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کاربردهاوفرآیندشبیهسازیکوپلمدلژئومکانیکودینامیکیمخزن

   رضاشاهعلیپور1،شركت توسعه ی پترو ایران  مسلممرادی*،مركز رشد واحدهای فن آور نفت  

ــه ی مخــازن  ــت بهین ــدل ژئومکانیکــی و دینامیکــی مخــزن در راســتای مدیری ــل م شبیه ســازی کوپ
هیدروکربنــی امــری بســیار مهــم و ضــروری اســت. نتایــج ایــن شبیه ســازی در مقیــاس چــاه، مخــزن 
و میــدان جهــت بهینه ســازی طراحی هــا و عملیــات، کاهــش هزینه هــا و خســارات احتمالــی و 
ــای  ــتر مدل ه ــازی بس ــس از یکپارچه س ــود. پ ــد ب ــد خواهن ــدی مفی ــرایط تولی ــود ش ــت بهب در نهای
ــی  ــدل دینامیک ــذی از م ــارهای منف ــرل، فش ــل پت ــزاری مث ــط نرم اف ــی در محی ــتاتیکی و دینامیک اس
گرفتــه کالیبــره می گردنــد و به عنــوان اولیــن متغیرهــا در مــدل کوپــل ژئومکانیکــی اســتفاده خواهنــد 
شــد. فرآینــد مدل ســازی ژئومکانیــک جهــت اجــرای کوپــل بــا مــدل دینامیکــی، به ترتیــب شــامل 
ــل  ــت ح ــواد جه ــس م ــع و جن ــاخت تواب ــدل س ــردن م ــک، وارد ک ــای ژئومکانی ــاخت گریده س
ــازی  ــی، مدل س ــای مخزن ــی و متغیره ــواص ژئومکانیک ــع خ ــنگ، توزی ــی س ــادالت ژئومکانیک مع
ــه ی ژئومکانیکــی مخــزن، تعریــف  ــل گســله ها و شــکاف ها ، تعریــف شــرایط اولی ناپیوســتگی ها مث
ــزن  ــک مخ ــل ژئومکانی ــرای کوپ ــازی ب ــناریوهای شبیه س ــف س ــت تعری ــرزی و در نهای ــرایط م ش
اســت. ســپس بــا توجــه بــه نحــوه ی کوپــل مــورد نظــر اعــم ازیــک جانبــه، تکرارشــونده )دوجانبــه( 
ــه ی  ــا ارائ ــل را ب ــد کوپ ــه و فرآین ــادالت پرداخت ــددی مع ــل ع ــه ح ــی ب ــاز ژئومکانیک و ...، شبیه س
نتایــج هــر مرحلــه کامــل می کنــد. در پژوهــش حاضــر کاربردهــای نتایــج مــدل کوپــل ژئومکانیکــی 
 PETREL( ــک ــامل ژئومکانی ــرل ش ــزار پت ــای نرم اف ــاس ماژول ه ــر اس ــازی آن ب ــد مدل س و فرآین

ــردد. ــریح می گ ــاج )VISAGE( تش ــی ویس ــاز ژئومکانیک ــن شبیه س RG( و همچنی

مهم تریــن  از  یکــی  چندرشــته ای  دانشــی  به عنــوان  ژژئومکانیــک 
ــن نفــت و گاز،  ــد. در میادی ــا می کن ــت مخــزن را ایف ــای مدیری نقش ه
علومــی مثــل مکانیــک ســنگ، زمین شناســی، تکتونیــک، پتروفیزیــک 
و رشــته های مهندســی مثــل مهندســی حفــاری و مهندســی مخــزن 
ــن  ــد. ای ــی دارن ــات ژئومکانیک ــهم را در ورودی و مطالع ــترین س بیش
ــن  ــری در میادی ــترده در به کارگی ــرفت های گس ــود پیش ــا وج ــش ب دان
ــره  ــعه، به ــاف، توس ــای اکتش ــوز در فرآینده ــان، هن ــت و گاز جه نف
بــرداری و حتــی تــرک مخــزن در میادیــن کشــورمان از جایــگاه 

ــت. ــوردار نیس ــی برخ مطلوب
گســتره ی فعالیــت ژئومکانیــک اولیــن فعالیت هــای اکتشــافی، توســعه، 
ســپس  و  برداشــت(  بهبود/ازدیــاد  عملیــات  )به ویــژه  بهره بــرداری 
ــکالت  ــیاری از مش ــل بس ــد ح ــود و کلی ــامل می ش ــزن را ش ــرک مخ ت
ــات،  ــرای عملی ــرعت اج ــازده و س ــش ب ــه، کاه ــش هزین ــم از افزای اع
ــا کاهــش  ــد ب ضریــب بازیافــت کــم و... اســت کــه در نهایــت می توان
هزینه هــا و بهبــود شــرایط تولیــدی و ضریــب بازیافــت نهایــی، موجــب 

ــروژه گــردد. ــی2 پ ــص فعل افزایــش ارزش خال
غایــت مطالعــات ژئومکانیکــی زمانــی اســت کــه مــدل ســه بعدی 
ــاس  ــر اس ــده و ب ــل ش ــزن کوپ ــک مخ ــدل دینامی ــا م ــک ب ژئومکانی
ســناریوهای از پیــش تعییــن شــده، متغیرهــای ژئومکانیکــی مخــزن در 
ــل ژئومکانیکــی  ــدل کوپ ــه ی مخــزن محاســبه می شــوند. م طــول تخلی
تصمیم گیــری  بــرای  مناســب  بســیار  کمکــی  مبنــای  مخــزن، 
ــاد  ــوع ســناریوی بهبود/ازدی ــی مخــزن و اجــرای هــر ن فعالیت هــای آت
برداشــت اســت. واضــح اســت کــه اهمیــت مــدل کوپــل ژئومکانیکــی 
ــت و  ــی اس ــه بعدی ژئومکانیک ــدی و س ــدل یک بع ــتر از م ــیار بیش بس
جهــت کاهــش هزینه هــا، مخاطــرات و ریســک توســعه می توانــد 
مؤثرتــر از دو مــدل اخیرالذکــر واقــع گــردد. اهمیــت اجــرای مطالعــات 
کوپــل ژئومکانیکــی بــه انــدازه ای اســت کــه در برخــی کشــورها 
ــنگ،  ــتگی پوش س ــد شکس ــی مانن ــام مطالعات ــدون انج ــادا، ب ــل کان مث
مجــوز توســعه و بهره بــرداری از هیــچ میــدان هیدروکربنــی صــادر 
ــف  ــاد مختل ــی در ابع ــات ژئومکانیک ــر مطالع ــن تأثی ــود. بنابرای نمی ش
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ــرداری از  ــای بهره ب ــت محیطی و ... در فرآینده ــادی، زیس ــی، اقتص فن
میادیــن نفــت و گاز امــری اجتناب ناپذیــر اســت.

1-کاربردهایکوپلمدلژئومکانیکیودینامیکیمخزن
امــروزه ثابــت شــده کــه کوپــل مــدل ژئومکانیکــي بــا مــدل دینامیکــی 
امــکان پیش بینی هــای دقیق تــر مقــدار ذخیــره و  مخــزن می توانــد 
ــکان  ــر آنکــه ام ــد. عــالوه ب ــی را فراهــم نمای ــد ســیال هیدروکربن تولی
تعییــن تغییــر خصوصیــات ســنگ مخــزن و عوامــل ژئومکانیکــی مؤثــر 
بــر تولیــد نیــز وجــود دارد. بنابرایــن ســاخت مــدل کوپــل ژئومکانیکــی 
متناســب بــا ســناریوهای برنامه ریــزی شــده، بهبــود و تصحیــح3 ویــژه ای 
ــود و  ــد ب ــزن خواه ــی مخ ــتاتیکی و دینامیک ــرایط اس ــل ش ــرای تحلی ب
عــالوه بــر کاهــش هزینه هــا و خســارات احتمالــی، موجــب تصحیــح و 
ارتقــاء ســناریوهای برنامه ریــزی توسعه/بازتوســعه ی مخــزن می گــردد. 
ــش ارزش  ــودآوری و افزای ــش س ــه افزای ــج ب ــت منت ــر در نهای ــن ام ای
ــدل  ــن م ــای ای ــد.مهم ترین کاربرده ــد ش ــروژه خواه ــی پ ــص فعل خال

ــد از: عبارتن
■ فشردگی و فرونشست مخزن ناشی از تولید در بازه های زمانی

■ پیش بینی بهتر اثر سناریوهای تزریق و ازدیاد برداشت در مخزن
ــدل  ــی م ــا پیش بین ــی ب ــن پیش بین ــاوت ای ــارمنفذی )تف ــی فش ■ پیش بین
ــک  ــم ژئومکانی ــه عل ــاس ب ــی براس ــه در پیش بین ــت ک ــک اینس دینامی
اثــر متغیرهــای ژئومکانیکــی مثــل تأثیــر کرنــش روی فشــار دیــده 

می شــود.(
■ یکپارچگی پوش سنگ ناشی از سناریوهای تولیدی و/یا تزریقی

■ مطالعه ی مخازن غیرمتعارف
■ مطالعه ی مکان یابی چاه ها و اثرات ذخیره سازی گاز در مخازن

■ بررسـی وضعیـت متغیرهـای مخزن مثـل نفوذپذیری و تخلخـل در اثر 
تخلیه

تغییـر  کـه  صورتـی  )در  شـکاف ها  و  گسـله ها  وضعیـت  پیش بینـی   ■
مثـل  مخـزن  آینـده ی  تصمیم گیـری  در  ویژگی هـا  ایـن  وضعیـت 
تغییـر  مثـاًل  بـود.  خواهـد  مؤثـر   ... و  تزریقـی  تولیـدی،  سـناریوهای 
وضعیـت بسـته بـودن )seal( گسـله ها یـا تغییـر مشـخصات شـکاف های 
طبیعـی ناشـی از تولیدیـا تزریـق، بـر نحـوه ی توسـعه مؤثـر خواهـد بود(

■ بهینه سازی محل چاه ها و مسیر حفاری آنها
انجـام شـکاف  بـرای  مؤثـر  متغیرهـای ژئومکانیکـی  تعییـن دقیق تـر   ■

هیدرولیکـی
■ تعیین پنجره ی ایمن گل حفاری

■ مطالعات مربوط به رفتار مقاومتی دمایی مخزن
■ مطالعات مربوط به انتخاب سرمته ی حفاری

■ مطالعـات مربـوط بـه نحـوه ی تکمیـل چـاه و پیش بینـی تولیـد مـواد 
جامـد و ماسـه

■  پیش بینـی اثـرات ژئوشـیمیایی تزریـق گاز و سـایر روش هـای ازدیـاد 
برداشـت بـر مخزن و سـنگ پوش

از  بخشی  تنها  دیگر،  رایج  کاربردهای  و  باال  کاربردهاي  همه ي 
کاربردهای کوپل مدل چهاربعدی ژئومکانیکی مخزن است. همان طور 
که واضح است اهمیت مدل کوپل چهاربعدی ژئومکانیکی بسیار بیشتر 
از مدل یک بعدی و سه بعدی ژئومکانیکی است و جهت کاهش هزینه ها، 

مخاطرات و ریسک توسعه می تواند مؤثرتر از آنها واقع گردد ]1[.
ــه  ــازندها از جمل ــه ی س ــده ی هم ــی در برگیرن ــازی ژئومکانیک مدل س
ــن  ــطح زمی ــا س ــي ت ــای باالی ــراف آن و الیه ه ــنگ های اط ــزن، س مخ
اســت. رفتــار ژئومکانیکــی همــه ی ســازندها از جملــه رفتــار االســتیک، 
ــنگ،  ــت س ــد از شکس ــار بع ــتیک، رفت ــتو پالس ــتیک و االس پورواالس
رفتارهــای متغیــر بــا زمــان ماننــد خــزش و ... در ایــن مدل ســازی دیــده 
می شــود. بــا به دســت آوردن میــدان تنــش برجــا و مســیر تنــش در 
مــدل ســاخته شــده می تــوان رفتــار ســنگ مخــزن را بــا تخلیــه و تولیــد 
ــزن را  ــعه ی مخ ــناریوهای توسعه/بازتوس ــرد و س ــی ک ــزن بررس از مخ

ــود. ــت نم ــادی مدیری ــوی اقتص به نح
کاربردهــای مــدل کوپــل ژئومکانیکــی طیفــی وســیع تر از ســطح 
می توانــد  و  دارد  ژئومکانیکــی  ســه بعدی  و  یک بعــدی  مدل هــای 
بــر داشــته  را در  نتایــج مطالعــات یک بعــدی و ســه بعدی  تمامــی 
باشــد. تحلیــل نتایــج مطالعــات کوپــل مــدل ژئومکانیکــي و دینامیکــي 
ــرداری  ــعه و بهره ب ــناریوهای توس ــازی س ــن و بهینه س ــر تعیی ــد ب می توان
ــعه  ــع توس ــرح جام ــد و ط ــته باش ــزایی داش ــر به س ــدان تأثی ــک می از ی
فعالیت هــای  از آغازیــن روزهــای  بنابرایــن  به روز رســانی کنــد.  را 
ــان  ــا پای اکتشــافی، مطالعــات ژئومکانیکــی گســترده ای الزم اســت و ت
تــرک مخــزن نیــز ادامــه می یابــد. شــکل-1 گســتردگی دامنــه ی 

نشــان می دهــد. را  فعالیت هــای ژئومکانیکــی 
گستره ی مطالعات ژئومکانیکی طی عمر یک میدان1
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2-تاریخچهیپژوهشوادبیاتموضوع
علـم ژئومکانیـک طبـق رابطـه ی Terzaghi و بـر اسـاس مفاهیـم تنـش 
مؤثـر و اسـتحکام سـنگ های تراکـم ناپذیـر ارائـه شـد. سـپس بایـوت، 
کوپـل بیـن تنـش و فشـار منفـذی را در یـک محیـط متخلخـل بررسـی 
کـرد و بـا توجـه به اصـول مکانیک پیوسـته، رابطـه ی عمومی سـه بعدی 

تئـوری اسـتحکام سـنگ را توسـعه داد ]2[.
در بسـیاری از کارهـای علمـی، از داده هـای لـرزه ای برای کالیبراسـیون 
مـدل  آنکـه  به جـای  واقـع  در  می شـود.  اسـتفاده  ژئومکانیـک  مـدل 
سـه بعدی و کوپـل ژئومکانیکـی بـر پایه ی داده هـا و اطالعـات نه چندان 
بهتـر  لـرزه ای سـاخته و تحلیـل شـود، بسـیار  بـا وضـوح کـِم  دقیـق و 
اسـت ایـن داده هـا بـرای کالیبراسـیون تنش هـای حاصـل از مـدل کوپل 
ژئومکانیکـی بـه کار گرفتـه شـوند. بدیهی اسـت که بـرای کالیبراسـیون 
نتایـج مـدل کوپل ژئومکانیکـی به وسـیله ی داده ها و اطالعـات لرزه ای، 

اسـتناد بـه مـدل سـرعت لـرزه ای4 بسـیار ضـروری اسـت ]3[.
مدل هـا  واقعی تـر  هرچـه  سـاخت  بـرای  بزرگ نمایـی5  آنالیزهـای 
بـه کار مـی رود. ایـن کار بـرای هرچـه دقیق تـر شـدن نتایـج کوپـل مدل 
ژئومکانیکـی و دینامیکـی مخـزن انجـام می شـود ]5و4[. همان طـور کـه 
پیش تـر اشـاره شـد مدل هـای ژئومکانیکـی بـا درنظـر گرفتـن تغییـرات 
و  تولیـدی  سـناریوهای  بهتـر  شبیه سـازی  بـرای  سـیال،  جریـان  و  دمـا 
تزریقـی سـیال اسـتفاده می شـوند. بدیـن صـورت کـه مـدل  دینامیکـی 
مخـزن بـا شبیه سـاز حـل عـددی ژئومکانیکـی، بـر اسـاس روش هـا و 
مکانیزم هـای مختلـف کوپل شـده و به وسـیله ی داده هـا و نتایج یکدیگر 
)دو مـدل ژئومکانیکـی و دینامیکـی( بـه روز رسـانی می شـوند ]6[. انواع 
روش کوپـل بیـن دو مـدل دینامیکـی و شبیه سـاز ژئومکانیکـی در منبـع 
]7[ بـه تفصیـل تشـریح شـده اند. این روش هـای کوپِل بین شبیه سـاز حل 
عـددی ژئومکانیکـی و شبیه سـاز دینامیکـی، در قالـب روش هـای زیـر 

: هستند
■ روش کوپل جدا
■ روش شبه کوپل6

■ روش کوپل یک جانبه7
■ روش کوپل دوجانبه8 )تکرار شونده(

■ روش کوپل کامل9

پژوهش هـای بسـیاری در زمینه ی کوپـل مدل دینامیکی و شبیه سـاز حل 
معـادالت عددی ژئومکانیک انجام شـده اسـت. اغلـب پژوهش ها توجه 
ویـژه ای بـه حل معادالت عـددی و روش های کوپل دو مـدل دینامیکی 
و ژئومکانیکـی داشـته اند و بسـیاری دیگـر با تأکید بر مدل سـازی کوپل 
ترموهیدرومکانیـک مخـازن )کـه تغییـرات دمایـی محسـوس در مـدل 
سـیال دارد( بـر کاربردهـای کوپـل ژئومکانیکـی متمرکـز شـده اند. در 
جـدول-1 برخـی پژوهش هـا در ایـن زمینـه به اختصـار ذکر شـده اندکه 

مهم تریـن آنهـا بـه مرجع مـورد نظر ارجاع داده شـده اسـت.
از طـرف مـدل کوپـل ژئومکانیکی جایگاه ویـژه ای در مطالعات صنعتی 
نفـت و گاز دارد. مثـاًل در بیـن شـرکت های نفتـی و خدماتـی بین المللی 
ژئومکانیکـی  نرم افزارهـای  مهم تریـن  نـام  به همـراه  زیـر  شـرکت  سـه 

اختصاصـی خـود، توجـه قابل توجهـی بـه ایـن مطالعـات دارند:
)Visage شلمبرژه12 )نرم افزار  ■

)Drillworks هالیبرتون13 )نرم افزار ■
)Jewel Suite بیکر هیوز14 )نرم افزار ■

ایـن شـرکت ها بیشـترین تـالش خـود را جهـت به کارگیـری مطالعـات 
ژئومکانیکـی در ارائـه ی خدمـات دارنـد و تیم هـای متخصـص و متبحر 
گسـترده ای جهت توسـعه ی نرم افزاری و پژوهشـی در اختیـار گرفته اند. 

پژوهشگرانوسالپژوهشادبیاتموضوع

مدل سازی جریان سیال و ژئومکانیک با 
استفاده از روش حل عددی ]8[

 Albinali, Kazemi, &
Alghamdi, 2011

مطالعه ی آزمایشی جهت مدل سازی کوپل 
شبیه ساز ژئومکانیکی و مدل ساز جریان 

سیال ]9[
Gu et al., 2011

مطالعه ی خطوط جریانی طبق کوپل 
شبیه ساز ژئومکانیکی و دینامیکی برای 

مدل سازی هیدرومکانیکی ذخیره ی 
دی اکسیدکربن در آبده ها10 ]10[

 Hosseini & Chalaturnyk,
2013

مطالعه ی حل عددی کوپل دوجانبه شبیه ساز 
جریان سیال و ژئومکانیکی در مخازن 

هیدرات ها ]11[

 Kim, Moridis, Yang, &
Rutqvist, 2012

مدل سازی سه بعدی ژئومکانیکی مخزن در 
تولید از میادین نفتی و گازی ]12[

 Koutsabeloulis & Zhang,
2009

پیشرفت های مدل سازی کوپل ژئومکانیکی 
و دینامیکی با رویکرد کاربرد فشردگی 

مخزن ]13[
A. Setari & Walters, 2001

کوپل شبیه ساز ژئومکانیک و شبیه ساز 
دینامیکی مخزن ]14[

 Thomas, Chin, Pierson, &
Sylte, 2003

کوپل کامل شبیه ساز ژئومکانیکی و مدل 
جریانی سیال جهت مدل سازی عملکرد 

چاه11 در مخازن گازی که تولید وابستگی 
زیادی به تنش دارد ]15[

Zakaria, Elbanbi, & Ab-
delwaly, 2011

کوپل شبیه ساز دینامیک و ژئومکانیکی 
برای یک مدل گسسته ی شکاف ]16[

Varavei, Johns, Sepehr-
noori, & Moinfar, 2013

مدل کوپل شبیه ساز جریانی و ژئومکانیکی 
و اثرات متعاقب در انعطاف پذیری و 
تغییرات نفوذپذیری سنگ مخزن ]17[

Yale, 2002

برخی پژوهش های مهم در زمینه ی مدل کوپل ژئومکانیکی1
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مراجـع ]19و18و1[ بـه تشـریح، بسـیاری از خدمـات ژئومکانیکـی ایـن 
شـرکت ها را نشـان می دهنـد.

3-فرآیندکوپلمدلژئومکانیکی14وشبیهسازجریانیسیال15
نفــت و گاز در ســه ســطح؛  بــا صنعــت  ارتبــاط  ژئومکانیــک در 
ــه بعدی  ــدل س ــن، م ــک زمی ــا مکانی ــی ی ــدی ژئومکانیک ــدل یک بع م
ــا مــدل دینامیکــی مخــزن  ژئومکانیکــی و کوپــل مــدل ژئومکانیکــي ب
مطــرح می شــود. در مــدل یک بعــدی، مقیــاس چــاه بررســی مي شــود، 
ــردد و در  ــی مي گ ــه ی بررس ــی اولی ــاس میدان ــه بعدی، مقی ــدل س در م
ــا  ــدازه ی تنش ه ــت، ان ــع جه ــزن، توزی ــی مخ ــدل دینامیک ــا م ــل ب کوپ
ــان داده  ــزن نش ــه ی مخ ــا تخلی ــان و ب ــول زم ــازندها در ط ــش س و کرن

خواهــد شــد.
چهاربعــدی  و  ســه بعدی  مــدل  ســاخت  کار  جریــان  شــکل-2  در 
ــه بعدی  ــدل س ــرل از م ــزار پت ــی نرم اف ــت. خروج ــده اس ــان داده ش نش
مــدل  توســط  شــده  تصحیــح  منفــذی  فشــارهای  ژئومکانیکــی، 

اســت. ژئومکانیکــی  یک بعــدی 
ــن )1DMEM( جهــت کالیبراســیون  از مــدل یک بعــدی مکانیــک زمی
عمــق و فشــار منفــذی بــرای نتایــج مــدل ســه بعدی ژئومکانیکــی ســاخته 
شــده اســتفاده می گــردد. نتایــج مــدل یک بعــدی ژئومکانیکــی در 
ــی  ــل ژئومکانیک ــدل کوپ ــددی در م ــادالت ع ــل مع ــای ح ــن خط تعیی
نیــز اســتفاده خواهــد شــد. ایــن نتایــج بــا توجــه بــه بــازه ی مــورد نظــر در 
حــل معــادالت عــددی در گریدهــای ژئومکانیکــی، به نوعــی می توانــد 
توســط نتایــج حاصــل از مــدل یک بعــدی ژئومکانیکــی بررســی گــردد 
تــا نتایــج محاســبه شــده در کوپــل ژئومکانیکــی، قابل اعتمــاد و اســتناد 

باشــد ]20[.
بـر ایـن کالیبراسـیون، کالیبراسـیون مـدل کوپـل ژئومکانیکـی  عـالوه 
سـاخته شـده، بـر اسـاس داده هـای لـرزه ای قابل اتـکا انجـام می گـردد. 
بدیـن صـورت کـه نتایـج و خروجی های عـددی تنش برجـا و منطقه ای 
نتایـج  بـا  ژئومکانیکـی،  مـدل کوپـل  و همچنیـن کرنـش حجمـی در 
حاصـل از سـاخت مکعب های فشـار منفـذی و متعاقبـاً تنش های حاصل 

از اطالعـات لـرزه ای کالیبـره می شـوند.
پـس از سـاخت مـدل سـه بعدی ژئومکانیکـی و کالیبراسـیون فشـارها، 
مـدل سـه بعدی به عنـوان ورودی اولیـه جهـت کوپـل بـا مـدل دینامیکی 

مخـزن اسـتفاده می شـود.
مـدل  و  ژئومکانیـک  کوپـل  روش  اجـرای  شـماتیک  شـکل-3  در 
دینامیکـی مخـزن نشـان داده شـده اسـت. مبنـای مـدل دینامیکی سـاخته 
شـده در ایـن شـکل، نرم افـزار اکلپیـس بـوده کـه ایـن فرآینـد در بسـتر 
حـل  شبیه سـاز  اسـاس  می شـود.  انجـام  پتـرل17  نرم افـزار  ژئومکانیکـی 
معـادالت عـددی ژئومکانیکـی، حـل بـه روش عناصـر محـدود توسـط 

.]1[ اسـت  ویسـاج18  نرم افـزار 

در ادامه بخش های مختلف شماتیک شکل-3 تشریح خواهد شد.

4-متدولوژیمدلسازیژئومکانیکیوکوپلبامدلدینامیکمخزن
جزئیـات فرآینـد و مراحل سـاخت مدل کوپـل ژئومکانیکی بـا نرم افزار 

پتـرل در گام هـای زیر تشـریح می گردد.

4-1-ساختگریدهایژئومکانیکی
اولین مرحله در ساخت مدل ژئومکانیکی، ساخت گریدهای ژئومکانیک 
است. با داشتن مدل های استاتیک و دینامیک مخزن و همچنین داده های 
نیاز مدل ژئومکانیک، می توان مدل سه بعدی را ساخت. شکل- مورد 

می کند.  تشریح  به ترتیب  را  ژئومکانیکی  گرید های  ساخت  مراحل   4
ابعاد و اندازه ی گریدها می تواند بر حسب نیاز و دقت انجام محاسبات 

متفاوت باشد ]21[.

موادجهتحل وجنس توابع مدلساخت واردکردن -2-4
معادالتژئومکانیکیسنگ

در ایـن بخـش نوع جنس تغییـرات ژئومکانیکی سـنگ و نحوه ی به روز 

جریان کار ساخت مدل کوپل ژئومکانیکی2

شماتیک و مراحل ساخت مدل کوپل ژئومکانیکی مخزن3
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کـردن داده هـا وارد می گـردد. متغیرهـای مکانیکـی سـنگ نیـز به عنوان 
ورودی مـورد نیاز هسـتند ]21[.

4-3-توزیعخواصژئومکانیکیومتغیرهایمخزنی
اسـت.  مدنظـر  ژئومکانیکـی  توزیـع خـواص  نحـوه ی  مرحلـه  ایـن  در 
بایـد بـر حسـب شـرایط و ویژگی هـای مخـزن، متغیرهـای ژئومکانیکـی 
در مخـزن توزیـع شـوند تـا مـدل سـه بعدی ژئومکانیکـی سـاخته شـود. 
بایـد نحـوه ی بـه روز کـردن داده هـای ژئومکانیکـی و مخزن کـه به دلیل 

تغییـرات ژئومکانیکـی تغییـر کرده انـد تعییـن گـردد ]22[.

مدل هایـی کـه بـرای اعمـال رفتـار مـواد وجـود دارد شـامل مـوارد زیـر 
اسـت. بـرای هریـک، مقادیر متغیرهـا تغییر کـرده و بنابرایـن حل روابط 

ژئومکانیـک متفـاوت خواهد بـود ]21[.
مـواد  آیزوتروپیـک،  مـواد  ناهمسـانگرد19،  مـواد  االسـتیک:  رفتـار   ■

عرضـی20 همسـانگرد 
رفتـارپالسـتیک: موهـر کلمـب، دراکر-پراگـر، کالهـک حالـت    ■

بحرانـی21
جهت محاسـبه ی تنش افقـي، متغیرهاي مختلف سـنگ مانند مدول هاي 
حجمـي، یانـگ و ضریـب ثابت پوآسـون باید در مدل سـه بعدي تخمین 

زده شـوند. در ایـن مرحلـه از مطالعه، مدل سـه بعدي متغیرهـا که از مدل 
MEM یک بعـدي در چاه هـا محاسـبه شـده اند، بـا اسـتفاده از روش های 

زمیـن آمـاري به همـراه داده های سـرعت و نشـانگرهاي مرتبـط لرزه اي، 
به عنـوان متغیـر ثانویـه توزیـع خواهنـد شـد و در نهایت نتایج ایـن توزیع 
توسـط چاه هـا ارزشـیابی خواهنـد شـد. مثـاًل بـرای مـواد آیزوتروپیک، 
ماتریـس رابطـه ی تنـش و کرنـش خالصه شـده و به صورت ماتریسـی با 

قطـر اصلی ماننـد زیر خواهـد بود.

                                    )1(

ماتریـس بـاال ماتریـس تنـش و کرنش برای مـواد آیزوتروپیـک با رفتار 
 ε, γ نشـان دهنده  ی جهـت z و y و x ،االسـتیک اسـت ]22[ کـه در آن

نشـان دهنده ی کرنـش برشـی و نرمـال σ نشـان دهنده ی تنش هسـتند.
 متغیرهـای مسـتقل شـامل مـدول یانـگ )E(، ضریـب پواسـون )ν( و 
مـدول برشـی )G( اسـت کـه رابطـه ی-2 بیـن آنهـا صـادق اسـت ]22[:

       
                                                                            )2(

ماننـد روش  مختلفـی  بـا روش هـای  تنش-کرنـش  ماتریس هـای  حـل 
قابل انجـام اسـت.  ... حذفـی گـوس22، روش حـل تکـرار23 و 

4-4-مدلسازیناپیوستگیهامثلگسلههاوشکاف)اختیاری(
پــس از تعییــن نحــوه ی توزیــع خــواص ژئومکانیکــی در صــورت وجود 
ــا در  ــی آنه ــای ژئومکانیک ــد متغیره ــزن، بای ــکاف در مخ ــا ش ــل ی گس
ــه بعدی  ــدل س ــاخت م ــل س ــت تکمی ــده و جه ــی ش ــش بررس ــن بخ ای
ژئومکانیکــی وارد و تصحیــح گردنــد ]21[ کــه شــامل دو بخــش اســت:

■  ایجاد گسله ها24 و مدل سازی
■ مدل سازی شبکه ی گسسته ی شکاف ها25

4-5-تعریفشرایطاولیهیمدلژئومکانیکی
مــدل  شبیه ســازی  بــرای  به عنــوان  اولیــه  شــرایط  مرحلــه  ایــن  در 
ــف  ــای تعری ــرای گریده ــن ب ــود. همچنی ــف می ش ــی تعری ژئومکانیک
ــار و ...  ــا، فش ــق مبن ــبات عم ــد محاس ــی، بای ــدل دینامیک ــده در م نش
تعریــف شــود تــا هیــچ گریدی بــدون فشــار اولیــه در مــدل ژئومکانیکی 
ــا را گرادیــان قــرار  ــرای تعییــن فشــار می تــوان مبن ــاًل ب وارد نگــردد. مث

ــرد. ــبه ک ــار را محاس داده و فش

مراحل ساخت گریدهای ژئومکانیک4

گام های ساخت توابع ژئومکانیکی5

مراحل توزیع خواص ژئومکانیکی6
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در ایـن مرحلـه بایـد نحـوه ی کوپل مـدل سـه بعدی ژئومکانیـک با مدل 
گـردد.  مشـخص   ... و  دوجانبـه  یک جانبـه،  روش  از  اعـم  دینامیکـی 
اگرچـه از نظـر دقـت نتایـج حاصـل، روش کوپـل کامـل بهتریـن روش 
اسـت امـا ایـن روش هنـوز توسـط شـرکت شـلمبرژه در حـال توسـعه و 
مطالعـه اسـت و بنابرایـن در کوپـل ژئومکانیـک بـا نرم افـزار ویسـاج، 
اکنـون تنهـا می تـوان یکـی از روش هـای کوپـل یک جانبـه )صریـح( یا 
کوپـل دوجانبـه )تکـرار شـونده( را بـر حسـب نیـاز و دقـت محاسـبات 

انتخـاب کـرد ]21[.

4-6-تعریفشرایطمرزی
در  چالش هـا  کلیدی تریـن  از  یکـی  همـواره  مـرزی  شـرایط  تعییـن 
مدل سـازی دینامیکـی و ژئومکانیکـی اسـت کـه غالباً با توجه به شـرایط 
تکتونیکـی و زمین شناسـی در نواحـی مـرزی سـاختار ژئومکانیکی معین 
می شـوند. تعییـن ایـن شـرایط مـرزی در مدل نرم افـزاری بر اسـاس مدل 
گراویتـی یـا فشـار یـا بـر اسـاس کرنـش و ... نیـز امکان پذیـر اسـت کـه 
البتـه اسـتفاده از هریـک از مدل هـا برحسـب ضـرورت انجـام می شـود.

ایـن شـرایط مـرزی بـازه ی گسـترده ای داشـته و شـامل مشـخصات و 
ویژگی هـای سـازندهای روبـاروه26، کناری27 و پایینی28 مخزن اسـت که 
بـرای بدسـت آوردن شـرایط در مرزهای مخـزن و هم چنین محاسـبات 

تغییـرات متغیرهـای ژئومکانیکـی مخـزن مـورد نیاز اسـت ]21[.

4-7-تعریـفسـناریوهایشبیهسـازیبـرایکوپـلژئومکانیکی
ن مخز

تعریـف  ژئومکانیکـی،  کوپـل  مـدل  نهایی سـازی  از  مرحلـه  آخریـن 
ایـن بخـش وارد می شـوند. در  سـناریوهای شبیه سـازی اسـت کـه در 
متغیرهـای  به روزرسـانی  جهـت  زمانـی  بازه هـای  انتخـاب  گام،  ایـن 
ژئومکانیکـی در مـدل دینامیـک، تعیین بازه در کوپـل دوجانبه و روابط 

به روز رسـانی متغیرهـای مخزنـی از مراحـل ایـن بخـش هسـتند ]21[.
پـس از اجـرای مراحـل بـاال و تأییـد نهایـی اجـرای کوپـل29، بـا توجـه 
بـه هـدف مطالعـه ی ژئومکانیکـی، یکـی از مکانیزم هـای کوپـل اعـم از 
کوپـل یک جانبـه، کوپـل جریـان رفـت و برگشـتی )دوجانبـه(، کوپـل 
کامـل و ... بـر اسـاس حـل عـددی معـادالت ژئومکانیکی اجـرا خواهد 
شـد. مثـاًل اگـر کوپـل یک جانبـه مبنـا باشـد بـرای هـر گام اجـرای30 
شبیه سـازی، جریـان یک جانبـه ی فشـار منفـذی، دما و اشـباعیت از مدل 
دینامیکـی بـه مـدل ژئومکانیکی انجام خواهد شـد کـه در ادامه در مدل 

ژئومکانیکـی پاسـخ های متناظـر را به دسـت می دهـد.
طبـق  تخلخـل  متغیـر  به روز رسـانی  بـر  حاکـم  رابطـه ی  کلـی  به طـور 
ایـن رابطـه ضعـف شبیه سـازهای دینامیکـی  بـود.  رابطـه ي-3 خواهـد 
)عـدم تأثیـر متغیرهـای ژئومکانیکـی در بـه روز کـردن متغیرهـای مـدل 
دینامیکـی( را پوشـش داده و بـر مبنـای اعمـال تغییـرات ژئومکانیکـی، 

نحـوه ی بـه روز کـردن ایـن متغیرها در تخلخل نشـان می دهـد که در آن 
α و Q ضرایـب بایـوت هسـتند. رابطـه ی-3 به روز رسـانی و محاسـبه ی 

تخلخـل بـا لحـاظ کـردن تغییـرات ژئومکانیکـی اسـت.

                                        )3(

5-مبانیمحاسبهیمتغیرهایژئومکانیکیمخزندرمدلکوپل
جهـت محاسـبه ی تنـش عمـودي )فشـار روبـاره(، تنـش مؤثـر، فشـار 
نهایـی  کالیبراسـیون  و سـپس  افقـی  تنـش  توزیـع  و  منفـذی، محاسـبه 
تنش هـا در مـدل کوپـل ژئومکانیکـی به صـورت زیـر عمـل می شـود:

5-1-تنشعمودی
در ایـن مرحلـه داده هـای تهیـه شـده ی سـرعت در مقطـع متقاطعـي بـا 
اطالعـات چگالـی، در هـر ناحیه نمایش داده شـده و تطابق بـراي تبدیل 
داده هـای سـرعتي بـه داده هـای چگالـی در هر ناحیـه انجام خواهد شـد. 
در مرحلـه ی بعـدی مکعـب چگالـِي تهیـه شـده به طـور عمـودي بـراي 

محاسـبه ی فشـار روبـاره اسـتفاده خواهد شـد.

5-2-محاسبهیتنشمؤثر
بـا نگاهـي بـه مدل هـای یـک بعـدي MEM در دسـترس چاه هـا، تطابـق 
امـواج سـرعتي فشارشـي و فشـار مؤثر تهیه خواهد شـد. در حـال حاضر 
برخي تطابقات مشـهور مانند Eaton و Bowers براي اهداف اسـتاندارد 
صنعتـي اسـتفاده می شـوند. بـا اعمـال تطابـق در مکعب سـرعتي تصحیح 

شـده، مکعـب تنش مؤثر محاسـبه می شـود.

5-3-محاسبهیفشارمنفذي
فشـار منفـذي از تفـاوت فشـار کل و فشـار مؤثـر حاصـل می شـود. بـا 

مراحل تعریف شرایط اولیه ی ژئومکانیکی7

مراحل نهایی کوپل ژئومکانیکی مخزن8
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داشـتن مکعـب فشـار مؤثـر و فشـار روبـاره در محـل مطالعـه، مکعـب 
فشـار منفـذي محاسـبه می گـردد. جهـت افزایـش دقت در مکعب فشـار 
منفـذي، نتایـج مـدل یک بعـدي MEM بـا اسـتفاده از ابزارهـاي زمیـن 

آمـاري چنـد متغیـره کالیبـره خواهـد شـد.

5-4-محاسبهوتوزیعتنشافقي
در حوزه هـای تکتونیکـي فعال، کرنش ها و تنش هـای تکتونیکي وارده، 
از سـوي حرکـت صفحـه ی تکتونیکـي اسـت. بـا اعمـال کرنش هـای 
افزایـش  االسـتیک سـنگ  در  تنش هـا  سـازند سـنگي،  بـر  تکتونیکـي 
مي یابـد. مـدل کرنـش افقـي پوراالسـتیک، کرنش هـای تکتونیکـي را 
گرفتـه و بـه تنش هـای افقـي ناهمسـان تبدیـل می کنـد. براي محاسـبه ی 
بزرگـي تنـش افقـي، مـدل تنـش افقـي پوراالسـتیک به نحو زیر سـاخته 

می شـود:
نسـبت پوآسـون )v( و فشـار   ،)σV( تنـش عمـودي ایـن معـادالت  در 
Єx  توسـط پترل سـاخته شـده کـه در اینجـا دو تنـش افقي )Pp( منفـذي

و  Єy ممکـن اسـت فشارشـي یـا کششـي باشـند و بنابرایـن می تواننـد از 
طریـق مـدل MEM سـاخته شـد و عوامـل کالیبراسـیون مناسـبي جهـت 

تخمیـن کمتریـن تنـش افقي باشـند.

5-5-کالیبراسیوننهایيتنشها
بــراي مــدل تنــش، تنش هــای محاســبه شــده بایــد ســازگار بــا تنش هــای 
ــي کــه بیــن  مــدل یک بعــدي MEM در طــول مســیر چــاه باشــند. زمان
ــق مناســبي  تنش هــای تهیــه شــده در مــدل یک بعــدي و ســه بعدي تطاب
ــای  ــوان در محل ه ــه بعدي می ت ــش س ــج تن ــل نتای ــود از تحلی ــاد ش ایج
ــل  ــوه ی ح ــه نح ــود ک ــان می ش ــر نش ــرد. خاط ــتفاده ک ــاه اس ــدون چ ب
معــادالت در گریدهــای ژئومکانیکــی مخــزن نیــز بــر اســاس روش هــای 
ــرای تمــام  ــا متغیرهــای ژئومکانیکــی ب حــل معــادالت عــددی اســت ت
گریدهــای فعــال محاســبه گــردد. نتیجــه ی نهایــی کوپــل ژئومکانیکــی، 
ــا  ــی ب ــای ژئومکانیک ــده در گریده ــره ش ــای کالیب ــبه ی تنش ه محاس

گذشــت زمــان و تخلیــه ی مخــزن اســت.
سـاخت ایـن مـدل کوپـل ژئومکانیکـی و کالیبراسـیون نهایـی تنش هـا 
بـه بهبـود  نتایـج ناشـی از کوپـل، کمـک شـایانی  و در ادامـه تحلیـل 

می کنـد. مخـزن  و  چـاه  مقیـاس  در  مهندسـی  طراحی هـای 

ــه و  ــج در مطالع ــن نتای ــرد  ای ــر مطــرح شــد کارب همان طــور کــه پیش ت
ــای  ــد در بازه ه ــی از تولی ــزن ناش ــت مخ ــردگی و فرونشس ــل فش تحلی
ــاد  ــق و ازدی ــناریوهای تزری ــر س ــر اث ــی بهت ــف، پیش بین ــی مختل زمان
برداشــت در مخــزن، پیش بینــی فشــار منفــذی، یکپارچگــی پوش ســنگ 
مخــازن  مطالعــه ی  تزریقــی،  و/یــا  تولیــدی  ســناریوهای  از  ناشــی 
اثــرات ذخیره ســازی  و  مطالعــه ی مکان یابــی چاه هــا  غیرمتعــارف، 
ــل  ــزن مث ــای مخ ــانی متغیره ــا به روزرس ــی و ب ــازن، پیش بین گاز در مخ
نفوذپذیــری و تخلخــل، پیش بینــی وضعیــت گســله ها و شــکاف ها، 
چاه هــا،  حفــاری  مســیر  و  چاه هــا  محــل  بهینه ســازی  پیش بینــی 
ــکاف  ــام ش ــرای انج ــر ب ــی مؤث ــای ژئومکانیک ــر متغیره ــن دقیق ت تعیی

ــد. ــد ش ــه خواه ــه کار گرفت ــی و ... ب هیدرولیک

نتیجهگیری
مدل ســـازی کوپـــل ژئومکانیکـــی در برگیرنـــده ی همـــه ی ســـازندها 
از جملـــه مخـــزن و ســـنگ های اطـــراف آن و الیه هـــای باالیـــی 
تـــا ســـطح زمیـــن اســـت. رفتـــار ژئومکانیکـــی همـــه ی ســـازندها از 
جملـــه رفتـــار االســـتیک، پورواالســـتیک و االستوپالســـتیک، رفتـــار 
بعـــد از شکســـت ســـنگ، رفتارهـــای متغیـــر بـــا زمـــان ماننـــد خـــزش 
و ... در  ایـــن مدل ســـازی دیـــده می شـــود و بنابرایـــن می تـــوان آنـــرا 
اعمـــال رویکـــرد جامع تـــری نســـبت بـــه مدل ســـازی دینامیکـــی 
مخـــزن و حتـــی ســـازندهای اطـــراف محدوده هـــای مخـــزن دانســـت. 
ــاخته  ــدل سـ ــیر آن در مـ ــش و مسـ ــرات تنـ ــت آوردن تغییـ ــا به دسـ بـ
شـــده، می تـــوان رفتـــار ســـنگ مخـــزن را بـــا تخلیـــه و تولیـــد از 
ــل  ــدل کوپـ ــازی مـ ــج شبیه سـ ــن نتایـ ــرد. بنابرایـ ــی کـ ــزن بررسـ مخـ
ـــه  ـــزن از جمل ـــی مخ ـــای ژئومکانیک ـــر متغیره ـــر تغیی ـــی تأثی ژئومکانیک
تنـــش و کرنـــش را در به روز رســـانی متغیرهـــای مخزنـــی مثـــل 
ــه  ــوان بـ ــه می تـ ــد و در نتیجـ ــال می کنـ ــری اعمـ ــل و نفوذپذیـ تخلخـ
ــل  ــا تحلیـ ــزن دســـت یافـــت. بـ ــری از مخـ ــر و دقیق تـ ــدل واقعی  تـ مـ
ـــات  ـــی، مطالع ـــی و دینامیک ـــدل ژئومکانیک ـــل م ـــل از کوپ ـــج حاص نتای
ـــه  ـــت ک ـــام اس ـــدان قابل انج ـــزن و می ـــاه، مخ ـــاس چ ـــترده ای  در مقی گس
ـــه،  ـــان و هزین ـــش زم ـــات، کاه ـــا و عملی ـــازی فرآینده ـــه بهینه س ـــج ب منت
کاهـــش خســـارات احتمالـــی و در نهایـــت موجـــب بهبـــود شـــرایط 

تولیـــد و افزایـــش ارزش خالـــص فعلـــی پـــروژه خواهـــد شـــد.
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