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بهبود روشهای تعیین پارامترهای محاسبه تراوایی
مخازن کربناته با استفاده از امواج استونلی
کیوان خ ّیر ،1علی مرادزاده *2و بهزاد تخمچی
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 -1دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه شاهرود ،ايران
 -2دانشکده مهندسی معدن ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ايران
تاريخ دريافت93/11/30 :

تاريخ پذيرش94/5/6 :

چكيده
آزمایــش مغــزه دقیقتریــن و البتــه پرهزینهتریــن روش اندازهگیــری تراوایــی اســت و بــراي ارايــه روشهــای جایگزیــن تخمیــن
تراوایــی بســيار تــاش شــده اســت .یکــی از روشهــای تخمیــن غیرمســتقیم تراوایــی اســتفاده از امــواج اســتونلی اســت .مزیــت اصلــی
کمــی کــردن
اســتفاده از ايــن امــواج در تخمیــن تراوایــی آن اســت کــه بــا ثبــت خاصیــت ذاتــی مــوج ،کــه متاثــر از تراوایــی اســت ،و ّ

رابطــه پارامترهــای فیزیکــی ایــن مــوج و تراوایــی ،ميتــوان یــک نــگار پیوســته از تغییــرات تراوایــی در سرتاســر چــاه تهیــه کــرد .در
محاســبه تراوایــی از ایــن طریــق ،پارامترهــای بســیاری از جملــه تخلخــل ،لیتولــوژی ،دقــت تراوایــی اندازهگیریشــده بهكمــك مغــزه
یــا ابــزار  MDTو مقــدار کندشــدگی اســتونلی محاسبهشــده در زمینــه ســنگ تاثيــر ميگذارنــد .در ایــن تحقیــق بــه بررســی تاثیــر
کمــی تراوایــی پرداختــه شــده اســت .براســاس نتایــج میتــوان دریافــت کــه پارامترهــای تخلخــل و
پارامترهــای گفتهشــده در محاســبه ّ

کندشــدگی مــوج اســتونلی در زمینــه ســنگ بیشــترین تاثیــر را در تعییــن دقیــق تراوایــی دارنــد؛ بهطــوری کــه درصــورت عدممحاســبه
صحیــح مقــدار کندشــدگی مــوج اســتونلی در زمینــه ســنگ ،در بعضــی نقــاط مقــدار تراوایــی منفــی خواهــد بــود .عالوهبــر ایــن ،وقتــي
پارامتــر تخلخــل در محاســبه تراوایــی تاثیــر داده شــده ،نتایــج تطابــق بیشــتری بــا مقادیــر تراوایــی حاصــل از ابــزار  MDTدارنــد.
كلمات كليدي :نگارهای پتروفیزیکی ،تراوایی ،موج استونلی ،ابزار  ،MDTتخلخل.

دهــه  1970لبرتــون بحــث اســتفاده از امــواج آکوســتیک

مقدمه

تراوایــی یکــی از مهمتریــن پارامترهــای پتروفیزیکــی
مخــازن نفتــی اســت کــه در بســیاری از محاســبات و
مدلســازیهای مخــزن نقشــي موثــر ایفــا میکنــد[.]1

محاســبه تراوایــی بــا كمــك امــواج اســتونلی یکــی از

روشهــای اندازهگیــری پیوســته در سرتاســر گمانــه
اکتشــافی بــدون اســتفاده از ضرایــب تجربــی اســت .در
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

a_moradzadeh@ut.ac.ir

در محاســبه تراوایــی را مطــرح كــرد[ .]2بــری و

همکارانــش رابطــهای را ارايــه كردنــد کــه بــا اســتفاده
از آن میتــوان مقــدار کندشــدگی مــوج اســتونلی را
در قســمتهای ناتــراواي ســنگ محاســبه كــرد و پــس

از آن ،بــا اســتفاده از مقــدار کندشــدگی اســتونلی کل
بهدســتآمده ،مقــدار کندشــدگی اســتونلی را ،کــه در
اثــر تراوایــی موجــود اســت ،در قســمت تــراوای ســازند
بهدســت آورد[.]3
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الاَدانــی و براتــی تاثیــرات تراوایــی بــر کندشــدگی مــوج

حرکــت ســیال داخــل ســازند ،بــا واحــد میلیدارســی

مــوج اســتونلی در سرتاســر گمانــه اکتشــافی بــه یــک

بــودن ویســکوزیته ســیال داخــل ســنگ و مقادیــر مــوج

اســتونلی را نشــان دادنــد .بــه گفتــه آنهــا کندشــدگی
کندشــدگی زمینــه ،مربــوط بــه یــک ناحیــه ناتــراوا در
گمانــه ،و یــک کندشــدگی مربــوط بــه ناحیــه تــراوای
ســازند تقســیم میشــود[ .]4آنهــا بــا اســتفاده از تفکیــک
ایــن دو مــوج براســاس روابطــی ،فاکتــوری را ارايــه و بــا
اســتفاده از آن و لحــاظ كــردن تغییــرات لیتولــوژی در
سرتاســر گمانــه مقــدار تراوایــی را در کل گمانــه بهصــورت

بــر ســانتیپواز ،اســت .بنابرایــن در صــورت در اختیــار
اســتونلی کــه ابــزار  DSIثبــت میكنــد ،میتــوان مقــدار

کمــی محاســبه كــرد .از عوامــل
تراوایــی را بهصــورت ّ
تاثيرگــذار بــر کندشــدگی مــوج اســتونلی منتشرشــده در

داخــل ســازند میتــوان بــه سنگشناســی ،تاثیــر انــدود

گل ایجادشــده روی دیــواره چــاه در مقابــل زون تــراوا و

نــوع ســیال داخــل ســازند اشــاره كــرد[.]7

پیوســته محاســبه كردنــد .اصغــری و همکارانــش مزیــت

کمــی کــردن تراوایــی بــا
بهکمــک رابطــه زيــر كــه بــراي ّ

بــه ديگــر روشهــای محاســبه تراوایــی را دینامیــک بــودن

کمــی محاســبه و
مقــدار تغییــرات تراوایــی بهصــورت ّ

همکارانــش تغییــرات مــوج اســتونلی را در ســنگ مخــزن

میشــود[:]4

اســتفاده از امــواج اســتونلی بهدســتآمده از ســوند DSI

اســتفاده از کندشــدگی مــوج اســتونلی اســتفاده میشــود،

ایــن روش اعــام کردنــد[ .]5در ادامــه همچنیــن گــوان و

در قالــب یــک نــگار پیوســته در مقابــل مخــزن رســم

بــا منافــذ اشــباع کامــل از آب بررســی و بــا اســتفاده از

()1

کمــی
مدلســازی معکــوس مقــدار تراوایــی را بهصــورت ّ
محاســبه كردنــد و نمــوداري پیوســته از تراوایــی را در
مخــزن کربناتــه مطالعهشــده بهدســت آوردنــد[ .]6در

ایــن تحقیــق جهــت تخمیــن تراوایــی بــه کمــک مــوج
اســتونلی ،بــا توجــه بــه اینکــه تغییــرات کندشــدگی
مــوج اســتونلی بهطــور کیفــی نشــانگر تغییــرات تراوایــی

هســتند ،کندشــدگی مــوج اســتونلی بهدســتآمده از
ابــزار  DSIبــا اطالعــات موجــود از ابــزار  MDTکالیبــره
کمــی ارايــه میشــود و
و رابطــه کیفــی آنهــا بهصــورت ّ
در ادامــه پارامترهــای موثــر بــر مقادیــر تراوایــی بهدســت

آمــده ســنگ مخــزن کربناتــه شناســایی خواهنــد شــد.
روششناسی تحقیق

امــواج اســتونلی در فرکانسهــای پاییــن هماننــد یــک

مــوج لولــهای در درون چــاه منتشــر میشــوند .زمانــی

کــه مــوج اســتونلی از قســمت تــراوا و یــا دارای شکســتگی
عبــور میکنــد ،مقــداری از انــرژی مــوج کاهــش مییابــد

کــه نتیجــه آن میرایــی مــوج اســتونلی و بــاال رفتــن مقدار

کندشــدگی اســت .شکســتگیها و نواحــی تــراوا تاثیــر
متفــاوت بــر مــوج اســتونلی دارنــد .بایــد توجــه داشــت

كــه پارامتــر اندازهگيریشــده بــا مــوج اســتونلی دقیقــا
تراوایــی نیســت ،بلکــه بیشتــر نشــاندهنده قابلیــت

 ،DTstمقــدار کندشــدگی کلــی مــوج اســتونلی؛ ،DTst np

کندشــدگی مــوج اســتونلی در زون ناتــراوا؛  ،miفاکتــور
تطابــق مــوج اســتونلی و هــر نــوع لیتولــوژی موجــود در
ســازند و  ،Viحجــم هــر نــوع از لیتولوژیهــای موجــود

اســت[ .]8بــا توجــه بــه رابطــه( ،)1تــا بــه ایــن جــا

عوامــل تاثیرگــذار بــر محاســبه تراوایــی فاکتــور تطابــق
مــوج اســتونلی بــا تراوایــی ســازند و مقــدار کندشــدگی
مــوج اســتونلی در زمینــه ســنگ هســتند .تعییــن درســت

فاکتــور تطابــق بــه دقــت آزمایشهــاي مغــزه انجامشــده،
تراوایــی بهدســتآمده از ابــزار  MDTو محاســبه دقیــق

درصــد حضــور هــر مولفــه تشــکیلدهنده ســازند وابســته

اســت .مقــدار  DTstnpرا میتــوان بــا اســتفاده از دو روش

متفــاوت محاســبه كــرد .در روش اول بــا رســم نمــودار

متقاطــع تخلخــل نوترونــی -کندشــدگی مــوج اســتونلی
و تعییــن عــرض از مبــدا بهتریــن خــط برازششــده
بــه دادههــای رسمشــده در یکــی از زونهــای ناتــراوای
ســنگ ،مقــدار کندشــدگی مــوج اســتونلی در زمینــه
ســنگ بهصــورت یــک عــدد ثابــت محاســبه میشــود.
در روش دوم ،مقــدار کندشــدگی مــوج اســتونلی در
زمینــه ســنگ بهصــورت نــگاری پیوســته بــه شــرح زیــر
بهدســت ميآيــد[.]9
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زمــان گــذر مــوج اســتونلی از داخــل دیــواره چــاه را

آبــادان ،در انتهــای جنــوب غــرب ایــران ،اســت .شــکل

S2 = Se2+ Sp2

ميدهــد كــه منطقــه مطالعهشــده بــا دایــره آبیرنــگ

ميتــوان بهصــورت زيــر در نظــر گرفــت:

()2

 1نقشــه زمینشناســی جنــوب غــرب ایــران را نشــان

 ،Sزمــان گــذر کلــی مــوج اســتونلی در دیــواره چــاه؛

در آن مشــخص شــده اســت .در ایــن میــدان زونهایــی

تراوایــی نزدیــک بــه صفــر و  ،Spزمــان گــذر افزودهشــده

مــاده آلــی کل ،اصلیتریــن زونهــای ســنگ منشــا

 ،Seزمــان گــذر مــوج اســتونلی در ناحیــه نفوذناپذیــر و

بــه زمــان گــذر کلــی مــوج اســتونلی در اثــر تراوایــی
ســازند برحســب میکروثانیــه بــر فــوت اســت .در رابطــه
( )2مقــدار  Se2را میتــوان بــا اســتفاده از معادلــه زيــر

محاســبه كــرد:
()3

از ســازندهای ســرگلو و گــرو ،از لحــاظ ضخامــت و مقــدار
هســتند و زونهایــی از ســازندهای کژدمــی و نیریــز را
میتــوان بهعنــوان زونهــای فرعــی ســنگ منشــا در

نظــر گرفــت .در چــاه مطالعهشــده ،ســازند فهلیــان

ســنگ مخــزن اصلــی اســت کــه بــا مــرز تدریجــی روی
ســازند گــرو و بــا مــرز ناپیوســته در زیــر ســازند گــدوان

 ،Ssزمــان گــذر مــوج برشــی اندازهگیریشــده بــا

جــای دارد .نگارهــای استفادهشــده شــامل نگارهــای

مــوج اســتونلی در ســیال داخــل ســازند؛  ،ρfچگالــی

صوتــی و نــگار تصویــری مــوج برشــی( )DSIهســتند.

ابــزار برحســب میکروثانیــه بــر فــوت؛  ،Sfزمــان گــذر
ســیال داخــل ســازند و  ،ρbچگالــی کل ســازند اســت.

قطرســنجی ،چگالــی ،مقاومــت ویــژه ،گامــا ،نوتــرون،
مطابــق ارزیابــی پتروفیزیکــی در یــک کار تحقیقــی

بنابریــن بــا رســم متقاطــع  Se2در مقابــل ρbا ،Ss2/شــیب

جداگانــه ،لیتولــوژی غالــب در چــاه مطالعهشــده

عــرض از مبــدا  Sf2اســت .بــا بــه دســت آوردن مقــدار

از ایلیــت نیــز مشــاهده میشــود .مقــدار متوســط تخلخــل

خــط در طــول نقــاط بــا تراوایــی صفــر برابــر بــا  ρfو
 Sf2میتــوان مقــدار  Se2را بــا اســتفاده از رابطــه  3در
سرتاســر چــاه محاســبه و در نهایــت مقــدار حاصــل را از S2

ســنگآهک اســت و در بعضــی از نقــاط میانالیههایــی
در میــدان مطالعهشــده حــدود  %18و میانگیــن درصــد
اشــباع هیدروکربــور در زون مخزنــی آن در حــدود %83

موجــود در رابطــه  2کســر كــرد کــه نتیجــه آن بیانگــر

اســت.

بــا گــذاردن دو مقــدار فاکتــور تطابــق کندشــدگی مــوج

نتایج و بحث

مقــدار زمــان گــذر مــوج اســتونلی در ناحیــه تراواســت.

اســتونلی بــا تراوایــی ســازند و مقــدار کندشــدگی مــوج

در ایــن مطالعــه از مقادیــر تراوایــی بهدســتآمده از

 ،1مقــدار تراوایــی بهصــورت نــگار پیوســته محاســبه

نتایــج نهایــی بــا مقادیــر واقعــی تراوایــی ســازند اســتفاده

در ایــن تحقیــق مقــدار تراوایــی براســاس رابطــه  1و

تاثیرگــذار بــر محاســبه تراوایــی بــا اســتفاده امــواج

کمــی و پیوســته محاســبه و نتایــج بــا یکدیگــر
بهصــورت ّ

دقــت محاســبه آن بــه دقــت مقادیــر تراوایــی حاصــل از

اســتونلی محاسبهشــده در زمینــه ســنگ در رابطــه

ابــزار  MDTبــراي تعییــن فاکتــور تطابــق و مقایســه

میشــود.

شــده اســت .همانطــور کــه گفتــه شــد یکــی از عوامــل

روشهــای موجــود بــراي تعییــن پارامترهــای ايــن رابطــه
مقایســه شــدند.

دادهها

مخــازن اصلــی مطالعهشــده ســازندهای ایــام ،ســروک

و فهلیــان در میــدان دارخویــن هســتند .میــدان نفتــی
دارخویــن تاقدیســی بــا رونــد شــمالی -جنوبــی در دشــت

اســتونلی مقــدار فاکتــور تطابــق محاسبهشــده اســت کــه
 MDTو یــا آزمایشهــاي مغــزه بســتگي دارد؛ بنابرایــن

قبــل از اســتفاده از مقادیــر تراوایــی  MDTبايــد از صحــت

آنهــا مطمئــن شــد .بهعبارتــی نقاطــی کــه آزمــون

MDT

بــراي آنهــا انجــام شــده نبایــد نقــاط پرفشــار 1و یــا در
زونهــای ریزشــی چــاه باشــند.

1. Supercharge
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شکل  1نقشه زمینشناسی مربوط به جنوب غرب ایران؛ بیضی منحنی شده ،محدوده مخزندارخوین است[.]9

بنابرايــن بايــد نقــاط برداشتشــده را بــا نــگار قطرســنجی

 ،nتعــداد مولفههــای تشــکیلدهنده ســازند و ،mi

قــرار دارنــد حــذف كــرد .عــاوه بــر ایــن ،چــون در نقــاط

اســت .همانطــور کــه در تفســیر پتروفیزیکــی ســازند

تطبیــق داد و نقاطــی را کــه در زونهــای ریزشــی چــاه
پــر فشــار ،فشــار ســازند بیــش از فشــار واقعــی آن اســت،
کافــی اســت نقــاط  MDTبراســاس فشــار ايــن نقــاط

رســم و نقاطــی کــه از رونــد معمــول پیــروی نمیکننــد
حــذف شــوند.

پــس از تعییــن نقــاط پرفشــار ،نوبــت بــه محاســبه فاکتــور
تطابــق کندشــدگی مــوج اســتونلی بــا تراوایــی ســازند
میرســد .از آن جایــی کــه کندشــدگی مــوج اســتونلی

و تراوایــی مســتقیما از لیتولــوژی و ترکیبهــای حجمــی
مختلــف کانیهــا تاثیــر میپذیرنــد ،بایــد ضریــب تطابــق

کندشــدگی مــوج اســتونلی و تراوایــی را تحــت تاثیــر
مولفههــای تشــکیلدهنده هــر ســازند بــا ترکیبهــای

حجمــی مربوطــه تعییــن كــرد[ .]6ضریــب تطابــق ایــن دو

پارامتــر را میتــوان بــا رابطــه زيــر نشــان داد:
()4

M=∑ i=1mi Vi
n

ضریــب تطابــق بــرای حجــم هــر مولفــه

لیتولــوژی()Vi

فهلیــان مشــاهده شــد ،ايــن ســازند از ســنگآهک و

مقــداری ایلیــت تشــکیل شــده اســت؛ لــذا رابطــه  4بــرای
ایــن ســازند بهشــكل زيــر نمایــش داده میشــود:

()5

m1V1+m2V2=mlime Vlime+mill Vill

∑ =M

2
i=1

در ایــن رابطــه مقصــود از  mlimeو  millبهترتیــب ضریــب
تطابــق کندشــدگی مــوج اســتونلی بــا هــر یــک از

مولفههــای آهــک و ایلیــت اســت و  Vlimو

Vill

نیــز

بهترتیــب میانگیــن حجــم آهــک و ایلیــت هســتند.
بــراي محاســبه تراوایــی در سرتاســر ســازند فهلیــان بــا
اســتفاده از امــواج اســتونلی ،محاســبه هــر یــک از ضرایــب
تطابــق آهــک و ایلیــت ضــروری اســت .امــا بهدلیــل
حضــور دو مجهــول در رابطــه  ،5دســتگاه معادالتــی
بايــد مطابــق دســتگاه معــادالت ارايهشــده در رابطــه 6
تشــکیل و بــا اســتفاده از آن مقــدار مجهــوالت مســئله
تعییــن شــود:

بهبود روشهای تعیین ...
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در ســازند بررســی و در محاســبات لحــاظ میشــود .در

()6

شــکل  2چگونگــی تغییــرات کندشــدگی مــوج اســتونلی

در برابــر تراوایــی حاصــل از  MDTدر زون نفتــی چــاه

همانطــور کــه در ايــن دســتگاه معــادالت مشــاهده

مذکــور نشــان داده شــده اســت .بــا توجــه بــه نمــودار

میشــود ،رابطــه  5دو مرتبــه تکــرار شــده بــا ایــن تفــاوت

شــکل  2بهتریــن خــط برازششــده بــه دادههــا از رابطــه

کــه رابطــه اول مربــوط بــه زون نفتــی ســازند فهلیــان

زیــر پیــروی میکنــد:

و رابطــه دوم مربــوط بــه زون آبــی ایــن ســازند اســت؛

()7

بنابرایــن الزمــه حــل ایــن دســتگاه شناســایی زونهــای

DTst = 0.75 KMDT + 245

در شــکل  3نیــز تغییــرات کندشــدگی مــوج اســتونلی

نفتــی و آبــی موجــود در ســازند فهلیــان اســت.

در برابــر تراوایــی  MDTدر زون آبــی چــاه  DQ10نشــان

براســاس ارزیابیهــای پتروفیزیکــی ســازند فهلیــان ،ایــن

داده شــدهاند .معادلــه بهتریــن خــط برازششــده بــه

ســازند چهــار زون نفتــی و پنــج زون آبــی دارد كــه از

دادههــای نشاندادهشــده در شــکل  3مطابــق بــا رابطــه

ايــن میــان ،زون واقــع در عمــق  4420تــا  4536 mزون

زیــر اســت:

نفتــی اصلــی و زون واقــع در عمــق  4350تــا 4410 m

()8

بزرگتریــن زون آبــی ایــن ســازند اســت.ديگر زونهــا

DTst = 1.18 KMDT + 228

بــا توجــه بــه معادلــه بهتریــن خــط برازششــده بــه

ضخامتــي کمتــر از ایــن دو زون دارنــد .تعییــن زونهــای

دادههــا در زون آبــی ،شــیب ایــن خــط ،کــه برابــر بــا

آبــی و نفتــی در ایــن ســازند براســاس مقــدار حــدی

ضریــب تطابــق بیــن کندشــدگی مــوج اســتونلی و

اشــباع آب  %30اســت .بايــد گفــت کــه مقــدار حــدی

تراوایــی  MDTدر زون آبــی اســت 1/18 ،اســت.چون

درصــد اشــباع آب کــه مبنــای ایــن تقســیمبندی قــرار

ضرایــب تطابــق بــرای هــر مولفــه لیتولــوژی بــه نقاطــی با

گرفتــه براســاس تغییــرات درصــد اشــباع آب در سرتاســر

حجمهــای مختلــف ســنگ آهــک و ایلیــت مربوطانــد،

ســازند تعییــن شــده و یــک مقــدار حــدی تجربــی اســت

میانگیــن حجــم ســنگ آهــک و ایلیــت در دســتگاه

کــه ممکــن اســت در ســازندها و یــا در میادیــن دیگــر

معــادالت  6قــرارداده و بــا حــل آن مقادیــر ضریــب

ايــن مقــدار متفــاوت باشــد.

تطابــق بــرای ســنگ آهــک و ایلیــت بهترتیــب  0/35و

پــس از تعییــن زونهــای نفتــی و آبــی ،دادههــای مربــوط

 85/22اســت .حــال نوبــت بــه محاســبه کندشــدگی مــوج

 MDTبــه دســت آمدهانــد در هــر یــک از زونهــا جداگانــه

متقاطــع تخلخــل نوترونــی -تراوایــی مطابــق شــکل ،4

و تاثیرپذیــری هــر کــدام از آنهــا از نــوع ســیال موجــود

شــده اســت.

بــه کندشــدگی مــوج اســتونلی و تراوایــی كــه از ابــزار

اســتونلی در زمینــه ســنگ میرســد .بــا تشــکیل نمــودار

بررســی ميشــوند و نحــوه رفتــار تراوایــی و مــوج اســتونلی

مقــدار کندشــدگی مــوج اســتونلی ftا 221 sμ/محاســبه

14

12

10

8

6

تراوایی()md

4

2

کندشدگی موج استونلی()us/ft

y=0.75×+245

zoneاOil

256
254
252
250
248
246
244
242
240
238
0

شکل  2تغییرات کندشدگی موج استونلی در برابر تراوایی بهدستآمده از ابزار  MDTدر زون نفتی در عمق  4536 m-4420سازند
فهلیان ،چاه .DQ10
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water zone

1

2
3
4
5
تراوایی()md
شکل  3تغییرات کندشدگی موج استونلی در برابر تراوایی  MDTدر زون آبی در عمق  4410 m-4350سازند فهلیان ،چاه .DQ10
245
240
235
230

کندشدگی موج استونلی()μs/ft

DT stoneley=46.86NPHI+221

0

کندشدگی موج استونلی()μs/ft

y=1.18×+228

233
232/5
232
231/5
231
230/5
230
229/5
229
228/5
228
227/5
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225
220
215
210
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شکل  4تعیین کندشدگی موج استونلی در زمینه سنگ با استفاده از نمودار متقاطع تخلخل نوترونی -کندشدگی موج استونلی.

عــاوه بــر ایــن ،بــا تشــکیل نمــودار متقاطــع  Se2در مقابل

 DTstnpمحاســبه شــده ،انطبــاق بیشتــری بــا مقادیــر

بهصــورت پیوســته

نمودارهــای متقاطــع شــکل  ،7مشــاهده میشــود كــه

ρbا ،Ss2/مقــدار  Sfمحاســبه شــده اســت و بــا اســتفاده
از روابــط  2و  3تغییــرات

DTstnp

محاســبه و در شــکل  5نشــان داده شــدهاند.

شــیب خــط برازششــده بــه دادههــا در نمــودار رسمشــده
در شــکل (6مقــدار  )0/75ضریــب تطابــق کندشــدگی
مــوج اســتونلی و تراوایــی  MDTدر زون نفتــی اســت.

حــال بــا اســتفاده از هــر دو مقــدار  DTstnpمحاسبهشــده،
تراوایــی بــا اســتفاده از رابطــه  1تعييــن میشــود .در
شــکل(-6الف) ،نــگار تراوایــی محاسبهشــده بــا اســتفاده

از مقــدار پیوســته  DTstnpاســت و شــکل(-6ب) نــگاری
اســت کــه در آن مقــدار کندشــدگی مــوج اســتونلی در
زمینــه ســنگ بهصــورت عــدد ثابــت در نظــر گرفتــه

شــده اســت.

همانطــور کــه شــکل  6نشــان میدهــد ،نتایــج

بهدس ـتآمده از حالتــی کــه تراوایــی بــا مقــدار پیوســته

تراوایــی  MDTدارد .عــاو ه بــر ایــن ،بــا توجــه بــه

ضریــب همبســتگی در حالتــی کــه از مقــدار  DTstnpثابــت

اســتفاده شــده  %43اســت و در حالتــی کــه از مقــدار

 DTstnpپیوســته اســتفاده شــده بــه  %71رســیده اســت،

زيــرا در حالتــی کــه مقــدار کندشــدگی مــوج اســتونلی

در زمینــه ســنگ بهصــورت یــک عــدد ثابــت در نظــر
گرفتــه میشــود ،حساســیت  DTstnpنســبت بــه تغییــرات

لیتولــوژی نادیــده گرفتــه میشــود ،بنابرایــن در محاســبه
تراوایــی تاثیــر تغییــر لیتولــوژی تــا حــدودی کاهــش

مییابــد .امــا در حالتــی کــه  DTstnpپیوســته اســت ،تاثیــر

تغییــر لیتولــوژی در محاســبه کندشــدگی مــوج اســتونلی
در زمینــه ســنگ کامــل در نظــر گرفتــه شــده ،در نتیجــه
مقادیــر محاسبهشــده تراوایــی بــه مقادیــر واقعــی
تراوایــی ســازند نزدیکتــر اســت؛ بنابرایــن بهتــر اســت

مقــدار  DTstnpبهصــورت پیوســته در رابطــه  1قــرار گيــرد.
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شکل  5محاسبه تغییرات کندشدگی موج استونلی در زمینه سنگ بهصورت پیوسته.

الف

ب

شکل  6الف) نگار تراوایی محاسبهشده با استفاده از مقدار پیوسته  DTstnpو ب) نگار تراوایی که در آن مقدار  DTstnpبهصورت عدد ثابت در
نظر گرفته شده است.
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0

بــا دقــت در نمــودار رسمشــده در شــکل(-6الف) ،در

مســتقیم تراوایــی در رابطــه  1توانهایــی از تخلخــل در

مقادیــر واقعــی ســازند مشــاهده میشــود و ضریــب

بــا توجــه بــه ایــن کــه در مخــازن کربناتــه ناهمگنــی

نتایــج بــه کل ســازند نيســت .دلیــل ایــن عدمانطبــاق

بــه تخلخــل و ضــرب کــردن آن در رابطــه  1بــه

بــا اســتفاده از رابطــه  ،1مقــدار پیــچ و خــم مســیرهای

براســاس تغییــرات خصوصیــات ســازند ماننــد تخلخــل،

تراوایــی تاثیرگــذار هســتند ،در نظــر گرفتــه نشــدهاند .از

تشــکیلدهنده لیتولــوژی و تغییــرات نــگار صوتــی،

نشــاندهنده فضــای خالــی موجــود در ســنگ اســت

تقســیم شــد .پــس از تقســیمبندی براســاس خصوصیــات

و نحــوه ارتبــاط حفــرات بــه یکدیگــر نيــز وابســته

جــدول  1تعییــن گردیــد .بــا توجــه بــه توضیحــات بــاال

ارايهشــده در رابطــه  1پارامتــر تخلخــل اســت .چــون

اســت ،ارايــه كــرد:

در آن از رابطــه زيــر بهدســت میآیــد:

()11

بعضــی نقــاط عدمتطابــق مقــدار محاسبهشــده بــا

ایــن رابطــه منظــور شــدند.

همبســتگی  %71نيــز مقــداري قابلقبــول بــرای تعمیــم

تقریبــا باالســت ،اختصــاص دادن یــک تــوان نمایــی

در بعضــی نقــاط آن اســت کــه در محاســبه تراوایــی

نتایجــي بــا دقــت بــاال نميانجامــد .بــه ایــن دليــل،

جریانــی و شــکل کانالهــای ارتباطــی حفرههــا ،کــه بــر

وزن مخصــوص ،مقــدار درصــد حضــور مولفههــای

آن جایــی کــه پارامتــر پتروفیزیکــی تخلخــل در حقیقــت

قســمت مطالعهشــده ســازند فهلیــان بــه پنــج بخــش

کــه ســیال در آن جریــان پیــدا میکنــد و بــه شــکل

ذکرشــده ،توانهــای نمایــی بــا صحیــح و خطــا بهشــكل

اســت ،بهتریــن فاکتــور بــراي ورود بــه معادلــه ریاضــی

رابطــه  10را میتــوان در قالــب رابطــه  ،11کــه کاملتــر

ایــن ســازند حــاوی نفــت اســت ،مقــدار تخلخــل میانگیــن
()9

N

 ،تخلخــل نوترونــی؛

D

 ،تخلخــل ناشــی از نــگار

دانســیته و  ،PIGNتخلخــل میانگیــن اســت .پــس از
محاســبه مقــدار تخلخــل میانگیــن در سرتاســر ســازند،

رابطــه  1بــه شــکل زيــر بازنویســی میشــود:
()10

امــا براســاس مطالعــات انجامشــده رابطــه تخلخــل و

تراوایــی خطــی نيســت و نمایــی اســت؛ بنابرایــن بــراي

رســیدن بــه یــک انطبــاق قابلقبــول بیــن دادههــای
محاســبه و اندازهگیریشــده ،بــه جــای ضــرب کــردن

شــکل  8نــگار نهایــی تغییــرات تراوایــی محاسبهشــده

بــا رابطــه  11را نشــان میدهــد .مقادیــر محاسبهشــده
انطبــاق باالیــی بــا مقادیــر تراوایــی حاصــل از ابــزار MDT

دارنــد و ضریــب همبســتگی مقادیــر محاسبهشــده بــا
مقادیــر واقعــی نيــز  %89اســت کــه مقــداري قابلقبــول

اســت.

بنــا بــر توضیحــات ارايهشــده و تغییــرات نــگار تراوایــی
کمــی
میتــوان از جملــه عوامــل اثرگــذار بــر محاســبه ّ
تراوایــی از راه امــواج اســتونلی بــه تخلخــل ،کندشــدگی

مــوج اســتونلی در زمینــه ســنگ و حجــم لیتولــوژی و
دقــت ابــزار  MDTاشــاره كــرد.
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جدول  1تعیین مقدار توان نمایی تخلخل با استفاده از روش صحیح و خطا در بازههای عمقی مختلف مخزن
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شکل  8نگار تراوایی محاسبهشده با استفاده از کندشدگی موج استونلی.
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صــورت محاســبه کندشــدگی مــوج اســتونلی بهصــورت

نتیجهگیری

مزیــت اصلــی اســتفاده از امــواج اســتونلی در تخمیــن

تراوایــی ایــن اســت کــه بــا ثبــت خاصیــت ذاتــی مــوج

کمی
اســتونلی ،کــه همــان تاثیرپذیــری از تراوایی اســت ،و ّ

کــردن رابطــه پارامترهــای فیزیکــی ایــن مــوج و تراوایــی،
یــک نــگار پیوســته از تغییــرات تراوایــی در سرتاســر چــاه
را تهیــه كــرد .بــراي محاســبه دقیــق تراوایــی بــا ایــن
روش ،تمــام عوامــل اثرگــذار بــر محاســبه تراوایــی را بايــد

در نظــر گرفــت .نتایــج نشــان میدهنــد کــه یکــی از
عوامــل اثرگــذار بــر تعییــن تراوایــی بــا اســتفاده از امــواج
اســتونلی مقــدار کندشــدگی مــوج اســتونلی در زمینــه
ســنگ اســت كــه اگــر مقــدار آن بهدرســتی انتخــاب

نشــود ،مقادیــر تراوایــی محاسبهشــده دقــت کافــی
نــدارد .مقــدار ایــن پارامتــر را هــم میتــوان بهصــورت

یــک عــدد ثابــت و هــم در قالــب یــک نمــودار پیوســته
محاســبه كــرد .براســاس نتایج حاصــل از ايــن دو روش ،در

یــک نمــودار پیوســته دقــت تراوایــی محاسبهشــده

حــدود  %71اســت در حالــی کــه اگــر مقــدار کندشــدگی
مــوج اســتونلی یــک عــدد ثابــت در نظــر گرفتــه شــود،

دقــت محاســبه تراوایــی بــه  %43میرســد کــه اختالفــي

چش ـمگیر اســت .تخلخــل و چگونگــی اعمــال اثــر آن در
محاســبات ،توجــه بــه ناهمگنــی ســنگ مخــزن کربناتــه

در تعییــن تــوان نمایــی تخلخــل و تعییــن درســت مقــدر

کندشــدگی مــوج اســتونلی در زمینــه ســنگ نیــز از
دیگــر عوامــل تاثیرگــذار در محاســبه تراوایــی هســتند،
بهطــوری کــه در نهایــت بــا اســتفاده از مقــدار کندشــدگی
مــوج اســتونلی در زمینــه ســنگ بهصــورت پیوســته و وارد

كــردن تخلخــل بــا تــوان نمایــی ،کــه براســاس ناهمگنــی
ســنگ تعییــن شــده ،تراوایــی بهصــورت پیوســته بــا
دقــت  %89در سرتاســر مخــزن محاســبه شــد و نــگار

تغییــرات آن بهدســت آمــد.
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