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چکیده
امروزه از روشهای متفاوتی برای پیشبینی فشار منفذی استفاده میشود که هر یک نقاط قوت و ضعف ویژهای دارند .در این تحقیق فشار
منفذی و مکانیزمهای مربوط در یکی از مخازن هیدروکربنی کربناته جنو ب غرب ایران با استفاده از روش سرعت لرزهای مورد بررسی و تخمین
قرار گرفته است .برای این منظور سرعت بازه لرزهای با استفاده از روش آنالیز چند نشانگری لرزهای به دست آورده شد .مکعب فشار روباره هم از
مکعب چگالی تخمین زده شد .برای تحلیل مکانیزمهای موثر در فشار منفذی ،با ترسیم نمودار متقاطع سرعت -چگالی بالک در چاههای میدان،
نشان داده شد که مکانیزم اصلی موثر در فشار مخزنی ،تراکم نامتوازن بوده است .بنابراین رابطه اولیه تبدیل سرعت به فشار از برازش بین
دادههای فشار موثر و سرعت لرزهای به دست آورده شد .پس از کالیبراسیون در محل چاهها ،ضرایب رابطه نهایی شده و دادههای سرعت به تنش
موثر برگردانده شد .سپس مکعب تنش موثر با استفاده از رابطه ترزافی به مکعب فشار منفذی تبدیل شد .بررسی مقاطع عرضی تهیه شده از
مکعب فشار منفذی ،بیانگر تفکیک واضح الیههای مخزنی از بخشهای ب اال و پایین خود است .همچنین تجزیه تحلیل آماری نتایج تحقیق اعم از
خطای میانگین مربعات کم و ضریب همبستگی باال بین دادههای پیشبینی شده و واقعی ،نشان میدهد که روش سرعت لرزهای حاصل از آنالیز
چند نشانگری قادر است فشار منفذی را قبل از حفاری در سازندهای کربناته به صورت قابل قبولی پیشبینی کند .بنابراین انجام این مطالعات
میتواند در تعیین وزن گل حفاری ،ارزیابی پتانسیل خطر و اقتصاد حفاری اهمیت قابل مالحظهای داشته باشد.

کلمات کلیدی
فشار موثر ،فشار منفذی ،مکانیزم بارگذاری ،مخازن نفتی کربناته ،سرعت لرزهای.
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از سرعت لرزهای فشار منفذی و فشار شکستگی را دلتای نیجر
مورد مطالعه قرار داد .وی یک رژیم فشار باال از رده خفیف تا
متوسط را با به کارگیری رابطه باربرداری باورز شناسایی کرد [.]4
هاسکین و اوکانور 3در سال  2913تاثیر خواص سنگ روی
دادههای سرعت را به منظور پیشبینی فشار منفذی درجا با
استفاده از دادههای لرزهای مورد مطالعه قرار دادند .نتیجه تحقیق
آنها نشان داد ،در صورتی که از سرعتهای پردازشی عمل
واسنجی با نگار سرعت چاهی به درستی انجام نگرفته باشد ،فشار
1
پیشبینی شده از مقدار واقعی آن کمتر خواهد بود [ .]3ال -ویر
و همکاران در سال  2911سرعت لرزهای را برای پیشبینی فشار
منفذی در میدان نفتی بنی سوف 1مصر به کار گرفتند [ ]19و با
شناسایی دو الیه با فشارهای باال نتایج مطالعه را در برنامه حفاری
میدان یاد شده مورد استفاده قرار دادند .هریس 3و همکاران
سرعت لرزهای را به روش شبکه عصبی احتمالی به دست آوردند و
برای تخمین فشار منفذی در سازند آواری قومای سوماترای
جنوبی مورد استفاده قرار دادند و موفق به شناسایی منطقه فشار
باال در آن ناحیه شدند [ .]11محمدی و همکاران [ ]12در سال
 1333با واسنجی کردن سرعت برانبارش لرزهای به وسیله
نگارهای موج تراکمی و با به کارگیری رابطه باورز در میدان کوپال
موفق به شناسایی فشار غیرعادی برای سازندهای گچساران و
پابده شدند ،ولی موفق به شناسایی بخش مخزنی سازند کربناته
آسماری و مخزن کربناته بنگستان نشدند .تینگ لی و همکاران در
سال  2911با انجام وارونسازی همزمان دامنه مقابل دورافت و
دامنه مقابل آزیموت ،سرعت موج تراکمی را استخراج کردند و در
پیشبینی فشار منفذی به کار گرفتند .آنها از مدل ایتون استفاده
کردند و نشان دادند که فرآیند تعیین روند تراکم نرمال اهمیت
زیادی در نتایج مطالعات آنها داشته است [ .]13آدیم و همکاران
[ ]14در سال 1331روش باورز را برای پیشبینی فشار منفذی از
سرعت لرزهای در یکی از میادین کربناته ایران به کار گرفتند .این
گروه مدل سرعت لرزهای را با استفاده از نگارهای موج تراکمی و
به روش کوکریجینگ و با کمک گرفتن از مکعب مقاومت صوتی
به دست آوردند و نتایج پیشبینی را با فشار منفذی به دست
آمده از نگارهای چاهی به روش ایتون مقایسه کردندکه نتایج به
دست آمده از نگارهای چاهی بهتر بوده است .این گروه مقطع
عرضی که ارایه دادند ،فقط ستون چینهشناسی سازند مخزنی را
شامل میشد و نشان ندادند که آیا روش به کار گرفته شده
توانسته است ،بخشهای مخزنی را از الیههای باال و پایین خود

 -4مقدمه
فشار منفذی فشاری است که از سیال درون منافذ سنگ
ناشی شده و پیشبینی آن قبل از حفاری یکی از عوامل مهم در
طراحی چاه ،ارزیابی پتانسیل خطر ،آسیبهای زیستمحیطی و
ریسک اقتصادی است و اهمیت زیادی در اکتشاف منابع نفت و
گاز دارد .به طور کلی دو دسته روش برای برآورد فشار منفذی
وجود دارد .این روشها ،یا بر پایه روابط آماری حاصل از
اندازهگیریهای مستقیماند و یا بر اساس روشهای
غیرمستقیمی است که با اندازهگیری تغییرات مقادیر خواص
فیزیکی سازند نسبت به حالت نرمال به دست میآیند [ ]1از
جمله روشهای غیرمستقیم ،استفاده از دادههای لرزهای است.
در این روشها ،فشار منفذی قبل از حفاری با برازش بین یک
نشانگر لرزهای و فشار موثر و بر اساس روابط تجربی شناخته
شده قابل محاسبه و تخمین است .در بیشتر مواقع ،یک انحراف
مهم در تخلخل از روند تراکم نرمال ،موید فشارهای غیرعادی
است و شناسایی آن را با استفاده از دادههای لرزهای بازتابی
ممکن میسازد .همچنین انبساط سیال و تبدیل
هیدروکربنهای سنگین به هیدروکربنهای گازی و سبک ،یکی
دیگر از عوامل مهم فشارهای غیرعادی است و میتواند با
استفاده از تغییرات در سرعت صوت و چگالی تشخیص داده
شود [.]3 ،2
اولین مطالعات پیشبینی فشار منفذی احتماال به سال 1332
برمیگردد که به وسیله هاتمن و جانسون 1در ضمن استخراج
خواص شیلها انجام گرفت ،روش آنها بر پایه انحراف از روند
خط نرمال در سرعت اندازهگیری شده صوت در نگارهای چاه
استوار بود [ .]1از جمله بنیانگذاران روشهای لرزهای پیشبینی
فشار منفذی میتوان به وینکلر و نور ]4[ 2و نیز به دوتا]2[ 3
اشاره کرد .این روش به ویژه در خلیج مکزیک با استقبال
گستردهای روبهرو شد ،به نحوی که در سال  2992مطالعه
جامعی بر روی  199بلوک نفتی این منطقه که شامل  2999چاه
بودند توسط کلی 4و همکاران انجام شد [ .]3سلیمانی و ریاحی در
سال  2911سرعت برانبارش لرزهای را برای پیشبینی فشار
منفذی در مخزن ماسهسنگی میدان منصوری به کار بردند [.]1
نوری و همکاران [ ]1سرعت حاصل از وارونسازی را در میدان
سفید زاخور مورد استفاده قرار داده و نشان دادند که بخش غربی
میدان ،فشار منفذی باالیی دارد .اوگوو 2در سال  2912با استفاده
1- Hatman and Johnson
2- Winkler and Nur
3- Dutta
4- Kelly
5- Ugwu

6- Hoskin and O’Connor
7- El-Werr
8- Beni Suef
9- Haris
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تفکیک کند یا خیر .حال با در نظر گرفتن سابقه فوق و با توجه به
اینکه همه روشهای پیشبینی ابتدا در مخازن ماسهسنگی و در
خارج از ایران توسعه پیدا کردهاند و در مطالعات انجام شده برای
مخازن کربناته نیز کم و کاستهایی مشاهده شده است ،برای
انجام بررسیهای بیشتر در پیشبینی فشار منفذی قبل از حفاری
تحقیق حاضر انجام شد که با بهرهگیری از روشهای جدید برآورد
سرعت لرزهای به پیشبینی و مدلسازی دقیقتر فشار منفذی در
مخازن کربناته و غیرکربناته در یکی از میادین جنوب غرب کشور
پرداخته شد .در این مطالعه سعی شده است که توانایی روش
سرعت لرزهای حاصل از آنالیز نشانگرهای لرزهای در
پیشبینیهای فشار منفذی به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

بیشترین تحقیقات مربوط به روابط سرعت -فشار که به
طور وسیعی استفاده شده است ،روشهای ایتون [ ]13و باورز
[ ]29بوده است که بر پایه اصول تنش موثر بیان شدهاند
(رابطه:)2-
()2

 -4-2روش ایتون

ایتون در سال  1312یک معادله تجربی برای کمیسازی
فشار منفذی با استفاده ار نگارهای چاهی زمان عبور موج
تراکمی پیشنهاد کرد .وی تراکم نامتوازن را به عنوان مکانیزم
اصلی تولید مناطق پرفشار در نظر گرفت و انحراف در روند
طبیعی فشردگی شیل را به کمک نگارصوتی (سونیک) واسنجی
کرد که بیشتر بر پایه روش ارایه شده اولیه توسط هاتمن و
جانسون است [ .]1رابطه ایتون برای پیشبینی فشارمنفذی با
استفاده از زمان عبور موج لرزهای به صورت رابطه  3است:

پایه و اساس این نوع مطالعات اصول تنش موثر است که
برای اولین بار توسط ترزاقی 1در سال  1343فرمولبندی شده
است [ .]12ترزاقی آزمایشی را برای توصیف تراکم سنگ نسبت
به فشار روباره طراحی کرد و نشان داد که فشار روباره در
الیههای زیر سطحی به وسیله فشار منفذی و تنش موثر قائم
خنثی میشود .بر طبق این نظریه همه اثرات قابل اندازهگیری
ناشی از تنش ،مانند تراکم و تغییرات سرعت موج االستیک
تابعی از تانسور تنش موثر است .تئوری تنش موثر بایوت و
ترزاقی ،رابطه یک را بین فشار روباره ،تنش موثر و فشار منفذی
ارایه میدهد [: ]13
()1







Vp  f  Pe   f  Po  nPp   Pp  Po  g Vp  / n

که در آن  gوارون تابع  fاست .این رابطه بیان میکند که
اگر سرعت صوت در سنگ معلوم باشد ،میتوان تنش موثر را
تخمین زد.

 -2معرفی روشهای تحقیق

 Po   e 
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که در آن:
 Ppgگرادیان فشار منفذی
 Pogگرادیان فشار روباره
 Pngگرادیان فشار منفذی هیدرواستاتیک
 𝛥tزمان سیر اندازهگیری شده صوت در شیل با نگار موج
تراکمی چاه
 𝛥tnزمان سیر اندازهگیری شده صوت در شیل در فشار نرمال
(به دست آمده از ناحیه روند نرمال در نموار چاه)
𝑥 ثابت توان

pp 

که در آن:
 Ppفشار منفذی
 Poفشار روباره
 eσتنش موثر
 αضریب تنش موثر بایوت
ضریب بایوت نسبتی از تغییرات حجم سیال منفذی به
تغییرات حجم کل سنگ است و وقتی که سیال برای خارج
شدن از منافذ سنگ آزاد باشد ،مقدار آن برابر با  1خواهد بود
[ .]11از نظر تئوری سنگهایی که از یک ماده االستیک
تشکیل شده باشند و تراکمپذیریشان نیز وابسته به فشار باشد،
تحت تنشهای متوسط ،ضریب تنش موثر برابر  )n=1( 1دارند،
با این حال این نتیجهگیری برای سنگهای غیرهمگن صادق
نیست [.]11

همانطور که در رابطه  3دیده میشود برای استفاده از
روش ایتون به زمان سیر نرمال ) (𝛥tnیا روند سرعت در حالت
تراکم نرمال نیاز است .روش ایتون یکی از روشهای متداول در
پیشبینی فشار منفذی درجا است و در برخی از حوضههای
نفتی و توسط افراد زیادی به کار گرفته شده است [ 2 ،21و
.]22
ثابت توان  xدر معادله ایتون به صورت اولیه عدد  3در نظر
گرفته میشود که در عمل نیاز به اصالح (به ویژه در مخازن
کربناته) دارد [ .]23با توجه به اینکه توان  xبه طور زیادی به

1- Terzaghi
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حالت رابطه به شکل ساده و بدون باربرداری درمیآید.
∞= uمربوط به حالت تغییر شکل دایمی و برگشتناپذیر است
و بیان می کند که برای تمامی مقادیر تنش موثر کمتر از تنش
بیشینه ،سرعت برابر با بیشینه خواهد بود.
 σmaxمقدار تنش موثر در مرحله شروع باربرداری و در واقع
مقدار بیشینه تنش موثر است [.]13

خاصیت تراکمپذیری شیلها بستگی دارد ،بنابراین با وجود
رسوبات کربناته نمیتواند به طور قابل اعتمادی مورد واسنجی
قرار گیرد.
 -2-2روش باورز

باورز در سال  1332معادله ترزاقی را برای پیشبینی فشار
منفذی به کار گرفت .روش وی نیز مبتنی بر تنش موثر بوده
است و هر دو عامل تراکم نامتوازن و مکانیزم باربرداری حاصل از
انبساط سیال را به عنوان مکانیزمهای اصلی ایجاد فشارهای
غیرعادی در نظر میگیرد .با توجه به اینکه عامل تراکم موجب
کاهش مقدار تخلخل و در نتیجه باعث افزایش سرعت صوت
میشود ،بنابراین نمودار بارگذاری در سنگهای با تراکم نرمال،
دارای روند نرمال افزایش سرعت و تنش موثر خواهد بود .به هر
حال وقتی که سیال منفذی محبوس شود ،فشارهای باال ایجاد
خواهد شد .در این شرایط ،در رسوبات با تخلخل پایین ،عمل
تراکم مهار شده و تنش موثر با افزایش ضخامت رسوب ثابت
میماند .باورز برای رسوباتی که شرایط تراکم نامتوازن را تجربه
کردند ،رابطه  4را بین تنش موثر و سرعت صوت ارایه کرد [.]13
B

()4

 -9موقعیت زمینشناسی
میدان نفتی مورد نظر با سنگ مخزن کربناته در جنوب غربی
ایران و در ناحیه فروافتادگی دزفول به موازات مرز ایران و عراق قرار
دارد و اولین بار در سال  1311به وسیله اطالعات لرزهنگاری مورد
شناسایی قرار گرفت و از نظر هندسی از یک تاقدیس تقریبا متقارن
و کشیده با ابعاد تقریبی  22در  22کیلومتر تشکیل شده است.
دادههای در دسترس در این مطاله شامل دادههای لرزهای سه
بعدی ،نگارهای پتروفیزیکی  2چاه و نیز نتایج آزمایشهای فشار
چهار چاه است که در شکل  1ابعاد میدان ،هندسه خطوط لرزهای و
موقعیت چاهها نشان داده شده است .مخازن اصلی این میدان
سازندهای ایالم و سروک است ولی سازند فهلیان و بخش بورگان از
سازند کژدمی نیز از دیگر مخازن این میدان است .به جز بخش
بورگان که ماسهسنگی است بقیه از نظر رسوبشناسی جزو مخازن
کربناتهاند.

V  V0  A e 

که در آن
 Vسرعت موج تراکمی در عمق داده شده
 V0سرعت صوت در سطح زمین (معموال  1299متر در ثانیه در
نظر گرفته میشود).
 σeتنش موثر قائم
 Aو Bپارامترهای حاصل از واسنجی رابطه سرعت ناحیهای در
برابر دادههای تنش موثر در چاههای آزمایشی
بر اساس نظر باورز و همکاران انبساط سیال میتواند سبب
افزایش فشار منفذی شده و در نتیجه موجب کاهش تنش موثر
در توالیهای رسوبی شود [ 13و  .]13برای برآورد فشار در
نواحی دارای مکانیزم توسعه سیال ،آنها منحنی باربرداری
(رابطه  )2را بین تنش موثر قائم و سرعت لرزهای پیشنهاد
کردند:
B

()2


u




1







 

e

V  V  A 
max  
0

 max


که در آن:
 uپارامتر باربرداری و بیانگر حالت پالستیکی رسوبات است.
 u=1مربوط به تغییر شکل کامال برگشتپذیر است و در این

شکل  -4ابعاد میدان ،هندسه خطوط لرزهای (خطوط نقطهچین) و
موقعیت چاهها.

31

پیشبینی فشار منفذی در مخازن کربناته با استفاده از سرعت لرزهای برآورد شده از آنالیز چند نشانگری

نشریه علمی پژوهشی «مهندسی معدن»

در نهایت با انجام وارونسازی لرزهای ،مکعب مقاومت صوتی
به دست آورده شد که در شکل  3برش عرضی آن در محل چاه
شماره  2نشان داده شده است.

 -1روش تحقیق
1

در این تحقیق ،ابتدا دادههای لرزهای در نرمافزار پترل
مورد تفسیر ساختمانی قرار گرفت و افقهای مخزنی به
دست آمد و سپس با انجام آنالیزهای وارونسازی لرزهای،
روش وارون سازی بر پایه مدل انتخاب شد که نتایج این
آنالیز در شکل  2و در محل چاه شماره  2نشان داده شده
است.

برای استخراج مکعب سرعت لرزهای از ماژول  Emergeدر
نرمافزار همسون -راسل 2استفاده شد که هدف آن پیشبینی
سرعت موج تراکمی در محلهای حفاری نشده با استفاده از
نشانگرهای لرزهای است .برای این منظور ابتدا با انجام آنالیز تک
نشانگری ،میزان حساسیت نشانگرهای مختلف از نظر همبستگی و
خطای پیشبینی نسبت به نگار هدف (سرعت موج تراکمی) مورد
سنجش قرار گرفت که در شکل  4نشان داده شده است.

همانطور که در شکل دیده میشود ،میزان همبستگی و
خطای لرزهنگاشت مصنوعی به دست آمده در محل چاهها به
ترتیب باالی  33و کمتر از  2درصد بوده است.

شکل  -1آنالیز تک نشانگری :لیست نشانگرها و میزان همبستگی
آنها با نگار صوتی (سمت راست) ،میزان انطباق اولین نشانگر و
شکل  -2نتایج آنالیز وارونسازی بر پایه مدل در چاه .2

خطای مدل (سمت چپ).

شکل  -9برش عرضی از مکعب مقاومت صوتی حاصل از وارونسازی

سپس با انجام آنالیز چند نشانگری به روش بازگشت مرحله
به مرحله ،3بهترین گروه نشانگرها برای برآورد سرعت موج
تراکمی مورد استخراج قرار گرفت .در این روش ابتدا از تک
نشانگرها شروع کرده و سپس همبستگی جفت نشانگرها و بعد
همبستگی سه نشانگری و تا آخر با نگار هدف سنجیده میشود و
بنابراین بیشینه تعداد نشانگرهای انتخابی در واقع بیانگر تعداد
مراحل تکرار روش نیز است که نباید بیشتر از تعداد کل چاههای
مورد استفاده در آنالیز باشد (بر اساس راهنمای نرمافزار همسون-
راسل) .با توجه به اینکه تعداد کل چاههای مورد استفاده در
پروژه  2حلقه بوده که در مرحله آنالیز یکی از آنها(چاه  )2برای
اعتبارسنجی در مرحله آموزش به کار گرفته نشده بود ،بنابراین
تعداد چاههای به کار گرفته در مرحله آموزش نرمافزار چهار حلقه
بود که به تبع آن تعداد بیشینه نشانگرها و در نتیجه تعداد

بر پایه مدل در محل چاه شماره .2
2- Hampson- Russell
3- Step-wise regression

1- Petrel
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مراحل بازگشت در محاسبه همبستگیها عدد چهار انتخاب شد.
در ادامه با انجام آزمون همبستگی و حساسیت نشانگرها با نگار
صوتی ،بهترین لیست نشانگرهای چهارگانه انتخاب شد که در
شکل ( 2سمت راست) نشان داده شده است .همانطور که در
شکل ( 2پالت سمت چپ) دیده میشود با اضافه شدن تعداد
نشانگرها ،هردو نمودار خطا کم شده است و از نظر منطقی هم
درست است که با اضافه شدن نشانگر به گروه ،همبستگی نباید
از حالت اولیه کمتر شود ،با این حال با اضافه شدن نشانگر سوم،
به همان اندازه که مقدار کل خطا کم شده است از مقدار خطای
اعتبارسنجی کاسته نشده است ،به عبارت دیگر خطای معتبر
زیاد شده است ،در نتیجه تعداد  2نشانگر (مقاومت صوتی و
حاصل ضرب فرکانس لحظهای با مقاومت صوتی) برای تخمین
سرعت موج تراکمی انتخاب شد.

شکل  -6برش عرضی از سرعت موج تراکمی حاصل از تخمین به
روش آنالیز چند نشانگری در محل چاه .2

در نهایت مکعب سرعت لرزهای به روش آنالیز چند
نشانگری تخمین زده شد که برش عرضی(شرقی -غربی) آن در
شکل  3نمایش داده شده است.
در ادامه مکعب چگالی با استفاده از نگارهای چگالی و
دادههای لرزهای و در ماژول  Emergeنرمافزار همسون -راسل
همانند روش تخمین سرعت موج تراکمی مورد استخراج قرار
گرفت که در شکل  1گروه نشانگرهای استفاده شده (سمت
راست) و خطای تخمین (سمت چپ) نشان داده شده است.
در نهایت پس از تخمین نگار چگالی در محلهای حفاری
نشده ،با استفاده از نشانگرهای لرزهای ،مکعب چگالی به دست
آمد که برش عرضی (شرقی -غربی) آن در محل چاه  2در
شکل  1نشان داده شده است.

شکل  -7آنالیز چند نشانگری و لیست نشانگرهای لرزهای مورد
استفاده در تخمین سرعت (سمت راست) ،نمودار خطای کل و خطای
معتبر (سمت چپ).

شکل  -4آنالیز چند نشانگری و لیست نشانگرهای لرزهای مورد

شکل  -1برش عرضی از مکعب چگالی حاصل از تخمین به روش

استفاده در تخمین سرعت (سمت راست) ،نمودار خطای کل و خطای

آنالیز چند نشانگری در محل چاه .2

معتبر (سمت چپ).
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سپس مکعب فشار روباره که در هر عمق برابر با تنش قائم
ناشی از وزن رسوبات باالیی و سیال داخل آن است با استفاده از
ماژول مدلسازی در نرمافزار پترل محاسبه شد .به این صورت که
ابتدا مدل مفهومی الیههای میدان و ضخامت سلولها تا زمان
رفت و برگشت  4999متر بر ثانیه ساخته شد و سپس به
سلولهای مدل پارامتر چگالی اختصاص داده شد و استفاده از
رابطه  ،3مدل تجمعی پارامتر چگالی در سلولها به دست آورده
شد .در نهایت با اعمال ضرایب تبدیل چگالی به فشار در مدل یاد
شده ،مکعب فشار روباره استخراج شد که در شکل  -3الف مقطع

نشریه علمی پژوهشی «مهندسی معدن»

عرضی آن به صورت شرقی -غربی در محل چاه  2و در شکل -3
ب نگار فشار روباره در چاههای میدان نشان داده شده است:
z

Po  b z  g  b ( z)dz

()3

0

که در آن:
 poفشار روباره
 ρbچگالی بالک
 zضخامت قائم رسوبات باالیی

(ب)

(الف)

شکل  -3برآورد فشار روباره از مکعب چگالی در نرمافزار پترل در محل چاه .2
(الف) مقطعی عرضی(شرقی -غربی) از فشار روباره و (ب) نگار فشار روباره در نقاط چاه.

در دسترس بوده است ،فشار موثر در نقاط چاهی با به کارگیری
آزمایشهای فشار چاه و فشار روباره استخراج شده در باال و با
استفاده از رابطه ترزاقی (رابطه  )1با فرض  n=1محاسبه شد،
سپس با تشکیل نمودار متقاطع بین دادههای سرعت و دادههای
فشار موثر به دست آمده ،رابطه اولیه بین آنها تعیین و ضرایب
واسنجی  Aو  Bبه ترتیب برابر با  21/331و  9/2131برای رابطه
 4به دست آمد که در شکل  11نشان داده شده است.

در انتخاب رابطه تجربی ،به دلیل اینکه رابطه ایتون نیازمند
زمان سیر صوت در شیلها در فشار نرمال (مربوط به ناحیه روند
نرمال در نموار چاه) است و به دلیل وجود سازندهای غیرشیلی
به ویژه سازندهای کربناته امکان به کارگیری آن وجود نداشت
برای به کارگیری روابط باورز نیز ابتدا الزم بود مکانیزمهای اصلی
موثر در فشارهای مخزن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناسایی
مکانیزم اصلی ،از مدل خاص آن مکانیزم استفاده شود.

4/00

3/00

2/00

)RHOB(g/cm3

1/00

)Vp(m/s

برای این منظور با رسم نمودار متقاطع سرعت -چگالی
بالک (شکل  )19در چاههای این ناحیه نشان داده شد که با
افزایش عمق ،همواره سرعت و چگالی نیز افزایش مییابد که
این نوع رفتار نمودار چه در حالت فشارهای باال و چه در حالت
فشارهای نرمال مطابق تحقیقات قبلی [ ]24مربوط به روند
تراکم نامتوازن و بارگذاری است ،بنابراین در ادامه رابطه تراکم
نامتوازن یا بارگذاری باورز (رابطه  )4برای تعیین ارتباط بین
تنش موثر و سرعت صوت به کار گرفته شد.

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0/00

شکل  -41نمودار متقاطع سرعت -چگالی که نشاندهنده مکانیزم

در مطالعه حاضر اطالعات  2چاه از میدان نفتی مورد مطالعه

تراکم نامتوازن و بارگذاری در ایجاد فشار است.
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شکل  -42برازش بین دادههای تنش موثر پیشبینی شده با دادههای

شکل  -44برازش بین تنش موثر و سرعت به دست آمده از آنالیز

واقعی در چاه .6

چند نشانگری.

در ادامه مکعب سرعت برآورد شده از آنالیز نشانگرهای
لرزهای با استفاده از رابطه  1به مکعب تنش موثر برگردانده شد
که در شکل  13مقطع عرضی آن به صورت شرقی -غربی و در
محل چاه  2نشان داده شده است .همانطور که در شکل دیده
میشود چهار زون مخزنی ایالم ،سروک ،بورگان و فهلیان در
مقطع یاد شده به وضوح از بخشهای باال و پایین خود با
رنگهای متفاوت تفکیک شدهاند که نشاندهنده فشار موثر
پایین در مخازن یاد شده است.

از آنجا که ضرایب همبستگی اولیه به دست آمده در فوق،
کم است و مناسب ادامه کار و پیشبینی پارامتر فشار منفذی
نیست ،بنابراین نیاز به یک سری تصحیحات و واسنجی در
محل چاه ها وجود دارد تا رابطه یاد شده برای برگرداندن
دادههای سرعت به دادههای فشار موثر دقت الزم را داشته
باشد .این کار در عمل به دو روش انجام گرفت ،در مرحله اول
تعدای از دادهها که خارج از محدوده بود و ارقام نامعقولی به
نظر می رسید از لیست دادهها حذف شد ،در قدم بعدی
ضرایب رابطه به صورت مرحله به مرحله تغییر داده شد و در
هر مرحله دادههای فشار موثر پیشبینی شده و با دادههای
واقعی (  )RFTمقایسه شد ،این عمل تغییر ضرایب و تولید
دادهای پیشبینی تا آنجا ادامه پیدا کرد که ضریب
همبستگی بین دادههای پیشبینی شده و دادههای  RFTبه
اندازه کافی بهینه شده و ادامه بهبود ضرایب برای مولفان
دیگر ممکن نبوده است .بنابراین ضرایب واسنجی نهایی با
مقادیر  A= 112و  B=9/44به دست آمد و در رابطه  1برای
برگردان دادههای سرعت به داده های تنش موثر مورد استفاده
قرار گرفت.
()1

0.44

شکل  -49مقطع عرضی (شرقی -غربی) از فشار موثر پیشبینی
شده :بخشهای مخزنی ایالم ،سروک ،بورگان و فهلیان با فشار موثر

 

V  1500  185  e

کمتر (رنگ آبی تیرهتر) از الیههای باال و پایین خود مشخص
شدهاند.

در این رابطه فوق  1299 ،V0متر بر ثانیه تعیین شد.
در نهایت دقت دادههای پیشبینی شده با استفاده از
دادههای واقعی ) (RFTچاه ( 3به عنوان چاه آزمون) که قبال در
برازش اولیه و استخراج رابطه  1استفاده نشده بودند ،مورد
بررسی قرار گرفته و اعتبارسنجی شدند .در شکل  12نتایج این
آزمون با ضریب همبستگی نسبتا باالیی ( (R=9/312نشان داده
است.

در ادامه با استفاده از دادههای فشار روباره و فشار موثر به
دست آمده در باال و با بهرهگیری از رابطه ترزاقی ،مکعب
دادههای فشار منفذی مورد تخمین قرار گرفت که مقطع
عرضی (شرقی -غربی) آن در محل چاه  2و نگار فشار منفذی
در محل دیگر چاهها به ترتیب در شکلهای  14و  12نشان
داده شدهاند.
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شکل  -46انطباق دادههای پیشبینی فشار منفذی با دادههای
آزمایش فشار در چاهها.

شکل  -41مقطع عرضی فشار منفذی پیشبینی شده :مخازن ایالم،
بخش باالیی سازند سروک ،بخش بورگان و بخش باالیی سازند
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شکل  -47نمودار متقاطع و ضریب همبستگی بین دادههای فشار
منفذی پیشبینی شده با دادههای آزمایش فشار در چاهها.
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شکل  -44نگار فشار منفذی پیشبینی شده در محل چاهها.

برای تعیین عدم قطعیت مدل به دست آمده ،ابتدا میزان
انطباق بین دادههای فشار منفذی پیشبینی شده با دادههای
فشار منفذی حاصل از آزمایش فشار چاه ترسیم شد.
همانطور که از نمودار شکل  13برمیآید انطباق قابل قبولی
بین دادههای یاد شده دیده میشود .همچنین برازش بین
دادههای پیشبینی شده و آزمایش فشار چاهها دارای
همبستگی باالیی بوده به طوری که ضریب ( )R2برابر با عدد
 9/1313است (شکل  .)11در نهایت میزان خطای مدل به
صورت میانگین مربعات خطا و جذر میانگین مربعات خطا
تعیین و نمودار آنها در شکلهای  11و  13نشان داده شد.
با توجه به خطای کم میانگین مربعات و جذر آن که در
نمودارهای یاد شده نشان داده شده است ،عملکرد مدل
سرعت لرزه ای حاصل از آنالیز چند نشانگری در پیشبینی
فشار منفذی در مخازن کربناته قابل قبول ارزیابی شده و
نشاندهنده اعتبار این روش است.
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شکل  -41خطای میانگین مربعات در مدل پیشبینی فشار
منفذی.
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شکل  -43جذر خطای میانگین مربعات در مدل پیشبینی فشار
منفذی.
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