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مجيد محمدي ،1بهمن سليماني *1و مهدي محموديان

2

 -1گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،ایران
 -2گروه زمينشناسي مناطق نفت خيز جنوب ،اهواز ،ایران
تاريخ دريافت95/10/4 :

تاريخ پذيرش96/5/17 :

چكيده
پیشبینــی فشــار منفــذی از اهمیــت بســزایی در مراحــل مختلــف پروژههــای هیدروکربنــی (اکتشــاف ،حفــاری و تولیــد) برخــوردار
اســت .وجــود مناطقــی بــا فشــار غیرعــادی باعــث بــروز مشــکالت فراوانــی نظیــر گیــر لولــه حفــاری ،فــوران چــاه ،از دســت دادن چرخــه
گل حفــاری و ...میشــود .اســتفاده از دادههــای لــرزهای تنهــا روش تعییــن فشــار منفــذی قبــل از حفــاری چــاه میباشــد .در ایــن
تحقیــق ســرعت برانبــارش کــه از پــردازش دادههــای لــرزهای س ـهبعدی بهدس ـتآمده بهوســیله نمودارهــای صوتــی کالیبــرهگردیــد.
بــا اســتفاده از رابطــه بــاور ،اســترس مؤثــر تعییــن شــد .فشــار منفــذی بــا تعییــن فشــار روبــاره و رابطــه بنیــادی ترزاقــی پیشبینــی و
مناطــق بــا فشــار غیرعــادی ،مشــخص شــدند .بــا کاهــش اســترس مؤثــر و افزایــش تخلخــل ،ســرعت مــوج لــرزهای درون ســنگ کاهــش
مییابــد ،درنتیجــه ارتبــاط فشــار مؤثــر ،ســرعت ،تخلخــل و سنگشناســی در مطالعــه فشــار منفــذی میتوانــد بهکاربــرده شــود.
نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه در میــدان کوپــال دو بخــش بــا فشــار غیرعــادی شــامل ســازند پرفشــار گچســاران (بهخصــوص بخــش 1
یــا پوشســنگ) و ســازند پابــده و دو قســمت نیــز بــا فشــار غیرعــادی کــم در بخشهــای ابتدایــی ســازند آســماری شناســایی گردیــد.
الیههــای پایینــی آســماری نیــز نســبت بــه الیههــای باالیــی بــه علــت کاهــش اســترس مؤثــر در اثــر افزایــش تخلخــل دارای فشــار
منفــذی نســبتاً زیادتــری اســت.

كلمات كليدي :فشار منفذی ،فشار غیرعادی ،سرعت برانبارش ،میدان کوپال ،نمودار صوتی.
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مقدمه

فشــار منفــذی بــه فشــار ســیال درون منافذ ســنگ اطالق

میگــردد .پیشبینــی فشــار منفــذی از اهمیــت بســزایی
در مراحــل مختلــف مطالعــات مربــوط بــه پروژههــای

هیدروکربنــی (اکتشــاف ،تولیــد و حفــاری) برخــوردار
اســت .پیشبینــی فشــار منفــذی نهتنهــا بــرای حفــاری

ایمــن و مقرونبهصرفــه اســت ،بلکــه بــرای ارزیابــی

تخلخــل ،کاهــش چگالــی حجمــی ،کاهــش اســترس
مؤثــر ،افزایــش درجــه حــرارت ،کاهــش ســرعت الیـهای و

افزایــش نســبت پواســون میباشد.ســرعت بیــن الیــهای
بــا تغییــر هرکــدام از ایــن ویژگیهــا تحــت تأثیــر قــرار
میگیــرد ،درنتیجــه تعییــن ســرعت ،کلیــد اصلــی در

پیشبینــی فشــار منفــذی و مناطــق بــا فشــار غیرعــادی
اســت [.]1

عوامــل خطــرزا در فراینــد اکتشــافی ازجملــه مهاجــرت

روشهــای پیشبینــی فشــار منفــذی را میتــوان بــه

اســت [ .]1وجــود مناطــق بــا فشــار غیرعــادی باعــث

مســتقیم اســت کــه فشــار منفــذی را بهطــور مســتقیم

فــوران چــاه ،از دســت دادن چرخــه گل حفــاری و...

از ســادهترین و قدیمیتریــن ایــن روشهــا میتــوان

بــرای نصــب صحیــح لولــه جــداری و تعییــن چگالــی

فیلیپــون [ ]4اشــاره کــرد [ .]5از دیگــر روشهــا متــداول،

قابلاعتمــاد کمــک شــایانی بــه کاهــش ریســک خطــرات

مؤثــر ترزاقــی ( ]6[ )1943اســترس مؤثــر از اختــاف

هزینههــای مالــی و جانــی میگــردد [.]2

تحقیــق نیــز بــا اســتفاده از اصــل ترزاقــی و روش اســترس

ســیال ســازند و الیههــای نفوذناپذیــر امــری ضــروری

دو مجموعــه طبقهبنــدی کــرد .اول روش پیشبینــی

بــروز مشــکالت فراوانــی نظیــر گیــر کــردن لولــه حفــاری،

بــا اندازهگیــری کمیتهــای فیزیکــی محاســبه میکنــد.

میشــود .درواقــع پیشبینــی فشــار ،ابــزاری مناســب

بــه روش کــراس پــات و جایگزینــی پنــه باکــر [ ]3و

گل حفــاری اســت .همچنیــن پیشبینــی فشــار منفــذی

روش اســترس مؤثــر اســت .بــر طبــق اصــل اســترس

ناشــی از حفــاری و ایمنــی را فراهــم و باعــث کاهــش

فشــار روبــاره و فشــار منفــذی بــه دســت میآیــد.در ایــن

در طــی فــاز اکتشــافی ،پیشبینــی فشــار منفــذی بــرای

مؤثــر بــاور بهپیــش بینــی فشــار منفــذی و مناطــق بــا

کمــک بــه مطالعــات تلههــای نفتــی ،ترســیم مســیر
مهاجــرت نفت،تجزیهوتحلیــل و طبقهبنــدی تلههــای

نفتــی و ابعــاد حوضــه رســوبی و به تبــع آن ،کالیبراســیون
بــرای مدلســازی حوضههــا کــه حائــز اهمیــت اســت
امکانپذیــر میگــردد [ .]1الزم بــه ذکــر اســت کــه

در طــی رســوبگذاری الیههــای زمیــن شــناختی بــا
رژیــم فشارشــی عــادی ،قــادر بــه حفــظ ارتبــاط تــا ســطح

زمیــن میباشــند فراهــم میگــردد .در صــورت قطــع
ارتبــاط ســازندها توســط ســد ناتــراوا ،الیههــا بــا فشــار

غیرعــادی مواجــه میگردنــد .مکانیســمهای ایجــاد
فشــار بــاال در حوضههــای رســوبی متفــاوت اســت ولــی

ازجملــه مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه افزایــش تنــش و
مکانیســمهای تولیــد درجــای ســیال اشــاره کــرد [.]1

ســازندهای پرفشــار در مقایســه بــا ســازندهای بــا فشــار

عــادی در عمــق مشــابه چندیــن ویژگــی را از خــود نشــان
میدهنــد [ ]2کــه ایــن ویژگیهــا شــامل :افزایــش

فشــارهای غیرعــادی پرداختــه خواهــد شــد.
زمینشناسی منطقه مورد مطالعه

میــدان نفتــی کوپــال در  25 kmجنــوب غــرب هفتــکل

و در جهــت ادامــه چینخوردگــی تاقدیــس آغاجــاری
واقعشــده اســت .ایــن میــدان در فاصلــه  60 kmشــرق

شــهر اهــواز ،در ناحیــه فروافتادگــی دزفــول شــمالی

واقعشــده اســت و رونــد ســاختاری تحتاالرضــی آن

ماننــد بســیاری از میادیــن زاگــرس بهصــورت شــمال

غربــی -جنــوب شــرقی میباشــد .ایــن میــدان از جنــوب
غــرب بــه میــدان مــارون ،از شــمال غــرب بــه میــدان

رامیــن و از جنــوب شــرق بــا میــدان آغاجــاری همســایه
اســت (شــکل  .)1ابعــاد ســاختار تحتاالرضــی کوپــال

 32 kmدر  4/5 kmاســت .شــکل کلــی میــدان بهصــورت
یــک تاقدیــس کشــیده و تقریبــاً متقــارن اســت کــه دو

برجســتگی در آن شناساییشــده اســت.
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شکل  1موقعیت میدان کوپال در ارتباط با سایر میادین جنوب غرب کشور []8

برجســتگی اصلــی کــه مطالعــه پیــش رو نیــز بــر روی آن

محاســبه میگــردد.

و بانــام کوپــال غربــی از آن یــاد میشــود و برجســتگی

در ایــن رابطــه  PHyفشــار هیدروســتاتیک ρ ،چگالــی

صــورت گرفتــه در ناحیــه شــمال غربــی میــدان قــرار دارد

کوچکتــر در منطقــه جنــوب شــرقی میــدان واقــع اســت

()1

PHy= ρ.g.h

ســیال g ،شــتاب گرانــش و  hارتفــاع ســتون ســیال اســت.

و بانــام ســاختمان کوپــال شــرقی از آن یــاد میشــود
و نهايتــاً بــه ميــدان آغاجــاري ختــم ميگــردد .در ایــن

در عمــق مشــابه ،فشــار غیرعــادی ایجــاد میگــردد .فشــار

از ایــن تعــداد  51حلقــه چــاه در ســاختمان کوپــال غربــی

ســنگ و ســیال درون منافــذ میباشــد .فشــار روبــاره بــا

میــدان تابهحــال  52حلقــه چــاه حفاریشــده اســت کــه
قــرار دارد .میــدان موردبررســی شــامل دو مخزن آســماری

و بنگســتان اســت .ســازندهای تشــکیلدهنده ســتون

چینـهای میــدان کوپــال بــر اســاس حفــاری از ســطح بــه

عمــق بــه ترتیــب شــامل :ســازندهای آغاجــاری ،میشــان،

گچســاران ،آســماری ،پابــده ،گورپــی و گــروه بنگســتان
(شــامل ســازندهای ایــام ،ســروک ،کژدمــی) اســت.
روش مطالعه

روشهــای پیشبینــی فشــار منفــذی در عمقهــای
مختلــف بــر پایــه انحــراف خــواص ســازند از حالــت

نرمــال اســتوار اســت .بهطورمعمــول امــواج لــرزهای

بــا دانســتن ایــن واقعیــت کــه مناطــق بــا فشــار بــاال

در صــورت انحــراف فشــار ســازند از فشــار هیدروســتاتیک

روبــاره در عمــق ،نتیجــه فشــار مشــترک وزن ماتریکــس
افزایــش عمــق افزایــش مییابــد و بــه آن تنــش قائــم
و گاهــی فشــار لیتوســتاتیک نیــز گوینــد .فشــار روبــاره

را بهوســیله روابــط تجربــی منطقــی [ ]9یــا بهوســیله
دادههــای نمــودار چگالــی میتــوان تخمیــن زد [ 2و .]10
z
S v = g ∫0 ρ ) z (dz
()2

در اینجــا  Sبرابــر بــا فشــار روبــاره برحســب  pa ،gشــتاب

گرانشــی برحســب  m⁄s2و  ρچگالــی برحســب

kg⁄m3

اســت .بهمنظــور محاســبه چگالــی از دادههــای ســرعت

میتــوان از رابطــه گاردنــر [ ]11اســتفاده کــرد.
()3

ρ=aVb

در ایــن رابطــه  ρبرحســب  V ،g⁄ccســرعت برحســب

m⁄s

و  aو  bضرایــب رابطــه گاردنــر هســتند.

دارای ســرعتپایینتر و مقاومــت بیشــتری نســبت بــه

بــر طبــق اصــل اســترس مؤثــر ترزاقــی ( ،)1943از

اســت [ .]1فشــار منفــذی یــا فشــار ســازندی بهعنــوان

میآیــد( .رابطــه )2

[ .]7بنابرایــن فشــار ســیال منفــذی برابــر بــا فشــار

کــه در آن  σاســترس مؤثــر SV ،فشــار روبــاره و  Ppفشــار

مناطــق بــا فشــار عــادی در همــان عمــق هســتند وابســته

اختــاف فشــار روبــاره و فشــار منفــذی بــه دســت

فشــار ســیال درون منافــذ ســازند تعریــف میگــردد

()4

هیدروســتاتیک ســتون آب ،اغلــب فشــار عــادی نامیــده
میشــود .فشــار هیدروســتاتیک بــر طبــق رابطــه زیــر

منفــذی اســت .بــا توجــه بــه رابطــه  2در صورت محاســبه

σ=Sv-Pp
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اســترس مؤثــر ،میتــوان بــا در دســت داشــتن فشــار روباره

میتوانــد بهکاربــرده شــود .در ادامــه مراحــل پیشبینــی

فشــار منفــذی را محاســبه کــرد .اســترس مؤثــر بهعنــوان

فشــار منفــذی در میــدان کوپــال بررســی میشــود.

درنتیجــه اســترس مؤثــر ،فشــردگی فضــای متخلخــل

آمادهسازی دادهها

فشــار درون چارچــوب جامــد ســنگ تعریــف میشــود.

درون ســنگهای رســوبی را کنتــرل و بهوســیله مطالعــات

دادههــای ســرعت امــواج لــرزهای موجــود در میــدان

روابــط تجربــی مورداســتفاده در محاســبه اســترس مؤثــر را

-2الــف) .ســایر دادههــا شــامل دادههــای موقعیــت و

روابــط اســترس مؤثــر -ســرعت و روابــط اســترس مؤثــر-

دادههــای نمودارهــای چــاه پیمایــی شــامل نمــودار صوتی

معروفــی کــه بــرای تبدیــل دادههــای ســرعت بــه فشــار

ســازند آســماری و درنهایــت اطالعــات گزارشهــای

آزمایشــگاهی تعییــن میگــردد [ .]14-12در حــال حاضــر

مــورد مطالعــه ،ســرعت برانبــارش میباشــد (شــکل

میتــوان بــه ســه دســته :روابــط اســترس مؤثــر -تخلخــل،

مســیر چاههــا ،مارکرهــای زمینشناســی (ســر ســازند)،

مــدول االســتیک ،تقســیم نمــود [ .]5ازجملــه روابــط

و چگالــی ،دادههــای آزمایــش تکــرار ســازند ( )RFTدرون

بــکار بــرده میشــود میتــوان بــه رابطههــای ایتــون []15

حفــاری چاههــای ناحیــه (گرافیــک الگ) و وزن گل

ســرعت میباشــد کــه در آن از منحنــی دســتنخورده و

پــس از فراخوانــی دادههــای ســرعت بــر انبــارش بایــد این

میشــود [ .]17رابطــه بــاور بهصــورت ســاده را میتــوان

بــهســرعت الیــهای تبدیــل کنیــم .چراکــه نمودارهــای

V=V0+A. σB

و بــرای انطبــاق ایــن دو نــوع ســرعت ،ســرعت لــرزهای

و بــاور [ ]16اشــاره کــرد .روش بــاور روش اســترس موثــر-

حفــاری نیــز از دیگــر دادههــای در دســترس اســت.

منحنــی باربــرداری بــرای بــرآورد فشــار مؤثــر اســتفاده

دادههــا را از ســرعت  RMSتوســط رابطــه دیکــس []18

بــه شــکل زیــر نمایــش داد:

چــاه پیمایــی ســرعت الیههــا را اندازهگیــری میکنــد

()5

کــه در آن

V

ســرعت برحســب  V0 ،m/sســرعت در

اســترس مؤثــر صفــر در رســوبات نامتراکــم در ســطح

 RMSبایــد توســط رابطــه دیکــس بــه ســرعت الیــهای

تبدیــل شــود [.]7

− t i −1V

ti V

 A ،m/sو  Bضرایــب رابطــه بــاور و  Vσاســترس مؤثــر

()8

باربــرداری رابطــه بــاور بــه شــکل زیــر تغییــر میکنــد:

بهمنظــور مالیــم کــردن نمودارهــای چــاه پیمایــی بــه

در عمــق برحســب  psiاســت .در صــورت وجــود فراینــد
()6

σ

2
RMS i −1

2
RMS i

t i − t i −1

=

2
intt

V

) V= V 0 + A

حــذف اثــر فرکانسهــای بــاال بــه کمــک نرمافــزار

کــه در آن  Uثابــت باربــرداری و  σmaxحداکثــر اســترس

حفــاری بــرای اســتفاده ،بــه دادههــای فشــار در واحــد psi

مؤثــر بــرای باربــرداری اســت:

()7

(B

1
B

()U −1
max

σ

V max −V 0
(
A

 Vmaxحداکثر سرعت مشاهدهشده است.

مورداســتفاده پرداختــه شــد .در پایــان دادههــای وزن گل

تبدیــل شــد.

) = σ max

روش ساخت مدل

هــر فراینــد یــا شــرایطی کــه باعــث کاهــش اســترس مؤثــر

در مدلســازی انجــام شــده جهــت تعییــن فشــار منفــذی

در مناطــق بــا فشــار بــاال ،ســیال منفــذی بخشــی از وزن

ســاخت مکعــب ســرعت :در ایــن تحقیــق بــرای محاســبه

افزایــش تخلخــل باعــث کاهــش ســرعت مــوج درون ســنگ

اســتفاده گردیــده اســت ،لــذا ایــن مکعــب میبایســت

تخلخــل و سنگشناســی در مطالعــه فشــار منفــذی

افقــی باشــد کــه قصــد تخمیــن فشــار منفــذی راداریــم.

شــود ،مناطــق بــا فشــار غیرعــادی را ایجــاد میکنــد.

مراحــل زیــر صــورت گرفتــه اســت:

الیههــای بــاال را تحمــل میکنــد .کاهــش اســترس مؤثــر و

مکعــب چگالــی ،از تنــش مؤثــر و گرادیــان روبــاره

میشــوند ،درنتیجــه ارتبــاط اســترس مؤثــر  -ســرعت،

دارای دادههــای ســرعت از ســطحمبنــا تــا پایینتریــن

پیشبینی فشار غیر عادی ...
الف

عمق ()m
سرعت ()m/s

0

ب

0

عمق ()m

-2000
Z-axis

-4000

موقعیت چاه

3750
3500
3750
-2000 3250
2750
Z-axis 2500
2250
2000
-4000 1750
1500
1250
1000
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شکل  2الف-سرعت امواج لرزهای موجود در میدان موردمطالعه (سرعت برانبارش)؛ ب -مرز پروژه .این مرز دارای ابعاد تقریبی  3در  28 kmو
آزیموت  150درجه است .دوایر سیاهرنگ نشاندهنده محل چاهها و سطوح همزمان نشان دادهشده افق آسماری میباشد.

در ایــن تحقیــق انتهــای ســازند ایــام بهعنــوان

ســرعت لــرزهای موجــود بیشــترین انطبــاق را بــا ســرعت

یــک مــدل انتخــاب مــرز مــدل اســت .مــرز مــدل طــوری

دادههــای ســرعت لــرزهای در ســلولهای مــدل ،بــه علــت

پایینتریــن افــق انتخــاب گردیــد .گام اول در تولیــد
انتخــاب شــد کــه باالتریــن نقطــه تاقدیــس در ســازند
آســماری و همچنیــن چاههایــی کــه دارای اطالعــات

 RFTهســتند را در برگیــرد (شــکل-2ب) .ایــن مــرز دارای

ابعــاد حــدودی  28در  3 kmاســت و آزیمــوت آن 150

حاصــل از نمودارهــای چــاه پیــدا کنــد .پــس از فراخوانــی

پراکندگــی و ناپیوســتگی دادههــای ســرعت بازهای (شــکل
  2الــف) ،تمــام ســلولهای مــدل دارای مقدار نمیشــوند(شــکل  .)3واریوگــرام مشــابه واریانــس بــوده امــا برخــاف

واریانــس کــه حــول میانگیــن بیــان میشــود ،واریوگــرام

درجــه اســت .بعــد از مشــخص شــدن محــدوده ،مــدل

اختــاف بیــن دو نمونــه را اندازهگیــری میکنــد .نحــوه

ســرعت بیــن الیـهای درون مــدل فراخوانــی شــده و مــدل

نمونههــا (بــرای مثــال ،نــگار تخلخــل ،ســرعت لــرزه

بــه ســلولهای کوچکتــری تقســیم میشــود .در پایــان
آمــاده مراحــل بعــد میگــردد (شــکل .)3

کالیبـره کردن سـرعت لرزهای بهوسـیله سـرعت حاصل از
نمودارهـای صوتی

بــا توجــه بــه اینکــه ســرعت امــواج حاصــل از لرزهنــگاری
از فرآینــد محاســباتی در مرحلــه پــردازش بــه دســت
میآینــد ،بنابرایــن بــا ســرعت دقیــق امــواج در ســنگ
تفــاوت پیــدا میکنــد ،.بهخصــوص آنکــه در میــدان

موردمطالعــه ،تنهــا ســرعت موجــود ،ســرعت برانبــارش

اســت .بــا توجــه بــه آنکــه ســرعت حاصــل از نمودارهــای
صوتــی چــاه عمدتـاً تغییــرات بســیار باالیــی دارد و تقریبـاً

ســرعت واقعــی امــواج درون ســنگ را نشــان میدهــد

[ .]19جهــت بهبــود وضــوح تغییــرات و تصحیــح
ســرعتهای لــرزهای موجــود جهــت انطبــاق بیشــتر

بــا خصوصیــات زمینشناســی ،یــک مرحلــه تصحیــح
ســرعت توســط روشهــای زمینآمــاری انجــام شــد تــا

محاســبه واریوگــرام بــه ایــن صــورت اســت کــه کل اعــداد

ای و یــا مقادیــر فشــار منفــذی) را بــهصــورت جفــت

نقــاط از هــم کــم نمــوده ،بــه تــوان دو رســانده و باهــم
جمــع و بــر تعــداد کل دادههــا تقســیم میکننــد (تــا
ایــن مرحلــه شــبیه بــه واریانــس اســت) .درنهایــت ایــن

عــدد را بــر دو تقســیم میکننــد کــه بــه همیــن دلیــل

بــه آن نیــم واریانــس میگوینــد .پــس از محاســبات ،بــه
ازای هــر فاصلــه عمقــی ،یــک عــدد نیــمواریانــس بــرای
متغیــر موردنظــر بــه دســت مــی آیــد .بــا رســم نقــاط در

مقابــل فواصــل مختلــف بیــن نمونههــا ،منحنــی خاصــی
ایجــاد میگــردد .اگــر نقــاط موردنظــر باهــم همبســتگی

داشــته باشــند (یعنــی مقادیرجفــت نمونههــا نزدیــک بــه

هــم باشــد) ،آنــگاه واریانــس آنهــا بــه صفــر نزدیکتــر
میشــود .از واریوگرامهــا (بعنــوان مثــال شــکل  4الــف
و ب) ،کمیتهــای تخمیــن کریجینــگ بــه دســت مــی
آیــد.
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سرعت ()m/s

340000

0

-2000

-2000

-3000

-3000

-4000

330000
3460000

عمق ()m

-1000

-1000

عمق ()m

4250
4000
3750
3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000

0

3460000

موقعیت جغرافیایی برحسب *UTM
3480000 3475000 3470000 3465000

-4000
3470000

3480000

*UTM= Universal Transverse Mercator

شکل  3سرعت بین الیهای فراخوانی شده درون مدل

در نتیجــه جهــت محاســبه اختــاف بیــن ســرعت دقیــق

واریوگرافــی انجــام میشــود و ســاختار فضایــی و ارتبــاط

بــا اســتفاده از مقادیــر ســرعت برانبــارش موجــود در

 5الــف و ب) و ایــن کمیــت در محــل اولیــه ســرعت امــواج

نمــودار صوتــی و ســرعت امــواج لــرزهای ،ابتــدا بایــد
ســلولهای دارای داده ،مقادیــر ســایر ســلولهای بدونــه

داده را در کل مــدل و چاههــا بــا اســتفاده از روشهــای

درونیابــی تخمیــن زد .قبــل از انجــام درونیابــی ،ابتــدا

بایــد از اطالعــات موجــود واریوگرافــی بــه عمــل آورد.

پــس از واریوگرافــی و مشــخص شــدن ســاختار فضایــی
دادههــای ســرعت بیــن الیـهای فراخوانــی شــده در مــدل

و محاســبه پارامترهــا درونیابــی (شــکل  ،)4بــه درونیابــی

از دادههــای ســرعت بیــن الیــهای (شــکل  )3پرداختــه
شــود و مقــدار ســرعت بیــن الیــهای در کل ســلولهای
مــدل تخمیــن زده شــد (شــکل  4ج) .بــا محاســبه
ســرعت لــرزهای در کل محــدوده مــدل اختــاف بیــن

ســرعت نمــودار صوتــی و ســرعت لــرزهای بهصــورت
یکبهیــک محاســبه شــد .ایــن کمیــت ،کمیــت اصــاح
ســرعت لــرزهای اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه نمودارهــای

چاهپیمایــی فقــط در محــدوده چاههــا وجــود دارد

کمیــت اصــاح نیــز فقــط در محــدوده چاههــا دارای
مقــدار میگــردد .بــه منظــور محاســبه کمیــت اصــاح
در محــدوده کل مــدل ،مجــددا ً روی ایــن کمیــت

بیــن دادههــای کمیــت اصــاح ســرعت مشــخص (شــکل
لــرزهای تخمیــن زده خواهــد شــد .الزم بــه ذکــر اســت بــا
توجــه بــه اینکــه نمــودار صوتــی در همــه محــدوده عمقی
مــدل دادههــا وجــود نــدارد و همچنیــن بــه دلیــل شــعاع

تأثیــر انــدک کمیــت اصــاح ســرعت در جهــت قائــم ،ایــن

کمیــت در هم ـ ه نقــاط دارای ســرعت لــرزهای در شــکل
 4ج بــه دســت نخواهــد آمــد و کمیــت اصــاح ســرعت
فقــط درون مخــزن آســماری حاصــل خواهــد شــد و
بخشهــای باالیــی و پائینــی مــدل فاقــد تخمیــن باقــی

خواهــد مانــد و مقــدار کمیــت اصــاح ســرعت در ایــن

نقــاط برابــر صفــر خواهــد بــود.

پــس از انجــام تخمیــن ،ســرعت لــرزهای (شــکل  4ج) بــا
مقــدار کمیــت اصــاح ســرعت در هــر نقطــه جمــع شــده
و ســرعت حاصــل از لرزهنــگاری بــا ســرعت حاصــل از

نمــودار گیــری کالیبــره خواهــد شــد (شــکل -5ج) .الزم

بــه یــادآوری اســت ایــن روش جهــت تخمیــن فشــار
منفــذی در میادیــن بــزرگ و فاقــد چاههــای زیــاد کــه

امــکان تغییــرات جانبــی ســرعت وجــود دارد ،توســعه

دادهشــده اســت [.]20
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سرعت انتروال (سرعت لرزهای کالیبره شده) ()m/s

شکل ( 4الف و ب) واریوگرامهای رسم شده از دادههای سرعت بین الیهای فراخوانی شده درون مدل رسم شده در جهت
اصلی میدان :الف -قائم و ب -افقی .و ج -سرعت بین الیهای فراخوانی شده در درون مدل

0/25
11986 15674

8298

فاصله ()m

4610

922

0

شکل ( 5الف و ب) واریوگرامهای رسم شده از دادههای کمیت اصالح سرعت رسم شده در جهت اصلی میدان( :الف) قائم و (ب) افقی؛
(ج) سرعت حاصل از لرزهنگاری کالیبره شده با سرعت حاصل از نمودار صوتی

پــس از کالیبــره کــردن ســرعت امــواج لــرزهای بــا ســرعت

[ ،]16ابتــدا نیــاز بــه محاســبه ضرایــب ایــن رابطــه اســت.

نهایــی حاصــل از تصحیــح ســرعت بــا ســرعت حاصــل

(رابطــه  )4از تفاضــل فشــار روبــاره و فشــار منفــذی

حاصــل از نمودارهــای چــاه ،بــا مقایســه بیــن ســرعت

از نمودارهــای چــاه در محــل چاههــای  39و  ،51دقــت
فرآینــد تصحیــح ســرعت موردبررســی قــرار میگیــرد
(شــکل  .)6همانگونــه کــه در شــکل مشــخص اســت
تصحیــح ســرعت از دقــت قابــل قبولــی برخــوردار اســت.

از ایــن مکعــب در ادامــه بــرای پیشبینــی فشــار مؤثــر و

روبــاره کمــک گرفتــه میشــود.
ساخت مکعب استرس مؤثر

بهمنظــور محاســبه فشــار مؤثــر از طریــق رابطــه بــاور

بــا توجــه بــه اینکــه اســترس مؤثــر طبــق اصــل ترزاقــی
بــه دســت میآیــد و بــا توجــه بهانــدازه گیــری فشــار
منفــذی در چاههــا توســط آزمایشهــای درونچاهــی ،در

صــورت محاســبه فشــار روبــاره درون چاههــا میتــوان

اســترس مؤثــر را در نقــاط دارای اندازهگیــری فشــار
منفــذی محاســبه کــرد .بــرای محاســبه فشــار روبــاره
درون چاههــا میتــوان بــا اســتفاده از (رابطــه  )2و

انتگرالگیــری از دادههــای نمــودار چگالــی بــه محاســبه
فشــار روبــاره درون چاههــا پرداخــت.

شماره  ،97بهمن و اسفند 1396
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سرعت کالیبره شده در چاه K1.39

سرعت درون چاه
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سرعت کالیبره شده در چاه K1.51
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شکل  6مقایسه بین سرعت نهایی حاصل از تصحیح سرعت با سرعت حاصل از نمودارهای چاه در محل چاههای الف ،39 -و ب 51 -و
بررسی دقت فرآیند تصحیح سرعت لرزهای

بایــد توجــه داشــت کــه نمودارهــای چــاه پیمایی از ســطح

فرآینــد باربــرداری ،میتــوان از رابطــه بــاور ســاده بــرای

انتگرالگیــری لحــاظ نمیشــود .بهمنظــور حــل ایــن

اســتفاده نمــود [ .]20الزم بــه ذکــر اســت در شــکل-7ب

شــروع نمیشــود و وزن ســنگهای بــاالی نمــودار در

مســئله ،میتــوان از رابطــه تجربــی ذکرشــده در برخــی

منابــع بــرای محاســبه فشــار روبــاره در الیههــای بــاالی

نمودارهــای چــاه پیمایــی و اضافــه کــردن مقــدار حاصــل
بــه مقــدار اندازهگیــری شــده اســتفاده نمــود .برخــی از
ایــن روابــط مقــدار چگالــی را بهصــورت تابعــی از عمــق
محاســبه مینماینــد [ .]17پــس از محاســبه فشــار

روبــاره درون چاههــا بــا تفاضــل مقــدار فشــار روبــاره
و فشــار منفــذی ،مقــدار اســترس مؤثــر در نقــاط دارای
فشــار منفــذی محاســبه میگــردد.

پــس از محاســبه اســترس مؤثــر در نقاطــی کــه در آنهــا
آزمایشهــای اندازهگیــری فشــار منفــذی درون چاهــی

انجامشــده اســت ،میتــوان میــزان ســرعت امــواج

لــرزهای را نیــز در محــل همیــن نقــاط در چاههــا از روی
اطالعــات ســرعت لــرزهای تصحیحشــده (شــکل -5ج)
اســتخراج نمــود .پــس از اســتخراج ســرعت میتــوان

نمــودار ســرعت امــواج را در مقابــل اســترس مؤثــر در
محــل چاههــا رســم کــرد (شــکل -7ب).

همانگونــه کــه در شــکل -7ب مشــخص اســت رونــد

دادههــا بــر عــدم وجــود فرآینــد باربــرداری تکتونیکــی در

منطقــه تأکیــد میکنــد .لــذا بــا توجــه بــه عــدم وجــود

ایجــاد رابطــه بیــن فشــار مؤثــر و ســرعت امــواج لــرزهای
بــه دلیــل رســم راحتتــر منحنــی ،مقادیــر  V-V0در
مقابــل فشــار مؤثــر رســم شــده اســت و مقادیــر محــور
قائــم مقــدار  V-V0اســت .جهــت بــرازش رابطــه بــاورز بــا
توجــه بــه اطالعــات لرزهنــگاری موجــود ابتــدا ســرعت
در فشــار مؤثــر صفر(یــا در ســطح) بایــد انتخــاب شــود.

بــا توجــه بــه دادههــا (شــکل  )2مقــدار =988 m/s

V0

بــرای ایــن منطقــه انتخــاب شــد .در ادامــه بــه کمــک
روشهــای بــرازش رابطــه  5بــه دادههــا بــرازش میشــود.

بــا بــرازش رابطــه بــاور ضرایــب ایــن رابطــه  Aو  Bبــه
ترتیــب  216/58و  0/3407بــه دســت آمــد و رابطــه

نهایــی بــاور در منطقــه موردمطالعــه بهصــورت زیــر
حاصــل شــد:
()9

0.3407

=V
988 + 216.58 × σ

البتــه بهتــر آن اســت کــه ضرایــب رابطــه بــاور بــا انجــام
مطالعــات آزمایشــگاهی شناســایی شــود .پــس از تعییــن

ضرایــب رابطــه بــاور ،میتــوان بــا اعمــال رابطــه  9بــر
روی مکعــب ســرعت تصحیحشــده امــواج لــرزهای (شــکل

-5ج) ،ایــن مکعــب را بــه مکعــب فشــار مؤثــر برحســب
 psiتبدیــل کــرد (شــکل 7ب).
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سرعت لرزه ای در چاه ()m/s
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شکل  7الف -منحنی استرس مؤثر در مقابل سرعت لرزهای .به دلیل رسم راحتتر منحنی ،مقادیر  V-V0در مقابل استرس مؤثر رسم شده
و مقادیر محور قائم مقدار  V-V0است V0 .مقدار سرعت اولیه در رسوبات سطح زمین می باشد .ب -مکعب استرس مؤثر برحسب psi
V=988+216.58 × σ
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دادههــای مربــوط بــه چاههــای منطقــه (نمــودار صوتــی

محاسبه مکعب چگالی و فشار روباره

بــا توجــه بــه رابطــه ترزاقــی بــرای محاســبه فشــار
منفــذی ،نیــاز بــه محاســبه فشــار روبــاره و فشــار مؤثــر

اســت .ازآنجاکــه محاســبه فشــار روبــاره بــا انتگــرال

گیــری از مقــدار چگالــی بــه دســت میآیــد ،بــرای
محاســبه مکعــب فشــار روبــاره ابتــدا بایــد مکعــب

چگالــی ایجــاد گــردد .از معروفتریــن روابطــی کــه در

لرزهنــگاری بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن ســرعت و چگالــی

کاربــرد فــراوان دارد رابطــه گاردنــر میباشــد .بــرای
اســتفاده از رابطــه گاردنــر ،بــر روی مکعــب ســرعت

لــرزهای تصحیحشــده نیــاز بــه محاســبه ضرایــب رابطــه

گاردنــر اســت .در رابطــه گاردنــر (رابطــه  ،)3اگــر اســتفاده
از دادههــای چــاه مقــدور نباشــد مقــدار  aو  bبرابــر بــا

 0/25در نظــر گرفتــه میشــود ،امــا در ایــن مطالعــه بــا

و چگالــی چاههــا) ،مقــدار دقیقتــر ایــن ثابتهــا بــه

دســت خواهــد آمــد .بــه ایــن منظــور ابتــدا نمــودار
چگالی-ســرعت بــرای تمامــی چاههــا رســم شــد .بــرای
محاســبه ضرایــب رابطــه گاردنــر از بــرازش رابطــه گاردنــر

بــه نمــودار اطالعــات نمودارهــای صوتــی و چگالــی همــه
چاههــای منطقــه اســتفاده گردیــد (شــکل -8الــف) .پــس
از بــرازش ،رابطــه کلــی گاردنــر بــه شــکل زیــر بــه دســت
آمــد:
()10

0.3559

=
ρ 0.1231 × V

بــا محاســبه ضرایــب رابطــه گاردنــر میتــوان بــا بــه

کاربــردن رابطــه  10بــر روی هــر نقطــه موجــود در مــدل
ســرعت لــرزهای تصحیحشــده (شــکل -5ج) مکعــب
چگالــی ســنگ را برحســب  g/ccایجــاد کرد (شــکل-8ب).

بــرازش رابطــه گاردنــر بــه منحنــی ســرعت-چگالی تمامی
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Garduer relation: p=0.1231 ×V
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شکل  8الف -منحنی نمودار سرعت_چگالی و برازش رابطه گاردنر( .ب) مکعب چگالی سنگ برحسب  ،g/ccایجادشده از طریق اعمال
رابطه گاردنر بر روی مکعب سرعت تصحیحشده
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در ادامــه بــا اســتفاده از رابطــه  2و انتگرالگیــری از

ســازند تبخیــری گچســاران یکــی از الیههــای مشکلســاز
ازنظــر فشــار اســت ،ولــی فشــار ایــن ســازند عمدتـاً ناشــی

برحســب  psiاســت.

ایــن ســازند جــزء ســازندهای تولیــدی محســوب نمیشــود،

مکعــب چگالــی مکعــب فشــار روبــاره ایجــاد میگــردد.

از روانگرایــی نمــک میباشــد .بهعــاوه بــا توجــه بــه اینکــه

شــکل -9الــف نشــاندهنده مکعــب فشــار روبــاره

هیچگونــه آزمایــش اندازهگیــری فشــار نیــز در آن انجــام

ساخت مکعب فشار منفذی

نمیشــود .لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت تخمیــن فشــار در ایــن

بــا توجــه بــه محاســبه مکعــب اســترس مؤثــر و فشــار

ســازند و عــدم وجــود داده فشــار اندازهگیــری شــده در ایــن

روبــاره میتــوان بــا اســتفاده از رابطــه  4فشــار منفــذی

ســازند ،بهمنظــور جبــران کمبــود داده مربــوط بــه ایــن

را محاســبه کــرد (شــکل -9ب) .بهمنظــور بهبــود دقــت

ســازند ،فشــار تقریبــی ایــن ســازند در عمــق متوســط آن

تخمیــن فشــار منفــذی و جبــران بــرازش ضعیــف رابطــه

در چاههــای مختلــف ،بــا اســتفاده از گزارشهــای حفــاری

بــاور ،یــک مرحلــه تصحیــح مکعــب فشــار منفــذی اولیــه

چاههــای منطقــه و وزن گل مورداســتفاده در حفــاری ایــن

بــر اســاس مقادیــر فشــار منفــذی اندازهگیــری شــده در

ســازند ،محاسبهشــده اســت .بــا توجــه بــه آنکــه وزن گل

چاههــا انجــام گردیــد.

حفــاری بــه نحــوی انتخــاب میشــود کــه فشــار ناشــی از

کالیبره کردن فشار منفذی اولیه با فشار منفذی چاهها

گل بــا فشــار ســازند برابــر یــا اندکــی بیشــتر از آن باشــد،

همانگونــه کــه در بخــش قبــل مشــاهده شــد ،بــه دلیــل

ایــن مقادیــر صحیــح بــه نظــر میرســند [ .]21پــس از

بــرازش ضعیــف رابطــه بــاور و بــه دلیــل ضریــب همبســتگی

محاســبه کمیــت اصــاح فشــار منفــذی ،نیــاز بــه تخمیــن

پاییــن امــواج لــرزهای و اســترس مؤثــر دردادههــا ،نیــاز بــه

آن در کل مکعــب اســت .لــذا بایــد واریوگرامهــا مرتبــط

یــک مرحلــه تصحیــح فشــار منفــذی میباشــد .ایــن مرحله

بــا ایــن کمیــت را محاســبه نمــود (شــکل .)10در ادامــه بــه

تصحیــح ســبب بهبــود دقــت تخمیــن خواهــد شــد [ .]21با

تخمیــن کمیــت اصــاح فشــار منفــذی از محــل چاههــا بــه

توجــه بــه اینکــه مکعــب فشــار منفــذی اولیــه ،کل منطقــه

کمــک کریجینــگ 1پرداختــه میشــود و درنهایــت بــا اضافــه

را پوشــش میدهــد ،جهــت اســتخراج مقــدار فشــار منفــذی

کــردن ایــن مقــدار بــه مکعــب فشــار منفــذی اولیــه (شــکل

اولیــه تخمینــی در محــل چاههــا ،نیــازی بــه اســتفاده از

-9ب) مقــدار نهایــی پیشبینیشــده فشــار منفــذی

کریجینــگ و واریوگرافــی نیســت .در ادامــه بهوســیله

(برحســب  )psiکــه بــا مقادیــر اندازهگیــری شــده ایــن فشــار

تفریــق فشــار منفــذی تخمینــی از مقــدار فشــار منفــذی

در چاههــا نیــز کالیبــره شــده اســت ،بــه دســت خواهــد

اندازهگیــری شــده درون چاههــا مقــدار کمیــت اصــاح شــده

آمــد (شــکل -11الــف).
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فشــار منفــذی بــه دســت میآیــد .الزم بــه یــادآوری اســت

شکل  9الف مکعب فشار روباره ایجادشده با انتگرالگیری از مکعب چگالی .ب -مکعب فشار منفذی اولیه ایجادشده از طریق رابطه ترزاقی
 :Kriging .1كریجینگ ،روش درون یابی و برآورد زمین آماری است كه قادر است براساس مدل برازش شده بر واریوگرام تجربی و نمونه های اندازه
گیری شده در جامعه ،نقاط نمونه برداری نشده را بدون اریب و با حداقل واریانس برآورد كند.
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شکل  10واریوگرامهای رسم شده در جهت اصلی میدان از دادههای کمیت اصالح فشار منفذی :الف قائم و ب -افقی

کنترل کیفیت فشار منفذی در چاه K1.31
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شکل  11الف -مکعب فشار منفذی نهایی ،ب و ج -کنترل کیفیت فشار منفذی تخمینی با فشار منفذی اندازهگیری شده
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در پایــان بهمنظــور بررســی دقــت تخمیــن فشــار

افزایــش تخلخــل و یــا در اثــر تغییــر لیتولــوژی ســازند

کیفیــت شــود .بــرای ایــن منظــور مقــدار فشــار منفــذی

میشــود و میــزان کانیهــای رســی در انتهــای ایــن

منفــذی بایــد مکعــب فشــار منفــذی تولیدشــده کنتــرل
تخمیــن زدهشــده در محــل تعــدادی از چاههــا از مکعــب

فشــار منفــذی استخراجشــده و همــراه بــا فشــار منفــذی

اندازهگیــری شــده در چاههــا رســم میشــود (شــکل

-11ب) .همانطــور کــه از شــکل -11ب مشــخص اســت
تخمیــن از دقــت قابــل قبولــی برخــوردار اســت.

آســماری باشــد کــه در عمــق ،آســماری بیشــتر شــیلی
ســازند افزایــش مــی یابــد (رسهــا یکــی از عوامــل ایجــاد

فشــار بــاال هســتند) .در ایــن تحقیــق مشــخص شــد

میتــوان از روشهــای زمینآمــار بهمنظــور پراکنــدن
دادههــای در نقــاط معلــوم اســتفاده کــرد و همچنیــن
ســرعتهای لــرزهای را میتــوان بــا ایــن روش تصحیــح

کــرد .همانگونــه کــه گفتــه شــد در تبدیــل ســرعت بــه
فشــار ،مهمتریــن بخــش اســتفاده از دادههــای ســرعت

نتیجهگیری

نتیجــه حاصــل از ایــن تحقیــق ایجــاد مکعــب س ـهبعدی
فشــار منفــذی میباشــد کــه همانگونــه کــه از نتایــج
اعتبــار ســنجی مشــخص اســت تخمیــن از دقــت قابــل
قبولــی برخــوردار اســت .ایــن تحقیــق روشــن ســاخت

کــه میتــوان بــا اســتفاده از رابطــه بــاور معمولــی

بــرای پیشبینــی فشــار داخــل مخــازن کربناتــه نیــز
اســتفاده کــرد .درون ایــن مکعــب دو قســمت بــا فشــار

غیرعــادی شــامل ســازند پرفشــار گچســاران بهخصــوص
بخــش  1گچســاران یــا پوشســنگ و یــک قســمت
نیــز داخــل ســازند پابــده بهخوبــی در مکعــب تخمیــن

نهایــی مشــخص اســت .همینطــور دو قســمت بــا
فشــار غیرعــادی کــم در بخشهــای ابتدایــی ســازند

آســماری مشــخص اســت .همینطــور کــه مشــخص
اســت الیههــای پایینــی آســماری نســبت بــه الیههــای
باالیــی دارای فشــار منفــذی نســبتاً زیادتــری اســت

کــه میتوانــد بــه علــت کاهــش اســترس مؤثــر در اثــر

بــا وضــوحبــاال میباشــد .البتــه بــا توجــه بهوضــوح
کــم دادههــای ســرعت برانبــارش ،اســتفاده از ایــن داده
در تخمیــن فشــار توصیــه نمیگــردد .میتــوان از ایــن

روش بــرای پیشبینــی فشــار درون مخــازن و مناطــق

دارای پیچیدگــی فشــار اســتفاده کــرد .اطالعــات ایــن
تحقیــق را میتــوان در برنامهریــزی حفــاری ،تعییــن
مــکان نصــب لولــه جــداری و تنظیــم فشــار گل حفــاری
در چاههــای جدیــد اســتفاده کــرد.
تشکر و قدردانی

نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد از بخــش زمیــن
شناســی مناطــق نفــت خیــز جنــوب ،اهــواز و بخــش

پژوهشــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز بــه خاطــر
فراهــم آوردن امکانــات و اطالعــات مــورد نیــاز ایــن

پژوهــش تشــکر نماینــد.
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