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 چکیده  

فیزيك  مبنایژئوفیزيکی    ی روشسنگی  الگوی  پالت  بر  مختلف    (cross-plot)  کراس  که  یالرزهنشانگرهای  در   است 

، خواص کشسانی محاسبه و  های فیزيك سنگیا استفاده از مدلب،  درواقعرود.  کمی خواص مخزنی به کار می  بینیپیش

از   بايستی سنگی در مخازن کربناته،  الگوی فیزيك  ساختبرای    .بینی شودتا خواص مخزنی پیش  گردد می  ترسیم  الگو

  ایکشسانی و لرزهخواص بر را  شکل منافذ و تخلخل ،اشباع اثرگذاریکه  کرد استفاده سنگیهای فیزيكمدلگروهی از 

بگیر  سنگ نظر  در  ندر  ايران  ، پژوهشاين  د.  کربناته  مخازن  از  يکی  پیچیده    برای  منفذی  هندسه  الگوی    ،داردکه 

  ان اندازه تخلخل و شکل منفذیتو، میو از طريق الگو  خواص آکوستیكبا داشتن مقادير  .  شده استساخته سنگی  فیزيك

خواص مخزنی توسط    بینیپیشصحت    میزان  ،مقاطع نازک  نگارهای پتروفیزيکی و تصاوير  با استفاده ازبینی کرد.  را پیش

شکل  دهد که  نشان می  شده  گیریهای اندازهبا داده  بینی صورت گرفته طابق پیشت.  است  شده یبررس  شدهساخته   الگوی

 . است شدهف یتوصی درستبه موردمطالعهبرای مخزن کربناته  منافذ و هندسه 
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Abstract 

The rock physics template (RPT) is a geophysical methodology constructed from the cross-plot 

and is used in the quantitative estimation of reservoir characteristics. Elastic properties are 

calculated by using rock physics models, rock physics template is developed and then reservoir 

parameters are predicted. For rock physics template building in carbonate reservoirs, rock physics 

models that consider the effect of saturation, porosity & pore geometry on seismic and elastic 

properties must be used. In this paper, the rock physics template was built for one of the Iran’s 

carbonate reservoir with complex pore geometry. By knowing acoustic properties, porosity and 

pore geometry could be predicted through rock physics template. The accuracy of reservoir 

properties prediction by rock physics template was checked out using petrophysical logs and thin 

section images. The matching of the predicted properties with measured data shows that the pore 

type geometry is characterized correctly.   
 
Keywords:  carbonate reservoirs, rock physics template, pore geometry, porosity, reservoir 

properties prediction. 
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 مقدمه      1

ترکیب سنگ  فیزيكعلم   مانند تخلخل،  اصلی سنگ  ژئوفیزيکی و خواص فیزيکی  رابطه بین مشاهدات  ، شکل  سنگ 

شناسی و نوع سیال منفذی  خواص سنگخواص مخزنی مانند تخلخل،  .  دهدو محتوای منافذ سنگ را نشان می  منفذی

ای  سرعت لرزهطور مستقیم يا غیرمستقیم بهها بهخوبی شناخت، زيرا اين پارامتر سنگ بهتوان به کمك علم فیزيكرا می

ای های لرزهسنگی بین پارامتر های فیزيكمدل  (.2009،  ديوورکینو    وکرجیسازندهای زيرسطحی حساس هستند )م

برقرار میاندازه ارتباط  اين مدلگیری شده و خواص سنگ و سیال  از  استفاده  با  را  ها میکنند.  توان خواص کشسانی 

به خواص کشسانی سنگ    های موجود پرداخت.بینی خواص سنگ مخزن با استفاده از دادهه و به پیشسازی کردشبیه 

. سنگ کربناته که معموالً بیش  (2010)آوست و همکاران،    یکروسکوپی منافذ بستگی داردمی به ساختار  توجهقابل  میزان

مدل    استفاده ازبرای توصیف مؤثر مخازن کربناته،    منفذی داشته، ساختار هندسه منافذ آن پیچیده است.   شکلاز دو  

 . (2009)ژو و پاين،  را در نظر بگیرد ضروری است ال منفذیشکاسنگی که تمامی فیزيك

سنگی هستند.  فیزيك(  attribute)گرنشاننمايانگرهای بصری از رابطه بین دو يا چند    ( cross-plots)  های ترسیمینمودار 

  افته ي  توسعهيك روش ژئوفیزيکی است که از نمودارهای ترسیمی    RPT  (rock physics template)يا  سنگی  الگوی فیزيك

به کار می از مدل.  رودو در تفسیر کمی خواص مخزنی  های فیزيك سنگی موجود، خواص کشسانی سنگ  با استفاده 

 (.  2004)اودگارد و آوست،  بینی شودتا خواص مخزنی پیش شده رسم  فیزيك سنگیالگوی محاسبه و 

 سنگی الگوی فیزيكتعدادی  ،  جنوب غرب ايران  یهادانیميکی از  برای سازند مخزنی سروک متعلق به  در اين پژوهش،  

بینی کرد.  را پیش  اع ، اندازه تخلخل و اشبهندسه منفذیچون  هم    تا بتوان از طريق آن خواص مخزنی  ه استشدساخته 

بینی شکل و  آورده شده که اين الگو به پیش  فوق  برای مخزن  شدهساختهسنگی  در اين مقاله يکی از الگوهای فیزيك

با    .بوده که نفت سنگین دارد  با جنس کربناته  آهكسنگ  ،موردمطالعهپردازد. سازند  ساختار فضای متخلخل سنگ می

داده به  سروهای موجود،  توجه  میدانسازند  اين  در  با    آهك سنگ  ،ک  تیره  با  بوده    مانند رس  ی هادانهخاکستری  که 

 . رسد یم یکون یلیس یهابا گره م یعظ دیسف یآهك گچو از باال به سنگ داکردهی تقاطع پ  نيینازک در پا یهامارن
 

 روش تحقیق      2

های موجود در میدان برای مطالعه سازند مخزنی سروک انتخاب شد. اين چاه مجموعه کاملی از نگارهای  يکی از چاه

 1شکل    را داراست.XPL و    PPLتوسط میکروسکوپ الکترونی در نور    شدهبرداشتتصاوير مقاطع نازک  پتروفیزيکی و  

در اين شکل به ترتیب از چپ    دهد.را در محدوده سازند مخزنی سروک نشان می  موردمطالعهچاه  نگارهای پتروفیزيکی  

.زمان گذر  P  )p(V  3.سرعت موج تراکمی  P  (onicS-P)  2.زمان گذر موج صوتی  1شود:  به راست نگارهای فوق مشاهده می

. ((GR. گاما  Sw))  8.اشباع آب  Rho))  7  .چگالی 6  (Phi).تخلخل  S  5.سرعت موج برشی  S  (S-Sonic)  4  صوتی  موج

ساختار منافذ   به منفذی و نوع سیال سازند عالوه بر جنس شود، مشاهده می S  و  Pنگارهای سرعت موج  ی که درتغییرات

دارد و ساختار سنگ را   یگرد شدگای، تمايل به  ای و حفرهدانهشکل منافذ قالبی، درون  یطورکلبهوابستگی دارد.    نیز

دهد. از سوی ديگر  ای در سنگ را افزايش میتر نموده و سرعت لرزه ای دارد محکم دانهنسبت به حالتی که تخلخل بین 

کنند )ژو و پاين،  سنگ را ضعیف می  ند و ساختارهای بسیار کوچك، اغلب مسطح هستمنافذ بسیار ريز مانند شکستگی

(. با توجه به نگارهای چگالی و گاما، سازند سروک عمدتاً از جنس کلسیت بوده اما در بعضی نقاط مقاديری از رس 2009

دهد که در بعضی اعماق کیفیت مخزنی خوب بوده و در بعضی  نگارهای تخلخل و اشباع نشان میشود.  نیز در آن ديده می

ای از اعماق تولید بسیار  سازند مخزنی سروک در بازه  جهیدرنتمخزن کیفیت کمی داشته و اشباع نفت آن کم است.    ، نقاط

 ها تولید نفت مطلوبی ندارد.  خوبی داشته و در بعضی بازه

های موجود محاسبه کرده و سپس اثر سنگی بايد خواص کشسانی سنگ را با استفاده از مدلبرای رسم الگوی فیزيك 

 -Voigt-Reuss)  هیل- روس-مدل میانگین وويتابتدا با استفاده از  تغییرات خواص مخزنی را بر روی آن بررسی کرد.  

Hill average)  از کانیدر اين مطالعه  که  های کشسانی حجمی و برشی ماتريکس يا زمینه سنگ  مدول های  متشکل 

  (DEM)(. سپس با استفاده از مدل محیط مؤثر ديفرانسیلی  1952)هیل،    شده استمحاسبه  باشد،میکلسیت و رس  
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خشك با در نظر گرفتن اشکال مختلف  های کشسانی سنگ  مدول(  Analytical differential effective mediumتحلیلی )

نی سنگ اهای کشسبا استفاده از مدل گاسمن مدول  تيدرنها(.  2011لی و ژانگ،  )  است  آمدهبه دستهندسه منفذی  

از سیال محاسبه شده )گاسمن،  شده است های تراکمی و برشی سنگ اشباع محاسبهسرعت   جهیدرنت( و  1951اشباع 

 . (2009)موکرجی و ديوورکین، 

 

 
.زمان    .1شود:  نگارهای پتروفیزيکی چاه مورد مطالعه در محدوده مخزنی سروک. از چپ به راست به ترتیب نگارهای فوق مشاهده می  . 1شکل  

 (Phi).تخلخل  S  5.سرعت موج برشی  S  4)-(S  Sonic  .زمان گذر موج صوتیV  3)P  )p.سرعت موج تراکمی  P  (Sonic-P)  2گذر موج صوتی  

   (.(GR. گاما  Sw) ) 8.اشباع آب Rho)) 7.چگالی 6

 

در    (α)با مقادير متغیر نسبت ظاهری منفذ  (  φ)تخلخل    برحسب(  pV)سنگی سرعت تراکمی  الگوی فیزيك  2در شکل  

اين الگو برای  است.    شدهساخته  مورد مطالعهبرای مخزن سروک چاه    درصد اشباع از نفت باشد،   100حالتی که مخزن  

برای گیرد.  اندازه تخلخل بلکه شکل آن را نیز در نظر می  تنهانه،  موردمطالعهسرعت تراکمی در مخزن کربناته    محاسبه

سرعت    αکاهش يافته و برای يك تخلخل خاص با افزايش مقدار    Pخاص، با افزايش مقدار تخلخل سرعت موج    αيك  

سنگی  توان از طريق اين الگوی فیزيك میو تخلخل    Pسرعت موج    در صورت معلوم بودن مقدار  يابد. افزايش می  Pموج  

   . بینی کردرا پیش تخلخل سنگهندسه ل و شک

های نگار  داده.  1  ند:اضافه شد  های زير به آنداده  ،شدهساختهسنگی  بینی الگوی فیزيكسنجش صحت پیش  منظوربه

نازک.  2  .باشدمی  اشباع آب  اديرمق  برحسبها  آن  بندیرنگ  که  Pموج  سرعت    وتخلخل    پتروفیزيکی   تصاوير مقاطع 

  2در شکل    اند. گیری شدهنمونه  عمق متفاوت  5  که ازXPL و    PPLدر نور    توسط میکروسکوپ الکترونی  شدهبرداشت 

ای های لرزهدهنده اثرگذاری شکل منافذ بر روی سرعتکه اين امر نشان  اندشدهشدت پراکندهتخلخل به  و های سرعت  داده

  است.   α<1>0.01  چاه در محدوده  نيمنفذ ا  ینسبت ظاهر  ريمقاد  پیچیده و  مورد مطالعههندسه منافذ در چاه    است.

با  کند.  بینی میپیش  αدر داخل آن، يك    شدهواقعهای نگار پتروفیزيکی  برای هر يك از نقاط داده  شدهساخته الگوی  

سنگی ها در الگوی فیزيكمکان آن  است،  مقاطع نازک در عمقی که متعلق به  و تخلخل    Pموج  توجه به مقدار سرعت  

قرارگیری  جهیدرنتشود.  می  مشخص به مکان  توجه  الگو،  با  در  پیش  مقاطع  تطابق شکل  شود.  بینی میشکل منفذی 

برای  را    آن، صحت  سنگیهای پتروفیزيکی در داخل الگوی فیزيك قرارگیری داده و  با مقاطع نازک    شدهینیبشیپ تخلخل  
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را در  توان شکل منفذی و نوع تخلخلبا استفاده از نسبت ظاهری منفذ میکند. تأيید میبینی نسبت ظاهری منفذ پیش

 بینی کرد. اين مخزن کربناته تشخیص داده و کیفیت مخزن را پیش

 

 
محدوده مخزنی سروک  برای ( αبا مقادير متغیر نسبت ظاهری منفذ )  (φتخلخل ) برحسب(  pVالگوی فیزيك سنگی سرعت تراکمی ). 2شکل  

و تصاوير مقاطع نازک به الگوی   بوده  آب ر اشباعادي مق  برحسبها  آن بندی رنگکه های نگار پتروفیزيکی . دادهدر چاه مورد مطالعه

 . اندشدهاضافهسنگی فیزيك

 

 گیری نتیجه      3

بینی شکل و ساختار  پیششده است تا جهت  ساخته  موردمطالعهسنگی برای مخزن  در اين پژوهش، چندين الگوی فیزيك

  نشان داد در اين پژوهش  شدهارائهسنگی  ی فیزيك الگويك مثال،    عنوانبهقرار گیرد.    مورداستفادهفضای متخلخل سنگ  

حفره  مقدار  که  با  متخلخل  مقدار    αهای  با  منافذ  و    αباال،  مقدار    شکستگیمتوسط  سروک   αبا  مخزن  در  کوچك 

به نسبت ظاهری    ، توزيع سرعت در مخزن ناهمگن کربناته، عالوه بر تخلخل و اشباع  درنتیجه موجود است.    موردمطالعه

 ی بلورنیبای و  دانه ای، درونمانند شکستگی، قالبی، حفره  ایسنگ کربناته ساختار منافذ پیچیدهمنفذ نیز بستگی دارد.  

توان عالوه بر اندازه تخلخل، شکل  می شدهساختهی گذارد. با استفاده از الگویر میی کیفیت مخزنی آن تأثکه بر رو رددا

 .  به ارزيابی کیفیت مخزن پرداخت جهیدرنتبینی کرد و و هندسه آن را نیز پیش
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