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چكيده:
تخلخل، كميت اساسـی مورد نياز برای محاسبات حجمی مخزن و توصيف فابريك سنگ مخزن محسوب می-شود. به طور 
معمول نمودارهای تخلخل شـامل نمودارهای نوترون، چگالی، مقاومت ويژه و صوتی  هستند. امكان دارد تخلخل  بدست آمده از 
روش های مرسـوم دقيقا معادل يكديگر و يا معادل تخلخل واقعی نباشـند و آن هم به اين دليل اسـت كه ابزارهای نمودارگيری، 
تخلخل را اندازه نمی گيرند و درواقع بعضی از فعل  و انفعاالت فيزيكی بوجود آمده در چاه، محاسـبه و سـپس به تخلخل تبديل 
مي شـود ]1[. امروزه به كمك اين نمودارها همچنين می-توان نوع تخلخل را در مخازن تعيين كرد. نمودار انحراف سـرعت كه از 
تلفيق نمودار صوتی با نمودار نوترون- چگالی حاصل شـود، ابزاری اسـت كه توسط آن می توان اطالعاتی راجع به انواع تخلخل 
غالب در كربنات ها بدسـت آورد. همچنين با اسـتفاده از اين نمودار می توان توزيع فضاهای خالی دياژنتيكی را مشـخص كرد. 
ايـن روش می توانـد به منظور تخمين روند تراوايی نيز بكار گرفته شـود چرا كه نوع فضاهای خالی بر تراوايی سـنگ تأثيرگذار 
اسـت. اين نمودار با اسـتفاده از داده های نمودار Neutron-Density و Sonic به طور مصنوعی سـاخته شـده است به اين ترتيب 
كه ابتدا نمودار انحراف سـرعت سـاخته شده و سـپس از روی مقادير اين الگ و ميزان انحراف آن به چپ يا راست، نوع تخلخل 
مشـخص شـده اسـت و با توجه به نوع تخلخل غالب، زون بندی صورت گرفته و روند تراوايی به صورت كيفی تعيين می شود. به 
منظور صحت كار و ارزيابی كارآيی روش مذكور در تعيين نوع تخلخل، نتايج به دسـت آمده با تخلخل های حاصل از آناليز مغزه 
نيز مقايسـه شـده اند. اين روش بر روی سـه حلقه چاه از ميدان گازی پارس جنوبی اعمال شده اسـت. بررسی ها نشان می دهد 
تخلخل های شناسـايی شـده توسـط اين نمودار كامال با تخلخل های بدسـت آمده از مغزه مطابقت دارد، بنابراين نمودار انحراف 
سـرعت در كنار ديگر نمودارها، ابزار مناسـبی براي تعيين نوع تخلخل غالب در سنگ های كربناته است. همچنين روند تراوايی 
بدست آمده از داده های آناليز مغزه، روند حاصل از اين نمودار را به خوبی تأئيد می كند. بنابراين از اين نمودار می توان به عنوان 

يك ابزار كمكی در ارزيابی سازند استفاده كرد.
واژه هاي كليدی: تخلخل، نمودار انحراف سرعت، زون بندی، ميدان پارس جنوبی، روند تراوايی.
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مقدمه:
       تخلخل و نوع آن، پارامتر مهمی است كه سرعت صوت را 
كنترل می كند كه به موجب آن هر گونه تغيير در انواع تخلخل، 
دليل اصلی ب��رای تغييرات س��رعت در تخلخل های موجود در 

مخازن است.
بط��ور كلی مخ��ازن هيدروكربنی در ماسه س��نگها ي��ا كربناتها 
يافت می ش��وند. سيس��تم ايجاد تخلخ��ل و پارامترهای آن در 
ماسه س��نگ ها و كربنات ها كامال متفاوت اس��ت. در مقايس��ه با 
ماسه س��نگها، يك سازند كربناته پيچيدگی های بيشتری از نظر 
خ��واص مخزنی و پتروفيزيكی دارد. انواع مختلفی از تخلخل در 
كربنات ها ديده می ش��ود، در نتيجه می ت��وان گفت تخلخل در 

كربنات ها دامنة وسيع تری داش��ته و بسيار متنوع تر است ]6[. 
بطور كلی، رسوبات كربناته مستعد دگرسانی دياژنتيك فراگير و 
سريع هستند كه مينرالوژی و ساختمان منافذ درون سنگ های 
كربناته را تغيير می-دهد. هر دو پارامتر دگرس��انی دياژنتيك و 
سنگ شناسی اوليه با هم تخلخل را كنترل می كنند. هر فرآيند 
دياژنتيكی، سرعت و امپدانس صوتی )مقاوت ظاهری صوتی( را 
در مس��ير نمودار صوتی تغيير می دهد ]4[. به ويژه، فرآيندهای 
سيمانی ش��دن و انحالل ب��ه طور مداوم س��اختمان منافذ را به 
منظور بوج��ود آوردن يا از بين بردن تخلخ��ل تغيير می دهند. 
مطالعات نش��ان می دهد با افزايش ضريب سيمان شدگی مقادير 
نمودار انحراف س��رعت نيز افزايش می يابد ]5[. به دليل وجود 

كاربرد نمودار انحراف سرعت
 )Velocity Deviation Log( در تعيين نوع تخلخل

 و روند تراوايی در ميدان گازی پارس جنوبی
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ارتباط دينامي��ك بين فرآيند دياژنز، تخلخل و نوع منافذ، همه 
اين تغييرات و دگرس��انی ها باعث تغيير ويژگی های االس��تيك 
س��نگ و در نتيجه سرعت صوتی می شوند. كه نتيجة آن، دامنة 
وس��يعی از س��رعت صوت در كربنات ها )علی  رغ��م مينرالوژی 
محدودش��ان، كربناتهای خالص می توانند محدودة وس��يعی از 
سرعت موج تراكمی، Vp، از 1700 تا m/s 6600 را در بر داشته 
باشند( است. بررسی ها نش��ان می دهد كه در رسوبات كربناته، 
تركيب اوليه س��نگ و نسبت گل به دانه در تعيين سرعت موج 
صوتی مهم است. در سنگ های كربناته جوان تر، بطور مشخص، 
س��يمان ها رفتار االستيكی س��نگ ها را تغيير می دهند اما نوع 
س��يمان بيش��تر از ميزان آن، درجة سختی س��نگ و در نتيجه 
سرعت را تعيين می كند. در سنگ های كربناته قديمی، سرعت 
س��ونيك نه تنها تابعی از تخلخ��ل كل، بلكه همچنين تابعی از 
ن��وع تخلخل غالب نيز می باش��د. بررس��ی داده-های تخلخل و 
نمودار سونيك، به منظور رسم الگ انحراف سرعت، و انحرافات 
مثبت، منفی و يا صفر كه توس��ط اين الگ نشان داده می شود، 
اطالعاتی ارزش��مند در مورد فرآيندهای دياژنتيك، نوع تخلخل 

غالب و روند تراوايی در طول چاه ارائه می دهد ]4[.

روش كار:
   نم��ودار انح��راف س��رعت از تركيب نمودار صوت��ی با نمودار 
نوترون و چگالی محاس��به شود و بوسيلة آن می توان اطالعاتی 
درب��ارة انواع تخلخل های اصل��ی در كربنات ه��ا، رديابی توزيع 
فضاهای خالی دياژنتيكی و نيز پيش بينی روند تراوايی بدس��ت 
آورد. روش ترس��يم اين نمودار بدين صورت می باش��د كه ابتدا 
در نرم افزار Geolog تصحيح��ات محيطی نمودارهای نوترون و 
چگالی صورت گرفته، سپس حجم شيل )Vsh( به كمك نمودار 
GR و از طريق فرمول زير محاسبه شده و ميزان تخلخل حاصل 
از نموداره��ای نوترون و چگالی نيز از نظر تأثير ش��يل تصحيح 

شده است. 
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كه طبق رابطه فوق GRmin كمترين ميزان نمودار GR است كه 
مربوط به اينتروال های عاری از ش��يل می باشد و GRmax ميزان 
قرائت نمودار GR در اليه شيلی است. بنابراين با استفاده از اين 

رابطه، حجم شيل در هر سه چاه محاسبه شده است.   
  

  
 باشد وهاي عاري از شیل میاست که مربوط به اینتروال GRکمترین میزان نمودار  GRmin که طبق رابطه فوق

GRmax  قرائت نمودار میزانGR بنابراین با استفاده از این رابطه، حجم شیل در هر سه چاه  .در الیه شیلی است
  .محاسبه شده است

                        )2(  

  
مقادیر تصحیح شده   Nshc است کهاز نظر اثر شیل تصحیح شده نوترون طبق فرمول باال تخلخل حاصل از نمودار 

میزان قرائت نمودار   Nsh وباشد تخلخل قرائت شده نمودار نوترون می  Nنوترون و تخلخل حاصل از نمودار 
تخلخل ظاهري حاصل از نمودار چگالی محاسبه و اثر شیل  4و  3سپس از طریق رابطه  .نوترون در الیه شیلی است

  .آن حذف شده است
  

            )3(  

  
چگالی   maهمان نمودار چگالی است و   logر چگالی، نموداقرائت شده توسط تخلخل ظاهري   Daبطوریکه 

 در )g/cm3( 1.1، باشدمخزن آب شور میچگالی سیال است که در اینجا به دلیل اینکه نوع سیال  flماتریکس و 
  .نظر گرفته شده است

  :از نظر اثر شیل، تصحیح شده استتوسط فرمول زیر )   Da( ظاهريدر مرحلۀ بعد، تخلخل 
                                      

    )4(  

 2باشد بنابراین در محاسبات صورت گرفته در رابطۀ زن کنگان و داالن، ایلیت میابا توجه به اینکه نوع شیل در مخ
  .لحاظ شده است )v/v(  Dsh = 2.78و  ) Nsh = 0.247 )v/v 4و 

چگالی  - ، تخلخل نوترون) D( و چگالی ) N( نمودار نوترونتخلخل حاصل از با تلفیق  5 ز رابطۀبا استفاده ا سپس
) ND (آوریمرا بدست می:  
  

                        )5(  

  
خلخل ت .شودنمودارهاي نوترون و چگالی استفاده می در فرمول فوق از مقادیر تصحیح شدةالزم به ذکر است که 
آید که در این فرمول به جاي تخلخل سونیک، از طریق فرمول زیر بدست میصوتی همیشه  حاصل از نمودار
را از ) مصنوعی DTنمودار ( DT synدهیم و نمودار چگالی که در مرحله قبل بدست آوردیم قرار می - تخلخل نوترون

  .کنیمطریق این فرمول محاسبه می
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طب��ق فرمول باال تخلخ��ل حاصل از نمودار نوت��رون از نظر اثر 
شيل تصحيح شده است كه jNshc مقادير تصحيح شده تخلخل 
حاصل از نمودار نوترون و jN تخلخل قرائت شده نمودار نوترون 
می باشد و jNsh ميزان قرائت نمودار نوترون در اليه شيلی است. 
س��پس از طريق رابط��ه 3 و 4 تخلخل ظاهری حاصل از نمودار 

چگالی محاسبه و اثر شيل آن حذف شده است.
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بطوريكه jDa تخلخل ظاهری قرائت شده توسط نمودار چگالی، 
 rfl چگالی ماتريكس و rma همان نمودار چگالی اس��ت و rlog
چگالی سيال است كه در اينجا به دليل اينكه نوع سيال مخزن 

آب شور می باشد، )g/cm3( 1/1 در نظر گرفته شده است.
در مرحلة بعد، تخلخل ظاهری )  jDa( توسط فرمول زير از نظر 

اثر شيل، تصحيح شده است:
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برای بدس��ت آوردن س��رعت صوت در ماتريكس، ب��ا توجه به 
تركيب سنگ شناس��ی هر اينتروال و در نظر گرفتن مدت زمان 
عبور ب��رای هر كانی خالص، مدت زمان عب��ور امواج صوتی در 
ماتريكس س��نگ حاصل می ش��ود ك��ه امكان محاس��به دقيق 
آن در نرم اف��زار Geolog وج��ود دارد. اين  ن��رم افزار به جهت 
استفاده حرفه ای در حوزه ژئوفيزيك، اكتشاف و استخراج ذخاير 
هيدروكربوری همچني��ن به منظور ارزيابی پتروفيزيكی مخازن 
هيدروكربوری طراحی ش��ده است و دارای ماژول های متعددی 
برای محاس��بة بس��ياری از پارامترهای مخزنی می باشد. در اين 
 Apparent Matrix Properties مطالعه با اس��تفاده از بخ��ش
ماژول Petrophysics نرم افزار Geolog، ميزان DTma محاسبه 
شده است. مسير دستيابی به اين بخش در نرم افزار Geolog به 

صورت زير می باشد:
 Petrophysics < Parameter Picking <   
Apparent Matrix Properties

با توجه به اينكه نوع سيال آب شور می باشد، DTfl برابر 189/5 
ميكروثانيه بر فوت است]1[.

با بدست آوردن نمودار DT مصنوعی می توان از طريق رابطه7، 
سرعت را نيز بطور مصنوعی بدست آورد:
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هر اینتروال و در نظـر گـرفتن مـدت     شناسییکس، با توجه به ترکیب سنگماترر صوت دبراي بدست آوردن سرعت 

که امکان محاسبه  شودج صوتی در ماتریکس سنگ حاصل میاموا زمان عبور براي هر کانی خالص، مدت زمان عبور
زیـک، اکتشـاف و   اي در حـوزه ژئوفی به جهت استفاده حرفـه  این  نرم افزار .وجود دارد Geologافزار دقیق آن در نرم

و  استخراج ذخایر هیدروکربوري همچنین به منظور ارزیابی پتروفیزیکی مخازن هیـدروکربوري طراحـی شـده اسـت    
بخـش  بـا اسـتفاده از    در این مطالعه .باشدمی هاي متعددي براي محاسبۀ بسیاري از پارامترهاي مخزنیداراي ماژول

Apparent Matrix Properties  ماژولPetrophysics افزار نرمGeolog ،میزان DTma   مسـیر   .محاسبه شـده اسـت
  :باشدمیزیر صورت به  Geologافزار در نرمدستیابی به این بخش 

Petrophysics  >  Parameter Picking  >  Apparent Matrix Properties
  

  .]1[استمیکروثانیه بر فوت  5/189برابر  DTflباشد، با توجه به اینکه نوع سیال آب شور می
  :بطور مصنوعی بدست آوردنیز را  ، سرعت7ان از طریق رابطه تومصنوعی می DTبا بدست آوردن نمودار 

  
  

                                                               )7(  
  

میزان قرائت  ،DTlogر رابطۀ مزبور د. تعیین نمود 8 با استفاده از رابطۀتوان میرا صوت همچنین سرعت واقعی 
  .باشدنمودار صوتی بر حسب میکروثانیه بر فوت می
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به عنوان به کمک رابطۀ زیر، تی اختالف سرعت واقعی و مصنوعی، ، یا به عبار 8و  7اختالف سرعت حاصل از رابطه 
  :گرددمحاسبه می) VDL(نمودار انحراف سرعت 
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تعیین شده است که کامال  Aرسم و روند تراوایی بطور کیفی در طول چاه  Excel افزارنمودار انحراف سرعت در نرم

و به همین صورت با توجه به نتایج ) 1شکل ( هاي تراوایی حاصل از آنالیز مغزه مطابقت داردبا روند تراوایی داده
  .اندررسی قرار گرفتهدو چاه دیگر نیز مورد ب Geologافزار بدست آمده در نرم
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همچنين س��رعت واقعی صوت را می توان با استفاده از رابطة 8 
تعيين كرد. در رابط��ة مزبور DTlog، ميزان قرائت نمودار صوتی 

بر حسب ميكروثانيه بر فوت می باشد.
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اختالف س��رعت حاصل از رابط��ه 7 و 8 ، يا به عبارتی اختالف 
س��رعت واقعی و مصنوعی، به كمك رابطة زير، به عنوان نمودار 

انحراف سرعت )VDL( محاسبه شود:
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نمودار انحراف س��رعت در نرم افزار Excel رس��م و روند تراوايی 
بطور كيفی در طول چاه A تعيين ش��ده است كه كامال با روند 
تراواي��ی داده ه��ای تراوايی حاصل از آناليز مغ��زه مطابقت دارد 
)ش��كل 1( و به همين صورت با توجه به نتايج بدس��ت آمده در 

نرم افزار Geolog دو چاه ديگر نيز مورد بررسی قرار گرفته اند.
بر اس��اس پاس��خ های حاصل از نمودار انحراف سرعت، سه زون 

قابل تشخيص خواهد بود:
) 500 Vp 500(− < ∆ < + 1( زون های دارای انحراف صفر 

اي��ن زون ها انحراف اندك��ی دارند و اغلب بيانگ��ر تخلخل بين 
ذره ای )Inter Particle(، بين بلوری )Inter Crystalline( و ريز 
تخلخل ه��ا )Micro Porosity( بوده كه همة اين تخلخل ها پس 
از ته نشس��ت رس��وبات به وجود می آيند و عموما دارای ارتباط 
خوبی می باش��ند كه تراوايی بااليی را س��بب می شوند البته به 

استثناء ريزتخلخل ها كه موجب كاهش تراوايی شوند]3[.
) Vp 500(∆ > + 2( زون های دارای انحراف مثبت 

اين زونها نش��ان دهنده س��رعت های نس��بتا باال بوده و اساس��ا 
توس��ط تخلخل هايی به وج��ود می آيند ك��ه فابريك چارچوبی 
 Intra( يا درون فس��يلی )Moldic( دارند، همانند تخلخل قالبی
Fossile( ]2[. در تخلخل قالبی، انحراف مثبت نشانگر دگرسانی 
دياژنتيكی شديد است مثل انحالل يا ته نشست مواد محلول به 
صورت سيمان های پر كنندة فضاهای خالی. بطور كلی انحرافات 
مثبت، نمايانگر ماتريكس های چگال و سيمان ش��ده ای هستند 
كه بين فضاهای خالی آن ها ارتباطی وجود ندارد. همچنين اين 

زون ها تراوايی كمی را نشان می دهند.
زونهای مذكور  ) Vp 500(∆ > − 3( زون هـای دارای انحراف منفی 
اساسا س��رعت های پائين را نشان داده درحاليكه دارای تراوايی 
باال می باش��ند. اين زون ها نمايانگر اين هس��تند كه فاكتورهای 
ديگ��ری به ج��ز ليتولوژی وجود دارند كه قادرند س��رعت را در 
طول نمودار تغيير دهند. بنابراين می توان سه دليل برای توجيه 

انحرافات منفی ذكر كرد كه عبارتند از:
- ريزش ديواره چاه

- شكستگی های كوچك يا بزرگ  مقياس
- محتوای گاز آزاد

در اين مطالعه، اينتروال هايی كه ديوارة چاه در آنها دچار ريزش 
ش��ده اند قبال حذف شده اس��ت، بنابراين وجود زون های دارای 
انحرافات منفی صرفا مربوط به شكستگی ها )تخلخل شكستگی( 

و محتوای گاز آزاد می باشد.
نتايج بدس��ت آمده در جدول 1 نشان داده شده است. همانطور 
كه مشاهده می شود در هر سه چاه انحرافات صفر و مثبت بسيار 
بيش��ترند، در حاليكه زون هايی با انحراف��ات منفی به ندرت به 

چشم می خورند.
پس از ترسيم نمودار انحراف سرعت و تعيين نوع تخلخل و روند 
تراوايی همانطور كه در شكل 2 نشان داده شده است، زون بندی 
بر اس��اس انحرافات نمودار انحراف س��رعت و ن��وع تخلخل، در 
چاه C صورت گرفته اس��ت و با مي��زان تراوايی حاصل از آناليز 
مغزه مقايسه شده است. همانطور كه در شكل مشاهده می شود 
زون های دارای انحراف مثبت كمترين تراوايی و زو ن های دارای 
انحراف صفر تراوايی بااليی را نشان می دهند. در چاه C انحرافات 

منفی مشاهده نشده است.
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.A شكل 1- نمودار انحراف سرعت و تغييرات روند تراوايی در چاه

جدول 1- نتايج بدست آمده از نرم افزار Geolog جهت تعيين سرعت واقعی )Vpreal(، سرعت مصنوعی )Vpsyn( و نمودار 
انحراف سرعت )Vp∆( در هر سه چاه مورد مطالعه.

Well Name Range Vpreal (km/s) Vpsyn (km/s) ∆Vp (m/s)

WELL A

Min. 3/1255 3/2208 -896/517
Avg. 5/5774 5/1037 473/6437
Max. 6/9095 6/2695 2354/816

WELL B

Min. 3/7460 3/0598 -579/503
Avg. 5/6035 5/0811 522/4875
Max. 6/7026 6/2508 1602/707

WELL C

Min. 4/0931 3/3704 -421/894
Avg. 5/7482 5/1261 622/1336
Max. 6/6985 6/1757 1987/688
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