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 -1دانشکده زمینشناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،ایران
 -2گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
 -3گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه تبریز ،ایران
 -4پژوهشکده علوم زمین،پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت95/6/7 :

تاريخ پذيرش96/4/23 :

چكيده
نــوع منافــذ ســنگ مخــزن یکــی از مهمتریــن پارامترهــای کنترلکننــده کیفیــت مخــازن هیدروکربنــی اســت .ایــن پارامتــر جریــان
ســیال و تراوایــی ســنگ مخــزن را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد بــه همیــن دلیــل تنــوع و توزیــع نــوع منافــذ خصوصــا در مخــازن کربناتــه
پیچیــده و حائــز اهمیــت اســت .در ایــن مطالعــه انــواع منافــذ براســاس رفتــار االســتیکی و پتروفیزیکــی بــه درون ذرهای ،انحاللــی،
ریزتخلخــل ،بیــن ذرهای ،بیــن بلــوری ،بیــن دان ـهای ،ریزتخلخــل آواری و شکســتگی تقســیم شــدند .هــر یــک از زیرردههــای منفــذی
توســط نــگار انحــراف ســرعت و داده مغــزه در امتــداد چاههــای مطالعاتــی تعییــن شــدند .همچنیــن بــه منظــور تعییــن کیفیــت مخزنــی
تحــت کنتــرل نــوع منافــذ ،توزیــع انــواع منافــذ در چارچــوب واحدهــای جریانــی از روش شــاخص زون جریــان نیــز تعییــن شــدند .پــس
از تعییــن نــوع منافــذ و خصوصیــات پتروفیزیکــی آنهــا در امتــداد چاههــای مــورد مطالعــه ،از نشــانگرهای لــرزهای بهمنظــور گســترش
نتایــج در مقیــاس میدانــی اســتفاده شــد .دادههــای لــرزهای ســه بعــدی پــس از برانبــارش میــدان مــورد مطالعــه وارونســازی امپدانــس
صوتــی شــده و در نهایــت مــدل ســه بعــدی و نقش ـههایی از توزیــع انــواع منافــذ بــا اســتفاده از نشــانگرهای لــرزهای در میــدان مــورد
مطالعــه ارائــه شــد کــه ایــن مــدل در شناســایی زونهــای مخزنــی و غیــر مخزنــی در مقیــاس میدانــی کارامــد میباشــد.

كلمــات كليــدي :مــدل سـهبعدی انــواع منافــذ ،کیفیــت مخزنــی ،نــگار انحــراف ســرعت ،مخــزن آســماری،

نشــانگرهای لرزهای

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

kadkhodaie_ali@tabrizu.ac.ir
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نــوع منافــذ کنترلکننــده بســیاری از پارامترهــای

گرفتــه اســت.

ســیال در محیــط متخلخــل تاثیرگــذار اســت در

روش پژوهش

پتروفیزیکــی میباشــد و از آنجایــی کــه در جریــان
مدلهــای مخزنــی و پیشبینــی تراوایــی اهمیــت دارد.

دادههــای مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه شــامل

مقیــاس تــا بــزرگ مقیــاس در تخمیــن تعــداد چاههــا

شــوت کنتــرل ،سرســازندها و داده ســه بعــدی لــرزهای

اهمیــت میباشــند .در ســنگهای رســوبی نــوع منافــذ

نــگار انحــراف ســرعت در ســه چــاه محاســبه شــد و انــواع

تکتونیکــی میباشــد .ایــن مجموعــه فرآیندهــا در کنــار

واحدهایــی کــه داده مغــزه و مقاطــع نــازک میکروســکوپی

منافــذ و همینطــور ناهمگنــی در مخــازن هیدروکرنبــی

قــرار گرفــت .در ایــن مطالعــه انــواع منافــذ توســط نــگار

نظــر گرفتــن توزیــع منافــذ و خصوصیــات پتروفیزیکی آنها

از تفریــق نــگار ســرعت مصنوعــی (محاســبه شــده

مخــزن کارامــد نباشــد .همینطــور در مطالعــات کیفیــت

میآیــد [ .]2پــس از محاســبه نــگار انحــراف ســرعت در

باالیــی نخواهــد داشــت یــا شــاید رابطــه معکوســی وجــود

شــدند کــه توزیــع هریــک از آنهــا بــا  950مقطــع نــازک

دارد.

ســه چــاه مطالعاتــی نیــز کنتــرل شــد .پــس از تعییــن

بنابرایــن درک صحیحــی از توزیــع انــواع منافــذ از کوچــک

مقاطــع نــازک میکروســکوپی از مغــزه ،دادههــای نــگار،

و پیشبینــی ذخیــره قابــل برداشــت نیــز بســیار حائــز

میباشــد .ابتــدا بــا اســتفاده از نگارهــای صوتــی و نوتــرون

متاثــر از شــرایط محیــط رســوبی ،دیاژنــز و فرآیندهــای

منافــذ بهدســت آمــده از نــگار انحــراف ســرعت را در

یکدیگــر و در طــول زمــان موجــب پیچیدگــی توزیــع

رنگآمیــزی شــده موجــود بــود مــورد مقایســه و تطابــق

میشــود .بنابرایــن ارائــه یــک مــدل ســاده و بــدون در

انحــراف ســرعت 1تعییــن شــدند .نــگار انحــراف ســرعت

بهنظــر میرســد کــه در نمایــان کــردن ناهمگنیهــای

توســط تخلخــل نوتــرون یــا چگالــی) و واقعــی بهدســت

مخزنــی زونهایــی بــا تخلخــل بــاال همیشــه تراوایــی

ســه چــاه انــواع منافــذ بــه  3رده و  8زیــررده تقســیم

داشــته باشــد کــه ایــن خــود صحــه بــر تاثیــر نــوع منافــذ

میکروســکوپی رنگآمیــزی شــده بــا رزیــن آبــی در

اهــداف ایــن پژوهــش عبارتنــد از -1 :طبقــه بنــدی انــواع

نــوع منافــذ و ردهبنــدی آنهــا خصوصیــات پتروفیزیکــی

منافــذ؛  -2تعییــن خصوصیــات پتروفیزیکــی و مخزنــی

منافــذ؛  -3تعییــن توزیــع منافــذ در محــل چــاه؛ -4

گســترش نتایــج از محــل چــاه بــه مقیــاس میدانــی بــا
اســتفاده از نشــانگرهای لــرزهای اســت .بــا ایــن نگــرش
جامــع میتــوان آناتومــی ریــز مخــزن را از مقیــاس

کوچــک تــا بــزرگ مــورد مطالعــه قــرار داد .در مطالعــات

پیشــین نــوع منافــذ در فواصلــی از چــاه کــه داده مغــزه
موجــود بــود معطــوف میشــد کــه معمــوال نیــز بهصــورت
توصیفــی بــوده اســت [ ]1ولــی در ایــن پژوهــش ســعی
شــده اســت نتایــج را در مقیــاس میدانــی و بهصــورت

و مخزنــی (تخلخــل و تراوایــی) آنهــا از روش شــاخص
زون جریــان تعییــن شــدند .در نهایــت پــس از تعییــن
انــواع منافــذ و خصوصیــات مخزنیشــان بــا اســتفاده از

نشــانگرهای لــرزهای مــدل ســه بعــدی توزیــع آنهــا در
میــدان مــورد مطالعــه پیشبینــی شــد .داده لــرزهای
پــس از برانبــارش میــدان مــورد مطالعــه منطقــهای در

حــدود  130 km 2را پوشــش میدهــد کــه شــامل 256

خطــوط چشــمه و  773خطــوط گیرنــده اســت.
تعیین نوع منافذ

کمــی گســترش داد .ایــن نگــرش جامــع از توزیــع انــواع

در ایــن مطالعــه براســاس رفتــار االســتیکی ســنگ و

اســتراتژیهای گســترش میادیــن نفتــی نیــز کاربــردی

تقســیم میشــوند (شــکل .)1

منافــذ در شبیهســازی دینامیکــی و اســتاتیکی مخــزن و

بهنظــر میرســد .ایــن پژوهــش در ســازند آســماری بــا
ماهیــت مختلــط کربناتــه -آواری مــورد بررســی قــرار

نــگار انحــراف ســرعت [ ]2منافــذ بــه  3رده و  8زیــر رده

)1. Velocity Deviation Log (VDL
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میانگین تخلخل %7
میانگین تراوایی 0/3 mD

انحراف سرعت
750 ،1500 m/s
 1200 m/sمیانگین

زیر کالس 1
ذرهای

میانگین تخلخل %15
میانگین تراوایی 0/9 mD

انحراف سرعت
600 ،1400 m/s
 750 m/sمیانگین

زیر کالس 2
قالبی وحفرهای

میانگین تخلخل %9
میانگین تراوایی 0/027 mD

انحراف سرعت
-200 ،400 m/s
 40 m/sمیانگین

زیر کالس 1
ریز تخلخل

میانگین تخلخل %18
میانگین تراوایی 532 mD

انحراف سرعت
-200 ،450 m/s
 250 m/sمیانگین

میانگین تخلخل %12/7
میانگین تراوایی 0/3 mD

میانگین تخلخل %22
میانگین تراوایی 1689 mD

زیر کالس 2
بین ذرهای
زیر کالس 3
بین بلوری

انحراف سرعت
100 ،400 m/s
 1200 m/sمیانگین

زیر کالس 4
بین دانهای

انحراف سرعت
-400 ،100 m/s
 -100 m/sمیانگین

زیر کالس 5
زیر تخلخل شیل

میانگین تخلخل %7
میانگین تراوایی 289 mD

انحراف سرعت
-75 ،500 m/s
 400 m/sمیانگین

انحراف سرعت
-500 ،-1000 m/s
 -800 m/sمیانگین

زیر کالس 6
شکستگی

میانگین تخلخل %9

میانگین تراوایی ،صفر mD

کالس 1

کالس 2

کالس 3

شکل  1طبقه بندی انواع منافذ در مخزن آسماری به  3رده و  8زیررده که  6زیررده مربوط به بخش کربناته و  2زیررده مربوط به بخش
آواری میباشد .اساس این طبقهبندی نگار انحراف سرعت و رفتار االستیک سنگ است که مقدار میانگین تخلخل و تراوایی نیز در هریک از
زیرردهها مشخص شده است.
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رده  1 Iدارای دو زیــر رده اســت کــه بهترتیــب :زی ـررده
I

(درون ذرهای) :تخلخــل درون ذرهای ممکــن اســت

درون دانــهای یــا درون فســیلی ،بهصــورت اولیــه یــا

ثانویــه باشــد کــه در اثــر انحــال مــواد ارگانیکــی

درون اســکلت کربناتــه ایجــاد میشــود .بنابرایــن اکثــر
تخلخلهــای درون فســیلی توســط دیــواره اولیــه خــود
محــدود میشــوند .مقــدار انحــراف ســرعت در ایــن زیــر

نــوع ثانویــه آن رایــج تــر اســت .از نظــر انــدازه ســه نــوع

تخلخــل بیــن بلــوری وجــود دارد :ریــز تخلخــل بیــن 10

تــا  ،20 μmمزوتخلخــل بیــن  20تــا  60 μmو ماکــرو
تخلخــل بیــش از  .]3[ 60 μmمقــدار انحــراف ســرعت

در ایــن زیــررده از  450تــا  200 m/sو میانگیــن

m/s

 250میباشــد .زیــررده ( IVبیــن دانــهای) :ایــن نــوع
تخلخــل در بخــش آواری ســازند آســماری وجــود دارد،

رده از  750تــا  1500و میانگیــن  1200 m/sمیباشــد.

کــه در بیــن دانههــای ماسهســنگ بهصــورت اولیــه

قالبــی در اثــر بلــوری شــدن کامــل یــا بخشــی دانههــا

از  100تــا  400 m/sو میانگیــن  200 m/sمیباشــد.

زیــررده ( IIانحاللــی ،قالبــی یــا حفــرهای) :تخلخلهــای

یــا بلورهــا ،بهصــورت ثانویــه تشــکیل میشــوند کــه
دارای یــک مــرز مشــخص بیــن منفــذ و ســیمان یــا
ماتریکــس اطــراف دارد [ .]3تخلخلهــای حفــرهای نیــز

در شــکل و اندازههــای متفاوتــی بهصــورت انحــال
در بخشــی از دانــه ،ســیمان و یــا ماتریکــس بهصــورت

دیــده میشــود .مقــدار انحــراف ســرعت در ایــن زیـررده

زیــررده ( Vریــز تخلخــل شــیل) :ایــن تخلخــل در
رخســاره شــیلی بــا شــعاع منافــذ حــدود  0/05تــا 5 μm
دیــده شــده اســت .مقــدار انحــراف ســرعت در ایــن زیــر

رده از  -400تــا  100و میانگیــن  100 m/sمیباشــد.

رده  3 IIIتنهــا دارای یــک زیــر رده میباشــد .زیــررده

ثانویــه تشــکیل میشــود .مقــدار انحــراف ســرعت در

( Iشکســتگی) :شکســتگی درون ســنگ بهشــدت رفتــار

میباشــد .رده  2 IIدارای پنــج زیــررده میباشــد کــه

انحــراف منفــی شــدید در نــگار انحــراف ســرعت ایجــاد

ایــن زیــررده از  600تــا  1400 m/sو میانگیــن 750 m/s

بهترتیــب :زیــررده ( Iریزتخلخــل) :ریزتخلخــل شــامل
تخلخلهــای زیــر

μm

 10میباشــد [ .]3ایــن نــوع

منافــذ ممکــن اســت بهصــورت بیــن دانــهای ریــز یــا

بیــن بلــوری ریــز در گل ســنگها باشــند .مقــدار انحــراف
ســرعت در ایــن زیــررده از  400تــا  400و میانگیــن

 40 m/sاســت .زیــررده ( IIIبیــن ذرهای) :تخلخــل بیــن
ذرهای فضــای بیــن ذرههــا را شــامل میشــود .ایــن

االســتک ســنگ را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد و یــک

میکنــد .مقــدار انحــراف ســرعت در ایــن زیــررده از

 1000تــا

m/s

 500و میانگیــن  800 m/sمیباشــد.

نــگار انحــراف ســرعت بهطــور پیوســته در کل چــاه

بــا اســتفاده از محدودههــای مشــخص شــده میتوانــد
نــوع منافــذ ســنگ را براســاس رفتــار االستیکشــان

شناســایی نمایــد .پــس از شناســایی انــواع منافــذ بــا
اســتفاده از نــگار انحــراف ســرعت هــر یــک از انــواع

نــوع منافــذ معمــوال اولیــه محســوب میشــوند ولــی

منافــذ نیــز توســط مقاطــع نــازک در عمقهــای معــادل

ثانویــه هــم تشــکیل میشــوند .از نظــر انــدازه ســه نــوع

نــگار  VDLو پتروگرافــی مغــزه در شــکل  2نشــان داده

گاهــی در اثــر انحــال ماتریکــس یــا ســیمان بهصــورت
تخلخــل بیــن ذرهای وجــود دارد :ریزتخلخــل بیــن

 10تــا  ،50 μmمزوتخلخــل بیــن  50تــا  100 μmو
ماکــرو تخلخــل بیــش از  .]3[ 100 μmدر ایــن مطالعــه

بیشــتر منافــذ بیــن ذرهای از نــوع مزوتخلخــل بودهانــد.

مــورد بررســی و مقایســه قــرار گرفــت .تطابــق گرافیکــی

شــده اســت .ایــن نــگار بــا ضریــب همبســتگی متقابــل

 %88/73قــادر بــه شناســایی  8زیــررده منفــذی شــده
اســت (شــکل .)2

مقــدار انحــراف ســرعت در ایــن زیــر رده از  450تــا

 200 m/sو میانگیــن  250 m/sمیباشــد .زیــررده

III

(تخلخــل بیــن بلــوری) ایــن نــوع تخلخــل بهصــورت

اولیــه یــا ثانویــه در بیــن بلورهــا شــکل میگیــرد کــه

4

1. Stiff Pores
2. Reference Pores
3. Cracks
4. Cross Correlation
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نوع منافذ بهدست آمده از الگ

نوع منافذ بهدست آمده از مغزه

شکل  2تطابق گرافیکی بین  8زیررده منفذی از نگار  VDLو مقاطع نازک میکروسکپی .تعداد نمونههای مغایر با رده منفذی مغزه نیز
مشخص شده است .بیشترین نرخ مغایرت در رده  3،4و  5مشاهده میشود .کل نمونه950 :؛ نمونههای مغایر107 :؛ تطابق .% 88/73

تعیین واحد جریانی 1وابسته به نوع منافذ

مجــزا کــردن واحدهــای مخزنــی ماننــد الیههــا یــا

بلوکهــا و تعییــن یکســری از پارامترهــای فیزیکــی
ثابــت در ایــن واحدهــا موجــب درک صحیحتــری از

ناهمگونــی مخــزن میشــود .نــوع منافــذ و انــدازه
گلوگاههــا جــزء اولیــن پارامترهــای کنتــرل کننــده
جریــان ســیال در فضــای متخلخــل میباشــد .بهعبارتــی

میتــوان گفــت تنــوع واحدهــای جریانــی و عملکــرد
مخــزن بســتگی بــه توزیــع نــوع منافــذ در واحدهــای

مخزنــی دارد .مفهــوم واحــد جریانــی در واقــع براســاس

ویژگیهــای پتروفیزیکــی ،مخــزن بــه واحدهایــی
تقســیم میشــود کــه هرکــدام دارای یــک مقــدار معیــن
از شــاخص زون جریــان اســت [ .]4واحــد جریانــی در
تعریــف بیانکننــده حجــم قابــل نقشــه بــرداری از

مخــزن اســت کــه دارای مشــخصات منفــذی مشــابه و

دارای ویژگــی پتروفیزیکــی و زمینشناســی مختــص بــه
خــود اســت [.]5

بهطــور ایــدهآل ،بــا پــات کــردن تراوایــی در مقابــل
تخلخــل نمونههایــی کــه مقادیــر یکســان  2 FZIدارنــد

اطــراف خــط منحنــی بــا شــیب یکســان قــرار میگیرنــد.

در حقیقــت دادههایــی کــه اطــراف یــک منحنــی
قــرار میگیرنــد دارای خصوصیــات منفــذی مشــابهی

میباشــند کــه یــک واحــد جریانــی را تشــکیل میدهنــد.

در ایــن مطالعــه  4واحــد جریانــی در بخــش کربناتــه و

 2واحــد جریانــی در بخــش آواری براســاس نــوع منافــذ
قالــب شناســایی شــدند (شــکل  )3کــه واحــد جریانــی 1

و 2هــم در بخــش کربناتــه و هــم آواری زونهــای اصلــی

مخزنــی را تشــکیل میدهنــد کــه تحــت کنتــرل منافــذ

نــوع شکســتگی ،بیــن ذرهای ،بینبلــوری و بیــن دان ـهای
میباشــند .واحدهــای جریانــی  3و  4دارای کیفیــت
مخزنــی پاییــن یــا فاقــد ارزش مخزنــی بــوده کــه غالبــا
تحــت کنتــرل منافــذ نــوع ریزتخلخــل ،قالبــی و حفــرهای

میباشــند.

مدلســازی ســهبعدی انــواع منافــذ بــا اســتفاده از

نشــانگرهای لــرزهای

بســیاری از مطالعــات نشــان داده کــه رفتــار ارتعاشــی
ســنگهای رســوبی وابســته بــه عواملــی ماننــد نــوع و

شــکل منفــذ ،تخلخــل ،ســیال منفــذی و اشــباع شــدگی
اســت امــا نــوع فضاهــای خالــی در ســنگهای کربناتــه

بهشــدت بــرروی رفتــار ارتعاشــی ســنگ اثــر میگــذارد

[ .]6نشــانگر لــرزهای در واقــع هــر کمیــت بهدســت آمــده

از دادههــای لــرزهای بــا اســتفاده از اندازهگیــری زمــان،
دامنــه ،فرکانــس ،میرایــی و یــا هــر ترکیبــی از اینهــا،
خــواه بــا اندازهگیــری مســتقیم و یــا بــا اســتدالل منطقــی
یــا مبتنــی بــر تجربــه باشــد [.]7

)1. Hydraulic Flow Unit (HFU
)2. Flow Zone Index (FZI

تعیین توزیع انواع منافذ ...
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شکل  3توزیع انواع منافذ در چارچوب واحدهای جریانی در سه چاه مطالعاتی مخزن آسماری (ردیف باال کربناته و ردیف پایین آواری).
ن دانهای میباشند که زونهای مخزنی را تشکیل میدهند.
 2&1 HFUغالبا تحت کنترل منافذ نوع شکستگی ،بینذرهای ،بینبلوری و بی 
 4&3 HFUغالبا تحت کنترل منافذ نوع ریزتخلخل ،قالبی و حفرهای میباشند که زونهای غیر مخزنی را تشکیل میدهند.
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از ایــن رو نشــانگرهای لــرزهای ابــزاری معتبــر جهــت

 )5دســتیابی بــه حجــم ســه بعــدی شــبهنگار  VDLو

منافــذ میباشــند .نــگار انحــراف ســرعت یکــی از نگارهایــی

مطالعــه

توصیــف مخــزن و ســایر ویژگیهــای آن ماننــد نــوع

اســت کــه میتوانــد بهصــورت پیوســته نــوع منافــذ را در

ارائــه مــدل ســهبعدی از انــواع منافــذ در میــدان مــورد

در ایــن مطالعــه نگارهــای پتروفیزیکی از  3چــاه و دادههای

محــل چاههــا اندازهگیــری کنــد کــه در بخشهــای قبلــی

لــرزهای پــس از برانبــارش س ـهبعدی بــا کیفیــت بــاال در

چاهپیمایــی تنهــا میتواننــد خصوصیــات ســازند را در

و پابــده) مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت (شــکل .)4

در مقیــاس میدانــی بــا اســتفاده از چنــد چــاه مشــکل

برگردان امپدانس صوتی

بهطــور کامــل در مــورد آنهــا شــرح داده شــد .نگارهــای
محــل چــاه ارزیابــی کننــد امــا بــرای درک توزیــع منافــذ

ســازند آســماری (حــد فاصــل افقهــای لــرزهای آســماری

میباشــد .حتــی در میدانــی بــا تراکــم بــاالی حفــاری و

برگــردان لــرزهای روشــی مؤثــر و مرســوم بــرای تفســیر

میــان چاههــا و واحدهــای مخزنــی کاری چالــش برانگیــز

نــگار چاهپیمایــی بــا دادههــای لــرزهای از طریــق نگاشــت

بهعنــوان روشــی مطلــوب جهــت ارزیابــی انــواع منافــذ بــا

میتــوان بهعنــوان هــم آمیخــت موجــک لــرزهای و

میشــوند .هــدف مــا در ایــن بخــش ســاخت مدلــی ســه

روش آمــاری چنــد رد لــرزهای ،و ضریــب بازتــاب از طریــق

مراحــل آن عبارتنــد از:

چگالــی کل) بهدســت میآینــد .در ایــن روش نگارهــا

دادههــای مغــزه و نــگار چاهپیمایــی ،ارزیابــی انــواع منافــذ

خصوصیــات مخــزن میباشــد [ .]7در مرحلــه اول ،بیــن

اســت .از ایــن رو دادههــای لــرزهای بــا کیفیــت خــوب

لــرزهای مصنوعــی ارتبــاط برقــرار میشــود ســپس

رویکــردی ژئوفیزیکــی در مقیــاس میدانــی ،ب ـهکار گرفتــه

ضریــب بازتــاب بیــان نمــود .موجــک لــرزهای از طریــق

بعــدی از انــواع منافــذ در مقیــاس میدانــی میباشــد کــه

دادههــای نگارهــای صوتــی (ضرب ســرعت صوتــی در مقدار

 )1ارزیابــی نــگار انحــراف ســرعت بهمنظــور شناســایی

ابتــدا بایــد از عمــق بــه زمــان تبدیــل شــوند بــرای ایــن

 )2تطابــق نگارهــای صوتــی و چگالــی بــا رد لرزهــا بــا

شــوت کنتــرل کــه بــرای چاههــای  3و  5وجــود داشــت،

 )3دادههــای لــرزهای ســه بعــدی جهــت برگــردان حجــم

و اســتخراج موجــک بهصــورت مکــرر ،بــرای قرارگیــری

 )4تخمیــن  VDLتوســط روشهــای آنالیــز نشــانگرهای

اســت (شــکل .)5

انــواع منافــذ در محــل چــاه

هــدف بهدســت آوردن موجــک
امپدانــس صوتــی

چندگانــه

تبدیــل نگارهــای چاهپیمایــی توســط اعمــال دادههــای
انجــام پذیرفــت .در ادامــه ایجــاد لــرزه نگاشــت مصنوعــی
دقیقتــر دادههــای نــگار چاهپیمایــی در بــازه زمــان الزم

شکل  4نمای سه بعدی یکی از خطوط لرزهای بههمراه افق مورد مطالعه.

تعیین توزیع انواع منافذ ...
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زمان ()ms

شکل  5پنجرهای از ارتباط دادن داده چاه به داده لرزهای (گره زدن) بهوسیله لرزه نگاشت مصنوعی در چاه شماره .5

موجــک فرآینــد تطبیــق نگارهــای چاهپیمایــی ،تطابــق

تعمیمیافتــه بهطــور کارآمــد در برگــردان دادههــای

همــراه را بــا دادههــای لــرزهای در بــازه زمــان امکانپذیــر

درونیابــی و برونیابــی دادههــای نــگار چاهپیمایــی در

عارضههــا روی رد لرزههــای مصنوعــی و سرســازندهای
میســازد.

در ایــن مطالعــه از روش برگــردان مبتنــی بــر مــدل،

یــک الگوریتــم برگــردان خطــی تعمیمیافتــه اســتفاده
شــده اســت .در ایــن روش بــرای هــر ردلــرزه ،یــک لــرزه

نگاشــت مصنوعــی توســط امپدانــس تخمینــی ابتدایــی

و موجــک مذکــور بــرآورد میشــود .در طــی برگــردان،
امپدانــس تدریج ـاً تغییــر میکنــد تــا ردلــرزه مصنوعــی

حاصــل بهتدریــج بهحــدی کــه تطابــق آن بــا ردلــرزه
واقعــی قابــل پذیــرش باشــد ،دســت یابــد .بــرای ایــن
منظــور عملگــر کنتــرل میکنــد کــه الگوریتــم تــا چــه

انــدازه میتوانــد بهمنظــور مطابقــت بــا دادههــای واقعــی
از فــرض اولیــه فاصلــه گیــرد .در ایــن مطالعــه ،تطابــق

میــان لــرزه نگاشــت مصنوعــی و ردلــرزه مرکــب در محــل

چاههــا بــا ضریــب همبســتگی متقابــل حــدود %98

انجــام گرفــت کــه شــکل  6در چــاه شــماره  5میــدان
مــورد مطالعــه نشــان میدهــد وارونســازی از لحــاظ
ریاضــی بــه خوبــی انجــام شــده اســت .بنابرایــن روش

برگــردان مبتنــی بــر مــدل بــا الگوریتــم برگــردان خطــی

لــرزهای اســتفاده شــد .مــدل اولیــه برگــردان توســط
حجــم ســه بعــدی لــرزهای ســاخته شــده اســت .پــس

از برگــردان ،مکعبــی از امپدانــس صوتــی بانــد محــدود

بهدســت میآیــد کــه یکــی از مهمتریــن نشــانگرها

بــرای توصیــف خصوصیــات مخــزن میباشــد (شــکل .)7
انتخاب نشانگرهای لرزهای بهینه

بهطــور کلــی ،هــدف از اســتفاده چندیــن مــدل آمــاری

و هوشــمند ،پیــدا کــردن روابــط خطــی و غیــر خطــی و
ســاختارهای بیــن دادههــای ورودی و خروجــی میباشــد.

بــه ایــن منظــور ،بایســتی ارتباطــی منطقــی میــان ورودی

و پارامتــر هــدف وجــود داشــته باشــد .پژوهشهــا نشــان
داده کــه روابــط فیزیکــی نزدیکتــری بیــن دادههــای
ورودی (نشــانگرهای لــرزهای) و دادههــای خروجــی
(پارامترهــای پتروفیزیکــی) بــا اســتفاده از کاربــرد آنالیــز

رگرســیون چندمتغیــره میتــوان ایجــاد کــرد [.]8
مکعــب امپدانــس صوتــی بهدســت آمــده از بخــش قبــل

یــک نشــانگر مهــم اســت ،همچنیــن نشــانگرهای دیگــر

از دادههــای لــرزهای بــرای پیــدا کــردن بهتریــن ارتبــاط

جهــت بــرآورد انــواع منافــذ اســتخراج میشــوند.

شماره  ،96آذر و دی 1396
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زمان ()ms

شکل  6آنالیز برگردان در محل چاه شماره  .5بهترتیب از چپ به راست :امپدانس اصلی ،مدل فرضی اولیه و حاصل از برگردان؛ ردلرزههای
مصنوعی برآورد شده از نتیجه برگردان رادر مقایسه با ردلرزههای ورودی؛ و در قسمت سمت راست خطایی که اختالف میان دو مجموعه
ردلرزههای قبلی است.
امپدانس صوتی

()m/s)(g/cc

زمان ()ms

CDP

شکل  7مقطعی از امپدانس صوتی وارونسازی شده از سازند آسماری در میدان مورد مطالعه.

عالوهبرایــن بــرای پیــدا کــردن نشــانگرهای بهینــه در

نشــانگر میــان نشــانگرهای لــرزهای مختلــف ،یکــی از

و شــبکههای عصبــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .در

ســرعت) میباشــد .در ایــن بخــش اولیــن نشــانگری کــه

بــرآورد انــواع منافــذ ،آنالیــز تک نشــانگری ،چندنشــانگری
طــول فرآینــد تخمیــن ،نشــانگرهای لــرزهای بهجــای

دادههــای لــرزهای خــام اســتفاده شــده اســت .زیــرا

نشــانگرهای لــرزهای دارای توانایــی باالتــری در بــرآورد
ارتبــاط غیرخطــی میــان دادههــای لــرزهای و پارامتــر

هــدف در کنــار توانایــی باالتــر آنهــا جهــت تشــخیص

الگوهــا میباشــند.

برآورد انواع منافذ توسط آنالیز تک نشانگری

در بخــش آنالیــز تــک نشــانگری ،انتخــاب بهتریــن

مهمتریــن مراحــل در تخمیــن نــگار هــدف (انحــراف

نماینــده تخمیــن انــواع منافــذ اســت ،مربــع امپدانــس
صوتــی میباشــد .ایــن مرحلــه بــه نوعــی غربالگــری در

نشــانگرها محســوب میشــود لــذا بــرای انتخــاب نشــانگر

بهینــه از آنالیــز چنــد نشــانگری اســتفاده میکنیــم.
برآورد انواع منافذ توسط آنالیز چند نشانگری

امپدانــس صوتــی حاصــل از وارونســازی دادههــای

لــرزهای بهعنــوان نشــانگر خارجــی بههمــراه دیگــر

نشــانگرهای داخلــی جهــت ســاخت ترکیبــی بهینــه از

تعیین توزیع انواع منافذ ...
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نشــانگرهای لــرزهای بــرای تخمیــن انــواع منافــذ مــورد

مقابــل مقادیــر واقعــی پارامتــر هــدف در محــل چاههــای

ســهبعدی بــا ایجــاد رابطــه منطقــی میــان نشــانگرهای

از رگرســیون مرحلــهای بــرای تخمیــن نــگار هــدف،

اســتفاده قــرار میگیــرد .خطــای تخمیــن در مــدل

لــرزهای و پارامتــر هــدف در محــل چاههــا ،کاهــش
مییابــد .بــرای ایجــاد رابطــه منطقــی بیــن دادههــای

ورودی (نشــانگرهای لــرزهای) و دادههــای خروجــی

(نــگار انحــراف ســرعت) و انتخــاب ترکیبــی بهینــه از
نشــانگرها ،روشهــای هوشــمند و آمــاری اســتفاده شــده
اســت .جهــت تخمیــن نــگار هــدف ،نیــاز بــه اســتفاده

گروهــی از نشــانگرها بهصــورت همزمــان میباشــد.
در روش رگرســیون چنــد نشــانگری ،از میــان همــه

نشــانگرهای لــرزهای موجــود ،اولیــن نشــانگر براســاس

خطــای میانگیــن پایینتــر و همبســتگی باالتــر بــا نــگار

مطالعاتــی نشــان داده شــده اســت .در جــدول حاصــل

مشــاهده میکنیــم کــه پــس از نشــانگر شــماره  2مقــدار

خطــا در مرحلــه ارزیابــی افزایــش مییابــد ،پــس ترکیــب
 2نشــانگری بهینــه میباشــد .جــدول ( 1جــدول چنــد

نشــانگری) ترکیبــی از  10نشــانگر را نشــان میدهــد.
 2نشــانگر بهینــه شــامل مربــع نتیجــه برگــردان لــرزهای
و فیلتــر  25/30-15/20میباشــد کــه نشــانگر فیلتــر

25/30-15/20

(Filter

 )30/25-20/15بیشتریــن

همبســتگی و کمتریــن خطــا در مرحلــه ارزیابــی را دارد
(جــدول .)1

کاربرد شبکههای عصبی جهت برآورد انواع منافذ

هــدف انتخــاب میشــود کــه توســط روش رگرســیون

در ایــن بخــش ،هــدف از اعمــال شــبکه عصبــی

ابتــدا بهینهتریــن نشــانگر کــه دارای کمتریــن خطــای

ورودی (نشــانگرهای لــرزهای) و دادههــای خروجــی (نــگار

بعــد انتخــاب ترکیبــی دو نشــانگری با اســتفاده از نشــانگر

را میتــوان بــه ســه الگوریتــم تفکیــک نمــود :احتمالــی،

مرحلــهای انجــام میگیــرد .در رگرســیون مرحلــهای،

دســتیابی احتمالــی بــه ارتبــاط بهتــر میــان دادههــای

تخمیــن پارامتــر هــدف اســت ،تعییــن میشــود .مرحلــه

هــدف) میباشــد .شــبکههای عصبــی در ایــن مطالعــه

بهینــه میباشــد کــه دارای کمتریــن خطــای تخمیــن

پیشخــور چندالیــه و تابــع پایــه شــعاعی.

در مرحلــه آمــوزش میباشــد .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 هــدف (مرحلــه
آمــوزش) میباشــد در جدولــی لیســت میشــوند (جــدول

 .)1بــر خــاف خطــای تخمیــن در مرحلــه آمــوزش کــه

بــا افزایــش تعــداد نشــانگرها کاهــش مییابــد ،خطــا در
مرحلــه ارزیابــی تــا رســیدن بــه ترکیبــی خــاص کــه

همــان ترکیــب بهینــه نشــانگرها در تخمیــن پارامتــر

هــدف میباشــد ،کاهــش و پــس از آن افزایــش مییابــد.
همانطــور کــه در شــکل  8نشــان داده شــده در ایــن

پژوهــش تــا ترکیــب  2نشــانگر خطــا کاهــش و پــس از آن
افزایــش مییابــد کــه ترکیــب  2نشــانگر بــرای تخمیــن

نــگار هــدف مناســب میباشــد .همچنیــن در شــکل 9

نیــز نمــودار متقاطــع مقادیــر تخمیــن پارامتــر هــدف در

در هــر ســه الگوریتــم ،ترکیــب بهینــه نشــانگرها از بــرآورد
تبدیــل چنــد نشــانگری پیشــین مــورد اســتفاده قــرار

گرفــت (ترکیــب دو نشــانگری مربــع نتیجــه برگــردان
لــرزهای و فیلتــر  .)25/30-15/20پــس از بررســی نتایــج
تخمیــن توســط ســه الگوریتــم مذکــور ،شــبکه عصبــی

احتمالــی بــا همبســتگی  0/97و خطــای  37 s/mدر
مرحلــه آمــوزش و همبســتگی  0/92و خطــای 65 s/m

در مرحلــه ارزیابــی ،قویتریــن رابطــه را جهــت بــرآورد

انــواع منافــذ بــرآورد نمــود (جــدول  .)2بــا توجــه بــه

رابطــه پیچیــده و غیرخطــی میــان نشــانگرهای لــرزهای و
پارامتــر هــدف ،ماهیــت غیرخطی شــبکه عصبی ،شــباهت
زیــاد بیــن نــگار تخمینــی و واقعــی را در محــل چاههــا
ســبب میشــود .در ایــن مطالعــه ،نهایتــا شــبکه عصبــی
احتمالــی بهدلیــل همبســتگی بــاال و خطــای پاییــن در

مرحلــه ارزیابــی تخمیــن پارامتــر هــدف ،جهــت بــرآورد
مــدل ســهبعدی انــواع منافــذ انتخــاب گردیــد.

شماره  ،96آذر و دی 1396
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میانگین خطای الگ سرعت ()m/s

شکل  8نتیجه رگرسیون مرحلهای گرافیکی برای تخمین نگار هدف :منحنی پایین خطای تخمین و منحنی باال خطای ارزیابی را در برابر
عدد نشانگرها نشان میدهد که با توجه به شکل  2نشانگر اول بهینه میباشد.

نگار انحراف سرعت تخمینی ()m/s

 VDLواقعی ()m/s

شکل  9نمودار متقاطع نگار هدف واقعی در مقابل مقادیر تخمینی همان نگار با استفاده از روش چند نشانگری در محل چاههای مطالعاتی.

تعیین توزیع انواع منافذ ...

15

جدول  1جدول چند نشاگری که ترکیب  10نشانگر را برای تخمین نگار هدف نشان میدهد .ترکیب  2نشانگر دارای بیشترین مقدار
تطابق در مرحله ارزیابی میباشد.
ارزیابی

آخرین نشانگر

آموزش

هدف

شماره

Logا()VDL

1

Logا()VDL

2
3

خطا

تطابق

خطا

تطابق

300/6

0/90

272/2

0/92

255/9

0/93

214/8

0/95

Filter 15/20-25/30

402/4

0/83

196/0

0/96

Apparent Polarity

Logا()VDL

595/7

0/61

174/8

0/96

Integrated Absolute Amplitude

Logا()VDL

4

897/9

0/30

161/2

0/97

Instantaneous Frequency

Logا()VDL

5

1109/4

0/13

141/3

0/98

Second Derivative Instantaneous
Amplitude

Logا()VDL

6

1036/8

0/34

117/6

0/98

Cosine Instantaneous Phase

Logا()VDL

7

1082/8

0/38

102/6

0/98

Instantaneous Phase

Logا()VDL

8

910/4

0/48

84/7

0/99

Amplitude Weighted Phase

Logا()VDL

9

904/2

0/47

75/4

0/99

Filter 55/60-65/70

Logا()VDL

10

))Inversion Result

**2

جدول  2شبکه عصبی احتمالی با باالترین مقادیر تطابق و کمترین خطا در آموزش و ارزیابی پیشبینی نگار هدف از نشانگرهای لرزهای.
آموزش

ارزیابی
خطا

تطابق

خطا

تطابق

65/0

0/92

37/3

0/97

بحث و نتایج

ســازند آســماری در میــدان مــورد مطالعــه از نظــر نــوع

منافــذ بســیار متنــوع میباشــد و بــا درک صحیــح از
توزیــع منافــذ مــدل اســتاتیک و داینامیــک مخــزن در

میــدان نیــز بهطــور دقیقتــر ارائــه خواهــد شــد [.]8
بهطــور معمــول در تعییــن نــوع منافــذ از داده مغــزه و

در واحدهــای محــدودی از چــاه کــه مغزهگیــری شــده
اســت بهمنظــور مطالعــه اســتفاده میکننــد ولــی
در ایــن مطالعــه انــواع منافــذ بهطــور پیوســته در کل
ضخامــت ســازند (مخــزن) آســماری در محــل  3چــاه

شناســایی شــدند .خصوصیــت پیوســته بــودن در امتــداد

چــاه و دارا بــودن ماهیــت نــگار در تعییــن نــوع منافــذ

نشانگر نهایی

نوع

30/25-20/15 Filter

PNN

شبکه

براســاس محدودههــای نــگار انحــراف ســرعت بــه  3رده

(مثبــت ،صفــر و منفــی) و  6زیــررده در بخــش کربناتــه و
 2زیــررده در بخــش آواری بهترتیــب :درون ذرهای (درون

فســیلی) ،قالبــی یــا حفــرهای ،ریزتخلخــل ،بیــن ذرهای،

بیــن بلــوری و شکســتگی در رخســارههای کربناتــه ،و

همچنیــن بیــن دان ـهای و ریزتخلخــل شــیل در رخســاره
آواری تقســیم شــدهاند (شــکل  .)1پــس از تعییــن منافــذ

بهطــور پیوســته در امتــداد چاههــای مطالعاتــی انــواع
منافــذ بــا مقاطــع نــازک میکروســکوپی رنگآمیــزی
شــده مقایســه شــده کــه بــا تطابــق  % 88/73نــگار

انحــراف ســرعت قــادر بــه تفکیــک و شناســایی  8زیــررده

منفــذی شــده اســت.

امــکان ایجــاد ارتبــاط بــا نشــانگرهای لــرزهای را فراهــم

مطالعــه انــواع منافــذ در چارچــوب واحــد جریانــی در

میــدان مــورد مطالعــه تعمیــم داد .در ایــن مطالعــه منافــذ

کمــک بســیاری میکنــد .بــه همیــن منظــور مقادیــر FZI

نمــوده کــه بــه همیــن دلیــل میتــوان نتایــج در سرتاســر

درک بهتــر کیفیــت مخزنــی و رفتــار دینامیکــی منافــذ

شماره  ،96آذر و دی 1396
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در  4گــروه منفــذی در بخــش کربناتــه و  2گــروه

همانطــور کــه در شــکل دیــده میشــود در بخــش

شــدند (شــکل  .)3بــر ایــن اســاس  HFU1و  HFU2کــه

منفــذ (درون ذرهای ،قالبــی یــا حفــرهای ،ریــز تخلخــل،

منفــذی در بخــش آواری مخــزن مــورد مطالعــه تعییــن

غالبــا تحــت کنتــرل منافــذ نــوع شکســتگی در رخســاره
مادســتونی /وکســتونی ،بیــن ذرهای در رخســاره گریــن

اســتونی ،بینبلــوری در رخســاره دولســتونی و بیــن

دانـهای در رخســارههای ماســه ســنگی بودنــد .همچنیــن
ایــن  2واحــد جریانــی زونهــای مخزنــی را تشــکیل

داده و  HFU3و  HFU4کــه تحــت کنتــرل منافــذ نــوع
ریزتخلخــل در رخســاره مادســتونی ،قالبــی و حفــرهای در

رخســاره پکســتونی و ندرتــا وکســتونی بودنــد زونهــای

غیــر مخزنــی را تشــکیل دادهانــد.

بهمنظــور ارائــه مــدل ســه بعــدی از انــواع منافــذ پــس از
وارونســازی دادههــای لــرزهای بــا تطابــق  % 98و انتخــاب

نشــانگر مناســب ،نــگار انحراف ســرعت در مقیــاس میدانی
تخمیــن زده شــد .ســازند آســماری در میــدان مــورد

مطالعــه بهصــورت مختلــط کربناتــه -آواری میباشــد کــه

بخــش پایینــی ســازند آواری و بخــش باالیــی آن کربناتــه
میباشــد .شــکل  10نشــاندهنده یــک مقطــع عرضــی

باالیــی ســازند (بخــش کربناتــه) توزیــع و تنــوع  6نــوع

بیــن ذرهای ،بیــن بلــوری و شکســتگی) نشــان داده شــده

اســت و در بخــش پایینــی ســازند (بخــش آواری) تنــوع
منافــذ تنهــا بــه دو نــوع بیــن دانـهای و ریزتخلخــل شــیل
محــدود میباشــند (شــکل  .)10شــکل  11الــف نقشــه

میانگیــن  30 m/sزیــر افــق آســماری اســت کــه تنــوع و
توزیــع منافــذ در بخــش کربناتــه را نشــان میدهــد و
شــکل  11ب نقشــه میانگیــن  60 m/sبــاال افــق پابــده

اســت کــه تنــوع و توزیــع منافــذ در بخــش آواری را نشــان
میدهــد .اســایسها بهخوبــی تنــوع زیــاد منافــذ در

بخــش کربناتــه و کاهــش آن در بخــش آواری را نشــان
میدهنــد .در واقــع طبقهبنــدی منافــذ بــا اســتفاده از

نــگار انحــراف ســرعت دارای دو مزیــت اســت )1 :انــواع
منافــذ بهطــور پیوســته در امتــداد چــاه شناســایی و

طبقهبنــدی میشــود؛  )2ایــن نــوع طبقهبنــدی را
میتــوان بــه داده لــرزهای ارتبــاط داد و درک بیشــتری از

نحــوه توزیــع منافــذ در مقیــاس میدانــی بهدســت آورد.

از توزیــع انــواع منافــذ در ســازند آســماری میباشــد.

Well-1

توزیع انواع منافذ
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شکل  10مقطع عرضی از توزیع انواع منافذ با استفاده از نگار انحراف سرعت در مخزن آسماری .در بخش کربناته توزیع  6رده منفذی و در
بخش آواری توزیع  2رده منفذی دیده میشود.

تعیین توزیع انواع منافذ ...
)VDL (m/s

17

نقشه توزیع انواع منافذ

)VDL (m/s

نقشه توزیع انواع منافذ
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شکل  11الف) نقشه توزیع انواع منافذ با پنجره میانگین  30 msزیر افق آسماری (بخش کربناته سازند) .نقشه فراوانی منافذ نوع قالبی و
حفرهای در بلوک مرکزی و متمایل به شمال ،منافذ نوع بینبلوری ،بینذرهای ،ریزتخلخل و شکستگی در بلوک غربی میدان و منافذ نوع
ریزتخلخل و بینبلوری (میکرو و مزو) در بلوک جنوبی و جنوب شرق نشان میدهد .ب) نقشه توزیع انواع منافذ با پنجره میانگین 60 ms
در باال افق پابده (بخش آواری سازند) .فراوانی منافذ نوع ریزتخلخل به سمت غرب کاهش یافته و بین دانهای افزایش مییابد.

نقشــه توزیــع انــواع منافــذ در بخــش کربناتــه ســازند

انحــراف ســرعت بــه  3رده (مثبــت ،صفــر و منفــی) و 6

ذرهای ،قالبــی و انحاللــی را در بلــوک مرکــزی متمایــل بــه

تقســیم شــدند .ارزش مخزنــی هــر یــک از انــواع منافــذ بر

(شــکل  11الــف) فراوانــی بیشــتر منافــذ نــوع درون

شــمال میــدان ،منافــذ ریزتخلخــل و بیـنذرهای میکــرو تا

مــزو در بلــوک جنوبــی میــدان ،منافــذ نــوع بی ـنذرهای
و بینبلــوری مــزو تــا ماکــرو در بلــوک غربــی میــدان و
منافــذ نــوع شکســتگی در بلــوک غــرب و جنــوب غــرب

میــدان فراوانتــر میباشــند .همینطــور نقشــه توزیــع
انــواع منافــذ در بخــش آواری ســازند (شــکل  11ب)
نشــان میدهــد کــه از بلــوک غــرب بــه ســمت شــرق

از فراوانــی منافــذ نــوع بیــندان ـهای کاســته شــده و بــه
فراوانــی منافــذ نــوع ریزتخلخــل شــیل افــزوده میشــود.

نقشــههای توزیــع انــواع منافــذ بــا توزیــع رخســارههای
کــم انــرژی و پــر انــرژی خصوصــا در بخــش آواری ســازند

هــم خوانــی داشــته اســت و همینطــور تعــداد چاههــای
حفــاری شــده در بلــوک مرکــزی و غربــی بهدلیــل

کیفیــت مخزنــی بیشــتر حاصــل از منافــذ مرتبــط نیــز

بیشــتر بــوده اســت.
نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه منافــذ براســاس محدودههــای نــگار

زیــررده در بخــش کربناتــه و  2زیــررده در بخــش آواری
اســاس شــاخص زون جریــان بررســی شــد کــه منافــذ نوع

بیــن ذرهای در بخــش کربناتــه و بیــن دان ـهای در بخــش
آواری بیشــترین مقــدار شــاخص زون جریــان را داشــتند.

پــس از تعییــن منافــذ و خصوصیــات مخزنــی آنهــا در
محــل چاههــا بــا اســتفاده از نشــانگرهای لــرزهای توزیــع

ردههــا و زیرردههــای منفــذی نیــز در مقیــاس میدانــی
تعییــن شــدند .بــا اســتفاده از نقش ـههای بهدســت آمــده

میتــوان توزیــع هــر یــک از منافــذ را در قســمتهای
مختلــف میــدان بهصــورت نســبی مشــاهده نمــود .مــدل
س ـهبعدی انــواع منافــذ در پیشبینــی روندهــای تراوایــی

در میــدان نیــز کارامــد میباشــد ،زیــرا ســرعت صــوت
و تراوایــی توســط پارامتــر مشــابهی ماننــد نــوع منافــذ

کنتــرل میشــوند .زونبنــدی مخــزن توســط نــوع منافــذ
قالــب نیــز میتوانــد نوعــی زونبنــدی تراوایــی در مخــزن

باشــد .منافــذ نــوع بیــن ذرهای ،بینبلــوری (ماکــرو) ،بیــن
دان ـهای و شکســتگی زونهــای بــا تراوایــی بــاال را نشــان
میدهنــد و منافــذ نــوع درون ذرهای ،قالبــی و حفــرهای

منفــرد و ریزتخلخــل زونهــای ســدی یــا کــم تــراوا را
1

تشــکیل میدهنــد.

1. Barrier
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بــا ایجــاد نقش ـههایی بــه فاصلــه چنــد متــر بــر ثانیــه از

برداشــت و اســیدکاری بهمنظــور مرتبــط کــردن منافــذ

تــروا بهمنظــور تولیــد و ســوراخکاری جــدار چــاه بســیار

بــه شــمال میــدان در اجــرا دقیقتــر پروژهــای ازدیــاد
.بخــش کربناتــه اهمیــت دارد

مــدل س ـهبعدی منفــذی مخــزن در شناســایی زونهــای
 از ســوی دیگــر شناســایی منافــذ نــوع.کارامــد میباشــد
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