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چکیده
طبقه بندی ویژگیهای مخزنی و تعیین گونههای سنگی با روشهای مختلف منجر به سادهسازی تحلیل
مخزن و کاهش ناهمگنی آن میشود .از خصوصیات مختلف مخزن در روشهای مختلف تعیین گونههههای
سنگی و واحدهای مخزنی استفاده میشود .هرچند تعیین گونههای سنگی مخزنهی در مااععهات مختلفهی
مورد بحث قرار گرفته است ،اما مقایسه آماری و بررسی دقت و صحت آنان چندان مورد توجه نبوده اسهت.
هدف از این مااععه در ابتدا تعیین واحدهای ناهمگنی به کمک روشهای متداول تعیین گونههای سنگی و
در مرحله بعد اعتبارسنجی هر یک از روشها به کمک پارامترهای آماری در سازندهای کنگهان و دانن در
بخش مرکزی خلیج فارس است .به این منظور بر دو پارامتر تخلخل و تراوایی از میان مشخصههای مخزنی
تمرکز شد .این پارامترها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در روشهای مورد نظر شامل تعیین گهروهههای
ریزرخسارهای ،شاخص مناقه جریان ( ،)FZIروشهای عوسهیا ،عهورنز و وینلنهد اسهتفاده شهدهانهد .بهرای
تفکیک واحدهای مخزنی در روشهای شاخص مناقه جریان و شاخص ناحیهه جریهانی از آنهاعیز احتمهال
نرمال و نمودار توزیع تجمعی استفاده شد .همچنین گروههای ریزرخساره بر اساس فراوانی و توزیع تخلخل
و تراوایی در هر گروه رخسارهای تفکیک شدند .ارزیابی دقت تفکیک واحدها و گونههای سنگی در هر یهک
از  5روش مذکور توسط سه معیار آماری خاای استاندارد ( ،)SEضریب تعیهین ( )R2و ضهریب تیییهرات
( )CVانجام شد .سپس در هر یهک از واحهدهای تفکیهک شهده توزیهع خصوصهیات زمهینشناسهی نظیهر
رخسارهها و وفرایندهای دیاژنزی بررسی شدند .آناعیز احتمال نرمال در روش شاخص مناقه جریان نشهان
داد که هر سه پارامتر آماری مذکور در مقایسه با سایر روشها به استانداردترین مقدار خود نزدیهک بودنهد.
این موضوع ناشی از تأثیر مستقیم پارامترهای تخلخل و تراوایی مخزن بر فرمهول تعیهین شهاخص مناقهه
جریان و از نظر آماری ناشی از به حداقل رساندن انحراف معیار طی آناعیز احتمال نرمال است.

مقدمه
مخازن کربناته ذاتاً ناهمگن هستند .به این معنی که خصوصیات پتروفیزیکی از جمله تخلخل و تراوایی توزیع متییری در
حجم مخزن دارند .برای افزایش بهرهوری از مخازن هیدروکربوری شناخت متییرهای مخزنی و بررسی دقیق ناهمگنی
مخازن اهمیت دارد .عدم قاعیت در توسعه مخازن کربناته منجر به نیاز به درک ناهمگنی در مقیاسهای مختلف (از
مقیاس نمونه تا مقیاس میدان) میگردد .ناهمگنی در مخازن با ابزارها و روشهای مختلف مشخص میشود .هدف از این
تحقیق بررسی ناهمگنی سنگ مخزن مورد مااععه توسط پنج روش متداول کمی در تعیین گونههای سنگی و سپس
بررسی تأثیر پارامترهای آماری بر صحتسنجی گونههای سنگی تفکیک شده است .بررسی ناهمگنی از دیدگاههای مختلف
با دادهها و روشهای متفاوت توسط بسیاری از محققان انجام شده است .به عبارت دیگر ،ناهمگنی از نظر رسوب شناسی،
دیاژنز ،چینهنگاری سکانسی ،تکتونیکی و پتروفیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است ] .[1-15در هر روش گونههای سنگی
با تقسیم مخزن به واحدهای مجزایی که در شرایط مشابه تشکیل شدهاند ،تعیین میشود .تعیین ریزرخساره و تحلیل
دیاژنز با استفاده از مقاطع نازک اوعین گامها در تعیین گونههای سنگی هستند ] .[16گونههای سنگی بر اساس روشهای
کیفی و کمی زمینشناسی قابل تفکیک هستند .بر اساس دادههای پتروفیزیکی روشهای متفاوتی ارائه شده است .به
عنوان مثال بر اساس منحنی فشار موئینگی تزریق ،وینلند معادعهای را منتشر کرد که توسط کلدزی ] [17منتشر شد.
شاخص ناحیه جریان توسط رنسوم ][18معرفی شده است .امافوعه و همکارانش ][19شاخص مناقه جریان را بر اساس
شاخص کیفیت مخزن و نسبت تخلخل به ماتریس تعریف کردند .روش تعیین عدد فابریک سنگ )(RFNتوسط جنیگ
و عوسیا ] [20بر اساس اندازه ذرات ،جورشدگی ،تخلخل بین دانهای و واگی ساخته شد .بنابراین هر روش تعیین گونه
سنگی میتواند مجموعه دادهها را به گروههای با ناهمگنی کمتر تقسیم کند .برای مقایسه دقیق واحدهای مخزنی ،باید
ناهمگنی واحدها را به صورت کمی ارزیابی کنیم ] .[16بررسی صحت نتایج طبقهبندی کمی مخزن برای محققان یک
چاعش است .ارزیابی آماری نتایج گونههای سنگی مالکی برای انتخاب مناسبترین مدل است .برای این منظور ،چندین
پارامتر آماری تعریف شده است .اگر نتایج گونههای سنگی فقط بر اساس دادههای طبقهبندی شده ارزیابی شود ،به آن
ارزیابی داخلی میگویند ] .[21-22برای ارزیابی دقت روشهای طبقهبندی ،معیارهای آماری مختلفی معرفی شده است.
در این مااععه ،سه معیار آماری متداول شامل ضریب تیییر ،خاای استاندارد و ضریب تعیین استفاده و باهم مقایسه شده-
اند .روشی که بیشترین شباهت در کالسها را با کمک هر سه شاخص نشان دهد ،مناسبترین روش تعیین گونههای
سنگی و تفکیک واحدهای ناهمگن مخزنی محسوب میشود .همچنین در این مااععه ،توانایی روشهای مختلف تعیین
ناهمگنی در مخزن با تمرکز بر روی دادههای تخلخل و تراوایی حاصل از میزه بررسی میشود.

نتیجه گیری

مواد و روش کار
در این مااععه  1576مقاع نازک از یک چاه از مخازن دانن و کنگان مااععه میکروسکوپی شدند .ریزرخسارهها بر اساس دانهام
][23نامگذاری شدند .همچنین محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر اسهاس مااععهات پتروگرافهی تعیهین شهدند .عهالوه بهر
مااععه کیفی پارامترهای زمینشناسی به صورت کمی نیز ارائه شدند و فراوانهی رخسهارههها ،محیطههای رسهوبی و فراینهدهای
دیاژنزی رقومی شدند .دادههای تخلخل و تراوایی حاصل از مااععات عادی میزه ( )Routine Core Analysisبودند .در ایهن
مااععه گونههای سنگی با استفاده از شش روش عورنز ،عوسیا ،وینلند ،شاخص مناقه جریهان و مشخصههههای رسهوبی تفکیهک
شدند .در روش شاخص مناقه جریان ،گونههای سنگی بر اساس نمودار آناعیز احتمال نرمال و نمودار توزیع تجمعهی بهر اسهاس
نقاط عاف نمودار تفکیک شدند .جهت صحتسنجی تفکیک گونهها و ارزیابی دقت عملکرد از سه پارامتر آماری شهامل خاهای
استاندارد ،ضریب تعیین و ضریب تیییرات استفاده شد .ضهریب تیییهرات بیهانگر نسهبت انحهراف معیهار بهه میهانگین و خاهای
استاندارد بیانگر انحراف معیار به جذر تعداد کل نمونهها است.

بحث
به منظور بررسی ناهمگنی مخزن خصوصیات گونههای سنگی با استفاده از پنج روش مذکور در بخش دادهها و روشها در
ادامه ذکر شده است.
با مااععه  1576مقاع نازک از یک چاه از سازندهای کنگان و دانن  12گروه رخسارهای شناسایی شد .به منظور بررسی
روابط بین تخلخل و تراوایی در هر گروه رخسارهای این دو پارامتر در مقابل هم پالت شدهاند .سپس به منظور صحتسنجی
در هر گروه رخسارهای  3پارامتر آماری ضریب تیییرات ،ضریب تعیین و خاای استاندارد محاسبه شد.
عوسیا در سال [33] 1995نموداری را برای تعیین گونههای سنگی و تخمین تراوایی با تخلخل بین دانهای ارائه داد .از
این نمودار کالسهای پتروفیزیکی و عدد فابریک سنگ قابل استخراج است ] .[20توزیع تخلخل و تراوایی چاه مورد مااععه
نشان میدهد که عدد فابریک سنگ از کمتر از  0.5تا بیش از  4تیییر میکند .بر این اساس  5کالس پتروفیزیکی تعیین شد
و در هر کالس مقادیر سه پارامتر آماری ضریب تعیین ،ضریب تیییرات و خاای استاندارد محاسبه شدند .روش شاخص زون
جریان روشی برای ارزیابی کیفیت مخزنی است که روابط بین تخلخل و تراوایی را میتواند از مقیاس پالگ تا چاه نمایش
دهد .این روش توسط فرمول امافوعه ][19محاسبه شده است .برای نمایش توزیع واحدها بر اساس فرمول شاخص زون
جریان از دو نمودار آماری آناعیز احتمال نرمال و نمودار توزیع تجمعی استفاده شده است .بر اساس نقاط شکست ،در هر دو
نمودار  7واحد تفکیک شدند .یکی از روشهای تعیین واحدهای مخزنی بر اساس روش عورنز اصالح شده بر مبنای چینه
نگاری است .در این روش که بر اساس ترسیم ظرفیت تجمعی جریان در مقابل ظرفیت تجمعی ذخیره میباشد ،هشت واحد
جریانی تفکیک شدند و مشابه روشهای سابق در هر یک از واحدها سه پارامتر آماری محاسبه شدند .وینلند برای مجموعه-
ای از نمونههای آهکی و ماسهای ،راباهای را میان تخلخل ،تراوایی و شعاع گلوگاه حفره در  35درصد اشباع جیوه ارائه داد .بر
اساس معادعه وینلند ] [17در چاه مورد مااععه  7واحد مخزنی تفکیک شدند که واحد  1حاوی حفرات بسیار درشت (بزرگتر
از  60میکرون) و واحد  7حاوی حفراتی در اندازه نانو است .در هر واحد مقادیر تخلخل در مقابل تراوایی ترسیم و ضریب
تعیین محاسبه شد.
هدف از مااععات مخزن پیشبینی خصوصیات و عوامل کنترل کننده مخزن بر اساس دادههای محدود موجود از چاههای
مورد مااععه است ] .[16در این مااععه از پنج روش برای تعیین گونههای سنگی استفاده شد .به طور کلی در تحلیل
پارامترهای آماری مورد استفاده در این تحقیق هر چه  R2به مقدار  1نزدیکتر و پارامترهای  SEو  CVبه صفر نزدیکتر
باشد ،نشاندهنده کمتر بودن انحراف معیار و همگنتر بودن واحد تفکیک شده است.
در روش تعیین گروههای رخسارهای نمودار تخلخل در مقابل تراوایی ترسیم و محاسبه ضریب تعیین یا  R2برای هر گروه
مقادیر نامالوبی ارائه داد .بیشترین مقدار  R2معادل  0.27و متعلق به کدرخساره ای  MF7یعنی بایوکلست پکستون متعلق
به محیط نگون بود .بانترین مقدار ضریب تیییرات یا  CVمعادل  0.45برای رخساره پلویید اائید گرینستون ( )MF9از
محیط سدی بود .کمترین مقدار  SEمعادل  0.4مربوط به رخساره انیدریت ( )MF1در محیط بانی جزرومدی بود .به طور
کلی  R2و  CVمقادیر قابل نامالوبی ارائه دادند و  SEنیز نسبتا قابل قبول بود .این سه پارامتر در نشان دادن دقت تقکیک
واحدها طی گروهبندی رخسارهای با همدیگر همخوانی نداشتند .دعیل این موضوع از عحاظ آماری و اثرگذاری بر سه پارامتر
مورد استفاده ،متأثر از حضور انواع رخسارهها با مقادیر تخلخل و تراوایی متفاوت در یک گروه رخسارهای باشد؛ گرچه به
عحاظ خصوصیات رسوبی نظیر بافت و آعوکم ،رخسارهها شباهت دارند و به عحاظ مااععات کیفی دیاژنزی نیز متعلق به محیط
دیاژنزی معین هستند.
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جدول محاسبه پارامترهای آماری در هر یک از گونههای سنگی تعیین شده در متد شاخص مناقه جریان را نشان می دهد.
موقعیت مناقه و ستون چینهشناسی سازندهای مورد مااععه و مقایسه با سازندهای همجوار

در روش  ،FZIهفت گونه سنگی توسط نمودارهای آناعیز احتمال نرمال و نمودار توزیع تجمعی تعیین شهدند .در
نمودار آناعیز احتمال نرمال ،گونه سنگی RT5بانترین مقدار  R2معادل  0.81را نشان داد .همچنین مقهادیر SE
و  CVدر این گونه سنگی بسیار نزدیک به صفر بودند .از منظر مااععات کیفی زمینشناسی فراوانترین رخسهاره
در این گونه سنگی بایوکلست وکستون متعلق به محیط بانی جزرومدی بود .همچنین دوعومیتی شدن از فراوان-
ترین فرایندهای دیاژنزی این گونه سنگی است .فرایند دوعومیتی شدن موجب همگنشهدن بافهت سهنگ از نظهر
توزیع تخلخل و تراوایی شده و با کاهش اختالف از مقدار میانگین تخلخل و تراوایی موجب بان رفتن پارامتر  R2و
نزدیک به صفر شدن پارامتر  SEشده است .در تفکیک گونههای سنگی حاصهل از روش  FZIبهه کمهک نمهودار
توزیع تجمعی نیز  7گونه سنگی متمایز شد که مقایسه پارامترهای آماری در این نمودار نشان داد مقادیر  CVدر
هر یک از گونههای سنگی نسبتا مناسب است .مااععات کیفی خصوصیات رسوبی و دیاژنزی توجیه زمینشناسهی
خاصی برای این موضوع ندارد اما به عحاظ آماری مالوب بودن CVناشی از این است کهه  CVگونهه سهنگی از
تقسیم انحراف معیار متییر مورد نظر بر میانگین آن متییر بدست میآید .پهارامتر  SEدر ههر دو نهوع نمهودار در
روش  FZIدر گونه سنگی  RT1مناسبترین مقدار را نشان داد .از نظر زمینشناسی این گونهه سهنگی بها بافهت
اائید گرینستون از محیط سدی است .متداولترین فرایند دیاژنزی در  RT1سیمانی شدن است .با توجه به اینکه
پارامتر  SEنتیجه تقسیم انحراف استاندارد بر تعداد نمونه است ،توزیع رخسارهههای شهول در  RT1تها حهدودی
مالوب است و این گونه سنگی مقدار مالوبی از  SEرا نشان میدهد.
در روش عورنز مقادیر پارامترهای آماری در هر  8واحد ،درجات بانیی از ناهمگنی را نشان میدههد R2 .و  SEدر
همه واحدها مقادیر ضعیفی دارند .از نظر پارامتر  CVواحدهای  3 ،5و  6به ترتیب مناسبتهرین مقهادیر  CVرا
نشان میدهند .یکی از دنیل این امر این است که اساس روش عورنز به جای جدایش نمونههها ،تعیهین مهرز بهین
واحدها است.
در روش عوسیا نامالوبترین و ضعیفترین مقادیر مربوط به پارامتر  R2و  CVهستند .اما مقادیر محاسهبه شهده
توسط  SEبسیار مالوب هستند .بر اساس پارامتر  ،SEکالس  1بهترین واحد در طبقهبندی عوسیا است .از نظهر
خصوصیات کیفی زمنشناسی در کالس  1دوعومیتی شدن ،انیدریتی شهدن و نهرت تهراکم بهان اسهت .همچنهین
بیشترین عیتوعوژی متعلق به دوعومیت است .مجموع این فرایندها در مقایسه با فرایندهای مشابه در سایر کالسها
موجب همگنتر شدن کالس  1و در نتیجه بهتر شدن مقدار  SEشده است.
در روش وینلند پارامتر  R2مالوب و در واحد  2بانترین مقدار معادل  0.8است .در این روش مقادیر  SEو CV
نامالوب هستند .فرآیندهایی نظیر دوعومیتی شدن و انیدریتی شدن بر همگنهی بافهت رخسهاره و توزیهع همگهن
تخلخل و نراوایی تأثیر گذاشته و با کاهش انحراف استاندارد بین پارامترههای تخلخهل و نفهوذ پهذیری ،منجهر بهه
مقادیر بانتر  R2شده است.
روشهای متداوعی برای کاهش ناهمگنی مخزن و تقسیم آن به واحدهای مخزنهی (واحهدهای سهدی و جریهانی)
وجود دارد که هر کدام پارامترهای مشخصی از مخزن را برای جداسازی انواع گونههای سنگی استفاده مهیکننهد.
در این مااععه از  5روش تعیین گونه سنگی استفاده شده است که همه آنها در استفاده از پارامترههای تخلخهل و
نفوذ پذیری (مستقیم و غیرمستقیم) وجه اشتراک داشتند .ارزیابی صحت هر گونه سنگی تعیین شده توسط سهه
پارامتر آماری انجام شد که شامل پارامترهای SE ،R2و  CVبودند .در روش تعیین گونههای سنگی با  FZIبها
استفاده از نمودار آناعیز احتمال نرمال و نمودار توزیع تجمعی ،سه پارامتر آماری ذکر شهده در کنهار ههم بهتهرین
نتایج را در مقایسه با سایر روش ها ارائه دادند .دعیهل اثربخشهی ایهن روش نسهبت بهه سهایر روشهها ،بهه تهأثیر
پارامترهای تخلخل و نفوذ پذیری در فرمول  FZIمربوط می شود .از نظر پارامتر آماری مورد استفاده نیز به دعیل
استفاده از میانگین و انحراف استاندارد در ساختار نمودار آناعیز احتمال نرمال ،نیازی به محاسبه مجدد انحهراف از
معیار دادهها نیست و در نتیجه مالوبترین نتایج ارائه شد.
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