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تخلخلنوع
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در.ردیدگثبتمغزهمشاهداتاساسبرشکستگیهااستونلی،موجسرعتبرشکستگیهاتأثیردرکجهت.نداردآنانمخزنی
فاصلهمتوسط.هستندمشاهدهقابلباالییداالندرآناناغلبکهشددادهتشخیصبازشکستگی1۰6تعدادمجموع
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.مینمایداثباتراامراینمطالعهموردسازندهای
بحث
مجراییبهموجکهزمانی.[8]استسنگهادرسیالجابجاییتابعاستونلیموجسرعتکهمیدهدنشانقبلیمطالعاتنتایج
.[9]میشودمکآنسرعتنتیجهدروانرژیبنابراینومیفشاردسازنددرونبهراسیالمیکند،برخوردبازشکستگییکمانند

سرعتبراخصهاشسایرتأثیربررسیبرایمناسبیموردبنابراینونیستندشکستهایسازندهایتریاس-پرمینکربناتهمخازن
راوایی،تافزایشباکهمیدهدنشانبررسیموردسازندهایدرتراواییبااستونلیموجسرعتمقایسه.هستنداستونلیموج

امراین.مییابدافزایشحتییاواستثابتتقریباًسرعتمیلیدارسی1۰ازبیشتراواییهایدرامامییابدکاهشموجسرعت
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.میدهدافزایشراموجسرعتکهاست
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خصوصدراندکیمطالعاتآن،محاسبهجهتموجنوعاینکاربردقابلیتومخازندرتراواییاهمیتوجود

شاخصهایبررسیبهمطالعهاین.استشدهانجامکربناتهمخازندرموجاینبرتأثیرگذارشاخصهای
مرکزیخشبدرتریاس-پرمینکربناتهمخازندراستونلیموجسرعتبرمؤثرپتروفیزیکیوزمینشناسی

.ودمیشراستیآزماییموج،اینرویبرتراواییمالحظهقابلتأثیرباورهمچنین.میپردازدفارسخلیج
طوربه.استگرفتهقراراستفادهموردچاهیکمغزهمتر418ازمعمولآزمایشاتوزمینشناسیدادههای
همچنین.گردیدبرداشتدانهچگالیوتراواییتخلخل،اندازهگیریجهتپالگیکسانتیمتر25هرمتوسط

هایتخلخلنوعومختلفکانیهایدرصدپتروگرافیمطالعات.گردیدتهیهنازکمقطهیکپالگ،هراز
سرعتارایدباالترچگالیباکانیهاییکهنموداثباتیکدیگرباشاخصهااینمقایسه.دادنشانرانمونهها

اثربررسی.دمیگردموجاینسرعتکاهشسببتراواییوتخلخلافزایش.هستندنیزبیشتریاستونلیموج
کانیهانوعهبنسبتبیشتریتأثیرخالیفضاهایدرموجودسیالحجمکهدادنشانلیتولوژیوتخلخلتوأم
کنندهینتعیتراواییکهکنونیتصوربرخالفکهگردیدمشخصتراوایی،وتخلخلمیزانمقایسهدر.دارد

دریاستونلموجسرعتتعییندرشاخصمؤثرترینتخلخلمیزاناست،سنگهادراستونلیموجسرعت
باالتریتراواینتیجهدروبینبلوریوبیندانهایمرتبطتخلخلهایبانمونههایی.استمطالعهموردمخازن
نتایج.دهستنتخلخلکمترمقداروواگیوحفرهایتخلخلهایبانمونههاییبهنسبتباالتریسرعتدارای
موردموجایناساسبرمخزنتراواییتعیینبخصوصوپتروفیزیکیمحاسباتدرمیتواندمطالعهاین

.گیردقراراستفاده

هایابزارمنظورهمینبه.استمخزنیکیفیتتعییندرشاخصهامهمترینازیکیهیدروکربنیمخازندرتراوایی

تخلخل.تاسشدهگرفتهکاربهمخزندرخصوصیاتسایربهآنساختنمرتبطیاتراواییاندازهگیریجهتگوناگونی

بسیاراواییتروتخلخلبینارتباطکربناته،مخازندر.میشوددادهنسبتآنبهتراواییکهاستپارامتریاصلیترین

تراواییمقداردقیقتریننتیجهدر.نیستممکنتخلخلمیزانمبنایبرتراواییمحاسبهاغلب،کهجاییتابودهپیچیده

درونیستدسترسدرچاههاوسازندهااغلبازمغزهمتأسفانهاما.میآیددستبهمغزهدادههایاساسبراغلبمخزن

دادههای.استچاهپیماییروشها،اینازیکی.استشدهابداعسنگهاتراواییاندازهگیریبرایجایگزینروشهاینتیجه

ابتراواییساختنمرتبطبرایبسیاریتالشهاینتیجهدر.هستنددسترسدرچاههاومخازناغلبازچاهپیمایی

ایبرراروشیبتوانندکهنمودهاندزیادیتالشابزارهااینسازندگانهمچنین.استشدهانجامچاهپیماییدادههای

هستندبزارهاااینازصوتیدوقطبیالگوهستهایمغناطیسیتشدیددادههای.نمایندابداعتراواییمستقیماندازهگیری

میآیددستبهصوتیدوقطبیالگازکه(Stoneley)استونلیموجسرعتکهاستآنبرمحققانباور.[1،2،3]

جابجاراسیاالتحرکتهنگامدرموجایندیگرعبارتبه.[3]استسنگهادرسیالجابجاییتواناییدهندهنشان

سنگهاایندرتراواییمیزانبامستقیمارتباطمخزنیسنگهایدرآن(Slowness)کندشدگینتیجهدرومینماید

اینآزماییراستیوبررسیبهمطالعهاین.استنشدهچندانیراستیآزماییانگارهاینتاکنونفراوان،اهمیتوجودبا.دارد

تغییربهآنواکنشواستونلیموجرفتاردرکجهت.میپردازدفارسخلیجدرتریاس-پرمینکربناتهمخازندرانگاره

اینرستینادیادرستینتایج،.میگیردقراربحثوبررسیموردمتغیرهااینزمینشناسی،وپتروفیزیکیشاخصهای
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