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مطالعه ي شکستگی ها با استفاده از نمودارهای FMS و VDL و تأثیر 
آنها بر تخلخل و تراوایی در یکی از میادین حوضه ي کپه داغ
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تخلخل کمیتي اصلی جهت تعیین  مقدار هیدروکربن درجاس��ت. یکی از عوامل مؤثر در بهبود تخلخل، وجود شکستگی هاس��ت. از این رو مطالعه و تعیین 
شکستگی  ها نقش به  سزایی در ارزیابی مقدار تخلخل و کیفیت مخازن دارد. مطالعه  ي حاضر مربوط به یکی از میادین گازی حوضه  ي کپه  داغ در سازند مزدوران 
است. روند مطالعه شامل مشخص کردن شکستگی ها با استفاده از نمودار تصویری الکتریکی FMS در چاه و ایجاد نمودار VDL برای تعیین نوع غالب تخلخل 
و روند تراوایی است. پس از آن نتایج حاصل از دو نمودار مذکور برای تعیین مقدار تأثیر شکستگی ها بر تخلخل و تراوایی بررسی شده است. نتایج مقایسه نشان 

می دهد که شکستگی ها در طول چاه مورد مطالعه در سازند مزدوران، تأثیری در بهبود مقدار تخلخل و تراوایی نداشته اند.
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مقدمه
از ویژگی  های اصلی مخازن کربناته  ي ایران، وجود شکستگي هاي متعدد 
است. با توجه به تأثیر شکستگي ها در افزایش بازیافت هیدروکربن، مطالعه و 
بررسي شکستگي هاي سنگ مخزن از اهمیت خاصي برخوردار است. یکی 
از روش های تعیین شکس��تگی  ها، اس��تفاده از نمودار 1FMS اس��ت که جزء 
نمودارهای الکتریکی تصویرگر می باش��د. این نم��ودار با ایجاد تصاویری از 
دیواره  ي چاه، وجود شکس��تگی ها را تشخیص می دهد. با تفسیر این نمودار 
شیب و آزیموت شکستگی ها تعیین می شود. با نمودار FMS مطالعات بسیاری 
روی شکس��تگی هاي میادین مختلف حوضه  ي زاگرس انج��ام گرفته اما تا 
کنون توسط این ابزار و با کمك نمودار انحراف سرعت )VDL(2، مطالعات 

تفصیلی روی شکستگی میادین حوضه  ي کپه داغ انجام نشده است ]1[.
نمودار انحراف سرعت که از ترکیب نمودارهای نوترون، چگالي و صوتی 
به  دست می  آید یکی از ابزارهایی است که نوع تخلخل و روند تراوایی را در 

سازندهای کربناته تعیین می کند ]2[.
هدف مطالعه  ي حاضر، تلفیق نتایج حاصل از تعیین شکس��تگی ها توسط 
FMS با نتایج تعیین تخلخل و روند تراوایی توس��ط نمودار انحراف سرعت 

به  منظور بررسی تأثیر شکستگی ها بر تخلخل و تراوایی است.

1- زمین شناسی منطقه
میدان موردنظر یکی از میادین عظیم گازی حوضه  ي کپه داغ بوده که مخزن 
اصلی آن س��ازند کربناته ی مزدوران است. سازند مزدوران با سّن ژوراسیك 
میان��ی، از جنس آهك و دولومیت اس��ت. در این مطالعه در یکی از چاه های 
این میدان و در سازند مزدوران، شکستگی ها توسط نمودار FMS و تخلخل و 
تراوایی توسط نمودار VDL تعیین و نتایج حاصل از دو روش بررسی می شوند.

]2[  VDL 2- نمودار
در چاه  های گازی نمودار VDL )انحراف سرعت( بر پایه  ي رابطه  ي وایلی 

و توسط روابط-1 تا 4 ساخته می  شود:
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با نتايج تعيين تخلخل و روند  FMS توسط ها نتايج حاصل از تعيين شكستگي تلفيق ،ي حاضر  مطالعههدف 
  .استها بر تخلخل و تراوايي  شكستگيبررسي تأثير  منظور  به تراوايي توسط نمودار انحراف سرعت

  
  شناسي منطقه زمين - 1

 آن سازند كربناته مزدوران داغ بوده كه مخزن اصلي كپه ي  حوضهيكي از ميادين عظيم گازي  نظرميدان مورد
هاي  در اين مطالعه در يكي از چاه .استمياني، از جنس آهك و دولوميت  ژوراسيك سازند مزدوران با سنّ .است

عيين ت VDL ودارو تخلخل و تراوايي توسط نم FMSها توسط نمودار  در سازند مزدوران، شكستگي اين ميدان و
  .شوند مي حاصل از دو روش بررسي و نتايج

  
  ]VDL ]2نمودار  - 2

  :شود  ميساخته  4تا  1-توسط روابطو وايلي  ي  رابطه ي  بر پايه VDLنمودار هاي گازي   در چاه
VDL= (vrock-vdt)�(1000000/3.281) )1             (  
Ф � ф���фD

�
 )2                                                   (  

Vrock= (1/(1-ф)55+(ф � ���)) )3       (     

Vdt= (1/DT) )4         (                                  
 

تخلخل : ф 
تخلخل نوترون:   ф�� 
چگاليتخلخل  :  фD 

سنگ سرعت صوت در  :Vrock  

نمودار صوتيسرعت   :Vdt 

زمان نمودار صوتي : DT 
  

  :شود به سه زون تقسيم مي انحراف قداراين نمودار بر اساس م
را نشان  يو تراوايي خوب هستندبلوري  نگر تخلخل بيناكه نماي) -500 و+ 500(هاي با انحراف كم  زون 

  .دنده مي
زمان وايلي براي  ي  كمتر از معادلهنمودار صوتي شوند كه سرعت  منفي زماني ايجاد مي هاي با انحراف  زون 
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ф :تخلخل
фN :تخلخل نوترون

фD :تخلخل چگالي

Vrock: سرعت صوت در سنگ 

Vdt: سرعت نمودار صوتی

DT: زمان نمودار صوتی
این نمودار بر اساس مقدار انحراف به سه زون تقسیم می شود:

 زون های با انحراف کم )500+ و 500-( که نمایانگر تخلخل بین بلوری 
هستند و تراوایی خوبي از خود نشان می دهند.

 زون  های با انحراف منفی زمانی ایجاد می شوند که سرعت نمودار صوتی 
کمتر از معادله  ي زمان وایلی برای همان تخلخل باشد. این امر نمایانگر وجود 

شکستگی و تراوایی زیاد است.
 زون های با انحراف مثبت نماینگر تخلخل های بین  دانه ای و قالبی است و 

معموأل تراوایی کمی از خود نشان می دهند.



70

مقاالت علمي - پژوهشی

FMS 3- نمودار
نمودار FMS که از نمودارهای الکتریکی تصویری اس��ت در اثر اختالف 
مقاومت الکتریکی، تصاویری از دیواره  ي چاه به  دس��ت می دهد. با تفس��یر و 
پردازش این تصاویر، کمیت  هایي مانند الیه بندی، شکس��تگی، اس��تیلولیت 
و گس��ل قابل  تش��خیص اس��ت. روی ای��ن نم��ودار پدیده های رس��انا مانند 
شکستگی های باز به  رنگ تیره و پدیده های نارسانا مانند شکستگی های پرشده 

به  رنگ روشن نشان داده می شود ]6[.

4- روش کار
 FMS به  منظ��ور تعیی��ن شکس��تگی ها در چاه م��ورد مطالعه، نم��ودار
توس��ط نرم اف��زار ژئوفریم تفس��یر و پردازش ش��ده و نتای��ج حاصل که 
نشان  دهنده  ي مشخصات شکس��تگی ها از نظر شیب و آزیموت، چگالی 
و ارتب��اط امتداد آنها با امتداد الیه بندی اس��ت حاصل مي  ش��ود. در این 
چاه، شکس��تگی های باز بر اس��اس میزان بازش��دگی آنها به دو دس��ته  ي 
شکس��تگی با بازش��دگی متوسط و شکس��تگی با بازش��دگی کم تقسیم 
ش��ده اند. همچنین شکستگی های ناپیوس��ته و شکستگی های احتمالی نیز 

روی نمودار تصویری مشخص  شده  اند.
الزم به  ذکر است که در این چاه، شکستگی با بازشدگی زیاد مشاهده 
نش��ده است. پس از تفسیر نمودار FMS برای تعیین شکستگی ها، نمودار 
چگالی شکس��تگی ها در عمق، که نمودار FVDC نام دارد نیز رسم شده 
اس��ت. بر اس��اس نتایج این نمودارها، اعماق اصلِی دارای شکستگی در 
سازند مزدوران که از جنس آهك و دولومیت هستند در جدول-1 نشان 
داده ش��ده  اند. شکل-1 نمونه ای از شکس��تگی ها را روی نمودار FMS و 

نمودار FVDC نشان می دهد.
  روی نم��ودار FMS و توس��ط نرم اف��زار ژئوفریم امت��داد الیه بندی ها 
تعیین شده که این امتداد، روند شمال  غرب-جنوب  شرق را نشان می دهد. 
تمامي شکس��تگي ها ي باز را مي توان بر اساس ارتباط امتدادشان نسبت به 
امتداد الیه  بندي و الگوي شکس��تگي هاي مرتبط با چین  خوردگي به س��ه 
دس��ته تقسیم کرد ]5[. در این چاه نیز امتداد شکستگی ها تعیین و با امتداد 

الیه بندی ها مقایسه شده است. نتایج حاصل به  شرح زیر است:
 دسته  ي نخست؛ شکستگي هاي باز با امتداد  که 
تقریباً هم  امتداد الیه بندي و از نوع شکستگي هاي امتدادي یا طولي هستند. 
این مطلب نش��ان مي دهد که این شکس��تگي  ها در حی��ن چین  خوردگي 

به  وجود آمده  اند.
 دسته  ي دوم؛ شکس��تگي هاي باز با امتداد N20,40W-S20,40E که 
امتداد آنها نس��بت به الیه بندي مورب است و از نوع شکستگي هاي مایل 
هستند. این شکس��تگي ها ممکن است ناش��ي از تنش هاي برجاي قدیمي 

باشند.
 دسته  ي سوم؛ شکستگي هاي باز با امتداد S05E –N05E که امتدادي 
عمود بر امتداد الیه  بندي دارند و از نوع شکس��تگي هاي عرضي هس��تند. 
این نوع شکس��تگی ها معموالً بر اثر گس��ل خوردگی ب��ه وجود می آیند. 
با توجه به ش��کل-2 مش��اهده می شود که اکثر شکس��تگی ها در این چاه 

به  موازات الیه بندی ها و از نوع شکستگی های امتدادی یا طولی است.

پس از تفسیر نتایج نمودار FMS، نمودار VDL در این چاه ایجاد شد 
تا با توج��ه به زون های این نمودار، تخلخل و تراوایی س��ازند مزدوران 
در این چاه تعیین و تأثیر شکس��تگی ها روی این دو کمیت بررسی شود. 
در ش��کل-3 نمودار VDL همراه با چگالی شکس��تگی ها ارائه ش��ده تا 
مشخص گردد که پراکندگی شکستگی ها در کدامیك از زون های این 
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، سمت راستي

ه نمونه ت چپ
متري 3329- 

4

سمت - 1شكل
-3331عمق 

4 

ش

 

  
FMS  در

ختلف را 
S روي نمودار 

 در اعماق مخ
مورد مطالعه
اه د شكستگي

م ي   در منطقه
 چاه كه تعداد

نظرموردچاه
FVD در طول

  دهد ان مي

ي موجود در چ
DCنمودار ت

نشا

هاي شكستگي
، سمت راستي

ه نمونه ت چپ
متري 3329- 

4

سمت - 1شكل
-3331عمق 

4 

ش
1  سمت چپ نمونه های شکستگی موجود در چاه موردنظر در منطقه  ي مورد 
مطالعه روی نمودار FMS در عمق 3331-3329 متری ســمت راست 
نمودار FVDC در طول چاه كه تعداد شکستگی ها در اعماق مختلف را 

نشان می دهد

فواصل عمقی دارای شکستگی )متر(

3304-3348

3356-3359

3375-3385

3391-3412

3424-3509

3522-3528

3530-3557

3564-3601

3605-3612

3618-3634

3642-3665

  1  اعماق اصلی رخداد شکستگی ها در سازند مزدوران
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2  مشــخصات شکســتگی ها و الیه بندی هــا الــف( نمــودار اســتریونت 
شکســتگی ها و الیه بندی هــا ب( هیســتوگرام شــیب  ها ج( نمــودار 

گل  سرخی شیب د( نمودار گل سرخی امتداد

7 
 

 

 نشانه  كميت تعداد

   هاي با بازشدگي متوسطشكستگي 21

   هاي با بازشدگي كمشكستگي 17

  هاي ناپيوستهشكستگي 373

   هاي احتماليشكستگي 50
    زيادبندي با وضوح اليه 4

    بندي با وضوح كماليه 159 ها هيستوگرام شيب)ب
 

 سرخي شيب  نمودار گل)ج

 

  
 نمودار استريونت)الف نمودار گل سرخي امتداد)د

دوميدستهسوم يدسته

اوليدسته

نمودار بیشتر است.
همان  طور که در ش��کل-3 مشاهده مي  ش��ود نمودار VDL در این چاه 
انحراف مثبت را نش��ان می دهد. بنابراین تخلخل از نوع بین دانه ای و قالبی 
و مق��دار تراوایی کم اس��ت و شکس��تگی ها در زوِن با انح��راف مثبت، 

پراکندگی بیشتری دارند.

نتیجه گیری
با انجام مطالعه روی نمودار تصویری FMS در س��ازند مزدوران نتایج 

زیر حاصل شد:

 در این س��ازند و در طول چاه مورد مطالعه تعداد 432 شکس��تگی باز 
وجود دارد.

 این شکس��تگی ها با بازش��دگی کم تا متوس��ط، امت��دادی به  موازات 
الیه  بندی ها )یعنی شمال  غرب-جنوب  شرق( دارند که این امر نشان  دهنده  ي 
آن اس��ت که شکستگی ها جزء شکستگی های طولی است و پیدایش آنها 

در اثر چین  خوردگی بوده است.
 در صورتی که تخلخل غالب یك س��ازند در اثر وجود شکستگی ها 
باشد این سازند باید روی نمودار انحراف سرعت )VDL(، انحراف منفی 
را نش��ان ده��د. از طرفی با توجه به نتایج نمودار انحراف س��رعت در این 
چاه مش��اهده می شود که تخلخل در آن، از نوع بین دانه ای و قالبی بوده و 
مقدار تراوایی کم است. در نتیجه شکستگی ها در این چاه نتوانسته اند تأثیر 
مثبتی روی تخلخل و تراوایی داشته باشند؛ چراکه وجود آنها باعث نشده 

نمودار انحراف سرعت، انحراف منفی نشان دهد.
 تفس��یر نمودار FMS نشان داد که شکستگی ها در این چاه بازشدگی 
کم تا متوسطی دارند. به  همین دلیل شاید نقش مفیدی در افزایش تخلخل 

و تراوایی نداشته باشند.

3  نمودار انحراف سرعت )VDL( همراه با چگالی شکستگی  ها )نقاط روی شکل(

8 
 

هيستوگرام ) ب ها بندي ها و اليه نمودار استريونت شكستگي )الف ها بندي ها و اليه مشخصات شكستگي - 2شكل
  نمودار گل سرخي امتداد) د سرخي شيب  نمودار گل) ج ها  شيب

  
تخلخل و  هاي اين نمودار، با توجه به زون تا شد ايجاددر اين چاه  VDL، نمودار FMS پس از تفسير نتايج نمودار

نمودار  3- در شكل .سي شودربر كميتاين دو  روي ها تأثير شكستگيدر اين چاه تعيين و تراوايي سازند مزدوران 
VDL هاي  ها در كداميك از زون ندگي شكستگيپراككه  گرددشده تا مشخص  ارائهها  همراه با چگالي شكستگي

  .استبيشتر  اين نمودار
  

  
  )روي شكل نقاط( ها  همراه با چگالي شكستگي (VDL)نمودار انحراف سرعت  -3شكل

  
بنابراين . دهد اين چاه انحراف مثبت را نشان ميدر  VDLنمودار  شود  ميمشاهده  3- طور كه در شكل  همان

پراكندگي  ،با انحراف مثبت در زونِ ها و شكستگي استتراوايي كم  قدارماي و قالبي و  دانه از نوع بينتخلخل 
  .بيشتري دارند

       پا نویس ها
1. Formation Micro Scanner 2. Velocity Deviation Log
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