمــل بــاال ،خنثــي بــودن گاز و عــدم واکنــش بــا

جنــس ســنگ و حساســیت کــم بــه تغییــرات دمــا ،جهــت

اندازهگیــری تراوایــی اســتفاده میگــردد [ .]1بــه دلیــل
تفــاوت در ماهیــت و حالــت گاز و مایــع ،تراوایــی مطلــق
ایــن دو ســیال متفــاوت بــوده و ایــن تفــاوت در ارزیابــي و

تولیــد نفــت و گاز از مخــازن تأثیرگــذار اســت .بنابرایــن از
تراوایــی تصحیــح شــده کلینکنبــرگ  1کــه معــادل تراوایی
مایــع ميباشــد در مطالعــات مخــزن اســتفاده ميگــردد

[ .]2کلینکنبــرگ در ســال  1940کشــف کــرد کــه

نتایــج تراوایــی هــوا بــه عنــوان جریــان عبــوری از مغــزه

بــا تراوایــی ســیال مایــع متفــاوت بــوده و اولــی همــواره
بزرگتــر از دومــی اســت .وی فــرض کــرد کــه ســرعت
ســیاالت مایــع در ســطح دانههــای ماســه صفــر و ســرعت

گازهــا محــدود اســت .بــه عبــارت دیگــر ،گازهــا روی
ســطح دانــه ماســه میلغزنــد .همچنیــن وی دریافــت

کــه در یــک محیــط متخلخــل معیــن ،بــا افزایــش فشــار
متوســط ،تراوایــی محاســبه شــده کاهــش مییابــد .فشــار

متوســط از جمــع دو فشــار باالدســتی و پاییندســتی
تقســیم بــر دو بــه دســت میآیــد [ .]3تعییــن تراوایــی
مایعــی چــون آب یــا نفــت مســتلزم اشــباع نمونــه ســنگ

بــا ســیال بــوده و نیازمنــد زمــان زیــادی میباشــد.

همچنیــن در اغلــب مــوارد تهیــه ســیال ســازند فرآینــد
دشــواری اســت .عــاوه بــر آن ممکــن اســت کــه ســنگ

بــا ســیال مصنوعــی (بــرای مثــال آبنمــک) وارد واکنــش
شــود .مجموعــه ایــن عوامــل لــزوم اندازهگیــری تراوایــی
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تصحیــح شــده کلینکنبــرگ (معــادل مایــع) بــر روی

نمونههــای ســنگ را نشــان میدهــد .خصوصیــات زمیــن
شناســی و پتروفیزیکــی نمونههــا در مخــازن کربناتــه بــه

دلیــل ناهمگنــی بــاال ،بســیار متفــاوت اســت .بنابرایــن
تفکیــک مخــازن بــه واحدهــای همگــن ســبب میشــود

رفتــار ایــن واحدهــا از نظــر تراوایــی شــبیه بهــم باشــد.

بــا وجــود اهمیــت چنیــن دســتهبندیهایی ،روشــی
اســتاندارد و پذیرفتــه شــده بــرای تعییــن ایــن گونههــای

ســنگی در جهــت کاهــش ناهمگنــی ســنگها وجــود

نــدارد .در ایــن پژوهــش ،تأثیــر تصحیــح کلینکنبــرگ بــر
روی نمونههــای ســازندهای کنــگان و داالن در بخــش
مرکــزی خلیــج فــارس مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

بــه دلیــل ناهمگنــی مخــزن مــورد مطالعــه ،گونههــای
ســنگی تعییــن گردیــد .ســپس پارامتــر ضریــب تغییــرات

بیــن شــیب منحنیهــای فشــار -تراوایــی نمونههــای
هــر گونهســنگی محاســبه شــد .ســه شــیوه مختلــف
تعییــن گونهســنگی وینلنــد ،شــاخص بخــش جریــان
3

و لورنــز بــه همیــن روش بررســی و پارامتــر ضریــب

تغییــرات مربــوط بــه شــیب نمونههــای موجــود در هــر

گونهســنگی بــا یکدیگــر مقایســه گردیــد تــا بهتریــن
روش تعییــن گونهســنگی بــرای آزمایــش و محاســبه
تصحیــح کلینکنبــرگ در ایــن مخــزن ناهمگــن مشــخص

گــردد.

زمینشناسی و چینهشناسی منطقه

بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه در حوضــه خلیــج
فــارس ،شــیلهای ســیلورین ســنگ منشــأ ذخایــر

عظیــم مخــازن نفــت و گاز کشــف شــده در حوضــه هــای
رســوبی پالئوزوئیــک صفحــه عربــی معرفــی شــدهاند [.]4

ایــن مخــازن شــامل مخــازن گازی کنــگان-داالن میادیــن
عظیمــی همچــون پــارس جنوبــی ،کنــگان ،نــار و دیگــر
میادیــن گازی جنــوب و جنــوب غربــی ایــران میباشــد.

بعــد از پرمیــن میانــی ،صفحــه کوچــک ایــران مرکــزی از
بلــوک اصلــی جــدا شــده و بــه ســمت شــمال

1. Reservoir Characterization
2. Klinkenberg
3. Flow Zone Indicator, FZI
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حرکــت کــرده و بیــن آنهــا اقیانــوس نئوتتیــس گســترش

رخســارههای شناســایی شــده بــا ناهمگونــی بســیار زیــاد

رســوبی خلیــج فــارس )جنــوب نئوتتیــس (رســوبگذاری

پــر انــرژی دانــه غالــب را شــامل میگــردد و فرآیندهــای

یافتــه اســت [ .]5در بخــش شــرقی صفحــه عربــی حوضــه
دریایــی بــدون انقطــاع بــا فورانهــای ضعیــف در طــول

پالئوزوئیــک باالیــی ،مزوزوئیــک ،پالئــوژن و نئــوژن
ادامــه داشــته اســت [ .]6در بخشهــای مذکــور ،درطــی
پرمیــن میانــی تــا پســین ،آب وهــوا بــه تدریــج گرمتــرو

خشــکتر شــده ،در نتیجــه پالتفــرم وســیع کربناتــه-
تبخیــری گســترش یافتــه و ســبب رســوبگذاری توالــی

ضخیــم کربناتــه -تبخیــری ســازندهای کنــگان -داالن
شــده اســت .ایــن کربناتهــا ،ســنگهای مخــازن

میادیــن بســیاری در خلیــج فــارس و نواحــی اطــراف

کــه تاکنــون کشــف شــدهاند را تشــکیل میدهنــد.
ســازندهای داالن-کنــگان بــه ســن پرمیــن -تریــاس بــا

لیتولــوژی ســنگ آهــک ،دولومیــت و انیدریــت (معــادل
ســازند خــوف صفحــه عربــی) در ایــن مطالعــه بررســی

گردیــده اســت [ 7و  .]8پــوش ســنگ ســازند کنــگان در
بــاال شــیل آغــار اســت کــه بــه تدریــج پــس از تهنشســت
ســازند کنــگان ظاهــر میگــردد .مــرز زیریــن ســازند
داالن بــا ســازند آواری فراقــون از نــوع پیوســته و تدریجــی

اســت .مطالعــات پیشــین حضــور یــک دگرشــیبی را در

مــرز پرمیــن -تریــاس اثبــات نمــوده اســت [ 9و .]10

از رخســارههای کــم انــرژی گل غالــب تــا رخســارههای
دیاژنــزی متنوعــی نیــز بــر آنــان تاثیــر گذاشــته اســت

[ .]11حضــور رخســارههای متنــوع و فرآیندهــای
دیاژنــری گوناگــون ســبب شــده تــا کیفیــت مخزنــی نیــز
در ایــن ســازندها در بخشهــای مختلــف متفــاوت باشــد.

محیطرســوبی شناســایی شــده بــرای ایــن ســازندها
یــک رمــپ کربناتــه کــم شــیب اســت .ســازندهای مــورد

مطالعــه از پاییــن بــه بــاال بــه بخشهــای مخزنــی  K4و
( K3داالن باالیــی) و  K2و ( K1ســازند کنــگان) تقســیم
میشــوند [ .]12واحــد  K5دولومیــت اســت کــه فاقــد

هرگونــه پتانســیل مخزنــی اســت و توســط انیدریــت

نــار بــا حــدود  30 mضخامــت از واحــد هیدروکربنــی
 K4جــدا شــده اســت .واحــد  K4کــه دولومیــت ،آهــک

و مقــداری انیدریــت اســت مخــزن اصلــی گاز محســوب

میشــود .واحــد  K4توســط چنــد متــر الیــه انیدریتــی از
واحــد  K3کــه عمدتـاً دولومیــت و آهــک دولومیتــی اســت
جــدا میشــود (شــکل ،1الــف) [ .]13میــدان گازی مــورد
مطالعــه در بخــش مرکــزی خلیــج فــارس قــرار گرفتــه

اســت (شــکل ،1ب).

شکل  -1الف :ستون چینهشناسی منطقه مورد مطالعه [ ]14و ب :موقعیت میدان []15
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دادههــای ایــن مطالعــه از یــک حلقــه چــاه واقــع در بخش
مرکــزی خلیــج فــارس مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

در ایــن پژوهــش ،تعــداد  1245داده تخلخــل و تراوایــی
حاصــل از آنالیــز مغــزه و تعــداد  111نمونــه کــه تراوایــی

آنهــا در 4فشــار متفــاوت اندازهگیــری شــده ،مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .تراوایــی مایــع نمونههــا بــا
اســتفاده از ســیال مایــع مصنوعــی مخــزن در آزمایشــگاه

اندازهگیــری گردیــد .ایــن تعــداد نمونــه بــه منظــور رســم

نمــودار فشــار در برابــر تراوایــی جهــت محاســبه تراوایــی
معــادل مایــع (معادلــه  ،)1اســتفاده شــده اســت .ســپس

در ایــن نمــودار ،شــیب خــط بــرازش شــده و عــرض از
مبــدأ آن بــرای هــر نمونــه محاســبه گردیــد و ضریــب
تغییــرات بــرای شــیب نمونههــای موجــود در هــر

گونهســنگی ،جهــت پیبــردن بــه میــزان پراکندگــی
نمونههــا محاســبه شــد .تعییــن گونههــای ســنگی

بــه روش وینلنــد ،شــاخص بخــش جریــان و لورنــز بــــر

مبنــــاى دادههــــاى تخلخـل و تراوایـــی انجام شده است.
()1

(Kg=kl+C (1 /pm

 :Klتراوایــی مایــع kg ،تراوایــی گاز C ،شــیب خــط
فشــار متوســط میباشــد.

و pm

نتایج
تصحیح کلینکنبرگ

اگــر نمــوداری از تراوایــی اندازهگیــری شــده برحســب

69

/pmا 1رســم و تــا نقطــه /pmا 1برونیابــی شــود (∞=)Pm
(معادلــه  ،)1ایــن تراوایــی تقریبـاً برابــر بــا تراوایــی ســیال
مایــع اســت (شــکل  .)2از شــیب ایــن خــط ضریــب

لغــزش گاز ( )bبهدســت میآیــد (معادلــه  .)2بنابرایــن

بــا اســتفاده از (معادلــه  )3میتــوان مقــدار تراوایــی
ســیال مایــع را محاســبه نمــود.
()2

4c `λ p m
=b
r

 ꞌcتقریبا برابر با  1است و  rشعاع منفذی میباشد.
()3

(Kl=kg (1+b /pm

 Klتراوایــی معــادل مایــع kg ،تراوایــی گاز b ،ضریــب
لغــزش گاز و  pmفشــار متوســط میباشــد.

ابتــدا تراوایــی مطلــق گاز بــرای  111نمونــه در  4فشــار
متفــاوت اندازهگیــری شــد .مقادیــر بیشــینه ،کمینــه و
میانگیــن تراوایــی نمونههــا در جــدول  1ذکــر شــده

اســت .ســپس نمــودار تراوایــی بــر حســب /pmا 1بــرای

نمونههــای ذکــر شــده رســم گردیــد .ســپس خطــی

بیــن تراوایــی گاز و فشــار بــرازش و ضریــب تعییــن

1

آن محاســبه شــد .شــیب خــط ( )cبــا اســتفاده از روابــط

آمــاری بــرای هــر نمونــه و پــس از تعییــن گونــه ســنگی

جهــت کاهــش ناهمگنــی مخــزن ،بــرای هــر گونه ســنگی
بهدســت آمــد و مقادیــر ضریــب تعییــن مجــدد بــرای

گونههــای ســنگی محاســبه گردیــد (جــدول  .)2در ایــن

بیــن تعــداد  5نمونــه خــارج از محــدوده ،حــذف شــدند.
همچنیــن جهــت پیبــردن بــه پراکندگــی نمونههــا،
انحــراف معیــار و میانگیــن نمونههــا بــرای محاســبه

ضریــب تغییــرات بــرای هــر گونهســنگی بهدســت آمــد.

شکل  2نمودار تغییرات تراوایی گاز با متوسط فشار برای کل نمونهها و پارامترهای تعیین تراوایی معادل مایع با رابطه کلینكنبرگ ()Kl, C
)1. Coefficient of Determination (R2
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مقاله پژوهشی

جدول  1حداقل ،میانگین و حداکثر مقادیر تراوایی گاز در چاه مورد مطالعه
شاخص آماری

حداقل

میانگین

حداکثر

مقادیر تراوایی گاز

0/007

9/22

247/21

جدول  2مقادیر ضریب تعیین بین معادالت ارتباط تراوایی گاز و فشار در نمونههای چهار واحد مخزنی سازندهای مورد مطالعه
واحد مخزنی

K1

K2

K3

K4

ضریب تعیین

0/007

0/015

0/003

0/002

همانگونــه کــه در شــکل  2و جــدول  2مشــاهده

تخلخــل (کســری) اســت .شــاخصهای آمــاری چگونگــی

گوناگــون ،دارای پراکندگــی بســیار زیــادی بــوده و ضریــب

گاز و فشــار)( C ،شــیب خــط بــرازش شــده در نمــودار

میگــردد ،توزیــع دادههــای تراوایــی در فشــارهای
تعییــن بیــن ایــن دو ،مقادیــر بســیار پایینــی را نشــان

میدهــد .در نتیجــه نیــاز اســت نمونههــا بــه واحدهــای

همگــن تقســیم شــوند تــا بتــوان بــه رابطــه معن ـیداری

توزیــع دادههــا شــامل ضریــب تعییــن ( بیــن تراوایــی

تراوایــی بــر حســب فشــار) و ضریــب تغییــرات بــرای 6

گونهســنگی محاســبه گردیــد (شــکل  3و جــدول .)3
روش شاخص بخش جریان

بیــن تغییــرات تراوایــی و فشــار دســت یافــت.

از مهمتریــن روشهــای تفکیــک گونههــای ســنگی

تعیین گونههای سنگی

هیدرولیکــی ،حجمــی از ســنگ مخــزن اســت کــه در آن

روش شــاخص بخــش جریــان اســت .هــر واحــد جریانــی

یــک بررســی جامــع بــه منظــور تعییــن گونههــای
ســنگی بــا اســتفاده از دادههــای پتروگرافی-پتروفیزیکــی
میتوانــد بــه صــورت ســاده و کاربــردی بــرای کاهــش

ناهمگنــی مخزنــی و تقســیم یــک مخــزن کربناتــه بــه
گونههــای ســنگی بــا ویژگیهــای زمینشناســی و

پتروفیزیکــی مشــخص بــه کار بــرده شــود [ .]16در ایــن
پژوهــش بــه منظــور کاهــش ناهمگنــی مخــزن مــورد
مطالعــه کــه از نــوع کربناتــه میباشــد و ناهمگنــی

باالیــی دارد ،از ســه روش تعییــن گونههــای ســنگی
اســتفاده شــده اســت.

روش وینلند

1

خــواص زمینشناســی و پتروفیزیــک کــه جریــان ســیال را
تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد ،یکســان و قابــل پیشبینــی

و همچنیــن متفــاوت از ســایر ســنگهای مخــزن اســت
کــه بــا اســتفاده از روش شــاخص بخــش جریــان براســاس
معــادالت  5و  6مشــخص میگــردد [ 18و  .]19شــاخص

بخــش جریــان خــود تابعــی از پارامتــر شــاخص کیفیــت
مخزنــی اســت (معادلــه  )7کــه تقریبــی از میانگیــن
شــعاع هیدرولیکــی در ســنگ مخــزن اســت [ 18و .]20

اســاس واحدهــای جریانــی هیدرولیکــی بــر پایــه تخلخــل

و تراوایــی میباشــد.

کــه در آن  Kتراوایــی بــه میلــی دارســی و  φتخلخــل

ایــن روش براســاس شــعاع گلــوگاه حفــرات در اشــباع

کســری اســت .بــا تعییــن پارامترهــای  RQIو  FZIکــه

(معادلــه  )4را بیــن تخلخــل ،تراوایــی هــوا و انــدازه

براســاس مقادیــر شــاخص بخــش جریــان تفکیــک

 %35جیــوه تعریــف میشــود .وینلنــد رابطــه تجربــی
گلــوگاه مطابــق بــا اشــباع جیــوه  %35بــا اســتفاده از
نمونههــای ماسهســنگ و کربنــات ارائــه نمــود [.]17
()4

= Log R 35
( 0.732 + 0.588 ( log K air ) − 0.864)log φ

در ایــن رابطــه R35 ،قطرگلــوگاه حفــرات در  %35اشــباع

جیــوه (میکــرون) Kair ،تراوایــی هــوا (میلیدارســی) و

Φ

بــه گلــوگاه منافــذ مرتبــط هســتند واحدهــای جریانــی
میشــوند و میتواننــد مخــزن را بــه گونههــای ســنگی

پتروفیزیکــی مجــزا تقســیم کننــد بــه طــوری کــه بــه هــر
واحــد جریانــی هیدرولیکــی محــدودهای از مقادیــر

FZI

اختصــاص داده میشــود [.]21

1. Winland, R35
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شکل  3نمودار تخلخل در برابر تراوایی گونههای سنگی با استفاده از روش وینلند
جدول  3نتایج بهدست آمده از تعیین گونهسنگی براساس روش وینلند :ضریب تعیین ( بین تراوایی گاز و فشار)( C ،شیب خط برازش
شده در نمودار تراوایی بر حسب فشار) و ضریب تغییرات
ضریب تغییرات

انحراف معیار

میانگین

ضریب تعیین

C

)Winland R35(µm

2/87

5428

1947

0/400

518/1

(کمتر از Winland R35 )0/2

2/77

5450

1963

0/800

1083

(Winland R35 )0/2-0/5

2/87

5428

1947

0/000

5106

(Winland R35 )0/5-1

2/77

5450

1963

0/010

174/3

(Winland R35 )1-2

2/87

5428

1947

0/100

5102

(Winland R35 )2-5

2/87

5428

1947

0/200

1221

(بیشتر از Winland R35 )5

2/77

5435

1952

0/400

2999

میانگین

جهــت جدایــش واحدهــای مختلــف در ایــن روش از

افزایــش مییابــد (شــکل  .)4جــدول  4و جــدول  5نتایــج

رســم ایــن نمــودار در ســازندهای کنــگان و داالن در چــاه

شــاخص بخــش جریــان ،ضریــب تعییــن (بیــن تراوایــی

نمــودار تجمعــی احتمــال نرمــال اســتفاده میگــردد.

مــورد مطالعــه 6 ،شــیب عمــده را نشــان داد کــه حاکــی از

وجــود  6واحــد جریانــی ( HFU1تــا  )HFU6مجــزا از هــم
در ایــن ســازندها اســت کــه بــه ترتیــب کیفیــت مخزنــی

1

از واحــد جریانــی  )HFU1( 1بــه واحد جریانــی)HFU6( 6

بهدســت آمــده از تعییــن گونهســنگی بــر اســا روش
گاز و فشــار)( C ،شــیب خــط بــرازش شــده در نمــودار

تراوایــی بــر حســب فشــار) و ضریــب تغییــرات بــرای 6

بــرای  6گونهســنگی در ایــن روش را نشــان میدهــد.

شکل  4واحدهای جریانی تفکیک شده بر روی نمودار فراوانی تجمعی احتمالی مقادیر شاخص بخش جریان در سازندهای مورد مطالعه
1. Reservoir Quality Indicator, RQI
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جدول  4حداقل ،میانگین و حداکثر مقادیر شاخص بخش جریان محاسبه شده برای چاه مورد مطالعه در سازندهای کنگان و داالن
شاخص آماری بخش جریان

حداقل

میانگین

حداکثر

مقادیر

0/007

0/68

9/88

جدول  5نتایج بهدست آمده از تعیین گونهسنگی براساس روش شاخص بخش جریان :ضریب تعیین (بین تراوایی گاز و فشار)( C ،شیب
خط برازش شده در نمودار تراوایی بر حسب فشار) و ضریب تغییرات برای گونههای سنگی مختلف
ضریب تغییرات

انحراف معیار

میانگین

ضریب تعیین

C

شاخص بخش جریان

2/38

6332

2660

0/003

2017

واحد جریانی هیدرولیکی1

3/16

5366

1695

0/003

4999

واحد جریانی هیدرولیکی2

0/43

1121

2600

0/001

2600

واحد جریانی هیدرولیکی3

0/97

1053

1075

0/30

1073

واحد جریانی هیدرولیکی4

0/21

15/2

71/5

0/92

52/03

واحد جریانی هیدرولیکی5

1/08

357

329

0/98

685/5

واحد جریانی هیدرولیکی6

1/37

2374

1405

0/31

1904

میانگین

روش لورنز

روش نمــودار لورنــز اصــاح شــده بر مبنــای چینهنــگاری

1

بــر روی یــک نمــودار رســم میشــوند [ .]22پــس از
ترســیم نمــودار مذکــور در یــک نظــم چینهشناســی

یکــی از روشهــای بــرای دســتیابی بــه حداقــل تعــداد

شــش نــوع واحــد جریانــی شناســایی گردیــد (شــکل .)5

نمــودار لورنــز براســاس رســم ظرفیــت جریانــی مجمــوع

بــه روشهــای اســتفاده از شــاخص بخــش جریــان و

واحدهــای جریانــی در مخــزن اســت [ 24و  .]22روش
بــر حســب ظرفیــت ذخیــره مجمــوع ،بــا حفــظ ترتیــب
چینهشناســی آنهــا میباشــد .نقــاط عطــف در نمــودار،

بیانگــر تغییــرات در خــواص جریانــی محیــط متخلخــل
اســت .روش کار تعییــن واحدهــای جریانــی بــه روش

لورنــز بدیــن صــورت اســت کــه ابتــدا تخلخــل و تراوایــی

پیوســته و نســبت تراوایــی بــه تخلخــل ( )K/φمتناســب
در یــک نظــم چینهشناســی مرتــب میشــوند .ســپس،
حاصلضــرب تراوایــی در ضخامــت مربوطــه ( )K.hو
تخلخــل در اعمــاق مربوطــه ( )φ.hمحاســبه گردیــده

اســت .مجمــوع تجمعــی دادههــای حاصلضــرب تراوایــی
در عمــق و تخلخــل در عمــق ،محاســبه شــده و ســپس

اســتفاده از دادههــای تخلخــل و تراوایــی در ایــن مطالعــه

نمــودار لورنــز منجــر بــه شناســایی  6واحــد جریانــی در
ســازندهای مــورد مطالعــه گردیــده اســت .تفکیــک ایــن
تعــداد واحــد جریانــی بــر پایــه نقــاط شکســت در نمــودار

بــوده اســت (شــکل  .)5میــزان ظرفیــت جریــان و ذخیــره
در هــر واحــد جریانــی تفکیــک شــده متفــاوت میباشــد.

در پایــان کلیــه دادههــا و گونههــای ســنگی بهدســت
آمــده بــا یکدیگــر مقایســه گردیــد (جــدول .)6جــدول 7

بخشــی از دادههــای اســتفاده شــده و محاســبات مربــوط

بــه آن را نشــان میدهــد.
مقایسه نتایج

دادههــای حاصــل شــده بــه  %100نرمــال میشــوند.

بــا توجــه بــه اینکــه در هــر روش تحقیقاتــی بایــد در

عمــق و تخلخــل در عمــق ،بــه ترتیــب بــا عنــوان ظرفیــت

گــردد .در اینجــا نیــز نتایــج بهدســت آمــده بــا دادههــای

دادههــای بهدســت آمــده از حاصلضــرب تراوایــی در

انتهــا ،نتایــج حاصــل بــا دادههــای آزمایشــگاهی مقایســه

جریــان و ظرفیــت ذخیــره نامیــده میشــوند .ســپس

تراوایــی مایــع مقایســه شــد (شــکل.)6

مقادیــر ظرفیــت ذخیــره در مقابــل ظرفیــت جریــان

1. Stratigraphic Modified Lorenz Plot, SMLP

بهاره قامتی و همکاران

محاسبه ضریب تصحیح کلینکنبرگ ...

73

شکل  5واحدهای جریانی تفکیک شده به روش لورنز در سازندهای مورد مطالعه
جدول  6نتایج تعیین گونهسنگی براساس روش لورنز :ضریب تعیین (بین تراوایی گاز و فشار)( C ،شیب خط برازش شده در نمودار تراوایی
بر حسب فشار) و ضریب تغییرات برای واحدهای جریانی مختلف
ضریب تغیرات

انحراف معیار

میانگین

ضریب تعیین

C

لورنز

2/53

6940

2742

0/003

1938

واحد جریانی 1

0/93

1915

2048

0/003

2048

واحد جریانی 2

0/23

88/32

382/5

0/170

382/5

واحد جریانی 3

1/18

244/3

205/3

0/004

205/3

واحد جریانی 4

1/09

487/5

447/1

0/150

447/1

واحد جریانی 5

1/08

6072

2330

0/001

2329

واحد جریانی 6

1/42

2624

1359

0/030

1224

میانگین

جدول  7بخشی از دادههای تخلخل و تراوایی استفاده شده برای تعیین واحدهای جریانی و پارامتر تعییین تراوایی معادل مایع در
سازندهای مورد مطالعه
تراوایی

تخلخل
()%

شیب خط

عرض از مبدا

0/2

8/8

100/6
3899

0

0/004

9/2

149/7

0/09

شاخص
کیفیت
مخزن

339/1

0

0/054

15

46/84

0/49

0/004

0/12

0/005

2830

22/2

0/031

()mD

0/2
27

13

0/2

13

0/7

8/9

315/8

0/4

12

461/1

0/6

11

0/5
25

0/2

25

0

0/004
0/005

259/1

0/29

0/007

0/1

9/8

133/4

0

0/003

0/2

9/9

288/7

2/02

18

3722

24/1

3/9
0/1
26

0/2
1/3

13

0/40

0/004

14

5/5
2/5
10

182/9
556/1

253/2
86/78
686/6

0/05

0/003

3/37

0/016

1/97

0/004

0
0

شاخص
بخش جریان

FZI HFU

R35

وینلند

KH

PHIH

لورنز

0/05

1

0/33

1

0/05

2/02

1

0/53

1

0/32

1

14/6

4/87

1

0/02
0/02
0/03
0/04
0/09
0/04
0/04
0/02
0/03
0/09

0/004

0/04

0/037

0/16

0/009
0/010

0/08
0/35
0/08

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
5
6

0/24
0/25
0/35
0/28
0/37
0/36
0/46

1
1
2
3
3
4
4

0/23

4

0/39

4

0/24
0/32
0/37
0/42
0/16
0/26

4
5
6
6
6
6

0/07
0/06

4/18
3/43

0/15

4/28

6/00

6/09

0/04

2/49

1
1
1
1
1

0/04

1/23

3

0/13

8/65

5

0/27
0/04
0/50
0/10
0/13

5/15
2/65

5

1/85

6

5/47

6

4/28

11/71

8/17

0/77

6/63

0/01

4

0/22

6
6
6
6
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شکل 6مقایسه تراوایی مایع بهدست آمده با استفاده از روش مورد بررسی در این مطالعه با تراوایی مایع آزمایشگاهی نمونهها.

بــه ایــن منظــور ،متوســط شــیب تغییــرات تراوایــی

ســازندهای مــورد مطالعــه میباشــد (ضریــب تعییــن بــاال

شــده و بــا اســتفاده از معادلــه کلینکنبــرگ (معادلــه ،)1

و فشــار میباشــد و بالعکــس) و همچنیــن از یــک توزیــع

مایــع در برابــر فشــار در هــر گونهســنگی محاســبه

مقادیــر تراوایــی مایــع مشــخص گردیــد .ســپس نمــودار

پراکندگــی تراواییهــای بدســت آمــده در برابــر تراوایــی
مایــع آزمایشــگاهی رســم گردیــد .بدیهــی اســت بــا توجــه

بــه اینکــه ایــن دو مقــدار در بهتریــن حالــت بایــد برابــر
باشــند ،بایــد معادلــه خطــی بیــن آنــان برقــرار باشــد.

ضریــب تعییــن ایــن معادلــه خطــی عــدد  0/77را نشــان
داد کــه عــدد مطلوبــی اســت .همچنیــن ضریــب متغیــر
مســتقل برابــر  0/79و عــرض از مبــدأ  1/12بهدســت

آمــد .ضریــب متغیــر مســتقل نزدیــک بــه  1و عــرض از
مبــدأ مناســب بــا توجــه بــه گســتره تغییــرات تراوایــی،

همگــی نشــان داد کــه روش مــورد اســتفاده بــرای
محاســبه تراوایــی مایــع در ســازندهای مــورد بررســی،

مناســب بــوده اســت.
بحث

رابطــه بیــن تراوایــی و فشــار (شــیب خــط) در معادلــه

کلینکنبــرگ تابــع عواملــی چــون تراوایــی مطلــق ،یعنــی
تراوایــی محیــط نســبت بــه یــک فــاز منفــرد کــه کامــا

محیــط را پــر کــرده اســت ،نــوع گاز اســتفاده شــده در
اندازهگیــری مثــ ً
ا هــوا و شــعاع متوســط منافــذ ســنگ

میباشــد [ .]3رابطــه مشــاهده شــده بیــن تراوایــی گاز
و فشــار جهــت بهدســت آوردن تراوایــی معــادل مایــع

و شــیب خــط بــرای تمامــی نمونههــا بیانگــر ضریــب
تعییــن بســیار کــم ( )0/003بهدلیــل ناهمگنــی بــاال در

نشــاندهنده همبســتگی قــوی بیــن دو پارامتــر تراوایــی
نیمــه لگاریتمــی بــا معادلــه برازشــی  Kl=aKgasbتبعیــت
میکنــد (شــکل .)2از شــیب نمونههــای محاســبه شــده
اینگونــه برداشــت میشــود کــه شــیبهای بــا مقادیــر

بــاال مربــوط بــه نمونههــای بــا تراوایــی مطلــق بــاال و
نمونههــای بــا شــعاع منافــذ کوچکتــر میباشــد
(جــدول .)7بــا وجــود تعییــن گونهســنگی در ســازندهای

مــورد مطالعــه جهــت کاهــش ناهمگنیهــای مخــزن و

بهبــود نتایــج حاصــل از نمــودار تراوایــی -فشــار ،مقادیــر
ضریــب تعییــن در هــر ســه روش تعییــن گونهســنگی
(لورنــز ،وینلنــد ،شــاخص بخــش جریــان) همچنــان کــم
میباشــد .در روش شــاخص بخــش جریــان 6 ،کالس

جهــت تعییــن گونهســنگی مشــخص گردیــد .بهتریــن و
بدتریــن ضریــب تعییــن بــه ترتیــب متعلــق بــه کالس6

( )R2=0/98و کالس )R2=0/0006( 4میباشــد (جــدول.)5

ضریــب تعییــن بــاال در کالس 6بیشــتر بهدلیــل تعــداد

کــم نمونههــا در ایــن کالس اســت .ضریــب تغییــرات
محاســبه شــده در کالس  5و کالس  2روش شــاخص

بخــش جریــان بــه ترتیــب کمتریــن و بیشــترین مقادیــر
( 0/21و  )3/1را شــامل میشــوند .بنابرایــن میتــوان

نتیجــه گرفــت ،پراکندگــی شــیب نمونههــا در کالس 5

کمتــر بــوده و شــباهت بیشــتری نســبت بــه کالسهــای
دیگــر دارنــد .مزیــت نمــودار توزیــع تجمعــی در روش
شــاخص بخــش جریــان ایــن اســت کــه میتــوان آن را

بــرای هــر نــوع از متغیرهــای گسســته تعریــف کــرد .از

بهاره قامتی و همکاران

محاسبه ضریب تصحیح کلینکنبرگ ...
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آنجایــی کــه تخلخــل و تراوایــی هــم از متغیرهــای

بهطــور مســتقیم و بــدون اعمــال ضرایــب خاصــی (بــرای

همبســتگی را بیــن متغیرهــا نشــان میدهــد.

در معادلــه کلینکنبــرگ بــر روی شــیب خــط حاصــل از

گسســته محســوب میشــوند ،ایــن نمــودار بهتریــن
در روش لورنــز  6واحــد جریانــی مشــخص شــد کــه

کمتریــن و بیشــترین مقادیــر ضریــب تعییــن مربــوط بــه
شــیب نمونههــا در ایــن  6واحــد جریانــی بــه ترتیــب

 0/003در واحــد جریانــی 2و  0/16در واحــد جریانــی
 3میباشــد .میانگیــن ضریــب تعییــن بدســت آمــده از
روش شــاخص بخــش جریــان 0/31 ،اســت کــه نســبت

بــه روش لورنــز قابــل اطمینانتــر اســت .همچنیــن
مقادیــر ضریــب تغییــرات محاســبه شــده در روش لورنــز،

کمتریــن مقــدار ( )0/23مربــوط بــه واحــد جریانــی 3و

بیشــترین مقــدار ( )2/6مربــوط بــه واحــد جریانــی 6

میباشــد (جــدول .)6از ایــن رو واحدهــای بــا پراکندگــی

بیشــتر و کمتــر از لحــاظ شــیب نمونههــای موجــود در
هــر واحــد شناســایی شــدند .تعییــن گونهســنگی بــا
اســتفاده از روش وینلنــد نشــان داد کــه شــیب نمونههــا
تابعــی از شــعاع قطــر گلــوگاه حفــرات نمیباشــد .در

ایــن روش میانگیــن ضریــب تعییــن بهدســت آمــده
مقادیــر کمتــری را نســبت بــه دو روش قبــل نشــان

میدهــد .مقادیــر ضریــب تغییــرات در ایــن روش تعییــن

گونهســنگی ،تقریبــا در تمامــی کالسهــا یکســان ()2/8
میباشــد (جــدول .)3بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت

بهتریــن روش تعییــن گونهســنگی کــه بــه بهبــود مقادیــر
ضریــب تصحیــح کلینکنبــرگ کمــک میکنــد ،روش
شــاخص بخــش جریــان اســت .خصوصیــات هندســی

فضــای خالــی از جملــه عوامــل اصلــی کنترلکننــده
پارامتــر جریــان ســیال در ســنگهای مخــزن میباشــند

مثــال وجــود ضرایــب معیــن در رابطــه وینلنــد (رابطــه))4

بــرازش تراوایــی بــر حســب فشــار تأثیرگــذار بــوده اســت.

رســم نمــودار پراکندگــی تراواییهــای بهدســت آمــده

بــا اســتفاده از ایــن روش در برابــر دادههــای آزمایشــگاهی
تراوایــی مایــع نشــان داد کــه روش مــورد اســتفاده در

پیشبینــی مقادیــر تروایــی مایــع کاربــرد مطلوبــی دارد.
نتیجهگیری

نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد بــا اســتفاده از
یــک ضریــب تصحیــح ثابــت ،نمیتــوان تراوایــی معــادل
مایــع را بــرای کل نمونه-هــای یــک مخــزن کربناتــه

بهدســت آورد .مقادیــر ضریــب تغییــرات بهدســت
آمــده از روشهــای مختلــف تعییــن گونهســنگی نشــان
میدهــد کــه نمونههــای بــا ضریــب تغییــرات کمتــر

(شــباهت بیشــتر از لحــاظ شــیب خــط و ضریــب لغــزش)

مربــوط بــه کالس 5روش شــاخص بخــش جریــان و واحــد
جریانــی  3در روش لورنــز میباشــد .نتایــج حاصــل نشــان
میدهــد کــه تعییــن گونهســنگی بــا روشهــای مــورد
اســتفاده ،تأثیــر اندکــی در بهبــود نتایــج ایــن آزمایــش
(تعییــن ضریــب تصحیــح کلینکنبــرگ) داشــته اســت.

تخلخــل ،تراوایــی و ماتریکــس از جملــه پارامترهــای موثــر

در ایجــاد یــک همبســتگی قــوی بیــن تراوایــی و فشــار

هســتند.

نمونههــای دارای شــیب بــا مقادیــر بــاال ،بیشــتر مربــوط

بــه نمونههــای بــا تراوایــی مطلــق مایــع بــاال و شــعاع
منافــذ کوچکتــر میباشــد.

کــه شــاخص کیفیــت مخــزن  1ایــن پارامترهــا را تعریــف

نتایــج نشــان میدهــد کــه تعییــن تراوایــی معــادل

از پارامترهــای موجــود در رابطــه شــاخص بخــش جریــان

نمونــه میباشــد .روش مــورد اســتفاده میتوانــد بــه

میکنــد .بــا توجــه بــه اینکــه شــاخص کیفیــت مخزنــی

مایــع ،نیازمنــد انجــام آزمایــش بــر روی تعــداد زیــادی

میباشــد ،میتــوان خصوصیــات هندســی فضــای خالــی

بهبــود نتایــج کمــک نمایــد.

را از عوامــل موثــر بهبــود مقادیــر ضریــب تعییــن در
روش شــاخص بخــش جریــان دانســت .همچنیــن ایــن

نتیجــه حاصــل میشــود کــه تنهــا پارامترهــای تخلخــل،
تراوایــی و نســبت فضاهــای خالــی بــه ماتریکــس

2

1. Reservoir Quality Indicator, RQI
2. Pore to Matrix Ratio, PMR
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Introduction
Reservoir characterization is one of the vital tasks in
reservoir exploration and field development. In this
regard, permeability determination is very important
and also more difficult to measure, compared to other
reservoir properties. Common methods of determining
permeability are measuring absolute air and liquid
permeability at core full saturation. In core laboratories,
gases, especially dry air, are used to measure absolute
permeability due to convenience, time and very low
cost, the possibility of measuring in a very wide range
of permeabilities, high operating speed, neutrality of
the gas and low sensitivity to temperature changes.
Due to the differences in the physical and chemical
properties of gas and liquid, the absolute permeability
of these two fluids is different which has a great effect
on the evaluation and production of oil and gas from
reservoirs. Therefore, the corrected Klinkenberg
permeability, which is equivalent to liquid permeability
[1], is used in reservoir studies. Klinkenberg, in 1940,
discovered that the values of air permeability are
different from those of liquid permeability, and that the
former is always larger than the latter [2]. He assumed
that the velocity of liquid fluids at the surface of the
grains is zero and the velocity of the gases is limited.
In other words, the gases sliding on the surface of
the grain. It is also found out that in a given porous
medium, the calculated permeability decreases by
increasing mean pressure. The average pressure is
obtained by adding two upstream and downstream
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pressures, divided by two [3]. Determining the
permeability of a liquid such as water or oil requires
saturating the rock sample with proper fluid and
is a time consuming process. Also, in most cases,
preparation of formation fluid is a difficult process.
In addition, the rock may react with an artificial fluid
(for example, salt water). The combination of these
factors indicates the need for corrected permeability
measurements of Klinkenberg (liquid equivalent)
on rock samples. The geological and petrophysical
properties of the samples in carbonate reservoirs are
very different due to high heterogeneity. Therefore,
dividing the reservoir samples into homogeneous units
causes more similarity in terms of Klinkenberg effect
on permeability of the rocks. Despite the importance
of such classifications, there is no standard and
accepted way to determine these rock types to reduce
heterogeneity of the rocks. In this study, the effect of
Klinkenberg correction on the samples of Kangan and
Dalan formations in the central part of the Persian
Gulf is investigated. Due to the heterogeneity of the
studied reservoir, rock types were identified. Then, the
coefficient of variation (CV) parameter was calculated
between the slopes of pressure-permeability fitted
lines. Three different methods of determining the rock
types including Winland, flow zone indicator (FZI)
and Lorenz were examined. The CV of the slopes of
the samples in each rock types was compared with
other rock types to determine the best method for
evaluating the heterogeneity for testing and calculating
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the Kleinkenberg correction in this heterogeneous
reservoir.
Materials and Methods
The data of this study are provided from a well
located in the central part of the Persian Gulf. A
total of 1245 porosity and permeability data were
obtained from routine core analysis. From these
samples, permeabilities of 111 plugs were measured
at 4 different pressures. Results were used to plot
the pressure (1/p) versus permeability diagram and
calculating the fluid equivalent permeability. Then, the
slopes of the lines and the CV of these slopes were
calculated in each rock type, in order to find out the
dispersion of the samples. Determination of rock types
by Winland, flow zone indicator and Lorenz method is
based on porosity and permeability data.
Results and Discussions
First, absolute gas permeability was measured for 111
samples at 4 different pressures. Then, the permeability
diagram in terms of 1/p was drawn for the mentioned
samples. A line was fitted between gas permeability
and pressure, and its coefficient of determination (R2)
was calculated (Fig.1). The slope of the line (c) was
obtained using statistical relationships for each sample.
The CV was calculated for the slopes in each rock type
(Table 1). In the meantime, 5 out-of-range samples
were removed. Also, in order to find the dispersion,
standard deviation and mean of the samples were
calculated to determine the CV for each rock type.
The relationship between permeability and pressure
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in the Klinkenberg equation is a function of absolute
permeability, i.e., the permeability of the rock for
a single phase that completely saturates the porous
medium, the type of gas used to measure permeability
such as air and the average radius of pores. The
observed relationship between gas permeability and
pressure to obtain equivalent liquid permeability
and line slope for all samples indicates a very low
R2 (0.003) due to high heterogeneity in the studied
formations. It has also a semi-logarithmic distribution
with Kl= aKgasb equation. From the calculated slope of
the samples, it is understood that the high slopes are
related to the samples with high absolute permeability
and the samples with smaller pore radius. Rock types
were determined in the studied formations to reduce the
reservoir heterogeneity and improve the permeabilitypressure correlations, but the values of the CV in
all three methods (Lorenz, Winland and flow zone
indicator) are still low. Determination of rock types
using flow zone indicator method showed that the slope
of the sample is a function of permeability, porosity
and matrix without applying specific coefficients in
the flow zone indicator equation. In this method, the
average R2 shows higher values compared with two
other methods of Winland and Lorenz.
Finally, liquid permeabilities of the samples were
calculated using the average slope of the lines in each
rock type. Results were plotted versus the laboratory
measured data. High R2 value (0.77) as well as low
y-intercept and optimum value of the slope (0.79), all
indicate the high performance of the method.

Table 1 Minimum, average and maximum values of gas permeability in the studied well.
Statistical parameter

Minimum

Average

Maximum

Gas permeability

0.007

9.22

247.21

Fig.1 Diagram of variations in gas permeability and mean pressure for all samples and parameters for determining the liquid
equivalent permeability with the Klinkenberg equation (Kl, C).

Using the Kleinkenberg equation, without direct
instrumental measurements, the equivalent liquid
permeability of the samples cannot be obtained only
by using a constant coefficient. Class 5 of the FZI and
flow unit 3 of the Lorenz method have lower CV, more
similarity of slopes and slip coefficient compared with

all other rock types and units. The results show that
determination of rock types by the used methods had
little effect on improving the results of this experiment
(determination of the Kleinkenberg correction factor).
Porosity, permeability and matrix are the most effective
parameters in creating a strong correlation between

15

Petroleum Research, 2021(December-January), Vol. 31, No. 120

permeability and pressure. The samples with high
slope values are mainly related to the high absolute
permeability and smaller pore radius. Results indicate
that determining the fluid equivalent permeability
requires testing on a large number of samples.
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