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مدیریت صحیح مخازن نفتی نیازمند تصویری صحیح و کامل از خصوصیات مخزن است که تعیین گونه های سنگی مخزن 
یکی از ملزومات آنست. گونه های سنگی مختلف، روابط محاسبه شده برای تراوایی-تخلخل و همچنین روابط اشباع آب، نقش 
تعیین کننده ای در مدل س��ازی مخزن دارند. روش های مختلفی برای تعیین گونه های س��نگی وجود دارد که مبنای اغلب آنها 
داده های مغزه4 است؛ از جمله روش های  وینلند5، پیتمن6، شاخص کیفیت سنگ7 و نمودارهای متقاطع تخلخل و تراوایی. در این 
مطالعه روش وینلند به همراه رخساره های الکتریکی )که با استفاده از ماژول FACIMAGE نرم افزار ژئوالگ تهیه گردید( برای 
تعیین گونه های سنگی و روش لورنز اصالح شده بر مبنای چینه شناسی جهت تأیید نتایج در دو چاه استفاده شده و نمودارها و 
آنالیزهای مربوطه تهیه گردید. با مقایسه ی نتایج از حاصل روش های مورد استفاده مشاهده شد که تطابق خوبی بین این روش ها 
وجود دارد. بنابراین پس از اطمینان از صحت روش مورد استفاده، گونه های سنگی از هم تفکیک شد و رابطه ی  تخلخل-تراوایی 
مربوط به هر گونه ی سنگی بر اساس داده های آنالیز مغزه به صورت توانی تهیه گردید. در نهایت انواع گونه های سنگی و روابط 

مربوطه جهت استفاده در ساخت خواص مخزنی )مدل سازی استاتیک( وارد نرم افزار مدل سازی پترل گردید.
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 تعیین گونه های سنگی سازند آسماری با تلفیق رخساره های الکتریکی و روش  وینلند
با استفاده از نرم افزار ژئوالگ در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

مقدمه

)Jahanpeyma.Yaser@danaenergy.ir( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

تعیی��ن گونه های سنگی روش��ی برای تقس��یم بندی سنگ های مخزن به 
ناحیه های مجزا بر اساس خواص مشابه مانند تراوایی و تخلخل است. معموالً 
تعیین اولی��ه ی گونه های سنگی بر اساس مطالع��ات اولیه ی میکروفاسیس8 
ی��ا پتروفاسیس هاس��ت9 ]1[. تعیین گونه ه��ای سنگی به عل��ت تأثیرشان بر 
خصوصیات مخزنی مانند اشباع آب و تراوایی بس��یار ضروری بوده و منجر 

به جامع تر شدن مدل  مخزن و تخمین بهتر مقدار ذخیره ی درجا می شود.
روش ه��ای مختلفی برای تقس��یم بندی گونه های سنگ��ی ارائه شده اند که 
مبنای بسیاری از آنها داده های تخلخل و تراوایی است و از جمله ی آنها روش 
وینلند است ]2[. این روش بر مبنای معادله ی تجربی وینلند استوار بوده و بین 
داده ه��ای تخلخل، تراوایی و فضاهای خالی مرتبط با حالت اشباع 35 درصد 
جی��وه )R35( ارتباط برقرار می کن��د. در برخی موارد با استفاده از این روش و 
به کم��ک داده های مغزه، گونه های سنگی از هم تفکیک شد و با تلفیق نتایج 

حاصل با داده های لرزه نگاری، مدل مخزن به دست آمده است ]4[.
 از دیگ��ر روش های م��ورد استف��اده در تعیین گونه ه��ای سنگی روش

 RQI/FZI است ک��ه در آن هر مقدار 10DRT به عنوان یک گونه ی سنگی 
درنظ��ر گرفته می شود ]5[. به دلیل زیاد بودن تع��دادDRT  های تعیین شده، 
پیشنه��اد می شود DRT ه��ای مشابه در هم ادغام شوند ت��ا تعداد گونه های 

سنگی کاهش یابد.

1- روش های كار
در ادام��ه روش های مختلف تعیین گونه های سنگی از جمله روش 

وینلند و تعیین رخساره های الکتریکی بررسی شده اند.

1-2- روش وینلند در تعیین گونه های سنگی
در 1972 وینلند با ترکیب داده های تخلخل، تراوایی و اشباع آب با 
فشار موئینگی تزریق جیوه، معادله ای تجربی را بین تخلخل، تراوایی 
هوا و فضاهای خالی مرتبط ب��ا اشباع 35 درصد جیوه )R35( به دست 
آورد که از آن پس مبنای بسیاری از مطالعات تعیین گونه های سنگی 
ق��رار گرفته اس��ت. روش وینلند بی��ن داده های تخلخ��ل، تراوایی و 
فضاه��ای خالی مرتبط با حالت اشب��اع 35 درصد جیوه )R35( ارتباط 
برقرار می کند. ای��ن روش برای درصدهای دیگر )30، 40 و 50( نیز 
قابل استفاده است. اما درص��د 35 باالترین دقت را دارد]3[. شاخص 
R35، شع��اع گلوگاه فضای خالی محاسبه ش��ده در اشباع 35 درصد 

جی��وه در یک آزمون فشار موئینگی تزریق جیوه، تراوایی و تخلخل 
اس��ت که با استفاده از رابطه ی-1 )موسوم به رابطه ی وینلند( محاسبه 

می شود.

) ارتباط برقرار 35Rدرصد جيوه ( 35و فضاهاي خالي مرتبط با حالت اشباع  هاي تخلخل، تراواييبين داده
باالترين دقت را  35استفاده است. اما درصد ) نيز قابل50و  40، 30روش وينلند براي درصدهاي ديگر ( كند.مي
و با  هاي سنگي از هم تفكيك شده، گونههاي مغزكمك دادههدر برخي موارد با استفاده از اين روش و ب .]3[ دارد

 .]4[ استمده دست آنگاري، مدل مخزن بههاي لرزهبا داده حاصلتلفيق نتايج 

 DRT10هر مقدار  است كه در آن FZI/RQIهاي سنگي روش گونه هاي مورد استفاده در تعيينروشديگر از 
تعيين شده، پيشنهاد  هايDRTدليل زياد بودن تعدادبه .]5[ شودسنگي درنظر گرفته مي يعنوان يك گونهبه
  هاي سنگي كاهش يابد.در هم ادغام شوند تا تعداد گونه مشابههاي DRT شودمي
  
  كارهاي روش -1

هاي الكتريكي بررسي خسارههاي سنگي از جمله روش وينلند و تعيين رتعيين گونه مختلف هايروش ادامهدر 
  .اندشده

  
  هاي سنگيروش وينلند در تعيين گونه -2-1

اي تجربي تزريق جيوه، معادله موئينگيهاي تخلخل، تراوايي و اشباع آب با فشار وينلند با تركيب داده 1972در 
دست آورد كه از آن پس ) به35Rدرصد جيوه ( 35را بين تخلخل، تراوايي هوا و فضاهاي خالي مرتبط با اشباع 

هاي تخلخل، تراوايي و است. روش وينلند بين دادهه هاي سنگي قرار گرفتمبناي بسياري از مطالعات تعيين گونه
كند. اين روش براي درصدهاي ) ارتباط برقرار مي35Rدرصد جيوه ( 35فضاهاي خالي مرتبط با حالت اشباع 

، شعاع گلوگاه 35Rباالترين دقت را دارد. شاخص  35استفاده است. اما درصد ) نيز قابل50و  40، 30ديگر (
تزريق جيوه، تراوايي و تخلخل  موئينگيدرصد جيوه در يك آزمون فشار  35ه در اشباع فضاي خالي محاسبه شد

 شود.محاسبه مي )وينلند يموسوم به رابطه( 1-ياست كه با استفاده از رابطه
(log)864.0(log)588.0732.0(35log)  KR       (1) 

  
ايجاد  نواحيهاي سنگي يكسان، مشابه است. بنابراين با توجه به براي گونه 35Rر بر اساس روش وينلند، مقدا

ها هاي سنگي را تعيين كرد. اين گونهتوان گونهتراوايي در نمودار وينلند، مي-هاي تخلخلشده و قرار گرفتن داده
و در  35R خصازاي مقادير مشبيني هستند. در اين رويه، بهپيشبيانگر خصوصيات جرياني مشابه و قابل

  .]6[ گيردها شكل ميبنديناحيههاي مختلف، مقدار تراوايي محاسبه شده و تخلخل

)1(
در این روش مقدار R35 برای گونه های سنگی یکسان، مشابه است. 
بنابراین با توجه به نواحی ایجاد شده و قرار گرفتن داده های تخلخل-

تراوای��ی در نمودار وینلند، می توان گونه ه��ای سنگی را تعیین کرد. 
این گونه ها بیانگر خصوصیات جریانی مشابه و قابل پیش بینی هستند. 
در ای��ن رویه، به ازای مقادیر مشخص R35 و در تخلخل های مختلف، 

یاسر جهان پیما*، ولی مهدی پور1، ابوالفضل باقری نژاد2، هومن كركوتی3، شركت انرژی دانا
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مقدار تراوایی محاسبه شده و ناحیه بندی ها شکل می گیرد ]6[.
نواحی مختلف آنالیز وینلند، بر اساس اندازه ی شعاع گلوگاه تعیین 

می شود که در این مطالعه به شرح زیر انتخاب شده اند:
 واحدهایی با R35 کمتر از 0/1 میکرون

 واحدهایی با R35 بین 0/1 تا 0/5 میکرون
 واحدهایی با R35 بین 0/5 تا 2 میکرون
 واحدهایی با R35 بین 2 تا 10 میکرون

در ای��ن ناحیه ها نم��ودار تراوایی-تخلخل رسم ش��ده و بر اساس 
وضعیت نقاط، گونه های سنگی در چاه های-2و1 تعیین شده اند. 

مراحل استفاده از روش وینلند برای تعیین نواحی به شرح زیر است:
 محاسبه R35 برای همه ی داده های موجود تخلخل و تراوایی

 مرتب کردن صعودی داده های R35 محاسبه شده
 رسم نم��ودار نیمه لگاریتمی تراوایی بر حس��ب تخلخ��ل با درنظر 

گرفتن خطوط هم تخلخل11 ]3[
در شکل- 1 فرمت کلی نمودار وینلند ارائه شده است.

انج��ام تصحیحات زیر روی داده های مغزه قبل از استفاده در آنالیز 
وینلند ضروری است:

 تصحیح داده های عمق با استفاده از الگ گاما
 تصحیح فشار سرباره12 برای داده های تخلخل و تراوایی

 اعمال اثر کلینکنبرگ ]7[
 13SMLP ب��رای تأیید نتایج حاصل از نم��ودار وینلند، از نم��ودار
ی��ا هم��ان لورن��ز اصالح شده ب��ر مبن��ای چینه شناسی استف��اده شده 
اس��ت. در این روش تع��داد واحدهای جریانی در مخ��زن بر اساس 
ظرفیت جریانی14 تجمعی بر حس��ب ظرفی��ت ذخیره ی15 تجمعی و با 
حف��ظ ترتیب چینه شناس��ی به دست می آید. ظرفی��ت جریانی برابر با 
حاصل ضرب تراوایی در عمق، و ظرفیت ذخیره برابر با حاصل ضرب 
تخلخ��ل در عمق است ک��ه به ترتی��ب از kh و ϕh حاصل می شوند. 
در واقع نم��ودار SMLP از رسم ظرفیت جریانی بر حس��ب ظرفیت 
تجمع��ی حاصل می شود. نقاط عطف در نمودار مذکور بیانگر ایجاد 
تغییر در خواص جریان��ی سازند است که توسط خطوط راست )که 
هر کدام نشان دهن��ده ی یک واحد جریانی است( نشان داده می شود 

.]8[

1-2- تعیین رخساره های الکتریکی
تعیی��ن انواع رخس��اره هاي الکتریکي با استف��اده از الگوریتم هاي 
مختلف خوشه سازي، از مهم ترین کارهاي ارزیابي مخزن در میادین 
نفتي است. رخس��اره هاي الکتریکي روشي براي دسته بندي داده هاي 

چاه نگاره��اي پتروفیزیک��ي است ک��ه مي تواند نشان دهن��ده ی تغییر 
ویژگی ه��ای زمین شناسي یا مخزن��ي باشد ]9[. تعریف رخس��اره ی 
الگ به معن��ي ام��روزي آن اولی��ن بار توس��ط سرا ارائه ش��د ]10[. 
رخس��اره ی الگ عبارت اس��ت از مجموع��ه اي از پاسخ هاي الگ 
ک��ه مشخص کننده ی ی��ک الیه16 یا ب��ه عبارت بهتر چین��ه17 بوده و 
باع��ث تشخی��ص آن از الیه هاي دیگ��ر مي گ��ردد. در 1982 سرا و 
ابوت دوباره واژه ی رخس��اره ی الکتریک��ي را بدین صورت تعریف 
کردند: "مجموعه ی پاسخ نمودارهاي پتروفیزیکي که عالوه بر تعیین 
مشخصه ی رسوبات، اجازه ی تفکی��ک آنها از یکدیگر را می دهد". 
به ط��ور کلي رخس��اره هاي الکتریکي روشی قطعي ی��ا تحلیلي براي 
دسته بندي نمودارهاي پتروفیزیکي هستند که مي توانند نشان دهنده ی 
تغیی��رات ویژگي هاي زمین شناس��ي یا مخزني باشند. رخس��اره هاي 
الکتریکي ب��ر مبناي خوشه بن��دي داده ها تعری��ف مي شوند. در این 
روش ها سعي مي گردد اعضاي یک گروه بیشترین شباهت را با سایر 
اعضاي گروه و حداکث��ر تفاوت را با اعضاي گروه هاي دیگر داشته 
باشد. در صورت ارائه ی رخس��اره هاي الکتریکي منطبق با متغیرهاي 
زمین شناسي و مخزني با الگوریتم مناسب، امکان توزیع بهتر خواص 

مخزني در مدل سازي استاتیک مخزن فراهم مي شود.
در این مطالعه سعی شد مناسب ترین خوشه بندي برای رخساره هاي 
الکتریک��ي انتخاب ش��ده و گامي جهت شناخ��ت هرچه بهتر مخزن 
و کاه��ش عدم قطعیت در مطالعات رخس��اره اي و متغیرهاي مخزني 
آن برداشت��ه شود. در مطالعه ی این می��دان، خوشه سازي با استفاده از 
الگوریت��م روش خوشه سازي چندتفکیکي ب��ر پایه ی گراف18 انجام 

شد.
روش MRGC روش��ی نوین و قدرتمند براي دسته بندي ومبتني بر 
تشخیص الگوي نقطه اي چندبعدي بر مبناي نزدیک ترین همسایگي 
و نمایش گرافیک��ي داد ه هاست. خوشه س��ازي MRGC یک روش 

 1    فرمت کلی نمودار وینلند ]۳[
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آم��اري غیرپارامتریک است که مشکل وابس��تگي به بع��د را از بین 
مي ب��رد و اطالعات مفیدي در م��ورد رخس��اره هاي زمین شناسي از 
ساختار خ��ود داده به دست مي آورد ]10[. این روش می تواند بهترین 
دسته ه��ا را بین حدود پایین و باالی از قب��ل تعیین شده ارائه دهد. در 
واقع این روش تلفیقي از هوش مصنوعي و روش خوشه بندي سلسله 
 )20NI 19 وKRI مراتب��ي است. در این روش دو اندیس )شاخص های
اضاف��ه شده که نقاط قوت روش MRGC نس��بت به سایر روش هاي 
سلس��له مراتب��ي است. NI متغی��ر شاخص هم ج��واري و KRI متغیر 

شاخص کرنل است ]10[.
در این مطالعه با تلفیق روش های وینلند و رخس��اره های الکتریکی، 
گونه های سنگی سازند آسم��اری در یکی از میادین نفتی ایران تعیین 
ش��ده و از نمودار لورنز اصالح شده بر مبن��ای چینه شناسی برای تأیید 
نتایج استفاده گردیده است. سپس برای هر کدام از گونه های سنگی، 
روابط تراوایی-تخلخل محاسبه شده ت��ا مبنای ساخت مدل استاتیک 
مخ��زن قرار گیرد. ب��رای تعیی��ن گونه های سنگی اطالع��ات دو چاه 

استفاده شده اند.

1-3- چینه شناسی سازند آسماري
نام سازند آسماری که غنی ترین مخزن نفتی ایران و یکی از غنی ترین 
مخ��ازن کربناته ی جهان است از کوه آسماري در خوزستان اخذ شده 
اس��ت. اما مقطع نمونه ی آن در تنگ گل ت��رش در جنوب غربي کوه 
آسماري انتخاب شده که از ابتدا به آن آهک آسماري اطالق مي شد. 
سّن این سازند الیگومیوسن و ترکیب متناوبي از رسوبات دریایي است 
که غالباً از کربنات تشکیل یافته است. اما بس��ته به موقعیت جغرافیایي، 
مقادیر متفاوتي شی��ل، انیدریت و ماسه سنگ نیز در آن دیده مي شود. 
حد باالي سازند آسماري با سازند گچس��اران و حد پایین با سّن پابده 
در ب��رش نمون��ه هم شیب است. ای��ن سازند در ناحی��ه ی فروافتادگي 
دزفول حداکثر گسترش را دارد و از سمت شمال غرب تا شمال عراق 
تداوم داشته و از جنوب شاید تا عمان هم دیده شود. از نظر سنّي سازند 

آسماري از الیگوس��ن شروع و تا بوردیگالی��ن از میوسن پاییني ادامه 
مي یابد. این سازند بر اساس سنگ واره ها و سّن به سه قسمت آسماري 
پاییني، آسماري میاني و آسماري باالیي تقس��یم می شود. به طور کلي 
سازن��د آسماري از دیدگ��اه چینه شناسی دو بخ��ش )member( دارد 

.]11[
الف( بخ��ش انیدریتي کلهر که مقطع نمون��ه ی آن در لرستان واقع 

شده و شامل انیدریت، ژیپس، مارن و آهک مارني است.
ب( بخ��ش ماسه سنگي اهواز که شام��ل ماسه سنگ آهکي و گاهي 

آهک ماسه اي همراه با کمي شیل است.
تاکن��ون روش ه��ای مختلفی برای تقس��یم بندی گونه ه��ای سنگی 
در مخ��ازن کربنات��ه ارائه ش��ده است. در ای��ن مطالعه جه��ت تعیین 
 )FACIMAGE رخس��اره های الکتریکی از نرم افزار ژئوالگ )ماژول
و تعیی��ن ارتباط تخلخل و تراوای��ی از روش وینلند با اشباع 35 درصد 
جیوه )R35( استفاده گردید. سپس نتایج با هم مقایس��ه و در مدل سازی 

استاتیک استفاده شد.

2- بحث و بررسی
ابتدا در مورد تعیین رخس��اره های الکتریکی بحث خواهد شد. پس 
از آن کالس ه��ای وینلند تعیین می شون��د و در نهایت روابط محاسبه 
شده ب��رای تراوایی-تخلخل جهت استفاده در م��دل استاتیک مخزن 

ارائه می گردد.

2-1- تعیین رخساره های الکتریکی
در این مطالعه نخست برای تعیین رخساره های الکتریکی در قسمت 
FACIMAGE نرم اف��زار ژئ��والگ الگ ه��ای ورودی از قبیل حجم 

کانی ها و تخلخل مفید برای خوشه بندی انتخاب شد و در مرحله ی بعد 
ای��ن داده ها آموزش داده شدند )شک��ل-2(. سپس با استفاده از روش 
خوشه بن��دی MRGC،خوشه بندی هایی با تع��داد مختلف و به صورت 

خودکار توسط نرم افزار مشخص گردید.

 ۲   لیست داده های ورودی برای خوشه بندی و تعریف رخساره های الکتریکی
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در میدان م��ورد مطالعه با توج��ه به متغیرهاي مخزن��ي و لیتولوژي 
سازن��د مخزني، حدود تفکیک پذیری به ترتی��ب 4 و 21 درنظر گرفته 
ش��د تا بیشترین تطابق با رخس��اره ای زمین شناسی ایجاد گردد. پس از 
مقایسه ی تعداد رخساره های سنگ شناسی در مخزن و اطمینان از تأثیر 
سنگ شناسی در کنترل کیفیت مخزنی تعداد هشت رخس��اره به عنوان 
تعداد بهینه انتخاب گردید. بنابراین رخس��اره های زائد بر این تعداد با 
ه��م ترکیب شده و در نهایت هشت رخس��اره ایجاد شد. در شکل- 3 
نمایي از این مدل با متغیرهاي ورودي و مدل رخس��اره های الکتریکی 
 MRGC اولی��ه در شکل- 4  هیس��توگرام های توزیع داده ه��ا با روش
نشان داده شده است. در نهایت رخساره های حاصل جهت استفاده در 

مدل سازی وارد نرم افزار پترل شد.
مشخصات مخزنی و زمین شناسی این رخس��اره ها به شرح زیر است 

)شکل- 5(:
 رخس��اره ی الکتریکی-1 تا 3: عمدتاً از ماسه سنگ تشکیل شده اند. 
رخساره ی-1 کمترین مقدار شیل و رخساره ی-3 بیشترین مقدار شیل 

را در می��ان انواع ماسه سن��گ دارند. بنابراین از رخس��اره ی-1 تا 3 از 
میزان تخلخل و تراوایی کاسته شده است.

 رخساره های-4و5: شامل شیل و مارن هستند. بنابراین مقدار تخلخل 
و تراوایی زیر حد برش است.

 رخس��اره های 6 ت��ا 8 : غالب��اً آهک دولومیتی هس��تند. رخس��اره ی 
آه��ک دولومیتی-7 به دلیل داشتن انیدریت زیاد نس��بت به سایر انواع 

دولومیت ها )رخساره های-6و8( کیفیت پایینی دارند.

2-2- تعیین كالس های وینلند
ب��ا توجه به نمودار وینلند چاه-1 در شکل- 6 و نتایج رخس��اره های 
الکتریک��ی، پنج گونه ی سنگی به شرح زیر در این چاه مشاهده شد که 
شامل دو گون��ه ی ماسه سنگی و سه گونه ی دولومیتی است. گونه های 
مذکور با درنظر گرفتن کیفیت مخزنی عبارتند از: ماسه سنگ متوسط، 
ماسه سنگ شیلی، دولومیت متوس��ط، دولومیت انیدریتی و دولومیت 
خوب. داده های مربوط به هر گونه ی سنگی در یک ناحیه قرار گرفته 
و با رنگ یکس��ان مشخ��ص شده اند. تنها گون��ه ی سنگی ماسه سنگ 
خ��وب در مغزه های این چ��اه مشاهده نشد که البت��ه در آنالیز چاه-2 

وجود آن مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین در قس��مت پایی��ن شکل- 6 نمودار لورن��ز اصالح شده بر 
مبنای چینه شناسی برای چ��اه-1 آمده  که ابزاری برای تأیید یا اصالح 
آنالیز اولیه ی انجام شده بر اساس روش وینلند است. در نواحی با شیب 
باالتر، جریان بیشتر است و نواحی افقی پتانس��یل چندانی برای جریان 
ندارند. ناحیه با شیب 45 درجه نشان دهنده ی اینست که ظرفیت ذخیره 
به ط��ور یکنواخت توزی��ع شده است. جدایش خط��وط نشان دهنده ی 
تغییر اندازه ی خلل و فرج21 و در واقع تغییر گونه ی سنگی است ]12[. 

    

 ۳   رخساره های الکتریکی پیشنهادی و تلفیق رخساره های مرتبط

 ۴   هیستوگرام تغییرات داده های ورودی در هر رخساره ی الکتریکی
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 يشناسنهيچ يلورنز اصالح شده بر مبنا) نمودار Bوينلند ر نمودا) A: 1-نمودارهاي چاه :6شكل 

  
سنگ سنگ خوب، ماسهمشاهده شد: ماسههاي سنگي در اين چاه گونه اين 2-بر اساس آناليز نمودار وينلند چاه

بر مبناي لورنز اصالح شده هاي وينلند و نمودار .متوسط، دولوميت انيدريتي و دولوميت خوب متوسط، دولوميت
 .اندهاي سنگي تعيين شدهيد گونهؤم 7 شكل در شناسيچينه

A 

B 

 ۶   نمودارهای چاه-A :1( نمودار وینلند B( نمودار لورنز اصالح شده 
بر مبنای چینه شناسی

 ٧   نمودارهای چاه-A :۲( نمودار وینلند B( نمودار لورنز اصالح شده 
بر مبنای چینه شناسی

 
 يشناسنهيچ يلورنز اصالح شده بر مبنا) نمودار Bر وينلند نمودا) A: 2-: نمودارهاي چاه7شكل 

  
  تخلخل- روابط تراوايي يمحاسبه -3-2

هايي شود. در بازهحاصل ميهاي مغزه سازي رفتار مخزن است كه از دادهها براي شبيهمتغيرترين تراوايي از مهم
تخلخل استفاده كرد تا با -تراوايي يرابطه يهاي تجربي براي محاسبهمغزه وجود ندارد بايد از مدل يكه داده

هاي مخزني كه كدام از گونه در اين روش براي هرداشتن مقادير تخلخل، تراوايي در آن ناحيه محاسبه شود. 
  شود.يتخلخل محاسبه م- تراوايي يرابطههاي ديگر تعيين شده، يا روش نلندويروش با استفاده از  قبالً
اوايي بر حسب تر يبراي محاسبه(Carman-Kozeny ي(رابطه 2-يرابطه از جمله هاي رياضي مختلفيمدل

  .]13[ تخلخل وجود دارد
 3 2 2 / sK F S 

          (2) 
 

B 

A 

B 

ب��ر این اساس وجود تمام گونه ه��ای سنگی تعیین شده بر اساس آنالیز 
وینلند و رخساره های الکتریکی تأیید شد.

بر اس��اس آنالیز نم��ودار وینلند ای��ن گونه های سنگ��ی در چاه-2 
مشاهده شد: ماسه سنگ خوب، ماسه سنگ متوسط، دولومیت متوسط، 
دولومی��ت انیدریتی و دولومیت خ��وب. نموداره��ای وینلند و لورنز 
اص��الح شده بر مبنای چینه شناسی در شکل- 7 مؤید گونه های سنگی 

تعیین شده اند.

2-3- محاسبه ی روابط تراوایی-تخلخل
تراوایی از مهم تری��ن متغیرها برای شبیه سازی رفتار مخزن است که 
از داده های مغزه حاص��ل می شود. در بازه هایی که داده  ی مغزه وجود 
ن��دارد باید از مدل ه��ای تجربی ب��رای محاسبه ی رابط��ه ی تراوایی-

تخلخ��ل استفاده کرد تا با داشتن مقادیر تخلخل، تراوایی در آن ناحیه 
محاسب��ه شود. در ای��ن روش برای هر ک��دام از گونه های مخزنی که 
قباًل با استف��اده از روش وینلند یا روش های دیگر تعیین شده، رابطه ی 

تراوایی-تخلخل محاسبه می شود.
مدل های ریاضی مختلفی برای محاسبه ی تراوایی بر حسب تخلخل 

.]13[  )Carman-Kozeny وجود دارد از جمله رابطه ی-2 )رابطه ی

 
 يشناسنهيچ يلورنز اصالح شده بر مبنا) نمودار Bر وينلند نمودا) A: 2-: نمودارهاي چاه7شكل 

  
  تخلخل- روابط تراوايي يمحاسبه -3-2

هايي شود. در بازهحاصل ميهاي مغزه سازي رفتار مخزن است كه از دادهها براي شبيهمتغيرترين تراوايي از مهم
تخلخل استفاده كرد تا با -تراوايي يرابطه يهاي تجربي براي محاسبهمغزه وجود ندارد بايد از مدل يكه داده

هاي مخزني كه كدام از گونه در اين روش براي هرداشتن مقادير تخلخل، تراوايي در آن ناحيه محاسبه شود. 
  شود.يتخلخل محاسبه م- تراوايي يرابطههاي ديگر تعيين شده، يا روش نلندويروش با استفاده از  قبالً
اوايي بر حسب تر يبراي محاسبه(Carman-Kozeny ي(رابطه 2-يرابطه از جمله هاي رياضي مختلفيمدل

  .]13[ تخلخل وجود دارد
 3 2 2 / sK F S 

          (2) 
 

B 

A 

B 

)2(

 Fs ،22انحن��ای هیدرولیکی τ ،تخلخل ϕ ،تراوایی K در ای��ن رابط��ه
عامل شکل23 و S سطح مخصوص24 است. استفاده از این رابطه به علت 
در اختیار نبودن متغیرهای مورد نیاز میس��ر نش��د. رابطه ی-3 نیز برای 

مدل سازی تراوایی-تخلخل استفاده می شود ]14[.
  

 .است 24سطح مخصوص Sو  23شكل عامل sF، 22هيدروليكي انحناي τتخلخل،  ϕتراوايي،  Kرابطه اين در 
سازي راي مدلنيز ب 3-يرابطه هاي مورد نياز ميسر نشد.متغيرعلت در اختيار نبودن اين رابطه بهاستفاده از 

 .]14[ دشواستفاده مي تخلخل- تراوايي
 Log k a b 

          (3) 
 

با فرمت كلي روابط  كه تخلخل استفاده شده-ابط ترواييسازي روبراي مدل 4-تواني يدر اين مطالعه از رابطه
 تخلخل سازگاري دارد.- تراوايي

bK a            (4) 
 

با  2و1-هايسنگي چاههاي گونهتخلخل براي - تراوايي يرابطه .Error! Reference source not foundدر 
 1-چاهروابط مذكور در  .شودهاي مغزه محاسبه شده تا در ساخت مدل استاتيك مخزن استفاده ده از دادهاستفا

براي  2-دولوميت انيدريتي و دولوميت خوب و در چاه متوسط، سنگسنگ شيلي، ماسهماسههاي براي گونه
  است.سنگ متوسط محاسبه شدهسنگ خوب و ماسهماسه

 

 
 2-چاهبراي ) Bو  1-چاهبراي ) A تخلخل- ييروابط تراوا: 8شكل 

  
  گيرينتيجه

هاي سنگي سازند هاي الكتريكي براي تعيين گونهروش وينلند با رخساره35Rدر اين مقاله از تلفيق شاخص 
 ايشناسي برلورنز بر مبناي چينه يو نمودار اصالح شدهشد آسماري در يكي از مخازن نفتي ايران استفاده 

A B 

)3(
در این مطالعه از رابطه ی توانی-4 برای مدل سازی روابط تروایی-تخلخل 

استفاده شده  که با فرمت کلی روابط تراوایی-تخلخل سازگاری دارد.

 .است 24سطح مخصوص Sو  23شكل عامل sF، 22هيدروليكي انحناي τتخلخل،  ϕتراوايي،  Kرابطه اين در 
سازي راي مدلنيز ب 3-يرابطه هاي مورد نياز ميسر نشد.متغيرعلت در اختيار نبودن اين رابطه بهاستفاده از 

 .]14[ دشواستفاده مي تخلخل- تراوايي
 Log k a b 

          (3) 
 

با فرمت كلي روابط  كه تخلخل استفاده شده-ابط ترواييسازي روبراي مدل 4-تواني يدر اين مطالعه از رابطه
 تخلخل سازگاري دارد.- تراوايي

bK a            (4) 
 

با  2و1-هايسنگي چاههاي گونهتخلخل براي - تراوايي يرابطه .Error! Reference source not foundدر 
 1-چاهروابط مذكور در  .شودهاي مغزه محاسبه شده تا در ساخت مدل استاتيك مخزن استفاده ده از دادهاستفا

براي  2-دولوميت انيدريتي و دولوميت خوب و در چاه متوسط، سنگسنگ شيلي، ماسهماسههاي براي گونه
  است.سنگ متوسط محاسبه شدهسنگ خوب و ماسهماسه

 

 
 2-چاهبراي ) Bو  1-چاهبراي ) A تخلخل- ييروابط تراوا: 8شكل 

  
  گيرينتيجه

هاي سنگي سازند هاي الكتريكي براي تعيين گونهروش وينلند با رخساره35Rدر اين مقاله از تلفيق شاخص 
 ايشناسي برلورنز بر مبناي چينه يو نمودار اصالح شدهشد آسماري در يكي از مخازن نفتي ايران استفاده 

A B 

)4(
ب��رای گونه ه��ای سنگ��ی  تراوایی-تخلخ��ل  رابط��ه ی   در شک��ل- 8 
چاه ه��ای-1و2 با استفاده از داده های مغزه محاسب��ه شده تا در ساخت مدل 
استاتی��ک مخ��زن استفاده شود. رواب��ط مذکور در چاه-1 ب��رای گونه های 
ماسه سنگ شیلی، ماسه سنگ متوسط، دولومیت انیدریتی و دولومیت خوب 
و در چاه-2 برای ماسه سنگ خوب و ماسه سنگ متوسط محاسبه شده است.

 5   انواع گونه های سنگی و اندیس آنها
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نتیجه گیری
در ای��ن مقال��ه از تلفیق شاخص R35 روش وینلند باروش رخس��اره های 
الکتریک��ی برای تعیین گونه های سنگی سازند آسماری در یکی از مخازن 
نفت��ی ایران استفاده شد و نمودار اصالح شده ی لورنز بر مبنای چینه شناسی 
ب��رای تصحیح و تأیید گونه های تعیین شده به ک��ار رفت. در مرحله ی بعد 

برای هر کدام از گونه ها، روابط تخلخل-تراوایی محاسبه شد و در ساخت 
م��دل استاتیک مخزن م��ورد استفاده گردید. در کل مخ��زن، سه گونه ی 
ماسه سنگ��ی و سه گون��ه ی دولومیتی مشاهده  ش��د. در مجموع اطالعات 
مغ��زه ی دو چاه در دسترس بود که هر ک��دام از چاه ها پنج گونه ی سنگی 

را پوشش می دادند. اما در مجموع تمامی گونه های سنگی مشاهده شد.

 8   روابط تراوایی-تخلخل A( برای چاه-1 و B( برای چاه-۲
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