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چکیده

ژئومکانیک ،مخزن

تفکیک پتانسیل زونهای مختلف یک مخزن هیدروکربنی یکی از چالشهای مطرح برای محققین در این حوزه
هیدروکربنی ،مدولهای
است .تاکنون رهیافتهای مختلفی در زمینه زونبندی مخزن هیدروکربنی ارائه شده است .در این میان سئوالی
االستیک ،پارامترهای المه،
که مطرح میشود این است که آیا با استفاده از پارامترهای ژئومکانیکی میتوان زونهای مختلف یک مخزن را
ضریب شکنندگی مخزن
به لحاظ پتانسیل هیدروکربنی از یکدیگر تفکیک نمود؟ برای مثال آیا میتوان در یک مخزن هیدروکربنی ماسه
سنگی ،زونهای ماسهای و شیلی را از یکدیگر تفکیک کرد؟ در این تحقیق برای پاسخ به این سؤال برآن شدیم که با محاسبه پارامترهای
ژئومکانیکی درک مناسبی از تفاوت رفتار ژئومکانیکی زون مخزنی و غیرمخزنی را به دست آوریم .به این منظور برای به دست آوردن پارامترهای
ژئومکانیکی از دادههای لرزهای سهبعدی یکی از میادین نفتی جنوب ایران به همراه دادههای چهار حلقه چاه موجود استفاده شد .ابتدا وارونسازی
بر روی دادههای لرزهای سهبعدی پیش از برانبارش انجام شد و سه پارامتر ،امپدانسهای صوتی  P، Sو چگالی استخراج گردید .سپس با استفاده
از نتایج مرحله وارونسازی ،پارامترهای ژئومکانیکی شامل مدولهای االستیک ،ضرایب المه و ضریب شکنندگی مخزن 1مورد محاسبه قرار گرفت.
در مرحله بعد با استفاده از پارامترهای ژئومکانیکی محاسبه شده ،زون مخزنی به خوبی از زون غیرمخزنی به لحاظ پتانسیل هیدروکربنی در
مقاطع زمانی تفکیک شد .پارامترهای ژئومکانیکی محاسبه شده با استفاده از نمودارهای نقطهای و مقایسه با نگارههای یکی از چاههای موجود
که از فرایند محاسبات کنار گذاشته شده بود مورد صحت سنجی قرار گرفت .در نتیجه مقدار همبستگی برای امپدانس صوتی بیش از  90درصد
به دست آمد.

 .1پیش گفتار
اکتشاف مخازن هیدروکربنی به عنوان منابع محدود انرژی ،با
هزینه ،سختی و خطرپذیری زیادی انجام میشود .در
پیجوئیهای مخازن هیدروکربنی جدید ،به ناچار باید به دنبال
مخازنی با پیچیدگی بیشتر و در اعماق بیشتر بود .تلفیق
اطالعات به دست آمده از زمینههای مختلف مطالعاتی و تفسیر
آنها در کنار یکدیگر میتواند این پیچیدگیها را کنترل نموده

و خطرپذیری را به حداقل رساند .با تلفیق دادههای لرزهای
بازتابی و نگارههای چاه در تمامی مراحل اکتشاف ،حفاری و
تولید ،امکان تخمین مؤلفههای مدل ژئومکانیکی فراهم
میشود .یک مدل ژئومکانیکی را میتوان به صورت یک توزیع
عددی از وضعیت تنش ،ویژگیهای سنگ همچون مقاومت،
چگالی ،تخلخل و فشار منفذی در فضای مخزن و یا میدان
مورد بررسی ،تعریف نمود.
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علم ژئومکانیک در واقع شامل تخمین و مدیریت تغییر
شکل سنگها است .بدین ترتیب با استفاده از دادههای
مختلف به دست آمده از لرزهنگاری و چاهنگاری و آنالیزهای
صورتگرفته میتوان به صورت دقیقتری در مورد پارامترهای
مخزنی اظهار نظر کرد و به تخمین خواص مختلف ژئومکانیکی
مخزن پرداخت .بدین منظور تحقیقات زیادی در سالهای
اخیر از سوی محققین صورت گرفته است .دقت در تخمین
پارامترهای ژئومکانیکی به طور خاص در به دست آوردن
اطالعات زیرسطحی و ویژگیهای ساختاری مخزن و تفسیر
دادههای لرزهای حائز اهمیت میباشد [ .]2 ،1عدم توجه به
این مهم ،موجب ناپایداری چاه و مشکالتی از قبیل از هم
پاشیدگی ،افزایش هزینههای حفاری ،توقف تولید و حتی از
بین رفتن چاه میگردد [ .]3به عبارت دیگر ،تخمین دقیق
ویژگیهای االستیک و ژئومکانیکی سنگهای مخزنی برای
بسیاری از طراحیها و پیاده سازی ها در زمینههای متعددی
مانند حفاری ،انرژی گرمازمینی و ژئوتکنیک کاربرد دارد [.]4
ناپایداری چاه یکی از مهمترین بحرانها در طی عملیات
حفاری (تکمیل چاه ،ارزیابی پتروفیزیکی و سیمانکاری)
میباشد؛ به طوری که مشکالت ناشی از آن ساالنه  500تا
 1000میلیون دالر هزینه به صنعت نفت دنیا تحمیل
میکند[ .]4لذا فهم و شناخت خطرات ناشی از وضعیت تنش
زمین جهت انجام عملیات حفاری ایمن و تکمیل مدلهای
ژئومکانیکی بسیار مهم میباشد .در این خصوص ،هن و دیگران
( ،)2019مطالعات تخصصی بر روی پایداری چاه در سنگهای
گسلش شده را با طراحی روشی سه مرحلهای برای اندازه
گیری پارامترهای االستیک طراحی نمودند [ .]6باقری و
دیگران ( ،)2021با استفاده از امپدانس صوتی و ضریب بازتاب،
یک مدل ژئومکانیکی برای بررسی پایداری چاه را در یک
مخزن کربناته طراحی نمودند [.]7
عملیات حفاری و مدیریت برخی از میدانها چه از نظر
تکنیکی و چه از نظر اقتصادی به دلیل پیچیدگیهای موجود
از قبیل فشار منفذی باال ،ناپایداری دیواره چاه ،تراکم مخزن،
آسیب لوله جداری ،ماسهزایی ،فرونشست سطحی ،عملکرد
مجدد گسلهای موجود در میدان و  ...یک چالش بزرگ
میباشد و ژئومکانیک در ارزیابی تمامی این پارامترها دخیل
است [ .]8فعالیتهای حفاری و بهرهبرداری ،تنش محلی را
Pore Pressure

تحت تأثیر قرار میدهد .به طوری که در برخی موارد این
تغییر به مراحل اتمام و تکمیل چاه نیز خسارت وارد میکند.
افزایش فشار بر دیواره چاه باعث ایجاد گسیختگی میگردد.
این فرآیند در صورت داشتن طرحی برای ایجاد
شکستگیهای هیدرولیکی جهت افزایش نرخ تولید ،مفید
است .اما در صورتی که باعث هرزروی گل حفاری شود ،زیان
آور میباشد و لذا برای کنترل آن نیاز به دادههای ژئومکانیکی
در خصوص گل حفاری است [.]9
برای تصمیم گیری بهینه در مورد حفاری و برنامه ریزی
چاه در مناطق تحت فشارغیرطبیعی ،انجام پیش بینیهای
الزم ،قبل از حفاری ضروری است .فشارمنفذی ،2از جمله
کمیتهای مهم در بحث اکتشاف و حفاری منابع نفت و گاز
است .وجود فشار منفذی زیاد باعث ایجاد مشکالت عدیدهای
از جمله فوران چاه ،ناپایدار بودن چاه ،گیرکردن لوله حفاری
و یا از دست دادن چرخش گل حفاری میشود .به همین علت
به نظر میرسد که پیشبینی عددی فشار منفذی ،در
سازندهای با فشار زیاد ،قبل از حفاری امری ضروری برای
حفاری ایمن و اقتصادی است .در برخی از تحقیقات ،فشار
منفذی و شیب شکستگی با استفاده از دادهها و روشهای
متنوع مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین مدل سازی
پارامترهای ژئومکانیکی مخزن با هدف آنالیز استرس برجا و
رابطه آن با ویژگیهای مخزنی مانند تخلیه ،تولید و پایداری
چاه انجام شده است [ .]10شناخت تنشهای ناحیهای ،یک
نقطه شروع مناسب برای تخمین میدان تنش در بسیاری از
حوضهها میباشد .میزان جابجایی در امتداد گسل ،تنش
محلی و بهخصوص تنش برشی در سطح گسل را مدل
ژئومکانیکی تعیین مینماید [.]9
بررسی وضعیت زمین شناسی و تشخیص سیال درون
مخازن پیش از انجام حفاری بسیار مهم میباشد .تالشهای
زیادی برای این منظور در طی سالهای اخیر از سوی محققین
انجام یافته است [ .]11برخی از محققین ،پارامترهای
ژئومکانیکی را برای تحقیق در خصوص اثر تخلیه و تزریق
سیال در مخازن ماسه سنگی محاسبه نمودند [ .]12محاسبه
مقدار پارامترهای ژئومکانیکی میتواند با استفاده از آزمایش
بر روی نمونههای درون چاهی انجام پذیرد .با این وجود ،این
روش بسیار گران قیمت و زمانبر میباشد .از سوی دیگر
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نمونههای درون چاهی در تمامی چاهها و برای تمامی اعماق
در دسترس نمیباشد [ .]13استفاده از نگارههای چاه ،روشی
سریعتر و ارزانتر برای محاسبه پارامترهای االستیک سنگ
میباشد [ .]7درنتیجه پارامترهای ژئومکانیکی معموال
غیرمستقیم محاسبه میگردند .لذا با استفاده از امواج لرزهای
و معادالت ماژولهای االستیک ،پارامترهای متعددی به
صورت غیرمستقیم به دست میآیند .در برخی از تحقیقات،
ترکیب نمودارهای سرعت امواج با نمودار چگالی امکان
محاسبه پارامترهای االستیک را فراهم میکند و از این
ویژگیهای ژئومکانیکی در ارزیابی چاه استفاده میگردد [.]14
حسین پور و ریاحی ( )2021از نمودار سرعت امواج فشاری
برای تعیین ویژگیهای ژئومکانیکی و از نمودار صوتی برای
محاسبه سرعت امواج  Pو  Sاستفاده نمودند [ .]15در بسیاری
از این تالشها از دادههای ( VERTICAL SEISMIC
 VSP )PROFILEاستفاده شده است .با به کارگیری دادههای
 VSPتغییرات اشباع و نوع سیال در منافذ سنگ میتواند با
استفاده از ضریب کیفیت ( )Qبه دست آید [ .]16دادههای
 VSPهمچنین برای تعیین سرعت امواج در الیههای مختلف
مورد استفاده قرار میگیرند و با نگارههای صوتی مقایسه
میگردند [ .]17با توجه به برخی تحقیقات ،دادههای VSP
میتواند برای پیش بینی مدول یانگ و نسبت پوآسن به کار
گرفته شود [ .]18با استفاده از دادههای لرزهای ،مدول یانگ
و نسبت پوآسن میتوانند نوسانات را در شکنندگیهای مرتبط
با پایداری چاه و زونهای شکسته شده نمایش دهند [ .]19با
وجود تمامی پیشرفتهای صورت گرفته ،کماکان محدودیتها
و عدم قطعیتهای زیادی در روشهای مرسوم فعلی برای
ارزیابی پارامترهای ژئومکانیکی وجود دارد [.]20
با توجه به توضیحات فوق ،انجام مطالعات بر مبنای داده
های  VSPو نمونه گیری های درون چاهی ،محدود به مناطق
خاص یا چاههایی مشخص میباشد .در این تحقیق به دنبال
روشی هستیم که بتواند دامنه وسیعتری از محدوده مطالعاتی
(وسیعتر از محدوده یک چاه) را پوشش دهد .لذا برای تخمین
پارامترهای ژئومکانیکی ،از اطالعات حاصل از لرزه نگاری و
همچنین نگارههای  4حلقه چاه موجود در منطقه استفاده
گردید .بدین منظور ابتدا وارونسازی بر روی دادههای لرزهای
انجام گرفت .خروجیهای حاصل از وارونسازی شامل
امپدانس موج  ،Pامپدانس موج  Sو همچنین چگالی میباشد.
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با در دست داشتن امپدانس موج  ،Pامپدانس موج  Sو چگالی،
که به عنوان خروجیهای پایه در نظر گرفته میشوند،
پارامترهای ژئومکانیکی مخزن مورد محاسبه قرار گرفت .این
پارامترهای ژئومکانیکی شامل نسبت پوآسن و ترکیبی از
مدول یانگ میباشند.
محاسبه این پارامترها بر مبنای امپدانسهای صوتی
نسبت به محاسبه آنها بر مبنای سرعت دارای دقت باالتر و
اولویت میباشد ،لذا در این تحقیق از امپدانسهای صوتی در
محاسبات استفاده شد .در نهایت با در دست داشتن مدولهای
االستیک ،پارامترهای المه و ضریب شکنندگی مخزن مورد
محاسبه و تحلیل قرار گرفت .برای صحت سنجی پارامترهای
خروجی ،از دو روش استفاده گردید .روش اول محاسبه میزان
همبستگی میان ردلرزه حاصل از دادههای لرزهای و ردلرزه
مصنوعی تولید شده برای وارونسازی میباشد .این همبستگی
بیش از  90درصد میباشد که مقدار قابل قبولی است .روش
دوم استفاده از دادههای چاه میباشد .بدین ترتیب که
امپدانس صوتی حاصل از واورن سازی همزمان ،با امپدانس
صوتی حاصل از یکی از چاههای محدوده (چاه  ،)Cدر محل
چاه و در یک نمودار نقطهای مورد مقایسه قرار گرفت .با ترسیم
خط رگرسیون میان این دو پارامتر (امپدانس صوتی حاصل از
وارونسازی و نگاره امپدانس صوتی چاه  ،)Cمیتوان میزان
همبستگی را در این حالت محاسبه نمود .در اینجا نیز
همبستگی بیش از  90درصد بوده و لذا قابل قبول میباشد.
این همبستگی برای یکی از پارامترهای ژئومکانیکی نیز مورد
محاسبه قرار گرفت .این پارامتر شکنندگی مخزن میباشد .از
آنجایی که شکنندگی مخزن خود حاصل از دو پارامتر
ژئومکانیکی دیگر (مدول یانگ و نسبت پوآسن) میباشد،
همبستگی مناسب میان شکنندگی مخزن و شکنندگی حاصل
از نگارهها در محل چاه  Cمیتواند تائیدی بر صحت و دقت
تمامی نتایج به دست آمده در این تحقیق باشد .همبستگی
برای ضریب شکنندگی مخزن (به عنوان خروجی نهایی) بیش
از  74درصد میباشد که نشانگر صحت مراحل تحقیق است.
جزئیات روش مورد استفاده و توضیحات مربوط به
دادههای ورودی و پارامترهای خروجی مورد نظر ،در بخش
روششناسی آورده شده است.
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دادههای چاههای  B ،Aو D

 .2دادههای مورد استفاده
دادههای مورد استفاده شامل دادههای لرزهای سهبعدی یکی
از میادین ماسه سنگی جنوب ایران و از نوع پیش از برانبارش
میباشد .به عالوه نگاره  4حلقه چاه موجود در محدوده
مطالعاتی به انضمام دادههای شات کنترلی 3نیز به کار گرفته
شد .دادههای چاهها شامل نگارههای امپدانسهای صوتی و
چگالی میباشد.

محدوده در دسترس قرار داشت،
برای استخراج مدل سرعتی مورد استفاده قرار گرفت .در
نهایت مدل سرعتی حاصل از دادههای چاه  Dبرای استخراج
مدل سرعتی ،انتخاب گردید .نمونهای از مدل سرعتی مورد
استفاده در شکل  1آورده شده است.

 .1.2روششناسی
در اولین مرحله برای استخراج امپدانسهای صوتی و چگالی
از وارونسازی همزمان استفاده میکنیم .مطابق با یافتههای
آکی و ریچاردز [ ]21این وارونسازی بر مبنای معادله
زوپریتس 4انجام میگردد .این معادله به صورت ذیل میباشد
[:]21
()1

)R(ϴ)=A+B×sin2(ϴ) + C×sin2(ϴ)×tan2(ϴ

در این رابطه ) R (ϴضریب بازتاب در زاویه  ϴ ،ϴمیانگین
زوایای تابش و بازتابش در صفحه سطح مشترک منعکس
کننده A ،ضریب بازتابش و  Bشیب  AVOمیباشد.
با وارونسازی همزمان میتوان در وحله اول
امپدانسهای صوتی و چگالی و در وحله دوم اطالعاتی از
وضعیت زمین شناسی و ژئومکانیکی مخزن به دست آورد
[ .]22در این تحقیق ابتدا دادههای لرزهای را به صورت دسته
زاویهای 5در میآوریم  .پس از تنظیم مشخصات وارونسازی
که در بخش بعدی به صورت تفصیلی توضیح داده شده است،
همبستگی میان ردلرزه حاصل از دادههای لرزهای و ردلرزه
تولید شده برای وارونسازی را محاسبه میکنیم .برای
اطمینان از دقت وارونسازی این همبستگی بهتر است بیش
از  90درصد باشد.
شرح تفصیلی مراحل طی شده برای انجام وارونسازی
جهت استخراج خروجیهای اولیه به شرح ذیل است:

الف -ساخت مدل سرعتی
برای ساخت مدل سرعتی مناسب ،این مدل هم از طریق
دادههای چاه و هم از طریق دادههای لرزهای استخراج گردید.
با توجه به این که دادههای  4حلقه چاه  C ،B ،Aو  Dدر
Check shot
Zeoppritz

شکل  -1مدل سرعتی مورد استفاده در وارونسازی

این مدل برای کراس الین شماره  1661ارائه شده است.
برای تهیه مدل سرعتی از دادههای هر چهار حلقه چاه موجود
استفاده شد .در هر مورد ،تطبیق مدل سرعتی به دست آمده
با سایر چاههای موجود مورد بررسی قرار گرفت .آن چنان که
در مدل سرعتی نهایی مالحظه میشود ،با آنکه این مدل بر
مبنای دادههای چاه  Dاستخراج شده است اما دارای تطبیق
خوبی با نگاره چاه  Aمیباشد .به طوری که در فاصله زمانی
 750تا  850میلی ثانیه ،با افزایش سرعت در نگاره چاه  ،Aدر
مدل سرعتی نیز رنگ مقطع به نارنجی تیره (بیشترین سرعت)
تغییر مییابد و داللت بر صحت مدل سرعتی انتخاب شده
دارد.

ب -ساخت دسته زاویهای
در ادامه ،دادههای لرزهای که نمونهای از آنها در شکل  2دیده
میشود را به صورت دسته زاویهای در میآوریم .برای این
منظور حداکثر زاویه را برابر با  40درجه در نظر میگیریم.
الزم به ذکر است از مدل سرعتی مرحله قبل ،در استخراج
دسته زاویهای استفاده میگردد .نمونهای از نتایج حاصل ،در
شکل  3مالحظه میگردد.
مجموع دادهها شامل  280اینالین و  300کراس الین
میباشد .دادهها از نوع سهبعدی و پیش از برانبارش بوده و این

3

Angel Gather
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کراس الین به صورت نمونه انتخاب گردیده است .عالوه بر
دادههای لرزهای ،دو افق باالیی (رنگ قرمز) و پایینی (رنگ
زرد) زون مخزنی نیز در این شکل مشخص شده است.
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استفاده قرار گرفت.

شکل  -2مقطع نقطه میانی مشترک دادههای لرزهای برای

شکل  -4نگارههای چاه  Cشامل امپدانسهای صوتی و

کراس الین شماره . 1750

چگالی.

د -انتخاب افقهای لرزهای
در این مرحله دو افق لرزهای که شامل حد باالیی و حد پایینی
زون مخزنی میباشند با استفاده از دادههای چاهها و با دقت
باال مورد ترسیم قرار گرفت .این افقها در شکل "( 5الف" و
"ب") مالحظه میگردند .موقعیت چهار حلقه چاه نیز در این
شکل مشخص شده است.
شکل  -۳دسته زاویهای حاصل از دادههای لرزهای (اینالین
.)200

در این دسته زاویهای از زوایای  0تا  40درجه استفاده
شده و مدل سرعتی به دست آمده در شکل  ،1در استخراج
آن به کار گرفته شده است.

ج -انتخاب چاههای وارونسازی
آنچنان که ذکر شد؛ دادههای چهار حلقه چاه در محدوده در
دسترس میباشد .از این میان دادههای سه حلقه چاه  B ،Aو
 Dدر وارونسازی به کار گرفته شد .شایان ذکر است دادههای
چاه  Cنیز در مراحل بعدی و جهت صحت سنجی وارونسازی
مورد استفاده قرار گرفت .نظر به اهمیت چاه  Cدر این
مطالعات به عنوان مرجع صحت سنجی ،نمونهای از دادههای
این چاه در شکل  4به نمایش درآمده است.
این نگارهها در فاصله زمانی  400تا  900میلی ثانیه که
در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است ،دارای داده
میباشند و لذا این چاه برای بررسی صحت سنجی نتایج مورد

شکل  -5الف -افق حد باالیی زون مخزنی.

شکل  -5ب -افق حد پایینی زون مخزنی.
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برای ترسیم این افقها از دادههای چاههای موجود
استفاده شده است .این افق منطبق بر حد باالیی زون مخزنی
میباشد.
موقعیت چهار حلقه چاه موجود در محدوده نیز بر روی
افقها مشخص شده است .موقعیت چاهها دارای توزیع خوبی
در محدوده مورد مطالعه بوده به طوری که میتوان از
نگارههای چاه در نقاط مختلف محدوده استفاده کرد.
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آمد .آن چنان که مالحظه میشود با افزایش امپدانس صوتی
در نگاره چاه  Aدر محدوده زمانی متوسط  800میلی ثانیه،
رنگ مقطع نیز به رنگ بنفش تغییر مییابد که نشاندهنده
افزایش میزان امپدانس صوتی در مدل اولیه در این محدوده
زمانی است و اثباتی بر صحت مدل میباشد.

ه -استخراج موجک آماری
این یکی از مهمترین مراحل وارونسازی میباشد .بدین منظور
موجکهای متعدد با دو روش آماری و استفاده از دادههای
چاه ،مورد استخراج قرار گرفت .در نهایت مناسبترین موجک
که به صورت آماری استخراج شده بود جهت طی مراحل بعدی
انتخاب گردید .پاسخهای زمانی و فرکانسی این موجک در
شکل  6مالحظه میگردد.

شکل  -۶پاسخ زمانی (باال) و پاسخ فرکانسی (پایین)
موجک مورد استفاده در وارونسازی.

شکل  -7مدل اولیه وارونسازی در کراس الین .1۶۶1

ز -کنترل کیفیت وارونسازی
پیش از انجام وارونسازی ،همبستگی میان ردلرزه حاصل از
دادههای لرزهای و ردلرزه تولید شده برای وارونسازی را
محاسبه میکنیم .در صورتی که میزان این همبستگی بیش
از  %90باشد ،میتوان نتیجه گرفت وارونسازی با کیفیت
مناسبی انجام میگردد .آن چنان که در شکل  8مالحظه
میگردد ،میزان همبستگی در این حالت برابر با 0/99119
میباشد .لذا میتوان نتیجه گرفت مراحل وارونسازی با دقت
مناسب انجام گرفتهاند.

استخراج موجک به دو صورت استفاده از دادههای چاه
و همچنین به روش آماری صورت گرفت .در هر مورد میزان
خطای وارونسازی با توجه به نوع موجک مورد استفاده ،مورد
بررسی قرار گرفت .در نهایت این موجک که از نوع آماری
میباشد ،به عنوان بهترین موجک با کمترین خطای
وارونسازی ،انتخاب شد.

و -ساخت مدل اولیه
با استفاده از پارامترهای به دست آمده در مراحل الف تا ه،
مدل اولیه برای انجام وارونسازی ساخته شد .یک مقطع از
این مدل در شکل  7مالحظه میگردد.
با استفاده از دسته زاویهای استخراج شده ،دادههای
چاههای موجود و موجک استخراج شده ،مدل اولیه به دست

شکل  -8همبستگی میان ردلرزه حاصل از دادههای لرزهای
و ردلرزه مصنوعی.

میزان همبستگی برابر با  0/991119و میزان خطای
وارونسازی برابر با  0/133285میباشد .لذا میتوان نتیجه
گرفت ،وارونسازی با دقت مناسب انجام شده است.
با طی مراحل فوق ،وارونسازی صورت پذیرفت.
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خروجیهای به دست آمده شامل امپدانس موج  ،Pامپدانس
موج  Sو چگالی میباشد .این خروجیها به ترتیب در شکل 9
به نمایش در آمدهاند .با استفاده از این خروجیها به محاسبه
مدولهای االستیک و سایر پارامترهای ژئومکانیکی به شرح
مراحل بعدی میپردازیم.

 10آورده شده است.

شکل  -10فلوچارت نشان دهنده خالصه مراحل تحقیق.

با توجه به این فلوچارت ،برای انجام تحقیق ،ابتدا
وارونسازی همزمان صورت میپذیرد ،سپس با استفاده از
وارونسازی امپدانسهای صوتی و چگالی استخراج میشوند.
با در دست داشتن این نتایج پایه ،پارامترهای ژئومکانیکی
شامل مدولهای االستیک ،ضرایب المه و ضریب شکنندگی
مخزن به دست میآیند.

 .۳نتایج
 .1.۳نسبت پوآسن

شکل  -۹نتایج حاصل از انجام وارونسازی.

در این شکلها امپدانس موج ( Pباال) ،امپدانس موج
(وسط) و چگالی (پایین) به نمایش درآمده است .تمامی
پارامترهای ژئومکانیکی بر مبنای این پارامترها قابل محاسبه
هستند و از آنجایی که این نتایج ،پایه محاسبه پارامترهای
ژئومکانیکی میباشند ،آنها را نتایج پایه نامیدیم .وارونسازی
برای تمامی دادههای موجود شامل  280اینالین و  300کراس
الین انجام شد .در این شکل نمونهای از خروجیهای پایه برای
اینالین شماره  200به نمایش در آمده است.
خالصه مراحل طی شده به صورت فلوچارت در شکل
S

این نسبت در تشخیص شکنندگی مخزن ،تفکیک شیل از
ماسه سنگ و سیال درون مخزن اثرگذار میباشد .در این
تحقیق برای محاسبه دقیقتر نسبت پوآسن ،از تفکیک سرعت
و چگالی جلوگیری نموده و مستقیما آن را از روی
امپدانسهای صوتی محاسبه مینماییم .رابطه به کار رفته در
این حالت به شکل ذیل است [.]23
)(2

) Poisson Ratio=(𝐼𝑝2 − 2𝐼𝑠 2 )/(2𝐼𝑝2 − 𝐼𝑠 2

در این رابطه 𝑝𝐼 و 𝑠𝐼 به ترتیب نمایانگر امپدانس امواج  Pو
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 Sمیباشند .نمونهای از نتایج به دست آمده برای محاسبه
نسبت پوآسن در شکل  11آورده شده است.
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()3

)Young’s Modulus = ρ𝑉𝑠 2 ×((3𝑉𝑝2 − 4𝑉𝑠 2
))/( 𝑉𝑝2 − 𝑉𝑠 2

در این رابطه 𝑝𝑉 و 𝑠𝑉 به ترتیب سرعت امواج  Pو  Sبوده و ρ

معادل چگالی میباشد .مدول یانگ بر مبنای این رابطه
محاسبه شده و در شکل  12آورده شده است.

شکل  -11مقطع نسبت پوآسن.

نسبت پوآسن برای کل مخزن محاسبه شده ولی در این
مقطع برای کراس الین  1661به نمایش در آمده است .یادآور
میشود زون مخزنی در فاصله زمانی تقریبی  750تا 800
میلی ثانیه قرار دارد .مالحظه میگردد در این محدوده ،رنگ
مقطع از رنگ غالب آبی به طیف سبز تا قرمز تغییر مییابد.
این تغییر نشانگر کاهش میزان نسبت پوآسن بوده و این مهم
حاصل از افزایش میزان ماسه سنگ و کاهش شیل میباشد
که نشانهای برای تائید وجود زون مخزنی در این محدوده
زمانی است.
آنچنان که در شکل  11مالحظه میگردد در فاصله
زمانی تقریبی  750تا  800میلی ثانیه ،رنگ مقطع از رنگ
غالب آبی به طیف سبز تا قرمز تغییر مییابد .این تغییر رنگ
با توجه به راهنمای رنگ ،نشانگر کاهش میزان نسبت پوآسن
میباشد .از طرفی با فرض این مهم که کاهش میزان نسبت
پوآسن میتواند نشانگر افزایش میزان ماسه سنگ باشد و
افزایش این نسبت به معنی افزایش میزان شیل است ،میتوان
وجود زون مخزنی ماسه سنگی در محدوده زمانی  750تا 800
میلی ثانیه را مورد تائید قرار داد .این نتیجه دارای تطبیق با
دادههای حاصل از چاهها و افقهای لرزهای ترسیم شده نیز
میباشد.

شکل  -12مقطع مدول یانگ

در این مقطع حد پایینی زون مخزنی به خوبی از زون
زیرین با رنگ بنفش جدا شده است .این نشان از توانائی مدول
یانگ در تفکیک زون مخزنی از سایر زونها دارد.
مطابق با این رابطه محاسبه مدول یانگ مستلزم
محاسبه چگالی و همچنین سرعت امواج لرزهای میباشد.
محاسبه چگالی مستلزم داشتن دادهای با دورافت طوالنی است
و این مهم همواره در دسترس نمیباشد .بدین منظور در این
تحقیق به محاسبه حاصل ضرب چگالی در مدول یانگ و
ترسیم مقطع آن میپردازیم .رابطه مورد استفاده به شکل
رابطه  3میباشد [.]23
()4

= Young’s Modulus ×ρ
)) 𝐼𝑠 2

−

𝐼𝑝2

(𝐼𝑠 2 ×((3𝐼𝑝2 4𝐼𝑠 2 )/

مقطع ترسیمی از حاصل ضرب چگالی در مدول یانگ بر
مبنای رابطه  4در شکل  13مالحظه میگردد.

 .2.۳مدول یانگ
مدول یانگ نیز تأثیر بسزایی در تعیین میزان شکنندگی
مخزن ،زمین شناسی و نسبت شیل به ماسه سنگ و مشخص
نمودن سیال درون مخزنی دارد .رابطه به کار گرفته شده برای
محاسبه مدول یانگ به صورت رابطه  3میباشد [.]24

شکل  -1۳مقطع حاصلضرب پارامتر مدول یانگ در چگالی
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رابطه  6محاسبه میگردد [.]26
در این مقطع زون زیرین محدوده مخزنی ،به خوبی با
رنگ بنفش از زون مخزنی تفکیک شده است .اما در این مقطع
تغییرات رنگی بیشتری مالحظه میگردد که نشانگر امکان
مشاهده جزئیات بیشتر با استفاده از نشانگر حاصلضرب پارامتر
مدول یانگ در چگالی میباشد .به طوری که در زون زیرین
مخزن ،عالوه بر رنگ بنفش ،میان الیههای دیگری با طیف
نارنجی تا آبی قابل تشخیص است.
همانگونه که مالحظه میشود ،محدودههای دارای زمان
بیش از حدود  800میلی ثانیه با رنگ بنفش از افق لرزهای
پایینی زون مخزنی تفکیک شده است .با توجه به راهنمای
رنگ شکل ،رنگ بنفش نشانگر بیشترین میزان مدول یانگ
میباشد .با فرض این موضوع که کاهش میزان مدول یانگ
نشانگر افزایش مقدار ماسه سنگ در مخزن بوده و افزایش آن
نشان دهنده کاهش میزان ماسه سنگ و لذا خروج از زون
مخزنی میباشد ،میتوان نتیجه گرفت ،زون زیرین مخزن به
خوبی با رنگ بنفش از زون مخزنی تفکیک شده است .این
مهم منطبق با دادههای چاه و افقهای لرزهای ترسیمی نیز
میباشد .شایان ذکر است تفکیک زون مخزنی در هر دو شکل
 12و  13به خوبی انجام شده است .لذا هم مدول یانگ و هم
حاصل ضرب مدول یانگ در چگالی میتوانند به خوبی زون
مخزنی را از سایر زونها تفکیک نمایند.

()6

µρ or Mu-Rho (MR) =𝐼𝑠2

با توجه به روابط  5و  6حاصل ضرب ضرایب المه در چگالی
محاسبه گردید و در شکل "(14الف" و "ب") ارائه شده است.

شکل -14الف -مقطع حاصلضرب پارامتر  λدر چگالی.

با توجه به اینکه زون مخزنی دربرگیرنده هیدروکربن
میباشد ،بنابراین حاصلضرب پارامتر المبدا در چگالی در این
زون نسبت به زون زیرین دارای مقدار کمتری است .به طوری
که زون زیرین دارای رنگ غالب آبی تا بنفش و زون مخزنی
دارای رنگ غالب زرد تا قرمز میباشد که نشاندهنده مقادیر
کمتر حاصلضرب پارامتر المبدا در چگالی در زون مخزنی
است.

 .۳.۳ضرایب المه ()Mu-Rho & Lambda-Rho
المبدا ( )λیا پارامتر اول المه حاصل از موج  Pبوده و به عنوان
نشانگر تراکم ناپذیری شناخته میشود .تغییر در سیال درون
مخزن از آب شور به نفت و سپس به گاز موجب کاهش تراکم
ناپذیری میگردد [ .]25بر این مبنا با تغییر سیال از آب به
گاز میزان المبدا کاهش خواهد یافت .لذا به محاسبه آن در
این تحقیق با رابطه  5میپردازیم [.]26
()5

λρ or Lambd-Rho (LR) = 𝐼𝑃2 -2𝐼𝑆2

میو ( )µیا پارامتر دوم المه حاصل از موج  Sبوده و نشانگر
میزان سختی میباشد .لذا انتظار میرود دارای مقدار بیشتری
برای ماسه سنگ در مقایسه با شیل باشد و از آنجایی که
نسبت به سیال درون مخزن حساس نیست ،به عنوان نشانگر
زمین شناسی به کار گرفته میشود .این پارامتر با استفاده از

شکل -14ب -مقطع حاصلضرب پارامتر  µدر چگالی

حاصلضرب پارامتر  µدر چگالی مستقل از سیال درون
حفرات میباشد .لذا چنان که در این شکل نیز مالحظه
میشود این پارامتر نمیتواند تفکیک مناسبی میان زون
مخزنی و سایر زونها ایجاد کند.
مطابق با شکل -14الف (مقطع حاصلضرب پارامتر  λدر
چگالی) زون مخزنی با رنگ غالب زرد تا قرمز و زون زیرین با
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رنگ آبی تفکیک شدهاند .لذا میتوان نتیجه گرفت پارامتر اول
المه به خوبی میتواند زون مخزنی را جداسازی نماید .اما در
شکل -14ب (مقطع حاصلضرب پارامتر  µدر چگالی) آن
چنان که انتظار میرفت تفکیک خوبی میان زون مخزنی و
زون زیرین اتفاق نیفتاده است و هردو به رنگ بنفش دیده
میشوند .این موضوع حاصل از این واقعیت است که پارامتر
دوم المه به سیال درون مخزن حساس نبوده و لذا نمیتواند
به خوبی زون مخزنی را تفکیک کند .یافتههای سایر محققین
نیز این موضوع را مورد تائید قرار میدهد [.]27

 .4.۳ضریب شکنندگی مخزن
شکنندگی معیاری برای توصیف تغییر شکل سنگهای تحت
تنش میباشد [ .]28مدولهای االستیک شامل مدول یانگ و
نسبت پوآسن دارای رابطه با ضریب شکنندگی مخزن
میباشند .به طوری که مقادیر کمتر برای مدول یانگ و نسبت
پوآسن ،محدودهای غنیتر از نظر هیدروکربنی را به همراه
خواهد داشت [ .]29از این رو میتوان نتیجه گرفت با محاسبه
این ضریب ،اطالعات مفیدی در خصوص زمین شناسی مخزن
به دست میآید .در عمل استخراج نمونههای متعدد از تمامی
چاههای محدوده جهت محاسبه این ضریب بسیار پر هزینه
میباشد [ .]30لذا در این تحقیق با استفاده از دادههای لرزهای
اقدام به محاسبه این ضریب برای کل مخزن مینماییم .در
اینجا از رابطه  7برای محاسبه ضریب شکنندگی مخزن
استفاده میکنیم [.]31
()7

∗ )𝑤 + (1 −

)𝑅𝑃(𝑃𝑅𝑚𝑎𝑥 −
𝑛𝑖𝑚𝑅𝑃𝑃𝑅𝑚𝑎𝑥 −

* BRI = 100 * (w
)

) 𝑛𝑖𝑚𝐸(𝐸−
𝑛𝑖𝑚𝐸𝐸𝑚𝑎𝑥 −

در این رابطه  BRIضریب شکنندگی مخزن PR ،نسبت پوآسن
و  Eمدول یانگ میباشد w .یک ضریب ثابت بوده که معموالً"
برابر با نیم در نظر گرفته میشود.
با توجه به اینکه ضریب شکنندگی مخزن حاصل از
ترکیب نسبت پوآسن و مدول یانگ میباشد ،دو موضوع مهم
استنتاج میگردد .اول اینکه این ضریب دارای رفتار مشابهی
با نسبت پوآسن و مدول یانگ در برخورد با زون مخزنی است.
به ط.وری که در محدوده مخزن ،مقدار این ضریب کاهش
مییابد .لذا در صورتی که مقدار ضریب شکنندگی به عدد 1
Scatter Diagram

(صد درصد) نزدیک گردد ،محیط مستعد مخزن هدیروکربنی
نمیباشد .دوم اینکه این ضریب میتواند به عنوان یک معیار
نهایی که هم نسبت پوآسن و هم مدول یانگ را در در بر گرفته
است ،به عنوان نشانگری برای تشخیص زون مخزنی به کار
گرفته شود .با استفاده از این رابطه ضریب شکنندگی برای کل
مخزن محاسبه شده و در شکل  15به نمایش در آمده است.
در شکل  15زون زیرین مخزن ،به خوبی از زون مخزنی
تفکیک شده است .زون زیرین دارای حداکثر ضریب
شکنندگی (رنگ بنفش) میباشد .اما زون مخزنی دارای
رنگهای طیف سبز تا زرد (ضریب شکنندگی کمتر)
میباشد.

شکل  -15مقطع ضریب شکنندگی مخزن.

در این مقطع زون زیرین مخزن ،به خوبی از زون مخزنی
تفکیک شده است .زون زیرین دارای حداکثر ضریب
شکنندگی میباشد .اما زون مخزنی دارای رنگهای طیف سبز
تا زرد (ضریب شکنندگی کمتر) میباشد که نشانگر امکان
ذخیره هیدروکربن در این زون است .این مقطع دارای رفتار
مشابهی با مقاطع نسبت پوآسن و مدول یانگ است.

 .5.۳اعتبارسنجی نتایج با استفاده از ترسیم
نمودار نقطهای
آنچنان که در بخش روششناسی ذکر شد ،پارامتر پایه برای
محاسبه پارامترهای ژئومکانیکی ،امپدانس صوتی میباشد .بر
این اساس برای بررسی کیفیت خروجیها ،امپدانس صوتی
حاصل از وارونسازی همزمان را با امپدانس صوتی حاصل از
نگاره یکی از چاهها (چاه  )Cمورد مقایسه قرار میدهیم .برای
این منظور از نمودار نقطهای 6استفاده مینماییم .نمودار
نقطهای یک نمایش گرافیکی از دو پارامتر یا بیشتر میباشد
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که میتواند مفاهیم بیشتری را به آسانی در خصوص
ویژگیهای مخزن ارائه نماید [ .]32نتیجه حاصل در شکل 16
نمایش داده شده است .در این نمودار محور افقی مربوط به
دادههای امپدانس صوتی چاه  Cو محور عمودی امپدانس
صوتی حاصل از وارونسازی میباشد .با توجه به خط
رگرسیون ترسیمی ،همبستگی میان این دو برابر با
( 0/905491بیش از  90درصد) میباشد .بنابراین نتایج قابل
اعتماد هستند .آخرین خروجی به دست آماده در این تحقیق،
ضریب شکنندگی مخزن میباشد .لذا میزان همبستگی ضریب
شکنندگی استخراج شده از دادههای لرزهای با ضریب
شکنندگی حاصل از نگارههای چاه ،در محل چاه  Cدر یک
نمودار نقطهای مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج حاصل در شکل
 17نمایش داده شده است .میزان همبستگی در این مورد برابر
با  74درصد میباشد که مقدار قابل قبولی است.

شکل  -1۶نمودار نقطهای کنترل کیفی نتایج با استفاده از
امپدانس موج .P

نشریه ژئومکانیک نفت؛ دوره 5؛ شماره 4؛ بهار 1401

دادههای حاصل از مقطع لرزهای و دادههای نگاره چاه
 Cدارای بیش از  %90همبستگی میباشند که اعتبار نتایج
حاصل از وارونسازی را مورد تائید قرار میدهد.
محور افقی این نمودار شامل دادههای ضریب شکنندگی
محاسبه شده برای چاه  Cو محور عمودی آن ضریب
شکنندگی حاصل از دادههای لرزهای میباشد .میزان
همبستگی در این مورد بیش از  %74است .با توجه به این که
ضریب شکنندگی آخرین خروجی محاسبه شده در این تحقیق
است و برای محاسبه آن ابتدا امپدانسهای صوتی و سپس
مدولهای االستیک مورد محاسبه قرار گرفتهاند ،این میزان
همبستگی مناسب میباشد.

 .4نتیجه گیری
با محاسبه و تهیه مقاطع زمانی به دست آمده از پارامترهای
ژئومکانیکی شامل مدول یانگ ،نسبت پوآسن ،ضرایب المه و
ضریب شکنندگی مخزن ،زونهای یک محزن هیدرو کربنی
از دیدگاه پتانسیل مخزنی مورد مطالعه قرارگرفت .در این
راستا مقطع حاصل از مدول یانگ با مقطع حاصل از ضرب
مدول یانگ در چگالی مورد مقایسه قرار گرفت و نشان داده
شد که حاصل ضرب مدول یانگ در چگالی ،دارای دقت
بیشتری در تفکیک زونهای مخزنی است .نتیجه دیگری که
از این تحقیق حاصل شد ضریب شکنندگی مخزن است .از
آنجایی که این ضریب ،به دست آمده از نسبت پوآسن و مدول
یانگ است ،رفتار مشابهی با این مدولهای االستیک (نسبت
پوآسن و مدول یانگ) را نشان داد و در تفکیک زون مخزنی
عملکرد موثری را ارائه نمود .نتایج حاصل از این مطالعه
میتواند مورد استفاده مهندسین نفت درخصوص تعیین محل
بهینه حفاری قرار گیرد .تشخیص سیال درون مخزن با
استفاده از پارامترهای ژئومکانیکی یکی دیگر از اهداف تحقیق
در مطالعات آینده نگارندگان این مقاله است ،به طوری که
بتوان تفکیک مناسبی میان حضور آب شور و یا هیدروکربن
در مخزن را ارائه نمود.

شکل  -17نمودار نقطهای کنترل کیفی نتایج با استفاده از
شکنندگی مخزن
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