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تعیین انواع منافذ مخزن آسماری با استفاده از
نگار انحراف سرعت و تشدید مغناطیس هستهای
( )NMRدر یکی از میادین نفتی جنوب غرب
ایران
سجاد قرهچلو  ،*1علی کدخدائی ،2عبدالحسین امینی 1و سپیده سهرابی

1

 -1گروه زمینشناسی دانشکده علوم ،دانشگاه تهران ،ايران
 -2گروه زمین شناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه تبریز ،ايران
تاريخ دريافت93/9/28 :

تاريخ پذيرش94/1/26 :

چكيده
مخــازن هیدروکربنــی (بهخصــوص انــواع کربناتــه) بــه دلیــل اثــر دیاژنــز از نظــر نــوع منافــذ و شــعاع منفــذی بســیار متنــوع میباشــند.
از آنجایــی کــه توزیــع منافــذ و فشــار مویینــه در ســنگ مخــزن از کنتــرل کنندههــای اصلــی حرکــت ســیال در فضــای متخلخــل اســت،
بــه همیــن دلیــل تعییــن نــوع و انــدازه منافــذ و همچنیــن فشــار مویینــه نقــش اساســی در خــواص پتروفیزیکــی ،بهینهســازی تعــداد
چاههــا در یــک میــدان و پیشبینــی هیدروکربــن قابــل بازیافــت دارد .در ایــن مقالــه انــواع منافــذ در ســازند مختلــط کربناتــه-آواری
آســماری بــا اســتفاده از نــگار انحــراف ســرعت در  3رده (انحــراف مثبــت ،انحــراف صفــر و انحــراف منفــی) و  8زیــررده طبقهبنــدی
شــدند 6 .زیــررده مربــوط بــه بخــش کربناتــه (درون ذرهای یــا درون فســیلی ،قالبــی یــا حفــرهای ،ریزتخلخــل ،بیــن ذرهای ،بیــن بلــوری
و شکســتگی) و  2زیــررده دیگــر مربــوط بــه بخــش آواری (بیــن دانـهای و ریزتخلخــل شــیل) میباشــند .پــس از شناســایی انــواع منافــذ
بــا اســتفاده از نــگار انحــراف ســرعت ،مقــدار تخلخــل ،تراوایــی ،شــعاع منفــذی و فشــار شــبه مویینــه در هــر زیــررده بطــور پیوســته
در امتــداد چــاه و ســازند مــورد مطالعــه بــا اســتفاده از نــگار تشــدید مغناطیــس هســتهایی تعییــن شــدند .بــه منظــور اعتبارســنجی
انــدازه شــعاع منافــذ و فشــار شــبه مویینــه از منحنیهــای فشــار تزریــق جیــوه نیــز اســتفاده شــده اســت .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان
میدهــد ،کــه تولیــد از مخــزن آســماری تحــت کنتــرل منافــذ نــوع بیــن دانـهای در بخــش آواری و منافــذ نــوع شکســتگی ،بیــن ذرهای
و بیــن بلــوری در بخــش کربناتــه میباشــد .توزیــع هریــک از ایــن  4نــوع منفــذ بطــور پیوســته بــا اســتفاده از نگارهــا در امتــداد چــاه
مشــخص شــده اســت.

كلمــات كليــدي :نــوع منافــذ ،نــگار انحــراف ســرعت ،نــگار تشــدید مغناطیــس هســتهای ،ســازند آســماری،

فروافتادگــی دزفول
*مسؤول مكاتبات

آدرس الكترونيكي

sgharechelo.ut.ac.ir
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مقدمه

کننده و غیر تولید کننده است .شناسایی زونهای تولید

چند سازند کربناته از سن ژوراسیک تا نئوژن در جنوب

کننده بستگی به پیشبینی توزیع تراوایی دارد که بهشدت

غرب ایران و بهخصوص در فروافتادگی دزفول مهمترین

وابسته به توزیع پیچیده نوع منافذ است [ .]5-1همچنین

مخازن هیدروکربنی ایران را تشکیل میدهند (شکل .)1

در سازند مورد مطالعه تنوع لیتولوژیکی ،رخسارهای و

سازند آسماری نیز یکی از همین مخازن میباشد که حدود

دیاژنزی موجب شده است تا توزیع منافذ و در نتیجه توزیع

 %80نفت ایران از این سازند تولید میشود .یکی از نکات

فشار مویینه که در حرکت سیال (تراوایی) در سنگ مخزن

اصلی در بررسی کمی مخازن شناسایی زونهای تولید

تاثیر گذار است در جهت جانبی و قائم بسیار متنوع باشند.

زمان (ميليون سال)
شکل  -1ستون چینهشناسی (سازندهای مخزنی ،منشأ و سنگ پوش) از سن ژوراسیک تا نئوژن در جنوب غرب ایران و فروافتادگی دزفول
پرچمها نشاندهنده سنگ منشأهای اصلی میباشند [.]39
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توزیــع نــوع و انــدازه منافــذ و همینطــور فشــار مویینــه

دارد .مخــزن آســماری بــا ضخامــت حــدود  ،۳۲۰ mدر

همچنیــن مقــدار هیدروکربــن باقــی مانــده پــس از اولیــن

بــه صــورت يــك مخــزن هيبريــد يــا مخلوط ماســه ســنگ

کنتــرل کننــده توزیــع ســیال قبــل از تولیــد در مخــزن و
برداشــت در مخــزن میباشــند .همینطــور شناســایی و
درک توزیــع نــوع و انــدازه منافــذ باعــث ارزیابــی صحیــح

در کیفیــت مخزنــی ،پیشبینــی اشــباع شــدگی ســیال
مخزنــی ،عمــق ســطح تمــاس آب و نفــت ،ضخامــت زون
تدریجــی و ظرفیــت ناتراوایــی 1میشــوند [ .]6در واقــع

فشــار مویینــه نیــز تابعــی از انــدازه و نــوع منافــذ ،هندســه

منافــذ ،اشــباع شــدگی ســیال ،تاریخچــه اشــباع شــدگی

ايــن ميــدان بــه علــت نفــوذ بخــش ماســه ســنگي اهــواز

و كربنــات ميباشــد .بــر اســاس تغييــرات سنگشناســي
و تخلخــل ،ســنگ مخــزن آســماري در ايــن ميــدان بــه

 ۶زون مخزنــي تقســیم میشــود .زونهــاي  ۲و  ۴از

نظــر قابليــت بهرهدهــي داراي بهتريــن شــرايط مخزنــی
میباشــند [( ]18شــکل  2ســمت چــپ) .زون  ۲كربناتــه

بــا  ۱۰متــر ماســه ســنگ در قاعــده و زون  ۴ماســه
ســنگي اســت.

و ترشــوندگی ســنگ اســت [ .]6از طرفــی تراوایــی نیــز

بــر اســاس جدیدتریــن مطالعــات ســازند آســماری در

و بــه تبــع آن فشــار مویینــه بســتگی دارد .هــر قــدر

تقســیم شــده اســت و همیــن طــور در بخــش آواری نیــز

نیــز مشــکلتر اســت .بهطــور کلــی نــوع منافــذ ســنگ

از نظــر محیــط رســوبی بخــش کربناتــه ســازند آســماری

اســت [.]13-7

محیــط :الــف) محیــط آبرفتــی تــا دشــت ســاحلی ،3ب)

در ســنگهای رســوبی بــه شــدت بــه آرایــش منافــذ

بخــش کربناتــه بــه  5مجموعــه رخســارهای و  12رخســاره

سیســتم منافــذ پیچیدهتــر باشــد تعییــن توزیــع تراوایــی

بــه  5مجموعــه رخســارهای تقســیم شــده اســت [.]19

مخــزن کنتــرل کننــده بســیاری از ویژگیهــای مخزنــی

یــک رمــپ کــم شــیب و بخــش آواری آن بــه ســه

بــا توجــه بــه محدودیــت مغزهگیــری در چاههــا،

دلتایــی و زیــر جزرومــدی 4و ج) محیــط دور از ســاحل

تعییــن نــوع منافــذ و ســایر ویژگیهــای آن معمــوال
بــا مشــکالتی مواجــه بــوده اســت .در ایــن مطالعــه
بــرای شناســایی نــوع منافــذ از نــگار انحــراف ســرعت و

همچنیــن بــرای محاســبه انــدازه منافــذ و فشــار مویینــه
بهطــور پیوســته در امتــداد چــاه و ســازند آســماری از
نــگار تشــدید مغناطیــس هســتهای 2اســتفاده شــده اســت

[ .]17 ،16 ،15 ،14هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن انــواع
منافــذ و ســایر مشــخصات مخزنــی وابســته بــه آن ماننــد:

مقــدار تخلخــل و تراوایــی ،انــدازه منافــذ و فشــار شــبه

مویینــه بــا اســتفاده از نگارهــا و بهصــورت پیوســته در

تــا قســمتهای عمیــق حوضــه تقســیم میشــود [.]20
5

توصیــف  6زون مخزنــی و محیــط رســوبی ســازند مختلــط

کربناتــه-آواری آســماری نشــان میدهــد کــه از نظــر
سنگشناســی ایــن میــدان بســیار متنــوع میباشــد .از
آنجایــی کــه تنــوع در ســنگ شناســی و دیاژنــز باعــث

تنــوع در نــوع منافــذ میشــود ،در نتیجــه اهمیــت

مطالعــه نــوع منافــذ بــه منظــور درک صحیحتــری از

ناهمگنــی مخــزن در ایــن میــدان ضــروری میباشــد.
روش مطالعه

امتــداد چــاه میباشــد.

دادههــای مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه شــامل

موقعیــت جغرافیایــی و زمیــن شناســی میــدان مــورد

و داده مغــزه میباشــند.

مطالعــه

میــدان چشــمه خــوش واقــع در جنــوب غــرب ایــران،

 180کیلومتــری شــمال غــرب شــهر اهــواز و در باالتریــن
قســمت فروافتادگــی دزفــول قــرار دارد .ســازند آســماری
در میــدان چشــمه خــوش ماهیــت مختلــط کربناتـهآواری

نگارهــای نوتــرون ،صوتــی ،تشــدید مغناطیــس هســتهای

1. Seal Capacity
)2. Nuclear Magnetic Resonance (NMR
3. Coastal Plain to Terrestrial/fluvial Environment
4. Distal Deltaic and Subtidal Environment
5. Offshore Marine to Basin
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شکل  -2ستون چینه شناسی و زونهای مخزنی سازند آسماری در یکی از چاههای میدان مورد مطالعه (راست) [ ]19و نگار انحراف
سرعت (چپ) که نشان دهنده تنوع بیشتر ( 6نوع ) منافذ در بخش کربناته و تنوع کمتر ( 2نوع) منافذ در بخش آواری است.

داده مغــزه شــامل  200عــدد مقطــع نــازک میکروســکوپی

اســت منحنیهــای فشــار تزریــق جیــوه میباشــند.

میباشــد کــه بــا میکروســکوپ نــور عبــوری بــه منظــور

مغــزه بهدســت میآینــد کــه حــاوی دقیقتریــن

رنــگ آمیــزی شــده (مخلــوط رزیــن و رنــگ آبــی)
تعییــن نــوع منافــذ مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد .در واقــع

بــا اســتفاده از مقاطــع نــازک میکروســکوپی رنــگ آمیــزی
شــده بهطــور دقیــق میتــوان نــوع منافــذ را از نظــر

زایشــی تشــخیص داد .از طرفــی ایــن مقاطــع نــازک
میکروســکوپی معیــاری بــرای اعتبــار ســنجی تعییــن

نــوع منافــذ بــا اســتفاده از نــگار انحــراف ســرعت اســت.
یکــی دیگــر از دادههــای مغــزه کــه بــرای بهدســت آوردن

انــدازه شــعاع منافــذ در ایــن مطالعــه اســتفاده شــده

منحنیهــای فشــار تزریــق جیــوه از آنالیزهــای ویــژه
1

اطالعــات از شــعاع منافــذ ســنگ مخــزن اســت .دادههــای

مغــزه و نگارهــای چاهپیمایــی اســتفاده شــده مربــوط بــه

چــاه شــماره  5میــدان میباشــند .در ایــن مطالعــه بــرای
نامگــذاری ســنگهای کربناتــه از طبقهبنــدی دانــام

2

اســتفاده شــده اســت کــه اســاس طبقهبنــدی بافــت

رســوبات (گل پشــتیبان یــا دانــه پشــتیبان) میباشــد

[.]21
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در ایــن مطالعــه ابتــدا بــرای تعییــن نــوع منافــذ از نــگار

ثانویــه 4نیــز بــا جزئیــات کامــل توســط برخــی از محققیــن

ســرعت یــک نــگار مصنوعــی اســت کــه از ترکیــب

مقــدار تخلخــل در مقابــل ســرعت مــوج فشارشــی یــک

انحــراف ســرعت اســتفاده شــده اســت .نــگار انحــراف

نگارهــای تخلخــل (صوتــی ،نوتــرون و چگالــی) و رابطــه
وایلــی [ ]22بهدســت میآیــد و در نهایــت از اختــاف
مقادیــر ســرعت محاســبه شــده از نــگار صوتــی واقعــی

و مصنوعــی حاصــل میشــود .در واقــع نــگار انحــراف
ســرعت بازتابــی از انــواع مختلــف تخلخــل اســت کــه در

نتیجــه خصوصیــات فیزیکــی ســنگ ایجــاد میشــود.

مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت [ 24و  .]27بــا ترســیم

رونــد معکــوس را نشــان مــی دهــد ،یعنــی بــا افزایــش مقدار
تخلخــل مقــدار ســرعت کاهــش مییابــد بهطــور مثــال

[ .]10رابطــه میــان ســرعت و مقــدار تخلخــل توســط وایلــی
و همــکاران [ ]22مشــخص شــده اســت:
()1

در این رابطه  Øمقدار تخلخل و  Vمقدار ســرعت ()m/ sec

بــه منظــور تعییــن فشــار مویینــه و انــدازه منافــذ بهطــور

اســت .ایــن رابطــه نشــان میدهــد کــه زمــان عبــور

تشــدید مغناطیــس هســتهای اســتفاده شــده اســت .ایــن

صوتــی از فضــای خالــی ســنگ (توســط ســیال

پیوســته در سرتاســر چــاه در ســازند آســماری نیــز از نــگار

نــگار نیــز بــا ایجــاد میــدان مغناطیســی موجــب جهـتدار
شــدن هیدروژنهــا در فضــای منفــذی میشــود .جهــت

میــدان مغناطیســی توســط ســیکلهای منظمــی تغییــر
میکنــد کــه هســته هیدروژنهــا نیــز براســاس آن

تغییــر آرایــش میدهنــد .بــر اســاس مــدت زمانــی کــه

طــول میکشــد تــا آرایــش هســته هیدروژنهــا تغییــر

کنــد یکســری منحنــی بــر اســاس زمــان رســم میشــود

کــه مشــخصات کمــی منفــذ را نشــان میدهــد .بــرای
اعتبــار ســنجی انــدازه منافــذ بهدســت آمــده از نــگار
تشــدید مغناطیــس هســتهای ،بــا انــدازه منافــذ بهدســت

آمــده از آزمایشــات تزریــق جیــوه نیــز مقایســه شــدند .در

ایــن مطالعــه ابتــدا نــوع ،انــدازه و توزیــع فشــار مویینــه
منافــذ بــا اســتفاده از نگارهــا تعییــن شــدند ،ســپس بــا

داده مغــزه نیــز اعتبــار ســنجی شــده اســت.
بحث و نتايج
رابطه بین سرعت صوتی ،تخلخل و نوع منافذ

مــوج صوتــی در ســنگ حاصــل جمــع زمــان عبــور مــوج

پــر شــده)و ماتریکــس ســنگ میباشــد .بــا ایــن وجــود

پراکندگــی (انحــراف) ســرعت در طرفیــن رابطــه  1نشــان
دهنــده عــدم قطعیــت تخمیــن تخلخــل بــا اســتفاده از

رابطــه وایلــی اســت .ایــن مقــدار پراکندگــی و انحــراف در
اطــراف رابطــه وایلــی در اثــر وجــود نــوع منافــذ متفــاوت
میباشــد [ .]29-23بنابرایــن میــزان پراکندگــی و

انحــراف ســرعت نشــان دهنــده ناهمگنــی االســتیکی در
اثــر انــواع مختلــف منافــذ میباشــد کــه بهعنــوان یــک
اصــل در شناســایی نــوع منافــذ قــرار گرفــت (شــکل .)3

اندازهگیــری پراکندگــی ســرعت در تخلخلهــای یکســان

نشــان میدهــد کــه هــر یــک از انــواع منافــذ تاثیــر
ویــژهای بــر روی خصوصیــات صوتــی دارنــد .انحــراف
ســرعت در واقــع انحــراف از ســرعت تخمیــن زده شــده در

رابطــه  1در تخلخلهــای یکســان اســت [.]23

بــرای بهدســت آوردن نــگار انحــراف ســرعت ،ابتــدا

ســرعت مصنوعــی 5بــا اســتفاده از رابطــه وایلــی و
همــکاران و تخلخــل نــگار نوتــرون محاســبه شــد .در

بــا توجــه بــه قوانیــن حرکــت مــوج در درون ســنگ،

ادامــه ســرعت مصنوعــی از ســرعت واقعــی( 2ســرعت

اثبــات اســت [ .]23ســرعت عبــور امــواج فشارشــی در

انحــراف ســرعت حاصــل میگــردد (رابطــه .]23[ )2

رابطــه میــان ســرعت صوتــی ،تخلخــل و منافــذ ســنگ
ســنگ وابســته بــه مقــدار تخلخــل اســت [ .]26-24از
طرفــی نــوع منافــذ نیــز از پارامترهــای مهــم کنتــرل

کننــده خصوصیــت صوتــی ســنگ اســت [ .]2اخیــرا
تاثیــر هندســه منافــذ بــر روی ســرعت مــوج اولیــه 3و

مــوج فشارشــی نــگار صوتــی) کــم شــده و در نتیجــه نــگار

1. Special Core Analysis
2. Dunham Classification
3. Primary
4. Secondary
5. Synthetic Velocity
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()2

(VDL=Real Velocity-1000(Synthetic Velocity

کربناتــه بــه دلیــل تنــوع زیــاد منافــذ دارای نوســانات

نــوع منافــذ بــا اســتفاده از نــگار انحــراف ســرعت در ســه

زیــادی اســت ( 2000تــا  -2000متــر بــر ثانیــه) ولــی

تقســیم بنــدی میشــوند.

منافــذ کاســته میشــود ( 400تــا  -400متــر بــر ثانیــه)

رده انحــراف مثبــت ،انحــراف صفــر و انحــراف منفــی
منافــذی کــه در رده مثبتانــد ( )Iمعمــوال ثانویــه هســتند
و تحــت تاثیــر انحــال و ســیمانی شــدن قــرار گرفتهانــد.

ایــن نــوع منافــذ بــر اســاس رابطــه وایلــی و همــکاران
دارای ســرعت باالیــی هســتند ( .)VDL>500 m/sایــن رده

دارای  2زیــررده درون ذرهای (درون فســیلی) و قالبــی

(حفــرهای) اســت.

انــواع منافــذ رده صفــر ( )IIســرعتی تقریبا معادل ســرعت
فرمــول وایلــی دارنــد ( 3 .)VDL<500 m/s<500زیــررده

آن در بخــش کربناتــه شــامل منافــذ نــوع میکروتخلخــل،

بیــن ذرهای و بیــن بلــوری اســت .همینطــور زیرردههــای
رده صفــر ( )IIدر بخــش آواری شــامل بیــن دانــهای و
میکروتخلخــل شــیل اســت.

در رده منفــی ( )IIIســرعت مصنوعــی بــه دلیــل تخلخــل
کــم بســیار زیــاد اســت و در نتیجــه تفاضــل آن با ســرعت
واقعــی انحــراف منفــی ( )VDL<-500نتیجــه میدهــد.

رده منفــی ( )IIIدارای تنهــا یــک زیــررده منافــذ نــوع

در بخــش آواری از نوســانات آن بــه دلیــل کاهــش تنــوع
(شــکل  2ســمت راســت).

شناسایی انواع منافذ در میدان مورد مطالعه

در این مطالعه نگار انحراف سرعت و رفتار االستیک سنگ
اساس طبقه بندی نوع منافذ میباشد .از طرفی این نگار

قادر خواهد بود بهطور پیوسته نوع منافذ را در امتداد چاه

و سازند مورد مطالعه شناسایی کند .بر اساس نگار انحراف
سرعت انواع منافذ در  3رده و  8زیررده طبقه بندی شدند.
در هر یک از زیرردهها مقدار متوسط تخلخل و تروایی از

نگار تشدید مغناطیس هستهای نیز محاسبه شده است
(شکل .)4

رده  :1این رده دارای دو زیررده درون ذرهای یا درون

فسیلی و قالبی یا حفرهای است .زیر رده  :1منافذ درون

ذرهای عمدتا بهصورت اولیه و ثانویه ،درون دانه یا درون
فسیل (اسکلت کربناته) در اثر انحالل مواد ارگانیکی ایجاد

میشوند [مقایسه با .]30

شکســتگی میباشــد .نــگار انحــراف ســرعت در بخــش
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شکل  -3رابطه معکوس تخلخل با سرعت موج فشارشی با استفاده از رابطه وایلی ،که اختالف در مقدار سرعت و قرار نگرفتن بر روی
منحنی در تخلخلهای یکسان نشاندهنده انواع منافذ است که بر روی رفتار االستیک سنگ اثر میگذارد [.]40
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دامنه
دامنه
دامنه
دامنه
دامنه
دامنه
دامنه
شکل  -4طبقهبندی انواع منافذ به  3رده و  8زیررده بر اساس نگار انحراف سرعت و رفتار االستیکی سنگ .در هر زیررده مشخصات
رفتار االستیکی ،میانگین تخلخل و تراوایی ،محدوده شعاع منافذ ،مقاطع نازک میکروسکوپی و میانگین توزیع  T2نشان داده شده است.
عمق نمونههای مقطع نازک میکروسکوپی بهترتیب از باال شامل،3612/54 ،3513/78 ،3516/27 ،3487/10 ،3497/51 ،3491/21 :
 3467/25 m ،3678/89میباشند.

اکثــر منافــذ درون فســیلی در اثــر انحــال درون فســیل

متفاوتــی بهصــورت انحــال در بخشــی از دانــه ،ســیمان

شــدهاند .در ایــن زیــررده مقــدار انحــراف ســرعت از 750

میشــوند .همینطــور ممکــن اســت ایــن نــوع منافــذ در

ایجــاد میشــوند کــه توســط دیــواره اولیــه خــود محــدود

و ماتریکــس ایجــاد شــده کــه بهصــورت ثانویــه تشــکیل

تــا  1500و میانگیــن  1200متــر بــر ثانیــه ،متوســط

اثــر بلــوری شــدن کامــل یــا بخشــی دانههــا یــا بلورهــا

بهصــورت دو گانــه میباشــد .زیــررده :2

مشــخص بیــن منفــذ و ســیمان یــا ماتریکــس اطــراف

تخلخــل و تراوایــی بــه ترتیــب  7درصــد و  0/3 mldو

توزیــع

T2

منافــذ قالبــی یــا حفــرهای نیــز در شــکل و اندازههــای

بهصــورت ثانویــه تشــکیل شــوند کــه دارای یــک مــرز
میباشــد [مقایســه بــا  .]7مقــدار انحــراف ســرعت در
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ایــن زیــررده از  600تــا  1400و میانگیــن ،750 m/s

تراوایی بهترتیب  %22و

توزیــع  T2بهصــورت دو گانــه میباشــد.

شیلی با شعاع منفذی حدود  .0/5تا  5 μmدیده میشود.

متوســط تخلخــل و تراوایــی بهترتیــب  % 15و  0/9 mldو

mld

 1689و توزیع

T2

بهصورت

دو گانه میباشد .زیررده  :5میکروتخلخل شیل در رخساره

رده  :2این رده دارای پنج زیررده است که به ترتیب شامل

مقدار انحراف سرعت در این زیررده از  -400تا  100با

تخلخل شیل است .ميكروتخلخل شامي زیررده  :1میکرو

و  0 mldو توزیع  T2بهصورت یگانه میباشد .الزم به ذکر

میکروتخلخل ،بین ذرهای ،بین بلوری ،بین دانهای و میکرو
تخلخل شامل تخلخلهای زیر  10 μmمیباشد [مقایسه با

 .]7این نوع منافذ بهصورت بین دانهای ریز یا بین بلوری
ریز دیده میشوند .مقدار انحراف سرعت در این زیررده
از  400تا  -400با میانگین

میانگین  ،-100 m/sمتوسط تخلخل و تراوایی بترتیب %9
است که گفته شود ،یگانه یا دوگانه بودن توزیع

T2

نشان

دهنده تک اندازه یا چند اندازه بودن شعاع منافذ میباشد و

به نوعی جورشدگی اندازه منافذ را نشان میدهد.

 ،40متوسط تخلخل و

رده  :3ایــن رده تنهــا دارای یــک زیــررده (شکســتگی)

یگانه میباشد .زیررده  :2منافذ بین ذرهای ،تخلخلی است

رفتــار االســتيک ســنگ را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد و

نوع منافذ معموال اولیهاند ولی ندرتا در اثر انحالل ماتریکس

ایجــاد میکنــد .مقــدار انحــراف ســرعت در ایــن زیــررده

سه نوع منفذ بین ذرهای دیده میشود که شامل میکرو

تخلخــل و تراوایــی بهترتیــب  %4و  289 mldمیباشــد.

 100و ماکرو تخلخل که بیش از  100 μmاست [مقایسه

بــه آن (تخلخــل و تراوایــی) در  8زیــررده بهطــور پیوســته

در اندازه  50تا  100 μmمیباشند که جز منافذ متوسط

منافــذ بــا اســتفاده از نــگار انحــراف ســرعت ،هــر یــک

این زیررده از  450تا  -200با میانگین  ،250 m/sمتوسط

مقاطــع نــازک رنگآمیــزی شــده نیــز مقایســه شــدند.

بصورت یگانه میباشد .زیررده  :3منافذ بین بلوری بهصورت

را نشــان میدهــد.

تراوایی بهترتیب  %9و

m/s

بهصورت

میباشــد .زیــررده  :1شکســتگی درون ســنگ بهشــدت

که فضای بین ذرهها را شامل میشود [مقایسه با  .]5این

یــک انحــراف شــدید (منفــی) در نــگار انحــراف ســرعت

یا سیمان بهصورت ثانویه هم تشکیل میشوند .از نظر اندازه

از  -500تــا  -1000بــا میانگیــن  -800 m/sو متوســط

mld

 0/027و توزیع

T2

تخلخل بین  10تا  ،50 μmمزو تخلخل بین  50تا

μm

در ایــن بخــش انــواع منافــذ و مشــخصات مخزنــی وابســته

با  .]7در نمونههای مورد مطالعه منافذ بین ذرهای بیشتر

در امتــداد چاهشناســایی شــدند .پــس از طبقهبنــدی

اندازه یا مزو تخلخل قرار میگیرند .مقدار انحراف سرعت در

از انــواع منافــذ بهدســت آمــده جهــت اعتبارســنجی بــا

تخلخل و تراوایی بهترتیب  % 18و  532 mldو توزیع

T2

اولیه یا ثانویه در بین بلورها تشکیل میشوند که نوع ثانویه
آن رایجتر است [مقایسه با  .]5از نظر اندازه سه نوع تخلخل
بین بلوری مشاهده میشود که شامل میکروتخلخل (بین

 10تا

μm

 ،)20مزوتخلخل (بین  20تا  )60 μmو ماکرو

تخلخل (بیش از

μm

 )60است [مقایسه با  .]7مقدار

انحراف سرعت در این زیررده از  450تا  -200با میانگین
m/s
mld

 ،250متوسط تخلخل و تراوایی بهترتیب  %12/7و
 320و توزیع

T2

بهصورت یگانه میباشد .زیررده :4

منافذ بین دانهای در بخش آواری سازند آسماری مشاهده

میشود که در بین دانههای ماسه سنگی بهصورت اولیه

تشکیل شده است .مقدار انحراف سرعت در این زیررده
از  100تا  400با میانگین

m/s

 ،200متوسط تخلخل و

شــکل  4بهطــور کلــی مشــخصات هــر یــک از زیرردههــا

اصول نگار تشدید مغناطیس هستهای

نــگار تشــدید مغناطیــس هســتهای بــه یــک اصــل
فیزیکــی یعنــی پاســخ هســته بــه میــدان مغناطیســی
منتســب اســت [ .]31اکثــر هســتههای عناصــر دارای
میــدان مغناطیســی میباشــند .هســتهها ماننــد یــک

آهنربــا چرخنــده عمــل میکننــد .هســته مغناطیســی
چرخنــده میتوانــد بــا میــدان مغناطیســی خارجــی
(تولیــد شــده ابــزار نمودارگیــری) واکنــش داده و تولیــد
ســیگنالهای قابــل اندازهگیــری کنــد .بســیاری از

عناصــر ســیگنالهای قابــل تشــخیص ضعیــف تولیــد
میکننــد .امــا عنصــر هیــدروژن بســیار مغناطیسپذیــر

تعيين انواع منافذ مخزن...
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اســت و در آب و هیدروکربــن موجــود در فضــای خالــی

اکوهــای اســپین رو بــه زوال در ســری اکــوی

اصــول کار نــگار تشــدید مغناطیــس هســتهای بــه

عرضــی ( )T2خوانــده میشــود ،چــون خــروج از فــاز در

ســنگ بــه فراوانــی یافــت میشــود.

دو مرحلــه تقســیم میشــود [ .]32در مرحلــه اول

CPMG

ثبــت میشــود .زمــان دامنــه اکــو بــه نــام زمــان آرامــش
صفحــه عمــود بــر میــدان مغناطیســی  B0رخ میدهــد.

مغناطیســی شــدن ســیال منفــذی اســت .وقتــی کــه ابــزار

 T2یــا زمــان آرامــش اسپین-اســپین ،زمــان الزم بــرای

یــک میــدان مغناطیســی ،B0 ،باعــث مغناطیســی شــدن

شــدگی تصادفــی یــا اولیــه اســت [.]33

نمودارگیــری در امتــداد چــاه حرکــت میکنــد بــا ایجــاد
هســتههای هیــدروژن در ســیال منفــذی میشــود .قبــل
از اینکــه فضــای منفــذی ،ســنگ تحــت تاثیــر میــدان

B0

قــرار بگیــرد هســتههای هیــدروژن در ســیال منفــذی

بهصــورت تصادفــی قــرار داشــتند و فاقــد مغناطیــس
شــدگی جهتگیــری شــده بودنــد .در طــی زمــان قطبــی
شــدن 1مغناطیســی شــدن افزایــش مییابــد تــا بــه

مقــدار

M0

میرســد .اگــر زمــان قطبــی شــدن کوتــاه

باشــد مقــدار تخلخــل کمتــر از مقــدار واقعــی آن محاســبه

میشــود .بــه مــدت زمانــی کــه طــول میکشــد تــا

هیدروژنهــا در جهــت میــدان مغناطیســی القایــی قــرار

گیرنــد زمــان آرامــش طولــی یــا همــان  T1میگوینــد

[( ]32شــکل  5الــف) .در ســنگ مخــزن ،توزیــع

T1

نشــاندهنده ترکیبــات پیچیــده هیدروکربــن و انــدازه
منافــذ ســنگهای رســوبی میباشــد .در ادامــه پــس از

زمــان قطبــی شــدن بــه ســرعت یــک توالــی از پالسهــای
فرکانــس رادیویــی  90oو  180oدر ســازند اعمــال

میشــوند .پالسهــای فرکانــس رادیویــی و اســپین اکــو

بهطــور شــماتیک در شــکل  5نشــان داده شــده اســت.
یــک ســکانس کامــل پالــس شــامل یــک پالــس 90o

اســت کــه بــا ســری طوالنــی از پالسهــای  180oادامــه

پیــدا میکنــد .ایــن ســکانس بــه نــام  CPMGخوانــده
میشــود و از نــام مخترعــان آن یعنــی کار ،2پرســل،3

مــی بــوم 4و جیــل 5گرفتــه شــده اســت [ .]32ســکانس
 ،CPMGاز فــاز خــارج شــدن ناشــی از نقصــان در میــدان

 B0را جبــران میکنــد .امــا خــروج از فــاز توســط تغییــر
محــور چرخــش مولکولــی بازگشـتپذیر نیســت .در واقــع

تغییــر محــور چرخــش مولکولــی بــه خــواص پتروفیزیکــی

وابســته میباشــد .از ایــن رو خــروج از فــاز بــه صــورت

برگشــتناپذیر ،بــه وســیلهء اندازهگیــری دامنــه

تغییــر جهــت اســپینهای جهــت یافتــه بــه منظــم

اسپینها برای اینکه به حالت اولیه برسند باید از محیط
انرژی بگیرند که تعیین کننده مقدار  T2میباشد .آزمایشات
نشان دادهاند که در یک سنگ اشباع از آب مقدار 1/5 T1

برابر مقدار  T2میباشد که با توجه به نوع سیال منفذی این
نسبت متفاوت است [ .]33در فضای متخلخل زمان آرامش
 T2متناسب با اندازه فضاهای خالی است .در واقع منحنی
توزیع

T2

نشان دهنده مجموع سیگنالهای برگشتی از

تغییر جهت میدان مغناطیسی پروتونها در فضای منفذی
است .بنابراین توزیع

T2

بصورت گرافیکی نشانگر حجم

سیال منفذی میباشد که به نوعی نشاندهنده حجم فضای

خالی نیز میباشد.

تعیین توزیع فشار مویینه و اندازه منافذ با استفاده از
نگار تشدید مغناطیس هستهای

در ایــن مطالعــه بــه منظــور تعییــن انــدازه منافــذ و فشــار
شــبه مویینــه بهطــور پیوســته در امتــداد چــاه از نــگار
تشــدید مغناطیــس هســتهای اســتفاده شــده اســت.

فشار مویینه در واقع اثر متقابل نیروهای بین سیاالت

موجود در سنگ و سطح جامد میباشد .دو روش برای
محاسبه فشار مویینه در مخزن وجود دارد -1 :آنالیزهای

ویژه مغزه که در آزمایشگاه انجام میشود؛  -2از طریق نگار
تشدید مغناطیس هستهای که با روابط خاص و معکوس کردن

 T2بهدست میآید .بر خالف داده مغزه و روشهای آزمایشگاهی

نگار تشدید مغناطیس هستهای ابزار مناسب برای اندازهگیری
فشار مویینه بهطور پیوسته در امتداد چاه میباشد.

1. Polarization Time
2. Carr
3. Purcell
4. Meiboom
5. Gill

شماره 82

24
CMPG Pulse Sequence

سيگنال

90o 180o 180o180o 180o
T2 Decay

T-build up

FID

زمان

M0

زمان

Tp

TE

الف) دوره قطبي شدن

ب) سكانس پالس R-F

ج) اكوهاي اسپين
شکل  -5هر اندازهگیری نگار تشدید مغناطیس هستهای شامل سکانسی از پالسهای مغناطیس عرضی است که به وسیله یک آنتن تولید
میشوند که  CPMGنام دارد .الف) مدت زمان قطبی شدن هسته هیدروژنهای سیال مخزنی تحت تاثیر میدان B0 ،ب) سکانس CPMG
با یک پالس آغاز میشود که پروتون را  90oمنحرف میکند و این سکانس با چند صد پالس دیگر که پروتونها را دوباره متمرکز میکنند
دنبال میشود .تمرکز مجدد پروتونها با منحرف کردن آنها به اندازه  180oامکانپذیر است و ج) پس از هر پالس ،آنتن دامنه سیگنال را
ثبت میکند [.]32

پس از محاسبه فشار مویینه میتوان شعاع منافذ را نیز با

آب) تعییــن کننــده شــدت ســیگنال اندازهگیــری شــده

مویینه توسط نگار تشدید مغناطیس هستهای اندازهگیری

رابطـهای بیــن فشــار مویینــه و زمــان آرامــش عرضــی

استفاده از روابط بهدست آورد .در این مطالعه ابتدا فشار
شد که به آن فشار شبه مویینه 1نیز میگویند.

توســط نــگار تشــدید مغناطیــس هســتهای اســت.

T2

وجــود دارد كــه عبــارت اســت از:

مقاومت فشار مویینه ایجاد شده توسط سیال غیر ترکننده

()4

بین سیاالت و شعاع منفذی دارد که توسط رابطه  3تعریف

ســنگی و انــدازه منافــذ یــا  T2معــادل آن اســت کــه از

برای ورود به منافذ بستگی به ترشوندگی ،کشش سطحی

میشود:
()3

در رابطه :3

σ

کشش سطحی،

θ

زاویه سطح تماس

PcT2=ε

در ایــن رابطــه ε ،یــک پارامتــر وابســته بــه نــوع گونــه
طریــق روشهــای مختلفــی میتــوان تخمیــن زد [.]17

رابطــه  5نشــان میدهــد کــه  Pcرا میتــوان بهطــور
مســتقیم از  T2و ضریــب  εبهدســت آورد .در ادامــه انــدازه

سیال با دیواره منفذ و  rشعاع منفذی است .نگار تشدید

منافــذ نیــز بــا اســتفاده از رابطــه زیــر بهدســت میآیــد:

امتداد چاه فشار مویینه را محاسبه کند که در گام بعدی

در اینجا

میانگین لگاریتمی میباشد .بر اساس رابطه

اندازهگیری کرد [ 16و  .]33همچنین از طریق گرافیکی و

و سازند مورد نظر اندازه گرفت (شکل  .)6البته توزیع

مغناطیس هستهای قادر خواهد بود که بهطور پیوسته در

()5

از طریق رابطه  3شعاع منافذ را نیز میتوان بهطور پیوسته

فوق میتوان بطور پیوسته اندازه منافذ را در امتداد چاه

با استفاده از منحنیهای توزیع  T2میتوان بهطور کیفی در

ممکن است تحت تاثیر نوع هیدروکربن قرار گیرد و

مورد خصوصیات منافذ ،مثال بزرگ یا کوچک بودن یا مقدار

T2

T2

سیگنالهایی ایجاد کند که فضای تخلخل را به اشتباه

تخلخلشان ،نتایجی بهدست آورد .اگر منحنیهای توزیع

بزرگتر نشان دهد که به هنگام استفاده از توزیع

بزرگ بودن منافذ است و برعکس (شکل  .)6همچنین

این بخش یعنی توزیع فشار شبه مویینه و اندازه منافذ

در واقــع نــگار تشــدید مغناطیــس هســتهای ،افزایــش و

نشان داده شده است.

T2

به سمت مدت زمان بیشتر منحرف شوند نشاندهنده

مساحت زیر منحنی نشاندهنده مقدار تخلخل است.

کاهــش ســیگنال القائــی کــه بوســیله مغناطیســی شــدن
اســپین هیــدروژن ایجــاد شــده اســت را اندازهگیــری
میکنــد .مقــدار هیــدروژن موجــود در ســیال (نفــت یــا

T2

باید

تصحیحات و کنترلهای الزم انجام شود .نتایج حاصل از

بدست آمده از نگار تشدید مغناطیس هستهای در شکل 6

1. Pseudo Capillary Pressure
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شکل  -6توزیع انواع منافذ بر اساس نگار انحراف سرعت و تشدید مغناطیس هستهای در سازند مختلط کربناته آواری آسماری .ستون
 -1لیتولوژی .ستون  -2نگار انحراف سرعت که بخش کربناته آن در مقایسه با بخش آواری دارای بازه نوسانات بزرگتری است .ستون  3و
 -4مقدار آب اشباع شدگی و فشار مویینه دروغین .ستون  -5اندازه منافذ بهدست آمده از نگار تشدید مغناطیس هستهای .ستون  -6توزیع
مقدار تخلخل .ستون  -7توزیع  T2که نشان دهنده اندازه منافذ و مقدار تخلخل است.

در رخســارههای کربناتــه (بخــش باالیــی ســازند

ایــن نــوع منافــذ بــه دلیــل ارتبــاط بــا یکدیگــر دارای

دارای فشــار مویینــه بــاال و ندرتــا متوســط هســتند

آواری (بخــش پایینــی ســازند) منافــذ بیــن دانــهای در

آســماری) منافــذ نــوع درون ذرهای و قالبــی یــا انحاللــی

امــا ریــز تخلخلهــا دارای فشــار مویینــه بســیار بــاال

میباشــند .ایــن فشــار مویینــه بــاال بخاطــر عــدم ارتبــاط
منافــذ بــا یکدیگــر در نــوع درون ذرهای و قالبــی اســت

همینطــور شــعاع گلوگاهــی کوچــک در منافــذ نــوع
میکروتخلخــل میباشــد .امــا منافــذ نــوع بیــن ذرهای و

بیــن بلــوری دارای فشــار شــبه مویینــه پاییــن میباشــند.

فشــار شــبه مویینــه پایینــی هســتند .در رخســارههای
رخســاره ماســه ســنگی فشــار شــبه مویینــه بســیار

پاییــن و ندرتــا متوســط را نشــان میدهنــد .امــا متقابــا
در ریــز تخلخلهــای شــیلی بیشــترین مقــدار فشــار
شــبه مویینــه وجــود دارد .پــس از تعییــن فشــار مویینــه
محــدوده انــدازه منافــذ نیــز بــا اســتفاده از روابــط بــاال

بــرای هــر یــک از انــواع زیرردههــا مشــخص شــده
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است (شکل  .)4برای محاسبه اندازه منافذ در رده

آواری و کربناته میتواند فشار مویینه را بهطور پیوسته در

(منافذ نوع شکستگی) با استفاده از نگار تشدید

امتداد چاه تخمین بزند .همینطور با مقایسه شعاع منافذ

ماتریکس سنگ را عالوه بر شکستگی نیز اندازه میگیرد .برای

بهدست آمده از نگار تشدید مغناطیس هستهای ،نشان

III

مغناطیس هستهای امکانپذیر نمیباشد چون این نگار منافذ

بهدست آمده از آنالیز مغزه در  6زیررده با شعاع منافذ

مطالعه و شناسایی منافذ نوع شکستگی از نگارهای انحراف

میدهد که نگار تشدید مغناطیس هستهای در محاسبه

منافذ نوع شکستگی را در حدود  0/5تا  4 μmنشان میدهد.

قابل قبولی مورد اطمینان است .آروگان و همکاران []37

سرعت و تصویری 1استفاده شده است .نگار تصویری اندازه

نیز با مطالعه رسوبات توربیدایتی آب اشباع شدگی و فشار
مویینه بهدست آمده از نگار تشدید مغناطیس هستهای

تعیین اندازه منافذ با استفاده از فشار تزریق جیوه

در هر یک از زیرردهها برای اعتبارسنجی شعاع منافذ
بهدست آمده از نگار تشدید مغناطیس هستهای ،با شعاع
منافذ بهدست آمده از آنالیز ویژه مغزه نیز مقایسه نمودهایم.

برای این منظور از منحنیهای فشار تزریق جیوه استفاده
شده است .به دلیل وابستگی فشار مویینه به مشخصات

مخزنی ،اکثر محققان تاکید دارند که شکل منحنی فشار
تزریق جیوه وابسته به هندسه منافذ میباشد [ 35و .]36

بطوری که منحنیهای فشار تزریق جیوه دقیقترین
اطالعات از فضای منفذی را ارائه میدهند.

در هر فشار جابجایی جیوه در فضای متخلخل ،حداقل
شعاع گلوگاه منفذی که جیوه میتواند در آن نفوذ کند
توسط رابطه الپالس قابل محاسبه است:

را با دادههای آنالیز ویژه مغزه مقایسه نمودهاند که تطابق
قابل قبولی را نیز نشان داده است .در جدول  1مقایسه

اندازه منافذ بهدست آمده از روش منحنیهای فشار تزریق

جیوه و نگار تشدید مغناطیس هستهای در عمقهای معادل
نشان داده شده است .در این مطالعه سعی شده است

انواع منافذ با نگرشی جامع از دیدگاه کوچک مقیاس

3

2

(مقاطع نازک میکروسکوپی و دادههای فشار تزریق جیوه)

و متوسط مقیاس (نگار انحراف سرعت و تشدید مغناطیس
4

هستهای) طبقهبندی شوند .در واقع ابتدا منافذ بر اساس
رفتار االستیک سنگ به  8زیر رده تقسیم شدند و در ادمه

برای هر زیررده مشخصات منفذی و مخزنی آن مانند:
تخلخل ،تراوایی ،شعاع منفذی ،بافت رسوبی ،فشار شبه

مویینه و توزیع  T2تعیین شده است.

()6

در این رابطه  rشعاع منفذی بر حسب میکرومتر σ ،کشش

بین سطحی هوا و جیوه θ ،زاویه برخورد بین جیوه وهواPc ،

فشار مویینه C ،ضریب ثابت میباشد .در سیستم هوا-جیوه

که مقدار  σبرابر  480دین بر سانتیمتر و  θمعادل 140
درجه مي باشند ،شعاع گلوگاه از رابطه

شعاع منافذ نیز در سرتاسر چاه در سازند آسماری تا حد

زیر

بهدست میآید .شکل  7منحنی فشار مویینه و توزیع شعاع
منفذی و مقاطع میکروسکوپی رنگآمیزی شده از رخسارههای
مخزنی یکی از چاههای میدان مورد مطالعه را نشان میدهد.

با توجه به داده های موجود در  6زیررده توزیع اندازه
منافذ تعیین شدند (شکل  .)7با مقایسه فشار شبه

مویینه از نگار تشدید مغناطیس هستهای و منحنیهای
فشار مویینه حاصل از تزریق جیوه در عمقهای معادل

نشان میدهد که این نگار تا حد قابل قبولی در بخش

در این مطالعه توزیع  8زیررده منفذی با سایر مشخصات

وابسته به آن بهطور پیوسته در امتداد چاه تعیین شدند

که در بهینهکردن پروژهای برداشت ثانویه اهمیت دارد.
در واقع ارائه این طبقهبندی با توجه به ابزارهای موجود

در صنعت نفت ،در حال حاضر تنها راه مطالعه انواع منافذ

بهطور پیوسته در امتداد چاه میباشد .البته در جدیدترین
مطالعات محققان دیگری مانند ژآوو و همکاران [ ]38منافذ

را بر اساس مدل فیزیک سنگ تنها به سه دسته تقسیم
5

نمودهاند ولی مطالعه حاضر انواع منافذ را در  8زیر رده
تقسیمبندی نموده است.

1. Ultra sonic Borehole Imager Log
2. Integrated Approach
3. Micro-scale
4. Meso-scale
5. Rock Physics Modeling
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شکل  -7فشار مویینه و شعاع منفذی بدست آمده از داده تزریق جیوه در  6زیررده از منافذ واحدهای مخزنی سازند آسماری نشان
داده شده است .شعاع منفذی در عمق معادل که توسط نگار تشدید مغناطیس هستهای و رابطه  9محاسبه شده است نیز در هر زیر رده
مشخص شده است.
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جدول  -1مقایسه اندازه شعاع منافذ بهدست آمده با استفاده از نگار تشدید مغناطیس هستهای و منحنیهای فشار تزریق جیوه در هر یک
از زیرردههای انواع منافذ سازند مختلط کربناته-آواری آسماری.
شعاع منفذی محاسبه شده از تحليل تزریق جیوه ()µm

شعاع منفذی محاسبه شده از ان.ام.ار)µm( .

رده منفذی

0/01-30

0/1-17/5

درون ذرهای

0/02-60

0/6-30

انحاللی/قالبی

0/035-9/4

0/05-10/3

ریزتخلخل

1-100

10-120

بین ذرهای

8-40

5-40

بین بلوری

5-290

20-215

بین دانهای

-

0/02-4

ریزتخلخل شیل

شیل  0/02تا  4 μmو در منافذ نوع شکستگی  0/5تا

نتیجهگیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد انواع منافذ سازند
مختلط کربناته آواری آسماری بر اساس نگار انحراف

سرعت به  8زیررده تقسیم میشوند که  6نوع (درون

ذرهای یا درون فسیلی ،قالبی یا حفرهای ،ریزتخلخل ،بین

ذرهای ،بین بلوری) آن مربوط به بخش کربناته و  2نوع
(بین دانهای و ریزتخلخل شیل) آن مربوط به بخشآواری

میباشند .پس از شناسایی  8نوع منفذ ،توزیع فشار شبه
مویینه بهطور پیوسته در امتداد چاه و سازند هدف در هر

زیررده بجز شکستگی بترتیب تعیین شدند :در تخلخلهای

بین دانهای ،بین ذرهای و بین بلوری پایین ،در تخلخلهای
درون ذرهای و قالبی متوسط تا باال و در ریز تخلخلها باال
میباشد .شعاع منفذی نیز بطور پیوسته و در هر زیر رده با
استفاده از نگار تشدید مغناطیس هستهای تخمین زده شده
است .در هر دو بخش کربناته و آواری نگار تشدید مغناطیس

هستهای با دقت قابل قبولی اندازه منافذ را اندازهگیری

μm

 4میباشد .نتایج حاصل از شناسایی و توزیع اندازه منافذ

نشان میدهد کیفیت مخزنی و تولید در میدان مورد مطالعه
تحت کنترل  4نوع منفذ است -1 :منافد نوع بین دانهای

در رخساره ماسه سنگی با تخلخل  %22و تراوایی

mld

1689؛  -2منافذ بین ذرهای در رخساره گرین-استونی/

پکستونی با تخلخل  %18و تراوایی

mld

532؛  -3منافذ

نوع بین بلوری با تخلخل  %12/7و تراوایی

mld

 320در

رخساره دولومیتی؛  -4منافذ نوع شکستگی با تخلخل %4

و تراوایی

mld

 289در رخسارههای مادستونی/وکستونی.

توزیع هرکدام از این  4نوع منفذ به همراه فشار شبه

مویینه ،شعاع منفذی و مقدار تخلخل و تراواییشان توسط

نگار انحراف سرعت و تشدید مغناطیس هستهای بطور
پیوسته در امتداد چاه شناسایی شدند.

تقدیر و تشکر

کرده است .توزیع اندازه منافذ در هر یک از زیرردههای

از مسئولین محترم اداره پژوهش و توسعه شرکت نفت

منافذ قالبی از  0/6تا  30 μmو ندرتا در انحاللهای بزرگ

همکاریهای الزم در انجام این پروژه کمال تشکر و قدردانی

منافذ بترتیب :منافذ نوع درون ذرهای از  0/1تا ،17/5 μm

مناطق مرکزی ایران جهت در اختیار قرار دادن دادهها و

 ،130 μmمنافذ ریزتخلخلها  0/05تا  ،10/3 μmتخلخل

را داریم .در انجام این پروژه از امکانات آزمایشگاهی دانشکده

بین ذرهای  10تا

μm

 ،120تخلخل بین بلوری  5تا

 ،40منافذ بین دانهای  20تا

μm

μm

 ،160منافذ ریزتخلخل

زمین شناسی دانشگاه تهران استفاده شده است.
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