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چكيده
ســازند آســماری مهمتریــن ســازند مخزنــی در جنــوب ایــران اســت .ایــن ســازند در میــدان مــورد مطالعــه ماهیــت کربناتــه-آواری دارد و
تغییــرات مدولهــای االســتیک آن قابــل مقایســه بــا تغییــرات رخســارهای اســت .بهمنظــور درک ایــن تغییــرات ،رابطــه بیــن رخســاره،
بافــت رســوبی و خاصیــت مکانیکــی ســنگ(مدول یانــگ) مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــه ایــن ترتیــب دادههــای ســه چــاه بــرای بررســی
مــدول یانــگ و رخســارههای رســوبی اســتفاده شــد .براســاس خــواص مکانیــک ســنگی ،رخســاره ،بافــت و مشــخصات پتروفیزیکــی7 ،
رخســاره مکانیکــی در ســازند مــورد مطالعــه تعریــف شــد .بــرای پیشبینــی تغییــرات رخســارههای مکانیکــی بهصــورت جانبــی و در
مقیــاس میدانــی ،دادههــای ســه بعــدی لــرزهای پــس از برانبــارش مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .بــه همیــن منظــور مــدل ســه بعــدی از
توزیــع رخســارههای مکانیکــی حاصــل شــد .توســط ایــن روش ،رخســارههای مکانیکــی قابلیــت تطابــق در بیــن چاههــا و نقشــه شــدن
در مقیــاس میدانــی را خواهنــد داشــت .در نهایــت ،توزیــع رخســارههای مکانیکــی و مشــخصات مربــوط بــه آنهــا در میــدان مــورد
مطالعــه تعییــن شــدند.
كلمات كليدي :مکانیک سنگ ،مدول یانگ ،رخساره ،نشانگرهای لرزهای ،سازند آسماری.

توســعه میــدان و ریســک همــراه بــا برنامههای توســعهای،

مقدمه

شناســایی خــواص االســتیکی ســنگ مخــزن یکــی از
فاکتورهــای مهــم در ارزیابــی آن اســت .درک صحیــح

از مشــخصات االســتیکی ســنگ موجــب کاهــش هزینــه
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

حفــاری و پیشبینــی دقیقتــر نــرخ تولیــد میشــود.
عــاوه بــر ایــن ،تصحیــح وتفســیر مــدل انعــکاس
لــرزهای ،تفســیر داده لــرزهای و تعییــن فشــردگی 1در
ســنگ مخــزن ،دیگــر جنبههــای مهــم تعییــن خــواص
االســتیکی ســنگ میباشــند.
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روشها و مواد

ماننــد تخلخــل ،انــدازه دانــه ،کانیشناســی و ســیمان

بــرای تعییــن تأثیــر رخســاره ،بافــت ،نــوع منافــذ و

از طرفــی ایــن پارامترهــای زمینشناســی بــه نوبــه

آســماری ،ســه چــاه از میــدان مــورد نظــر بــرای مطالعــه

رســوبی هســتند .شــمار زیــادی از محققــان[ ]3 ،2 ،1در

مختلفــی ماننــد مقاطــع نــازک از مغــزه ،نمودارهــا ،شــوت

ژئومکانیکــی ســنگ مخــزن نیــز بحــث کردهانــد.

پــس از برانبــارش اســتفاده شــده اســت .مطالعــه دقیــق

کنتــرل کننــده رفتــار االســتیک ســنگ میباشــند[.]1

تخلخــل بــر روی تغییــرات مــدول یانــگ در ســازند

خــود تحــت کنتــرل محیــط رســوبی و دیاژنــز در محیــط

انتخــاب شــدند .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف دادههــای

مــورد رابطــه مشــخصات رســوب شناســی و پارامترهــای

کنتــرل ،سرســازندها و دادههــای ســه بعــدی لــرزهای

بنابرایــن بــا توصیــف دقیقتــر مشــخصات رســوب

مقاطــع نــازک میکروســکپی بــا اســتفاده از طبقــه بنــدی

دقیقتــری از پایــداری چــاه قبــل از حفــاری در دیگــر

در بخــش آواری و آنالیــز تصاویــر ،بــه منظــور شناســایی

شناســی ســازند و پارامترهــای االســتیکی ،تخمیــن
قســمتهای میــدان بهدســت میآیــد .در حقیقــت

تخمیــن دقیقتــر مشــخصات االســتیکی ســازند در

مقیــاس میدانــی منجــر بــه آنالیــز صحیحتــر اســترس

میشــود کــه از هزینههــای اضافــی آینــده جلوگیــری

خواهــد کــرد .ســازند آســماری در میــدان مــورد مطالعــه
دارای لیتولــوژی مختلــط کربناتــه-آواری اســت بطوریکــه
بخــش باالیــی ســازند (بــه ســن میوســن) کربناتــه و بخش

پایینــی ســازند (بــه ســن الیگوســن) آواری میباشــد .در
مطالعــه حاضــر ،مشــخصات االســتیکی ســنگ(مدول

یانــگ )1درون چارچــوب رخســارهها بررســی شــد و

ســپس رخســارههای مکانیــک ســنگی )RMF( 2تعریــف
شــده اســت .رخســارههای مکانیکــی بطــور پیوســته در

امتــداد دیــواره چاههــا تعییــن شــده کــه قابــل تطابــق در
بیــن چاههــا نیــز میباشــند .همچنیــن بهمنظورتعییــن
رخســارههای مکانیکــی در کل میــدان از نشــانگرهای
لــرزهای نیــز اســتفاده شــده اســت .لــذا هــدف از ایــن
مطالعــه -1،بررســی تغییــرات رخســارهای و بافت رســوبات

بههمــراه تغییــرات مــدول یانــگ اســت کــه در نتیجــه آن
رخســارههای مکانیکــی تعریــف میشــوند؛  -2تعمیــم نتایــج
از محــل چــاه بــه کل میــدان مــورد مطالعــه اســت که بــا این

نگــرش جدیــد میتــوان پارامترهــای مکانیک ســنگی را درون
چارچــوب رخســارهای بیــن چاههــای مــورد مطالعــه تطبیــق

داد .از طرفــی نیــز میتــوان آن را بــه نشــانگرهای لــرزهای
مرتبــط کــرد تــا مــدل ســه بعــدی از توزیــع رخســارههای

مکانیکــی بهدســت آیــد.

دانهــام[ ]4در بخــش کربناتــه و پتــی جان و همــکاران[]5
رخســارهای رســوبی ،اجــزاء ســنگ (ذرات ،دانههــا،
ســیمان و گل) و بافــت ،هــم در بخــش کربناتــه و هــم
آواری ســازند انجــام شــد .همینطــور نــوع منافــذ نیــز

براســاس طبقهبنــدی نــگار انحــراف ســرعت تعییــن
شــدند .تعــداد  1550مقطــع نــازک میکروســکپی از ســه

چــاه بــرای ایــن منظــور مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .در

ایــن تحقیــق ،مــدول یانــگ پویــا توســط نمودارهــای
3

صوتــی و چگالــی بهطــور پیوســته در امتــداد دیــواره

چاههــا بــرآورد شــده اســت .ســپس تغییــرات مــدول یانگ

بــا تغییــرات رخســارهای و بافــت مــورد مقایســه قــرار
گرفتــه اســت .پــس از تعییــن تغییــرات رفتــار االســتیکی
ســنگ در هــر یــک از رخســارهها ،مفهــوم رخســاره
مکانیکــی( )RMFتعریــف شــد .بــا تعییــن رخســارههای

مکانیکــی و مشــخصات مربوطــه ،از دادههــای ســه بعــدی
لــرزهای و نرمافــزار همســون راســل جهــت تعییــن
4

توزیــع آنهــا اســتفاده شــد .ســپس ترســیم نقشــههای
توزیــع رخســارههای مکانیکــی امکانپذیــر گردیــد .داده

لــرزهای در میــدان مــورد مطالعــه شــامل  773خــط
لــرزهای چشــمه و  256خــط لــرزهای گیرنــده میباشــد
5

6

کــه مســاحت  130کیلومتــر مربــع را پوشــش میدهــد.
1. Young’s Modulus
)2. Rock Mechanical Facies(RMF
3. Dynamic
4. Hapson-Russell
5. X-line
6. In-line
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رخسارههای مکانیک سنگی()RMF

رابطــه میــان سنگشناســی و چینهنــگاری واحدهــای
مخزنــی بــا مشــخصات مکانیکــی ســنگ از دهــه 1990
میــادی توســط شــرکت نفــت انگلســتان 1مــورد توجــه
قــرار گرفــت .تفســیر رفتــار مکانیــک ســنگ در کنــار
تغییــرات رسوبشناســی و رخســارهای موجــب درک
بهتــر ویژگیهــای مخــازن پیچیــده مســتعد شکســتگی
وکالیبراســیون دقیقتــر مــدل اســتاتیک و دینامیــک
مخــزن میشــود .همچنیــن در اجــراء پروژههــای
ژئومکانیکــی ماننــد طراحی شکســتگی هیدرولیکــی ،آنالیز
پایــداری دیــواره چــاه ،ارزیابــی اســترس درجــا ،2پاســخ
ســنگ مخــزن بــه تغییــرات فشــار منفــذی و اســترس،
بررســی مدولهــای االســتیک و ضریــب پواســون در
ســنگ مخــزن از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
مشــخصات االســتیکی ســنگهای رســوبی مســتقیماً بــا
لیتولــوژی ،نــوع منافــذ و مــدول االســتیکی ســیال منفذی
مرتبطانــد .عــاوه برایــن ،رفتــار االســتیکی ســنگ
مخــزن تحــت تأثیــر رخســاره و فرآیندهــای دیاژنــزی نیــز
میباشــد ،زیــرا ایــن  2پارامتــر در ســنگهای رســوبی
کنتــرل کننــده اکثــر خــواص فیزیکــی و شــیمیایی ســنگ
مخــزن هســتند.
در ایــن مطالعــه بــرای بررســی خــواص مکانیکــی ســنگ
از مــدول دینامیکی(محاســبه شــده از داده نمــودار

چاهپیمایــی) اســتفاده شــده اســت .زیــرا در ایــن روش

مــدول یانــگ بهطــور پیوســته در امتــداد چــاه قابــل

محاســبه میباشــد .محاســبه پیوســته پارامترهــای

االســتیکی در امتــداد چــاه دارای  2مزیــت اســت)1 :
قابلیــت تطابــق در بیــن چاههــا و  )2قابلیــت ایجــاد

ارتبــاط بــا نشــانگرهای لــرزهای :زیراسرشــت نمایــی

مخــزن توســط نشــانگرهای لــرزهای نیازمنــد پارامتــری

پیوســته در امتــداد چــاه میباشــد(ماهیت نمــودار
چاهپیمایــی) .در صورتیکــه پارامترهــای االســتیکی

حاصــل از آنالیــز مغــزه در آزمایشــگاه(روش اســتاتیک)

تمــام چــاه را پوشــش نمیدهنــد ،بــه همیــن جهــت
در ایــن مطالعــه مــدول دینامیکــی مــورد اســتفاده قــرار

گرفتــه اســت.
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در ســنگ مخــزن ،تخلخــل یکــی از پارامترهــای اصلــی

پتروفیزیکــی اســت کــه بهشــدت تحــت کنتــرل نــوع
رخســاره و فرآیندهــای دیاژنــزی میباشــد .از طرفــی

مدولهــای االســتیک نیــز تحــت تأثیــر تخلخــل قــرار

دارنــد .بهعبــارت دیگــر مشــخصات رسوبشناســی و
بافــت رســوبی اثــر خــود را از طریــق تخلخــل بــر روی

مدولهــای االســتیک میگذارنــد .بنابرایــن مدولهــای

االســتیک تحــت تأثیــر تخلخــل نیــز قــرار دارنــد .بــا
ترســیم مقادیــر تخلخــل در مقابــل پارامترهای االســتیک

(یانــگ ،حجمــی ،3برشــی 4و ضریــب پواســون( )5شــکل

 )1نتایــج نشــان داد کــه مــدول یانــگ بیشــترین تطابــق

را بــا مقادیــر تخلخــل دارد .در واقــع بیــن مــدول یانــگ

بــا بافــت رســوبی و نســبت ذره یــا دانــه بــه ســیمان یــا
گل ،تطابــق بیشــتری وجــود دارد .در حالیکــه نــوع

لیتولــوژی نیــز بــر پارامترهــای االســتیکی از جملــه
ضریــب پواســون تأثیرگــذار میباشــد .در حقیقــت،

تغییــرات لیتولــوژی میتوانــد یــک عــدم تطابــق 6بیــن
ضریــب پواســون و تغییــرات بافــت و رخســاره ایجــاد
کنــد .بــرای مثــال ،بــا افزایــش مقــدار انیدریــت ضریــب

پواســون بــدون توجــه بــه نــوع بافــت رســوبی افزایــش

مییابــد ،در حالیکــه هــدف اصلــی ایــن مطالعــه

بررســی تغییــرات االســتیکی ســنگ در چارچــوب

رخســاره و بافــت رســوبی اســت .ســازند آســماری

در میــدان مــورد مطالعــه از نظــر لیتولــوژی ماهیــت
متفاوتــی دارد کــه شــامل آهــک ،دولومیــت ،آهــک

دولومیتــی ،انیدریــت ،ماســه ســنگ و شــیل ماســهای/

ســیلتی میباشــد .ایــن تنــوع لیتولوژیکــی بهنظــر

میرســد کــه عامــل عــدم تطابــق ضریــب پواســون بــا
تغییــرات بافــت رســوبی و رخســارهها اســت .بــر ایــن

اســاس مــدول یانــگ بــه دلیــل تطابــق بیشــتر بــا مقــدار
تخلخــل و رخســارهها ،بــرای تعییــن رخســارههای
مکانیکــی انتخــاب شــد.

1. BP Company
2. In Situ Stress
3. Bulk
4. Shear
5. Poisson’s Ratio
6. Discrepancy
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شکل  1تطابق بین پارامترهای االستیک و تخلخل در رخسارههای مختلف .مدول یانگ دارای بیشترین تطابق با تخلخل است.

نیــرو در اینــچ مربــع میباشــد .مــدول دینامیکــی یانــگ

رابطــه میــان مــدول یانــگ بــا تغییــرات
رسوبشناسی(رخســاره ،بافــت و نــوع منافــذ) در یکــی از
چاههــای مــورد مطالعــه در شــکل  2نشــان داده شــده کــه

وچگالــی کل ،از رابطــه زیــر بــرآورد میشــود:

پتروفیزیکــی آن تعییــن شــدهاند .براســاس ایــن نتایــج،

رفتــار تغییــر شــکل ســنگهای رســوبی توســط

امکانپذیــز شــد.

اشــباع شــدگی آب ،بافــت رســوبی و تخلخــل ،مدولهــای

بــا اســتفاده از نمودارهــای صوتی(برشــی و فشارشــی)

در هــر یــک از رخســارهها ،مــدول یانــگ و مشــخصات

()1

شــناخت  7رخســاره مکانیکــی در ســازند آســماری

مدولهــای االســتیک ماننــد یانــگ مشــخص میشــود.

مــدول یانــگ متعلــق بــه گروهــی از ضرایــب اســت کــه به

االســتیک را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد .همچنیــن

نــام مدولهــای االســتیکی نامگــذاری شــدهاند .مــدول
یانــگ در تعریــف عبــارت اســت از اندازهگیــری ســختی

1

نمونــه یــا مقاومــت نمونــه در برابــر فشــردگی حاصــل
از اســترس تــک محــوری میباشــد کــه واحــد آن نیــز

مطالعــات قبلــی نشــان میدهنــد کــه مشــخصات
االســتیک ســنگهای رســوبی بهشــدت تحــت کنتــرل

نــوع منافــذ میباشــند.

1. Stiffness

118
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شکل  2توزیع  7رخساره مکانیکی در یکی از چاههای مورد مطالعه .در هر رخساره مکانیکی نسبت دانه به گل ،سطح انرژی محیط رسوبی
و نوع منافذ تعیین شده است.
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از طرفــی نــوع منافــذ نیــز خــود وابســته بــه رخســاره

رخســارههای غنــی از گل ،2شــاخصی از محیطهــای کــم

مکانیکــی( )RMFدر ســازند آســماری بــر اســاس محیــط

جــزر و مــدی ،الگــون( )D2,D3و محیطهــای دریایــی

و دیاژنــز اســت .در ایــن مطالعــه  7رخســارههای
رســوبی ،بافــت ،نــوع منافــذ ،مشــخصات پتروفیزیکــی

و مــدول االســتیک تعریــف شــدهاند(جدول .)1

رخســارههای مکانیکــی  1تــا  4مربــوط بــه بخــش

کربناتــه و  5تــا  7مربــوط بــه بخــش آواری ســازند

انــرژی میباشــد .ایــن رخســاره مکانیکــی در محیطهــای
بــاز دیــده میشــود .نــوع منافــذ در ایــن محیطهــا بــه
3
دلیــل کــم بــودن انــرژی غالبــاً از نــوع ریــز تخلخــل

اســت .مقادیرمــدول یانــگ در ایــن رخســاره مکانیکــی
بــاال وتخلخــل پاییــن میباشــد (جــدول .)1

میباشــند کــه در ذیــل توصیــف شــدهاند.

RMF2

RMF1

ایــن رخســاره مکانیکــی در محیطــی بــا انــرژی باالتــر

ایــن رخســاره مکانیکــی از نظــر لیتولوژیکــی شــامل

ســنگ آهــک و دولومیــت ریــز بلــور همــراه بــا تکههــای

1

نســبت بــه  RMF1تشــکیل شــده اســت .بطوریکــه دارای
قطعــات اســکلتی و اینتراکالســت میباشــد کــه جــور

انیدریــت میباشد(شــکل  -3الــف) .مادســتونهای

شــدگی کمــی دارند(شــکل  -3ب) .آنهــا دانــه ریــز تــا
متوســط بــا بافــت پکســتون ،ندرتــاً گریناســتون و

(دولومادســتون) .بافتهــای رســوبی در ایــن رخســاره

کربناتــه شــامل طیــف وســیعی از رســوبات حاشــیه

فشــرده فاقــد ســیمان هســتند کــه تنهــا درمــواردی

بــه بلورهــای دانــه ریــز دولومیــت تبدیــل شــدهاند
مکانیکــی ،مادســتون و وکســتون میباشــند .حضــور

باندســتون مرجانــی میباشــند .قســمت داخلــی رمــپ
حوضــه اســت کــه انــرژی متوســط تــا باالیــی دارنــد.

جدول  1جدول توصیفی از  7رخساره مکانیکی در میدان مورد مطالعه .در هر رخساره مکانیکی میانگینی از پارامترها و توصیفی از
رخسارهها آورده شده است)P=particle; G=grain; C=cement; M=mud(.
تراوایی()mD

میانگین
تخلخل()%

x106میانگین
یانگ()psi

RMFs

میانگین

بافت و رخساره

نوع منافذ

سطح انر ِژی
محیط

1

7

10

1

مادستون/دولومادستون و وکستون ،بین
جزرومدی ،الگون( )D2,D3و دریایی عمیق

ریزتخلخل

پایین

<1

15

8

2

وکستون و پکستون ،پشت شول ،کانالهای
جزرومدی ،الگون( ،)D1الگون بسمت دریای باز
کم عمق

حفرات انحاللی و بین
ذرهای و بین بلوری ریز

متوسط

1

50

4

3

اویید ،اینتراکالست و گریناستون بایوکالستی،
شول

بین ذرهای و بین بلوری
درشت

باال

>1

350

20

4

پکستون تا گریناستون ،پشت شول و شول

ریز تخلخل و مولدیک
و واگ

باال

<1

0/1

3

11/5

آرنایت ،سد و کانالهای پرشده

بین دانهای درشت

باال

>1

1200

22

4

5

کوارتز وک ،مادستون ماسهای ،از ساحل تا
دریای باز

بین دانهای ریز

متوسط تا
پایین

1

150

12

5

6

لیتیک آرنایت/روک ،پرکننده کانال ،سد ،ساحل

ریزتخلخل

متوسط

<1

0.5

5

8/5

7

1. Patch
2. Mud dominated
3. Microporosity
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شکل  3تصویر مقاطع نازک میکروسکپی از مغزه برای هر یک از رخسارههای مکانیکی .الف) مادستونRMF1:؛ ب)وکستونRMF2:؛ پ)
گریناستونRMF3:؛ ت)گریناستون انحالل یافته و سیمانی شدهRMF4:؛ ث) ماسه سنگ دانه درشت و تمیزRMF5:؛ ج) ماسه سنگ دانه
ریز و کثیفRMF6:؛ چ) ماسه سنگ سیمانی شده.RMF7:

ایــن رخســاره مکانیکــی در محیطهــای پشــت شــول،

بلــوری را نیــز ایجــاد کردهانــد .در هــر صــورت مقادیــر

بــاز و دریــای بــاز کــم عمــق نهشــته شــده اســت .منافــذ

در بعضــی مــوارد نیــز اثــر فشــردگی فیزیکــی در بیــن

بیــن بلــوری ریــز منفــذ 1و متوســط منفــذ 2میباشــند.

ایــن رخســاره مکانیکــی گریناســتون تــا پکســتون اســت

حاشــیه شــول-الگون ،جزرومــدی ،الگــون( ،)D1الگــون

غالــب در ایــن رخســاره مکانیکــی شــامل بیــن ذرهای و

ایــن منافــذ در بعضــی مــوارد توســط ســیمان کلســیتی

و انیدریتــی پــر شــده و گاهــی نیــز ســیمان انیدریتــی
منجــر بــه دولومیتــی شــدن نیــز شــده اســت .مقادیــر

تخلخــل و تراوایــی در ایــن رخســاره بســیار بــاال میباشــد.

دانههــای اوییــدی دیــده میشــود .بافــت رســوبی در
کــه دارای مقادیــر مــدول یانــگ پاییــن و تخلخــل بــاال
میباشــد(جدول .)1

RMF4

مــدول یانــگ و تخلخــل در ایــن رخســاره متوســط

ایــن رخســاره مکانیکــی شــبیه  RMF3اســت بــا ایــن

RMF3

انیدریتــی و کلســیتی پــر شدهاند(شــکل  -3ت) .ســیمانی

میباشــد(جدول .)1

تفــاوت کــه فضاهــای خالــی بیــن دانههــا توســط ســیمان

ایــن رخســاره مکانیکــی شــامل توالــی گریناســتونهای

شــدن و انحــال از فرآیندهــای رایــج دیاژنــزی در RMF4

RMF

تخلخــل اوومولدیــک 1شــده اســت و در فرآیندهــای بعدی

اوییــدی ریــز تــا درشــت دانــه و بــا جورشــدگی خــوب

و ندرتــا پکســتون میباشند(شــکل  -3پ) .ایــن

میباشــد .بهطــوری کــه انحــال اوییدهــا باعــث ایجــاد

براســاس بافــت دانــهای ،جورشــدگی خــوب و حضــور

دیاژنــزی توســط ســیمانهای کلســیتی و انیدریتــی پــر

از رســوبگذاری در آبهــای کــم عمــق وبــا انــرژی

اثــر ســیمانی شــدن کاهــش و مــدول یانــگ بهشــدت

اوییدهــا ،اینتراکلس ـتها ،بیوکالســت میلیولیدهــا ،نشــان
متوســط و بــاال میباشــد .اگرچــه منافــذ بیــنذرهای در

ایــن  RMFفراواننــد ولــی در بعضــی توالیهــا اوییدهــا

بــه بلورهــای دولومیــت تبدیــل شــدهاند و منافــذ بیــن

شــده انــد .مقادیــر تخلخــل و تراوایــی در ایــن  RMFدر
افزایــش یافتــه اســت (جــدول .)1

1. Micropore
2. Mesopore
3. Oomoldic
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RMF5

ایــن رخســاره مکانیکــی شــامل ماسهســنگهای
متوســط و درشــت دانــه بــه همــراه گــراول است(شــکل

 -3ز) .ایــن ماسهســنگهای تمیــز فاقــد ســیمان بــوده

و سســت میباشــند .بهعــاوه ایــن ماســه ســنگهای
آرنایتــی دارای جورشــدگی خــوب و گردشــدگی کمــی

هســتند .مشــخصات رسوبشناســی آنهــا نشــان
میدهــد کــه در محیــط کانالهــای پرشــده 1و ندرتــا

جزایــر ســدی ،نهشــته شــدهاند .منافــذ بیــن دانــهای
مرتبــط باعــث ایجــاد تخلخــل و تراوایــی باالیــی شــده

اســت .مقادیــر مــدول یانــگ در ایــن  RMFپاییــن
میباشــد(جدول .)1

ایــن رخســاره مکانیکــی شــامل ماســههای ســیلتی/

شــیلی همــراه بــا ریــز تخلخــل بیــن دان ـهای میباشــد
RMF

اســت .دانههــای ماســه ،ســیمانی نشــدهاند امــا

کانیهــای رســی بهصــورت دیاژنــزی یــا فیلتــره شــدن

در بیــن دانههــای ماســه قــرار گرفتهانــد .ماســههای
دانــه ریــز ســیلتی بــا میــان الیههــای نــازک شــیلی

حاکــی از آن هســتند کــه ایــن رســوبات در محیطهــای
جــزر و مــدی ،پهنــه ســاحلی و دور از ســاحل نهشــته

شــدهاند .ماســههای دانــه ریــز بههمــراه خمیــره گلــی

باعــث کاهــش کیفیــت مخزنــی در ایــن  RMFشــدهاند.
مــدول یانــگ نیــز در ایــن  RMFنســبت بــه ســایر

 .)1در بعضــی از رخســارههای کربناتــه ،مــدول یانــگ
نشــاندهنده ناهنجاریهایــی میباشــد .یکــی از دالیــل

اصلــی در ایجــاد ایــن ناهنجــاری هــا در رفتــار مکانیکــی

ســنگ ،حضــور شکســتگیها هســتند کــه موجــب
کاهــش مقادیــر مــدول یانــگ میشــود .خصوصیــات
االســتیکی ســنگهای رســوبی بــا مقادیــر تخلخــل دارای

رونــد معکــوس میباشــند .بــا پــات کــردن مقادیــر

مــدول یانــگ در برابــر تخلخــل در هــر (RMFشــکل ،)4

RMF6

(شــکل  -3ج).کوارتــز وک بافــت غالــب در ایــن

نهشــته و ماســه ســنگها بــا ســیمان کلســیتی در قاعــده
رســوبات کانالــی ســیمان شــدهاند .ایــن ســیمان فضــای
خالــی منفــذی را بهطــور کامــل پــر کــرده و موجــب
کاهــش کیفیــت مخزنــی شــده اســت .مــدول یانــگ در
ایــن رخســاره مقادیــر باالیــی را نشــان میدهد(جــدول

RMF

هــای دیگــر در بخــش آواری ســازند مقادیــر متوســطی

را نشــان میدهند(جــدول .)1
RMF7

ماســه ســنگهای ســیمانی شــده در بخــش آواری
ســازند ضخامــت بســیار کمــی دارند(شــکل  -3چ).
ایــن رخســاره مربــوط بــه بخــش حاشــیه حوضــه بــا
بافــت لیتیــک آرنایــت /وک میباشــد .تنهــا  2نــوع
ســیمان یعنــی کلســیت و دولومیــت دانههــای ماســه
را بــه یکدیگــر چســبانده اســت .موقعیــت چینهشناســی
ایــن واحدهــا نشــان میدهــد کــه ماسهســنگها بــا
ســیمان دولومیتــی در پهنــه ســاحلی و جزایــر ســدی

پراکندگــی دادههــا نشــاندهنده تفــاوت در رخســارههای
رســوبی ،بافــت و نــوع منافــذ اســت .ســرعت مــوج صوتــی
در ســنگهای رســوبی خصوصــاً در کربناتهــا بــه نــوع
منافــذ نیــز وابســته میباشــد .از ایــن رو نــوع منافــذ

نیزکنتــرل کننــده مــدول االســتیک میباشــد .در شــکل
 2توزیــع رخســارههای مکانیکــی در یکــی از چاههــای
مــورد مطالعــه میــدان نشــان داده شــده اســت کــه در هــر
 ،RMFبافــت ،رخســاره ،نســبت ذرات یــا دانــه بــه ســیمان

یــا گل ،نــوع منافــذ ،تخلخــل و مــدول یانــگ مشــخص

شــده اســت .ایــن نگــرش جامــع بــه رخســارههای

مکانیکــی ،توصیفــی از مشــخصات رســوبی ،پتروفیزیکــی
و االســتیکی ســنگ مخــزن مــورد مطالعــه میباشــد.

ارائــه مــدل ســه بعــدی از توزیــع رخســارههای
مکانیکــی

تعییــن رخســارههای مکانیکــی بــا اســتفاده از الگ،
توانایــی پیشبینــی آنهــا را در مقیــاس میدانــی

امکانپذیــر میســازد .بــا ایجــاد ارتبــاط بیــن روشــهای

آمــاری میــان نشــانگرهای لــرزهای و مــدول یانــگ
(محاســبه شــده از نمــودار چاهپیمایــی) میتــوان

نتایــج را از محــل چــاه بــه کل میــدان انجــام میپذیــرد.
1. Incised Valley Filled

شماره ،90
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شکل  4رسم مقادیرمدول یانگ در مقابل تخلخل در هر یک از رخسارههای مکانیکی در یکی از چاههای مورد مطالعه الف -رخسارههای
کربناته و ب -رخسارههای آواری.

دادههــای بــا کیفیت لرزهای روشــی مناســب بــرای ارزیابی

عمــق بــه زمــان و بهینهســازی آن اجــازه میدهــد کــه

بــا نگــرش ژئوفیزیکــی میباشــد .دادههــای الزم ماننــد

زمــان تطبیــق پیــدا کننــد.

پارامترهــای مکانیکــی (مــدول یانــگ) در مقیــاس میدانــی
شــوت کنتــرل ،داده لــرزهای ســه بعــدی پــس از برانبارش

نمودارهــا و سرســازندها بــا دادههــای لــرزهای در مقیــاس
وارونسازی دادههای لرزهای

و نمــودار هــدف (مــدول یانــگ و تخلخــل) بــه همــراه

بــرای ســاخت حجــم ســه بعــدی امپدانــس صوتــی ،ابتــدا

مطالعــه در دســترس بودنــد .بــرای تبدیــل عمــق نمــودار

نمــودار و الگوریتــم هــای مختلــف ســاخته میشــود .در

تطابــق دادههــای نمــودار بــا داده لــرزهای ،توســط ســاخت

وارون ســازی بــر پایــه مــدل 2در ایــن مطالعــه انتخــاب

نمودارهــای صوتــی و چگالــی در ســه چــاه از میــدان مورد

یــک مــدل اولیــه فرکانــس پاییــن بــا اســتفاده از دادههای

بــه زمــان ،شــوت کنتــرل اعمــال میشــود .بهینهســازی

میــان الگوریتمهــای مختلــف وارونســازی ،الگوریتــم

لــرزه نگاشــت مصنوعــی انجــام میگیرد(شــکل  .)5لــرزه

شــده اســت.

نگاشــت مصنوعــی از همامیخــت 1موجــک لــرزهای و
ضریــب بازتابپذیــری حاصــل میشــود .فرآینــد تبدیــل

1. Convolution
2. Mode-based
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زمان()ms

شکل  5پنجرهای از ارتباط دادن داده چاه به داده لرزهای(گره زدن) به وسیله لرزه نگاشت مصنوعی در چاه شماره .5
وارونســازی بــر پایه مدل یــک روش الگوریتم وارونســازی

خطــی تعمیــم یافتــه 1اســت کــه در آن هــر ردلــرزه ( اثر)

2

از لــرزه نگاشــت مصنوعــی بــه وســیله امپدانــس تخمینــی
اولیــه و موجــک بهدســت میآیــد .در طــی فراینــد

بهدســت آمد(شــکل  .)6امپدانــس صوتــی مهمتریــن

نشــانگری اســت کــه در تخمیــن مــدول یانــگ و تخلخــل

ب ـهکار م ـیرود.

انتخاب نشانگر بهینه

وارونســازی ،امپدانــس صوتــی بهطــور پیوســته تصحیــح

امپدانــس صوتــی حاصــل از وارونســازی دادههــای

بــا ردلــرزه واقعی(ردلــرزه مرکــب) در محــل چاههــا باشــد.

نشــانگرهای داخلــی جهــت ســاخت ترکیبــی بهینــه از

میشــود تــا زمانــی کــه ردلــرزه مصنوعــی قابــل مقایســه

لــرزهای بهعنــوان نشــانگر خارجــی بههمــراه دیگــر

بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف کاربــر کنتــرل میکنــد

نشــانگرهای لــرزه ای بــرای تخمیــن پارامترهــای مــدول

تــا بــا داده واقعــی تطابــق پیــدا کنــد .ســپس ردلــرزه

تخمیــن در مــدل ســه بعــدی بــا ایجــاد رابطــه منطقــی

مــورد مقایســه قــرار میگیــرد کــه کمتــر بــودن خطــای

چاههــا ،کاهــش مییابــد .بــرای ایجــاد رابطــه منطقــی

ســازگاری بیشــتر ردلــرزه امپدانــس صوتــی بــا موجــک و

خروجی(پارامتــر هــدف) و انتخــاب ترکیبــی بهینــه از

بــه خوبــی انجــام شــده اســت .بــرای نمونــه ،مقــدار تطابــق

اســت .در روش رگرســیون خطــی ،انتخــاب ترکیــب

کــه الگوریتــم چــه مقــدر از تخمیــن اولیــه فاصلــه بگیــرد

یانــگ و تخلخــل مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .خطــای

بــرآورد شــده از نتیجــه وارونســازی بــا ردلــرزه مرکــب

میــان نشــانگرهای لــرزهای و پارامتــر هــدف در محــل

میــان ردلــرزه مرکــب و ردلــرزه مصنوعــی ،نشــان دهنــده

بیــن دادههــای ورودی(نشــانگرهای لــرزهای) و دادههــای

ردلــرزه مرکــب میباشــد و وارونســازی از لحــاظ ریاضــی

نشــانگرها ،روشهــای هوشــمند و آمــاری اســتفاده شــده

بیــن ردلــرزه مصنوعــی و ردلــرزه مرکــب در یکــی از

چاههــای میــدان حــدود  0/902میباشــد کــه تطابــق
قابــل قبولــی است(شــکل  .)5مــدل اولیــه وارونســازی بــا

بــرون یابــی 3داده نمــودار در حجــم ســه بعــد ســاخته شــد

و در نهایــت یــک حجــم ســه بعــدی از امپدانــس صوتــی

بهینــهای از نشــانگرها توســط رگرســیون مرحلــهای

4

انجــام میپذیــرد.

1. Generalized linear Inversion
2. Trace
3. Extrapolate
4. Stepwise Regression
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نقاط عمقی مشترک
شکل  6مقطعی از امپدانس صوتی وارونسازی شده از سازند آسماری در میدان مورد مطالعه.

در رگرســیون مرحلــهای ،ابتــدا بهینهتریــن نشــانگر کــه

بــرای دو پارامتــر مــدول یانــگ و تخلخــل ،اولیــن نشــانگر

تعییــن میشــود .مرحلــه بعــد انتخــاب ترکیبــی دو

هــدف میباشــد ،مربــع نتیجــه وارونســازی 1یــا مربــع

کمتریــن خطــای تخمیــن در مرحلــه آمــوزش میباشــد.

ترکیــب بهینــه از نشــانگرها بــا باالتریــن دقــت در تخمیــن

دارای کمتریــن خطــای تخمیــن پارامتــر هــدف اســت،

نشــانگری بــا اســتفاده از نشــانگر بهینه میباشــد کــه دارای
ســپس در هــر مرحلــه نشــانگری بهترکیــب مرحلــه قبــل

اضافــه میشــود بهطوریکــه ترکیــب جدیــد کمتریــن
خطــای تخمیــن آمــوزش را نتیجــه دهــد .بــر ایــن اســاس،
ترکیــب نشــانگرها کــه بهصــورت افزایــش درتعــداد آنهــا

و کاهــش در خطــای تخمیــن پارامتــر هدف(مرحلــه
آمــوزش) میباشــد در جدولــی لیســت میشــود(جدول

 .)2بــر خــاف خطــای تخمیــن در مرحلــه آمــوزش کــه

کــه نشــاندهنده بیشــترین تطابــق بــا پارامترهــای

امپدانــس صوتــی میباشــد .توســط رگرســیون مرحل ـهای،
پارامترهــای هــدف تعییــن شــدند .بــرای تخمیــن ایــن
پارامترهــا بــا اســتفاده از ترکیــب بهینــه نشــانگرهای

بهدســت آمــده در کل میــدان از روشهــای شــبکه

عصبــی اســتفاده شــد .ســه نــوع الگوریتــم شــبکه عصبــی
شــامل احتمالــی ،2پیــش خورنــد چندالیــه 3و تابــع پایــه

شــعاعی 4بــرای تخمیــن نمودارهــای هــدف از نشــانگرهای

بهینــه بـهکار گرفتــه شــد کــه در بیــن آنهــا شــبکه عصبــی

بــا افزایــش تعــداد نشــانگرها کاهــش مییابــد ،خطــا

احتمالــی بــا دقــت باالتــر ،دارای بهتریــن عملکــرد در

همــان ترکیــب بهینــه نشــانگرها در تخمیــن پارامتــر هدف

نمــودار پیچیــده و غیــر خطــی اســت ،بــه همیــن دلیــل

جــدول حاصــل از رگرســیون مرحلـهای بــرای مــدول یانگ،

نســبت بــه روشهــای آمــاری دیگــر دارای توانایــی تخمین

در مرحلــه ارزیابــی تــا رســیدن بــه ترکیبــی خــاص کــه

میباشــد ،کاهشــی و پــس از آن افزایشــی میباشــد .در

بــرآورد پارامترهــا بــود .رابطــه بیــن نشــانگرهای لــرزهای و

شــبکه عصبــی بــا توجــه بــه ماهیــت غیــر خطــی خــود

مشــاهده میکنیــم کــه پــس از نشــانگر شــماره  2مقــدار

باالتــری اســت .در نهایــت مــدول یانــگ و تخلخــل توســط

 2نشــانگری بهینــه میباشــد .همچنیــن بــرای پارامتــر

مــورد مطالعــه بــرآورد و نقش ـههای توزیــع ایــن پارامترهــا

خطــا در مرحلــه ارزیابــی افزایــش مییابــد ،پــس ترکیــب

تخلخــل پــس از نشــانگر شــماره  6مقــدار خطــای ارزیابــی

افزایــش مییابــد ،پــس ترکیــب  6نشــانگری بهینــه اســت.

براســاس جــداول بهدســت آمــده از رگرســیون مرحل ـهای

نشــانگرهای لــرزهای بهصــورت ســه بعــدی در میــدان

ترســیم شدند(شــکلهای  7و .)8

1. Inversion result
2. Probabilistic
3. Multilayer feed forward
4. Radial basis function
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جدول  2جدول حاصل از رگرسیون مرحلهای .ترکیبی از 1تا 10نشانگر برای تخمین مدول یانگ(باال) و تخلخل(پایین) نشان داده شده
است .ترکیب  2نشانگری برای تخمین مدول یانگ و ترکیب  6نشانگری برای تخلخل مناسب میباشد .خطای مراحل آموزش و ارزیابی
عبارت است از جذر میانگین مربعات خطا( )Rmseدر تخمین پارامترهای مذکور برحسب واحد آنها که برای مدول یانگ پوند بر اینچ
مربع( )psiو برای تخلخل کسری( )Fracionمیباشد.
خطای ارزیابی

خطای آموزش

نشانگر نهایی

هدف

شمار

870413/20

801390/32

)Inversion Result)**2

مدول یانگ

1

867266/10

738414/40

Instantaneous Phase

مدول یانگ

2

1492949/68

649507/59

Instantaneous Frequency

مدول یانگ

3

1643057/98

609365 /88

Integrated Absolute Amplitude

مدول یانگ

4

0/031

0/029

)Inversion Result)**2

تخلخل

1

0/029

0/027

Derivate Instantaneous Amplitude

تخلخل

2

0/030

0/026

Integrated Absolute Amplitude

تخلخل

3

0/029

0/025

Instantaneous Frequency

تخلخل

4

0/029

0/025

Filter 25/30-35-40

تخلخل

5

0/029

0/024

Raw Seismic

تخلخل

6

الف

ب

الف

ب

شکل  7الف :یک نقشه از توزیع مدول یانگ با پنجره میانگین  30میلی ثانیه پایین تر از افق آسماری .این نقشه ،توزیع  4رخساره
مکانیکی را در بخش کربناته سازند نشان میدهد .ب :یک نقشه از توزیع مدول یانگ با پنجره میانگین  40میلی ثانیه باالتر از افق پابده.
این نقشه توزیع  3رخساره مکانیکی در بخش آواری سازند را نشان میدهد.

شکل  8الف :یک نقشه از توزیع تخلخل با پنجره میانگین  30میلی ثانیه پایین تر از افق آسماری (بخش کربناته) ،ب :یک نقشه از توزیع
تخلخل با پنجره میانگین  40میلی ثانیه باالتر از افق پابده (بخش آواری) .این نقشهها نشان میدهند که مدول یانگ با تخلخل دارای رابطه
معکوس هستند که این دو پارامتر به خوبی توزیع  7رخساره مکانیکی را در میدان مورد مطالعه نشان میدهند.
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مقــدار مــدول یانــگ بــاال میباشــد .در قســمت آواری،

بحث و نتایج

در مطالعــات قبلــی ،رابطــه میــان مدولهــای االســتیک
و تخلخــل ،نــوع منافــذ ،جانشــینی ســیال 1و اشــباع

شــدگی مطالعــه شــده بــود[ .]7،6در ســنگهای رســوبی،

ریزســاختها 2بیشــترین تأثیــر را بــر مدولهــای
االســتیک میگذارنــد .در ایــن تحقیــق ،تــاش شــد تــا

رابطـهای میــان رخســاره ،بافت و مــدول االســتیکی ایجاد
شــود .در هــر رخســاره خصوصیــات رسوبشناســی ماننــد
بافــت ،محیــط رســوبی ،نــوع منافــذ ،تخلخــل و تراوایــی

و ســیمان یــا خمیــره مــورد توجــه قــرار گرفــت .براســاس

ایــن مشــخصات و مــدول االســتیک ،رخســارههای
مکانیکــی تعریــف شــدند .در واقــع همیــن مشــخصات

رسوبشناســی در کنــار یکدیگــر باعــث ســفت شــدگی

3

و نرمــی 4ســنگهای رســوبی میشــوند .ســه چــاه از
میــدان بــرای تعییــن رخســارههای مکانیکــی وتطابــق

در بیــن چاههــا انتخــاب شدند(شــکل  12 .)9رخســاره
در بخــش کربناتــه و  5رخســاره در بخــش آواری تعییــن
و توصیــف شــدند .در ســنگهای رســوبی ،خصوصیــات

االســتیک و تراوایــی بهشــدت تحــت کنتــرل ذرات/

ماسهســنگهای جــور شــده ،درشــت دانــه و تمیــز در

بخــش ســدی و کانالهــای پرشــده ،نســبت بــه ماســه
ســنگهای ریــز دانــه و کثیــف 6در بخــش پاییــن پهنــه

ســاحلی تــا دور از ســاحل و بخــش باالیــی تــا جــزر و
مــدی دارای مقادیــر باالتــری از مــدول یانــگ هســتند.

همچنیــن در بعضــی از قســمتهای توالــی آواری،
ماسهســنگها توســط ســیمان کلســیتی و دولومیتــی
ســیمانی شــدهاند کــه موجــب افزایــش در مــدول یانــگ

شــده اســت .بــر طبــق خصوصیــات رســوب شــناختی

و مکانیــک ســنگی 7 ،رخســاره مکانیکــی در ســازند

مــورد مطالعــه شناســایی شــدند کــه ایــن رخســارههای
مکانیکــی بخوبــی قابــل تطابــق در بیــن چاههــای مــورد
مطالعــه میباشند(شــکل  .)9همینطــور ایــن مطالعــه

نشــان میدهــد کــه مفهــوم رخســارههای مکانیکــی
روش کاربــردی بــرای تطابــق خصوصیــات مکانیــک

ســنگی در بیــن چاههــای میــدان مــورد مطالعــه
میباشد(شــکل .)9

در ایــن تحقیــق عــاوه بــر تطابــق بیــن چاهــی

دانــه و ســیمان/گل میباشــند .در حقیقــت نســبت

رخســارههای مکانیکــی بــر اســاس خصوصیــات

را نشــان میدهــد .بــا افزایــش ایــن نســبت مقــدار

لــرزهای از رخســارههای مکانیکــی نیــز ارائــه شــود.

کاهــش ایــن نســبت مقــدار مــدول یانــگ افزایــش

مکانیکــی نیــز میتــوان توزیــع آنهــا را در میــدان پیــش

ذرات یــا دانــه بــه ســیمان/گل ،انــرژی محیــط رســوبی

رسوبشناســی ،ســعی شــد یــک مــدل ســه بعــدی

مــدول یانــگ کاهــش مییابد(پــوک شــوندگی) و بــا

بــا اســتفاده از ایــن مــدل ســه بعــدی رخســارههای

مییابد(ســخت شــوندگی) .در بخــش کربناتــه ســازند

بینــی کــرد .یــک نقشــه از مــدل ســه بعــدی مــدول

کــه فاقــد ســیمان شــدگی هســتند ،مــدول یانــگ

ســازند) توزیــع  4رخســاره مکانیکــی( RMF1تــا )RMF4

فضــای بیــن دان ـهای شــول توســط ســیمان انیدریــت و

از قســمت آواری ســازند آســماری(بخش پایینــی ســازند)

در رخســارههای پــر انــرژی ماننــد شــول پــر تخلخــل

یانــگ در توالــی کربناتــه ســازند آســماری (بخــش باالیی

پاییــن میباشــد .در بعضــی قســمتهای ایــن توالــی

را نشــان میدهد(شــکل الــف .)7-بهعــاوه ،یــک نقشــه

کلســیت پــر شــده اســت کــه بهشــدت مــدول یانــگ را

توزیــع  RMF5( 3تــا )RMF7رخســاره مکانیکــی را در

افزایــش میدهــد .در رخســارههای بــا انــرژی متوســط
حاشــیه الگون-شــول بــا نســبت

Particle/Cement=1

مقــدار مــدول یانــگ نیــز متوســط اســت .ســرانجام ،در

رخســارههای کــم انــرژی رمــپ ماننــد دولومادســتون

و مادســتون ســخت 5کــه متعلــق بــه محیــط جــزر و
مــدی ،الگــون بســته و محیــط دریــای بــاز میباشــند،

میــدان مــورد مطالعــه نشــان میدهد(شــکل ب.)7-

1. Fluid substitution
2. Microstructure
3. Stiffening
4. Softening
5. Tight
6. Dirty Sandstone

تعیین خصوصیات مکانیکی و ...
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شکل  9تطابق رخسارههای مکانیکی شناسایی شده به وسیله بافت ،رخساره و مدول یانگ در سه چاه مطالعاتی .همانطور که در پنجره
اصلی دیده میشود ،تطابق قابل قبولی بین رخسارههای مکانیکی در چاههای میدان وجود دارد.

از آنجایــی کــه بیــن مدولهــای االســتیک و تخلخــل

بــا یــک رونــد معکــوس رابطــه منطقــی وجــود دارد،

نقشــههای توزیــع تخلخــل از ســازند ،نتایــج مشــابهی
را در توزیــع رخســارههای مکانیکــی نشــان میدهنــد

در بهینــه کــردن تعــداد چاههــا و محــل صحیحتــر

حفــاری نیــز کمــک کنــد.
نتیجهگیری

(شــکل الــف 8-و ب) .ایــن نقشــهها(مدول یانــگ و

مقایســه آنالیــز رخســارهها ،محیــط رســوبی ،بافــت ،نــوع

مرتبــط بــا آنهــا را در مقیــاس میدانــی نشــان میدهنــد.

بــا تغییــرات مــدول یانــگ ،نتایــج زیــر را نشــان میدهــد.

آن در مقیــاس میدانــی باعــث ایجــاد نگــرش صحیحتــر

ســازند مــورد مطالعــه تعییــن شــدند .ایــن رخســارههای

ژئومکانیکــی بــا اســتفاده از نشــانگرهای لــرزهای میتوانــد

گســترش نتایــج در مقیــاس میدانــی میباشــند.

تخلخــل) توزیــع رخســارههای مکانیکــی و خصوصیــات

منافــذ ،نســبت ذره یــا دانــه بــه ســیمان یــا گل و تخلخــل

تعییــن توزیــع خصوصیــات مکانیکــی ســازند و پیشبینــی

بــه وســیله ایــن پارامترهــا 7 ،رخســاره مکانیکــی در

در توســعه میادیــن میشــود .بهعــاوه ،یــک مــدل

مکانیکــی ابــزار مناســبی بــرای تطابــق در بیــن چاههــا و

شماره ،90
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ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه مــدول االســتیک

از محــل چــاه تــا مقیــاس میدانــی تعییــن کــرد .تعییــن

مخــزن تطابــق دارد .بهطوریکــه در بخــش کربناتــه

ارائــه مــدل ســه بعــدی توســط نشــانگرهای لــرزهای

یانــگ بــا تغییــرات خصوصیــات رسوبشناســی ســنگ

ســازند بــا افزایــش ســطح انــرژی در محیــط رســوبی از

بافــت مادســتونی تــا گریناســتونی ( RMF1تــا )RMF3
مقــدار مــدول یانــگ نیــز افزایــش مییابــد .همچنیــن در

بعضــی از قســمتهای توالــی ،رخســاره پرانــرژی شــول
تحــت تأثیــر ســیمان کلســیتی یــا انیدریتــی قــرار گرفتــه

اســت کــه بهشــدت مقــدار مــدول یانــگ افزایــش
مییابــد( .)RMF4بهعــاوه در بخــش آواری ســازند بــا

کاهــش ســطح انــرژی محیــط (یعنــی از ماســه دانــه

و تطابــق رخســارههای مکانیکــی در بیــن چاههــا و

منجــر بــه گســترش نتایــج و تفســیر ناهمگنیهــا در
مخــزن میشــود .ایــن تفاســیر ،زمانیکــه پیشبینــی

شبیهســازی و رفتــار چاههــا در میــدان مقایســه
میشــوند ،بســیار ارزشــمند اســت .انتظــار مــیرود کــه

ایــن نگــرش جامــع در ایــن مطالعــه بیانگرتوزیــع زونهای
پــوک و ســخت در ســنگ مخــزن آســماری باشــد.
تقدیر و تشکر

درشــت تــا ماســه دانــه ریــز وگلــی) ( RMF5تــا )RMF6

از مســئولین محتــرم اداره پژوهــش و توســعه شــرکت

توالــی آواری ،ماســههای دانــه درشــت بهشــدت توســط

دادههــا و همکاریهــای الزم در انجــام ایــن پــروژه ،کمــال

باعــث افزایــش مــدول یانــگ شــده اســت( .)RMF7بــا

امکانــات آزمایشــگاهی دانشــکده زمینشناســی دانشــگاه

مــدول یانــگ افزایــش مییابــد .در بعضــی از قســمتهای

نفــت مناطــق مرکــزی ایــران جهــت در اختیــار قــرار دادن

ســیمان کلســیتی و دولومیتــی ســیمانی شــدهاند کــه

تشــکر و قدردانــی را داریــم .بــرای انجــام ایــن پــروژه از

تعریــف رخســارههای مکانیکــی ،بهتــر میتــوان توزیــع

تهــران نیــز اســتفاده شــده اســت.
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