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مقاالت علمي - پژوهشی

مقدمه
به منظ��ور اطمین��ان از حف��ظ و پای��داری یك پارچگ��ی مرزه��ای ناتراوا 
)پوش سنگ، گسل و غیره( ضروری است در طول عملیات تولید یا تزریق 
مخ��زن مطالعات و تحلیل ه��ای ژئومکانیکی انجام پذی��رد. یك پارچگی 
مرزهای ناتراوا ممکن اس��ت در اثر ایجاد شکستگي های القایی، فعالیت یا 
بازشدگی مجدد گسل ها و شکستگی های موجود در مرزها تهدید شده یا 

از بین برود.
پوش س��نگ مخازن هیدروکربوری به عنوان مهم ترین مرز ناتروای مخزن 
ممکن است ش��امل ناپیوس��تگی ها، ناهمس��انی ها و همچنین دربرگیرنده 
نقاط ضعفی مانند گس��ل ها و نواحي شکس��ته باش��ند که می توانند مسیری 
برای مهاجرت س��یال تحت فش��ار فراهم آورند. عالوه بر این ممکن است 
افزایش فش��ار منفذی در مجموعه مخزن-پوش سنگ، تغییرات مکانیکی 
غیرقابل برگش��تی در پوش س��نگ ایجاد کند ]1[. بنابراین ناپیوستگی های 
موجود در مجموعه مخزن-پوش س��نگ، یکی از مس��یرهای محتمل برای 

نشت گاز تزریق شده است. در عملیات اجرایی باید از درگیر شدن گسل ها 
یا ناپیوستگی ها به عنوان مسیر نشت گاز تزریق شده جلوگیری به عمل آید.

تولید و تزریق س��یال ممکن اس��ت از طریق تغییر فش��ار منفذی و تغییرات 
متناظر در میدان تنش، سبب ایجاد شکست هیدرولیکی، شکست برشی در 
سطوح ترک، یا فعالیت مجدد ناپیوستگی های موجود توسط کاهش تنش 
مؤثر گردد ]2[. بنابراین تغییر ش��کل زمین، لرزه ه��ای اتفاق افتاده، فعالیت 
مجدد ناپیوستگی ها و ظرفیت ناتراوایی سنگ های اطراف مجموعه مخزن-

پوش سنگ از عوامل مهم در اجرای پروژه های دربرگیرنده تزریق گاز در 
فضاهای زیرزمینی محسوب می شوند ]3[.

روتکویچ و همکاران در س��ال 2012 مطالعات جدیدی در خصوص آثار 
تزریق گاز در حوزه های رس��وبی عمیق بر تغییرات تنش-کرنش مجموعه 
مخزن-پوش س��نگ، ریزلرزه های القایی، عملکرد تراوایی پوش س��نگ و 
پتانس��یل فعالیت مجدد ناپیوستگی ها انجام دادند ]4[. عالوه بر این در چند 
مطالع��ه دیگر چگونگی تأثیر تزریق گاز بر زمین لرزه های القایی، هم روی 
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گس��ل های اصلی ]7-5[ و هم  روي گس��ل های فرعی ]8[ بررسي شد. در 
سال 2003 سیبسون نشان داد که برش خوردن مجدد ناپیوستگی های موجود 
با چس��بندگی صف��ر و ناپیوس��تگی های دارای جهت گیری مناس��ب برای 
لغزش، مرز پایینی فرافش��ار را تعیین می کنند. عالوه بر این بیشترین فرافشار 
قابل تحمل برای پوش سنگ به رژیم تنش برجا )بزرگی و جهت تنش های 

برجا( بستگی دارد ]1و9[.
در س��ال 2005 روتکویچ و تسانگ نش��ان دادند که در رژیم تنش کششی 
(SH =0.7S) فعالیت مجدد ناپیوس��تگی های به شدت ش��یب دار، محتمل تر 

است. در حالی که در رژیم تنش فشاری(SH =1.5S) احتمال فعالیت مجدد 
ناپیوستگی های با ش��یب کمتر و در فش��ار تزریقي زیاد، بیشتر است ]10[. 
بنابراین جهت جلوگیری از ناپایداری ناپیوستگی ها، بررسی شکست برشی 
و کششی جهت طراحی عملکرد تزریق گاز در مجموعه مخزن-پوش سنگ 

ضروري است ]1و10[.
 بررس��ی شکست برشی و کششی با اس��تفاده از روش های تحلیلی ساده و 
همچنین با استفاده از روش های عددی پیچیده امکان پذیر است. روش های 
تحلیل��ی بر مبنای مطالعه ل��رزه ای و اثرات فعالیت مجدد ناپیوس��تگی ها بر 
ذخیره س��ازی هیدروکربن توس��عه یافته و به کار برده شده اما برای ارزیابی 
پایداری ناپیوس��تگی ها همراه با تزریق گاز نیز مورد اس��تفاده قرار می گیرد 
]11[. هرچن��د روش ه��ای تحلیلی جه��ت ارائه تخمین اولیۀ بیش��ینه تنش 
قابل تحم��ل تزریق ب��رای تعیین جهت بحرانی گس��ل در مجموعه مخزن-

پوش سنگ مفید است اما روش های عددی ژئومکانیکی نشان می دهند که 
میدان تنش برجا طی تزریق ثابت نبوده و تزریق در طول زمان و مکان توسط 
تغییرات فشار منفذی مجموعه مخزن-پوش سنگ و هندسه ساختاری خاص 
میدان کنترل می ش��ود ]10و12[. بنابراین اگرچ��ه روش های تحلیلی برای 
تخمین تغییرات تنش در حالت کلی مفید است اما یك بررسی ژئومکانیکی 
عددی مي تواند برای بررس��ی جزئیات بیشتر تغییرات ناهمسان تنش القایی 
در داخل و اطراف محدوده تزریق مناس��ب تر باش��د ]1[. از مطالعات انجام 
شده در زمینه مدل سازی ژئومکانیکی مجموعه مخزن-پوش سنگ طی چند 
سال اخیر می توان به مطالعات روتکویچ در سال 2006 ]13[، صفدرخان در 
س��ال 2011 ]14[، بوقدان اورلیك و همکاران در س��ال 2011 ]15[، کانو و 
همکاران در سال 2013 ]2[ و رینالدی و روتکویچ در  سال 2013 ]3[ اشاره 

کرد.
در این پژوهش ابتدا مراحل مختلف مدل سازی ژئومکانیکی ناپیوستگی های 
موج��ود در مجموعه مخزن-پوش س��نگ مخازن نفتی ط��ی تزریق گاز و 
س��پس داده های مورد نی��از و نرم افزارهای مورد اس��تفاده در مدل س��ازی 
ژئومکانیکی تشریح شده است. همچنین اثر تغییرات فشار منفذی بر پایداری 
ناپیوستگی های مجموعه مخزن-پوش س��نگ همراه با معرفی عامل تمایل 

لغزش4، به عنوان شاخصی جهت پایداری ناپیوستگی ارائه شده است.

1- اثر فشار منفذی بر پايداری ناپيوستگی ها
بس��یاری از آزمون  های آزمایشگاهی مؤید این امرند که افزایش فشار سیال 
منفذی در سنگ  ها و ناپیوستگی  های آنها مقاومت سنگ  ها را کاهش داده 
 )Pf( و می  توانند سبب بروز گسیختگی ترد شوند. افزایش فشار سیال منفذی
منجر ب��ه کاهش تنش  های مؤثر σ'=σ-Pf می  ش��ود. تنش مؤثر نرمال مثبت 
)σn–Pf( دو قطعه تش��کیل  دهنده گسل را به یکدیگر می  فشارد و در مقابل 
حرکت لغزشی در امتداد س��طح گسل )که می  تواند با تنش برشی اعمالی 
)τ( در موازات گس��ل ایجاد ش��ود( مقاومت می  کند )شکل-1(و از این  رو 
افزایش فشار سیال منفذی مقاومت در برابر لغزش را کاهش می  دهد. نمودار 
موهر در ش��کل-1-ب تأثیرات افزایش فشار س��یال را بر پایداری گسل به 

تصویر می  کشد.
دای��ره موهر ابزار مناس��بی برای نمایش وضعیت تنش اس��ت ک��ه در واقع 
تفاض��ل بی��ن تنش اصلی بیش��ینه مؤث��ر )σ'1( و تنش اصل��ی کمینه مؤثر 
 )σ'3( را ب��ه تصوی��ر می  کش��د. بنابراین قط��ر دایره موهر تن��ش تفاضلی

 )σ1-σ3( را نشان می  دهد در حالی که اندازه بعد افقی آن به تنش  های مؤثر 
'σ1 و 'σ1 بستگی دارد.

افزایش فش��ار س��یال که تنش نرمال مؤثر را کاهش مي  دهد دایره موهر را 
به س��مت پوش شکست گس��ل منتقل می  کند. این اندازه  گیری معموالً در 
آزمایش��گاه و از طریق تعدادی آزمایش مقاومت برشی انجام می  شود. در 
واقع برخورد دایره موهر با پوش شکس��ت به  منزله لغزش گسل است و قبل 
از شکس��ت ماده سنگ نسبتاً مقاوم که پوش شکس��ت دارد اتفاق می  افتد 

]16و17[.
پوش فعالیت مجدد برای گسل را می    توان به  صورت کلی زیر نوشت ]18[:

نتقل مرا به سمت پوش شكست گسل دايره موهر  دهدش ميثر را كاهؤافزايش فشار سيال كه تنش نرمال م
 شود. در واقعانجام ميتعدادي آزمايش مقاومت برشي  و از طريقدر آزمايشگاه  معموالً گيرياندازه اين د.كنمي

مقاوم كه پوش  قبل از شكست ماده سنگ نسبتاً است ومنزله لغزش گسل با پوش شكست بهبرخورد دايره موهر 
  .]17و16[ افتداتفاق مي داردشكست 

  

  
  ) اثر افزايش فشار منفذي بر پايداري گسلهاي اعمال شده روي گسل (بتنش :(الف)1شكل 

  
  :]18[ صورت كلي زير نوشتتوان بهمجدد براي گسل را ميفعاليت پوش 
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است که برای گسل  هایی با چسبندگی کم ممکن است نتیجه پیوستگی بین 
سطوح زبر مقابل در گسل باشد. برای چسبندگی کم، مقاومت برشی ذاتی 
ناچیز اس��ت و لغزش زمانی اتفاق می  افتد که نسبت مقاومت برشی به تنش 

نرمال مؤثر برابر با ضریب اصطکاک استاتیکی گسل باشد ]18[:          

                                      )2(
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مقاوم كه پوش  قبل از شكست ماده سنگ نسبتاً است ومنزله لغزش گسل با پوش شكست بهبرخورد دايره موهر 
  .]17و16[ افتداتفاق مي داردشكست 

  

  
  ) اثر افزايش فشار منفذي بر پايداري گسلهاي اعمال شده روي گسل (بتنش :(الف)1شكل 

  
  :]18[ صورت كلي زير نوشتتوان بهمجدد براي گسل را ميفعاليت پوش 
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. براي چسبندگي كم، مقاومت برشي ذاتي ناچيز است و لغزش زماني اتفاق گسل باشددر  سطوح زبر مقابل
  :]18[ ثر برابر با ضريب اصطكاك استاتيكي گسل باشدؤافتد كه نسبت مقاومت برشي به تنش نرمال ممي
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می  شوند ]18[:
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ثر ؤهاي نرمال و برشي ماست. تنش ب-1-شكلاصطكاك استاتيكي برابر با شيب پوش شسكت گسل در  ضريب
شوند از روابط زير محاسبه مي يافتگي گسل بوده و در حالت دو بعديند تابعي از جهتؤثركه بر لغزش گسل م
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1 3 1 3 1 30.5 sin 2 & 0.5 0.5 cos 2                 )3(
 

 که در آن θ زاویه بین گسل و σ1 )شکل-1-الف( است. بنابراین تنش نرمال 
و برشی به θ وابسته هس��تند. از این رو وضعیت بعضی گسل ها برای لغزش 
مطلوب تر از سایر گسل هاست. جهت نسبی تانسور تنش برجا و گسل های 

از پیش موجود یکی از عوامل اساسی در تحلیل تمایل لغزش گسل است.
عامل تمایل لغزش )T( برای پایداری گسل توسط بسیاری از محققان مورد 
استفاده قرار می گیرد. این عامل با استفاده از نسبت تنش برشی به مقاومت 

برشی طبق رابطه-4 محاسبه می شود ]2[:

 
 رووابسته هستند. از اين θالف) است. بنابراين تنش نرمال و برشي به -1-شكل(1σزاويه بين گسل و  θدر آن  كه

هاي از . جهت نسبي تانسور تنش برجا و گسلستهاگسل سايرتر از ها براي لغزش مطلوبوضعيت بعضي گسل
  .است پيش موجود يكي از عوامل اساسي در تحليل تمايل لغزش گسل

  
تمايل  عاملگيرد. ) را براي پايداري گسل توسط بسياري از محققان مورد استفاده قرار ميTل تمايل لغزش (عام

  :]2[شود ) با استفاده از نسبت تنش برشي به مقاومت برشي به صورت زير محاسبه ميTلغزش (
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آيد. وقتي فشار منفذي طي تزريق گاز افزايش دست ميهب 3- رابطهتنش برشي و تنش نرمال در سطح گسل از 
لغزش برشي  از يك تجاوز كند Tيابد. اگر مقدار ) افزايش ميTتمايل لغزش ( عامليابد، مقاومت لغزش كم و مي

به Tاي اتفاق افتد. بنابراين هاي لرزهگيرد و ممكن است رخدادمي رلغزش قرا دهد، يا گسل در آستانهرخ مي
عنوان حد محتمل لغزش به 6/0شود و مقادير بيشتر از نظر گرفته مين شاخص پايداري در تزريق سيال درعنوا

  .]19و17و2[شود فرض مي
  
 سنگ مخازن نفتيهاي موجود در پوشسازي ژئومكانيكي ناپيوستگيختلف مدلمراحل م - 1

اقتصادي هم از ديدگاه سنگ و پارچگي پوشيك ديداز هم فشار بهينه تزريق ضروري است در عمليات تزريق 
ي كليدي بستگي دارد كه شامل خواص مكانيك چند عاملايمن باشد. تخمين اين فشار بهينه و ايمن عملياتي به 

هاي برجا و تغييرات در خواص سنگ مخزن مثل تخلخل، تراوايي، اشباع آب و سنگ، مقاومت سنگ، تنش
الزم هاي زير ، دادهاين عواملمنظور امكان تخمين دقيق است. به ي)(تنش القاي تغييرات تنش ناشي از تزريق

  :]20[ است
 نگارهاي پتروفيزيكي ديگرگردي موجود و چاهناهمسان عواملاه نگارهاي صوتي به همرچاه 

 ها)نگارهاي تصويري (جهت شناسايي شكستگيچاه 

 آزمون نشتيا  5آزمون ريزشكافLOT6 8تنش بسته شدن تركو  7فشار شكست حداقلدست آوردن ه(ب( 

 گيري فشار سازنداندازه 

 با  زيادنيكي سنگ و مقاومت سنگ، رابطه دماي هاي سنگي (خواص مكاروي مغزه شدههاي انجام آزمايش

                    )4(

تنش برشی و تنش نرمال در سطح گسل از رابطه-3 به دست می آید. وقتی 
فش��ار منفذی طی تزری��ق گاز افزایش می یاب��د، مقاومت لغزش کاهش و 
عامل تمایل لغزش افزایش می یابد. اگر مقدار T از یك تجاوز کند لغزش 
برش��ی رخ می دهد یا گسل در آس��تانه لغزش قرار می گیرد و ممکن است 

رخدادهای لرزه ای اتفاق افتد. بنابراین Tبه عنوان شاخص پایداری در تزریق 
سیال درنظر گرفته می شود و مقادیر بیشتر از 0/6 به عنوان حد محتمل لغزش 

فرض می شود ]2و17و19[.

1- مراح�ل مختلف مدل س�ازی ژئومكانيك�ی ناپيوس�تگی های موجود در 
پوش سنگ مخازن نفتی

در عملیات تزریق ضروري است فشار بهینه تزریق هم از دید یك پارچگی 
پوش س��نگ و هم از دیدگاه اقتصادی ایمن باشد. تخمین این فشار بهینه و 
ایمن عملیاتی به چند عامل کلیدی بستگی دارد که شامل خواص مکانیکی 
سنگ، مقاومت سنگ، تنش های برجا و تغییرات در خواص سنگ مخزن 
مثل تغییر در تخلخل، تراوایی، اش��باع آب و تغییرات تنش ناشی از تزریق 
)تنش القایی( است. به منظور امکان تخمین دقیق این عوامل، داده های زیر 

الزم است ]20[:
 چاه نگارهای صوتی به همراه عوامل ناهمسان گردی موجود و چاه نگارهای 

پتروفیزیکی دیگر
 چاه نگارهای تصویری )جهت شناسایی شکستگی ها(

 آزمون ریزشکاف5 یا آزمون نشتLOT 6 )به دست آوردن فشار شکست 
حداقل7 و تنش بسته شدن ترک8(

 اندازه گیری فشار سازند
 آزمایش های انجام شده روی مغزه های سنگی )خواص مکانیکی سنگ و 
مقاومت سنگ، رابطه دمای زیاد با تراوایی در کنار آزمایش های رایج روی 
مغزه( برای س��نگ مخزن و پوش س��نگ و مقاومت برش��ی پوش سنگ از 

عوامل مهم مورد نیاز است.
داده ه��ای حاصل از ای��ن منابع جهت تخمین تنش ه��ای القایی و تغییرات 
مقاومت س��نگ )ناش��ی از تزریق( با داده های مدل س��ازی ژئومکانیکی-

مخزنی توأم9 و ادغام می شوند. این تغییرات در نهایت برای تعیین شکست 
برشی یا شکست کششی در پوش سنگ استفاده مي شوند. روند کامل برای 
ادغام داده ها از منابع مختلف در شکل هاي-2و3 ارائه  شده است. این روند 

  2   روند مدل سازی ژئومکانیکی مجموعه مخزن-پوش سنگ ]21[

سنگ يكي از سنگ. مقاومت برشي پوشهاي رايج روي مغزه) براي سنگ مخزن و پوشتراوايي در كنار آزمايش
 است.مهم مورد نياز  عوامل

هاي القايي و تغييرات مقاومت سنگ (ناشي از تزريق) با تخمين تنشجهت هاي حاصل از اين منابع داده
براي تعيين شكست  . اين تغييرات در نهايتشوندادغام مي و 9توأم مخزني-سازي ژئومكانيكيهاي مدلهداد

 درها از منابع مختلف روند كامل براي ادغام داده شوند.ميسنگ استفاده برشي يا شكست كششي در پوش
  ه است.طور خالصه توضيح داده شداين روند در ادامه به .آورده شده است 3و2-هايشكل

  

  
  ]21[سنگپوش-سازي ژئومكانيكي مجموعه مخزن: روند مدل2شكل

  

مدل سازی گسل ها و
 شکستگی ها

تفسیر و تطبیق نگارها
طراحی تصویرهای 

واردکردن داده هاسطحی

بررسی پیشینه ای

شبیه سازی سه بعدی
جریان، شیمیای و 

ژئومکانیکی مدل سه بعدی 
زمین شناسی

اختصاص خواص 
سفره ها و مخزن

  3   دســته بندی اجزای الزم در فرآیند ســاخت یک مدل ژئومکانیکی 
مجموعه مخزن-پوش سنگ ]22-25[

  
  ]22- 25[سنگپوش-نمدل ژئومكانيكي مجموعه مخزيكبندي اجزاي الزم در فرآيند ساخت: دسته3شكل

 
  بعديمكانيكي يك ساخت مدل - 1-1

براي حداقل سه چاه  10مدل مكانيكي يك بعديهاي مربوطه، قدم اول ساختن يك دست آوردن دادههبعد از ب
صورت يك  ها را بهخواص مكانيكي ضروري سنگ، مقاومت سنگ و تنش D MEM-1. مدل استخارج از مركز 

نگارهاي تصويري، آزمون فشار . چاه]21[دهد نگار ارائه ميبا وضوح مقياس چاه و نيمرخ در امتداد محور چاه
D-1 كردن مدل  11كاليبره هاي مغزه برايآزمايششكست حداقل يا آزمون شكست هيدروليكي، فشار سازند و 

MEM .ضروري است  
  
  بعدي ژئومكانيكيبعدي به مدل سهتوسعه مدل يك -2- 1

خواص  ي،سرعت صوت سه بعد بودندر دسترس  در صورت، D MEM-1بسته كردن مدل بعد از يك بار هم
هاي اين مدل شامل ويژگي. دشوشناسي براي كل محدوده مورد مطالعه توزيع ميسنگ در يك مدل زمين

مدل سه . سپس يك ]21[هاي موجود در اين منطقه است ها و گسلشكستگي همه و سيشناساختاري زمين
پوشاند. اين مدل سه بعدي شامل شود را مياي كه پروژه در آن انجام ميكل منطقه، 12بعدي مكانيكي زمين

 أثيرهاي اطراف تا فاصله مناسب (براي حذف تي زيرين مخزن و سنگهامخزن، روباره تا سطح زمين، اليه
گيرد انجام مي نخوردههاي برجاي دستها براي مدل اوليه ساخته شده بر مبناي تنش. بررسي تنشاستمرزها) 

در  ،(D MEM-1)بعدي (مدل قبل از هر برداشت و تزريق). اين مدل تنش با استفاده از نيمرخ تنش در مدل يك

داده های حفاریداده های چاه نگاریداده های تصحیح کننده

مدل مکانیکی زمین

تحلیل مدل و بررسی نتایج

داده های لرزه ای

خواص االستیكفشار منفذیوضعیت شناسیجهت تنش

XLOT ،میکروفرک
آزمایش مغزه ها

فشار کل

مشخصات 
مقاومتی سنگ

گسل مرز 
سازندها

مقاومت عمقی
 گاما ری 

کلیپرهای چندبازویی جهت دار 
چگالی ظاهری

گزارش های چاه اکتشافی 
بررسی جهت داری 

منحنی های عمق-زمان 
وزن گل، سیال حفاری

مقاطع عرضی دوبعدی
تفسیر ساختاری

نقشه های
روابط عمق و زمان
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در ادامه به طور خالصه تشریح می شود. 

1-1- ساخت مدل  مكانيكی يك بعدی
بع��د از به دس��ت آوردن داده ه��ای مربوط��ه، قدم اول س��اختن یك مدل 
مکانیک��ی یك بعدی10 برای حداقل س��ه چاه خارج از مرکز اس��ت. مدل 
D MEM-1 خواص مکانیکی ضروری س��نگ، مقاومت سنگ و تنش ها 

را ب��ه صورت یك نیمرخ در امتداد محور چاه و با وضوح مقیاس چاه نگار 
ارائه می دهد ]21[. چاه نگارهای تصویری، آزمون فشار شکست حداقل یا 
آزمون شکست هیدرولیکی، فشار سازند و آزمایش های مغزه برای کالیبره 

کردن11 مدل D MEM-1 ضروری است.

1-2- توسعه مدل يك بعدی به مدل سه بعدی ژئومكانيكی
بعد از یك بارهمبس��ته کردن مدل D MEM-1، در صورت در دس��ترس 
بودن سرعت صوت س��ه بعدي، خواص سنگ در یك مدل زمین شناسی 
برای کل محدوده مورد مطالعه توزیع می شود. این مدل شامل ویژگی های 
ساختاری زمین شناسی و همه شکستگی ها و گسل های موجود در این منطقه 
اس��ت ]21[. سپس یك مدل سه بعدی مکانیکی زمین12، کل منطقه ای که 
پروژه در آن انجام می ش��ود را می پوشاند. این مدل سه بعدی شامل مخزن، 
روباره تا س��طح زمین، الیه های زیرین مخزن و سنگ های اطراف تا فاصله 
مناس��ب )برای حذف تأثیر مرزها( است. بررس��ی تنش ها برای مدل اولیه 
ساخته ش��ده بر مبنای تنش های برجای دست نخورده انجام می گیرد )مدل 
قبل از هر برداش��ت و تزریق(. این مدل تنش با اس��تفاده از نیمرخ تنش در 
مدل یك بعدی )D MEM-1(، در طول مسیر هر چاه خارج از مرکز کالیبره 

می شود ]21[.

1-3- توأم سازی13 مدل ژئومكانيك – مخزنی
به منظور بررس��ی تغییرات کّم��ی تنش های برجای ناش��ی از تزریق باید 
از مدل س��ازی ژئومکانیکی-مخزنی توأم ش��ده اس��تفاده کرد. برای هر 
سناریوی تزریق، تغییرات دما )ΔT ( و فشار ) ΔP( در یکی از نرم افزارهای 
شبیه ساز مخزن مانند ECLIPSE یا TOUGH2D محاسبه می شود. متناظر با 
هر تغییر در فشار و دمای مخزن، تغییرات در تنش ها ) Δσ( و کرنش های 
حجمی )ΔЄ (، تخلخل )ΔØ ( و تراوایی )ΔK) در یك نرم افزار شبیه ساز 
ژئومکانیکی مانند   VISAGEکه مبتنی بر المان محدود س��ه بعدی است 
یا ABAQUS و FLAC محاسبه می شوند. مقادیر ΔØ و Δk برای محاسبه

ΔP وΔTجدید به نرم افزار شبیه ساز مخزن )ECLIPSE و TOUGH2D( بازگشت داده 

می ش��وند. توأم س��ازی مدل ژئومکانیك–مخزن برای شبیه ساز هم زمان 
TOUGH-FLAC در شکل- 4 نشان داده شده است ]20و14[.

در مرحله نخس��ت برای انجام طرح تزریق پیش��نهادی معموالً مدل سازی 
ژئومکانیکی-مخزنی توأمان انجام می شود. در مرحله بعد حالت تنش های 
جدید به دست آمده و با معیارهای شکست کششی، برشی و دیگر حاالت 
شکست ترکیبی مقایسه می شود. از مسیر تنش و کرنش های محاسبه شده، 
برای تخمین امکان وقوع و محل شکست های مکانیکی در پوش سنگ اولیه 
استفاده می کنند و در صورتی که هر نوع گسل اصلی نیز در منطقه موجود 

باشد امکان فعالیت مجدد آن در این مرحله بررسی می شود ]20و14[.
شایان ذکر است که داده های لرزه ای چهاربعدی14 برای اعتبارسنجی مدل 

توأمان ژئومکانیك-مخزن طی زمان مفید است.
 

1-4- مدل سازی گسل های منطقه
اغلب مس��ائل ژئومکانیکی مربوط به اثرات متقابل ساختارهای خاک 
)نظیر مباحث تحلیل پایداری( با المان های مش��ترک انجام می ش��ود. 
برای مثال قابوسی و همکاران ]27[ استفاده از جابه جایی نسبی به عنوان 
درجه آزادی مس��تقل در المان سطح مشترک جهت مدل سازی درزه 

  5    فرآیند ساخت یک مدل ژئومکانیکی ]28[

و  دههاي گستركرنش تحقيقات و فعاليت-منظور بررسي و مطالعه اندركنش ژئومكانيكي و تعيين تغييرات تنشبه
سنگ پوش- مجموعه مخزن تغييرات ژئومكانيكي تا پيوستگي شدههاي ژئومكانيكي انجام متمركزي روي فرآيند

 دهند.دقيق را نشان مي ژئومكانيكيالزم جهت يك بررسي نمايي كلي از مراحل  4و3-هايشكل. نمايديد أيرا ت
هاي شود. همچنين آزمونتعيين ميسنگ پوش-هاي برجا در مخزندر اين راستا خواص ژئومكانيكي و تنش

فشار آستانه تزريق را  ،سازي عدديسنجي برجا و مدلهاي تنشآزمايشگاهي ژئومكانيكي، آناليز الگ، آزمون
ي كه براي تعيين ايهاسري مجموعه اطمينان حاصل شود. آزمايشپارچگي سركنند تا از يكمشخص مي

محوره، و سه محورهواند شامل: آزمايش مقاومت فشاري تكتالزم است مي يمقاومتي و االستيك متغيرهاي
پذيري منافذ، نفوذپذيري وابسته به تنش و هاي خواص االستيك استاتيكي و ديناميكي، قابليت تراكمآزمايش

هاي با درزه طبيعي سرعت امواج برشي و فشاري در سطح تنش مقاومت و آزمايش برشي مستقيم روي مغزه
سازي ژئومكانيكي باشد. مراحل ضروري كه در يك مدلها مكانيك سنگي ناپيوستگي يمتغيرهاجهت تعيين 

  .]28[آورده شده است  4-شكلبايد رعايت شود در 

  
  ]28[: فرآيند ساخت يك مدل ژئومكانيكي 5شكل

  
  هاسازي ژئومكانيكي ناپيوستگينياز براي مدل هاي موردداده -2

هاي در ه. همچنين اگر داداستسازي محيط مدلهاي واقعي از ژئومكانيكي دقيق نيازمند داده ساخت يك مدل
سازي تري از مدلتوان نتايج دقيقباشند ميموجود اندازه كافي براي ساخت مدل ژئومكانيكي دسترس به

مقایسه واقعی برای پیش بینی ها، روش های به روز،  فرآیند بهینه تزریق

مقایسه، یکبارچگی پوش سنگ، فعالیت  مجدد ناپیوستگی ها، مدیریت ریسك

پیش بینی رفتار پوش سنگ و مخزن مانند اتساع برشی، گسترش حجمی، و یا نشست

فشار سازند، تنش های برجا)نگارها، تست های تزریق(، ناپیوستگی ها، نگاربرداری

پارامترهای کلیدی: نفوذ پذیری، فشار آستانه، پارامترهای مقاومتی و االستیك

مرور مطالبزمین شناسی، لرزه ای ژئومکانیك، نگارها، فرآیند بازیافت ثانویه)EOR(، ثبت های چاه

آزمونهای آزمایشگاهی

ویژگیهای برجا 

بررسی و تفسیر

مدل سازی عددی

کنترل سطحی و برجا

  4   نمایــی از توأم ســازی مــدل ژئومکانیک–مخزن برای شبیه ســاز 
]26[ TOUGH-FLAC

  
 ]TOUGH-FLAC ]26ساز مخزن براي شبيه–سازي مدل ژئومكانيك: نمايي از توأم4شكل 

  هاي منطقهسازي گسلمدل - 1-4
هاي تحليل پايداري) با المان مسائل ژئومكانيكي مربوط به اثرات متقابل ساختارهاي خاك (نظير مباحث اغلب

عنوان درجه آزادي جايي نسبي بهاستفاده از جابه ]27[ قابوسي و همكاران شود. براي مثالمشترك انجام مي
 بندي كه توسط پانده و شارمااز فرمول گيريسنگ با بهره سازي درزهمدل جهتمستقل در المان سطح مشترك 

و چرخش لبه به لبه خطي را  هاي صلبي كه اجازه بازشدگي، لغزشييد كردند. بلوكأرا تبود ارائه شده  ]27[
هاي سنگ در مقايسه جاييكه جاب دار، محليهاي درزهدهند براي تحليل پايداري مغارهاي حفرشده در سنگمي

هاي المان آغازخاك در -اندركنش سازهسازي د. براي شبيهنشواغماض است پيشنهاد ميها قابلجايي درزهبا جاب
با هدف  . اخيراًگرديدهاي بدون ضخامت جايگزين المان باتوسط محققان ديگر  كه بعداً نازك پيشنهاد شد اليه

 يكديگرجايي از كه هر دو عامل تنش و جاب يك رويكرد تماسي مركب در حالي ،تعديل تنش روي سطح مشترك
  .]27[عمق توسعه داده شده است هاي كمشوند براي گسلمجزا مي

بستگي  مقياس فرآيندطبيعت تماس و كار رفته در بررسي رفتار مكانيكي سطح مشترك به قوانين بنيادي به
سازي نزديك به شدگي براي شبيهو نرم شدگيهاي پالستيسيته پيچيده شامل زبري، اتساع، سختمدلدارد. 

معيار مقاومت  كه در مقياس بزرگ عموماً در حالي ند.اسنگي در مقياس كوچك ارائه شدههاي واقعيت درزه
  .]27[شود تعريف تنش برشي بيشينه ترجيح داده مي جهتكولمب -موهر

 FLAC وارد کردن داده های

)خواص، مرزیندی و شرایط اولیه(
 TOUGH وارد کردن داده های

)خواص، مرزیندی و شرایط اولیه(

ایجاد شبکه بندی 

TOUGH  بدون FLAC اجرا کردن شبیه سازیFLAC  بدون TOUGH اجرا کردن شبیه سازی

TOUGH- FLAC آماده کردن شبیه ساز همزمان

TOUGH- FLAC اجرا کردن شبیه ساز همزمان

FLAC3D دادهای خروجیTOUGH دادهای خروجی

ایجاد شبکه بندی 

FLAC3DTOUGH
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س��نگ با بهره گیري از فرمول بندی که توسط پانده و شارما ارائه شده 
بود را تأیید کردند ]27[. بلوک های صلبی که اجازه بازشدگی، لغزش 
و چرخش لبه به لبه خطی را می دهن��د برای تحلیل پایداری مغارهای 
حفرش��ده در س��نگ های درزه دار )محلی که جابجایی های سنگ در 
مقایس��ه با جابجایی درزه ها قابل اغماض است( پیشنهاد می شوند. برای 
شبیه س��ازی اندرکنش س��ازه-خاک در آغاز المان ه��ای الیه نازک 

پیش��نهاد شد که بعداً توسط محققان دیگر با المان های بدون ضخامت 
جایگزین گردید. اخیراً با هدف تعدیل تنش روی سطح مشترک، یك 
رویکرد تماس��ی مرکب برای گسل های کم عمق )در حالی که هر دو 
عامل تنش و جابجایی از یکدیگر مجزا می ش��وند( توس��عه داده شده 

است ]27[.
قوانین بنیادی به کار رفته در بررس��ی رفتار مکانیکی س��طح مشترک 
به طبیعت تماس و مقیاس فرآیند بس��تگی دارد. مدل های پالستیسیته 
پیچی��ده ش��امل زبری، اتس��اع، سخت ش��دگی و نرم ش��دگی برای 
شبیه س��ازی نزدیك به واقعیت درزه های سنگی در مقیاس کوچك 
ارائه ش��ده اند. در حالی که در مقیاس ب��زرگ عموماً معیار مقاومت 
موهر-کولمب جهت تعریف تنش برشی بیشینه ترجیح داده می شود 

.]27[
به منظور بررس��ی و مطالعه اندرکنش ژئومکانیکی و تعیین تغییرات تنش-

کرن��ش تحقیقات و فعالیت های گس��ترده و متمرک��زي روی فرآیندهای 
ژئومکانیکی انجام شد تا پیوستگی تغییرات ژئومکانیکی مجموعه مخزن-

پوش سنگ را تأیید نماید. شکل هاي-3و4 نمایی کلی از مراحل الزم جهت 
یك بررس��ی ژئومکانیکی دقیق را نش��ان می دهند. در این راس��تا خواص 
ژئومکانیکی و تنش های برجا در مخزن-پوش سنگ تعیین می شود. همچنین 
آزمون های آزمایشگاهی ژئومکانیکی، آنالیز الگ، آزمون های تنش سنجی 
برجا و مدل س��ازی عددی، فش��ار آستانه تزریق را مش��خص می کنند تا از 
یك پارچگی سراس��ری مجموعه اطمینان حاصل ش��ود. آزمایش هایی که 
برای تعیین متغیرهاي مقاومتی و االستیکي الزم است می تواند شامل آزمایش 
مقاومت فشاری تك محوره و س��ه محوره، آزمایش های خواص االستیك 
استاتیکی و دینامیکی، قابلیت تراکم پذیری منافذ، نفوذپذیری وابسته به تنش 
و سرعت امواج برشی و فش��اری در سطح تنش مقاومت و آزمایش برشی 
مستقیم روی مغزه های با درزه طبیعی جهت تعیین متغیرهاي مکانیك سنگی 
ناپیوستگی ها باشد. مراحل ضروری که در یك مدل سازی ژئومکانیکی باید 

رعایت شوند در شکل-5 آورده شده اند ]28[.

2- داده  های مورد نياز برای مدل  سازی ژئومكانيكی ناپيوستگی  ها
س��اخت یك مدل ژئومکانیکی دقی��ق نیازمند داده  ه��ای واقعی از محیط 
مدل  س��ازی است. همچنین اگر داده  های در دس��ترس به  اندازه کافی برای 
ساخت مدل ژئومکانیکی موجود باشند می  توان نتایج دقیق  تری از مدل  سازی 
ژئومکانیکی به  دس��ت آورد. عالوه بر این می  توان نتایج مدل  س��ازی انجام 
ش��ده را با داده  های واقعی گزارش شده مقایس��ه کرد و اصالحات الزم را 
مدل  سازی انجام داد. از این رو فهرست داده  های مورد نیاز برای انجام یك 

مدل  سازی دقیق در جدول-1 ارائه شده است.

اطالعات عمومی 
دیگر منابعنگارهای مرجعخواص

ساختار مكانیكی
اشعه گاما، چگالی، 

مقاومت ویژه، سرعت 
)vp( موج فشاری

ریزه حفاری  ها، 
ساختمان دنبال الیه

)pp( مقاومت ویژهفشار منفذی ،Vp
آزمونیكپارچگی 

 ،RFT1 سازند، آزمون
MDT3 ،DST2

)σv( خرده برش  هاچگالی بالكفشار روباره

جهت تنش
قطرسنجی4 

چندبازویی، نگارهای 
تصویری

نقشه  های ساختاری، 
داده  های لرزه  ای 

سه  بعدی

)σh( تنش افقی حداقل
Vp، سرعت موج 
برشی )vs(، ابزار 

تنش  سنجی

 ، LOT5 تست ،Pp
 ،LOT تست گسترشی

میكرو شكاف، تست 
HFT6، داده  های 

محلی، گزارش حفاری 
روزانه

تنش افقی 
)σH(نگارهای چاهحداکثر

Pp، σh، مقاومت 
سنگ، داده  های میدان، 

مدل تنش چاه

متغیرهاي االستیك 
 ،)E( مدول یانگ(
 ،)G( مدول برشی
))ν( ضریب پواسون

VP، VS، چگالی بالك

داده  های میدان، 
آزمون  های 

آزمایشگاهی روی 
مغزه  ها

متغیرهاي مقاومتی 
سنگ )تنش فشاری 
 ،)UCS( غیرمحصور

زاویه اصطكاک((

VP، VS، چگالی بالك، 
ساختار مكانیكی

داده  های میدان، 
آزمون  های 

آزمایشگاهی روی 
مغزه  ها، حفرها

تصاویر چاه، کلیپرهای مكانیسم  های شكست
گزارش  های روزانهچند بازویی 

خواص ناپیوستگی  ها 
 ،)Kn( سختی  نرمال(
 ،)KS( سختی برشی
 ،)θ(زاویه اصطكاک

 ،)ψ(زاویه اتساع
)C(چسبندگی

VP، VS ، داده  های 
لرزه  ای سه  بعدی

آزمون  های 
آزمایشگاهی روی 
مغزه  های گرفته 

شده از ناپیوستگی  ها، 
مدل  سازی 
ناپیوستگی  ها

  1    داده  های استفاده شده برای ساخت یک مدل و تعدیل كردن 
آن ]25-22[.
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3- نرم افزارهای مورد استفاده در مدل  سازی ژئومكانيكی
توده  س��نگ اغل��ب به  ش��کل ناهمگ��ن و دربرگیرن��ده بدن��ه س��نگ و 
ناپیوستگی  هاست. توده  سنگ  ها ممکن است در محیط  های پیچیده15 مانند 
محیط  های مکانیکی، هیدرولیکی و میدان  های حرارتی و حالت توأمان آنها 
باشند. مطالعه فرآیند هم  زمان گرمایی-هیدرولیکی-مکانیکی )THM( کلید 
اصلي درک رفتار فیزیکی پیچیده در توده  سنگ  هاست. در دهه  های گذشته 
پیشرفت چشم  گیری در زمینه فرآیند هم  زمان THM در محیط زمین  شناسی 
توسط برنامه  های کامپیوتری رخ داده است. براساس تئوری بایوت، چندین 
شبیه  ساز مانند THAMES )اهنیشی و همکاران 1996(، MOTIF ) گواناسن 
و چ��ان 1995(، FRACON )نگوی��ن1996( و ROCMAS )نوریش��د و 
همکاران 1984( توسعه داده ش��د. شبیه  سازهای دیگر مانند FEMH  )باور 
)وان��گ   GeoSys/Rockflow  ،)1995 )کوه��ل    FRACTure  ،)1990
2007 (،GEOCRACK  )سئونس��ون 1997( نی��ز عموم��اً در زمینه انرژی 
زمین  گرمای��ی سنگ-خش��ك-گرم کاربرد دارند. بعض��ی کدهای رایج 
 UDEC ،)1996 ایسرالسون(  FLAC،)1996 برگس��ون( ABAQUS مانند
)ایسرالس��ون 1996( در مکانیك خاک و س��نگ کارب��رد دارند. در زمینه 
مکانیك خاک COMOASS )توماس 1995( و CODE-BRIGHT )الیوال 
1994( برای شبیه  سازی هم  زمان جریان سیال دوفازی )گاز و سیال( و رفتار 
ترمومکانیکی در خاک تقریباً اشباع شده و سیال چندفازی ایزوترمال آب 
ش��ور و گاز در محیط  های نمکی به  کار می  روند. TOUGH2 که در س��ال 
1999 توسط پروس و همکاران توسعه داده شد یك روش عددی مناسب 
برای شبیه  س��ازی شرایط غیرایزوترمال جریان چندفازی است. روتکویچ و 
تسانگ )2002( و روتکویچ و همکاران )2002( پیشگامان این روش توسط 
هم زمان  سازی TOUGH2 و FLAC3D برای مدل  سازی جریان سیال، انتقال 

حرارت و ژئومکانیك بودند ]29[.
کدها و روش  های عددی ذکر شده در باال برای مدل  سازی هم  زمان فرآیند 
THM هس��تند. در هر حال توانایی مدل  سازی رفتار ناپیوستگی و غیرخطی 

در توده  س��نگ ش��امل گس��ترش ترک تحت جریان چندفازی و شرایط 
غیرایزوترم��ال، هنوز نیاز به  تقویت دارد. توده  س��نگ  های  ناهمس��ان  گرد 
اغل��ب دربرگیرنده مواد مختل��ف، درزه  ها و شکستگی  هاس��ت. در چنین 
شرایطی رفتار توده  سنگ می  تواند با هم  زمان کردن فرآیند THM ناپیوسته 

و غیرخطی باشد. بنابراین نیاز به یك مدل عددی مناسب که بتواند به  اندازه 
کافی نش��ان  دهنده ناهمسانی و رفتار ناپیوسته سنگ بوده و فرآیند شکست 
را تحت هم  زمان  سازی شرایط THM شبیه  سازی کند، ضروری است ]29[.

نتيجه گيری
تزریق گاز در مخزن باعث تغییر در فشار منفذی محیط تزریق می  شود 
که این امر می  تواند س��بب تغییر در میدان تنش برجا، فعال  شدن مجدد 
ناپیوس��تگی  ها، ایجاد ناپیوستگی  های جدید، وقوع رخدادهای لرزه  ای 
و کاهش ظرفیت تراوایی پوش  س��نگ ش��ود. وقتی فش��ار منفذی طی 
تزریق گاز افزایش می  یابد مقاومت لغزش کاهش و عامل تمایل لغزش 
)T( افزایش می  یابد. اگر مقدار T از یك تجاوز کند لغزش برشی رخ 
می  دهد یا گسل در آستانه لغزش قرار گرفته و ممکن است رخدادهای 
لرزه  ای اتفاق بیافت��د. بنابراین T به  عنوان ش��اخص پایداری در تزریق 
س��یال در نظر نمی گیرن��د و مقادیر بیش��تر از 0/6 به  عنوان حد محتمل 
لغزش فرض می  شود. اگر چه روش  های تحلیلی برای تخمین تغییرات 
تنش در حالت کلی مفید اس��ت اما یك بررس��ی ژئومکانیکی عددی 
ممکن اس��ت برای بررسی جزئیات بیش��تر تغییرات ناهمسان تنش رخ 
داده در داخل و اطراف محدوده تزریق مناسب باشد. فشار بهینه تزریق 
در عملیات تزریق باید از دیدگاه یك  پارچگی پوش  سنگ و همچنین 
از نظر اقتصادی ایمن باش��د. تخمین این فشار بهینه و ایمن عملیاتی به 
چندین عامل کلیدی از جمله خواص مکانیکی سنگ، مقاومت سنگ، 
تنش  های برجا و تغییرات در خواص س��نگ مخزن )تخلخل، تراوایی، 
اش��باع آب( و تغیی��رات تن��ش القایی ناش��ی از تزریق بس��تگی دارد. 
ساخت یك مدل ژئومکانیکی، دقیق نیازمند داده  های واقعی از محیط 
مدل  سازی است. همچنین توأم  سازی مدل  سازی مخزنی-ژئومکانیکی، 
معادالت االس��تیك منفذی و دینامیك س��یال را به  طور هم زمان برای 
تعیین مقادیر مجهول فش��ار منفذی و جابجایی محیط به  کار می  گیرد. 
همچنین اگر داده  های کافی برای س��اخت م��دل ژئومکانیکی موجود 
باشد نتایج دقیق  تری از مدل  س��ازی ژئومکانیکی به  دست خواهد آمد. 
عالوه بر این می  توان نتایج مدل  س��ازی را ب��ا داده  های واقعی گزارش 

شده مقایسه کرده و اصالحات الزم را روی مدل  سازی انجام داد.
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