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 چکیده

در اکتشافات هیدروکربنی و  مسائلیکی از پپیچیده ترین و مهم ترین از جمله تراوایی پیش بینی ویژگی هاي مخزن 

نفوذپذیري شاخصی است که بیانگر تراوایی یا  .نقش حیاتی در توصیف مخزن ایفا می کند و توسعه میادین است

 سهولت جریان یک سیال از میان یک ماده است و در مهندسی نفت به صورت توانایی یک سنگ متخلخل در عبور نفت

یک سنگ متخلخل الزاماً تراوا نیست و نفوذپذیري نشان دهنده ارتباط فضاهاي خالی و . و یا گاز تعریف می شود

تراوایی حاصل از ریز شکستگی هاي مخزن یکی از انواع مهم تراوایی است  .سهولت جریان سیال در بین این فضاهاست

براي شبیه سازي تراوایی . سازي آن مهم می باشد و نقش مهمی در میزان بهره وري مخزن دارد براي همین شبیه

شکستگی ها نیاز به بدست آورد مدل شکستگی ها مخزن می باشد، این کار با استفاده از الگ تصویري شکستگی و 

در این تحقیق ابتدا مدل . داده هاي لرزه اي و نشانگرهاي مناسب با استفاده از روش ردیاب مورچه قابل انجام می باشد

نتایج نهایی نشان داد . ی مخزن بدست آمده و میزان تراوایی حاصل از آن در سه جهت مختلف شبیه سازي شدشکستگ

که با راستاي تکتونیکی گسلش و  می باشدبیشترین مقدار  Zکه میزان تراوایی شکستگی شبیه سازي شده در راستاي 

 .می کندده را تایید درستی و قابلیت اعتماد مدل بدست آم کهتطابق دارد شکستگی منطقه 

  .نشانگرهاي لرزه اي، نگار چاه، شکستگیداده لرزه اي، ، تراوایی :واژه هاي کلیدي
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Abstract 
Predicting the characteristics of the reservoir, including permeability, is one of the most 
complex and important issues in hydrocarbon exploration and field development, and plays a 
vital role in describing the reservoir. Permeability is an indicator of the ease of flow of a fluid 
through a material and is defined in petroleum engineering as the ability of a porous rock to pass 
oil or gas. A porous rock is not necessarily permeable, and permeability indicates the 
relationship between vacant spaces and the ease of fluid flow between these spaces. The 
permeability resulting from small reservoir fractures is one of the important types of 
permeability and plays an important role in the productivity of the reservoir, so its simulation is 
important. To simulate the fractured permeability, it is necessary to obtain the reservoir fracture 
model. This can be done using fracture image log and seismic data and appropriate attributes 
using ant tracking method. In this study, first the reservoir fracture model was obtained and the 
resulting permeability was simulated in three different directions. The final results showed that 



  

 

the permeability of the simulated fracture in line Z is the highest value, which is consistent with 
the tectonic direction of the fault and fracture in the region, which confirms the accuracy and 
reliability of the obtained model. 
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  مقدمه   1

مخزن، درصد نفت و گاز قابل تراوایی پارارمتري حیاتی است که اطالعات با ارزشی از جمله درصد نفت و گاز موجود در 

استحصال، تکمیل چاه و مدریت مخزن، برآورد اکتشافات آینده و طراحی مناسب و کافی تجهیزات اکتشافی توسط 

تخمین تراوایی می توان به روش هایی از جمله برآورد از روي نگار هاي  براي .تعیین این پارامتر مشخص می شوند

دقیق ترین روش براي . )2001آیان و همکاران، ( و تست هاي چاه اشاره کرد سرچاهی، اندازه گیري از روي مغزه

تعیین نفوذپذیري آنالیز مغزه در آزمایشگاه است که با استفاده از قانون دارسی نفوذپذیري را محاسبه می کنند که البته 

ونه مغزه در آزمایشگاه از گاز براي اندازه گیري نفوذپذیري از روي نم. )1986وندت، ( روشی پرهزینه و زمان بر است

زیرا این گاز کمترین واکنش را با سنگ دارد و به راحتی قابل . خشک به عنوان یک سیال استاندارد استفاده می شود

اعمال رگرسیون هاي خطی بین داده هاي نفوذپذیري و تخلخل مغزه و یا فرمول هاي تجربی بدست  .استفاده است

 براي محاسبه نفوذپذیري مرسوم اند) معموال تخلخل، حجم شیل و اشباع آب(تلف آمده توسط پاسخ نگار هاي مخ

این نوع روابط به کار گرفته شده اگرچه . این فرمول هاي تجربی تنها به طور محلی به کار می روند. )2006سنگوپتا، (

وونگ و همکاران، ( اده نیستنددر مخازن ماسه سنگی با موفقیت همراه بوده اند ولی براي سازندهاي ناهمگن قابل استف

2010(.  

براي مدل سازي سه بعدي تراوایی عالوه بر داده هاي چاه نیاز به استفاده از داده هاي لرزه اي و نشانگرهاي مناسب می 

این تراوایی می تواند با استفاده از مدل سازي تخلخل انجام پذیرد و هم می تواند با استفاده از مدل شکستگی ها . باشد

براي بدست آوردن تراوایی شکستگی، ابتدا مدل شکستگی مخزن با استفاده از داده هاي الگ تصویري . ست آیدبد

شکستگی و نگارهاي چاه در محل چاه بدست می آید، سپس با استفاده از نشانگرهاي مناسبی که قابلیت شناسایی ریز 

در مرحله بعد با استفاده الگوریتم ردیاب . )2001، سان( گسل ها از روي داده هاي لرزه اي را دارند تفکیک می شوند

نهایتاً، از روي مدل شکستگی بدست آمده . مورچه مدل شکستگی سه بعدي از روي داده هاي لرزه اي بدست می آید

  .تراوایی مرتبط با این شکستگی ها در جهت هاي مختلف شبیه سازي می شوند
 

  روش تحقیق    2

واحد اندازه گیري تراوایی دارسی است که که این نام به افتخار . متخلخل براي انتقال سیال استتراوایی توانایی محیط 

. جریان آب را در محیط هاي متخلخل مطالعه می کرد انتخاب شده است 1956دانشمند فرانسوي دارسی که در سال 

ه عبور یک سانتی متر مکعب از یک یک دارسی توانایی تراوایی یک سنگ است وقتی که بتواند در طی یک ثانیه اجاز

 .مایع با گرانروي یک سانتی پوآز را از سطح مقطع یک سانتی متر مربع بدهد، وقتی که گرادیان فشار یک اتمسفر باشد

تراوایی سازند . اکثر مخازن تراوایی کمتر از یک دارسی دارند معموالً از واحد میلی دارسی استفاده می شود از آن جا که

مخصوصا در مخازن داراي شکستگی نظیر (ر معمول از یک میلی دارسی تا بیش از ده هزار میلی دارسی ها به طو

 500تراوایی میانگین معموال بین پنج تا . نمایش می دهندK تراوایی را معموال با نماد . تغییر می کند) مخازن آسماري

معادله دارسی براي یک . میلی دارسی دارند 3000میلی دارسی است، هرچند برخی از مخازن خاص تراوایی باالي 

  :می باشد 1سیال که از یک محیط عبور می کند به شکل رابطه 
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کار با استفاده از الگ تصویري شکستگی و داده هاي لرزه اي و نشانگرهاي  مدل شکستگی ها مخزن می باشد، این

  .مناسب با استفاده از روش ردیاب مورچه قابل انجام می باشد

  اعمال روش    3

 این. است پارامتر چندین داراي شکستگی صفحه هر است شده جراخاست اي لرزه هاي داده از که هایی شکستگی در

 بین از. باشند می شکستگی بازشدگی مقدار و شکستگی سطح مساحت طول شیب امتداد از اند عبارت پارامترها

 مرحله این در. است مبهم شکستگی بازشدگی میزان فقط و اند شده راجخاست نشانگرها توسط همه فوق پارامترهاي

 باید

 تراوایی مدل وردنآ بدست براي. شود ساخته مخزن تراوایی مدل تا شود اضافه مدل به ها شکستگی بازشدگی مقدار

  .کنیم محاسبه را تراوایی شکستگی بازشدگی مقدار و طول پارامترهاي از استفاده با باید

 بدست آمده با استفاده نشانگرهاي لرزه اي و روش ردیاب مورچه آورده شده است ، گسل ها و شکستگی ها1در شکل 

 بر شده وارد تکتونیکی نیروي منطقه تکتونیک و شناسی زمین مطابق. با نقاط تیره و در جهات مختلف آورده شده است

 جهت در اي منطقه هاي گسل آمدن بوجود باعث شرقی شمال جهت در عربی پلیت طرف از زاگرس و فارس خلیج

 منطقه کوچک هاي گسل که گفت توان می 1با توجه به شکل . است شده شرق جنوب - غرب شمال و جنوبی شمالی

  .اند شده ایجاد راستا همین در نیز

  
 

  .مخزن هاي شکستگی و ها گسل امتداد گیري جهت .1شکل 

 آمده وجود به اي لرزه داده در نوفه وجودبه خاطر  دارد احتمال، شکستگی هاي خیلی ریزي وجود دارد که 1در شکل 

 2در شکل . ، براي همین نیاز است با استفاده از فیلتر هیستوگرام این شکستگی ها را حذف کرده و نادیده بگیریمباشد

هیستوگرام مربوط به گسل ها و شکستگی هاي مخزن آورده شده است، که بسیار از آنها واقعا کوچک مقیاس هستند و 

 از کثیري تعداد هیستوگرام فیلتر اعمال از بعد. می شود بایستی کنار گذاشته شوند که این کار با فیلترینگ انجام

 هاي شکستگی و ها گسل معین و بوده بیشتر سطحی مساحت داراي که مانند باقی صفحاتی و شدند حذف صفحات

 .باقی می مانند هستند بزرگ نسبتا



  

 

 

  .مدل شده هیستوگرام مربوط به گسل ها و شکستگی هاي مخزن .2شکل 

 هایی گیژوی و از روي آن شد خواهد تبدیل نزمخ شکستگی مدل به شده استخراج هاي شکستگیآخر  مرحله در

 وضعیت از ساختگی مدل ،3 شکل. بدست می آیند عمقی و ،طولی ،عرضی هاي جهت در شکستگی تراوایی مانند

تراوایی در سه جهت عمود بر هم به  .است شده مدل شکستگی شبیه سازي تحلیل از که باشد می عرب مخزن تراوایی

 محور دو از بیشتر z محور جهت در تراوایی میزان .محاسبه و تخمین زده شده اند z، و x ،yترتیب در جهت هاي 

 قائم حالت مخزن این در آمده بوجود هاي شکستگی اکثر شد بحث 1و در شکل  قبل بخش در که نطوراهم. است دیگر

  .است دیگر جهات از بیشتر z جهت در نفوذپذیري میزان دلیل همین به و دارند قائم نزدیک و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .z عمقی) ج و ، y طولی) ب ، x عرضی )الف هاي جهت درشبیه سازي شده شکستگی  تراوایی .3شکل 

 نتیجه گیري  3

مهندسان و تراوایی به عنوان یکی از مهمترین پارامترهاي مخزن، یکی از چالش هاي اصلی براي تخمین همواره 

در این مطالعه سعی شد با استفاده از مدل شکستگی هاي بدست آمده با استفاده . بوده استمحققین صنایع نفت و گاز 

با استفاده از مدل نهایی شکستگی بدست  .از نشانگرهاي لرزه اي مرتبط و روش ردیاب مورچه تراوایی شبیه سازي شود

نتایج نهایی نشان داد که میزان تراوایی . آمده، میزان تراوایی حاصل از آن در سه جهت مختلف شبیه سازي شد

بیشترین مقدار می باشد که با راستاي تکتونیکی گسلش و شکستگی منطقه  Zشکستگی شبیه سازي شده در راستاي 
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  . االي روند ارائه شده را نشان می دهدتطابق دارد که توانایی ب
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