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 چکیده  

فیزيك سنگ بعنوان مدل های  بخش عمده ای از مخازن هیدروکربنی در سطح دنیا را مخازن کربناته شکل داده اند.  
  ی را جهت خاص  یالگوها   آنهابین    ارتباطزمین شناسی و ايجاد  مختلف  يك ابزار کاربردی با در نظر گرفتن پارامترهای  

  مدل های تجربی و الگوهای تعیین نوع لیتوفاسیس با استفاده از  به  مطالعه  . اين  ه سازی مخازن ارائه می دهندصمشخ
  100حدود    مخزنی  در چاهی با ضخامت   ايرانجنوب غرب  نفتی  دين  در يکی از میا  می پردازد. اين پژوهش  فیزيك سنگ

ی و برشی  فشارشسرعت های    و  اشعه گاما کمك داده های  به  دو بخش جداگانه  در    .دشانجام    متر با نوع لیتولوژی کربناته
اگرچه سازند و مشخص شد که  و انطباق آنها با مدلی آزمايشگاهی انواع لیتوژی ها ارزيابی شد. نتايج حاصله مقايسه شدند  

مورد نظر دارای میزان شیل اندکی بود، اما کلسیت و دولومیت تشکلیل دهنده لیتولوژی عمده در ناحیه مخزنی مورد نظر 
 بودند. 
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Abstract 

Carbonate reservoirs has formed most of the hydrocarbon reservoirs worldwide. Rock physics 

models as a practical tool by considering different geological parameters and creating a 

relationship between them provide special templates to characterize these reservoirs. Present 

study aims to determine the type of lithofacies using empirical models and rock physics templates. 

The study was performed in one of Iran’s southwest oil fields in a well with a reservoir thickness 

of almost 100 meters with carbonate lithology. In two separate sections, lithologies were 

evaluated using gamma ray data and compressive and shear velocities and comparison with 

the empirical model. The results were compared and it was found that even though the 

formation had a small amount of shale, calcite and dolomite formed the major lithology 

of the reservoir zone of interest. 
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 مقدمه      1
درصد  مخازن هیدرو کربنی  دنیا را به خود  پنجاه درصد  کل سنگهای رسوبی و بیش از    حدود بیستسنگهای کربناته  

دياژنری خاصی در طول دورانهای  اختصاص داده اند. از آنجايیکه اين مخازن با متحمل شدن  فرايندهای رسوب شناسی و  
به ديگر مخازن مانند    به ويژه از نظر نوع تخلخل  زمین شناسی متفاوت شکل گرفته اند، دارای ساختاری پیچیده تر نسبت

 رخساره   اين نوع  خاص از مخازن، شناخت  استاتیك   سازی  مدل  تحقق   برای  فاکتورها  مهمترين  از  ای هستند. يکی   ماسه
اين   از  بسیاری  در  که   است  اين  بر  اعتقاد  . (Moghaddas et al, 2017)  است  ناحیه مخزنی  در  آنها  توزيع  نحوه  و   ها

 برای   تواند  می   رخساره  شناختن  لذا  .است  متصل  نفوذپذيری  و  تخلخل  در  تغییرات  به  مستقیماً  رخساره  توزيع  مخازن
اين   مشخصه سازی   به  نسبت  اطمینان  عدم   کاهش  و   حجم هیدروکربن درجا  و   پتروفیزيکی  خواص  توزيع  بینی   پیش

  و   ها  چاه  در  سازند  ارزيابی و تعیین نوع  برای  مختلفی  . به طور کلی روشهای( Xu et al, 2012)   باشد   سودمند  مخازن
بدين صورت که    .(Kadkhodaie, 2018)   مغزه های تهیه شده است  از  استفاده  موارد  اين  از  يکی   که  دارد  وجود  مخازن

به    سپس تهیه می گردد و    سازند مورد مطالعهکوچکی از  به کمك يك مته مغزه گیر  چرخشی نمونه های  استوانه ای  
ارزيابی پتروفیزيکی  انتقال داده می شوند تا مورد  قرار بگیرند. در مواردی که  آزمايشگاه های زمین شناسی در سطح 

  روشهای   ،( 20et al Mohseni ,15)   محدويت های  هزينه ای و زمانی امکان تهیه مغزه از تمام  عمق  چاه را فراهم نکند
  استفاده   شناسی  زمین  های  رخساره  غیرمستقیم  شناسايی   برای  نمودارهای  چاه پیمايی  تحلیل  و  تجزيه  مانند  جايگزين

روشهای  می اخیراً  آنالیز مغزه و چاه نگاری،  بر رويکردهای     عصبی    شبکه  مانند  رايانه  بر  هوشمند  مبتنی  شوند. عالوه 
  فراوان قرار   استقبال  مورد  یتولوژیل  تشخیص  برای  مناسب  ابزاری  بعنوان  ، يادگیری ماشین و الگوريتم ژنتیكمصنوعی
 ابزاری  انسان می باشد،  مغز  که بر پايه  کارکردهای   باشدمی  ترين آنهابه عنوان رايج  است. شبکه عصبی  مصنوعی  گرفته

است. اين    و تخمین پارامترهای مورد نیاز  پیچیده   الگوهای  شناخت  به  قادر  است که با استفاده توابع رياضی   قدرتمند
  بینی  پیش برای ایبدست آمده از چاه مانند ، مغزه، چاه نگاری و اطالعات لرزهاز داده های   رويکرد  نوين و هوشمند که

در تشخیص مشخصات در دسترس نباشد می تواند  مورد نیاز نوع لیتولوژی بهره می برد، هنگامی که برخی از داده های   
لیتوفاسیس  مخ تعیین  از جمله  باشدزنی  تا کنون مطالعات   . ( Viveros et al,-Iturrarán 2014)  بسیار کمك کننده 

با    به مطالعه نوع لیتولوژی  بسیاری در راستای  مشخصه سازی مخازن کربناته انجام شده است اما تعداد اندکی از آنها
چاه  در اين مخازن پرداخته است. در اين راستا مطالعه کنونی با استفاده از داده های    استفاده از الگوهای فیزيك سنگ

شناسايی نوع لیتولوژی  يکی از مخازن جنوب غرب ايران    فیزيك سنگ به چگونگی تشخیص و   و روابط   نگاری و الگوها
 می پردازد.

 

 روش تحقیق      2

در چاهی با    ايران  غربیجنوب    بخش  درواقع    هکربناتلیتولوژی يك ناحیه مخزنی     نوع  تشخیص  هدف   با  مطالعه  اين     

  خام   های   داده  از  ای   مجموعه  ،مذکور  هدف  به  دستیابی  برای.  ه استگرفت  انجام  متر  100ضخامت ناحیه مخزنی حدود  

تعیین نوع رخساره  عه، جهت  چاه پیمايی تهیه شده بود مورد استفاده قرار گرفت. در اين مطال  عملیات  يك چاه که توسط

سنگ مانند اشعه   ترين مطالعات در مهندسی نفت است، از خواص راديواکتیو  جز ابتدايی ترين و مهمکه  های سنگی  

و الگوهای فیزيك سنگ استفاده شد. به منظور تشخیص سريع  نوع سنگ  موجود   ایتغییرات سرعت داده های لرزه  وگاما  

که با استفاده از اطالعات چاه    (SV( و سرعت برشی )PVدر ناحیه  مورد مطالعه، داده های لرزه ای  سرعت فشارشی )

( مقايسه شدند.  1974نا )در مقابل يکديگر رسم شدند و با مدل  فیزيك سنگ گ رينب رگ و کاستاگ  نگاری بدست آمده اند

به تفکیك  لیتولوژی های مختلف    SVو    PVاين مدل  تجربی که توسعه يافته در آزمايشگاه می باشد با برقراری ارتباط بین  

 بار  سنگ که برای  اولین  فیزيك  مانند شیل، آهك، دولومیت و ماسه سنگ می پردازد. جهت ارزيابی دقیق تر، الگوهای 

اُد  و  اَوس ت  استفاده قرار    2003گارد در سال   توسط  لیتولوژی سازند مدنظر مورد  نوع   بینی   معرفی شدند، جهت پیش 

تا بتوان لیتولوژی های   قرار گرفت ( مورد استفاده  GRC) ا در مقابل  اشعه گام  SV/PV  کراس پالت گرفتند. در اين راستا 

کسب شده از اين بخش با نتايج کراس پالت  گ رينب رگ و کاستاگنا مقايسه شدند تا جنس    مختلف را تشخیص داد. نتايج

 سازند در ناحیه مخزنی مورد مطالعه به طور قطعی تشخیص داده شود.   
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 گیری نتیجه      3
و    ( در مقابل يکديگر ترسیم شدند و با مدل تجربی گ رينبرگSV( و برشی )PVداده های سرعت  موج فشارشی )    

کاستاگنا تطبیق داده شدند تا به بتوان به سرعت يك حدس اولیه از سازندهای احتمالی موجود در ناحیه مخزنی مورد  
است، قابل    SVو محور افقی    PVکه در آن محور عمودی    1Aمطالعه بدست آورد. نتايج حاصله از اين بخش در شکل  

قطه ای عبور نکرده و در پايین داده ها قرار گرفته است. اين مشاهده است. در اين کراس پالت خط  ماسه سنگ از هیچ ن
رفتار بیانگر اين حقیقت است هیچ گونه ماسه ای در سازند مورد مطالعه وجود ندارد. درصد  بسیار زيادی از داده ها به  

معرفی کننده  اين دو  طور خیلی خوبی با دو خط  مربوط به کلسیت و دولومیت تطابق يافته اند. اين تطابق  با درصد باال  
به عنوان لیتولوژی  عمده تشکیل دهنده  سازند انتخابی  اين پژوهش می باشد. همچنین تعداد  اندکی از نقاط و داده ها با  
انطباق دارند که منعکس کننده وجود يك سازند حاوی شیل  بسیار ناچیز می باشد. لذا سه نوع  خط مربوط به شیل 

شناسايی    SVو    PVو دولومیت( به کمك نمودار گ رينب رگ و کاستاگنا و داده های لزره ای     لیتولوژی خاص )شیل، کلسیت
ت به کرا(  SV/PVفشارشی و برشی بر اساس نسبت  سرعت موج فشارشی به سرعت موج برشی )   سرعت های  مقادير   شد.  

درمقابل اشعه      SV/PVبرای تعیین سريع  نوع لیتولوژی نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. لذا در اين مطالعه کراس پالت   
( ترسیم شد و مورد استفاده قرار گرفت تا سازند مدنظر را به لحاظ  جنس  سنگ مورد تحلیل و ارزيابی قرار CGRگاما )

  1.95و    1.8و برای  کلسیت بین     1.95برای شیل بیشتر از    SV/PVويد که نسبت  داده شود. قوانین  سرانگشتی ک ريج می گ
تا   1.55است، برای سازند ماسه سنگی بین  1.8تا  1.65. همچنین در حالیکه اين مقدار برای سازند  دولومیتی بین  است
پیشنهاد داده شده در مرجع  ک ريج، محدوده مخزنی به سه زير ناحیه    GRCو مقادير    SV/PVاست. به کمك نسبت    1.65

  1.9بیشتر از  SV/PVو  20باالی  GRC، مقاديرB1شیل، کلسیت و دولومیت تقسیم بندی شد. با نگاه کردن به شکل 
دارای   کمی قابل مشاهده است که با بیضی  مشکی رنگ تفکیك شده اند. اين بدين معناست که ناحیه هدف نقاط شیلی

می تواند نشان دهنده  کلسیت، دولومیت و ماسه باشد زيرا   20کمتر از  CGR مقدار اندکی شیل است. همچنین مقادير
در تحقیقات گذشته مقدار دقیقی از اشعه گاما برای تفکیك اين سه نوع لیتولوژی از يکديگر ذکر نشده است. برای شفاف  

قوانین سر انگشتی ک ريج بتوان محدوده اين سه    به کمك  بتوان  تا  شداستفائه  در محور عمودی    SV/PVمقادير    ازسازی  
بودند که با بیضی  قرمز رنگ  1.95 تا    SV/PV  1.8لیتولوژی  متفاوت را از هم مجزا نمود. تقريباً دو سوم  داده ها دارای  

داشتند    1.8تا    SV/PV  1.65که  مشخص شدند و به آنها لیتولوژی کلسیت نسبت داده شد. همچنین حدود يك سوم  آنها  
با بیضی  زرد رنگ مشخص شدند و به آنها لیتولوژی دولومیت نسبت داده شد. با اين وجود، از آنجايیکه در اين کراس 

شد که ناحیه مخزنی مورد پژوهش کامالً بدون ماسه  نبود، مشخص    1.65کمتر از    SV/PVپالت هیچ نقطه ای دارای  
جی های بدست آمده از نمودار گ رينبرگ و کاستاگنا کامالً تطابق دارد، بیانگر اين واقعیت است  است. اين نتايج که با خرو

در   د.رسهمی در آن ناحیه ندااست، ماسه هیچ گونه    مورد مطالعه  که اگرچه کلسیت سازند اصلی تشکیل دهنده ناحیه  
های يافت شده، نمودارهای حجمی شیل، دولومیت و کلسیت نسبت به   پايان به منظور مشخص سازی عمق  لیتولوژی

روشن مشخص شده است    و رنگ آبی   LKبا نام    2(. ناحیه مورد مطالعه در شکل  2عمق مورد مطالعه رسم شدند )شکل  
ه است میزان شیل در ابتدای ناحیه مورد نظر کمی زياد است دقیقا جايی ک  واضحمتر(. همانطور که    20930-3021)

عمق طی می کند. همچنین در   در مقابلاشعه گاما میزان زيادی را نشان می دهد اما به مرور يك روند ثابت و کم را  
بسیار اندک است، کلسیت با میزان درصد حجمی باال لیتولوژی عمده  مورد نظر  حالی که میزان دولومیت نسبت به عمق  

ر اساس اين نتايج به وضوح مشخص است که لیتولوژی های شیل،  نتیجتاً ب  در کل زون مورد مطالعه را نشان می دهد. 
    دولومیت و کلیست در چه عمقی از ناحیه مد نظر است.
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نمودار  (  B و ( و نحوه تطابق آنها با مدل تجربی گ رينبرگ و کاستاگناSV( در مقابل برشی )PVنمودار سرعت  موج فشارشی )( A .1شکل  
 ( در مقابل مقادير  اشعه گاما SV/PVسرعت )نسبت 

  

 
 

 الگ های حجمی شیل، دولومیت و کلسیت در مقابل عمق برای ناحیه مورد مطالعه  .2شکل  
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