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در ســنگ هاى كربناته ارتباط سرعت امواج تراكمى با تخلخل 

عالوه بــر مقدار تخلخل به عواملى نظيــر نوع تخلخل، كانى، 

اشباع شدگى و فشار بســتگى دارد. بنابراين نمودار سرعت بر 

حسب تخلخل داراى پراكندگى زيادى مى باشد. در اين مطالعه 

ارتبــاط بين ســرعت امــواج تراكمى و تخلخل بــه دو روش 

مختلف طبقه بندى در ســنگ هاى كربناته مورد تجزيه و تحليل 

قرار مى گيرد. بدين منظور از دو روش تقســيم بندى سنگ هاى 

كربناتــه بر مبنــاى واحدهاى جريــان هيدروليكــى و مقادير 

انحراف ســرعت لرزه اى استفاده شــده است. روش هاى آناليز 

هيســتوگرام و روش مربعات مى نيمم خطــا جهت گروه بندى 

شاخص منطقه اى جريان و مقادير انحراف سرعت به كار گرفته 

شده است .تعداد واحدهاى جريان هيدروليكى بر مبناى مقادير 

تخلخل و تراوايى اندازه گيرى شده در آزمايشگاه تعيين گرديد 

و مقادير انحراف سرعت لرزه اى از اختالف سرعت حاصل از 

نگار صوتى و ســرعت حاصل از تخلخل نوترونى با اســتفاده 

از معادله متوســط زمانى وايلى محاسبه شــد. نتايج بيان گر ۴ 

واحــد جريان هيدروليكى با مقادير شــاخص منطقه اى جريان 

از ۲/۲۳ تــا ۱۹/۹۵ و چهار گروه ســنگى بــا مقادير انحراف 

ســرعت لرزه اى از ۱۳۹ تا (m/s) ۱۱۳۵ تعيين گرديد. همچنين 

نتايج، نشــان دهنده كارايى بهتر طبقه بندى ســنگ ها بر اساس 

نگار انحراف سرعت لرزه اى نسبت به روش واحدهاى جريان 

هيدروليكــى در تخمين ســرعت امواج تراكمى مى باشــد. به 

طورى كه متوســط ضريب همبستگى در تقسيم بندى بر اساس 

نگار انحراف ســرعت برابر ۹۳% و بر مبناى واحدهاى جريان 

هيدروليكى برابر ۶۷% مى باشد.

مقدمه

تخلخل يك پارامتر اصلى و مؤثر در مقدار سرعت امواج است 

كــه معموًال با افزايش آن ســرعت كاهش مى يابد. با توجه به 

اينكه سرعت موج در سنگ هاى كربناته به پارامترهاى ديگرى 

نظير دياژنز، كانى شناســى، ساختمان خلل و فرج، نوع سيال، 

فشــار و دما و همچنين در كربناته هاى نامتراكم به نسبت دانه 

به خميره، شكل، اندازه، جورشدگى و پيچاپيچى بستگى دارد، 

پيش بينى تخلخل از روى داده هاى سرعت مشكل مى باشد.
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فرآيندهايى نظير ســيمان شدگى و انحالل، پيوسته ساختار 

خلل و فرج را تغيير مى دهد و باعث تغيير تخلخل مى گردد. 

اين تغييرات مى توانند ســبب تغييرات كانى از آرگونيت يا 

كلسيت به دولوميت شود، يا شكل منافذ را تغيير داده و به 

عنــوان مثال از منافذ بين دانه اى بــه منافذ نوع قالبى تبديل 

شود. همه اين تغييرات خواص االستيك را تغيير داده و در 

نتيجه ســرعت امواج را تحت الشعاع قرار مى دهد. ارتباط 

ســرعت- تخلخل توســط معادالت تجربى مختلفى ارائه 

شده است. وايلى و همكاران [۱] با اندازه گيرى سرعت در 

اليه هاى متناوب لوســيت و آلومينيم برازش خوبى را براى 

معادله ميانگين زمانى به صورت معادله ۱ به دست آوردند.

                                                (۱)

كه در آن VP ســرعت متوســط مــوج تراكمــى در مجموعه 

اليه هاى متناوب، VAL و VLuc به ترتيب سرعت هاى تراكمى در 

آلومينيم، لوســيت و O معرف تخلخل مى باشد. در سنگ هاى 

اشباع شده از سيال معادله ۱ به معادله ۲ تبديل خواهد شد.

                                                 (۲)

كه درآن Vf ،Vp و Vm به ترتيب سرعت هاى موج تراكمى در 

ســنگ اشباع از سيال، سيال و قسمت جامد سنگ مى باشد. 

ـت و ارتباط  معادله ۲ به معادله ميانگين زمانى معروف اـس

بين سرعت و تخلخل را بيان مى كند كه در سنگ هاى تحت 

فشــار باال صادق است. مقادير ســرعت در سيال و خميره 

ســنگ معلوم مى باشند. پس از وايلى و همكاران تحقيقات 

زيــادى در اين زمينه صورت گرفت و روابط متنوعى ارائه 

گرديــد. به عنــوان مثال  پيكت [۲] ارتباط بين ســرعت و 

تخلخل را به صورت معادله ۳ ارائه نمود.

                                        (۳)

همچنين رايگا- سلمنسيو و همكاران [۳] معادله ۴ را جهت 

ارتباط سرعت- تخلخل ارائه نمودند.

                                        (۴)

متغير x در معادله ۴ بيان گر نوع ســنگ مى باشد، به طورى 

كه مقدار x براى ســيليكا، كلســيت و دولوميت به ترتيب 

برابــر ۱/۶، ۱/۷۶ و ۲ مى باشــد. آنســلميتى وابرلى [۴] با 

اندازه گيرى ســرعت هاى امواج تراكمى و برشــى بر روى 

۲۹۵ نمونــه پالگ كربناته، معــادالت توانى را براي ارتباط 

�ســرعت ارائه نمودند كه در معادله ۵ نشان داده  o تخلخل

شده است.

                 Vp=6393e-0.0180 X O, R2=0.94

                   Vs=3527e-0.0206 X O, R2=0.92                    (۵)

در اين معادله Vp و Vs بر حسب متر بر ثانيه و O به صورت 

اعشارى مى باشد. على رغم ضريب همبستگى باال، تغييرات 

سرعت مى تواند در بازه ۲/۱ تا km/s ۵ متغير باشد.

تحقيقات آزمايشگاهي انجام شده توسط ابرلي و همكاران 

[۵] بر روي نمونه هاي كربناته، نشان دهنده رابطه معكوس 

ـت، به طوري  بين ســرعت و تخلخل با پراكندگي زياد اـس

كه اختالف سرعت در تخلخل هاي مساوي به خصوص در 

 ۲۵۰۰ (m/s) تخلخل هاي بــاال، در برخي موارد  به بيش از

مي رسد. به عنوان مثال سنگ هاي با تخلخل ۳۹% مي توانند 

ســرعتي از (m/s) ۲۴۰۰ تا (m/s) ۵۰۰۰ داشته باشند. حتي 

در تخلخل هــاي كمتر از ۱۰% ســرعت مي تواند در حدود 

(m/s) ۲۰۰۰ تغييــر كند كه يك دامنــه تغييرات زياد براي 

سنگ ها با تركيب و مقادير تخلخل يكسان مي باشد.

در سنگ هاى كربناته، مدول هاى االستيك باال سرعت هايى 

را بــه وجود مى آورند كه از مقدار پيش بينى شــده توســط 

ـت. معادله ۶ توسط والش  معادله متوـسـط وايلى بيشتر اـس

[۶] جهت ارتباط بين مدول هاى االســتيك پيكره ســنگ و 

تخلخل ارائه گرديد كه بيان گر نحوه تأثيرگذارى پارامترهاى 

پتروفيزيكى و ليتولوژى روى وابســتگي سرعت - تخلخل 

مى باشد.

                                             (۶)

در معادلــه باال، Km مدول بالك خميره ســنگ، Cp ضريب 

تراكم پذيرى منافذ ســنگ و Kfr مدول بالك پيكره ســنگ 

مى باشــد. Kfr برحسب سرعت امواج P و S و چگالى بالك 

سنگ به صورت معادله ۷ تعريف مى شود.

                                      (۷)

از معادله ۶ نتيجه مى شــود كه مدول هاى بالك پيكره سنگ 

بــا تخلخل تغييــر كرده و به مــدول بالك كانى ســنگ و 

تراكم پذيرى منافذ بســتگى دارد. همچنين تراكم پذيرى به 

شــكل منافذ و نسبت ابعادى وابســته است. به عالوه براى 

ســنگ هاى اشــباع، مدول هاى بالك به تراكم پذيرى سيال و 

فركانس اندازه گيرى بستگي دارد. بنابراين، دقت تعيين تخلخل از
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خواص االســتيك به ارزيابى دقيق تأثير نوع كانى، شــكل 

ـت. در اين مطالعه،  هندســى منافذ و نوع سيال وابسته اـس

تعــداد ۶۷ نمونه پالگ ســنگ كربناته از يكــى از مخازن 

جنوب غرب ايران تهيه شــد. پس از آماده سازى و شستشو 

بــا يك حالل نفتى، خواص پتروفيزيكى شــامل تخلخل و 

تراوايى اندازه گيرى شــد. همچنين سرعت امواج تراكم با 

اســتفاده از نمونه در شرايط فشار باالســرى و فشار سيال 

مخزن اندازه گيرى شــد. در اين بررســى، نمونه ها به چهار 

دســته بــر مبناى واحــد جريــان هيدروليكى طبقــه بندى 

شــدند. ســرعت صوت موج تراكمى در هر واحد جريان 

ـب تخلخل رسم گرديد. متوسط مقدار  هيدروليكى بر حـس

ضريب همبســتگى براى هر دســته از نمونه ها تعيين شد. 

نمودار انحراف ســرعت صوت با تفاضل ســرعت حاصل 

از نگار صوتى و ســرعت در معادله وايلى به دست مى آيد. 

ـب تخلخل براى  نمــودار انحراف ســرعت صوت بر حـس

كليه نمونه ها در هر دســته از نمونه ها با انحراف ســرعت 

يكسان رسم گرديد. متوسط مقدار ضريب همبستگى براى 

هر دســته از نمونه ها در نمودار انحراف ســرعت با مقدار 

ضريب همبستگى در نمودارهاى واحد جريان هيدروليكى 

مقايسه شد.

نگار انحراف سرعت

در معادلــه وايلى با مشــخص بودن ســرعت عبور موج از 

ماتريكس و سيال براى يك سنگ با يك تخلخل مفروض، 

يك مقدار براى سرعت عبور موج از آن محيط وجود دارد. 

در حالــى كــه در محيط هاى واقعــى، دو محيط با تخلخل 

متفاوت، سرعت سيگنال صوتى يكسانى دارند كه برخالف 

ـت. نگار انحراف سرعت  حالت ايده آل در معادله وايلى اـس

از اختالف ســرعت محاسبه شده با اســتفاده از زمان عبور 

مــوج حاصل از نگار صوتى و ســرعت حاصــل از معادله 

وايلى و تخلخل نوترون به دست مى آيد.

نمودارهاى صوتــى، زمان گذر امــواج تراكمى از محدوده 

معينى از ســازند را ثبت مى كنند كــه اين زمان گذر به نوع 

ليتولوژى، تخلخل و نوع حفرات بستگى دارد.

ـت،  ســرعت صوتى تنها حاصل عملكرد تخلخل كلى نيـس

بلكه به نوع تخلخل هم بستگى دارد و هندسه منافذ، عامل 

اصلى كنتــرل كننده ارتبــاط معكوس ســرعت و تخلخل 

مى باشــد. در واقع ميزان انحراف نگار ســرعت مى تواند با 

منافذ سنگ در ارتباط باشد. به عنوان مثال مى توان به وجود 

دولوميت ها بــا تخلخل بيش از ۴۰% كــه در معادله وايلى 

ســرعت آنها بيــش از مقدار حقيقى تخمين زده مى شــود، 

اشاره كرد.

آنسلميتى و ابرلى [۴] مقاديراختالفات سرعت را از معادله 

متوســط زمانى وايلى براى انواع منافــذ در نواحى بهاما و 

مائيال تشــريح نمودند و به توضيح علت اختالفات مثبت و 

منفى از نمودار معادله متوسط زمانى پرداخته اند.

مقادير انحرافات ســرعت هر دسته از منافذ مشخص شده  

ـت، به طورى كه مقدار متوسط انحرافات سرعت براى  اـس

انــواع منافذ متفاوت بــوده و به ترتيب از كوچك به بزرگ 

مربوط به تخلخــل ريزدانه، تخلخل بيــن دانه اى، تخلخل 

كم با ســيمان شــدگى زياد، تخلخل قالبى و تخلخل درون 

فسيلى مى باشد. در تشريح علت انحرافات سرعت مى توان 

گفت در پيكره هاى ســنگى ســخت، موج صوتى تمايل به 

حركت از پيكره سخت داشته و زمان عبور وابستگي زيادي 

به تخلخل نــدارد. بنابراين، انحراف ســرعت مقدار مثبت 

بااليى خواهد داشت. در صورتى كه در سنگ هايى با خلل 

و فرج مشابه حالت ايده آل معادله وايلى، انتظار مي رود كه 

انحراف سرعت صفر  شود. بنابراين، مقادير انحراف سرعت 

در اطراف صفر جهت تخلخل هاى بين ذره اى نشــان دهنده 

ـت. همچنين اگر مــوج در حركت خود با  اين مســأله اـس

تخلخل هاى بااليى روبرو شــود كه در سطح خميره سنگ 

توزيع شــده و پيكره محكمــى از آن حمايت نكند، ميزان 

انحراف سرعت منفى حاصل خواهد شد.

واحدهاى جريان هيدروليكى

ـت كــه براى  واحدهــاى جريان هيدروليكى روشــى اـس

طبقه بنــدى خــواص مخزنــى و جريانى انواع ســنگ ها و 

پيش بينى خواص جريانى بر پايه پارامترهاى زمين شناسى و 

فيزيك جريــان در مقياس منافذ به كار مي رود. تئورى اين 

روش ابتدا توسط آميفول و همكاران [۷] ارائه شد و سپس
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توسط ساير محققين تعميم يافت.

يــك واحد جريــان هيدروليكــى زير مجموعــه اى از كل 

گونه هاى ســنگ مخزن مى باشد كه با خواص زمين شناسى 

كنترل كننده جريان سيال سازگار بوده و از روي ساير خواص 

ـت. عمده تريــن پارامترهايى كه جريان  قابــل پيش بينى اـس

سيال را تحت الشعاع قرار مى دهند، عبارتنداز: نوع، فراوانى 

و محل قرارگيرى كانى ها و بافت سنگ ها شامل اندازه دانه، 

شــكل دانه، جورشدگى و فشــردگى. تركيبات مختلف از 

عوامل تأثيرگذار زمين شناســى مى تواند واحدهاى جريان 

هيدروليكــى مجزا را به وجود آورد كــه هر كدام خواص 

انتقال ســيال مشــابه اى دارند. بنابرايــن واحدهاى جريان 

هيدروليكى شــامل گونه هاى زمين شناســى متفاوت است 

و گروه بندى ســنگ ها بر اساس شاخص هاى زمين شناسى 

سنگ در ارتباط با جريان سيال، مبناى دسته بندى واحدهاى 

جريان هيدروليكى مى باشــد. تئورى مربوط به دســته بندى 

واحدهاى جريان هيدروليكى بر اين فرض است كه محيط 

متخلخل را مى توان به وسيله دسته اى از لوله هاى موئين در 

نظــر گرفت. براى يك محيط متخلخل واقعى كوزنى [۸] و 

كارمن [۹] معادله ۸ را ارائه نمودند:

                                        (۸)

كه در معادله τ ،۸ پيچاپيچى، Sgv مساحت سطح واحد حجم 

ـب ميكرومتر  دانه، Fs فاكتور شــكل، K نفوذپذيرى بر حـس

Fsτ بــه عنوان ثابت 
مربــع و Φe تخلخل مي باشــد. گروه 2

كوزنى شاخته شده و محدوديت اصلى در كاربرد معادله ۸ 

مى باشــد. زيرا مقادير واقعى ثابت كوزنى معموًال براى يك 

S2 در محاسبات 
gv ســنگ خاص ناشــناخته بوده و عبارت

منظور نمى گردد. آميفول و همكاران [۷] با تقســيم معادله 

۸ بر ٬Φe تغييرات ثابت كوزنى را مورد مطالعه قرار داده و 

معادله زير را ارائه نمودند:

                                 (۹)

ثابت ۰/۰۳۱۴ جهت تبديل ميلى متر مربع به ميلى دارســى 

 ،(FZI) است. با تعريف عبارت هاى شاخص منطقه اى جريان

 (Φz) و تخلخل نرمال شده (RQI) شــاخص كيفيت مخزنى

مى تــوان معادله ۹ را به معادله ۱۳ تبديل كرد. در شــرايط 

ـب Φz يك نمودار  ايــده آل، نمودار لگاريتمى RQI بر حـس
خطى خواهد بود كه مقادير مختلف FZI گلوگاه هاى منافذ 

يكســانى داشــته و يك واحد جريانى هيدروليكى خاصى 

را تعريف مى كننــد. هر خط يك واحد جريان هيدروليكى 

 FZI ٬ مقدار متوسطΦz =۱ ـت و محل تالقى اين خط با اـس

براى اين واحد جريان هيدروليكى مى باشد.

                                              (۱۰)

                                          (۱۱)

                                              (۱۲)

RQI=Φz*FZI                                              (۱۳)

پايه دســته بندى واحدهاى جريان هيدروليكى، مشــخص 

ـت با شــيب يك روى  كردن گروه هاى داده از خطوط راـس

ـت. اگرچه براى  ـب Φz اـس نمودار لگاريتمى RQI بر حـس

هــر واحد جريانى بايد يك مقــدار FZI در محدوده مقدار 

متوســط واقعى وجود داشته باشــد، ولى به دليل خطاهاى 

اندازه گيــرى تصادفى در آناليز مغزه، يك توزيع از FZI در 

محدوده مقدار متوســط واقعى وجود دارد. سه روش آناليز 

هيستوگرام ، نمودار احتمال و الگوريتم دسته بندى تحليلى 

ـب واحدهاى  ـت گروه بندى مناـس به وســيله محققين جـه

جريان هيدروليكى استفاده شده است. روش هاى دسته بندى 

گرافيكى شــامل آناليز هســيتوگرام و نمودارهاى احتمالى، 

توزيع FZI را به صورت تصويرى مشــخص مى ســازد كه 

امــكان تعيين تعداد واحدهاى جريان هيدروليكى را فراهم 

مى ســازد. جهت بهينه ســازى تعداد مطلوب واحد جريان 

ـب تعداد واحد  هيدروليكى از نمودار پارامتر SSE بر حـس

  SSE اســتفاده شده است. پارامتر (HU) جريان هيدروليكى

با معادله ۱۴ تعريف مى شود كه در اين معادله، n تعداد كل 
نمونه ها مى باشد.

               (۱۴)

مراحل انجام كار

آزمايشــات بر روى ۶۷ نمونه منتخب به شــكل استوانه اى 

(پــالگ)  از نمونه هاى تمام مغزه ســنگ هاى كربناته مخازن 

هيدروكربــورى واقع در جنوب غرب ايــران صورت گرفته 

ـت. به منظور خارج ســاختن هيدروكربورهاى ســبك و  اـس

سنگين از داخل نمونه هاى مغزه، آنها را در تماس با يك حالل 

نفتى قرار مي دهند كه پس ازحل شدن مواد هيدروكربورى
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در حــالل فوق، نمونه هــا عارى از هرگونــه هيدروكربور 

مي شــوند. در اين مطالعه از ســيال تولوئن و متانول جهت 

عارى نمودن نمونه هاى پالگ از هيدروكربور و آب سازندى 

اســتفاده شد. سپس نمونه ها در آون معمولى خشك شدند. 

خواص پتروفيزيكي شامل تخلخل و تراوايي مطلق نسبت 

به هوا براي نمونه هاي پالگ انتخابي با قطر cm ۳/۸ و طول 

cm ۵ اندازه گيري شــد. مقدار حجم فضاى خالى با استفاده 

از دســتگاه Ultra Porosimeter و بر اســاس قانون بويل-

ماريوت تعيين شد. در اين دستگاه با استفاده از سل مرجع، 

گاز بى اثر هليم با فشــار ۲۰۰ پام به نمونه تزريق مى شــود. 

مقــدار حجم دانه هاى نمونه توـسـط دســتگاه اندازه گيرى 

مى شــود. با محاسبه حجم توده با شــكل هندسى مى توان 

حجم حفرات و در واقع تخلخل نمونه را اندازه گيرى كرد. 

همچنين مقدار تراوايى نمونه پالگ ســنگ مخزن براساس 

دســتگاه Ultra Permeameter و با استفاده از قانون دارسى، 

اندازه گيرى مى شــود. در اين دستگاه نمونه پالگ در نمونه 

نگهدار با فشار دور الستيك ۱۸۰ پام قرار مى گيرد. به نمونه 

با اختالف فشــار معين، گاز هواى خشــك تزريق شــده و 

دبى ســيال هوا در حال عبور ازنمونه اندازه گيرى مى شود. 

با استفاده از قانون دارســى، تراوايى نمونه بر حسب ميلى 

دارسى طبق رابطه زير محاسبه مى گردد.

                                                       (۱۵)

ســرعت امواج تراكمى در عمق مورد نظر سازند با استفاده 

ـت آمده است. بدين منظور عمق هر  از نگار صوتى به دـس

نمونه پالگ در نگار صوتى چاه معادل ســازى شد. سپس 

ســرعت موج تراكمى (عكــس زمان رســيد) اندازه گيرى 

مى شــود. بنابراين، ســرعت مــوج تراكمــى ۶۷ نمونه در 

عمق هاى مختلف سازند مورد مطالعه، ارزيابى شد.

بحث و نتايج

همان گونه كه در شكل ۱ مشاهده مى شود، پراكندگى زيادى 

در نمودارهاى تراوايى و ســرعت امواج تراكمى برحسب 

تخلخل وجود دارد. ضريب همبســتگى برابر ۴۷% مى باشد 

كه بيان گر همبســتگى بســيار ضعيف بين ايــن دو پارامتر 

است. اين مســأله به اين معناست كه در سنگ هاى كربناته 

عالوه بر مقدار تخلخل، نوع تخلخل نيز عامل كنترل كننده 

�تخلخل و نيز سرعت - تخلخل مى باشد.  o ارتباط تراوايى
در ســنگ هاى كربناته، نوع تخلخل تقريبًا اهميتى به اندازه 

تخلخل در رفتار االستيك در نتيجه سرعت امواج دارد. در 

حالي كه در بيشــتر معادالت از شكل منافذ صرف نظر شده 

و يا به صورت مناســبى در مدل ها درنظر گرفته نمى شود. 

بنابرايــن، عدم قطعيت آناليزهاى وارون لــرزه اى، دامنه بر 

ـب دورافت و محاســبات حجم منافذ كه بر پايه اين  حـس

معادالت مى باشند، بسيار زياد است.

در ادامه ارتباط تراوايى - تخلخل و سرعت امواج تراكمى 

- تخلخل با اســتفاده از شاخص منطقه اى جريان و مقادير 

انحراف ســرعت لرزه اى مورد تجزيــه وتحليل قرار گرفته 

است.

مقاديــر شــاخص منطقه اى جريــان براى كليــه نمونه ها با 

اســتفاده از داده هــاى تخلخل و تراوايى محاســبه گرديد. 

با دســته بندى بر اساس آناليز هيســتوگرام، مقادير متوسط 

شــاخص منطقه اى جريان براى كليه نمونه ها به چهار دسته 

تقسيم بندى شده است. در جدول ۱ مقادير متوسط شاخص 

منطقه اى جريان براى هرگروه از نمونه ها ارائه شده است.

در شكل ۲ نمودار شاخص كيفيت مخزنى و تخلخل نرمال 

شده درمقياس لگاريتمي با شاخص منطقه اى جريان معادل 

براى هر واحد جريان هيدروليكى نمايش داده شــده است. 

همچنين در شــكل ۳ آناليز هيســتوگرام بر اساس داده هاي 

ـت.  لگاريتمي شــاخص منطقه جريان هيدروليكى آمده اـس

از آنجايــي كه تعيين تعداد واحدهاى جريان هيدروليكى با 

استفاده از آناليز خوشه اي و آناليز احتمال نرمال، تابع كاربر 

مي باشــد و احتمال ايجاد خطا در محاسبات زياد است، لذا 

 (SSE) به منظور كاهش خطا از پارامتر مجموع مربعات خطا

اســتفاده شده است. روش كار بدين صورت است كه ابتدا 

تعداد دســته ها را برابر يك فرض كرده و آناليز خوشــه اى 

K-means را توسط نرم افزار Matlab انجام مي دهيم. سپس 

آناليز رگرسيون خطي را بر روي داده ها انجام داده و مقدار 

مجمــوع مربعات خطا را محاســبه مي كنيــم. اين كار را به 

همين صورت براي تعداد دســته هاي ديگر انجام داده و در 

ـت نموداري از مجموع مربعــات خطا در مقابل تعداد  نهاـي

دسته ها رسم مي كنيم (شكل۴).
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شكل ۱- سرعت صوت بر حسب تخلخل براى كليه نمونه ها

۰/۲۵۰/۱ ۰/۱۵ ۰/۲

۷۰۰۰

۰/۰۵۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۶۰۰۰

تخلخل

۳۰۰۰

Vp=5609.9Φ+6098.7
R2=0.47

جدول ۱- طبقه بندى نمونه ها بر حسب واحد جريان هيدروليكى

واحد جريان هيدروليكى FZI

۱ ۲/۲۳

۲ ۶/۸۰

۳ ۱۰/۴۴

۴ ۱۹/۹۵

۷ ۸۳ ۶۵۴۱ ۲

شكل ۳- طبقه بندى نمونه ها در واحدهاى جريان هيدروليكى (در اين سرى نمونه ها واحدهاى هيدروليكى جريان به تعداد ۴ بهينه مى باشد.)

۰
FZI

۸۰۰تعداد واحد جريان هيدروليكي مطلوب

۲۰۰۰

۱۶۰۰

۱۲۰۰

۴۰۰

۰

۱
۰/۱
۰/۰۱ ۰/۱

۱۰

۱

Oz

شكل۲- نمودار طبقه بندى نمونه ها بر حسب واحد جريان هيدروليكى
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۲۰۱۸۱۲ ۱۶۱۰۶ ۱۴۸۰ ۴۲

۱۲

۸

۱۰

۶

۴

۲

۰

شكل ۴- آناليز هيستوگرام بر اساس داده هاي لگاريتمي شاخص منطقه جرياني
FZI

همان گونه كه در شــكل مشاهده مي شود، با افزايش تعداد 

واحدهاي جريان هيدروليكي، مقدار مجموع مربعات خطا 

كاهــش مي يابــد، اما از يك نقطه به بعــد تغيير در مجموع 

مربعات خطا محسوس نبوده و قابل صرف نظر كردن است. 

اين مقــدار همان تعداد واحدهاي جريان هيدروليكي بهينه 

ـت. تعداد واحد هــاي جريان هيدروليكــي بهينه به اين  اـس

ـت كه مي توان تعداد واحد هاي جريان هيدروليكي  معنا اـس

را بيــش از مقــدار بهينه نيز انتخاب نمــود، اما بهبودي در 

نتايج حاصل نشــده و تنها محاسبات مشكل تر و پيچيده تر 

مي شــود. در شــكل ۵ با رســم نمودار ســرعت صوت بر 

حسب تخلخل نوترونى براى هر واحد جريان هيدروليكى، 

معادله ســرعت امواج تراكمى بر حسب تخلخل با ضريب 

همبســتگى در واحد جريان هيدروليكى آمده است. نتايج 

ـب  بيان گــر ارتباط ضعيف ســرعت امواج تراكمى بر حـس

تخلخل در واحدهاى جريان هيدروليكى است. به گونه اي 

كه ضريب همبستگى از ۰/۵۵ تا ۰/۸۶ تغيير مى كند.

۷۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۳۰۰۰
۰/۱

۶۰۰۰

۰/۰۵۰ ۰/۲ ۰/۲۵۰/۱۵
تخلخل

۷۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۳۰۰۰

۶۰۰۰

۰/۱۰/۰۸۰ ۰/۱۴۰/۱۸۰/۱۲
تخلخل 

۰/۰۴۰/۰۲ ۰/۰۶

۷۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۳۰۰۰

۶۰۰۰

۰/۱۰/۰۵۰ ۰/۲ ۰/۲۵۰/۱۵
تخلخل 

۰/۳ ۰/۱۰/۰۵۰ ۰/۲ ۰/۲۵۰/۱۵
تخلخل 

۰/۳

۷۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۳۰۰۰

۶۰۰۰

شكل ۵- نمودار سرعت صوت بر حسب تخلخل نوترونى در چهار دسته تقسيم بندى بر اساس واحدهاى جريان هيدروليكى



شماره ۷۱ ۶۴

در ادامه از تفاضل ســرعت امواج صوتى و سرعت حاصل 

از معادله وايلى با استفاده از تخلخل نوترون، مقدار انحراف 

سرعت به دست مى آيد.

VD=Vs-Vn                                                    (۱۶)

در معادله Vs ،۱۶ ســرعت صوت، Vn سرعت حاصل از معادله 

وايلــى با اســتفاده از تخلخل نوترون و VD نيــز مقدار انحراف 

سرعت مى باشد. با داشتن مقادير انحراف سرعت و با كمك آناليز 

هيستوگرام، نمونه ها به چهار دسته تقسيم شده اند كه در شكل ۶ 

مشاهده مي شود. مقدار عددى انحراف سرعت امواج تراكمى براى 

هر دسته از نمونه ها در جدول ۲ آمده است.

ـب تخلخل را براي  شــكل ۷ نمودارسرعت صوتى برحـس

هر كدام از۴ گروه متوســط انحراف سرعت نشان مى دهد. 

مقدار متوـسـط ضريب همبستگي براي اين چهار گروه، برابر 

۰/۹۳ مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه در تعيين سرعت امواج 

از تخلخل، اســتفاده از مقادير انحراف ســرعت نتايج بهترى 

نســبت به شاخص منطقه اى جريان ارائه مي دهد. دليل اصلى 

آن را مى توان به تفكيك بهتر انواع تخلخل با استفاده از مقادير 

انحراف سرعت نسبت به شاخص منطقه اى جريان نسبت داد. 

زيرا در سنگ هاى كربناته بعد از مقدار تخلخل، نوع تخلخل 

مهم ترين عامل تأثيرگذار بر سرعت مى باشد.

جدول ۲- دسته بندى نمونه ها بر حسب انحراف سرعت

دسته نمونه ها (m/s) متوسط انحراف سرعت

۱ ۱۳۹

۲ ۴۶۶

۳ ۷۸۶

۴ ۱۱۳۵ ۱۴۰۰۸۰۰ ۱۲۰۰۴۰۰۶۰۰ ۱۰۰۰۲۰۰

۱۰

۰

۴

۸

۱۲

۶

۲

انحراف سرعت صوتي (متر بر ثانيه)

شكل ۶- آناليز هيستوگرام بر اساس انحراف سرعت در نمونه ها 

۰/۲۵۰/۱ ۰/۲

۵۰۰۰

۰/۰۵ ۰/۱۵

۴۰۰۰

۰

۷۰۰۰

۶۰۰۰

۳۰۰۰

۲۰۰۰

تخلخل
۰/۰۴ ۰/۱۲۰/۱۰/۰۸۰/۰۲ ۰/۰۶۰
تخلخل

۵۰۰۰

۴۰۰۰

۷۰۰۰

۶۰۰۰

۳۰۰۰

۲۰۰۰

۰/۳۰/۱ ۰/۲ ۰/۲۵۰/۱۵۰
تخلخل

۰/۰۵

۵۰۰۰

۴۰۰۰

۷۰۰۰

۶۰۰۰

۳۰۰۰

۲۰۰۰

۰/۲۵۰/۱ ۰/۲۰/۰۵ ۰/۱۵۰
تخلخل

۵۰۰۰

۴۰۰۰

۷۰۰۰

۶۰۰۰

۳۰۰۰

۲۰۰۰

شكل ۷- نمودار سرعت صوت بر حسب تخلخل نوترونى در چهار دسته تقسيم بندى بر اساس انحراف سرعت



۶۵تركيب داده هاي مغزه و چاه پيمايي...

نتيجه گيري

- در حالت كلى نمودار ســرعت امواج تراكمى و تخلخل 

در ســنگ هاى كربناته داراى پراكندگى بســيار زياد بوده و 

نمى توان مدل تجربى مناسب بين اين دو ارائه نمود. 

- مقادير انحراف سرعت، شاخص بهترى از مقادير شاخص 

منطقــه اى جريان در توصيف انواع تخلخل در ســنگ هاى 

كربناته مى باشد.

- با توصيف مخزن براســاس شاخص منطقه اى جريان نيز 

نمي تــوان تخمين قابل قبولي از ســرعت امواج تراكمي با 

استفاده از مقادير تخلخل ارائه نمود. مقدار متوسط ضريب 

همبســتگي در چهار واحد جرياني هيدروليكى تعيين شده 

در اين مطالعه برابر ۰/۶۸ مي باشد.

- نتايج بيان گر كارايى بيشــتر طبقه بندى سنگ ها بر اساس 

نگار انحراف ســرعت صوتى نســبت به روش واحدهاى 

جريــان هيدروليكــى در تخمين ســرعت امــواج تراكمى 

مى باشــد. به طوري كــه توصيف مخزن بر اســاس مقادير 

انحراف ســرعت صوتى مي تواند جهت پيش بيني سرعت 

امــواج تراكمي از تخلخل مورد اســتفاده قرار گيرد. مقدار 

ـب همبســتگي در اين مطالعــه  برابر ۰/۹۳  متوســط ضرـي

مي باشد.
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