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چكيده
فشــار منفــذي بــه فشــار ســيال درون حفــرات ســنگ گفتــه میشــود .هنگامــی کــه میــزان فشــار منفــذی بســیار زیادتــر از فشــار
هیدرواســتاتیک باشــد ،گفتــه میشــود کــه ســنگ در شــرایط فشــار بــاال قــرار دارد .وجــود فشــار منفــذي بــاال باعــث ايجــاد مشــكالت
زیــادی از جملــه فــوران چــاه ،ناپايــداری چــاه ،گیــر کــردن لولــۀ حفــاري و يــا از دســت دادن چرخــش گل حفــاري میشــود .مناطــق
بــا فشــار بــاال در نتیجــۀ فرآیندهــای مختلفــی ایجــاد میشــوند کــه میتــوان بــه مــواردی چــون تحکیــم نامتــوازن و عــدم امــکان
خــروج ســیال ،انبســاط ســیال ،اثــر نیــروی شــناوری و مهاجــرت ســیال اشــاره نمــود .هــر یــک از ایــن فرآیندهــا بــه نحــوی بــر افزایــش
فشــار منفــذی تأثیــر میگــذارد .تاکنــون روشهــای متعــددی در زمینــۀ پیشبینــی فشــار منفــذی ارائــهشــده کــه اغلــب بــر اســاس
اســتفاده از اطالعــات چاهپیمایــی و لــرزهای اســت .در هــر یــک از ایــن روشهــا ،مکانیســم خاصــی بــه عنــوان عامــل اصلــی ایجــاد
فشــار بــاال در نظــر گرفتــه شــده و بــر آن اســاس روابــط تجربــی مربوطــه نیــز ارائــه شــده اســت .از ایــن رو در تعییــن فشــار منفــذی
یــک منطقــه ،انجــام مطالعــات زمیــن شناســی جهــت شــناخت مکانیســم ایجــاد فشــار بــاال و انتخــاب مناسـبترین روش تعییــن فشــار
منفــذی بســیار مهــم و قابــل توجــه اســت .هــدف اصلــی در ایــن تحقیــق اســتفاده از اطالعــات چاهپیمایــی بــه منظــور تعییــن مکانیســم
ایجــاد فشــار بــاال و ارائــۀ بهتریــن روش تخمیــن فشــار منفــذی در یکــی از میادیــن هیدروکربنــی جنــوب ایــران اســت .بدیــن منظــور از
اطالعــات نمــودار ســرعت ،چگالــی ،فشــار منفــذی و تنــش مؤثــر جهــت بررســی مکانیس ـمهای مختلــف اســتفاده شــده اســت .نتایــج
بررسـیها نشــان داد کــه مکانیســم اصلــی ایجــاد فشــار بــاال در منطقــۀ مــورد مطالعــه بیشــتر متأثــر از تحکیــم نامتــوازن و تــا حــدود
کمــی نیــز تحــت تأثیــر باربــرداری اســت .بنابرایــن ،روش تخمیــن فشــار منفــذی ایتــون کــه روشــی مبتنــی بــر تحکیــم نامتــوازن اســت
بــه همــراه روش بــاورز کــه روشــی مبتنــی بــر مکانیســم تحکیــم نامتــوازن و باربــرداری اســت بــه کار گرفتــه شــد و نتایــج حاصــل بــا
مقادیــر آزمایــش فشــار ســازند مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه تطابــق نســبتا خوبــی را نشــان داد.

كلمــات كليــدي :فشــار منفــذی؛ مکانیســم ایجــاد فشــار بــاال؛ اطالعــات چاهپیمایــی؛ تحکیــم نامتــوازن؛
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انبســاط ســیال :فشــار منفــذی بــاال همچنیــن میتوانــد

مقدمه

فشــار منفــذی 1بــه فشــار ســیال درون حفــرات ســنگ

گفتــه میشــود .در رســوبات متخلخــل ،هــر نقطــۀ

درون حوضــۀ رســوبی دارای یــک فشــار منفــذی
مربــوط بــه خــود اســت کــه فشــار آن میتوانــد از نــوع

هیدرواســتاتیک ،فشــار بــاال یــا فشــار پاییــن باشــد.

پژوهشــگران عوامــل ایجــاد فشــار بــاال را بــه صورتهــای
مختلــف دســتهبندی کردهانــد .بــر اســاس مطالعــات

ســواربریک و اوســبرن كــه در ســال  1998انجــام شــد؛

عوامــل ایجــاد فشــار منفــذی بــاال بــر اســاس فرآیندهــای

ایجادکننــدۀ آن بــه ســه گــروه اصلــی تقســیمبندی
میشــود:

 -1بارگذاری

2

در اثــر افزایــش حجــم ســیال درون منافــذ ایجــاد

شــود کــه ایــن شــرایط میتوانــد در مــواردی همچــون
افزایــش دما(انبســاط دمایــی) ،تبدیــل کانیهــا ،تولیــد

هیدروکربــن ،شکســت نفــت بــه گاز و انبســاط گاز بــا
بــاال آمدگــی ســاختاری رخ دهــد .فشــار اضافــی ناشــی
5

از افزایــش حجــم ســیال ،بیشــتر در ســنگهايی بــا

تراوایــی کــم رخ میدهــد چــرا کــه افزایــش حجــم

ســیال منفــذی ،تخلخــل را افزایــش نمیدهــد ولــی
باعــث کاهــش فشــار موثــر میشــود .در واقــع نــرخ
تغییــر حجــم ســیال منفــذی ،یــک عامــل کنترلکننــده

در میــزان ایجــاد فشــار بــاال اســت.

افزایــش دمــا :افزایــش دمــا باعــث افزایــش حجــم اشــغالی

 -2افزایش حجم سیال

توســط ســیال میشــود کــه ناشــی از انبســاط گرمایی اســت،

بارگــذاری :بارگــذاری ســریع بــر روی یــک سیســتم

تبدیــل کانــی هــا :برخــی تبدیلهــای کانیشناســی

بــه تنــش اعمالــی ،بارگــذاری بــه دو صــورت میتوانــد رخ

واکنشهــای رایــج شــامل آبزدایــی 6اســمکتایت و تبدیــل

 -3حرکت سیال

ماننــد انبســاط آب زمانــی کــه گرمتــر از  4 °Cمیشــود.

متخلخــل ،فشــار منفــذی را افزایــش میدهــد .بــا توجــه

باعــث خــروج آب در طــول واکنــش میشــوند.

دهــد :بارگــذاری رســوبی و بارگــذاری تکتونیکــی.

اســمکتایت بــه ایالیــت اســت.

بارگــذاری رســوبی و ایجــاد تحکیــم نامتــوازن:3

تولیــد هیدروکربــن :تبدیــل کــروژن بــه نفــت یــا

هنگامــی کــه نــرخ بارگــذاری رســوبی در یــک حوضــه

گاز باعــث تغییــر حجــم میشــود .بــر اســاس مطالعــات

کــردن ســیال درون منافــذ خــود و رســیدن بــه فشــار

افزایــش حجــم حــدود  0/25در رونــد تولیــد نفــت از

بارگــذاری رســوبی بــاال باشــد ،رســوبات الیههــای زیریــن

شــدن بــه گاز مایــع و گاز خشــک بیشــتر میشــود .امــا

پاییــن اســت ،رســوبات الیههــای زیریــن قــادر بــه خــارج

میســنر در ســال  1978بــر روی شــیلهای نــوع ،2

هیدرواســتاتیک یــا فشــار تعــادل هســتند .امــا اگــر نــرخ

کــروژن مشــاهدهشــد کــه ایــن مقــدار طــی تبدیــل

نمیتواننــد بــا ســرعت کافــی ســیال منفــذی خــود را

از طــرف دیگــر ،بررسـیهای آنگــرر 7و همــکاران بــر روی

فضــای منفــذی بــا فشــار بــاال ایجــاد میشــود .ایــن فرآیند

کــه کــروژن بالــغ بــا انعــکاس ویترینایــت  %1/3بــا کاهش

نیــروی تکتونیکــی :مکانیــزم دیگــر ،مربــوط بــه

بــا انعــکاس ویترینایــت  ،%2افزایــش حجــم حــدود %50

خــارج کننــد و از ایــن رو تحکیــم شــدگی متوقفشــده و

تحــت عنــوان تحکیــم نامتــوازن شــناخته میشــود[.]1

تنــش ناشــی از نیروهــای تکتونیکــی اســت .فعالیتهــای

تکتونیکــی همچــون گســلش رورانــده 4و یــا چینخوردگی
در یــک حوضــۀ رســوبی میتوانــد هماننــد تنــش عمــودی
ناشــی از بارگــذاری رســوبی ،باعــث اعمــال فشــار جانبــی

بــه واحدهــای ســنگی شــود.

افزایــش فشــار در طــول بلــوغ کــروژن ،نشــان میدهــد

انــدک در حجــم همــراه اســت .امــا در طــول بلــوغ کــروژن
ایجــاد میشــود [(]1شــکل .)1

1. Pore Pressure
2. Loading
3. Compaction Disequilibrium
4. Trust Fault
5. Gas Expansion with Uplift
6. Dehydration
7. Ungerer
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شکل  1نمایش تخمین تغییر حجم در اثر الف) تبدیل کروژن به نفت و سپس گاز تر و نهایتاً گاز خشک و ب) بلوغ کروژن با انعکاس
ویترینایت  0/5تا .]1[ 2

شکســت نفــت بــه گاز :در دمــای حــدود 120

تــا °C

آب دریــا اســت .چاهــی کــه در ایــن ســفرۀ زیرزمینــی

 ،140شکســت گرمایــی هیدروکربــن آغــاز میشــود و

حفــاری میشــود بــه عنــوان چــاه آرتزیــن 4شــناخته

میشــود .در دمــا و فشــار اســتاندارد ،یــک واحــد حجــم

اســمزی :شــوریهای بــاال در آبهــای ســازندی

ایــن شکســت در دمــای  180 °Cبــا ایجــاد گاز کامــل
اســتاندارد نفــت خــام بــه  534/3واحــد حجــم گاز تبدیــل

میشــود .بنابرایــن ،شکســت نفــت بــه گاز ،افزایــش
حجــم ســیال موجــود در ســنگ منشــأ را بــه دنبــال

خواهــد داشــت[.]3

انبســاط گاز بــا بــاال آمدگــی ســاختاری :بــا بــاال
آمــدن گاز در اثــر بــاال آمدگــی ســاختاری ،بــه دلیــل

کاهــش دمــا حجــم گاز افزایــش مییابــد .اگــر گاز در
واحــد کامــ ً
ا محبــوس قــرار گیــرد و بــه دلیــل تراکــم
ناپذیــری ســیال اطــراف قــادر بــه انبســاط نباشــد ،فشــار
گاز افزایــش مییابــد.

میتوانــد ســبب حرکــت ســیال از ناحیــۀ بــا شــوری

بیشــتر بــه ناحیــۀ بــا شــوری کمتــر شــود .ایــن امــر نــه
تنهــا باعــث ایجــاد فشــار بــاال در ناحیــۀ بــا شــوری کمتــر

میشــود بلکــه بــه دلیــل خــروج آب از ناحیــۀ شــورتر،
فشــار آن ناحیــه را نیــز کاهــش میدهــد.

نیــروی شــناوری :در مخــازن دارای آب ،نفــت و گاز،

اختــاف چگالــی بیــن ســیاالت باعــث اختــاف فشــار در
ســتون ســیاالت مخــزن میشــود .آب ســازند در کــف

ســتون هیدروکربنــی دارای فشــار هیدرواســتاتیک اســت،

درحالیکــه نفــت و گاز قرارگرفتــه روی آب ســازندی بــه

دلیــل چگالــی پایینتــر ،گرادیــان فشــاری کمتــری دارد.

حرکت سیال

حرکــت ســیال میتوانــد باعــث ایجــاد فشــار منفــذی

بــاال شــود کــه ایــن شــرایط تحــت عوامــل زیــر میتوانــد
رخ دهــد :اختــاف ســطح هیدرولیــک ،1اســمزی ،2نیــروی

شــناوری 3و مهاجــرت جانبــی

میشــود[.]1

4

اختــاف ســطوح هیدرولیــک ســیال :بــاال بــودن
ســطح آب در نواحــی مرتفــع میتوانــد باعــث اعمــال

فشــار بــه مخــازن و ســفرههای زیرزمینــی شــود .در ایــن

شــرایط ،یــک پــوش ســنگ در بــاالی ســنگ مخــزن یــا
ســفرۀ زیرزمینی(آبــده) الزم اســت .میــزان فشــار اضافــی

ایجادشــده توســط ایــن فرآینــد ناچیــز اســت و برابر فشــار
مربــوط بــه اختــاف ارتفــاع ســطح آب نســبت بــه ســطح

ایــن امــر موجــب بیشــتر شــدن فشــار منفــذی نســبت بــه
فشــار هیدرواســتاتیک در ســتون هیدروکربــن میشــود.

مهاجــرت جانبــی :مهاجــرت جانبــی ســیال از اعمــاق با
فشــار بــاال در حوضــه ،در راســتای ســفرههای شــیبدار

باعــث ایجــاد فشــار بــاال در بــاالی ســاختار میشــود.
بدیــن معنــا کــه فشــار مناطــق پرفشــار توســط یــک
مســیر تــراوا بــه مناطــق کــم عمــق بــا فشــار پاییــن

منتقــل میشــود.

1. Hydraulic Head
2. Osmosis
3. Buoyancy
4. Lateral Transfer
5. Artesian
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در میــان عوامــل ذکــر شــده ،مکانیســمهای تحکیــم

کاهــش تخلخــل بــر حســب عمــق در طــول خــط رونــد

مهاجــرت ســیال بــه عنــوان مهمتریــن عوامــل ایجــاد

بــاال در اثــر تحکیــم نامتــوازن ایجــاد شــده باشــد ،باعــث

نامتــوازن ،باربــرداری ناشــی از افزایــش حجــم ســیال و
فشــار بــاال شــناخته شــدهاند .در ایــن تحقیــق ســعی

بــر آن داریــم کــه بــا شناســایی مکانیســمهای مذکــور
در یکــی از میادیــن هیدروکربنــی ،مناســبترین روش
تخمیــن فشــار منفــذی را ارائــه دهیــم.

روش کار

بــه منظــور تشــخیص مکانیســم ایجــاد فشــار بــاال از

نمودارهــای چاهپیمایــی در ارتبــاط بــا تخلخــل شــامل
الگهــای ســونیک ،مقاومــت ،نوتــرون و چگالــی اســتفاده

میشــود .نمودارهــای چگالــی و نوتــرون بیانگــر خــواص
تــودهای 1ســنگ و نمودارهــای ســونیک و مقاومــت

بیانگــر خــواص انتقالــی 2ســنگ هســتند .کتســاب و
همکارانــش ،ســاختار تخلخــل ســنگ را ترکیبــی از
منافــذ ارتباطــی( 3گلوگاههــای هدایــت جریــان) و منافــذ

ذخیــره 4میدانند(شــکل  .]4[ )2میــزان اثربخشــی
خــواص تــودهای ســنگ در پاســخ بــه نمودارهــای چگالــی
و نوتــرون بــرای هــر دو نــوع تخلخــل یکســان اســت
امــا میــزان اثــر بخشــی خــواص انتقالــی در پاســخ بــه

نمودارهــای ســونیک و مقاومــت بــرای منافــذ ارتباطــی

بیشــتر اســت.

تراکمپذیــری نرمــال رخ میدهــد امــا زمانــی کــه فشــار

کاهــش یــا توقــف رونــد تراکمپذیــری میشــود ولــی
تنــش مؤثــر (نیــروی وارده بــه ماتریکــس ســنگ) کاهش
5

نمییابــد .تحکیــم نامتــوازن اثــر یکســانی بــر روی هــر دو

نــوع تخلخــل ســنگ و در نتیجــه هــر دو نــوع خاصیــت
تــودهای و عبــوری ســنگ میگــذارد .از ایــن رو نمــودار

چگالــی و ســونیک یــا مقاومــت رونــد مشــابهی خواهنــد

داشــت [.]5

انبساط سیال و تغییرات دیاژنز

تغییــر حجــم ناشــی از انبســاط ســیال باعــث کاهــش
تنــش مؤثــر میشــود .جایــی کــه تحکیــم نامتــوازن تنهــا
عامــل ایجــاد فشــار بــاال باشــد ،رســوبات در بیشــترین
تنــش مؤثــر هســتند و جایــی کــه انبســاط ســیال عامــل

ایجــاد فشــار بــاال باشــد ،رســوبات باالتــر دارای تنــش مؤثر

بیشــتری هســتند .بر اســاس مشــاهدات بــاورز و کتســاب،
منافــذ ارتباطــی ســنگ دارای خاصیــت ارتجاعی بیشــتری

هســتند .بنابرایــن زمانــی کــه تنــش مؤثــر در اثــر تغییــر

حجــم ناشــی از انبســاط ســیال رو بــه کاهــش م ـیرود،
منافــذ ارتباطــی بــا توجــه بــه خاصیــت انعطافپذیــری

خــود ،عریضتــر شــده ولــی منافــذ ذخیــره ثابــت باقــی
میماننــد .از ایــن رو خــواص عبــوری ســنگ (ســونیک

و مقاومــت) نســبت بــه ایــن عریــض شــدگی پاســخ داده

ولــی خــواص تــودهای ســنگ (چگالــی و نوتــرون) بــدون

تغییــر باقــی میمانــد[ .]5از ایــن رو ،میتــوان از عــدم
تطابــق بیــن رونــد نمــودار ســونیک و چگالــی بــه عنــوان

نشــانگر مکانیســم انبســاط ســیال اســتفاده کــرد.
شکل  2مدل ساختار منافذ ذخیره و منافذ ارتباطی.

تحکیم نامتوازن

بــاورز و کتســاب ،از اختــاف بیــن خــواص عبــوری
و خــواص تــودهای ســنگ بــه منظــور توصیــف فشــار
بــاال اســتفاده کردنــد .در ســنگهای بــا تحکیــم
متــوازن و فشــار منفــذی نرمال(فشــار هیدرواســتاتیک)،

برخــی تبدیلهــای کانــی شناســی باعــث خــروج آب
در طــول واکنــش میشــوند .واکنشهــای رایــج شــامل
آبگیــری اســمکتایت و تبدیــل آن بــه ایالیــت اســت.

1. Bulk
2. Transport
3. Connecting Pores
4. Storage Pores
5. Effective Stress
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آبگیــری کانیهــا باعــث بــر هــم خــوردن تعــادل بیــن

توســط مهاجــرت جانبــی ســیال در ســتیغ یــا نــوک

اضافــی جهــت رســیدن بــه تعــادل اســت .زمانــی کــه آب

توســط یــک آبخــوان شــیبدار بــا تراوایــی مناســب

فشــار اضافــی شــده کــه شــبیه مکانیســم انبســاط ســیال

باعــث توزیــع فشــار از ناحیــۀ پرفشــار بــه ســمت بــاال

نیــز بــه همــراه دارد کــه آن را از مکانیســم انبســاط ســیال

یــک مســیر تــراوا بــه مناطــق کــم عمــق بــا فشــار پاییــن

تخلخــل و تنــش مؤثــر شــده کــه مســتلزم خــروج آب

تاقدیــس مخــزن افزایــش یابــد .مهاجــرت جانبــی ســیال

اضافــی نتوانــد بــه طــور کامــل خــارج شــود ،باعــث ایجــاد

بیــن دو ناحیــه دارای اختــاف فشــار ،توســعه یافتــه و

اســت امــا آبدهــی ســنگ ،مقــداری افزایــش چگالــی را

میشــود .بدیــن معنــا کــه مناطــق بــا فشــار بــاال توســط

متمایــز میکنــد .شــکل  3مکانیس ـمهای مختلــف ایجــاد

منتقــل میشود(شــکل .]6[)5

فشــار بــاال را بــرای نمــودار ســرعت در مقابــل چگالــی

نشــان میدهــد.

اصطــاح مرکــز ثقــل یــک روش تجربــی برای تعییــن توزیع
فشــار اضافــی ناشــی از مهاجــرت جانبــی ســیال اســت .بــر
اســاس ایــن مفهــوم ،فشــار منفــذی در مرکــز یــا ارتفــاع

حرکت سیال

میانــی آبــده شــیبدار برابــر فشــار ســازندهای همجــوار

بــا توجــه بــه تحقیقــات گذشــته ،مهمتریــن عوامــل

اســت[ .]7بنابرایــن بــا محاســبۀ میــزان فشــار اضافــی در

ســیال را میتــوان در نتیجــۀ مهاجــرت جانبــی ســیال

مرکــز آب خــوان ،میتــوان توزیــع فشــار ناشــی از مهاجــرت

تاثیرگــذار بــر روی افزایــش فشــار ناشــی از حرکــت

ســتیغ مخــزن و بــا توجــه بــه شــیب و فاصلــۀ چاههــا تــا

و همچنیــن تــا حــدودی متأثــر از اثــر نیــروی شــناوری

جانبــی ســیال را در تمامــی چاههــا اعمــال کــرد.

قبــا نیــز اشــاره شــد ،اختــاف چگالــی بیــن آب ،نفــت

نتایج و بحث

هیدروکربــن بــه خصــوص گازهــا دانســت .همانطورکــه
و گاز ،باعــث اختــاف فشــار در ســتون ســیاالت مخــزن
میشــود .بــرای تصحیــح اثــر نیــروی شــناوری ،گرادیــان
فشــار منفــذی بــر اســاس نقــاط فشــار اندازهگیــری شــده

در ناحیــۀ آبــی ،نفتــی و گازی ترســیم میشــود .و مقــدار
فشــار اضافــی در ســتون نفــت و گاز تعییــن میشــود

(شــکل  .)4بــرای مثــال ،در دریــای شــمال حداکثــر فشــار

بــاالی ایجادشــده توســط نیروی شــناوری حــدود 600 psi
( )4/13 Mpaاســت[.]1

فشــار اضافــی ناشــی از مکانیســمهای قبــل میتوانــد

نمودارهــای پتروفیزیکــی و دادههایــی کــه در ایــن
تحقیــق مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،مربــوط بــه

یکــی از میادیــن هیدروکربنــی جنــوب ایــران اســت .بــازه
نمودارهــای چاهپیمایــی در بیشــتر چاههــای منطقــه

شــامل بخــش باالیــی گــروه خامــی میباشــد .از نظــر

زمینشناســی ،ایــن الیههــا دارای ســن کرتاســه پایینــی
بــوده و از دیــدگاه سنگشناســی عمدتــا شــامل ســنگ

آهــک ،شــیل و مقــداری دولومیــت و انیدریــت هســتند.

شکل  3روند سرعت در مقابل چگالی برای مکانیسمهای مختلف ایجاد فشار باال.
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3000
4500
607 psi

فشار ()psi

0

1500
باالی سازند

ستون گاز 400 m

1600
1800
2000

ستون نفت 500 m
OWC

عمق()m

GOC

1400

2200
2400

ستون آب

2600

شکل  4نیروی شناوری هیدروکربن ناشی از چگالی کمتر نفت و گاز نسبت به آب که موجب فشار باال میشود[.]1
ب

الف

فشار

فشار

عمق

فشار

فشار

عمق

عمق

عمق

شکل  5اثر مهاجرت جانبی سیال بر روی فشار منفذی .الف) اثر تحکیم نامتوازن بر ناحیۀ عمیقتر باعث فشار بیشتر در این ناحیه نسبت
به ناحیه مجزا در عمق کمتر شده است .ب) توزیع جانبی فشار توسط یک مسیر تراوا باعث افت فشار در ناحیۀ با فشار بیشتر و افزایش
فشار در ناحیۀ با فشار کمتر شده است[.]6

بــه منظــور تشــخیص مکانیســم ایجــاد فشــار بــاال ،از

مییابــد کــه ایــن بیانگــر کاهــش تخلخــل بــا افزایــش

نتایــج آزمایــش فشــار ســازند  MDTاســتفاده شــد .بــاورز

نســبتا خوبــی بــا رونــد انســلمتی و گاردنــر (رونــد تراکــم

نمودارهــای ســرعت امــواج ســونیک ،چگالــی و همچنیــن

از نمــودار ســرعت در مقابــل چگالــی بــه منظور تشــخیص
فشــار بــاال ناشــی از تحکیــم نامتــوازن و مکانیســم

باربــرداری اســتفاده کــرد .در شــرایط تحکیــم نامتــوازن،

رونــد افزایــش نمــودار ســرعت در مقابــل چگالــی بــر روی
رونــد تحکیــم نرمــال متوقــف شــده ولــی در شــرایط

باربــرداری یــک رونــد برگشــتی در زیــر نمــودار ایجــاد
میشــود .نمــودار ســرعت در مقابــل چگالــی بــر اســاس
اطالعــات حاصــل از چاههــای دارای بیشــترین بــازۀ

نمودارگیــری ،در شــکل  6نشــان داده شــده اســت .مطابق
شــکل  ،6بــا افزایــش عمــق چگالــی و ســرعت افزایــش

عمــق اســت .همچنیــن رونــد نمــودار دارای تطابــق

نرمــال) اســت .دور بــودن یــا نزدیــک بــودن بــه رونــد گاردنر

بســتگی بــه حجــم شــیل دارد .شــکاف ایجــاد شــده در عمق
حــدود  2000تــا  2500 mبــه دلیــل عــدم وجــود داده در
ایــن ناحیــه میباشــد .هیــچ گونــه انحرافــی در زیــر نمــودار

مبنــی بــر مکانیســم باربــرداری مشــاهده نمیشــود ولــی
قرارگیــری نقــاط عمقهــای پاییــن بــر روی نقــاط قبلــی ،به

نوعــی رونــد افزایــش خــط رونــد نرمــال و کاهــش تخلخل را
متوقــف کــرده کــه ایــن میتوانــد بیانگــر مکانیســم تحکیــم

نامتــوازن باشــد ،هرچنــد بایــد در نظــر داشــت کربناتههــا در
برابــر تحکیــم مقــاوم هســتتند.
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سرعت()m/s

دانسیته()g/cm3

شکل  6نمودار سرعت در مقابل چگالی با رنگبندی بر حسب عمق.

همانطــور کــه قبــا نیــز بیــان شــد ،در شــرایط مکانیســم

طبــق مشــاهدات مراحــل قبــل شــواهد کافــی مبنــی

امــا در شــرایط مکانیســم انبســاط ســیال و باربــرداری،

مکانیســم ایحــاد فشــار بــاال در میــدان مذکــور بیشــتر

تحکیــم نامتــوازن تنــش مؤثــر نیــز کاهــش نمییابــد.
تنــش مؤثــر کاهــش مییابــد .از طــرف دیگــر نمودارهــای

چگالــی و ســونیک بر خالف شــرایط مکانیســم باربــرداری،

در شــرایط تحکیــم نامتــوازن دارای تغییــر رونــد مشــابهی

خواهنــد بــود .جهــت بررســی دقیقتــر مکانیســم عامــل
در منطقــۀ مــورد مطالعــه ،از نمــودار ســرعت و چگالــی

بــر حســب عمــق بــا رنگبنــدی بــر حســب فشــار منفــذی
و همچنیــن نمــودار فشــار منفــذی بــر حســب عمــق بــا
رنگبنــدی بــر حســب تنــش مؤثــر در نقــاط اندازهگیــری
فشــار اســتفاده شــده اســت .مطابــق شــکل  7نمودارهــای

بــر ایجــاد باربــرداری در منطقــه دیــده نمیشــود و
بیانگــر تحکیــم نامتــوازن اســت .از ایــن رو ،در تعییــن
فشــار منفــذی روش ایتــون مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

در واقــع روش ایتــون جــزء رایجتریــن روشهــا در تعییــن

مقــدار فشــار منفــذی اســت کــه تحکیــم نامتــوازن را بــه
عنــوان عامــل اصلــی ایجــاد فشــار بــاال در نظــر میگیــرد.

بــر اســاس روش ایتــون ،ابتــدا بايــد تغييــرات پارامترهــای
مختلــف پتروفیزیکــی وابســته بــه تخلخــل ماننــد زمــان

عبــور صــوت ،چگالــي و غیــره در شــیل یــا اليههــاي شــيلي
مثــل آهكهــاي آرژيليتــي دارای فشــار نرمــال ،در عمــق

ســرعت و چگالــی بــا ورود بــه ناحیــۀ فشــار بــاال دارای تغییر

تحقيــق بررســي و ســپس خــط رونــد طبيعــي بــر اســاس

ثبــات اولیــه و عــدم کاهــش آن بــا افزایــش عمــق اســت.

اســاس زمــان ســیر مــوج ســونیک نشــان داده شــده اســت.

رونــد مشــابهی هســتند و بررســی تنــش مؤثــر نیــز بیانگــر

ایــن الیههــا تعييــن شــود[ .]8در زیــر رابطــۀ ایتــون بــر

عمق()m

عمق()m

عمق()m

سرعت()m/s
فشار منفذی
دانسیته()g/cm3
شکل  7الف) سرعت در مقابل عمق با رنگ بندی بر حسب فشار منفذی ب) چگالی در مقابل عمق با رنگ بندی بر حسب فشار منفذی و
ج) فشار منفذی در مقابل عمق با رنگ بندی بر حسب تنش مؤثر .نمودارهای سرعت و چگالی نشاندهنده تغییر روند مشابهی با ورود به
ناحیه فشار باال هستند .بررسی نمودار فشار منفذی با توجه به نقاط  Aو  Bنیز بیانگر ثبات اولیه و عدم کاهش تنش مؤثر با ورود به ناحیه
فشار باال است.
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فشــار منفــذي طبيعــي كــه معمــوالً بــراي برخــي از

x

 ∆t n  
= P
S − (S − Pn ) 
 

 ∆t 0  

()1

در رابطــۀ بــاال( P ،)1مقــدار فشــار منفــذي واقعــي،

مناط ـق معلــوم اســت ،اســتفاده كــرد[ .]10بــا اســتفاده

از نمودارهــای ســرعت و پرتــو گامــا در یکــی از چاههــای

Pn

دارای بلندتریــن نمــودار چاهپیمایــی ،خــط رونــد

فشــار هيدرواســتاتيک نرمــال( S ،)0/45 psi/ftمقــدار

نرمــال زمــان عبــور صــوت تعییــن و بــا بــه کارگیــری

فشــار روبــاره در عمــق تحقيــق( )1 psi/ftو نســبت

ثابــت بهینــه  x=0/7مقــدار فشــار منفــذی بــرای دو چــاه

  ∆tn مقــدار زمــان عبــور صــوت در شــرايط نرمــال بــه
 ∆t0 

منطقــه کــه در مراحــل قبــل مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه

مقــدار اندازهگیــری شــدۀ آن در هــر عمــق اســت [.]9

بــود ،تخمیــن زده شــد .نتایــج حاصــل بــا مقــدار فشــار

بــا تعییــن خــط رونــد طبيعــي ،ايــن رونــد تــا عمــق

اندازهگیــری شــدۀ آزمایــش  MDTمــورد ارزیابــی قــرار

تحقيــق برونيابــي و ســپس در عمــق تحقيــق زمــان

گرفــت کــه تطابــق نســبتا خوبــی را نشــان میدهــد

عبــور صــوت از روي نمــودار صوتــي( )Δt0و خــط رونــد

(شــكلهاي  8و .)9

( )Δtnقرائــت شــده اســت .در ايــن مرحلــه بــا اســتفاده از

نمــودار چگالــي ،فشــار روبــاره در هــر عمــق محاســبه و

بــه منظــور نتیجهگیــری بهتــر و اطمینــان از انتخــاب

از اندازهگيريهــاي مســتقيم يــا اطالعــات منطقــهاي

اســتفاده ،روش دیگــری از تعییــن فشــار منفــذی کــه

دادههــاي فشــار منفــذي طبيعــي ميتــوان از گراديــان

در نظــر میگیرنــد در ادامــه آورده شــده اســت.

فشــار منفــذي طبيعــي بــا اســتفاده از دادههــاي حاصــل

درســت مکانیســم عامــل و رابطــۀ تخمیــن مــورد

تعييــن شــده اســت .در صــورت عــدم دسترســي بــه

مکانیســمهای دیگــری را نیــز بــه عنــوان عامــل اصلــی

الف

10000

چاه()A

MDT

تخمین ایتون

8000
7000
4700

ب

4600

4650

4550

4500

عمق()m

8900

چاه()A

8700
8600

فشار منفذی تخمین زده شده
توسط روش ایتون()psi

8800

8500
8900 9000

8800

8700

4450

8500 8600

8400
8400

فشار منفذی اندازهگیری شده توسط روش )psi) MDT

4400

4350

فشار منفذی()psi

9000

6000
4300

Eaton

MDT

عمق()m

8801

8881

4378

8691

8885

4381

8812

8893

4384

8421

8477

4487

8502

8497

4503

8583

8539

4512

8669

8678

4521

8754

8693

4538

8681

8698

4547

8586

8711

4560

شکل  8الف) فشار منفذی تخمین زده شده بر اساس روش ایتون در چاه  .Aب) مقدار متوسط فشار منفذی تخمین زده شده و مقادیر
اندازهگیری شده( )MDTبه همراه جدول همبستگی و خطای استاندارد.
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چاه()B

10000

الف

8000
7000
4650

4600

4450

4500
عمق()m

4450

4400
Eaton

چاه()B

8700

ب

8600
8500
8400
8540

فشار منفذی تخمین زده شده
توسط روش ایتون()psi

8800

8560 8580 8600 8620 8640 8660
فشار منفذی اندازهگیری شده توسط روش )psi) MDT

فشار منفذی()psi

9000

6000
4300

4350
MDT

عمق()m

8568

8561

4463

8469

8566

4470

8608

8592

4483

8619

8601

4492

8695

8612

4503

8625

8621

4515

8682

8631

4527

8633

8635

4530

8614

8636

4531

8609

8638

4539

8721

8641

4542

8673

8645

4543

8590

9346

4585

شکل  9الف) فشار منفذی تخمین زده شده بر اساس روش ایتون در چاه  Bبه فاصله  10کیلومتری چاه  .Aب) مقدار متوسط فشار
منفذی تخمین زده شده و مقادیر اندازهگیری شده ( )MDTبه همراه جدول همبستگی و خطای استاندارد (نقطۀ عمق  4685 mبه دلیل
انحراف زیاد در همبستگی حذف شده است).
این اطالعات در تصویر ارائه نشده است.

همانطــور کــه قبــا نیــز گفتــه شــد روشهــای متعــددی

تحكيــم لحــاظ شــده اســت .روش بــاورز از ســرعت مــوج

در هــر یــک از ایــن روشهــا ،مکانیســم خاصــی بــه

تنــش مؤثــر عمــودی اســتفاده میکنــد کــه بــا کســر آن

در زمینــۀ پیشبینــی فشــار منفــذی ارائــهشــده اســت.

عنــوان عامــل اصلــی ایجــاد فشــار بــاال در نظــر گرفتــه
شــده اســت .ایتــون در روش خــود تحکیــم نامتــوازن را به

عنــوان عامــل اصلــی ایجــاد فشــار بــاال در نظــر گرفــت .از
دیگــر روشهــای تخمیــن فشــار منفــذی میتــوان بــه
روش بــاورز اشــاره کــرد .روش بــاورز روشــی بــر پایــۀ
تنــش مؤثــر اســت کــه بــا محاســبۀ فشــار مؤثــر و فشــار

روبــاره میتــوان مقــدار فشــار منفــذی را تعییــن کــرد.
در ايــن روش دو مكانيســم باربــرداري و فرآينــد عــدم

ســونیک و پارامترهــای تجربــی تعیینشــده بــرای تعییــن
از تنــش روبــاره ،فشــار منفــذی را میدهــد .در شــرایط
مکانیســم تحکیــم نامتــوازن ،رابطــۀ بــاورز را میتــوان بــه
شــكل ســاده زيــر نمايــش داد:
()2

v=5000+AσcvB

کــه در آن  vســرعت بــر حســب  ft/secو  σcvتنــش مؤثــر
بــر حســب  psiاســت .مقــدار ثابــت  5000بــه عنــوان
ســرعت مــوج صوتــی در ســطح در نظــر گرفتــه شــده

اســت کــه بــر حســب  ft/secاســت .پارامترهــای

A
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و  Bمقادیــر ثابتــی هســتند کــه میتــوان آنهــا را بــا

 8میباشــد [ .]11بــا توجــه بــه اصــل ترزاقــی و روابــط

محاســبه کــرد .ایــن رابطــه بــه عنــوان رابطــۀ نمودار دســت

شــکل زیــر تعییــن میشــود:

کالیبــره کــردن دادههــای ســرعت در مقابــل تنــش مؤثــر

بــاورز در تعییــن فشــار مؤثــر ،گرادیــان فشــار منفــذی بــه

نخــورده 1معــروف اســت و اندیــس  cvدر پارمتــر تنــش نیــز

()4

باربــرداري ،2بــاورز رابطــۀ زیــر را پيشــنهاد كــرد [:]11

()5

بــه ایــن دلیــل اســت .در شــرايط اضافــه شــدن مكانيســم

()3

()6

(σ / σ max ) = (σvc / σ max )u

شــكل( )10بیانکننــدۀ پارامترهــای روابــط فــوق اســت.

رابطــۀ فــوق نیــز تحــت عنــوان رابطــۀ نمــودار باربــرداری

بــا توجــه بــه اطالعــات چگالــی و فشــار منفــذی در نقــاط

باربــرداري  Uمعيــاري از رفتــار پالســتيك رســوبات اســت.

مطابــق رابطــۀ ترزاقــی محاســبه شــد .نمــودار ســرعت در

معــروف اســت σmax .حداکثــر تنــش مؤثــر اســت و پارامتــر

 U=1بيــان کننــدۀ تغييــر شــكل غیرثابــت اســت کــه بــا

جایگــذاری در رابطــۀ فــوق بیــان کننــدۀ رابطــۀ نمــودار

دســت نخــورده اســتU=∞ .عنوانكننــدۀ ســازند كامــا

اندازهگیــری شــده ،مقــدار تنــش مؤثــر در ایــن نقــاط

مقابــل تنــش مؤثــر در نواحــی دارای فشــار نرمــال و فشــار

بــاال بــه صــورت زیــر نشــان داده شــده اســت.

برگشــتناپذير اســت .در عمــل مقــدار  Uحــدود  3تــا
نمودار دست نخورده
باربرداری شده
سرعت

تنش موثر
شکل  10نمودار رفتار پالستیک رسوبات در حالت دست نخورده و حالت باربرداری [.]11
نقاط فشار باال

نقاط طبیعی

سرعت( )ft/s)،(v-5000

6000 7000

5000

3000 4000
تنش موثر

2000

1000

0

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

شکل  11نمودار سرعت در مقابل تنش مؤثر بر اساس رابطۀ باورز.
1. Virgin Curve
2. Unloading Curve
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بــه منظــور تعییــن پارمتــر  Uکــه بیــان کننــدۀ رفتــار

اســت .بــا توجــه نتایــج بررســیهای از روش بــاورز نیــز

نمــودار فــوق و شــکل( )10تعییــن و مقــدار متوســط  Uبــا

مــورد مطالعــه بیشــتر تحــت تاثیــر تحکیــم نامتــوازن

میتــوان گفــت مکانیســم ایجــاد فشــار بــاال در منطقــۀ

پالســتیک رســوبات اســت ،پارمترهــای  σmax ،σcvو  σطبــق

بــوده و تــا حــدود کمــی نیــز متاثــر از باربــرداری اســت.

اســتفاده از رابطــۀ( )5محاســبه میشــود .بــر ایــن اســاس

بــر ایــن اســاس تخمیــن فشــار منفــذی بــا اســتفاده از

مقــدار متوســط پارامترهــای فــوق بــه ترتیــب ،6142

رابطــۀ بــاورز نیــز محاســبه و بــا نتایــج تخمیــن از روش

 4497و  3596 psiمحاســبه شــد کــه بــا جایگــذاری

ایتــون مقایســه شــد .نتایــج حاصــل بــا مقــدار فشــار

در رابطــۀ( )5مقــدار  Uحــدود  1/72تخمیــن زده شــد .از

انــدازه گیــری شــدۀ آزمایــش  MDTمــورد ارزیابــی قــرار

آنجــا کــه مقــدار  Uدر شــرایط باربــرداری معمــوال بیــن 3

گرفــت کــه هماننــد روش ایتــون تطابــق خوبــی را نشــان

تــا  8اســت ،مقــدار تعییــن شــده بــرای رفتــار پالســتیک

میدهد(شــکل  12و شــکل .)13

ســنگ نشــاندهندۀ باربــرداری کــم و نزدیکــی آن بــه
حالــت نمــودار دســت نخــورده یــا تحکیــم نامتــوازن
الف

10000

چاه()A

8000
7000
4500
4550 4600
4650 4700
تخمین روش باورز
MDT

عمق()m

ب

9000
فشار منفذی تخمین زده شده
توسط روش باورز()psi

8900
8800
8700
8600

8500
8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000
فشار منفذی اندازهگیری شده توسط روش )psi) MDT

4400
4450
تخمین روش ایتون

4350

فشار منفذی()psi

9000

6000
4300

باورز

MDT

عمق()m

8889

8881

4378

8892

8885

4381

8878

8893

4384

8702

8477

4487

8522

8497

4503

8719

8539

4512

8693

8678

4521

8796

8693

4538

8682

8698

4547

8630

8711

4560

شکل  12الف) فشار منفذی تخمینزدهشده بر اساس روش باورز و مقایسه آن با روش ایتون در چاه  .Aب) مقدار متوسط فشار منفذی
تخمین زده شده و مقادیر اندازهگیریشده ( )MDTبه همراه جدول همبستگی و خطای استاندارد.

شماره 1395-3 ،88

158

الف

10000

چاه()B

8000
7000
4650

4400
4450
4500
4550
4600
تخمین روش ایتون
تخمین روش باورز
MDT

4350

فشار منفذی()psi

9000

6000
4300

عمق()m

8900

ب

8700
8600
8500
8540

8560 8580 8600 8620 8640 8660
فشار منفذی اندازهگیری شده توسط روش )psi) MDT

فشار منفذی تخمین زده شده
توسط روش باورز()psi

8800

باورز

MDT

عمق()m

8589

8561

4463

8521

8566

4470

8588

8592

4483

8768

8601

4492

8756

8612

4503

8654

8621

4515

8629

8631

4527

8711

8635

4530

8627

8636

4531

8673

8638

4539

8842

8641

4542

8780

8645

4543

8757

9346

4585

شکل  13الف) فشار منفذی تخمینزدهشده بر اساس روش باورز و مقایسه آن با روش ایتون در چاه  Bبه فاصله  10کیلومتری چاه  ..Aب)
جدول مقدار متوسط فشار منفذی تخمینزدهشده و مقادیر اندازهگیریشده( )MDTبه همراه همبستگی و خطای استاندارد (نقطۀ عمق
 4685 mبه دلیل انحراف زیاد در همبستگی حذف شده است).
این اطالعات در تصویر ارائه نشده است.

نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه ضمــن معرفــی عوامــل مختلــف ایجــاد
فشــار بــاال ،بــه بررســی روشهــای تعییــن نــوع مکانیســم

عامــل پرداختــه شــد و بــر ایــن اســاس مکانیســم ایجــاد
فشــار بــاال در یکــی از میادیــن هیدروکربنــی جنــوب

ایــران مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .بــه منظــور تعییــن

نــوع مکانیســم ،رونــد ســرعت در مقابــل چگالــی بــه کار
گرفتــه شــد کــه ایــن رونــد در میــدان مــورد مطالعــه بــا
توجــه بــه نشــانگرهای ایجادکننــده بــرای مکانیس ـمهای
مختلــف ،بیشــتر نشــان دهنــدۀ تحکیــم نامتــوازن بــود و
شــواهد کافــی دال بــر انبســاط ســیال و باربــرداری و یــا

اثــر تغییــرات دیاژنــز در ایــن رونــد مشــاهده نشــد .بــر

ایــن اســاس بــه منظــور تعییــن فشــار منفــذی در میــدان

مــورد مطالعــه از رابطــۀ ایتــون کــه روشــی مبتنــی بــر
تحکیــم نامتــوازن اســت ،اســتفاده شــد .ایــن رابطــه بــا
ضریــب نمایــی حــدود  0/7تطابــق خوبــی را بــا اطالعــات
فشــار اندازهگیــری شــدۀ  MDTدر منطقــۀ مــورد مطالعــه

نشــان داد .در ادامــه بــه منظــور نتیجهگیــری بهتــر از
روش بــاورز کــه عــاوه بــر تحکیــم نامتــوازن ،مکانیســم

باربــرداری را نیــز در نظــر میگیــرد اســتفاده شــد و
نتایــج بررس ـیهای جدیــد نیــز نشــان داد کــه مکانیســم
ایجــاد فشــار بــاال در منطقــۀ مــورد مطالعــه بیشــتر تحــت
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تاثیــر تحکیــم نامتــوازن بــوده و تاحــدود کمــی نیــز

متخصــص ژئومکانیــک شــرکت پیشرواندیشــان انــرژی

منفــذی بــا اســتفاده از رابطــۀ بــاورز محاســبه و بــا نتایــج

سپاســگزاری نمائیــم.

متاثــر از باربــرداری اســت .بــر ایــن اســاس تخمیــن فشــار

تخمیــن از روش ایتــون مقایســه شــد .نتایــج حاصــل بــا

مقــدار فشــار اندازهگیــری شــدۀ آزمایــش  MDTمــورد

کــه در راهنمایــی ایــن تحقیــق مــا را یــاری نمودهانــد،

عالئم و نشانهها

ارزیابــی قــرار گرفــت کــه هماننــد روش ایتــون تطابــق

 :A, Bثابتهای رابطۀ باورز

تحقیــق میتــوان گفــت نمودارهــای ســرعت و چگالــی،

 :ΔToزمان سیر اندازهگیری شده امواج سونیک

نســبتا خوبــی را نشــان داد .بــا توجــه بــه نتایــج ایــن

 :ΔTnزمان سیر امواج سونیک در شرايط نرمال

ابــزار نســبتا مناســبی جهــت تعییــن مکانیســم ایجــاد

 :Pفشار منفذي

ســرعت ،جهــت پیشبینــی مقــدار فشــار منفــذی

 :Sفشار روباره

فشــار بــاال میباشــند .همچنیــن اســتفاده از نمــودار

اســت نتایــج قابــل قبولــی را ارائــه میدهــد .از نتایــج
ایــن تحقیــق میتــوان در تخمیــن فشــار منفــذی و

فشــار شکســت ،کاهــش هزینــۀ حفــاری و آزمایشــات
فشــار ســازند ،طراحــی وزن گل بهینــه و انتخــاب نقــاط
لولههــای جــداری در عملیــات حفــاری و فازهــای توســعۀ

میــدان اســتفاده کــرد.
تشکر و قدردانی

()µs/ft
()µs/ft

()psi

 :Pnفشار هیدرواستاتیک

()psi

()psi

 :σتنش مؤثر عمودی

()psi

 :σcvتنــش مؤثــر عمــودی در حالــت دســت نحــورده
()psi

 :σmaxحداکثر تنش مؤثر عمودی

()psi

 :Uمعیار رفتار پالستیک رسوبات

 :Vسرعت امواج سونیک

()ft/sec

 :xضریب نمایی ایتون
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