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ارزیابی تراوایی توالیهای پرمین -تریاس
ناحیه مرکزی خلیج فارس ،بر مبنای دادههای
پتروفیزیکی و رسوب شناختی
امیرحسین عنایتی بیدگلی* و حسین رحیمپور بناب
دانشگاه تهران ،پردیس علوم ،دانشکده زمینشناسی ،دانشگاه ،ايران
تاريخ دريافت92/11/28 :

تاريخ پذيرش93/11/19 :

چكيده
تراوایــی یکــی از مهمتریــن پارامترهــای مخزنــی اســت کــه از نظــر پیشبینــی و تخمیــن نــرخ تولیــد و شناســایی افقهــای مخزنــی
بــا بیشــترین تولیــد ،اهمیــت زیــادی دارد .معمــوال ایــن پارامتــر ،براســاس آنالیــز مســتقیم مغزههــای حفــاری ،اندازهگیــری میشــود.
در چاههــای بــدون مغــزه نیــز بــر حســب نــوع دادههــای موجــود ،روشهــای متنوعــی بــرای پیشبینــی ایــن پارامتــر تأثيرگــذار مخزنــی
ارائــه شــده اســت .در ایــن تحقیــق نیــز ســعی شــده تــا بــر اســاس دو رویکــرد مختلــف ،ضمــن بررســی قابلیــت کاربــرد ایــن روشهــا در
توالیهــای مخزنــی داالن -کنــگان ،ارزیابــی کیفــی و کمــی از وضعیــت تراوایــی ایــن توالیهــا بــه عمــل آیــد .همچنیــن بــه منظــور
پیشبینــی تراوایــی بــه روش کمــی ،ردهبنــدی معــروف ارائــه شــده توســط لوچیــا در ســال  1995نیــز مــورد ارزیابــی و اعمــال اصالحاتــی
قــرار گرفــت کــه بــا توجــه بــه معیارهــای افــزوده شــده در تعییــن ردههــای پتروفیزیکــی ،تفکیــک بهتــری از ایــن ردههــا در توالیهــای
داالن باالیــی -کنــگان ،امکانپذیــر گردیــد .در نهایــت ،نتایــج نشــان داد کــه روندهــای تغییــرات تراوایــی در توالیهــای پرمیــن-
تریــاس ،در مقایســه بــا مقادیــر واقعــی ،بــه خوبــی قابــل شناســایی بــوده و ایــن روشهــا نیــز در ایــن ســازندها قابلیــت کاربــرد دارنــد.

كلمات كليدي :تراوایی ،ردههای پتروفیزیکی ،ردهبندی لوچیا ،پرمین -تریاس

و تراوایــی مطلــق بــه ترتیــب ،کنتــرل کننــده فضــای

مقدمه

قابليــت گذردهــي ســياالت هيدروكربــوري در محيــط
مخــزن بــه پارامتــری وابســته اســت کــه تراوایــی خوانــده

انباشــت و قابلیــت (عبــور) جریــان در بازههــای مخزنــی-

غیرمخزنــی هســتند.

میشــود [ .]1قابلیــت ســنگ بــرای جریــان دادن

عــاوه بــر اســتفاده از مغزههــای حفــاری بــرای

نــوع تراوایــی مطلــق ،موثــر و نســبی بــرای ســنگهای

بــرای آگاهــی از وضعیــت تراوایــی توالیهــای حفــاری

ســیاالت را تراوایــی مینامنــد [ .]2بــه طــور کلــی ،ســه

اندازهگیــری دقیــق تراوایــی ،رویکردهــای مختلفــی

مخزنــی معرفــی شــده اســت [ .]1-4تخلخــل موثــر

شــده ،بــر اســاس دادههــای مختلــف ،ماننــد الگهــای
چاهپیمایــی پیشــنهاد شــده اســت ،ماننــد روشهــای
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در ایــن نوشــتار نیــز بــر مبنــای دو روش کیفــی و کمــی،

هســتند کــه توســط فابریکهــای رســ وبگذاری و

مخــازن پرمیــن -تریــاس نواحــی مرکــزی خلیــج فــارس،

انحــراف ســرعت ،بیانگــر انحــراف ســرعت صــوت (حاصــل از

ســعی شــده اســت تــا قابلیــت کاربــرد آنهــا در یکــی از

ارزیابــی شــده و روندهــای مختلــف تراوایــی در ایــن
توالیهــا نیــز مــورد بررســي قــرار گیــرد ،زیــرا تعییــن
مقــدار عــددی دقیــق تراوایــی بــرای هــر نقطــه از ســازند
مخزنــی (بــر خــاف تخلخــل) امــری بســیار دشــوار بــوده

و حصــول چنیــن هدفــی نیازمنــد تعــداد فراوانــی از

چاههــای مغزهگیــری شــده و نمونــه بــرداری متراکــم از

آنهــا و کاربــرد روشهــای مختلــف آمــاری و شــبکههای
عصبــی اســت کــه از اهــداف ایــن تحقیــق خــارج اســت.

روش کیفــی شــامل ترســیم الگ انحــراف ســرعت]11[ 1
و روش کمــی شــامل رویکــرد ارائــه شــده توســط جنینگــز

و لوچیــا [ ]12و لوچیــا [ ]1میباشــد.
روش کار

دیاژنــزی مختلــف ،کنتــرل میشــوند [ .]13-17اصطــاح

الگ صوتــی) از ســرعت پیشبینــی شــده بــر اســاس معادلــه

زمــان -میانگیــن وایلــی [( ]18معادلــه ،)1بــرای مقادیــر
تخلخــل برابــر ،تحــت لیتولــوژی مشــخص ،میباشــد.

()1

انحــراف ســرعت مثبــت → ســرعت صــوت حاصــل از
معادلــه وایلــی

ســرعت صــوت (الگ صوتــی)

معادلــه وایلــی

ســرعت صــوت (الگ صوتــی)

انحــراف ســرعت منفــی → ســرعت صــوت حاصــل از
محاســبه انحــراف ســرعت بــا اســتفاده از الگ صوتــی و
الگهــای نوتــرون -چگالــی

انحراف سرعت را میتوان بر اساس مراحل زیر مشخص نمود:

 -1محاســبه ســرعت واقعی امــواج صوتی فشــاری ()VP real

در ایــن مطالعــه ،دادههایــی شــامل الگهــای نوتــرون،

از طریــق الگ صوتــی بــر اســاس معادله:2

ســازندهای داالن و کنــگان در پنــج چــاه از ناحیــه خلیــج

 -2تعییــن تخلخــل از الگ نوتــرون ( )ΦNیــا محاســبه

چگالی و صوتی و آب اشــباع شــدگی محاســبه شــده برای
فــارس ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن بــه
منظــور مقایســه ردههــای پتروفیزیکــی پیشبینــی شــده

بــر اســاس روش جنینگــز و لوچیــا [ ]12بــا انــواع تعییــن
شــده بــر اســاس مطالعــات پتروگرافــی ،بیــش از 300

()2

آن از طریــق الگ چگالــی ( .)ΦDبــا توجــه بــه شــکل

 ،1مقایســه تخلخلهــای تعییــن شــده بــر اســاس الگ
نوتــرون ،بــا تخلخلهــای مشــخص شــده بــر اســاس الگ
چگالــی ،نشــان میدهــد کــه بیــن مقادیــر تخلخــل آنهــا

مقطــع نــازک رنگآمیــزی شــده بــا محلــول آلیزاریــن

اختالفــی وجــود دارد ،ایــن حالــت در بازههــای دارای

آنالیــز قــرار گرفــت .همچنیــن ،جهــت بررســی سیســتم،

اســت .تخلخــل حاصــل از الگ نوتــرون  -چگالــی (،)ΦND

رد -اس از توالیهــای داالن باالیــی -کنــگان ،نیــز مــورد

انــدازه و نــوع فضاهــای خالــی موجــود در توالیهــای
مــورد مطالعــه ،نمونههــای مغــزه مــورد تزریــق رزیــن
آبــی قــرار گرفتهانــد (رنــگ خاکســتری در تصاویــر) .بــرای
تخمیــن تخلخــل بــر اســاس الگهــای صوتــی و چگالــی

نیــز از معــادالت و تصحیحــات مرســوم در مباحــث ارزیابی
ســازند اســتفاده شــده اســت (کــه در بخــش مربوطــه
توضیــح داده شــده اســت).

الگ انحراف سرعت

ســنگهای کربناتــه دارای خــواص فیزیکــی متنوعــی

گاز (ماننــد اعمــاق  1125تــا  )1175 mبســیار بارزتــر
حدواســط تخلخلهــای الگهــاي نوتــرون و الگ چگالــی
اســت کــه بیشــترین همبســتگی را بــا دادههــای تخلخــل

مغــزهای دارنــد (شــکل .)1مطابــق معادلــه ،3تخلخــل
حاصــل از الگ چگالــی محاســبه میگــردد [:]19

()3

بــرای محاســبه تخلخــل نوتــرون -چگالــی از معادلــه4

کــه مخصــوص مخــازن گازی اســت ،اســتفاده شــده اســت
[ 20و .]19
()4

)1. Velocity Deviation Log (VDL
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ج

ب

الف

شکل  -1الف :ارتباط تخلخل حاصل از الگهای نوترون ،چگالی ،نوترون -چگالی و مغزه .ب :ارتباط الگهای صوتی محاسبه شده بر
اساس انواع تخلخلهای موجود .ج :سرعت صوت بر اساس الگهای قسمت ب

 -3در ایــن مرحلــه ،الگ صوتــی مصنوعــی را بــا اســتفاده

الگ انحــراف ســرعت محاســبه شــده بــر اســاس دادههــای

نمــوده (شــکل  2الــف) و در نهایــت ،نتیجــه بــه صــورت

میدهنــد (شــکلهای  2الــف و  ،)3خصوصــا اینکــه

از معادلــه وایلــی [( ]21معادلــه )5و معادلــه  ،4محاســبه

ســرعت مــوج فشارشــی مصنوعــی ( )VP synارائــه میشــود.
()5

مرحله آخر مطابق معادله  6و شکل 2ب است.

()6

الگ نوتــرون -چگالــی ،مقادیرصحیحتــری را نشــان

زونهــای محتــوی مقادیــر بــاالی گاز آزاد ،موجــب کاهش
تخلخــل نوتــرون شــده [ ]22و ســرعت پیشبینــی شــده

افزایــش میابــد ،همچنیــن گاز بــه صــورت موثــری ســرعت

صــوت ( )VPرا کاهــش میدهــد [.]23
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الف

ب

شکل 2الف -تبدیل الگ تخلخل نوترون -چگالی به نمودار سرعت مصنوعی .ب :نحوه ایجاد الگ انحراف سرعت
ج

ب

الف

شکل -3تعیین الگ انحراف سرعت ،بر اساس تخلخلها الف -نوترون ب -چگالي و ج -نوترون -چگالي به منفی شدگی شدید انحراف
سرعت حاصل از تخلخل نوترون ،در زونهای گازی (واحدهای  K2و  )K4توجه کنید.
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بررسی کیفی تراوایی بر اساس الگ انحراف سرعت

تراوایــی ســنگهای کربناتــه ،تحــت تاثیــر انــواع حفــره و

میــزان ارتبــاط آنهــا میباشــد [ 24و  ]25کــه آنهــا نیز کنترل
مهمــی بــر روی انحــراف ســرعت و تراوایــی دارنــد و از طریــق
الگ انحــراف ســرعت ،میتــوان روندهــای تراوایــی را در چــاه

مشــخص نمــود [ .]11بــه طــور کلــی ،ســنگهای بــا انحــراف

ســرعت مثبــت ،تراوایــی پایینــی نشــان میدهنــد ،که ناشــی
از حفــرات درون فســیلی و قالبــی یــا لیتولوژیهــای ســیمانی
شــده کــم تخلخــل (حفــرات مجــزا از هــم) اســت [.]11

حفــرات بیــن ذرهای بــه صــورت حفــرات دارای اتصــال خــوب

و تراوایــی بــاال ،مشــخص میگردنــد ،کــه دارای انحــراف
ســرعت صفــر ،کمــی مثبــت یــا کمــی منفــی هســتند.

در اینجــا نیــز بــا مقایســه دادههــای تراوایــی مغــزه و الگ

انحــراف ســرعت محاســبه شــده در یکــی از چاههــای مــورد
مطالعــه 6 ،وضعیــت یــا زون در الگ انحــراف ســرعت كــه

از  HP1شــروع شــده و تــا  LP3خاتمـ�ه ميياب��د شناســایی
شــده اســت کــه ســه حالــت در ارتبــاط بــا روندهــای

افزایشــی در تراوایــی و ســه حالــت دیگــر در ارتبــاط بــا

روندهــای کاهشــی در تراوایــی هســتند (شــکل:)4

 -1زونهای مرتبط با تراوایی باال ()High Permeable; HP

 - HP1زونهــای دارای نوســانات زیــاد انحــراف ســرعت در
محــدوده  +250تــا .-250 m/s

 - HP2زونهــای بــا رونــد کاهشــی در مقادیــر مثبــت

انحــراف ســرعت ،از مقادیــر  +500 m/sبــه مقادیــر صفــر

و حتــی منفــی.

 - HP3انحــراف ســرعتهای کمتــر از  +250 m/sو بیــش

از  ، -250 m/sبــدون نوســانات قابــل مالحظــه.

 -2زونهای مرتبط با تراوایی پایین ()Low Permeable; LP

 - LP1زونهــای بــا روندهــای افزایشــی در مقادیــر مثبت،
از  250 m/sبــه ســوی مقادیــر بیــش از .+500 m/s

 - LP2انحــراف ســرعت بیــش از  +250 m/sو کمتــر از
m/s

.-250

 - LP3زونهــای بــا مقادیر نســبتا ثابــت و بیــش از +250 m/s

و حتــی .+500 m/s

عمق ()m

شکل -4مقایسه الگ انحراف سرعت و تراوایی مغزه ،و زونهای افزایشی یا کاهشی در تراوایی (فلشهای به سمت راست و چپ) .زونهای
با تراوایی باال یا پایین با حروف  HPو  LPنشان داده شدهاند .حداکثر تراوایی ( )Kmaxبا انحراف سرعت صفر و حداقل تراوایی ( )Kminبا
انحراف سرعت بسیار مثبت مرتبط هستند.
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بــه علــت ناهمگنــی ذاتــی مخــازن کربناتــه ،در روندهــای

کســر میگــردد تــا تخلخــل بیــن ذرهای حاصــل شــود،

دیــده میشــود (شــکل .)5بــر اســاس ایــن روندهــا،

پیشبینــی تراوایــی بــر اســاس ایــن روش ،شــامل ایــن

زیــرا تراوایــی بــه تخلخــل بیــن ذرهای وابســته اســت.

تراوایــی شناســایی شــده در ســایر چاههــا ،تفاوتهایــی

مــوارد اســت:

میتــوان در مــورد وضعیــت تراوایــی زونهــای مختلــف

 -1محاســبه تخلخــل واگــی مجــزا بــه منظــور تعییــن

توالیهــای مــورد مطالعــه ،پیشبینیهایــی را انجــام

میــزان تخلخــل بیــن ذرهای :بــرای محاســبه تخلخــل

داد.

واگــی مجــزا

ارزیابی کمی تراوایی

()Φsv

از معادلههــای  7و  8اســتفاده

میشــود کــه بــرای ســنگهای آهکــی و دولومیتــی

بــرای محاســبه تراوایــی ،بــر اســاس الگهــای چاهپیمایی،

کالیبــره شــده اســت .بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه

از مفهــوم ســنگ -فابریــک و تخلخــل بین ذرهای اســتفاده

پیشتــر ارائــه شــد ،تخلخــل حاصــل از الگهــای نوتــرون

شــده اســت [ .]1بــرای پیشبینــی تراوایــی در ایــن روش،

و چگالــی ،بــه عنــوان تخلخــل کل در نظــر گرفتــه شــده

الگهــای صوتــی ،نوتــرون و چگالــی و آب اشــباع شــدگی

اســت.

مــورد نيــاز اســت [ .]12در ایــن روش ،تخلخــل حفــرهای

مجــزا ،محاســبه شــده و از تخلخــل نوتــرون -چگالــی

عمق ()m

عمق ()m

عمق ()m

عمق ()m

شکل -5محاسبه الگ انحراف سرعت و تعیین روندهای کاهشی و افزایشی تراوایی در چند چاه دیگر
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()7
()8

نمیدهــد ،ولــی در قســمتهای آهکــی ماننــد قســمت

واحدهــای  Φsvو  Φبــه صــورت نســبت ( )v/vبــوده و  ∆tبــر

کــه ناشــی از حضــور واگهــای مجــزا یــا حفــرات قالبــی

در صــورت وجــود حفــرات قالبی یــا درون فســیلی ،دادهها

 -2محاســبه شــماره ســنگ -فابریــک :شــماره ســنگ-

پایینــی نمــودار (زون  ،)K4ایــن اختــاف زیادتــر اســت
اســت.

حســب  μsec/ftمیباشــد.

فابریــک ( )λمیتوانــد از طریــق تخلخــل ،آب اشــباع

از معادلــه وایلــی منحــرف میشــوند [( ]12شــکل .)6بــا

شــدگی اولیــه و ارتفــاع تخمیــن زده شــود .بــا توجــه

کســر تخلخــل واگــی مجــزای محاســبه شــده (معــادالت

بــه اینکــه در بــاالی زون انتقــال ،وابســتگی بــه ارتفــاع،

 8و  ،)7از تخلخــل نوتــرون -چگالــی ،تخلخــل بیــن ذرهای

بــه صــورت مشــخصی حــذف میشــود .براســاس کــراس

( )Φipحاصــل میشــود (معادلــه.)9
()9

پــات تخلخــل -آب اشــباع شــدگی ،شــماره ســنگ-

Φip=ΦND-Φsv

فابریــک را میتــوان مشــخص نمــود [ .]12از دو راه

مقادیــر تخلخــل نوتــرون -چگالــی و مغــزهای ،مشــابهت

میتــوان رده پتروفیزیکــی یــا عــدد ســنگ -فابریــک

زیــادی دارنــد (شــکل ،)7همچنیــن الگهــای تخلخــل

را مشــخص نمــود کــه شــامل ترســیم نمــودار تخلخــل-

بیــن ذرهای و تخلخــل کل حاصــل از دادههــای مغــزه و

آب اشــباع شــدگی یــا معادلــه جنینگــز و لوچیــا [ ]12و

الگهــای چــاه پیمایــی ،تفاوتهــای مشــخصی نشــان
ب

120

غيرواگي
قالبي

80
60

0/4
د

40
0/0

ج

80

الگ صوتي ()μs/ft

100

80
60

0/4

120

غيرانيدريتي
اليهاي
تكهاي
پركننده حفره

0/0
0/02
0/1
0/3

100

0/0
0/02
0/1
0/3

0/1
0/2
0/3
تخلخل نوترون  -چگالي ()v/v
بين دانهايي
بين بلوري
قالبي
شكستگي
افزايش يافته در اثر انحالل
غاري
چشم پرندهاي

60
0/4

0/1
0/2
0/3
تخلخل نوترون  -چگالي ()v/v

0/0

40

0/0

40

120
100
80

الگ صوتي ()μs/ft

0/0
0/02
0/1
0/3

0/3

0/2

0/1

تخلخل نوترون  -چگالي ()v/v

الف
الگ صوتي ()μs/ft

100

120

الگ صوتي ()μs/ft

0/0
0/02
0/1
0/3

لوچیــا [ ]1اســت.

60
0/4

0/1

0/2
0/3
تخلخل نوترون  -چگالي ()v/v

40
0/0

شکل -6بررسی میزان انحراف نمونههای مغزهای ،از معادله زمان -میانگین وایلی بر اساس مقادیر تخلخل نوترون -چگالی (الف) و انواع
دارای واگهای مجزا و بدون واگهای مجزا (ب) و همچنین نوع حفرات (ج) و انواع بافتهای انیدریتی (د).
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عمق ()m

عمق ()m

عمق ()m

شکل -7مقایسه اختالف تخلخلهای کل و بین ذرهای حاصل از مغزه و الگ و ارتباط بین تخلخل مغزه و الگ نوترون -چگالی

با توجه به شکل 8برای تعیین شماره سنگ -فابریک ،بایستی

برای محاسبه شماره سنگ -فابریک از طریق معادله،10

نمود .آب اشباع شدگی را میتوان از طریق محاسبه (معادله

 -1استفاده از این معادله ،محدود به باالی زون انتقال است.

از نمودار تمام لگاریتمی تخلخل -آب اشباع شدگی استفاده
معروف آرچی) (الگهای آب اشباع شدگی) بهدست آورد.
1/00

اشباع آب ()v/v

0/10

3
2

0/01

1

شماره فابريك  -سنگ
0/02
0/04
0/16
0/32
تخلخل مغزه ()v/v

00/0
0/01

شكل  -8تعيين شماره سنگ-فابريك براساس دو پارامتر تخلخل
و اشباع آب

در ایــن مطالعــه از معادلــه ارائــه شــده توســط جنینگــز و

لوچیــا [ ]12اســتفاده شــده اســت (معادلــه.)10
()10

اگــر آب اشــباع شــدگی و تخلخــل بــه صــورت نســبت
باشــند ( 1/883:d0 ،3/063:c1 ،7/163: ،)v/vو 0/6100:d1

بایستی محدودیتهایی در نظر گرفته شود [:]12

 -2این معادله برای سیستمهای دارای واگهای مرتبط،
قابل استفاده نیست -3 .این معادله ،برای تخلخلهای

بیش از  %5کارایی دارد ،زیرا تخمینهای بر اساس الگ
آب اشباع شدگی در کربناتهای با تخلخل پایین ،منجر

به محاسبه مقادیر غیر واقعی ،میگردد -4 .تخلخل باید از

 %30نیز کمتر باشد.

مقایسه ردههای پتروفیزیکی پیش بینی شده و ردههای
پتروفیزیکی حاصل از مطالعه مقاطع نازک

به منظور ارزیابی درجه تطابق آن با حاالت واقعی ،ردههای

پتروفیزیکی یا شماره سنگ -فابریک بر اساس مطالعات

پتروگرافی در یکی از چاههای مورد مطالعه تعیین شده و
سپس نتایج با مقادیر محاسبه شده ،مقایسه شده است .در
توالی مورد مطالعه نیز به منظور تعیین ردههای پتروفیزیکی

لوچیا [ 17و  ]1و شماره سنگ -فابریکها ،عالوه بر
پارامترهای مورد اشاره در تفکیک ردههای پتروفیزیکی
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(شامل سایز دانهها و ذرات آهکی ،سایز بلورهای دولومیت،

تا پکستونی بوده و دارای انیدریت تکهای هستند .نمونههای

آهکی) ،پارامترهایی از قبیل بافتهای انیدریتی (اغلب در

آهکی نیز ،شاخص هستند و حفرات قالبی فراوانند .عالوه

جورشدگی ،تخلخل بین دانهای و محتوای گلی نمونههای
ارتباط با حفرات) ،وجود یا عدم وجود سیمانهای جوی،

درصد دولومیتی شدن ،نوع حفرات ،سایز حفرات و نوع
رخسارههای رسوبی نیز مورد استفاده قرار گرفت (شکل)9

که نتایج آن به صورت تفکیک مناسبتر ردهها نسبت
به پارامترهای اولیه مشخص شد (شکل .)10مشخصات
ردههای تعیین شده را میتوان به صورت زیر بیان نمود:

رده پتروفیزیکی  :1این رده شامل فابریکهای گرینستونی و
نمونههای با دولومیتی شدن مخرب فابریک (اغلب گل غالب)
است .انیدریت موجود در حفرات ،به صورت تکهای 1و الیهای
شکل (کمیاب) هستند .دارای  90-%100دولومیت و فضاهای

حفرهای فنسترال میباشند .اندازه حفرات بین بلوری کوچکتر
از

μm

 60بوده و بلورهای دولومیت از

μm

 20کوچکتر

هستند .رخسارهها ،شامل جزرومدی ،شول و الگونی میباشند.
میزان تخلخل بین ذرهای و تراوایی این رده به ترتیب 5 -%12

و  0/1 mD -40است (شکلهای  10 ،9و.)11

رده پتروفیزیکی  :2این رده شامل طیفی از فابریکهای

دانه غالب تا گل غالب است که عامل اصلی قرارگیری آنها
در یک رده ،تاثیر فرایندهای دیاژنزی مختلف بر روی
فابریکهای رسوبی مختلف بوده است .انیدریتهای موجود

در برخی از نمونههای این رده به صورت پرکننده حفرات

(اغلب قالبها) است .نمونهها از نظر میزان دولومیت به دو
گروه  %10-50و  %90-100قابل تقسیم هستند .برخی

نمونهها نیز آهکی هستند .حفرات بین دانهای و بین بلوری،
فراوانند .سایز حفرات بین دانهای ،بین  10تا

متغییر است ،سایز حفرات قالبی  10تا
حفرات بین بلوری  20تا

دولومیت عموما از

μm

μm

μm

100

 20بوده و

 60است .سایز بلورهای

دولومیتی دارای  50- %90دولومیت بوده و نمونههای
بر حفرات بین ذرهای ،حفرات بزرگ شده بر اثر انحالل نیز
دیده میشوند .سایز حفرات قالبی شامل  10تا 20 μm
و بیش از  20 μmاست .در نمونههای آهکی و شولی این

رده سیمان متئوریک نیز دیده میشود .عموما شامل
رخسارههای شول و دور از شول هستند .میزان تخلخل بین

ذرهای و تراوایی این رده %8 -30 ،و  0/01 -8 mDاست

(شکلهای  10 ،9و .)12

در شکل  13الف-شمارههای سنگ -فابریکهای محاسبهای

و شمارهای سنگ -فابریکهای تعیین شده بر اساس
مطالعات پتروگرافی ،نشان داده شده است .معموال ،بین

مقادیر واقعی و تخمینی ،اختالفاتی وجود دارد که میتواند

ناشی از کاربرد پارامترهای بیشتر به منظور تفکیک بهتر

ردهها و استفاده از الگهای پتروفیزیکی بوده باشد

 -3محاسبه تراوایی و مقایسه آن با مقادیر تراوایی مغزه:

پس از محاسبه تخلخل بین ذرهای و شماره سنگ -فابریک،
تراوایی تعیین میشود.
()11

K=ea(λ) Φipb(λ) or ln (K)=a(λ)+b(λ) ln(Φip

 :eعدد ن ِ ِپر ،تقریبا برابر با  2/71است :Φip ،تخلخل بین

ذرهای

(،(v/v

 :Kتراوایی

(،a(λ) (mDا (b(λ

پارامترهای

وابسته به شماره سنگ -فابریک هستند و توسط معادالت
زیر محاسبه میشوند:

()12
()13

(a(λ)= a0 – a1 ln(λ

(b(λ)= b0 – b1 ln(λ

ثابتها یا ضرایب این معادالت بر اساس مخازن آهکی و

دولومیتی از سرتاسر جهان ،کالیبره و تعدیل شدهاند [.]12
3/603, b0: 8/671, a1:12/08, a0: 22/56

b1:

 20کوچکتر است .رخسارههای

نکته مهم این است که این معادالت برای تخمین و

رخسارههای الگونی هستند .در رخسارههای شولی این

سایز گلوگاهی  9/9×10-6تا  ،9/9 μm2کالیبره شدهاند [.]12

بین ذرهای و تراوایی این رده به ترتیب  %7 -18و -100

نمونههای مغزهای ،مقایسه شدهاند (شکل  13ب).

μm

این رده شامل انواع شولی ،دور از شول و به مقدار کمتر،

پیشبینی تراواییهایی در محدوده  0/01تا  10000 mDیا

رده ،سیمانهای متئوریک دیده میشود .میزان تخلخل

مقادیر تراوایی محاسبه شده با مقادیر حاصل از اندازهگیری

 0/1 mDاست (شکلهای  10 ،9و .)11

رده پتروفیزیکی  :3فابریکهای رسوبی شامل گرینستونی

1. Patchy
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10000

تغيير يافته
مادستون
وكستون
پكستون
گرينستون

1

100

100

3

10
1

()mD

1
0/10

0/10

0/01

0/01

0/00

0/04
0/8
0/32
0/16
تخلخل بين ذرهاي
10000
سنگ آهك
دولوميت%10 < :
1
1000
دولوميت%10-%50 :
2
دولوميت%50- %90 :
دولوميت%90- %100:
100
()v/v

0/02

0/01

2

1
0/10

1

3

تراوايي ()mD

10

0/32

0/16

0/02

0/00
0/01

0/04 0/8
تخلخل بين ذرهاي ()v/v
بدون انيدريت 10000
اليهاي
1000
تكهاي
حفره
پركننده
100
10
1
0/10
0/01

0/01
0/32

2

0/02

0/00
0/01

0/04
0/8
0/16
تخلخل بين ذرهاي
حفرات خيلي ريز 10000
بين دانهاي 10-50 μm
بين دانهاي 1000 50-100 μm
1
بين بلوري > 20 μm
20-60
بين بلوري μm
قالبي 100 10- 20 μm
قالبي < 20 μm
()v/v

0/32

2

تراوايي ()mD

1

0/16

1

3

0/8

0/04

0/02

تخلخل بين ذرهاي ()v/v

مقطع نازك بدون حفرات
بين دانهاي
بين بلوري
قالبي
شكستگي
افزايش يافته دراثر انحالل
چشم پرندهاي

0/10

0/32

2

0/8
0/16
تخلخل بين ذرهاي
1

تغيير يافته
بين جزر و مدي
الگون
شول
دور از شول

0/32

10000
1000

2

100

0/10

تراوايي ()mD

1

0/02

0/04
0/8
0/16
تخلخل بين ذرهاي ()v/v
نمونههاي آهكي
دولوميت با سايز بلوري > 20 μm
1
دولوميت با سايز بلوري  20تا 100

0/32

0/04
0/8
0/16
تخلخل بين ذرهاي

()v/v

0/02

10
1

3

0/00

0/01

10000
1000
100
10
1
0/10
0/01

0/01
0/00
0/01

100

0/01

0/00
0/01

10

1000

0/32

0/16

0/02

0/8
0/04
تخلخل بين ذرهاي ()v/v

0/00
0/01

شکل -9نمودار نمونههای مورد مطالعه بر حسب تخلخل -تراوایی و سایر مشخصات رخسارهای و دیاژنزی ،به منظور به کارگیری
پارامترهای بیشتر برای تفکیک بهتر ردههای پتروفیزیکی

تراوايي ()mD

3

0/04

()v/v

10000

0/10

0/01
0/02

0/01

0/00

تراوايي ()mD

10

3

تراوايي ()mD

3

1000

()mD

تراوايي

10

1

تراوايي

3

1000

2

سيماني نشده
سيمان جوي

10000
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2

1000
10
1
0/10

تراوايي ()mD

100

2
3

1000
100
10
1
0/10

0/01

تراوايي ()mD

3

1

ب

كالس 1
كالس 2
كالس 3

10000

1

الف

كالس 1
كالس 2
كالس 3

10000

0/01

0/00
0/02
0/04
0/16
0/32
0/01 0/02
0/04
0/16
0/32
تخلخل بين ذرهاي ()v/v
تخلخل بين ذرهاي ()v/v
شکل  -10الف :ردههای پتروفیزیکی تعیین شده و شماره سنگ -فابریک مربوط به آنها در توالی داالن باالیی -کنگان بر اساس مشخصات
ارائه شده توسط لوچیا [ ]17که همپوشانی زیادی را نشان میدهد .ب :ردههای پتروفیزیکی تعیین شده براساس مشخصات کاملتر ،که
تفکیک بهتری نشان میدهد (برای توضیح بیشتر به متن مراجعه شود).
0/00
0/01

كالس 1

كالس 2

كالس 1

كالس 2

شکل  -11نمونههایی از ردههای پتروفیزیکی  1و  2شناسایی شده در توالی مورد مطالعه
كالس 3

كالس 3

كالس 3

كالس 3

شکل  -12نمونههایی از رده پتروفیزیکی 3شناسایی شده در توالی مورد مطالعه
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شکل -13الف) مقایسه شمارههای سنگ -فابریک حاصل از محاسبه و مطالعه .ب) تراوایی پیشبینی شده و تراوایی مغزه

همــان طــور کــه پیشتــر ذکــر شــد ،پیشبینــی تراوایــی

ارائــه شــده ،تنهــا بــرای کاربــرد در بــاالی زون انتقــال

اندازهگیــری شــده ،امــری دشــوار و حتــی امکانناپذیــر

بــه هــر جهــت ،تخمیــن تراوایــی در زون کامــا اشــباع

بــه صــورت مقادیــری دقیقــا منطبــق بــر مقادیــر واقعــی و
اســت .حتــی مقادیــر اندازهگیــری شــده هــم بــا مقادیــر
واقعــی ســنگ مخــزن در اعمــاق زمیــن نیــز متفــاوت
اســت .بــه هــر جهــت ،روندهــای تراوایــی پیشبینــی

شــده بــا مقادیــر نمونههــای مغــزهای ،هماهنگــی خوبــی

نشــان میدهــد (شــکل  13ب).

در دیگــر چــاه مــورد مطالعــه ،در قســمتهایی از توالــی
داالن باالیــی و کنــگان ،اختــاف بیــن تراواییهــای

پیشبینــی شــده و مقادیــر مغــزهای ،بســیار بــارز
میشــود (ماننــد عمــق  980تــا ( )1070 mشــکل 14

الــف) .بــه طــور کلــی ،ایــن اختالفهــا بــه بازههــای

بــا اشــباع آب بیــش از ( 0/5 )v/vیــا  %50منحصــر
میشــوند (شــکل  14ب) .خصوصــا اینکــه ،معــادالت

(بــاالی ســطح آب -هیدروکربــور) مناســب هســتند [.]12
شــده از آب و عــاری از هیدروکربــور ،از نظــر پیشبینــی

نــرخ باالآمدگــی ســتون آب ،میتوانــد اهمیــت داشــته
باشــد .بــرای تصحیــح ایــن حالــت ،در معادلــه تعییــن
عــدد ســنگ -فابریــک (معادلــه ،)10بــا تغییــر ضریــب

d0

از مقــدار  1/883بــه ( 2/8تحــت عنــوان معادلــه تصحیــح
شــده در شــکل  14ج) درجــه انطبــاق مقادیــر حاصــل

از ایــن تصحیــح بــا مقادیــر مغــزهای ،افزایــش مییابــد
(شــکل  14ج) .بــا ایــن حــال  ،در قســمتهای بــا تراوایــی

کمتــر از ( 0/01 mDزونهــای غیــر مخزنــی) نیــز ،پــس
از تصحیــح ،اختالفــی دیــده میشــود کــه ناشــی از عــدم

کالیبــره بــودن ایــن معــادالت بــرای مقادیــر تراوایــی
کمتــر از  0/01 mDاســت [.]12
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شکل -14الف) مقایسه تراوایی پیشبینی شده ،با مقادیر مغزهای در چاهی دیگر ،نشان میدهد که بین مقادیر پیشبینی شده و
اندازهگیری شده ،اختالف زیادی وجود دارد .ب) مقادیر آب اشباع شدگی نشان میدهد که ،غالبا ،اختالف بین مقادیر پیشبینی شده و
اندازهگیری شده ،در اینتروالهای با اشباع آب بیش از  %50رخ میدهد .ج) با تغییر یکی از ضرایب معادله  ،10درجه انطباق این دو مقادیر
در زونهای با آب اشباع شدگی بیش از  ،%50افزایش مییابد.

نتیجهگیری

 -1بــرای محاســبه تخلخــل ،ترکیبــی از الگهــای نوترون
و چگالــی ( ،)ΦNDبیشــترین همبســتگی و ارتبــاط را بــا

دادههــای تخلخــل مغــزهای نشــان میدهــد.

 -2بــا ترســیم الگ انحــراف ســرعت ،میتــوان ارزیابــی

کیفــی از بازههــای مــورد مطالعــه ارائــه نمــود کــه بــه
صــورت شناســایی روندهــای کاهشــی یــا افزایشــی در
تراوایــی اســت.

 -3بــا مقایســه دادههــای تراوایــی مغــزه و الگ انحــراف
ســرعت محاســبه شــده 6 ،وضعیــت یــا زون در الگ

انحــراف ســرعت شناســایی شــده اســت کــه ســه حالــت

در ارتبــاط بــا روندهــای افزایشــی و ســه حالــت دیگــر در
ارتبــاط بــا روندهــای کاهشــی در تراوایــی هســتند.

 -4بهواســطه ناهمگنــی ذاتــی مخــازن کربناتــه ،روندهــای
افزایشــی و کاهشــی تراوایــی شناســایی شــده در ســایر
چاههــا ،تفاوتهایــی را نشــان میدهنــد.

 -5ردههــای پتروفیزیکــی لوچیــا یــا شــماره ســنگ-
فابریــک بــر اســاس مطالعــات پتروگرافــی در یکــی از

چاههــای مــورد مطالعــه تعییــن شــده و ســپس نتایــج
حاصلــه بــا ردههــای پیشبینــی شــده ،مقایســه شــدند.

 -6بــه منظــور تعییــن ردههــای پتروفیزیکــی لوچیــا،
عــاوه بــر پارامترهــای مرســوم ماننــد ســایز دانههــا و

ذرات آهکــی ،ســایز بلورهــای دولومیــت ،جورشــدگی،
تخلخــل بیــن دانـهای و محتــوای گلــی نمونههــای آهکــی،

پارامترهــای دیگــری شــامل بافــت ســیمانهای انیدریتــی
در حفــرات ،ســیما نهای جــوی ،درصــد دولومیتــی
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 جهــت،] در توالیهــای داالن باالیــی و کنــگان1[ لوچیــا

 ســایز حفــرات و نــوع رخســارههای، نــوع حفــرات،شــدن

 دارای مشــابهتهای قابــل،بــا مقادیــر تراوایــی مغــزه

.تفکیــک بهتــر ردههــا شــد

 قابــل اســتفاده بــوده و در مقایســه،پیشبینــی تراوایــی
.توجهــی در مقادیــر و روندهــا هســتند

] و12[  رویکــرد ارائــه شــده توســط جنینگــز و لوچیــا-7

 چگالی ماتریکس:ρmatrix

عالئم و نشانهها

)g/cc(

)g/cc(

 چگالی سیال:ρfluid

)g/cc(
)μs/ft(
)μs/ft(

)v/v(

 الگ چگالی:ρlog

 مدت زمان سیر صوت در سیال:Δtfluid

 تخلخل حاصل از الگ نوترون:ΦN

)v/v(
)v/v(

 تخلخل حاصل از الگ نوترون و چگالی:ΦND
)v/v(

) مدت زمان سیر صوت (الگ صوتی:Δtlog

 تخلخل حاصل از الگ صوتی:Φs
)v/v(

 تراوایی باال:HP

)v/v(

 تراوایی پایین:LP
)mD(
)mD(
)mD(
)v/v(

)m/s(

 تراوایی:K

)m/s(

 تراوایی حداقل:Kmin

 آب اشباع شدگی:Sw
 عدد ن ِ ِپر:e

)m/s(

 تخلخل واگی مجزا:Φsv

 تخلخل بین ذره ای:Φip

 سرعت صوت در سنگ:Vrock

 سرعت صوت در ماتریکس:Vmatrix

)m/s(

 تراوایی حداکثر:Kmax

 تخلخل کل:Φ

 تخلخل حاصل از الگ چگالی:ΦD

)v/v(

 مدت زمان سیر صوت:Δt

 مدت زمان سیر صوت در سنگ:Δtmatrix

)μs/ft(
)μs/ft(

رســوبی نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه منجــر بــه

 سرعت صوت در سیال:Vfluid

 سرعت موج فشاری واقعی:Vpreal

) ســرعت مــوج فشارشــی مصنوعــی (محاســبهای:Vpsyn

)m/s(
)m/s(

 انحراف سرعت:Velocity Deviation
)μs/ft(  الگ صوتی:DT
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