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تعیین روشی نوین برای شناسایی زونهای
شکسته بر روی نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق
آن با نمودارهای تصویرگر
قاسم عقلي* ،بهمن سلیمانی ،عباس چرچی و ایمان زحمتکش
گروه زمینشناسی ،دانشكده علوم زمين ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ايران
تاريخ دريافت93/2/15 :

تاريخ پذيرش93/6/25 :

چكيده
در مطالعــه مخــازن نفتــى کــه توليــد در آنهــا تابــع سیســتم شکســتگی اســت ،آنالیــز شكســتگيها بهویــژه درمراحــل توليــد و توســعه
ميــدان هيدروركربــي بســيار مهــم و ضــروري اســت .هــدف از ايــن تحقيــق ،تعییــن روشــی ســریع بــرای تشــخیص زونهــای شکســته بــا
اســتفاده از نمودارهــای پتروفیزیکــی بهعنــوان دادهای ارزان کــه در همــه چاههــا وجــود دارنــد و تعییــن میــزان تاثیــر ایــن شکســتگیها
بــر تخلخــل و تراوایــی مخــزن آســماری میــدان نفتــی بــاالرود میباشــد .نتايــج حاصــل از ايــن تحقيــق نشــان ميدهــد کــه گرچــه
عوامــل بســیاری از جملــه لیتولــوژی و ســیاالت مخزنــی بــر روی نمودارهــای پتروفیزیکــی تأثیــر میگذارنــد ،امــا بــا کمــی تصحیــح بــر
روی نمودارهــا و اســتفاده از روشهــای ریاضــی از جملــه مشــتقگیری میتــوان زونهــای شکســته را بــر روی نمودارهــای پتروفیزیکــی
مشــخص نمــود ،كــه تطابــق خوبــی را بــا نتایــج حاصــل از نمودارهــای تصویرگــر و نمــودار انحــراف ســرعت نشــان میدهنــد .همچنیــن
نتایــج نشــان میدهــد کــه زونهــای بــا تمرکــز بــاالی شکســتگی را میتــوان بــه راحتــی بــر روی نمودارهــای پتروفیزیکــی در ســطح
اول مشــتقگیری مشــخص نمــود .مشــتقگیری از هــر نمــودار بــه وســیله تابعــی کــه بــرای آن نمــودار تعریــف میشــود صــورت
میگیــرد .بایــد توجــه نمــود کــه داشــتن اطالعــات از تکتونیــک و زمینشناســی میــدان کمــک زیــادی بــر تشــخیص زونهــای شکســته
مینمایــد .توليــد در مخــزن آســماري ايــن ميــدان ،تلفيقــي از شکســتگیها و ماتريكــس ســنگ اســت .در ايــن مخــزن شکســتگیها
و زونهــاي متخلخــل تأثيــر فراوانــي بــر خصوصيــات ســنگ مخــزن داشــتهاند .نتایــج ایــن تحقیــق همچنیــن نشــان میدهــد کــه
بــرای شناســایی زونهــای شکســته در میادیــن قدیمــی کــه نمودارهــای تصویرگــر وجــود ندارنــد میتــوان از نمودارهــای پتروفیزیکــی
اســتفاده کــرد ،همانطــور کــه در مطالعــات پتروفیزیکــی ،شــش نمــودار ،PEFا،DTا،GRا،NPHIاRHOBا و  CALبیشــترین کاربــرد را
دارنــد .در تشــخیص زونهــای شکســته همیــن شــش نمــودار بهتریــن ابزارهــا میباشــند ،کــه براســاس نحــوه واکنشــی کــه در مقابــل
شکســتگیها از خــود نشــان میدهنــد و انجــام تصحیــح بــر روی ایــن نمودارهــا میتــوان زونهــای شکســته را شناســایی نمــود.

كلمــات كليــدي :شکســتگی ،مشــتقگیری ،نمودارهــای پتروفیزیکــی ،نمودارهــای تصویرگــر ،نمــودار

انحــراف ســرعت
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

g-aghli@phdstu.scu.ac.ir

تعیین روشی نوین برای ...
مقدمه

شکســتگیها نقــش مهمــی در جریــان ســیال و تولیــد
مخــازن شــکافدار دارنــد .لــذا شناســایی شکســتگیها و

ویژگیهــای آنهــا ،از مســائل مهــم مطالعــه و مدلســازی
مخــازن شکســته اســت [ .]2 ،1از روشهــای مســتقیم

و غیرمســتقیم شناســایی شکســتگیها میتــوان بــه
اســتفاده از مقاطــع لــرزهای ،نمودارهــای پتروفیزیکــی،
آزمایــش چــاه ،1هــرزروی گل و توصیــف مغزههــا و

نمودارهــای تصویرگــر اشــاره کــرد [ .]4 ،3امــا هر کــدام از
ایــن روشهــا بــا محدودیتهــای جــدی همــراه هســتنند.
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نتیجــه میشــود کــه معادلــه وایلــی و یــا هــر معادلــه
دیگــر نمیتوانــد ارتبــاط پیچیــده تخلخــل و ســرعت را

در کربناتهــا نشــان دهــد .زیــرا توزیــع ســرعت صــوت
الگــوی انعــکاس لــرزهای را کنتــرل مینمایــد .در ایــن

زمینــه نمــودار انحــراف ســرعت پیشــنهاد میشــود.
3

نمــودار انحــراف ســرعت کــه از ترکیــب نمــودار صوتــی

بــا نمــودار تخلخــل نوتــرون و یــا نمــودار چگالــی حاصــل
میشــود ،ابــزاري مناســب بــراي تشــخیص تخلخلهــاي

اصلــی در کربناتهــا محســوب میشــود [.]9

مقاطــع لــرزهای 2تنهــا قــدرت تفکیــک شگســتگیها و

از اواســط دهــه  1980میــادی بــا اختــراع نمودارهــای

بــا محدودیتهایــی همچــون ضریــب بازیافــت پاییــن در

شکســتگیها و ویژگیهــای آنهــا ،همچــون شــیب،

نبــودن بــه دلیــل هزینــه بــاالی مغزهگیــری مواجهانــد.

ابــزار ضمــن برخــورداری از قــدرت تفکیــک بــاال ،امــکان

موثــر در شناســایی شکســتگیها اســت امــا بایســتی

میآورنــد .بنابرایــن در نــگاه اول بــه نظــر میرســد کــه

نشــاندهنده شکســتگیها باشــد ،بــه نحــوی کــه

شناســایی شکســتگیهای مخــازن شکســته وجــود

متــداول ،نیــاز بــه اســتفاده ترکیبــی از نمودارهــا دارد [.]6

نمودارهــای تصویرگــر مشــکل شناســایی شکســتگیها

ابــزار مفیــدی بــرای پیشبینــی سنگشناســی از طریــق

بیــش از یــک دهــه از کاربــرد صنعتــی ایــن نمودارهــا

[ .]7در ایــن نمودارهــا بــا اســتفاده از معادلــه میانگیــن

شــدهاند ،فاقــد اطالعــات نمودارهــای تصویرگــر هســتند.

گســلهای بــزرگ مقیــاس را دارنــد [ .]5مغزههــا نیــز

تصویرگــر و توســعه ایــن ابــزار ،مشــکل شناســایی

زونهــای شکســته ،جهــتدار نبــودن و اصــوال موجــود

بازشــدگی ،پرشــدگی و غیــره ،مرتفــع گشــت [ .]15ایــن

اســتفاده از نمودارهــای چاهپیمایــی از دیگــر روشهــای

شناســایی تغییرپذیریهــای کوچــک مقیــاس را فراهــم

توجــه داشــت کــه هیــچ نمــوداری بهتنهایــی نمیتوانــد

بــا وجــود نمودارهــای تصویرگــر ،مشــکلی درخصــوص

شناســایی شکســتگیها توســط ابزارهــای چاهپیمایــی

نداشــته باشــد .امــا واقعیــت آن اســت کــه بــه دو دلیــل

نمودارهــای چاهپیمایــی نظیرصوتــی و تخلخــل نوتــرون

را بهطــور کامــل حــل نکردهانــد [ ،]16اول اینکــه

خــواص فیزیکــی در چاههــای فاقــد مغــزه هســتند

نمیگــذرد ،بنابرایــن کلیــه چاههــا کــه پیشــتر حفــر

ســرعت وایلــی [ ،]8میــزان تخلخــل قابــل محاســبه اســت
[ 7و  .]9معمــوالً اســتفاده از نمــودار صوتــی نســبت بــه

دوم اینکــه متأســفانه دانــش فنــی برداشــت و تفســیر

ایــن نمودارهــا همچنــان منحصــر بــه تعــداد محــدودی

ســریعتر و مســایل ایمنــی بیشــتر ترجیــح داده میشــود

میشــود کــه در کمتــر از  %10چاههــا ایــن نمودارهــا

بــا شکســتگی و حفــرات غــاری اســت توســط نمــودار

آنالیز شکستگیها -کلیدی برای دستیابی به اطالعات

نمودارهــای چگالــی و تشعشــعی بهدلیــل هزینــه کمتــر،

شــرکت بینالمللــی اســت .بنابرایــن در عمــل مشــاهده

[ .]10هــر چنــد اندیــس تخلخــل ثانویــه کــه در ارتبــاط

وجــود دارنــد [.]5

صوتــی آشــکار نمیشــود [ .]11از آنجــا کــه انحرافاتــی

در ارتبــاط پیشبینــی تخلخــل ســرعت وجــود دارد

بهدلیــل پیشینــی بیــش از انــدازه معادلــه متوســط-
زمــان [ ]10یــا بهدلیــل تراکــم ضعیــف ،حضــور گاز،

و وجــود کانیهــای غیــر کربناتــه [ ]12یــا ژئومتــری

شکســتگیها دارای ســه بعــد هســتند مطالعــه
شکســتگیها زمانــی کــه قســمت اعظــم مخــزن تخلخلــی
1. Well Testing Seimic cross- sechons
2. Velocity-deviation log
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حاصــل از شکســت دارد یــا زمانــی کــه نــوع عملکــرد

امتــداد ،مورفولــوژي ،فراوانــي نســبي و روابــط زاويــهاي

مخــزن را نقــض میکنــد اهمیــت بهســزایی دارد ،بــرای

اطالعــات را ميتــوان از طريــق دادههــاي مغــزه جهـتدار

مخــزن قویــا مدلهــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای

مثــال میتــوان بــه مــواردی اشــاره نمــود کــه تولیــد

ناگهانــی و دور از انتظــار آب را داریــم [ .]15بهطــور
عمــده شناســایی شکســتگیها بــه دو دلیــل مهــم

اســت کــه یکــی اثــر آنهــا بــر اســتقامت مخــزن اســت
و دیگــری بــه دلیــل تاثیــر بــر توانایــی ذخیــره نفــت .از
عوامــل کنتــرل کننــده چگونگــی عملکــرد شکس ـتهای

طبیعــی بــاز و نفوذپذیــر در مخــازن میتــوان بــه
ماهیــت و درجــه چینخوردگــی یــا گســل خوردگــی،
اســترسهای تکتونیکــی ناحی ـهای ،اســترسهای درجــا و

تغییــر در خصوصیــات ســنگ ماننــد تخلخــل ،الیهبنــدی
و بهویــژه شــیلی شــدن اشــاره نمــود [ 17و  .]18مشــکل
اساســی در مطالعــه شکســتگیها در مقیــاس وســیع بــر

مبنــای شبیهســازی چــاه یــا مغزههــای جهــت یافتــه
ایــن اســت کــه شکســتها در دیــواره چــاه ممکــن
اســت جــزء شــبکه بــزرگ شکس ـتها کــه کنترلکننــده

بيــن دســتههاي شكســتگي تعييــن نمــود [ . ]23ايــن
و نمودارهــاي تصويرگــر بهدســت آورد .شكســتگيها

برمبنــاي فرآينــد پيدايــش بــه ســه دســته عمــده زيــر

تقســيمبندي ميشــوند:

 -1شكســتگيهاي طبيعــي .ایــن شکســتگیها میتواننــد

در ارتبــاط بــا چینخوردگــی یــا گســلش باشــند کــه

بــرای میــدان مــورد مطالعــه از طریــق تفســیر نمودارهــای
تصویرگــر در دو حلقــه چــاه شــماره 3
2

()OBMI-UBI

1

()FMI

و4

مشــخص شــدند و نتایــج حاصــل از

تفســیر ،بــر روی نقشــه  3 UGCمیــدان آورده شــده اســت
(شــکل .)1

 -2شكســتگيهاي حاصــل از عمليــات حفــاري يــا

مصنوعــي

 -3شكستگيهاي توسعه يافته

تأثیر زونهای شکسته بر نمودارهای پتروفیزیکی

تولیــد اســت نباشــد .از ایــن رو پــی بــردن بــه رابطــه

اولیــن گام در ایــن تحقیــق ،تعییــن تاثیــر شکســتگیها

مخــزن (ســاختمان ،الیهبنــدی ،رسوبشناســی و دیاژنــز)

متخصصیــن پتروفیزیــک معتقدنــد کــه بــه دلیــل قابلیــت

مخــازن خاورمیانــه تعــداد زیــادی از مناظــر ناپیوســته

تأثیــر قابــل ردیابــی بــر آنهــا نخواهنــد گذاشــت .بنابرایــن

میشــوند وجــود دارد [ 20و  .]21معمــوال ایــن سیســتم

انتخــاب شــد .اول اینکــه بــه جــای اســتفاده از نمودارهــای

اســت ســطح ارتبــاط باالتــری نســبت بــه شکســتگیهای

آنهــا بــرای تشــخیص زونهــای شکســته از نشکســته

عملکــرد مخــزن دارنــد [.]1

میبایســت از بعضــی ویژگیهــای نمودارهــا بــرای

دادههــای ژئومتریــک چــاه بــا خصوصیــات زمینشناســی

بــر نمودارهــای پتروفیزیکــی اســت .بهطــور کلــی اکثــر

الزم میباشــد [ .]19کامــا روشــن شــده اســت کــه در

تفکیــک ضعیــف نمودارهــای پتروفیزیکــی ،شکســتگیها

ماننــد کارســت و اســترسهایی کــه منجــر بــه شکســت

یــک مســیر دو مرحلــهای بــرای رفــع ایــن مشــکل

شکســتگیها ،در عمــق کــم ایجــاد میشــود و ممکــن

پتروفیزیکــی در شناســایی خصوصیــات شکســتگیها از

تکتونیکــی ایجــاد کنــد و تاثیــر زیــادی بــر رفتــار و

اســتفاده شــد .کــه در صــورت جــواب دادن ایــن مرحلــه

تعریف شکستگیها و مفاهیم مربوط به آن

تعییــن میــزان تمرکــز شکســتگیها در رونهــای شکســته

واژه شكســتگي بــه هرگونــه گســيختگي يــا ناپيوســتگي
فيزيكــي در ســنگ اطــاق ميشــود كــه از حــد آســتانه

اســتفاده نمــود ،کــه مرحلــه دوم محســوب میشــود.

مقاومــت ســنگ گذشــته باشــد شكســتگيها ،درزهــا

و گســلها را شــامل ميشــوند [ .]22تفــاوت ايــن دو
دســته ،در جابهجايــي يــا ســكون صفحــات اســت .منشــأ

سيســتمهاي شكســتگي را ميتــوان از طريــق شــيب،

1. Formation Micro Imager
2. Oil Base Mud Imager- Ultrasonic Borehole Imager
3. Under ground Contour Map
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شکل  -1نقشه  UGCمیدان باالرود و نمایش امتداد شکستگیها و الیهبندی روی آن (گسل معکوس باالرود در یال جنوبی قابل مشاهده است)

ســپس در ایــن مرحلــه نســبت بــه تخمیــن فراوانــی

ایــن نکتــه هــم مهــم اســت کــه تعــداد زیــادی از مخــازن

داده هــا مثــل هــرزروی گل و نمــودار انحــراف ســرعت

کربناتــه شکســتهاند و نفوذپذیــری آنهــا بیــش از مخــازن

شکســتگیها در آن زونهــا اقــدام شــد کــه از ســایر

بــه منظــور روشهــای کمکــی اســتفاده شــد و در نهایــت
نتایــج حاصلــه بــا نتایــج نمودارهــای تصویرگــر مقایســه

گردیــد .بــدون شــک اگــر زونهــای شکســته تأثیــر
قابــل مالحظــهای بــر نمودارهــای پتروفیزیکــی نداشــته

باشــند .امــکان شناســایی آنهــا توســط ایــن نمودارهــا

وجــود نخواهــد داشــت .بــا توجــه بــه دقــت ابزارهــای

جهــان و ایــران کربناتــه هســتند و بســیاری از مخــازن
متخلخــل نشکســته اســت [ .]25بنابرایــن مشــکل کمبــود

اطالعــات از شکســتگیها مشــکل متــداول بســیاری از
مخــازن هیدروکربــوری اســت و طبیعتــا از اهمیــت

اقتصــادی فراوانــی نیــز برخــوردار اســت .در ادامــه تاثیــر

شکســتگیها ب ـرروی نمودارهــای پتروفیزیکــی پرکاربــرد

بــه اختصــار توضیــح داده میشــود.

جدیــد بایــد مطمئــن بــود زونهــای شکســته تأثیــر قابــل

بــرای نمــودار قطرســنج 1افزایــش ،کاهــش و عــدم

در ادامــه بررســی میشــوند .در ایــن خصــوص توجــه بــه

بــا شناســایی زونهــای شــیلی میتــوان دقــت کار را

کلــی مدلســازی شکســتگیها ،بــر پایــه تصویــر بــوده و

در صــورت ریــزش دیــواره احتمــال حضــور زونهــای

بــه مراتــب بیشــتر از اطالعــات مــورد نیــاز جهــت

نمودارهــای توریــم ،پتاســیم و  CGRبهطــور معمــول

آنجــا کــه بخــش عمــدهای از جریــان ســیال در مخــازن

میدهنــد .افزایــش نمــودار پتاســیم بــه دلیــل افزایــش

در واقــع پایــه اســتاتیک مــدل دینامیــک جریــان

اســت کــه خاصیــت شــکلپذیری داشــته و شکســتگی

مالحظـهای بــر روی نمودارهــا میگذارنــد کــه ایــن تأثیــر

تغییــر قطــر چــاه در زون شکســته محتمــل اســت .امــا

ایــن نکتــه کلیــدی حائــز اهمیــت اســت کــه بهطــور

بــاال بــرد کــه در صــورت تشــخیص زونهــای غیــر شــیلی

بنابرایــن میــزان اطالعــات مــورد نیــاز بــرای مدلســازی

شکســته بــاال خواهــد بــود (شــکل 2و  ،3الــف) .بــرای

مدلســازی بــر پایــه نقطــه خواهــد بــود .همچنیــن از

پتاســیم و توریــم در زونهــای شکســته افزایــش نشــان

شکســته در شکســتگیها اســت ،مــدل شکســتگیها

شــیل یــا کانیهــای رســی رخ میدهــد .شــیل ســنگی

ســیال بــوده و لــذا اعتبــار آن معــرف اعتبــار مدلهــای

کمتــر در آن رخ میدهــد.

دینامیــک جریــان ســیال خواهــد بــود [ .]5توجــه بــه

1. Caliper Log

شماره ،86
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عمق ()m
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شکل  -2نمودارهای پتروفیزیکی چاه شماره  3همراه با نمایش زونهای شکسته (دوایر بزرگتر تمرکز باالتر شکستگی را نشان میدهند).

عمق ()m

عمق ()m

عمق ()m

)RHOB(g/cc

)DT(μs/ft

)CAL(inch

شکل  -3نمودارهای پتروفیزیکی چاه شماره  4همراه با نمایش زونهای شکسته (دوایر بزرگتر تمرکز باالتر شکستگی را نشان میدهند).

بنابرایــن بدیهــی اســت کــه بــا افزایــش نمــودار پتاســیم،

ســنگ باشــد .بدیهــی اســت افزایــش  CGRمعــرف ایــن

توریــم نیــز عنصــری کــه بهصــورت ذاتــی در ســنگهای

اســت [.]26

شــانس نشکســته بــودن ســنگ نیــز افزایــش مییابــد.
رســی مشــاهده میشــود .لــذا بــه دلیــل مشــابه بــا
پتاســیم ،افزایــش آن میتوانــد معــرف نشکســته بــودن

خواهــد بــود کــه شــانس نشکســته بــودن ســنگ بیشــتر
نمــودار اورانیــم و  ،GRمقادیــر بــاالی اورانیــم در دو
حالــت قابــل انتظــار اســت :ابتــدا در شــیلهای داغ
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کــه بــه دلیــل وجــود مــواد زیســتی در ایــن شــیلها

فراوانــی شگســتگیهای بــاز در یــک زون بــاال باشــد و فشــار

بیــن الیــهای و یــا شکســتگیهای محلهایــی هســتند

امــکان رســوب کــردن گل در شکســتگیها فراهــم گــردد.

ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد .دوم ناپیوســتگیهای همبــری
کــه اورانیــم طــی زمــان میتوانــد از محلهــای دیگــر
بهصــورت محلــول نمکیــن شســته شــده و در محلهــا
رســوب کنــد [ .]26بنابرایــن یکــی از محلهــای مهــم
تمرکــز اورانیــم شکســتگیها هســتند (شــکل  4و ،5

الــف) .رادیواکتیویتــه بعضــی از واحدهــای ســنگی در

جــدول  1آورده شــده اســت .نمــودار ( DTصوتــی) معــرف
زمــان رســیدن مــوج صوتــی از فرســتنده بــه گیرنــده

اســت .بدیهــی اســت زونهــای شکســته بــه دلیــل

کاهــش چگالــی و کاهــش فشــردگی ســازند ،ســرعت
عبــور را کاهــش خواهنــد داد .مخصوصــا اگــر شکســتگی
بــاز باشــد [ .]26بــا توضیــح فــوق روشــن اســت کــه در
موقعیــت زونهــای شکســته میبایســت انتظــار افزایــش

زمــان رســیدن مــوج را داشــت (شــکل  2و  3ب).

جدول  -1رادیواکتیویته طبیعی ( )APIبعضی از واحدهای سنگی
سنگ آهک

5-10

دولومیت

10-20

ماسه سنگ

10-30

سیلت

30-80

شیل

80-140

نمــودار ( RHOBچگالــی) ،رفتــار ایــن نمــودار در موقعیــت
زونهــای شکســته دو گانــه اســت .نتایــج حاصــل از ایــن

تحقیــق نشــان میدهــد کــه ایــن نمــودار غالبــا در

زونهــای شکســته کاهــش پیــدا میکنــد چــون در

زونهــای شکســته از تراکــم ســنگ کاســته و بــر تراکــم
ســیال افــزوده میشــود و چگالــی ســیال نســبت بــه

ســنگ پایینتــر اســت .مگــر در حالتــی کــه در زمــان
حفــاری چــون فشــار گل از فشــار ســازند باالتــر اســت،

لــذا در موقعیــت زونهــای شکســته امــکان نفــوذ گل بــه

درون شکســتگیهای بــاز ،پــس زدن نســبی ســیال درون

شکســتگیها و رســوب نمــودن بخشهــای جامــد گل

وجــود دارد .بهطــور معمــول چگالــی مــواد بخــش جامــد
گل حفــاری از چگالــی ســازند بیشــتر اســت .بنابرایــن اگــر

گل نیــز نســبت بــه فشــار ســازند در حــدی بــاال باشــد کــه
در موقعیــت زونهــای شکســته انتظــار افزایــش در مقــدار

نمــودار  RHOBدور از انتظــار نخواهــد بــود .بنابرایــن
نهــای
اســتفاده از ایــن نمــودار بــه منظــور شناســایی زو 

شکســته نیــاز بــه ظرافــت و دقــت باالیــی خواهــد داشــت

(شــکل 2و  3ج) .نمــودار  PEFاز نمودارهــای مناســب

جهــت شناســایی سنگشناســی اســت .نمــودار  PEFنیــز
یــک تغییرپذیــری دوگانــه در زونهــای شکســته دارد .اگــر

شکســتگیها در زون شکســته ،نیمــه بســته و یــا بســته

باشــند بــه نحــوی کــه امــکان نفــوذ گل حفــاری بــه زون

شکســته فراهــم نگــردد PEF ،کاهــش نســبی نشــان خواهد
داد .چــرا کــه عــدد اتمــی ذرات موجــود در آب منفــذی از

ســنگ کوچکتــر اســت .امــا اگــر شکســتگیها بــاز باشــند
و فشــار گل حفــاری از فشــار ســازند باالتــر باشــد ،گل بــه

درون شکســتگیها نفــوذ خواهــد کــرد [ .]27بنابرایــن در

موقعیــت شکســتگیهای بــاز اتفاقــا  PEFافزایــش نســبی
نشــان خواهــد داد .هــر دو ایــن اتفاقــات (کاهــش و افزایــش

 )PEFدر زونهــای شکســته در چاههــای مــورد مطالعــه
مشــاهده شــده اســت .بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه

مقادیــر خــارج از رده ایــن نمــودار معــرف وجــود زونهــای
شکســته اســت (شــکل  4و  5الــف).

نمــودار  NPHIضمــن ارســال نوتــرون پــر انــرژی بــه درون
مخــزن ،بــه طــور پیوســته هســته مولکولهــای مخــزن را

یدهــد .ایــن
در معــرض برخــورد بــا نوترونهــا قــرار م 
نمــودار کاهــش انــرژی نوتــرون ســاتع شــده را اندازهگیــری

میکنــد .هــر چــه ایــن کاهــش انــرژی بیشــتر باشــد ،بــه

معنــای بیشــتر بــودن اتــم هیــدروژن تلقــی میشــود.

بیشــتر بــودن اتــم هیــدروژن نیــز بــه مفهــوم بیشــتر

بــودن آب یــا هیدروکربــور اســت کــه مفهــوم بیشــتر بــودن
تخلخــل را نیــز بــه همــراه دارد .بــا توضیــح فــوق بــه نظــر

میرســد کــه در موقعیــت زونهــای شکســته ،کــه انتظــار
افزایــش میــزان ســیال درون ســازندی مـیرود ،میبایســت
انتظــار افزایــش در مقــدار نمــودار  NPHIرا داشــت (شــکل

 4و  5ب).
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شکل  -4نمودارهای پتروفیزیکی چاه شماره  3همراه با نمایش زونهای شکسته (دوایر بزرگتر تمرکز باالتر شکستگی را نشان میدهند).
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عمق ()m

عمق ()m

)NPHI (v/v

)GR (API

)PEF (b/e-

شکل  -5نمودارهای پتروفیزیکی چاه شماره  4همراه با نمایش زونهای شکسته (دوایر بزرگتر تمرکز باالتر شکستگی را نشان میدهند)
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کــه مــی دانیــم مشــتق ،نــرخ لحظــهای (یــا نقطــهای)

روشهای تفسیر

اکثــر متخصصیــن پتروفیزیــک معتقدنــد کــه بــه دلیــل
قابلیــت تفکیــک ضعیــف نمودارهــای پتروفیزیکــی،
شکســتگیها تأثیــر قابــل ردیابــی بــر آنهــا نخواهنــد

گذاشــت .همانگونــه کــه ذکــر گردیــد بــرای حــل ایــن
مشــکل یــک مســیر دو مرحلــهای انتخــاب گردیــد .در

رویکــرد اول بررســی گردیــد کــه آیــا زونهــای شکســته
میتواننــد تأثیــر قابــل ردیابــی بــر نمودارهــای

تغییــرات تابــع را نشــان میدهــد .مشــتق یعنــی یافتــن
خــط ممــاس در یــک نقطــه از منحنــی اســت .بــرای تابــع
 ƒکــه در همســایگی نقطــه  αتعریــف شدهاســت ،اگــر

وجــود داشــته باشــد ƒ ،در  αمشــتقپذیر اســت .ایــن
حــد یکتــا را بــا ()αا ‘ ƒنمایــش داده و آن را مشــتق تابــع
در نقطــه  αمینامنــد.
()1

پتروفیزیکــی داشــته باشــند یــا خیــر؟ کــه در عمــل

بــر طبــق ایــن تعریــف ،مقــدار مشــتق برابــر نــرخ

نمودارهــای پتروفیزیکــی در زونهــای شکســته افزایــش

بــه متغیــر مســتقل بــه ســمت صفــر میــل میکنــد .بــا

بــاال ذکــر شــد .بــرای رســیدن بــه هــدف مــورد نظــر ابتدا

حاصــل میشــود:

مشــاهده گردیــد کــه پاســخ مثبــت اســت .بعضــی از

تغییــرات مقــدار تابــع اســت زمانــی کــه تغییــرات مربــوط

نســبی و بعضــی دیگــر کاهــش نســبی مییابنــد کــه در

تبدیــل  hبــه  χ -αتعریــف دوم مشــتق بهصــورت زیــر

مطالعــه کلــی بــر روی ســاختمان و وضــع تکتونیکــی

()2

میــدان بــا اســتفاده از تفســیر نمودارهــای تصویرگــر

در دو حلقــه چــاه  )FMI( 3و  )OBMI-UBI( 4انجــام

گرفــت (شــکل  .)1ســپس نمودارهــای پتروفیزیکــی
توســط نرمافــزار

نرمافــزار

MATLAB

Geoframe

و

تصحیــح و توســط

SIGMOPLOT

مشــتقگیری و

رســم گردیــد ،تــا بتــوان تغییــرات هــر نمــودار را بهتــر

بررســی نمــود (شــکل .)6بهمنظــور یــادآوری همانطــور

تابــع

ƒ

در

χ-α

نقطــه پیوســته باشــد و مشــتق چــپ و راســت تابــع بــا

هــم برابــر و مســاوی یــک عــدد حقیقــی معیــن باشــد.
مشــتقگیری از نمودارهــا (هــر نمــودار پتروفیزیکــی یــک
تابــع پیوســته اســت) (شــکل  )7نیــز دقیق ـاً بــه همیــن
ترتیــب اســت[.]24

عمق ()m

عمق ()m

)DT(μs/ft

مشــتقپذیر اســت هــرگاه در ایــن

)DTsec(μs/ft

شکل  -6مقایسه نمودار صوتی :مشتق گرفتن در سطح اول (شکل الف) و مشتق گرفتن در سطح دوم (شکل ب) .زونهای شکسته در
حالت دوم بهتر خود را نشان میدهند.

شماره ،86

128

1395-1

شکل  -7خط قاطع نمودار تابع  ƒکه شیب آن برابر مقدار خارج قسمت تفاضلی  ƒدر  Xاست (شکل الف) .با میل کردن  hبه سمت صفر،
شیب خط قاطع به مقدار شیب خط مماس در نقطهی  Xمیل میکند (شکل ب) .خط مماس نمودار تابع  ƒدر  Xکه شیب آن برابر مقدار
مشتق تابع در  Xاست (شکل ج).

بــرای دســتیابی بــه دقــت بیشــتر نمودارهــای مــورد

شکســتگیها اســتفاده گردیــد .بدینصــورت کــه هــر

شــدند .بدینصورتکــه بــرای هــر نمــودار بــا توجــه بــه

تأثیــر بیشــتری بپذیــرد بــه معنــای بیشــتر بــودن دهانــه

مطالعــه توســط نرمافــزار فوقالذکــر مشــتقگیری
محــدوده عــددی آن یــک تابــع نوشــته شــد و ســپس بــر

اســاس ایــن تابــع نمــودار مــورد نظــر توســط نرمافــزار
مشــتقگیری گردیــد .ســپس زونهــای شکســته بــر روی

چــه نمــودار انحــراف ســرعت در مقابــل یک زون شکســته
شکســتگیهای مربــوط بــه آن زون ميباشــد.
نمودار انحراف سرعت

آنهــا بررســی شــد .در ابتــدا بایــد توســط روش آزمــون و

نمــودار انحــراف ســرعت از تركيــب نمودارهــاي صوتــي

کــدام ســطح مشــتقگیری بهتریــن نتیجــه را میدهنــد،

ميشــود ،هــدف اصلــي از محاســبة نمــودار انحــراف

مشــخص شــد کــه زونهــای شکســته در ســطح اول و

اســتفاده از اطالعــات ســاير نمودارهــاي پتروفیزیکــی در

هــر چنــد بــا مشــتقگیری بیشــتر دقــت نســبی باالتــر

خلــل و فــرج را در يــك توالــي حفــاري شــده تشــخيص

شــاهد بــرای شناســایی شکســتگیها اســتفاده نمــود

واســطة نمودارهــاي صوتــي ،نوتــرون و جــرممخصــوص

از دیگــر دادههــای پتروفیزیکــی ماننــد دادههــای هــرزروی

ســرعت بــا اســتفاده از اطالعــات تخلخــل و ســرعت حاصل

کار را تــا حــد زیــادی افزایــش میدهنــد [ .]28در

نمــودار در واقــع اختــاف بیــن مقادیــر مــوج تراکمــی

خطــا تعییــن میشــد کــه نمودارهــای مــورد تحقیــق در

بــا تخلخــل نوتــرون و تخلخــل جــرم مخصــوص محاســبه

کــه بعــد از بررســی تــا ســطح چهــارم مشــتقگیری

ســرعت ،ايجــاد يــك نمــودار مصنوعــي ســرعت بــا

دوم بهتریــن اثــر را دارنــد و دلیــل آن ایــن اســت کــه

داخــل چــاه ميباشــد ،كــه بهوســيلة آن ميتــوان انــواع

مـیرود امــا میــزان پارامترهایــی کــه میتــوان بــه عنــوان

داده و محيطهــاي رســوبي و دياژنتيكــي كــه تنهــا بــه

کاهــش مییابــد .قابــل ذکــر اســت کــه در ایــن مطالعــه

دريافــت نميشــوند را مشــخص نمــود .نمــودار انحــراف

گل بهعنــوان دادههــای کمکــی اســتفاده شــد کــه دقــت

از نمودارهــاي پتروفیزیکــی محاســبه ميگــردد .ایــن

نهایــت نتایــج بــه دســت آمــده بــا نتایــج از حاصــل از

واقعــی ( )Vprealو مــوج تراکمــی مصنوعــی

باالیــی را نشــان میدهــد (شــکل  9 ،10و.)10

بهدســت آوردن اطالعاتــي در مــورد تخلخــل غالــب در

()Vpsyn

تفســیر نمودارهــای تصویرگــر مقایســه شــد کــه تطابــق

میباشــد .نمــودار انحــراف ســرعت ابــزار مناســبي جهــت

در مرحلــه دوم میــزان تحــت تأثیــر گرفتــن نمودارهــا

طــول يــك حلقــه چــاه ميباشــد .همچنيــن از ايــن

بهعنــوان عامــل اصلــی بــرای دســتیافتن بــه میــزان
تجمــع شکســتگیها اســتفاده شــد و از نمــودار انحــراف

ســرعت نیــز بــرای بررســی میــزان بازشــدگی ایــن

نمــودار ميتــوان رونــد تغييــرات تراوايــي را بهطــور

نســبي بهدســت آورد.
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عمق ()m

()m

عمق ()m

)∆Vp(km/s

)NPHI (v/v

هرزوري گل حفاري
شکل  -8نمودار انحراف سرعت چاه شماره ( 3شکل الف) و مقایسه آن با نمودار تصویری چاه (شکل ب) و نمودار تخلخل حاصل از
نوترون (شکل ج) و اطالعات هرزروی گل (شکل د) که تطابق کاملی را نشان میدهند.

عمق ()m

عمق ()m

)∆Vp(km/s

)NPHI (v/v

شکل  -9نمودار انحراف سرعت چاه شماره ( 4شکل الف) و مقایسه آن با نمودار تصویری چاه (شکل ب) و نمودار تخلخل حاصل از
نوترون (شکل ج) که تطابق کاملی را نشان میدهند.
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عمق ()m

)NPHI (v/v

شکل  -10مقایسه نمودار انحراف سرعت چاه شماره  3با نتایج حاصل از مقاطع نازک

جهــت بررســی نــوع خلــل و فــرج غالــب در چــاه و

ميشــود نمــودار صوتــي نتوانــد بــه خوبــي بــه ديــواره

بــا تخلخــل ثانویــه بــا اســتفاده از دادههــاي قرائــت شــده

منفــي ايجــاد شــود.

تشــخیص شکســتگیها در مخــزن آســماري و تطابــق

نمودارهــاي صوتــی و نوتــرون نمــودار انحــراف ســرعت
بــراي مخــزن آســماري چاههــای ( 3شــکل  )8و 4

چــاه بچســبد و بــه دليــل ســرعت بســيار پاييــن ،انحــراف
 -2محتــواي بــاالي گاز آزاد :كــه تأثيــر منفــي شــديدي

روي نمــودار انحــراف ســرعت دارد زيــرا بــه نحــو مؤثــري

(شــکل -9الــف) میــدان رســم شــد .بهطــور کلــی رابطــۀ

ســرعت را كاهــش ميدهــد.

ســرعت بــا افزایــش تخلخــل کاهــش مییابــد .در يــك

شكســتگيها ،انحــراف منفــي ايجــاد ميكننــد.

معکوســی بیــن تخلخــل و ســرعت وجــود دارد ،یعنــی
نمــودار انحــراف ســرعت ســه زون قابــل تشــخيص اســت
كــه عبارتنــد از (شــکل :)10

 -3شكســتگيها :لــذا مشــاهده ميشــود كــه

عليرغــم ايــن حقيقــت كــه تخلخــل شكســتگي هميشــه
بهعنــوان يــك تخلخــل ثانويــه در نظــر گرفتــه شــده و

الــف -زونهــاي بــا انحــراف مثبــت :كــه نشــاندهنده
تخلخــل بــاال بــوده و عمدت ـاً شــامل تخلخلهــاي قالبــي

میگــردد [ .]13امــا مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت

ب -زونهــاي بــا انحــراف صفــر :كــه شــامل انحرافهــاي

ســرعت را كاهــش ميدهــد .شكســتگيهاي بــزرگ

بيــن ذرهاي ،بيــن بلــوري و ريــز تخلخــل هســتند.

را ميتــوان توســط ابزارهــاي چاهپيمايــي تشــخيص داد.
بــه عــاوه ،شكســتگيهاي مدفــون عمومــاً بســته يــا

و درون فســيلي هســتند.

كوچــك ميباشــند و اغلــب نشــاندهنده تخلخلهــاي
ج :زونهــاي بــا انحــراف منفــي :كــه در آنها ســرعت نمودار
صوتــي بهطــور غيــر عــادي پاييــن بــوده و ميتواننــد در
اثر ســه عامــل ايجــاد شــوندكه عبارتنــد از:

 -1بــي نظمــي يــا ريختگــي در ديــواره چــاه :كــه ســبب

معــادل بــا ســرعت بســيار بــاال يــا انحــراف مثبــت تلقــی

كــه شكســتگي چــه در مقيــاس كوچــك و چــه بــزرگ،
مقيــاس ،كــه منجــر بــه ســرعتهاي پاييــن ميشــوند

نامشــخصاند بــه گون ـهاي كــه نمــودار نوتــرون ،كاهــش

چندانــي را نشــان نميدهــد لــذا شكســتگيها انحــراف
منفــي ايجــاد ميكننــد [.]9
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تحلیل دادههای هندسی نمودارهای پتروفیزیکی و نتایج

 2100-2050را بــه عنــوان زونهــای شــدیدا شکســته و

همانطــور کــه در ابتــدا ذکــر گردیــد ایــن تحقیــق در دو

یدهــد کــه هــم بــا نمــودار انحــراف
شکســتگی نشــان م 

حاصله

مرحلــه انجــام گردیــده اســت کــه در مرحلــه اول زونهــای

شکســته براســاس دادههــای موجــود بــر روی نمودارهــا

تعییــن و در مرحلــه بعــد میــزان تجمــع شکســتگیها
در ایــن زونهــا تعییــن گردیــد .نمودارهــای مربــوط بــه

چــاه شــماره  3اعمــاق 1600تــا  1650 mو  1700تــا

m

 1730و  1800تــا

m

 1850را بهعنــوان زونهــای

شــدیدا شکســته معرفــی کردنــد کــه بــه راحتــی بــر روی
نمودارهــای تخلخــل حاصــل از نوتــرون ،چگالــی و نمــودار

کالیپــر مشــخص هســتند .همچنیــن میــزان تأثیــر پذیــری
بــاالی نمودارهــا هــم در ســطح اول و هــم در ســطح دوم

یها را نشــان میدهنــد ،کــه نمــودار
تراکــم بــاالی شکســتگ 
انحــراف ســرعت نیــز مؤیــد ایــن مطلــب میباشــد .ایــن

نمــودار بــاز بــودن شکســتگیها را نیــز نشــان میدهــد کــه
نتایــج آن بــا نتایــج نمودارهــای تصویرگــر تطابــق باالیــی

را نشــان میدهــد (شــکلهاي  8و  .)9مطالعــات در

ایــن میــدان نشــان داد کــه تراکــم بــاالی شکســتگی در

ایــن چــاه منطبــق بــر چرخیــدن مجــدد محــور تاقدیــس
میــدان (شــکل  )1تحــت تأثیــر فعالیــت گســل معکــوس

بــاالرود اســت .بنابرایــن ایــن شکســتگیها مرتبــط

بــا چینخوردگــی حاصــل از گســلش میباشــند .در
چــاه شــماره  4نیــز نمودارهــاي اعمــاق  1625-1550و
درصد تخلخل

ب

1600
1650

اعمــاق 1700و  1900را اعمــاق بــا تمرکــز پایینتــر تراکــم
ســرعت و هــم بــا نمودارهــای تصویرگــر تطابــق خوبــی

نشــان میدهــد .همچنیــن مطالعــات نشــان داد کــه

قــرار گرفتــن ایــن چــاه در منطقــه کــم شــیب تاقدیــس

در نزدیــک قلــه باعــث کمتــر تأثیرپذیــری ایــن چــاه از

گســل بــاالرود شــده اســت .امــا ســوالی کــه در تشــخیص
زونهــای شکســته بــر روی نمودارهــای پتروفیزیکــی
در چاههــای مــورد مطالعــه پیــش آمــد ایــن بــود کــه

چــرا بعضــی از زونهــای شکســته بــر روی نمودارهــای
پتروفیزکــی تاثیــر بیشــتری گذاشــتهاند .بــرای مثــال در

چــاه شــماره  3گرچــه تمرکــز بــاالی شکســتگی در اعماق

 1800تــا  1860 mوجــود دارد امــا بعضــی از نمودارهــای
پتروفیزیکــی در اعمــاق  1630تــا  1730 mتاثیرپذیــری

بیشــتری نشــان میدهنــد؟ بــرای جــواب بــه ایــن ســوال
دهانــه شکســتگیها و درصــد تخلخــل نســبی آنهــا در چــاه

مــورد نظــر بــا اســتفاده از نمــودار تصویرگــر  FMIاندازهگیری
شــد .همانطــور کــه در شــکل  11دیــده میشــود گرچــه

شکســتگی در اعمــاق  1800تــا  1860 mتمرکــز باالتــری

دارنــد امــا میــزان بازشــدگی دهانــه شکســتگیها در عمــق

 1630تــا  1730 mبیشــتر اســت .در ایــن شــکل نمــودار

میــزان بازشــدگی دهانــه شکســتگیها ( )FVHAو تخلخــل
حاصــل از شکســتگیها ( )FVPAآورده شــدهاند.
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 .3همانطــور کــه در مطالعــات پتروفیزیکــی ،شــش

نتیجهگیری

 .1بهطــور کلــی روشهــای زیــادی بــرای تعییــن
شکســتگیها در مخــزن موجــود اســت ماننــد مغزههــا

و نمودارهــای تصویرگــر ،امــا هــر کــدام از ایــن روشهــا

دارای نقطــه ضعفهایــی میباشــند کــه کاربــرد آنهــا را
دشــوار کــرده اســت .بدیــن منظــور اســتفاده از نمودارهای

پتروفیزیکــی بــه دلیــل ارزان و در دســترس بــودن بــرای
شناســایی زونهــای شکســته مناســب میباشــند ،کــه

اگــر در کنــار اطالعــات دیگــر قــرار گیرنــد ارزیابــی خوبــی

را از شکســتگیهای مخــزن میتواننــد ارائــه دهنــد.

 .2نمــودار انحــراف ســرعت کــه راهــی بــرای بررســی نــو ع
تخلخــل غالــب در میــدان اســت نیــز بــه خوبــی زونهــای

شکســته را نشــان میدهــد .کــه بــه وضــوح بیانگــر
تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن تراوایــی مخــزن از سیســتم

شکســتگیها میباشــد .بهطــوری کــه در چــاه شــماره

 3اغلــب تخلخــل موثــر مخــزن حاصــل از شکســتگیها
میباشــد .امــا در چــاه شــماره  4تخلخــل غالــب تخلخــل

بیــن بلــوری میباشــد .کــه ایــن موضــوع تفــاوت بیــن
نــوع شکســتگیها را در دو چــاه نشــان میدهــد .کــه
در چــاه شــماره  3حاصــل از چینخوردگــی و در چــاه
شــماره  4حاصــل از گســلش اســت.

نمــودار  NPHI ،GR ،DT ،PEF ،CALو  RHOBبیشــترین

کاربــرد را دارنــد .در تشــخیص زونهــای شکســته همیــن

شــش نمــودار بهتریــن ابزارهــا میباشــند .کــه براســاس

نحــوه واکنشــی کــه در مقابــل شکســتگیها از خــود
نشــان میدهنــد و انجــام تصحیــح بــر روی ایــن نمودارهــا
میتــوان زونهــای شکســته را شناســایی نمــود.

 .4در ایــن روش همانقــدر کــه مســلط بــودن بــر

روابــط ریاضــی و نرمافــزاری در میــزان دقــت کار تأثیــر
میگذارنــد .مســلط بــودن بــر روابــط تکتونیکــی،
ســاختاری و گســلهای موجــود در میــدان نیــز مهــم

اســت .بهطــور کلــی داشــتن دیــدی بــر زمینشناســی
میــدان بــرای تمــام تحلیلهــای پتروفیزیکــی امــری الزم

اســت.

تشکر و قدردانی

مؤلفیــن برخــود فــرض مــی داننــد کــه صمیمانــه از

همــکاری اداره زمینشناســی و بخــش پژوهشــی شــرکت

ملــی مناطــقنفتخیــز جنــوب بــه واســطه همکاریهــای
بیشــائبه در انجــام ایــن تحقیــق و معاونــت پژوهشــی و
فنــاوری دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز کمــال تشــکر را

ابــراز نماینــد.
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