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 بررسی تجربی اثر كیفیت سیمان شدگی لوله ی جداری به دیواره ی چاه
بر كیفیت داده هاي VSP با استفاده از نمونه ی داده هاي واقعی

مقدمه

عملیات نیمرخ لرزه اي قائم1 نوعی از عملیات لرزه نگاري اس��ت که 
در مح��ل بعضی از چاه های نفت بنا به نیازمندی های تفس��یر داده هاي 
لرزه اي یک حوزه ی نفتی انجام می ش��ود. در عملیات VSP در حالت 
کلی، چش��مه، روی سطح زمین و گیرنده ها درون چاه قرار می گیرند. 
از آنج��ا ک��ه در عملی��ات VSP، گیرنده ها داخل چاه هس��تند امواج 
باالرونده2 )امواج انعکاس یافته از مرز الیه ها و حرکت کننده به سمت 
باال و ثبت ش��ده توس��ط گیرنده ی داخل چاه( و ام��واج پایین رونده3 
)ام��واج ایجاد ش��ده از چش��مه، حرکت کننده به ط��رف پایین و ثبت 
شده توس��ط گیرنده ی داخل چاه( توسط گیرنده ها دریافت می شوند. 
داده هاي حاصل از عملیات VSP به چندین منظور اس��تفاده می شوند؛ 
ازجمله همسان س��ازی بین داده هاي لرزه اي س��طحی دو و سه بعدی با 
داده ه��اي قائم ل��رزه اي درون چاه، پیدا کردن تابع س��رعت-عمق در 
محل چاه، محاس��به ی ضریب جذب الیه ها در محل چاه و مش��خص 

کردن بازتاب های مکرر ]1[.
عوامل متع��ددی بر کیفیت داده هاي عملیات VSP مؤثر اس��ت که 

مهم ترین آنها عبارتند: 
 نوع چشمه ی لرزه اي )دینامیت، ویبراتور و تفنگ بادی(

 نوع ابزار گیرنده و نوع گیرنده
 کیفیت و چگونگی اتصال ابزار و گیرنده به دیواره ی چاه

 کیفیت سیمان شدگی لوله ی جداری به دیواره ی چاه
 چگونگی الیه بندی در اطراف چاه

 وجود گسل و چین خوردگی های الیه ها در محل چاه

 موقعیت چشمه نسبت به چاه و شیب الیه ها
در ای��ن مقاله با توجه ب��ه تجربه های نظارت عملیات VSP توس��ط 
نگارنده، اثر میزان سیمان ش��دگی لوله ی جداری ب��ه دیواره ی چاه بر 
کیفی��ت داده هاي VSP با اس��تناد به نمونه ه��ای عملیاتی توضیح داده 

می شود.
کیفیت سیمان ش��دگی لول��ه ی جداری به دیواره ی چ��اه بر دامنه ی 
امواج لرزه اي اثر گذاش��ته و باعث تغییر و کاهش دامنه ی اولین رسید 
امواج فشارشی و افزایش دامنه ی امواج لوله ای )نوفه ی اصلی عملیات 
VSP( می گردد. اثر سیمان ش��دگی لوله ی ج��داری به دیوار ه ی چاه، 
 VSP معیار بسیار مناسبی در توجیه تغییرات دامنه ی امواج در عملیات
است که آگاهی نسبت به آن در حین عملیات، بر روند انجام عملیات 

و هزینه های مربوطه مؤثر است.
در م��ورد کیفی��ت داده هاي ل��رزه ای قائم در چاه هایی ب��ا لوله های 
ج��داری و چاه هایی که فاقد لوله های جداری هس��تند، بررس��ی هایی 
انجام ش��ده که نتایج آنها نش��ان می دهد وقتی لول��ه ی جداری چاه با 
سیمان شدگی مناسب به دیواره ی چاه چسبیده باشد در مقایسه با حالتی 
ک��ه چاه فاقد لوله ی جداری بوده و گیرنده ها به طور کامل به دیواره ی 
چاه می چسبند، لوله ی جداری بر کیفیت داده ی لرزه اي اثر نمی گذارد 
اما وقتی لوله ی جداری با سیمان ش��دگی نامناس��ب ب��ه دیواره ی چاه 
متصل باش��د لوله ی جداری و شل بودن آن بر کیفیت داده ها اثرگذار 

خواهد بود ]2[.
در خصوص برداشت VSP و ارتباط آنها با لوله ی جداری و کیفیت 

    )gmovahed2000@yahoo.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*
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مقاالت علمی - پژوهشی

سیمان شدگی، این اولویت ها پیشنهاد شده است ]1[:
 چاه با یک لوله ی جداری یکپارچه که سیمان ش��دگی مناسب داشته 

باشد.
 چاه با دیواره ی مستحکم و بدون ریزش که لوله ی جداری ندارد.

 چاه با لوله ی جداری بدون سیمان که مدت زمان زیادی از لوله گذاری 
آن گذشته باشد.

 چاه با لوله ی جداری بدون سیمان که مدت زمان زیادی از لوله گذاری 
آن نگذشته باشد.

با بررس��ی الگ سیمان ش��دگی یک چاه و داده هاي ل��رزه اي قائم 
آن کیفی��ت سیمان ش��دگی لوله های جداری به دی��واره ی چاه، عامل 
مؤث��ری بر کیفیت داده های لرزه ای قائم ب��وده؛ به طوری که با کاهش 
کیفیت سیمان ش��دگی در ی��ک بازه ی عمقی چ��اه، کیفیت داده های 
لرزه ای درون چاه��ی کاهش می یابد  ]3[. در خصوص لوله ی جداری 
 VSP و سیمان ش��دگی آن به دیواره و اث��رات آنها بر کیفیت داده هاي
موضوعی که نقش مهم تری دارد مربوط به عمق هایی است که چندین 
لوله ی جداری )مثاًل در عمق های نزدیک سطح چاه( به یکدیگر سیمان 
شده و در نتیجه به دیواره ی چاه متصل هستند. در چنین عمق هایی اگر 
سیمان ش��دگی لوله های جداری به یکدیگر مناسب نباشد سست بودن 
لوله های جداری س��بب تضعیف و کاهش کیفی��ت داده هاي VSP و 

افزایش امواج لوله ای می گردد ]1[.

1- روش تحقیق
در این تحقیق با درنظر گرفتن اثر میزان سیمان شدگی لوله های جداری 
 به دیواره ی چاه بر کیفیت داده های VSP، تفس��یر الگ سیمان شدگی 
)4CBL و 5VDL( قب��ل و حی��ن انجام عملی��ات VSPمورد توجه قرار 
گرفته است. در منحنی CBL، اندازه ی دامنه ی سیگنال دریافتی توسط 
گیرنده ی مخصوص ابزار الگ سیمان شدگی، به نوع سیال درون چاه 
 CBL و اندازه و وزن لوله ی سیمان کاری شده بستگی دارد. در منحنی
حداکثر دامنه نش��ان دهنده ی نبود سیمان در اطراف لوله است. چراکه 
در این حالت س��یگنال ارسالی از فرس��تنده )مخصوص ابزار مربوط به 
الگ سیمان ش��دگی(، به لوله ی جداری برخورد کرده و به دلیل آزاد 
بودن لوله )نداشتن س��یمان چسبیده به لوله( سیگنال به جای برگشت و 
رس��یدن به دریافت کنن��ده، به ارتعاش درآمده و همین امر س��بب دیر 
رسیدن س��یگنال به گیرنده ی CBL ش��ده و در نتیجه دامنه ی سیگنال 
برگشتی از طرف لوله )که معادل زمان سیر موج است( بیشینه ی مقدار 
را نمایان می کند. منحنی VDL ترکیبی از سیگنال های برگشتی )شامل 
س��یگنال های سازند، س��یمان، لوله و گل حفاری( اس��ت. این منحنی 
دامنه ه��ای مثبت و منف��ی دارد که در آن دامنه ه��ای مثبت به صورت 
خطوط س��یاه رنگ و دامنه های منفی به صورت نوارهای س��فید رنگ 

نشان داده می شوند.

در منحن��ی VDL خطوط مس��تقیم و ضخیم س��یاه رنگ، مؤید عدم 
وج��ود س��یمان در مج��اورت دیواره ی چاه اس��ت و ه��رگاه خطوط 
به صورت غیرمس��تقیم و باریک ب��وده و از لح��اظ ظاهری به صورت 
مواج به نظر برس��ند، نش��ان دهنده ی وجود س��یمان کافی چس��بیده به 
دیواره ی چاه اس��ت که در این حالت چون سیگنال برگشتی از سازند 
و س��یمان با ضخامت ه��ای مختلف می گذرد، زمان دریافت س��یگنال 
در گیرنده ی دوم ابزار مخصوص الگ سیمان ش��دگی، بیش��تر شده و 
در نهایت باعث متموج ش��دن خطوط در منحنی VDL می گردد ]4[. 
به عبارتی در یک تفس��یر س��اده ی الگ VDL، نوارهای سیاه-س��فید 
طولی منظم و باریک، بیانگر عدم سیمان ش��دگی مناس��ب و نوارهای 
سیاه-س��فید مواج و به هم ریخته، نش��ان دهنده ی سیمان شدگی مناسب 
لوله ی جداری به دیواره ی چاه هس��تند. نوع س��یمان و زمان بندش آن 
عوامل مؤثر بر کیفیت سیمان ش��دگی لوله ی جداری به دیواره ی چاه 
هس��تند. شکل-1 اثر گذش��ت زمان بعد از مرحله ی سیمان کاری را بر 
کیفیت سیمان ش��دگی لوله ی جداری به دیواره ی چاه نش��ان می دهد. 
از این ش��کل و با توجه به تفس��یر ساده ی منحنی CBL کاماًل مشخص 
اس��ت که گذر زمان باعث افزایش کیفیت سیمان ش��دگی بین لوله ی 
جداری و دیواره ی چاه می گردد ]4[. در نتیجه باید الگ های CBL و 
VDL در زمان مناسبی بعد از مرحله ی سیمان کاری، برداشت گردد تا 
نتایج آنها قابل اطمینان باش��د و ناظر عملیات VSP بتواند از تفسیر آنها 

استفاده نماید.
در راس��تای اث��ر کیفیت سیمان ش��دگی لوله ی ج��داری بر کیفیت 

داده هاي VSP، دو نمونه از داده هاي واقعی در ادامه ارائه شده اند.
در ش��کل-2 الگ سیمان ش��دگی در چاه-27 میدان کرنج نش��ان 
داده ش��ده اس��ت. در الگ CBL زمان رس��ید موج ثبت ش��ده توسط 
گیرنده های ابزار سیمان ش��دگی در ب��ازه ی عمقی 2550-2450 متری 

 1   اثر زمان بندش سیمان بر منحنی CBL. با گذشت زمان از مرحله ی 
ســیمان کاري، کیفیت سیمان شــدگي لوله ی جداري به دیواره ی چاه 

افزایش مي یابد ]۴[

  
كاري، كيفيت سيمان ي. با گذشت زمان از مرحلهCBL منحني : اثر زمان بندش سيمان بر1كل ش

  .]4[ يابداه افزايش ميچ يبه ديوارهجداري  يشدگي لولهسيمان
  

واقعي در  هايداده، دو نمونه از VSP هايدادهجداري بر كيفيت  يشدگي لولهنر كيفيت سيمادر راستاي اث
  .اندشدهه ادامه ارائ
مربوطه، زمان  CBLاست. در الگ  نشان داده شدهميدان كرنج  27- شدگي در چاهالگ سيمان 2-در شكل

متري افزايش  2550تا  2450عمقي  يشدگي در بازههاي ابزار سيمانشده توسط گيرندهرسيد موج ثبت
بدون منظم و رنگ  سفيد- مربوطه، وجود خطوط مستقيم و ضخيم سياه VDLيافته است و نيز در الگ 

 يدر اين بازه ،جداري يچاه با لوله يدر مجاورت ديواره مناسب شكل مواج، دو دليل عدم وجود سيمان
 چاه، يجداري و ديواره يبين لولهشدگي اثر سيمان ،اين چاه VSP. در حين اجراي عمليات ندهستمقي ع

First(رونده اولين موج پايين يبيانگر دامنه 3- د. شكلشي طور كامل بررسبه VSP هايدادهكيفيت بر 

break( اولين  يبيانگر دامنه 4-. شكلاستمتري  2563و  2548، 2533، 2518هاي ثبت شده در عمق
 3- . در شكلاستمتري  2503و  2488، 2473، 2458هاي ثبت شده در عمق يروندهموج پايين

طبق . دنداركمتري  ياول و دوم از باال در مقايسه با سومين و چهارمين ژئوفون دامنه ايلرزههاي تريس
 يشدگي، دامنهف بودن ميزان سيمانبه علت ضعي )2- عمقي (شكل يشدگي در اين بازهتفسير الگ سيمان

هاي جداري فاقد تضعيف دامنه در پشت لوله ،رونده با كاهش روبرو شده است. علت اين امرج پاييناموااولين 
جداري به هاي لولهعلت سست بودن اتصال به(چاه  يبه ديواره هاگيرندهسيمان و نيز چفت نشدن كامل 

- (شكل شدگي ضعيفسيمان يعلت قرار گرفتن در محدودهژئوفون به رچها 4-. در شكلاست )چاه يديواره
 يشدگي ضعيف عالوه بر كاهش دامنه. سيمانهستند روبرورونده اولين موج پايين ي، با كاهش دامنه)2



43 42

ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 150 

افزای��ش یافته و نی��ز در الگ VDL وجود خطوط مس��تقیم و ضخیم 
سیاه-س��فید رن��گ منظم و بدون ش��کل مواج، دو دلی��ل عدم وجود 
س��یمان مناس��ب در مجاورت دیواره ی چاه با لوله ی جداری، در این 
ب��ازه ی عمقی هس��تند. در حین اج��رای عملیات VSP ای��ن چاه، اثر 
سیمان ش��دگی بین لوله ی جداری و دیواره ی چاه بر کیفیت داده هاي 
VSP به طور کامل بررس��ی ش��د. ش��کل-3 بیانگر دامنه ی اولین موج 
پایین رونده )First break( ثبت شده در عمق های 2518، 2533، 2548 
و 2563 متری اس��ت. شکل-4 بیانگر دامنه ی اولین موج پایین رونده ی 
 ثبت ش��ده در عمق های 2458، 2473، 2488 و 2503 متری اس��ت. در 

 برانبارشاين موضوع نيز در  شده كهاي لوله يامواج نوفه ياصلي، باعث افزايش دامنه يروندهپايينامواج 
  است.نمايان  كامالً ميدان كرنج 27- چاه VSPهاي يي دادهنها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ۲   نمودارهــای GR, CBL ,VDL از راســت بــه چــپ بــرای چاه-۲٧ 
میدان کرنج برداشــت شده توسط شــرکت NIDC. سیمان شدگی 
بســیار ضعیف در بازه ی عمقی  ۲550-۲۴50 متری کامالً مشــخص 
است. افزایش زمان رسید امواج ثبت شده توسط گیرنده های ابزار 
سیمان شدگی در نمودار CBL توافق مناسبی با نوارهای مرتب سیاه 
و ســفید نمودار VDL دارد که هر دو نشان دهنده ی سیمان شدگی 

ضعیف در این بازه ی 100 متری است.

 ۳   داده ی لــرزه اي بــرای عمــق ۲518 متری بــرای باالترین گیرنده و 
گیرنده های بعدی به ترتیب با یکدیگر 15 متر فاصله دارند. ژئوفون 
اول و دوم از بــاال، کامــالً در محدوده ی سیمان شــدگی ضعیف واقع 
هســتند )با توجه به شکل-۲( و نسبت به ژئوفون های سه و چهار، 

دامنه ی موج اولین رسید کمتری دارند.

ميدان كرنج برداشت شده توسط  27از راست به چپ براي چاه  GR, CBL ,VDLهاي . نمودار:2شكل 
مشخص  متري كامالً  2550 حدوديتا  2450عمقي  يشدگي بسيار ضعيف در بازه. سيمانNIDCشركت 

توافق  CBLشدگي در نمودار ابزار سيمان هايگيرندهيش زمان رسيد امواج ثبت شده توسط . افزااست
شدگي ضعيف در سيمان يدهندهدارد كه هر دو نشان VDLنمودار مناسبي با نوارهاي مرتب سياه و سفيد 

  .استمتري  100 ياين بازه
  

ترتيب با يكديگر بعدي به هايگيرندهرنده و متري براي باالترين گي 2518براي عمق اي لرزه ي: داده3شكل 
(با  شدگي ضعيف واقع هستندسيمان يدر محدوده متر فاصله دارند. ژئوفون اول و دوم از باال، كامالً  15

  .نددارموج اولين رسيد كمتري  يدامنه ،نسبت به ژئوفونهاي سه و چهار) و 2- توجه به شكل
  

 ۴   داده ی لرزه اي برای عمق ۲۴58 متری برای باالترین گیرنده و گیرنده های 
بعــدی به ترتیب با یکدیگــر 15 متر فاصله دارنــد. داده ی لرزه اي برای 
عمق هایــی کــه تمامی چهــار ژئوفون کامــالً در محدوده ی سیمان شــدگی 
ضعیف واقع هســتند )با توجه به شــکل-۲(، کاهش دامنه ی موج اولین 
رســید کامالً نمایان اســت. افزایش امواج لوله ای در داده های برانبارش 
شــده ی مؤلفه ی قائم VSP چاه-۲٧ کرنج در بازه ی عمقی ۲۴50-۲550 
در شــکل-5 )محدوده ی کادر قرمزرنگ در این شــکل( مشــخص است. 
به عبارتی با کاهش کیفیت سیمان شــدگی لوله ی جداری به دیواره ی چاه 
در یک بازه ی عمقی، نســبت سیگنال به نوفه ی داده هاي لرزه ای قائم در 

آن بازه کاهش می یابد.

  
ترتيب با يكديگر بعدي به هايگيرندهمتري براي باالترين گيرنده و  2458براي عمق اي لرزه يداده: 4شكل 
 يدر محدوده چهار ژئوفون كامالً يهايي كه تمامبراي عمق ايلرزه يمتر فاصله دارند. داده 15

  .استنمايان  كامالً موج اولين رسيد ي)، كاهش دامنه2- (با توجه به شكل شدگي ضعيف واقع هستندسيمان
 2450عمقي  يدر بازهكرنج  27- چاه VSP قائم يلفهي مؤبرانبارش شده هاياي در دادهامواج لولهافزايش 

عبارتي با كاهش كيفيت به .استمشخص رنگ در اين شكل) كادر قرمز ي(محدوده 5- در شكل 2550تا 
اي لرزه هايداده يعمقي، نسبت سيگنال به نوفه يچاه در يك بازه يجداري به ديواره يشدگي لولهسيمان

  يابد.قائم در آن بازه كاهش مي
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ش��کل-3 تریس های لرزه اي اول و دوم از باال در مقایس��ه با س��ومین 
و چهارمی��ن ژئوف��ون دامن��ه ی کمت��ری دارن��د. طب��ق تفس��یر الگ 
سیمان ش��دگی در این بازه ی عمقی )ش��کل-2( به علت ضعیف بودن 
میزان سیمان ش��دگی، دامنه ی اولین امواج پایین رونده با کاهش روبرو 
ش��ده اس��ت. علت این امر، تضعیف دامنه در پش��ت لوله های جداری 
فاقد سیمان و نیز چفت نشدن کامل گیرنده ها به دیواره ی چاه )به علت 
سست بودن اتصال لوله های جداری به دیواره ی چاه( است. در شکل-

4 چه��ار ژئوف��ون به علت قرار گرفت��ن در محدوده ی سیمان ش��دگی 
ضعیف )ش��کل-2(، با کاهش دامنه ی اولین م��وج پایین رونده روبرو 

هس��تند. سیمان ش��دگی ضعی��ف ع��الوه بر کاه��ش دامن��ه ی امواج 
پایین رونده ی اصلی، باعث افزایش دامنه ی امواج نوفه ی لوله ای ش��ده 
که این موضوع نی��ز در برانبارش نهایی داده های VSP چاه-27 میدان 

کرنج کاماًل نمایان است.
به عنوان نمونه ی دوم در ش��کل های-6و7 اثر سیمان شدگی ضعیف 
لوله ه��ای جداری به دیواره ی چ��اه بر کیفیت داده ه��ای لرزه ای قائم 
و کاهش نس��بت س��یگنال به نوفه ی این داده ها، با بررس��ی این اثر در 
چاه-36 میدان رگ س��فید نشان داده شده اس��ت. در شکل-6 نمودار 
CBL و VDL این چاه برداش��ت ش��ده توسط ش��رکت CLNC ارائه 

 5   داده ی لرزه اي برانبارش شده ی مؤلفه ی قائم برای چاه-۲٧ میدان 
کرنج. در بازه ی عمقــی ۲550-۲۴50 متری، کاهش دامنه ی اولین 
امواج پایین رونده نسبت به سایر داده های لرزه اي  کامالً نمایان است 
)کادر سبزرنگ(. افزایش امواج لوله ای به عنوان نوفه در این بازه ی 
عمقی به علت کاهش میزان سیمان شدگی لوله ی جداری به دیواره ی 

چاه )کادر قرمزرنگ( کامالً مشخص است.

  
تا  2450عمقي  يميدان كرنج. در بازه 27- قائم براي چاه يمؤلفه يبرانبارش شدهاي لرزه يداده :5شكل 
 نمايان ، كامالًايلرزههاي داده سايرنسبت به  روندهپاييناولين امواج  يمتري، كاهش دامنه 2550 حدود
علت كاهش ميزان عمقي به ينوفه در اين بازهعنوان به ايلولهسبزرنگ). افزايش امواج (كادر  است

  مشخص است. رنگ) كامالًدر قرمزچاه (كا يجداري به ديواره يشدگي لولهسيمان
 

 ۶   نمودارهــای GR, CBL ,VDL از راســت بــه چــپ بــرای چــاه-۳۶ میدان 
رگ سفید برداشت شده توسط شرکت CNLC سیمان شدگی بسیار ضعیف 

در بازه ی عمقی 1٧۴0-1۶00 متری کامالً مشخص است.

چاه بر  يهاي جداري به ديوارهشدگي ضعيف لولهاثر سيمان 7و6- هايدر شكلدوم،  يعنوان نمونهبه
 36- با بررسي اين اثر در چاه ،هااين داده ياي قائم و كاهش نسبت سيگنال به نوفههاي لرزهكيفيت داده
اين چاه برداشت شده توسط  VDLو  CBLنمودار  6-شكلدر سفيد نشان داده شده است. ميدان رگ

- 1740عمقي  يشدگي ضعيف در بازهسيمان ،با تفسير اين دو نمودارشده است.  ارائه CLNCشركت 
قائم اين چاه را نشان  يمؤلفه يشده برانبارشVSP  هايداده 7- . شكلاستمشخص  متري كامالً 1600

عنوان اي (بهامواج لوله يو نيز افزايش دامنه روندهپاييندهد. در اين شكل نيز اثر تضعيف اولين امواج مي
 چاه ضعيف است يجداري به ديواره يشدگي لولهعمقي كه سيمان ياي قائم) در بازههاي لرزهداده ينوفه

  است.مشخص  كامالً متري) 1740-1600(
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شده اس��ت. با تفس��یر این دو نمودار، سیمان شدگی ضعیف در بازه ی 
عمقی 1740-1600 متری کاماًل مش��خص است. ش��کل-7 داده های   
VSPبرانبارش ش��ده ی مؤلفه ی قائم این چاه را نش��ان می دهد. در این 
ش��کل نیز اثر تضعیف اولین امواج پایین رون��ده و نیز افزایش دامنه ی 
ام��واج لول��ه ای )به عنوان نوف��ه ی داده های ل��رزه ای قائ��م( در بازه ی 
 عمقی که سیمان ش��دگی لوله ی جداری به دیواره ی چاه ضعیف است 

)1740-1600 متری( کاماًل مشخص است.

نتیجه گیری
در ای��ن مقاله از عوامل مؤثر ب��ر کیفیت داده هاي VSP به عامل کیفیت 
سیمان ش��دگی لول��ه ی ج��داری به دیواره ی چاه اش��اره ش��د. طبق نتایج 
تجربی و مش��اهدات طی عملیات هایVSP، سیمان ش��دگی مناس��ب بین 
لوله ی جداری و دیواره ی چاه، سبب افزایش دامنه ی اولین امواج مستقیم 
)First break( و کاهش امواج نوفه ی لوله ای می گردد که این امر س��بب 
افزایش نسبت سیگنال به نوفه در داده های لرزه ای قائم می شود و برعکس، 
سیمان شدگی نامناس��ب بین لوله ی جداری و دیواره ی چاه، سبب کاهش 

نسبت سیگنال به نوفه می گردد.

پیشنهادها
 قب��ل از انجام عملیات VSP، الگ های CBL و VDL در چاه مورد نظر 
انج��ام گیرد تا ناظرین عملیات VSP از اطالعات و تفس��یر آنها اس��تفاده 

کنند.
 VDL و CBL زمان مناس��بی پس از مرحله ی س��یمان کاری، الگ های 
برداش��ت گردد تا نتایج آنها قابل اطمینان باشد و ناظر عملیات VSP بتواند 

از تفسیر آنها براي توجیه تغییرات دامنه ی امواج لرزه اي استفاده کند.
 ناظرین عملیات VSP قبل از انجام عملیات، در صورت وجود الگ های 
CBL و VDL از محدوده ی سیمان ش��دگی ضعیف بین لوله ی جداری و 
دیواره ی چاه اطالعاتی به دس��ت آورند و حین نظارت بر کیفیت داده هاي 
VSP این عام��ل را درنظر بگیرند تا مجبور به تغیی��ر مکان ویبراتور برای 
بهبود کیفیت داده هاي لرزه اي نشوند. این امر مانع از اتالف وقت و هزینه  
می گردد. آگاهی کامل ناظر عملیات VSP از آن دسته از بازه های عمقی 
که کیفیت سیمان ش��دگی ضعیفی دارند به آنها در توجیه کاهش دامنه ی 
اولی��ن امواج رس��یده کمک می کند و ناظر با درک این موضوع، تس��لط 

بیشتری بر روند کنترل کیفی داده ها خواهد داشت.
 هنگام تجزیه و تحلیل دامنه ی اولین امواج مس��تقیم جهت تعیین ضریب 
میرایی الیه های زمین حتماً از تفسیر الگ های CBL و VDL استفاده شود 
تا علت واقعی کاهش دامنه ی اولین امواج مستقیم مشخص و نتایج ضریب 

میرایی به واقعیت نزدیک گردد.

 ٧    داده ی لرزه اي برانبارش شده ی مؤلفه ی قائم برای چاه-۳۶ میدان 
رگ ســفید. در بازه ی عمقــی 1٧۴0-1۶00 متری )سیمان شــدگی 
ضعیف بین لوله ی جــداری و دیواره ی چاه طبــق نمودارهای CBL و 
VDL( کاهــش دامنه ی اولین امواج پایین رونده نســبت به ســایر 

داده هاي لرزه اي کامالً نمایان است )کادر سبزرنگ(. افزایش امواج 
لولــه ای به عنوان نوفــه در این بازه ی عمقی به علــت کاهش میزان 
سیمان شــدگی لوله ی جداری به دیواره ی چاه )کادر قرمزرنگ( کامالً 

مشخص است.

سفيد برداشت شده ميدان رگ 36-از راست به چپ براي چاه GR, CBL ,VDLهاي : نمودار6شكل 
 متري كامالً  1740 حدودتا  1600عمقي  يشدگي بسيار ضعيف در بازهسيمان CNLC.توسط شركت 

  است.مشخص 
  

 1600عمقي  يسفيد. در بازهميدان رگ 36- قائم براي چاه يمؤلفه يبرانبارش شدهاي لرزه ي: داده7شكل
و  CBLچاه طبق نمودارهاي  يجداري و ديواره يشدگي ضعيف بين لولهسيمان)متري  1740 حدودتا 

VDL(كادر  ان استنماي كامالًاي لرزه هايداده سايرنسبت به  روندهپاييناولين امواج  ي)، كاهش دامنه
 يشدگي لولهعلت كاهش ميزان سيمانعمقي به ينوفه در اين بازه عنوانبه ايلولهرنگ). افزايش امواج سبز

  .مشخص است رنگ) كامالًي چاه (كادر قرمزجداري به ديواره
  

  گيرينتيجه
جداري به  يشدگي لولهبه عامل كيفيت سيمان VSP هايدادهبر كيفيت  مؤثردر اين مقاله از عوامل 

شدگي مناسب بين ، سيمان VSPهاي. طبق نتايج تجربي و مشاهدات طي عملياتشدچاه اشاره  يديواره
و كاهش امواج  )First break(اولين امواج مستقيم  يچاه، سبب افزايش دامنه يجداري و ديواره يلوله        پا نویس ها

1. VSP(Vertical seismic profile)
2. Up going
3. Down going

4. Cement bond log
5. Variable density log
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