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 چکیده  

نمونه ها بر حسب   نفوذپذيریو    تخلخلنمونه های سنگ مخزن با اندازه گیری    خواص پتروفیزيکیپديده هیسترسیس  

هايی مانند تزريق و ذخیره سازی گاز در تناوب های زمانی مختلف بدست می آيد. اين پديده در پروژهمخزن   موثرفشار  

اهمیت خاص دارد. زيرا در توالی های مختلف تزريق و برداشت گاز از مخزن باعث بارگذاری و باربرداری سنگ مخزن 

بینی  ص تعیین بازه زمانی مناسب برای تزريق، فشار و نرخ مناسب تزريق گاز و پیشخواهد شد. لذا اين سناريو )در خصو

 های زمانی مختلف ( دارای کاربرد می باشد. مخاطرات احتمالی در بازه

اندازه گیری شد. سپس نمونه   (پام۳۶۰۰موثر مخزن )نمونه پالگ در فشار    ۳تعداد    نفوذپذيریتخلخل و    مطالعهدر اين  

آزمايش قبل تکرار گرديد.    ار گرفت. اندازه گیری مطابق فشارقر  بیست روزبه مدت  فشار موثر مخزن   ابتها تحت بار ث

محیط قرار داده و آزمايش تکرار شد و مشاهده گرديد که با افزايش   ها در طی سه مرحله در شرايط فشار  سپس نمونه

 نفوذپذيریهیسترسیس تخلخل و  مدل مناسب  افزايش تدريجی دارند.     نمونه ها    نفوذپذيریو    زمان استراحت، تخلخل

بررسی  با    ارايه شده است.کربناته    نمونه  ۳برای  اولیه خواص پتروفیزيکی  های استراحت و مقادير  روز    بر حسبنمونه ها  

نمونه   نفوذپذيریاولیه  برای رسیدن به مقدار  و  روز    ۶۵تخلخل حدود  اولیه  رسیدن به مقادير  برای    ،ی ارايه شدههامدل

 . نمی رسنداه به مقدار اولیه گ در حالت آزمايشگاهی هیچ اما  زمان الزم است.روز  ۲۰۰حدود ها 
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Abstract 

 

The hysteresis phenomenon of petrophysical properties of reservoir rock samples is obtained 
by measuring the porosity and permeability of the samples in terms of effective reservoir pressure 
at different time intervals. This phenomenon is particularly important in projects such as gas 
injection and storage. Because, in different sequences of injection and withdrawal of gas from the 
reservoir will cause loading and unloading of the reservoir rock. Therefore, this scenario is 
applicable (determining the appropriate injection time, pressure and gas injection rate and 
predicting potential hazards at different time intervals). 

In this study, porosity and permeability were measured in 3 plug samples at the effective 
pressure of reservoir (3600 psi). The samples were then subjected to effective reservoir pressure 
for twenty days. Measurements were repeated according to the previous experiment. 

The samples were then placed under ambient pressure for three steps and the experiments were 
repeated and it was observed that by increasing the relaxation time, the porosity and permeability 
of the samples increased gradually. 
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A suitable model of porosity and permeability hysteresis of the samples in terms of rest days 
and initial values of petrophysical properties for 3 carbonate samples is presented. 

By examining the presented models, it takes about 65 days for the initial porosity values and 
about 200 days for the initial permeability of the samples. But in the laboratory, they never 
reach their original value. 
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 مقدمه  1

  شکل   در   که  گونه  داد همان  خواهد  شکل  تغییر  تنش  برابر  در  سنگ  نمونه  ،سنگ  گرفتن  قرار  فشار   تحت   هنگام  رد

  بودن   باال  بیانگر  که  باشد  می  بارگذاری  مراحل  ساير  از  کمتر(  Aقسمت  )  ابتدا  در  نمودار  شیب،  می شود  ( مشاهده1)

  ثابت  تقريبا  حالت  يك  به  نمودار  شیب،  مقدار   يك  به  تنش  رسیدن  از  پس .است  تنش  افزايشبه    نسبت  کرنش  تغییرات

  تنش   و  کنیم  عکس  بر  را  سنگ  روی  بر  فشار  افزايش  چرخه،  آزمايش  اتمام  از  پس  که  صورتی  در(.  Bقسمت  )می رسد  

  حالت   در  را  تنش   برحسب  کرنش   افزايش   روال  کرنش، - منحنی تنش،  دهیم  بتدريج کاهش   را  سنگ  روی   بر  شده   وارد

 ( 1فشار )بارگذاری  اعمال  حالت  در  سنگ  رفتار  نمودار  خوانی  هم  عدم  به  منجر  که  پديده  اين  به.  داشت  نخواهد  فشردگی

 .(۱۹۷۹ ،اوهاکل و نو)   ندنام  می سنگ 3هیسترسیس   پديده است (2فشار )بار برداری رفع و

   
                                               

 
  .(۱۹۷۹ ،او)هاکل و نو  نمونه ماسه سنگی با هیسترسیس باالتنش  - تغییرات کرنش  :1شکل 

 اين ،  باربرداری  فرآيند هنگام  . دهند می  شکل  تغییر  و  ساختار  تغییر  از خمیره سنگ  نقاطیسنگ    بارگذاری  هنگام   در

.  محلی شود، باشند   کرنش   افزايش   باعث  که  باربرداری باالتری  میزان  نیازمند   و  نکنند  آزاد  کرنش دوباره  است  ممکن  نقاط

 بازگشت  عدم به علت    که  نمی گردد   بر  اولیه  حالت   به   کرنش   میزان،  تنش  کامل  حذف   باربرداری و  بازگشت  هنگام  در

 باربرداری اين  در  که  بارگذاری است  هنگام  سنگ  در  خزش  ايجاد  از  ناشی نیز    ديگر  دلیل،  می باشد  هادانه  وخمیره    حالت

طور شاخصی به پارامترهايی مثل میزان میزان بزرگی اثر هیسترسیس در سنگ به    . هستند  پاپرجا   همچنان  ها  خزش

اولیه مخزن، تغییرات فشار منفذی و عمق مخزن بستگی دارد  تحکیم يافتگی و سیمان شدگی     سنگ مخزن، فشار 

 ( ۲۰۰۴ ،)هالت و همکاران

مخازن زيرزمینی ذخیره سازی گاز طبیعی به دلیل نوع استفاده از آن ها به شکل تزريق گاز در زمان مشخص و برداشت  

رار می گیرند که اين امر ممکن است باعث تغییر پارامتر ق  متوالیگاز در مواقع نیاز تحت شرايط بارگذاری و بار برداری  

_____________________________________________________________________________________ 
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3ysteresisH  
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  های پتروفیزيکی سنگ شود.
به بررسی اثر فشار روی نفوذپذيری پرداختند. آنها مطالعاتشان را به گونه ای    2015و همکاران در سال    شیرانگ

ند. ايشان يك روش  را پس از فشرده شدن سنگ های سفت حاوی نفت اندازه گیری نماي  نفوذپذيریمتمرکز کردند تا  

دهد که با گذشت  موثر سیال تحت شرايط تنش مخزن را ارائه نمودند. نتايج نشان مینفوذپذيری  برای اندازه گیری  پايدار  

 ثابت، کاهش می يابد.  موثر مخزن تحت يك تنش  نفوذپذيریزمان 

و تخلخل می توان برای طراحی مناسب عملیات شکاف هیدرولیکی چند مرحله    نفوذپذيریسیس  از اطالعات هیستر

 . (۲۰۱۶ ،)تکلو و همکاران کرد.ای و طراحی ايجاد شکاف مجدد در سازند های کم تراوای غنی از مواد آلی استفاده  

 

 روش تحقیق      2

پالگ  نمونه    ۳تعداد    ، نفوذپذيری  و  نظیر تخلخلبه منظور بررسی اثر هیسترسیس خواص پتروفیزيکی سنگ مخزن  

   آنها بوسیله دستگاه پتروفیزيکی  تحت تنش قرار داده و پارامترهای  (  ۱جدول)  مختلف  نفوذپذيریو  سنگ مخزن با تخلخل  

CMS-300 ند اندازه گیری شد . 

اندازه گیری    پام  10000سیال منفذی گاز هیلوم و فشار قابل تامین تا    با نمونه را    12در هر سری حداکثر    دستگاه اين  

  ( درصد  40تا    01/0بازه  در  )يك سیستم خودکار تخلخل  و  در دمای اتاق  اندازه گیری ها  کلیه  اين دستگاه   در   .می نمايد 

و  همه جانبه مساوی  در فشارهای روباره  میلی دارسی(    ۵۰۰۰الی    ۰۱/۰)بازه    معادل هوا در فشار متوسط  نفوذپذيری  و

   .نمايد   میگیری اندازهرا اينچ  4تا ها  طول مغزه بااينچ  5/1های به قطر رای مغزهپام ب 10000الی  ۵۰۰متوالی از 

 محیط  شرايطدر  کی نمونه های کربناته زيمشخصات پتروفی .۱جدول  

 شماره نمونه  تخلخل ) درصد(  )میلی دارسی(   نفوذپذيری

1.07 20.01 1 
0.476 11.42 2 
0.068 6.10 3 

گردد.  نمونه ها آمده است. همانگونه که مشاهده می  نفوذپذيریشرح مراحل اندازه گیری مقادير تخلخل و  (  ۲در جدول )

(.  B)مرحلهمی گیرد.روز در شرايط فشار موثر مخزن قرار    ۲۰نمونه ها به مدت     ،(Aپس از اندازه گیری اولیه)مرحله 

  ، (Cروز)مرحله ۵فشار محیط به مدت رطوبت( و جذب درجه برای جلوگیری از  ۳۰با دمای ) در آون  سپس نمونه ها در

هر يك از اين سه مرحله اندازه . و در انتهای  می گیرد( در شرايط استراحت قرار  Eروز)مرحله  ۴۰  ( و Dروز)مرحله   ۲۰

   صورت گرفت. نفوذپذيریگیری تخلخل و 

با بررسی تغییرات تخلخل ند.  ها نشان می دهرا در مراحل مختلف اندازه گیری    نفوذپذيریمقادير تخلخل و    ( ۳در جدول )

( ارايه  ۲( و )۱بصورت معادله های )برای هر يك از دو پارامتر مدل مناسب کار در مراحل مختلف نمونه ها  نفوذپذيریو 

 نفوذپذيری و    تخلخلمقدار بازيابی و اين معادله  است.  ارايه شده  (    2y=a+bx+cx)  مدلبصورت   تمعادالاين  شده است.  

برای نمونه های  با توجه به مدل های ارايه شده   د.  ناستراحت نشان می دهبر حسب روز های  را  طالعه  نمونه های مورد م

و     ۶۵حدود به ترتیب خود شرايط اولیه نمونه ها به  نفوذپذيریبازيابی تخلخل و تعداد روز های الزم برای مورد مطالعه  

 محاسبه شده است.روز  ۲۰۰

∅𝐷𝑎𝑦 = 0.95 × ∅0 + 0.0001 × ∅0 × 𝐷𝑎𝑦 + 0.00001 × ∅0 𝐷𝑎𝑦2           (1) 

𝐾𝐷𝑎𝑦 = 0.60 × 𝐾0 + 0.00167 × 𝐾0 × 𝐷𝑎𝑦 + 0.0000015 ×  𝐾0 × 𝐷𝑎𝑦2         (2) 
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 ها نمونه   نفوذپذيریمقادير تخلخل و  شرح مراحل اندازه گیری  .۲جدول  
 شرح مراحل کار  مرحله 

A پام ۳۶۰۰موثرفشار اولیه نمونه در  نفوذپذيریتخلخل و   اندازه گیری   

B  صورت گرفت.  نفوذپذيریتخلخل و اندازه گیری فشار اين پام قرار گرفت سپس در  ۳۶۰۰روز تحت فشار هیدرواستاتیك  ۲۰نمونه 

C  صورت گرفت. نفوذپذيریتخلخل و اندازه گیری   پام ۳۶۰۰موثرفشار یط قرار گرفت سپس در شرايط فشار محدر روز  ۵نمونه 

D  صورت گرفت. نفوذپذيریاندازه گیری تخلخل و   پام ۳۶۰۰موثرفشار روز در شرايط فشار محیط قرار گرفت سپس در  ۲۰نمونه 

E  صورت گرفت. نفوذپذيریاندازه گیری تخلخل و   پام ۳۶۰۰موثرفشار روز در شرايط فشار محیط قرار گرفت سپس در  ۴۰نمونه 

 

 پام   ۳۶۰۰موثر در فشار ۱نمونه شماره   نفوذپذيریتخلخل و  مقادير  .۳جدول  
۳نمونه شماره   ۲نمونه شماره    ۱نمونه شماره     

 نفوذپذيری  مراحل کار 

 )میلی دارسی( 

 تخلخل 

)درصد(    

 نفوذپذيری 

)میلی دارسی(    

 تخلخل  

 )درصد( 

 نفوذپذيری 

)میلی دارسی(    

تخلخل  

 )درصد( 

      0.036       4.86      0.302 10.61     0.765 18.82 A 

0.004 4.23 0.206 9.54      0.452 17.49 B 

0.008 4.31 0.219 9.68      0.493 17.59 C 

0.012 4.45 0.235 9.9      0.510 17.78 D 

0.022 4.58 0.257 10.12      0.600 18.17 E 

 

 گیری نتیجه      3

 افزايش تدريجی دارند.    نمونه ها    نفوذپذيری که با افزايش زمان استراحت، تخلخل و    می گردد در اين مطالعه مشاهده   •

نمونه ها بر حسب روز های استراحت و مقادير اولیه خواص پتروفیزيکی    نفوذپذيری مدل مناسب هیسترسیس تخلخل و   •

 ارايه شده است.    2y=a+bx+cx  عادله بصورت م 

 نمونه های مورد مطالعه را بر حسب روز های استراحت نشان می دهد.     نفوذپذيری و  مقدار بازيابی تخلخل    ه ل اين معاد  •

  نفوذپذيری برای رسیدن به مقدار  و  روز    ۶۵حدود  تخلخل  رسیدن به مقادير اولیه  الزم برای  زمان  با استفاده از اين مدل   •

اولیه نخواهند   دير ا به مق  نفوذپذيری تخلخل و پارامتر دو  آزمايشگاه هیچگاه در هر چند  . نیاز است روز   ۲۰۰حدود اولیه 

 . رسید 
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