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مقاالت علمی - پژوهشی

تخریب س��ازند در نتیجه عوامل متعددی اس��ت که بر میزان تراوایی ناحیه اطراف چاه و در نتیجه میزان نفت و گاز 
تولیدی تاثیرگذار اس��ت، به همی��ن دلیل اطالع از میزان پایداری دیواره چاه نکته مهمی در علوم زمین و مهندس��ی 
نفت اس��ت. داده های ژئومکانیکی یکی از مهم ترین پارامترهای بررس��ی پایداری دیواره چاه است که به طور معمول از 
طریق روش های تجربی و با استفاده از داده های سرعت امواج صوتی فشارشی، برشی و نمودار چگالی به دست می آید. 
این پژوهش با هدف بررس��ی پایداری دیواره چاه به تجزیه و تحلیل تغییرات داده های ژئومکانیکی در فضای س��یگنال 

می پردازد.
 انتقال داده ها به این فضا موجب آش��کار ش��دن ناپیوستگی ها و تغییرات ناگهانی و موضعی می شود. بنابراین از تبدیل 
وجک پیوسته به عنوان یکی از بهترین ابزارهای پردازش سیگنال، جهت تبدیل این داده ها به فضای سیگنال استفاده 
شد. تطابق نتایج حاصل با نمودارهای پتروفیزیکی بخصوص نمودار  قطرسنج، نشان دهنده لیتولوژی شیلی با وضعیت 
ناپایدار و وقوع ریختگی در این زون ها است. در نهایت بررسی نتایج موجک عملکرد بسیار خوب این روش در شناسایی 

زون های ناپایدار را نشان می دهد.

واژگان كلیدی:
پایداری دیواره چاه، پارامترهای 

ژئومکانیکی، تبدیل موجک پیوسته، 
نمودار قطرسنج، نمودارصوتی، نمودار 

چگالی.

تاریخ ارسال نویسنده:  96/09/12
تاریخ ارسال به بازبین: 96/09/22

تاریخ پذیرش بازبین:96/12/04

بررسی پایداری دیواره چاه با داده های ژئومکانیکی به روش تبدیل 
موجک پیوسته

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

انجام مطالعات کاربردی بنی��ادي و پایه در فرآیند پیاده کردن 
طرح هاي کالن اقتصادي، به منظور کاهش و جلوگیري از ایجاد 
هزینه ه��اي ناخواس��ته امری ضروري اس��ت. آگاه��ي از تمامي 
جنبه هاي طرح موجب س��هولت در پیشرفت مراحل مختلف کار 
و دستیابي به اهداف طرح مي شود. بررسی ناپایداری دیواره چاه 
از مهم ترین جنبه های مطالعه میادین هیدروکربنی است که نادیده 
گرفتن آن موجب بروز مشکالتی نظیر هرزروی گل، تنگی حفره 
چاه، گیر کردن لوله ها و جریان س��یاالت ناخواس��ته به دهانه چاه 
می ش��ود که موجب هدر رفت زیاد زمان در حین حفاری خواهد 

شد.
ابتدایی ترین شرایط حین حفاری برای پایداری یک چاه، وجود 
تع��ادل و توازن بین تمرکز تنش در محدوده دیواره و اس��تحکام 
س��نگ اس��ت. ناپایداری چاه به دلیل شکس��ت دیواره در حالتی 
اس��ت که مقدار تنش موثر بر دیواره از اس��تحکام سنگ تجاوز 
کند ]1[. به عبارت دیگر پایداری دیواره چاه به نحوه پاسخگویی 
سنگ دیواره به تمرکز تنش القایی عملیات حفاری بستگی دارد.

در  اطالع��ات  مهم تری��ن  از  یک��ی  ژئومکانی��ک  داده ه��ای 

بررس��ی های پایداری االس��تیک دیواره چاه است که از نمودار1 
DSI  به دس��ت می آید. تاکنون روش ه��ای متنوعی برای تخمین 

پارامترهای ژئومکانیکی معرفی ش��ده ک��ه دامنه ای از روش های 
تجربی و هوش��مند را شامل می شود. در این مطالعه از فرمول های 
تجربی برای برآورد پارامترهای ژئومکانیکی استفاده شده است.

ب��ا توجه ب��ه اینکه س��نگ ها در راس��تای قائ��م از الیه هایی با 
پارامترهای ژئومکانیکی مختلف تشکیل شده اند، بنابراین دیواره 
چاه در راس��تای قائ��م پایداری متفاوت��ی دارد و تحلیل داده های 
ژئومکانیکی در راستای حفاری روش��ی بسیار مفید در مطالعات 
دیواره چاه اس��ت. برخی از محققان از تلفیق روش های پردازش 
تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی برای تشخیص شکستگی ها 
در نمودارهای تصویری اس��تفاده  کرده اند. اما این نوع نمودارها 
به عل��ت هزینه باال، عمدتأ برای بررس��ی شکس��تگی در مخازن 
تهیه ش��ده و به ن��درت در فواص��ل غیر مخزنی رانده می ش��وند 
]2[؛ همچنین روش های خوش��ه بندی2  از کاربردی ترین روش ها 
در تحلی��ل پایداری دیواره چاه اس��ت. اما ای��ن روش ها نواقصی 
مانند لزوم انتخاب صحیح تعداد خوش��ه و یا مش��کالتی ناشی از 

رضا فرضی، كارشناس ارشد زمین شناسي نفت، دانشگاه تهران  شاهین پرچه خواری، كارشناس ارشد زمین شناسي نفت، دانشگاه تهران 
  وحید بلندي، دانشجوی دكتری مهندسی نفت، شركت ملی مناطق نفتخیر جنوب  حبیب پورفرج،كارشناس ارشد زمین شناسي 

نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز  

) rezafarzi@alumni.ut.ac.ir ( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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خوش��ه های محلی حاص��ل از نوفه3  داده ه��ا را دارند ]3 و 4[.در 
صنعت نف��ت، از آنالیز موجک به عنوان ی��ک روش نوین برای 
بررس��ی ناپایداری و یا تحلیل سیستم شکستگی به ندرت استفاده 
ش��ده است]5 و 6[. در این مطالعه از آنالیز موجک به عنوان یک 
روش نوی��ن جه��ت تحلیل فرکان��س پارامتره��ای ژئومکانیکی 
در یک��ی از میادین جنوب غربی ایران اس��تفاده ش��د. لیتولوژی 
چاه مورد مطالعه ش��امل یک توالی سیلیس��ی-کربناته متشکل از 
ماسه س��نگ، شیل و سنگ آهک بود و مطالعات پایداری چاه در 

چنین توالی هایی با بازه گسترده لیتولوژی بسیار با اهمیت است.

1- روش مطالعه
متداول تری��ن ابزار بررس��ی ناپایداری چاه، نمودار  قطرس��نج4  
اس��ت. این ابزار از چندین بازو تش��کیل ش��ده که قطر چاه را در 
جه��ات متف��اوت اندازه گیری کرده و با مقایس��ه آن ب��ا قطر مته 
حفاری، نواحی مس��تعد ریختگی را مش��خص می کند )ش��کل-

1(. از ن��وع چهار بازوی��ی این ابزار می توان برای تعیین راس��تای 
تنش افقی اس��تفاده کرد و با اندازه گیری دو قطر از مقطع عرضی 
چاه، راس��تای تنش ه��ای افقی از روی راس��تای اتس��اع چاه  را 

تعیین کرد. در ش��ماتیک اتساع چاه5 )شکل-1( می توان دید که 
عمکرد تنش های افقی باعث بیضوی ش��دن قطر چاه می شود و با 
اندازه گیری قطر بیضی ها، راس��تای تنش های افقی کمینه )σH(و 
بیشینه )σH( مشخص می ش��ود ]7[. براساس شکل ریختگی ها در 
راس��تای تنش افقی کمینه )σh( رخ می دهد و گاهی در راس��تای 
تنش افقی بیشینه )σH( گسیختگی های کششی دیده می شود. برای 
تعیین راس��تای تنش های افقی در طول چاه از اطالعات هرزروی 
گل6  حفاری استفاده می شود. بنابراین اگر وزن گل باعث ایجاد 
شکست در سازند یا باز شدن شکستگی های پیشین شود، می توان 
وزن گل موجود را برابر با مقدار تنش افقی کمینه در نظر گرفت 
]16 و 17[ و جهت مدلسازی تنش های افقی در کل چاه می توان 
از نرم افزارهای��ی مانند ®Drillwork و ®Flac اس��تفاده کرد. تعیین 
دقیق راس��تای تنش های افقی کمینه و بیش��ینه، اطالعات بس��یار 
ارزشمندی در روند حفاری است که عالوه بر پیش بینی ریختگی 
و فواص��ل ناپایدار، با اس��تفاده از آن می ت��وان از پدیده مچالگی 

لوله های جداری در سازندهای تبخیری جلوگیری کرد.
 ای��ن مطالع��ه بنیادي-کارب��ردی ب��ه مدل س��ازی پارامترهای 
ژئومکانیکی و بررس��ی پای��داری چاه پرداخته و ب��ا فرض اینکه 
فرکان��س داده های ژئومکانیکی برمبنای تغییرات پایداری دیواره 
چاه متغییر اس��ت، از روش تبدیل موجک پیوسته7  برای تجزیه و 

تحلیل فرکانس داده ها استفاده می کند.

2-داده های ژئومکانیکی

خ��واص ژئومکانیکی س��نگ ب��رای بیان مقاومت س��نگ در 
برابر تنش تعریف می ش��ود که حاصل آزمایشات ژوئومکانیکی 
غیرمخرب است. این خواص شامل مدول یانگ، ضریب پواسون، 
مدول برش��ی، مدول حجمی و ضریب تراکم پذیری اس��ت ]8[. 

 1    واکنش نمودار قطرسنج چهار بازویی به ریختگی و افزایش مقدار 
عددی آن در مقابل قطر مته حفاری ]7[

 
 [7] و افزایش مقدار عددی آن در مقابل قطر مته حفاری قطرسنج چهار بازویی به ریختگی نمودار واکنش-1-شکل

 

 های ژئومکانیکیداده -2
 

که حاصل آزمایشات  شودمقاومت سنگ در برابر تنش تعریف میخواص ژئومکانيکی سنگ برای بيان 
مدول برشی، مدول حجمی و . این خواص شامل مدول یانگ، ضریب پواسون، استژوئومکانيکی غيرمخرب 

توان از طریق تست فشاری تک محوره و سه محوره بر نمونه . این پارامترها را می[8] پذیری استضریب تراکم
اما  [.9د ]های صوتی )روش دیناميک( بدست آورداده به ویژهالکتریکی  هایمغزه )روش استاتيک( و یا از نمودار

تر روش با وجود دقت پائين وجود دارد و استاتيک و دیناميک اختالفگيری شده به روش بين مقادیر اندازه

 1    روابط ژئومکانیکی دینامیک ]9[.

مدول یانگ

ضریب پواسون

مدول حجمی

مدول برشی

تراکم پذیری

ρ is bulk density
V_)P ( is compressional wave velocity
V_s isshearwavevelocity

جویی در زمان و هزینه در ميادین دیناميک نسبت به روش استاتيک، استفاده از روش دیناميک به دليل صرفه
 است. ترنفتی مرسوم

در یک چاه پدیده  ی تخمين پارامترهای ژئومکانيکی است. انتشار صوتهاروش ترینمهمنمودار صوتی یکی از 
ای است که تحت تاثير خواص مکانيکی چندین حوزه صوتی مجزا شامل ستون گل، سازند و خود ابزار پيچيده

کند که به داخل فرستنده به دیواره چاه برخورد و امواج طولی و عرضی توليد میاز  منتشر شده صوتی .داردقرار 
با چگالی به  مرتبطگيری و اطالعاتی رعت موج صوتی را اندازهد. ابزار نمودارگيری صوتی، سنکنسازند نفوذ می

ها با استفاده از چگالی، سرعت ميک ژئومکانيکی و نحوه محاسبه آنپارامترهای دینا معادالت [.10] آورددست می
 [.9]خالصه شده است  1-جدولموج فشارشی و سرعت موج برشی در 

 
 [.9]روابط ژئومکانيکی دیناميک  :1 -جدول

𝑬𝑬𝒅𝒅 مدول یانگ = 𝝆𝝆𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐
𝟑𝟑𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝟒𝟒𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐

𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐
 

𝝂𝝂𝒅𝒅 ضریب پواسون =
𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝟐𝟐𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐

𝟐𝟐(𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝟐𝟐𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐) 

𝑲𝑲𝒅𝒅 مدول حجمی = 𝝆𝝆𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝟒𝟒
𝟑𝟑 𝝆𝝆𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐 

𝑮𝑮𝒅𝒅 مدول برشی = 𝝆𝝆𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐 

𝑪𝑪 پذیریتراکم = 𝟏𝟏
𝑲𝑲𝒅𝒅

 

𝜌𝜌 is bulk density 
𝑉𝑉𝑃𝑃 is compressional wave velocity 
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 

 
 

 8آنالیز موجک -3
 

امروزه ابزارهای شناخته شده زیادی در زميه پردازش سيگنال وجود دارد. یکی از این ابزارهای بسيار قدرتمند، 
ها نظير هایی از سيگنالتبدیل موجک کاربردهای زیادی در زمينه پردازش ویژگی موجک است.تبدیل 

در  1909در سال  9آلفرد هار عبارت موجک را ناگهانی و موضعی دارد. نخستين بار ها، تغييراتناپيوستگی

جویی در زمان و هزینه در ميادین دیناميک نسبت به روش استاتيک، استفاده از روش دیناميک به دليل صرفه
 است. ترنفتی مرسوم

در یک چاه پدیده  ی تخمين پارامترهای ژئومکانيکی است. انتشار صوتهاروش ترینمهمنمودار صوتی یکی از 
ای است که تحت تاثير خواص مکانيکی چندین حوزه صوتی مجزا شامل ستون گل، سازند و خود ابزار پيچيده

کند که به داخل فرستنده به دیواره چاه برخورد و امواج طولی و عرضی توليد میاز  منتشر شده صوتی .داردقرار 
با چگالی به  مرتبطگيری و اطالعاتی رعت موج صوتی را اندازهد. ابزار نمودارگيری صوتی، سنکنسازند نفوذ می

ها با استفاده از چگالی، سرعت ميک ژئومکانيکی و نحوه محاسبه آنپارامترهای دینا معادالت [.10] آورددست می
 [.9]خالصه شده است  1-جدولموج فشارشی و سرعت موج برشی در 

 
 [.9]روابط ژئومکانيکی دیناميک  :1 -جدول

𝑬𝑬𝒅𝒅 مدول یانگ = 𝝆𝝆𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐
𝟑𝟑𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝟒𝟒𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐

𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐
 

𝝂𝝂𝒅𝒅 ضریب پواسون =
𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝟐𝟐𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐

𝟐𝟐(𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝟐𝟐𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐) 

𝑲𝑲𝒅𝒅 مدول حجمی = 𝝆𝝆𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝟒𝟒
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مقاالت علمی - پژوهشی

ای��ن پارامترها را می توان از طریق تس��ت فش��اری تک محوره و 
س��ه محوره بر نمونه مغزه )روش اس��تاتیک( و ی��ا از نمودارهای 
الکتریکی به ویژه داده های صوتی )روش دینامیک( بدست آورد 
]9[. اما بین مقادیر اندازه گیری شده به روش استاتیک و دینامیک 
اختالف وجود دارد و با وجود دقت پائین تر روش دینامیک نسبت 
به روش استاتیک، استفاده از روش دینامیک به دلیل صرفه جویی 

در زمان و هزینه در میادین نفتی مرسوم تر است.
نم��ودار صوتی یکی از مهم ترین روش های تخمین پارامترهای 
ژئومکانیکی اس��ت. انتش��ار صوت در یک چاه پدیده پیچیده ای 
است که تحت تاثیر خواص مکانیکی چندین حوزه صوتی مجزا 
ش��امل س��تون گل، س��ازند و خود ابزار قرار دارد. صوتی منتشر 
شده از فرس��تنده به دیواره چاه برخورد و امواج طولی و عرضی 
تولید می کند که به داخل سازند نفوذ می کنند. ابزار نمودارگیری 
صوتی، س��رعت موج صوتی را اندازه گیری و اطالعاتی مرتبط با 
چگالی به دس��ت می آورد ]10[. مع��ادالت پارامترهای دینامیک 
ژئومکانیکی و نحوه محاس��به آنها با اس��تفاده از چگالی، سرعت 
موج فشارش��ی و سرعت موج برش��ی در جدول-1 خالصه شده 

است ]9[.

3- آنالیز موجک 8
امروزه ابزارهای ش��ناخته شده زیادی در زمیه پردازش سیگنال 
وجود دارد. یکی از این ابزارهای بسیار قدرتمند، تبدیل موجک 
اس��ت. تبدیل موج��ک کاربردهای زی��ادی در زمین��ه پردازش 
ویژگی هایی از س��یگنال ها نظیر ناپیوس��تگی ها، تغییرات ناگهانی 
و موضعی دارد. نخس��تین بار عبارت موج��ک را آلفرد هار9  در 
سال 1909 در پایان نامه خود بیان کرد. ولی مفهوم نظریه موجک 
ب��ه بیان امروزی توس��ط جین مورلت10  ژئوفیزیکدان فرانس��وی 

پیشنهاد شد ]11[. 
موجک مفهومی ریاضی اس��ت که برای تجزیه سگینال پیوسته 
به مولفه های فرکانس��ی کاربرد دارد. تبدیل موجک، تجزیه یک 
تابع بر مبنای توابع موجک است. به عبارت دیگر، تبدیل موجک 
پیوس��ته را می توان ضرب داخلی سیگنال اصلی در موجک مادر 
دانس��ت که تغییرات و ناپیوستگی های س��یگنال )داده های اولیه( 
را مش��خص می کند. تمامی تواب��ع پایه از انتق��ال و مقیاس یک 
تابع )موجک مادر( بدس��ت می آیند. توابع موجک با افزودن دو 
پارامتر انتقال و مقیاس بصورت زیر از روی موجک مادر بدست 

 2    اثر فاکتور مقیاس بر روی یک موجک ]15[.

 
 [.15موجک ]اثر فاکتور مقياس بر روی یک : 2-شکل

 

 
 τ [15.]اندازه انتقال موجک به : 3شکل 

 

 
 .[14د ]شونهای فرکانسی موج اصلی انتخاب می انواع موجک مادر که براساس ویژگی: 4شکل 

.]15[ τ 3    انتقال موجک به اندازه 

 
 [.15موجک ]اثر فاکتور مقياس بر روی یک : 2-شکل

 

 
 τ [15.]اندازه انتقال موجک به : 3شکل 

 

 
 .[14د ]شونهای فرکانسی موج اصلی انتخاب می انواع موجک مادر که براساس ویژگی: 4شکل 

 4    انواع موجک مادر که براســاس ویژگی های فرکانسی موج اصلی 
انتخاب می شوند ]14[.

 
 [.15موجک ]اثر فاکتور مقياس بر روی یک : 2-شکل

 

 
 τ [15.]اندازه انتقال موجک به : 3شکل 

 

 
 .[14د ]شونهای فرکانسی موج اصلی انتخاب می انواع موجک مادر که براساس ویژگی: 4شکل 
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می آیند ]13 و 12[:

فيزیکدان فرانسوی ژئو 10جين مورلتتوسط ولی مفهوم نظریه موجک به بيان امروزی  .دکرنامه خود بيان پایان
  [.11] پيشنهاد شد

. تبدیل موجک، های فرکانسی کاربرد دارداست که برای تجزیه سگينال پيوسته به مولفه ریاضیموجک مفهومی 
توان ضرب داخلی تبدیل موجک پيوسته را می تجزیه یک تابع بر مبنای توابع موجک است. به عبارت دیگر،

کند. می مشخص اوليه( را هایهای سيگنال )دادهتغييرات و ناپيوستگیسيگنال اصلی در موجک مادر دانست که 
دو پارامتر  افزودنآیند. توابع موجک با تمامی توابع پایه از انتقال و مقياس یک تابع )موجک مادر( بدست می

 [:12 و 13]آیند میانتقال و مقياس بصورت زیر از روی موجک مادر بدست 

)1(  
Rba

b
ax

a
xba 



 

 ,;1(),

 
به منظور نرماالیز کردن  a-1/2پارامتر انتقال است و ضریب  bپارامتر مقياس و  aموجک مادر،  ψدر این رابطه 

 شود. افزوده میهای مختلف مقياس
اثر فاکتور مقياس را بر روی یک  2-شکلیا فشردن است.  نبطور ساده به مفهوم کشيد یا مقياس گذاریمقياس

شود. یکی از تر میردهدهد. با توجه به شکل، هرچه فاکتور مقياس کوچکتر باشد، موجک فشنشان میموجک 
فاکتورهای مهم دیگر در موضوع موجک، انتقال است. انتقال به مفهوم به تاخير انداختن یا تسریع نقطه شروع 

نشان داده شده  3-شکلانتقال در  شود. مفهومنمایش داده می f)t-(τبا  τبه اندازه  )f)tموجک است. تاخير تابع 
 دهد.مییش انواع موجک مادر را نما 4-شکلاست. 

)1(

در ای��ن رابطه ψ موجک م��ادر، a پارامتر مقی��اس و b پارامتر 
انتقال اس��ت و ضریب a-1/2 به منظور نرماالیز کردن مقیاس های 

مختلف افزوده می شود. 
مقیاس گذاری یا مقیاس بطور ساده به مفهوم کشیدن یا فشردن 
است. ش��کل-2 اثر فاکتور مقیاس را بر روی یک موجک نشان 
می دهد. با توجه به ش��کل، هرچه فاکتور مقیاس کوچکتر باشد، 
موجک فش��رده تر می ش��ود. یکی از فاکتوره��ای مهم دیگر در 
موضوع موجک، انتقال اس��ت. انتقال به مفهوم به تاخیر انداختن 
یا تس��ریع نقطه شروع موجک است. تاخیر تابع )f)t به اندازه τ با 
f(t-τ) نمایش داده می ش��ود. مفهوم انتقال در شکل-3 نشان داده 

شده است. شکل-4 انواع موجک مادر را نمایش می دهد.
تبدیل موجک پیوسته در پنج مرحله خالصه می شود ]15[:

1- موج��ک مورد نظ��ر را انتخاب و با یک بخش در ش��روع 
سیگنال مقایسه می کنیم.

2- می��زان ش��باهت موج��ک )C=wψ( با بخش س��یگنال را 
محاس��به می کنیم. هر چقدر عدد بزرگتر، تش��ابه بیش��تر اس��ت 

)شکل-5 الف(.
3- موجک را به س��مت راست حرکت داده و مراحل 1 و 2 را 

تکرار می کنیم تا کل سیگنال پوشش داده  شود )شکل-5 ب(.
4- مقی��اس موج��ک را تغیی��ر داده و مراحل 1 ت��ا 3 را تکرار 

می کنیم )شکل-5 ج(.
5- مراحل 1 تا 4 را برای تمام مقیاس ها تکرار می کنیم.

در پایان با تبدیل موجک پیوس��ته، ضرایبی را خواهیم داش��ت 
که در مقیاس های مختلف، با بخش های مختلف س��یگنال تولید 
می ش��وند. با اس��تفاده از این ضرایب نموداری رسم می شود که 
محور افقی بیانگر موقعیت در طول س��یگنال و محور قائم نشانگر 
مقیاس اس��ت که رنگ ه��ر نقطه x-y بزرگی ضریب را نش��ان 

می دهد.

4- كاربرد روش پیشنهادی
در چ��اه م��ورد مطالعه، ب��رای بررس��ی پایداری دی��واره چاه، 
داده ه��ای ژئومکانیکی مطابق ج��دول-1 از نمودارهای صوتی و 
چگالی استخراج ش��د و از بین پارامترهای ژئومکانیکی، ضریب 
پوآس��ون، مدول یانگ و نس��بت س��رعت موج فشارشی بر موج 
برش��ی برای آنالیز موجک استخراج و برای انجام تبدیل موجک 
پیوسته از برنامه نویسی در محیط نرم افزار ®Matlab استفاده شد. 
بنابراین ابتدا موجک BiorSplines به عنوان موجک مادر از بین 
موجک های موجود در نرم افزار انتخاب ش��د )شکل-6( ]15[ و 
سپس جهت انتخاب مقیاس مناسب، الگوریتم موردنظر از مقیاس 
1 تا 20 اجرا و بوس��یله مقایس��ه نتایج با نمودار قطرسنج، مقیاس 
2 بعنوان بهترین مقیاس انتخاب ش��د )ش��کل-7(. در ش��کل 7 و 
8 قس��مت هایی از م��وج )داده های ژئومکانیک��ی( که با موجک 
مادر ش��باهت بیشتری دارد، به رنگ روش��ن تر دیده می شود. در 
نتیجه در نواحی تیره تر درجه پایداری بیشتری است که با نمودار 

قطرسنج نیز همخوانی دارد.

5- بحث و بررسي
در ای��ن مطالعه پ��س از محاس��به پارامتره��ای ژئومکانیکی از 
داده های صوتی در چاه مورد نظر، آنالیز س��یگنال به روش تبدیل 
موجک پیوس��ته بر روی داده های فوق اعمال ش��د و با بررس��ی 
و تطاب��ق نتایج با داده ه��ای ژئومکانیکی، تغیی��رات رخ داده در 
پارامتره��ای ژئومکانیکی در عمق ه��ای 1846 تا 1852، 1867 تا  .BiorSplines 6    موجک مادر 

نویسی در محيط برای انجام تبدیل موجک پيوسته از برنامهج برشی برای آناليز موجک استخراج و فشارشی بر مو
های به عنوان موجک مادر از بين موجک BiorSplinesابتدا موجک  بنابرایناستفاده شد.  ®Matlabافزار نرم

سپس جهت انتخاب مقياس مناسب، الگوریتم موردنظر از  و [15( ]6-)شکلافزار انتخاب شد موجود در نرم
بعنوان بهترین مقياس انتخاب شد  2قطرسنج، مقياس  اجرا و بوسيله مقایسه نتایج با نمودار 20تا  1مقياس 

های ژئومکانيکی( که با موجک مادر شباهت بيشتری دارد، هایی از موج )دادهقسمت 8و  7در شکل  (.7-)شکل
قطرسنج نيز  که با نمودار استتر درجه پایداری بيشتری ر نتيجه در نواحی تيرهد .شودتر دیده میبه رنگ روشن
 .همخوانی دارد

 
 .BiorSplines. موجک مادر 6شکل 

 
 19و  10، 2در سه مقياس ژئومکانيکی  هایپيوسته بر روی دادهآناليز سيگنال تبدیل موجک  :7شکل 

 
 

 5    الــف- مرحله دوم، ب- مرحله ســوم، ج- مرحلــه چهارم تبدیل 
موجک پیوسته ]15[.

 
 [:15]شود در پنج مرحله خالصه میتبدیل موجک پيوسته 

 کنيم.و با یک بخش در شروع سيگنال مقایسه می موجک مورد نظر را انتخاب -1

تشابه  ،هر چقدر عدد بزرگتر کنيم.می محاسبه را بخش سيگنالبا ( C=wψميزان شباهت موجک ) -2
 الف(. 5-)شکلبيشتر است 

 شودکنيم تا کل سيگنال پوشش داده را تکرار می 2و  1و مراحل  دادهبه سمت راست حرکت  را موجک -3
 ب(. 5-)شکل

 ج(. 5-)شکلکنيم را تکرار می 3تا  1موجک را تغيير داده و مراحل مقياس  -4

 کنيم.ها تکرار میرا برای تمام مقياس 4تا  1مراحل  -5

های مختلف های مختلف، با بخشضرایبی را خواهيم داشت که در مقياس در پایان با تبدیل موجک پيوسته،
شود که محور افقی بيانگر موقعيت در طول نموداری رسم میاین ضرایب  با استفاده ازشوند. سيگنال توليد می

 دهد.بزرگی ضریب را نشان می x-yسيگنال و محور قائم نشانگر مقياس است که رنگ هر نقطه 
 

 
 [.15]مرحله چهارم تبدیل موجک پيوسته  -مرحله سوم، ج -مرحله دوم، ب -: الف5-شکل

 

 کاربرد روش پیشنهادی -4
 

از نمودارهای صوتی  1-جدولهای ژئومکانيکی مطابق دیواره چاه، دادهبررسی پایداری  برایدر چاه مورد مطالعه، 
ضریب پوآسون، مدول یانگ و نسبت سرعت موج  ،از بين پارامترهای ژئومکانيکی استخراج شد وو چگالی 
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مقاالت علمی - پژوهشی

1872 و 1886 تا 1896 به وضوح قابل مشاهده است. این تغییرات 
در س��یگنال آنالیز ش��ده و همچنین نمایش خروج��ی گرافیکی 
بوضوح در شکل-8 دیده می شود. در فواصل به رنگ روشن تر، 

ضریب پوآس��ون روندی افزایشی و مدول یانگ روندی کاهشی 
را نش��ان می دهد که این تغییرات بیانگر پایداری کم دیواره چاه 

هستند.

 7    آنالیز سیگنال تبدیل موجک پیوسته بر روی داده های ژئومکانیکی در سه مقیاس 2، 10 و 19

نویسی در محيط برای انجام تبدیل موجک پيوسته از برنامهج برشی برای آناليز موجک استخراج و فشارشی بر مو
های به عنوان موجک مادر از بين موجک BiorSplinesابتدا موجک  بنابرایناستفاده شد.  ®Matlabافزار نرم

سپس جهت انتخاب مقياس مناسب، الگوریتم موردنظر از  و [15( ]6-)شکلافزار انتخاب شد موجود در نرم
بعنوان بهترین مقياس انتخاب شد  2قطرسنج، مقياس  اجرا و بوسيله مقایسه نتایج با نمودار 20تا  1مقياس 

های ژئومکانيکی( که با موجک مادر شباهت بيشتری دارد، هایی از موج )دادهقسمت 8و  7در شکل  (.7-)شکل
قطرسنج نيز  که با نمودار استتر درجه پایداری بيشتری ر نتيجه در نواحی تيرهد .شودتر دیده میبه رنگ روشن
 .همخوانی دارد

 
 .BiorSplines. موجک مادر 6شکل 

 
 19و  10، 2در سه مقياس ژئومکانيکی  هایپيوسته بر روی دادهآناليز سيگنال تبدیل موجک  :7شکل 

 
 

 8    تطابق پارامترهای ژئومکانیکی با خروجی تبدیل موجک پیوسته.

 بحث و بررسی -5
 

آناليز سيگنال به ، در چاه مورد نظر های صوتیپارامترهای ژئومکانيکی از داده محاسبهدر این مطالعه پس از 
های ژئومکانيکی، با بررسی و تطابق نتایج با داده و های فوق اعمال شدروش تبدیل موجک پيوسته بر روی داده

به  1896تا  1886و  1872تا  1867، 1852تا  1846های تغييرات رخ داده در پارامترهای ژئومکانيکی در عمق
گرافيکی بوضوح در  خروجی ل آناليز شده و همچنين نمایشوضوح قابل مشاهده است. این تغييرات در سيگنا

ضریب پوآسون روندی افزایشی و مدول یانگ روندی کاهشی ، ترروشنبه رنگ  فواصل در شود.دیده می 8-شکل
 گر پایداری کم دیواره چاه هستند.د که این تغييرات بيانده را نشان می

 

 
 خروجی تبدیل موجک پيوسته.تطابق پارامترهای ژئومکانيکی با . 8شکل 

 

کند. با فواصل تایيد می این قطرسنج، ریختگی دیواره چاه را در تطابق نتایج آناليز موجک با نمودار 9-شکلدر 
شوند، تر دیده میکه فواصلی که در خروجی موجک به رنگ روشن شودمی گيریليتولوژی چاه نتيجه بررسی

که زون واقع در  دهدمیسياالت چاه با نتایج آناليز موجک نشان  مرز ست. تطابقا عمدتا از شيل تشکيل شده
زون  و وضعيت ناپایداری دارد.به عنوان پوش سنگ در قسمت باالیی زون نفتی قرار دارد  1852تا  1846عمق 
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در ش��کل-9 تطابق نتای��ج آنالیز موجک با نمودار قطرس��نج، 
ریختگ��ی دیواره چاه را در این فواصل تایید می  کند. با بررس��ی  
لیتولوژی چاه نتیجه گیری می ش��ود ک��ه فواصلی که در خروجی 
موجک به رنگ روش��ن تر دیده می شوند، عمدتا از شیل تشکیل 
ش��ده است. تطابق مرز س��یاالت چاه با نتایج آنالیز موجک نشان 
می ده��د که زون واق��ع در عمق 1846 تا 1852 ب��ه عنوان پوش 
سنگ در قسمت باالیی زون نفتی قرار دارد و وضعیت ناپایداری 
دارد. زون ناپایدار دیگر در عمق 1886 تا 1896 مشاهده می شود 
که در زیر مخزن ماسه سنگی و در ناحیه آبی قرار دارد. در عمق 
1866 تا 1869، در میانه ناحیه نفتی و بین مخزن ماسه سنگی، الیه 
ش��یلی دیده می ش��ود که مانند یک مانع، مخزن را به دو قسمت 
تقس��یم کرده است و با ش��واهد موجود، حالتی ناپایدار دارد. در 
عم��ق حدود 1876، نتایج موجک نش��انگر زونی با پایداری کم 
اس��ت که با توجه به لیتولوژی ماسه سنگی و عدم واکنش نمودار 
قطرس��نج در این عم��ق، قرارگیری م��رز آب و نفت و اختالف 
چگالی و اختالف سرعت موج صوتی در آب و نفت دلیل وجود 

این نتایج است.

 10    تطابق نتایج موجک با نمودارهای پتروفیزیکی

، فواصلی که توسط تبدیل موجک پيوسته 10-شکلبا مقایسه نمودارهای پتروفيزیکی و نتایج آناليز سيگنال در 
هایی با ناپایداری پایين معرفی شدند، دارای ميزان گامای باالتری هستند. علت باال بودن ميزان عنوان زونبه 

قادیر نمودارهای صوتی )فشارشی و برشی( روندی ها، مگاما در این بخش، ليتولوژی شيلی آنها است. در این زون
ها زیاد است. نمودار نوترون صوت در آن هایی سست و متخلخل است که زمان عبورافزایشی دارند که نشان از زون

 کند. ها با نشان تخلخل باال، نتایج نمودارهای دیگر را تایيد مینيز در این محدوده
 

 
 های پتروفيزیکینتایج موجک با نمودار تطابق :10شکل 

 
 گیرینتیجه

 
ی ژئومکانيکی هابررسی پایداری دیواره چاه با استفاده از تجزیه و تحليل فرکانس داده ،پژوهشهدف اصلی این 

مقایسه نتایج حاصل با  پارامترهای ضریب پوآسون و مدول یانگ توسط تبدیل موجک پيوسته آناليز شدند.بود و 
پایداری دیواره چاه  بررسی برایروش بسيار مناسبی  ،دهد که تبدیل موجک پيوستهمی قطرسنج نشاننمودار 

است که فواصل مشخص شده توسط  آناست. همچنين تطابق نتایج موجک با نمودارهای پتروفيزیکی بيانگر 
 ،بدیل موجک پيوستهدهد که ت. نتایج نشان میدآناليز موجک، مشخصات پتروفيزیکی سست و ناپایدار را دار

 9    تطابق نتایج موجک با نمودار قطرســنج و ســتون لیتولوژی و مرز 
سیاالت مخزن.

آبی قرار دارد.  ناحيهسنگی و در  در زیر مخزن ماسه که شودمیمشاهده  1896تا  1886 در عمقناپایدار دیگر 
یک  مانند شود کهمیالیه شيلی دیده سنگی،  نفتی و بين مخزن ماسه ناحيهميانه  ، در1869تا  1866عمق  در

، 1876. در عمق حدود داردحالتی ناپایدار  ،و با شواهد موجود کرده استمخزن را به دو قسمت تقسيم  ،مانع
 سنگی و عدم واکنش نمودار توجه به ليتولوژی ماسه با که نتایج موجک نشانگر زونی با پایداری کم است

سرعت موج صوتی در آب و نفت  اختالف قطرسنج در این عمق، قرارگيری مرز آب و نفت و اختالف چگالی و
 است. نتایج دليل وجود این

 

 
 و ستون ليتولوژی و مرز سياالت مخزن. نمودار قطرسنجنتایج موجک با  تطابق: 9شکل 
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مقاالت علمی - پژوهشی

پانویس هاپانویس ها

1- Dipole Shear Sonic Imager
2- Clustering
3- Noise
4- Caliper

5- Borehole Breakout
6- Formation Mud Loses
7- ContinuousWavelet Transform
8- Wavelet Analysis

9- Alfred Haar
10- Jean Morlet
11-  Normalize

منابعپانویس ها

[1]. Birchwood R., 2002. Options for Enhanced Wellbore Stability. 
Schlumberger Oilfield, Services Caracas.

]2[ س��یف الهی، م.، تخم چی، ب.، س��لیمانی، ع.، احمدی فرد، ع.، 1392. شناس��ایی هوشمند 
شکس��تگی ها در چاه های کربناته با اس��تفاده از چاه نمودارهای تصویری، اولین کنفرانس ملی 

مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی.
]3[سهرابی، س.، کدخدایی، ع.، 1390. تخمین پایداری دیواره چاه براساس ضرایب االستیک 

بدست آمده از الگ ها، سی امین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی.
]4[دب��اغ، ا.، کدخدایی، ع.، نبی بیدهن��دی، م.، زینالی، م.، 1393. تخمین پایداری دیواره چاه 
به کمک پارامترهای مکانیک س��نگی براساس الگوریتم خوشه بندی تفکیک پذیری چندتایی

MRGC، نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار.
[5]. Zhang, X., Pan, B., Wang, F., Han, X., 2011. A study of wavelet 

transforms applied for fracture identification and fracture density 
evaluation.Applied Geophysics, Vol. 8, Iss. 2, pp. 164169-.

[6]. Tarng, Y.S., Lee, B.Y., 2000. Drill fracture detection by the 
discrete wavelet transform.Journal of Materials Processing 
Technology, Vol. 99, Iss. 13-, pp. 250254-.

[7]. Plump, R.A., Hickman, S.H., 1985. Stress-induced borehole 
enlargement: a comparison between the four-arm dipmeter and 
borehole televiewer in the Auburn geothermal well.Journal of 
Geophysical Research, Vol. 90, pp. 55135521-.

[8]. Fairhurst, C., 1963. Rock Mechanics.Pergamon Press, London 
U.K.

[9]. Ranjbar-Karami, R., Kadkhodaie-Ilkhchi, A., Shiri, M., 2014. 
A modified fuzzy inference system for estimation of the static 

rockelastic properties: A case study from the Kangan and Dalan 
gas reservoirs, South Pars gas field, the Persian Gulf”,Journal of 
Natural Gas Science and Engineering, 21, pp.962976-.

]10[ آش��تیانی عبدی ه.، 1389. دانش نوپای ژئومکانیک مخازن هیدروکربنی، مجله اکتشاف 
و تولید، شماره-67، صفحات 21-20.

[11]. Heil, C. E., Walnut, D. F., 1989. Continuous and discrete 
wavelet transforms.Society of industrial and applied mathematics 
review, 31)4(, pp. 628666-.

[12]. Kaiser, G., 1994 .A friendly guide to wavelet.Birkhäuser 
Basel.

[13]. Torrence, C., Compo, G. P., 1998. A practical guide to wavelet 
analysis.Bulletin of the American meteorological society, 79)1(, 
pp. 6178-.

 [14]. Al-geelani, N. A, Piah, M. A. M., Bashir, B., 2015. A review 
on hybrid wavelet regrouping particle swarm optimization 
neural networks for characterization of partial discharge acoustic 
signals.Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45, pp.20-
35.

[15]. Matlab 8.1.0.604 Help. 19842013- TheMathWorks. Inc.
[16].Zobak, M. D., 2007. Reservoir geomechanics, Cambridge 

University Press.
[17]. Ward, C. D., Andreassen, E., 1997. Pressure while drilling 

data improves reservoir drilling performance. SPE 37588.SPE/
IADC Drilling Confrence, Amsterdam.

با مقایس��ه نموداره��ای پتروفیزیکی و نتایج آنالیز س��یگنال در 
ش��کل-10، فواصلی که توس��ط تبدیل موجک پیوسته به عنوان 
زون های��ی با ناپایداری پایین معرفی ش��دند، دارای میزان گامای 
باالتری هستند. علت باال بودن میزان گاما در این بخش، لیتولوژی 
ش��یلی آنها اس��ت. در این زون ه��ا، مقادیر نموداره��ای صوتی 
)فشارشی و برش��ی( روندی افزایشی دارند که نشان از زون هایی 
سس��ت و متخلخل است که زمان عبور صوت در آنها زیاد است. 
نم��ودار نوترون نیز در این محدوده ها با نش��ان تخلخل باال، نتایج 

نمودارهای دیگر را تایید می کند.

نتیجه گیري
ه��دف اصلی ای��ن پژوهش، بررس��ی پایداری دی��واره چاه با 

اس��تفاده از تجزیه و تحلیل فرکانس داده های ژئومکانیکی بود و 
پارامترهای ضریب پوآسون و مدول یانگ توسط تبدیل موجک 

پیوسته آنالیز شدند.
مقایسه نتایج حاصل با نمودار قطرسنج نشان  می دهد که تبدیل 
موجک پیوسته، روش بسیار مناسبی برای بررسی پایداری دیواره 
چاه است. همچنین تطابق نتایج موجک با نمودارهای پتروفیزیکی 
بیانگر آن اس��ت که فواصل مشخص شده توسط آنالیز موجک، 
مش��خصات پتروفیزیکی سس��ت و ناپایدار را دارد. نتایج نش��ان 
می دهد که تبدیل موجک پیوس��ته، توانای��ی باالیی در تجزیه و 
تحلی��ل داده های ژئومکانیکی داش��ته و موجب کاهش خطاهای 
انس��انی می ش��ود. همچنین به دلیل عدم نیاز به فیلتر یا هم س��نگ 

کردن  داده ها، استفاده از آن بسیار سهل و ساده است.
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