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کاربردها و فرآیند شبیهسازی کوپل مدل ژئومکانیک و دینامیکی مخزن
مسلم مرادی* ،مرکز رشد واحدهای فنآور نفت     رضا شاهعلیپور ، 1شرکت توسعهی پترو ایران

شبیهســازی کوپــل مــدل ژئومکانیکــی و دینامیکــی مخــزن در راســتای مدیریــت بهین ـهی مخــازن
هیدروکربنــی امــری بســیار مهــم و ضــروری اســت .نتایــج ایــن شبیهســازی در مقیــاس چــاه ،مخــزن
و میــدان جهــت بهینهســازی طراحیهــا و عملیــات ،کاهــش هزینههــا و خســارات احتمالــی و
در نهایــت بهبــود شــرایط تولیــدی مفیــد خواهنــد بــود .پــس از یکپارچهســازی بســتر مدلهــای
اســتاتیکی و دینامیکــی در محیــط نرمافــزاری مثــل پتــرل ،فشــارهای منفــذی از مــدل دینامیکــی
گرفتــه کالیبــره میگردنــد و بهعنــوان اولیــن متغیرهــا در مــدل کوپــل ژئومکانیکــی اســتفاده خواهنــد
شــد .فرآینــد مدلســازی ژئومکانیــک جهــت اجــرای کوپــل بــا مــدل دینامیکــی ،بهترتیــب شــامل
ســاخت گریدهــای ژئومکانیــک ،وارد کــردن مــدل ســاخت توابــع و جنــس مــواد جهــت حــل
معــادالت ژئومکانیکــی ســنگ ،توزیــع خــواص ژئومکانیکــی و متغیرهــای مخزنــی ،مدلســازی
ناپیوســتگیها مثــل گســلهها و شــکافها ،تعریــف شــرایط اولی ـهی ژئومکانیکــی مخــزن ،تعریــف
شــرایط مــرزی و در نهایــت تعریــف ســناریوهای شبیهســازی بــرای کوپــل ژئومکانیــک مخــزن
اســت .ســپس بــا توجــه بــه نحــوهی کوپــل مــورد نظــر اعــم ازیــک جانبــه ،تکرارشــونده (دوجانبــه)
و  ،...شبیهســاز ژئومکانیکــی بــه حــل عــددی معــادالت پرداختــه و فرآینــد کوپــل را بــا ارائــهی
نتایــج هــر مرحلــه کامــل میکنــد .در پژوهــش حاضــر کاربردهــای نتایــج مــدل کوپــل ژئومکانیکــی
و فرآینــد مدلســازی آن بــر اســاس ماژولهــای نرمافــزار پتــرل شــامل ژئومکانیــک (PETREL
 )RGو همچنیــن شبیهســاز ژئومکانیکــی ویســاج ( )VISAGEتشــریح میگــردد.

ژژئومکانیــک بهعنــوان دانشــی چندرشــتهای یکــی از مهمتریــن
نقشهــای مدیریــت مخــزن را ایفــا میکنــد .در میادیــن نفــت و گاز،
علومــی مثــل مکانیــک ســنگ ،زمینشناســی ،تکتونیــک ،پتروفیزیــک
و رشــتههای مهندســی مثــل مهندســی حفــاری و مهندســی مخــزن
بیشــترین ســهم را در ورودی و مطالعــات ژئومکانیکــی دارنــد .ایــن
دانــش بــا وجــود پیشــرفتهای گســترده در بهکارگیــری در میادیــن
نفــت و گاز جهــان ،هنــوز در فرآیندهــای اکتشــاف ،توســعه ،بهــره
بــرداری و حتــی تــرک مخــزن در میادیــن كشــورمان از جایــگاه
مطلوبــی برخــوردار نیســت.
گســترهی فعالیــت ژئومکانیــک اولیــن فعالیتهــای اکتشــافی ،توســعه،
بهرهبــرداری (بهویــژه عملیــات بهبود/ازدیــاد برداشــت) و ســپس
تــرک مخــزن را شــامل میشــود و کلیــد حــل بســیاری از مشــکالت
اعــم از افزایــش هزینــه ،کاهــش بــازده و ســرعت اجــرای عملیــات،
ضریــب بازیافــت کــم و ...اســت کــه در نهایــت میتوانــد بــا کاهــش
هزینههــا و بهبــود شــرایط تولیــدی و ضریــب بازیافــت نهایــی ،موجــب
*
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واژگان کلیدی:

ژئومکانیک ،مدل کوپل ژئومکانیکی
و دینامیکی مخزن ،مدل چهار بعدی
ژئومکانیکی ،شبیهساز ژئومکانیک،
توزیع تنش و کرنش

افزایــش ارزش خالــص فعلــی 2پــروژه گــردد.
غایــت مطالعــات ژئومکانیکــی زمانــی اســت کــه مــدل ســهبعدی
ژئومکانیــک بــا مــدل دینامیــک مخــزن کوپــل شــده و بــر اســاس
ســناریوهای از پیــش تعییــن شــده ،متغیرهــای ژئومکانیکــی مخــزن در
طــول تخلی ـهی مخــزن محاســبه میشــوند .مــدل کوپــل ژئومکانیکــی
مخــزن ،مبنــای کمکــی بســیار مناســب بــرای تصمیمگیــری
فعالیتهــای آتــی مخــزن و اجــرای هــر نــوع ســناریوی بهبود/ازدیــاد
برداشــت اســت .واضــح اســت كــه اهمیــت مــدل کوپــل ژئومکانیکــی
بســیار بیشــتر از مــدل یکبعــدی و ســهبعدی ژئومکانیکــی اســت و
جهــت کاهــش هزینههــا ،مخاطــرات و ریســک توســعه میتوانــد
مؤثرتــر از دو مــدل اخيرالذكــر واقــع گــردد .اهمیــت اجــرای مطالعــات
کوپــل ژئومکانیکــی بــه انــدازهای اســت کــه در برخــی کشــورها
مثــل کانــادا ،بــدون انجــام مطالعاتــی ماننــد شکســتگی پوشســنگ،
مجــوز توســعه و بهرهبــرداری از هیــچ میــدان هیدروکربنــی صــادر
نمیشــود .بنابرایــن تأثیــر مطالعــات ژئومکانیکــی در ابعــاد مختلــف
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فنــی ،اقتصــادی ،زیســتمحیطی و  ...در فرآیندهــای بهرهبــرداری از
میادیــن نفــت و گاز امــری اجتنابناپذیــر اســت.
 -1کاربردهای کوپل مدل ژئومکانیکی و دینامیکی مخزن

امــروزه ثابــت شــده کــه کوپــل مــدل ژئومکانیکــي بــا مــدل دینامیکــی
مخــزن میتوانــد امــکان پیشبینیهــای دقیقتــر مقــدار ذخیــره و
تولیــد ســیال هیدروکربنــی را فراهــم نمایــد .عــاوه بــر آنکــه امــكان
تعييــن تغییــر خصوصیــات ســنگ مخــزن و عوامــل ژئومکانیکــی مؤثــر
بــر تولیــد نيــز وجــود دارد .بنابرایــن ســاخت مــدل کوپــل ژئومکانیکــی
متناســب بــا ســناریوهای برنامهریــزی شــده ،بهبــود و تصحیــح 3ویــژهای
بــرای تحلیــل شــرایط اســتاتیکی و دینامیکــی مخــزن خواهــد بــود و
عــاوه بــر کاهــش هزینههــا و خســارات احتمالــی ،موجــب تصحیــح و
ارتقــاء ســناریوهای برنامهریــزی توسعه/بازتوســعهی مخــزن میگــردد.
ایــن امــر در نهایــت منتــج بــه افزایــش ســودآوری و افزایــش ارزش
خالــص فعلــی پــروژه خواهــد شــد.مهمترین کاربردهــای ایــن مــدل
عبارتنــد از:
■ فشردگی و فرونشست مخزن ناشی از تولید در بازههای زمانی
■ پیشبینی بهتر اثر سناریوهای تزریق و ازدیاد برداشت در مخزن
■ پیشبینــی فشــارمنفذی (تفــاوت ایــن پیشبینــی بــا پیشبینــی مــدل
دینامیــک اینســت کــه در پیشبینــی براســاس بــه علــم ژئومکانیــک
اثــر متغیرهــای ژئومکانیکــی مثــل تأثیــر کرنــش روی فشــار دیــده
میشــود).
■ یکپارچگی پوشسنگ ناشی از سناریوهای تولیدی و/یا تزریقی
■ مطالعهی مخازن غیرمتعارف
■ مطالعهی مکانیابی چاهها و اثرات ذخیرهسازی گاز در مخازن
■ بررسـی وضعیـت متغیرهـای مخزن مثـل نفوذپذیری و تخلخـل در اثر
تخلیه
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■ پیشبینـی وضعیـت گسـلهها و شـکافها (در صورتـی کـه تغییـر
وضعیـت ایـن ویژگیهـا در تصمیمگیـری آینـدهی مخـزن مثـل
سـناریوهای تولیـدی ،تزریقـی و  ...مؤثـر خواهـد بـودً .
مثلا تغییـر
وضعیـت بسـته بـودن ( )sealگسـلهها یـا تغییـر مشـخصات شـکافهای
طبیعـی ناشـی از تولیدیـا تزریـق ،بـر نحـوهی توسـعه مؤثـر خواهـد بود)
■ بهینهسازی محل چاهها و مسیر حفاری آنها
■ تعییـن دقیقتـر متغیرهـای ژئومکانیکـی مؤثـر بـرای انجـام شـکاف
هیدرولیکـی
■ تعیین پنجرهی ایمن گل حفاری
■ مطالعات مربوط به رفتار مقاومتی دمایی مخزن
■ مطالعات مربوط به انتخاب سرمتهی حفاری
■ مطالعـات مربـوط بـه نحـوهی تکمیـل چـاه و پیشبینـی تولیـد مـواد
جامـد و ماسـه
■ پیشبینـی اثـرات ژئوشـیمیایی تزریـق گاز و سـایر روشهـای ازدیـاد
برداشـت بـر مخزن و سـنگپوش
همهي كاربردهاي باال و کاربردهای رایج دیگر ،تنها بخشی از
کاربردهای کوپل مدل چهاربعدی ژئومکانیکی مخزن است .همانطور
که واضح است اهمیت مدل کوپل چهاربعدی ژئومکانیکی بسیار بیشتر
از مدل یکبعدی و سهبعدی ژئومکانیکی است و جهت کاهش هزینهها،
مخاطرات و ریسک توسعه میتواند مؤثرتر از آنها واقع گردد [.]1
مدلســازی ژئومکانیکــی در برگیرنــدهی همــهی ســازندها از جملــه
مخــزن ،ســنگهای اطــراف آن و الیههــای بااليــي تــا ســطح زمیــن
اســت .رفتــار ژئومکانیکــی همـهی ســازندها از جملــه رفتــار االســتیک،
پورواالســتیک و االســتو پالســتیک ،رفتــار بعــد از شکســت ســنگ،
رفتارهــای متغیــر بــا زمــان ماننــد خــزش و  ...در ایــن مدلســازی دیــده
میشــود .بــا بهدســت آوردن میــدان تنــش برجــا و مســیر تنــش در
مــدل ســاخته شــده میتــوان رفتــار ســنگ مخــزن را بــا تخلیــه و تولیــد
از مخــزن بررســی کــرد و ســناریوهای توسعه/بازتوســعهی مخــزن را
بهنحــوی اقتصــادی مدیریــت نمــود.
کاربردهــای مــدل کوپــل ژئومکانیکــی طیفــی وســیعتر از ســطح
مدلهــای یکبعــدی و ســهبعدی ژئومکانیکــی دارد و میتوانــد
تمامــی نتایــج مطالعــات یکبعــدی و ســهبعدی را در بــر داشــته
باشــد .تحلیــل نتایــج مطالعــات کوپــل مــدل ژئومکانیکــي و دینامیکــي
میتوانــد بــر تعییــن و بهینهســازی ســناریوهای توســعه و بهرهبــرداری
از یــک میــدان تأثیــر بهســزایی داشــته باشــد و طــرح جامــع توســعه
را بهروزرســانی کنــد .بنابرایــن از آغازیــن روزهــای فعالیتهــای
اکتشــافی ،مطالعــات ژئومکانیکــی گســتردهای الزم اســت و تــا پایــان
تــرک مخــزن نیــز ادامــه مییابــد .شــکل 1-گســتردگی دامنــهی
فعالیتهــای ژئومکانیکــی را نشــان میدهــد.
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 -2تاریخچهی پژوهش و ادبیات موضوع

علـم ژئومکانیـک طبـق رابطـهی  Terzaghiو بـر اسـاس مفاهیـم تنـش
مؤثـر و اسـتحکام سـنگهای 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 ،رابطـهی عمومی سـهبعدی
تئـوری اسـتحکام سـنگ را توسـعه داد [.]2
در بسـیاری از کارهـای علمـی ،از دادههـای لـرزهای برای کالیبراسـیون
مـدل ژئومکانیـک اسـتفاده میشـود .در واقـع بهجـای آنکـه مـدل
سـهبعدی و کوپـل ژئومکانیکـی بـر پایهی دادههـا و اطالعـات نهچندان
کـم لـرزهای سـاخته و تحلیـل شـود ،بسـیار بهتـر
دقیـق و بـا وضـوح ِ
اسـت ایـن دادههـا بـرای کالیبراسـیون تنشهـای حاصـل از مـدل کوپل
ژئومکانیکـی بـهکار گرفتـه شـوند .بدیهی اسـت که بـرای کالیبراسـیون
نتایـج مـدل کوپل ژئومکانیکـی بهوسـیلهی دادهها و اطالعـات لرزهای،
اسـتناد بـه مـدل سـرعت لـرزهای 4بسـیار ضـروری اسـت [.]3
آنالیزهـای بزرگنمایـی 5بـرای سـاخت هرچـه واقعیتـر مدلهـا
بـهکار مـیرود .ایـن کار بـرای هرچـه دقیقتـر شـدن نتایـج کوپـل مدل
ژئومکانیکـی و دینامیکـی مخـزن انجـام میشـود [5و .]4همانطـور کـه
پیشتـر اشـاره شـد مدلهـای ژئومکانیکـی بـا درنظـر گرفتـن تغییـرات
دمـا و جریـان سـیال ،بـرای شبیهسـازی بهتـر سـناریوهای تولیـدی و
تزریقـی سـیال اسـتفاده میشـوند .بدیـن صـورت کـه مـدل دینامیکـی
مخـزن بـا شبیهسـاز حـل عـددی ژئومکانیکـی ،بـر اسـاس روشهـا و
مکانیزمهـای مختلـف کوپل شـده و بهوسـیلهی دادههـا و نتایج یکدیگر
(دو مـدل ژئومکانیکـی و دینامیکـی) بـهروز رسـانی میشـوند [ .]6انواع
روش کوپـل بیـن دو مـدل دینامیکـی و شبیهسـاز ژئومکانیکـی در منبـع
[ ]7بـه تفصیـل تشـریح شـدهاند .این روشهـای کوپلِ بین شبیهسـاز حل
عـددی ژئومکانیکـی و شبیهسـاز دینامیکـی ،در قالـب روشهـای زیـر
هستند :
■ روش کوپل جدا
6
■ روش شبهکوپل
7
■ روش کوپل یکجانبه
■ روش کوپل دوجانبه( 8تکرار شونده)
9
■ روش کوپل کامل
پژوهشهـای بسـیاری در زمینهی کوپـل مدل دینامیکی و شبیهسـاز حل
معـادالت عددی ژئومکانیک انجام شـده اسـت .اغلـب پژوهشها توجه
ویـژهای بـه حل معادالت عـددی و روشهای کوپل دو مـدل دینامیکی
و ژئومکانیکـی داشـتهاند و بسـیاری دیگـر با تأکید بر مدلسـازی کوپل
ترموهیدرومکانیـک مخـازن (کـه تغییـرات دمایـی محسـوس در مـدل
سـیال دارد) بـر کاربردهـای کوپـل ژئومکانیکـی متمرکـز شـدهاند .در
جـدول 1-برخـی پژوهشهـا در ایـن زمینـه به اختصـار ذکر شـدهاندکه

مهمتریـن آنهـا بـه مرجع مـورد نظر ارجاع داده شـده اسـت.
از طـرف مـدل کوپـل ژئومکانیکی جایگاه ویـژهای در مطالعات صنعتی
نفـت و گاز داردً .
مثلا در بیـن شـرکتهای نفتـی و خدماتـی بینالمللی
سـه شـرکت زیـر بههمـراه نـام مهمتریـن نرمافزارهـای ژئومکانیکـی
اختصاصـی خـود ،توجـه قابلتوجهـی بـه ایـن مطالعـات دارند:
■ شلمبرژه( 12نرمافزار )Visage
■ هالیبرتون( 13نرمافزار )Drillworks
■ بیکر هیوز( 14نرمافزار )Jewel Suite
ايـن شـركتها بیشـترین تلاش خـود را جهـت بهکارگیـری مطالعـات
ژئومکانیکـی در ارائـهی خدمـات دارنـد و تیمهـای متخصـص و متبحر
گسـتردهای جهت توسـعهی نرمافزاری و پژوهشـی در اختیـار گرفتهاند.
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مراجـع [19و18و ]1بـه تشـریح ،بسـیاری از خدمـات ژئومکانیکـی ایـن
شـرکتها را نشـان میدهنـد.
 -3فرآیند کوپل مدل ژئومکانیکی 14و شبیهساز جریانی سیال

15

ژئومکانیــک در ارتبــاط بــا صنعــت نفــت و گاز در ســه ســطح؛
مــدل یکبعــدی ژئومکانیکــی یــا مکانیــک زمیــن ،مــدل ســهبعدی
ژئومکانیکــی و کوپــل مــدل ژئومکانیکــي بــا مــدل دینامیکــی مخــزن
مطــرح میشــود .در مــدل یکبعــدی ،مقیــاس چــاه بررســی ميشــود،
در مــدل ســهبعدی ،مقیــاس میدانــی اولیــهی بررســی ميگــردد و در
کوپــل بــا مــدل دینامیکــی مخــزن ،توزیــع جهــت ،انــدازهی تنشهــا
و کرنــش ســازندها در طــول زمــان و بــا تخلیــهی مخــزن نشــان داده
خواهــد شــد.
در شــکل 2-جریــان کار ســاخت مــدل ســهبعدی و چهاربعــدی
نشــان داده شــده اســت .خروجــی نرمافــزار پتــرل از مــدل ســهبعدی
ژئومکانیکــی ،فشــارهای منفــذی تصحیــح شــده توســط مــدل
یکبعــدی ژئومکانیکــی اســت.
از مــدل یکبعــدی مکانیــک زمیــن ( )1DMEMجهــت کالیبراســیون
عمــق و فشــار منفــذی بــرای نتایــج مــدل سـهبعدی ژئومکانیکــی ســاخته
شــده اســتفاده میگــردد .نتایــج مــدل یکبعــدی ژئومکانیکــی در
تعییــن خطــای حــل معــادالت عــددی در مــدل کوپــل ژئومکانیکــی
نیــز اســتفاده خواهــد شــد .ايــن نتايــج بــا توجــه بــه بــازهی مــورد نظــر در
حــل معــادالت عــددی در گریدهــای ژئومکانیکــی ،بهنوعــی میتوانــد
توســط نتایــج حاصــل از مــدل یکبعــدی ژئومکانیکــی بررســی گــردد
تــا نتایــج محاســبه شــده در کوپــل ژئومکانیکــی ،قابلاعتمــاد و اســتناد
باشــد [.]20
علاوه بـر ایـن کالیبراسـیون ،کالیبراسـیون مـدل کوپـل ژئومکانیکـی
سـاخته شـده ،بـر اسـاس دادههـای لـرزهای قابلاتـکا انجـام میگـردد.
بدیـن صـورت کـه نتایـج و خروجیهای عـددی تنش برجـا و منطقهای
و همچنیـن کرنـش حجمـی در مـدل کوپـل ژئومکانیکـی ،بـا نتایـج
حاصـل از سـاخت مکعبهای فشـار منفـذی و متعاقبـاً تنشهای حاصل
از اطالعـات لـرزهای کالیبـره میشـوند.
پـس از سـاخت مـدل سـهبعدی ژئومکانیکـی و کالیبراسـیون فشـارها،
مـدل سـهبعدی بهعنـوان ورودی اولیـه جهـت کوپـل بـا مـدل دینامیکی
مخـزن اسـتفاده میشـود.
در شـکل 3-شـماتیک اجـرای روش کوپـل ژئومکانیـک و مـدل
دینامیکـی مخـزن نشـان داده شـده اسـت .مبنـای مـدل دینامیکی سـاخته
شـده در ایـن شـکل ،نرمافـزار اکلپیـس بـوده کـه ایـن فرآینـد در بسـتر
ژئومکانیکـی نرمافـزار پتـرل 17انجـام میشـود .اسـاس شبیهسـاز حـل
معـادالت عـددی ژئومکانیکـی ،حـل بـه روش عناصـر محـدود توسـط
نرمافـزار ویسـاج 18اسـت [.]1
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در ادامه بخشهای مختلف شماتیک شکل 3-تشریح خواهد شد.
 -4متدولوژی مدلسازی ژئومکانیکی و کوپل با مدل دینامیک مخزن

جزئیـات فرآینـد و مراحل سـاخت مدل کوپـل ژئومکانیکی بـا نرمافزار
پتـرل در گامهـای زیر تشـریح میگردد.
 -1-4ساخت گریدهای ژئومکانیکی

اولین مرحله در ساخت مدل ژئومکانیکی ،ساخت گریدهای ژئومکانیک
است .با داشتن مدلهای استاتیک و دینامیک مخزن و همچنین دادههای
مورد نیاز مدل ژئومکانیک ،میتوان مدل سهبعدی را ساخت .شکل-
 4مراحل ساخت گریدهای ژئومکانیکی را بهترتیب تشریح میکند.
ابعاد و اندازهی گریدها میتواند بر حسب نیاز و دقت انجام محاسبات
متفاوت باشد [.]21

 -2-4وارد کردن مدل ساخت توابع و جنس مواد جهت حل
معادالت ژئومکانیکی سنگ

در ایـن بخـش نوع جنس تغییـرات ژئومکانیکی سـنگ و نحوهی بهروز

2

جریان کار ساخت مدل کوپل ژئومکانیکی

3

شماتیک و مراحل ساخت مدل کوپل ژئومکانیکی مخزن

146

کـردن دادههـا وارد میگـردد .متغیرهـای مکانیکـی سـنگ نیـز بهعنوان
ورودی مـورد نیاز هسـتند [.]21
 -3-4توزیع خواص ژئومکانیکی و متغیرهای مخزنی

در ایـن مرحلـه نحـوهی توزیـع خـواص ژئومکانیکـی مدنظـر اسـت.
بایـد بـر حسـب شـرایط و ویژگیهـای مخـزن ،متغیرهـای ژئومکانیکـی
در مخـزن توزیـع شـوند تـا مـدل سـهبعدی ژئومکانیکـی سـاخته شـود.
بایـد نحـوهی بـهروز کـردن دادههـای ژئومکانیکـی و مخزن کـه بهدلیل
تغییـرات ژئومکانیکـی تغییـر کردهانـد تعییـن گـردد [.]22

مدلهایـی 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
19
■ رفتـار االسـتیک :مـواد ناهمسـانگرد  ،مـواد آیزوتروپیـک ،مـواد
20
همسـانگرد عرضـی
■ رفتـار پالسـتیک :موهـر کلمـب ،دراکر-پراگـر ،کالهـک حالـت
21
بحرانـی
جهت محاسـبهی تنش افقـي ،متغیرهاي مختلف سـنگ مانند مدولهاي
حجمـي ،يانـگ و ضريـب ثابت پوآسـون باید در مدل سـهبعدي تخمين

زده شـوند .در ايـن مرحلـه از مطالعه ،مدل سـهبعدي متغیرهـا كه از مدل
 MEMيكبعـدي در چاههـا محاسـبه شـدهاند ،بـا اسـتفاده از روشهای
زميـن آمـاري بههمـراه دادههای سـرعت و نشـانگرهاي مرتبـط لرزهاي،
بهعنـوان متغیـر ثانويـه توزيـع خواهنـد شـد و در نهایت نتايج ايـن توزيع
توسـط چاههـا ارزشـیابی خواهنـد شـدً .
مثلا بـرای مـواد آیزوتروپیک،
ماتریـس رابطـهی تنـش و کرنـش خالصه شـده و بهصورت ماتریسـی با
قطـر اصلی ماننـد زیر خواهـد بود.

()1

ماتریـس بـاال ماتریـس تنـش و کرنش برای مـواد آیزوتروپیـک با رفتار
االسـتیک اسـت [ ]22کـه در آن x ،و  yو  zنشـاندهندهی جهـت ε, γ
نشـاندهندهی کرنـش برشـی و نرمـال  σنشـاندهندهی تنش هسـتند.
متغیرهـای مسـتقل شـامل مـدول یانـگ ( ،)Eضریـب پواسـون ( )νو
مـدول برشـی ( )Gاسـت کـه رابطـهی 2-بیـن آنهـا صـادق اسـت [:]22
							
()2
حـل ماتریسهـای تنش-کرنـش بـا روشهـای مختلفـی ماننـد روش
حذفـی گـوس ،22روش حـل تکـرار 23و  ...قابلانجـام اسـت.

4

مراحل ساخت گریدهای ژئومکانیک

5

گامهای ساخت توابع ژئومکانیکی

 -4-4مدلسازی ناپیوستگیها مثل گسلهها و شکاف (اختیاری)

پــس از تعییــن نحــوهی توزیــع خــواص ژئومکانیکــی در صــورت وجود
گســل یــا شــکاف در مخــزن ،بایــد متغیرهــای ژئومکانیکــی آنهــا در
ایــن بخــش بررســی شــده و جهــت تکمیــل ســاخت مــدل ســهبعدی
ژئومکانیکــی وارد و تصحیــح گردنــد [ ]21کــه شــامل دو بخــش اســت:
■ ایجاد گسلهها 24و مدلسازی
25
■ مدلسازی شبکهی گسستهی شکافها
 -5-4تعریف شرایط اولیهی مدل ژئومکانیکی

6

مراحل توزیع خواص ژئومکانیکی

در ایــن مرحلــه شــرایط اولیــه بهعنــوان بــرای شبیهســازی مــدل
ژئومکانیکــی تعریــف میشــود .همچنیــن بــرای گریدهــای تعریــف
نشــده در مــدل دینامیکــی ،بایــد محاســبات عمــق مبنــا ،فشــار و ...
تعریــف شــود تــا هیــچ گریدی بــدون فشــار اولیــه در مــدل ژئومکانیکی
وارد نگــردد .مث ـ ً
ا بــرای تعییــن فشــار میتــوان مبنــا را گرادیــان قــرار
داده و فشــار را محاســبه کــرد.
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در ایـن مرحلـه بایـد نحـوهی کوپل مـدل سـهبعدی ژئومکانیـک با مدل
دینامیکـی اعـم از روش یکجانبـه ،دوجانبـه و  ...مشـخص گـردد.
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 نرمافـزار ویسـاج،
اکنـون تنهـا میتـوان یکـی از روشهـای کوپـل یکجانبـه (صریـح) یا
کوپـل دوجانبـه (تکـرار شـونده) را بـر حسـب نیـاز و دقـت محاسـبات
انتخـاب کـرد [.]21
 -6-4تعریف شرایط مرزی

تعییـن شـرایط مـرزی همـواره یکـی از کلیدیتریـن چالشهـا در
مدلسـازی دینامیکـی و ژئومکانیکـی اسـت کـه غالباً با توجه به شـرایط
تکتونیکـی و زمینشناسـی در نواحـی مـرزی سـاختار ژئومکانیکی معین
میشـوند .تعییـن ایـن شـرایط مـرزی در مدل نرمافـزاری بر اسـاس مدل
گراویتـی یـا فشـار یـا بـر اسـاس کرنـش و  ...نیـز امکانپذیـر اسـت کـه
البتـه اسـتفاده از هریـک از مدلهـا برحسـب ضـرورت انجـام میشـود.
ایـن شـرایط مـرزی بـازهی گسـتردهای داشـته و شـامل مشـخصات و
ویژگیهـای سـازندهای روبـاروه ،26کناری 27و پایینی 28مخزن اسـت که
بـرای بدسـت آوردن شـرایط در مرزهای مخـزن و هم چنین محاسـبات
تغییـرات متغیرهـای ژئومکانیکـی مخـزن مـورد نیاز اسـت [.]21
 -7-4تعریـف سـناریوهای شبیهسـازی بـرای کوپـل ژئومکانیکی
مخز ن

آخریـن مرحلـه از نهاییسـازی مـدل کوپـل ژئومکانیکـی ،تعریـف
سـناریوهای شبیهسـازی اسـت کـه در ایـن بخـش وارد میشـوند .در
ایـن گام ،انتخـاب بازههـای زمانـی جهـت بهروزرسـانی متغیرهـای
ژئومکانیکـی در مـدل دینامیـک ،تعیین بازه در کوپـل دوجانبه و روابط
بهروزرسـانی متغیرهـای مخزنـی از مراحـل ایـن بخـش هسـتند [.]21
پـس از اجـرای مراحـل بـاال و تأییـد نهایـی اجـرای کوپـل ،29بـا توجـه
بـه هـدف مطالعـهی ژئومکانیکـی ،یکـی از مکانیزمهـای کوپـل اعـم از
کوپـل یکجانبـه ،کوپـل جریـان رفـت و برگشـتی (دوجانبـه) ،کوپـل
کامـل و  ...بـر اسـاس حـل عـددی معـادالت ژئومکانیکی اجـرا خواهد
30
شـدً .
مثلا اگـر کوپـل یکجانبـه مبنـا باشـد بـرای هـر گام اجـرای
شبیهسـازی ،جریـان یکجانبـهی فشـار منفـذی ،دما و اشـباعیت از مدل
دینامیکـی بـه مـدل ژئومکانیکی انجام خواهد شـد کـه در ادامه در مدل
ژئومکانیکـی پاسـخهای متناظـر را بهدسـت میدهـد.
بهطـور کلـی رابطـهی حاکـم بـر بهروزرسـانی متغیـر تخلخـل طبـق
رابطـهي 3-خواهـد بـود .ایـن رابطـه ضعـف شبیهسـازهای دینامیکـی
(عـدم تأثیـر متغیرهـای ژئومکانیکـی در بـهروز کـردن متغیرهـای مـدل
دینامیکـی) را پوشـش داده و بـر مبنـای اعمـال تغییـرات ژئومکانیکـی،
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نحـوهی بـهروز کـردن ایـن متغیرها در تخلخل نشـان میدهـد که در آن
 αو  Qضرایـب بایـوت هسـتند .رابطـهی 3-بهروزرسـانی و محاسـبهی
تخلخـل بـا لحـاظ کـردن تغییـرات ژئومکانیکـی اسـت.
()3
 -5مبانی محاسبهی متغیرهای ژئومکانیکی مخزن در مدل کوپل

جهـت محاسـبهی تنـش عمـودي (فشـار روبـاره) ،تنـش مؤثـر ،فشـار
منفـذی ،محاسـبه و توزیـع تنـش افقـی و سـپس کالیبراسـیون نهایـی
تنشهـا در مـدل کوپـل ژئومکانیکـی بهصـورت زیـر عمـل میشـود:
 -1-5تنش عمودی

در ايـن مرحلـه دادههـای تهیـه شـدهی سـرعت در مقطـع متقاطعـي بـا
اطالعـات چگالـی ،در هـر ناحیه نمايش داده شـده و تطابق بـراي تبديل
دادههـای سـرعتي بـه دادههـای چگالـی در هر ناحیـه انجام خواهد شـد.
در مرحلـهی بعـدی مكعـب چگالـيِ تهیـه شـده بهطـور عمـودي بـراي
محاسـبهی فشـار روبـاره اسـتفاده خواهد شـد.
 -2-5محاسبهی تنش مؤثر

بـا نگاهـي بـه مدلهـای يـك بعـدي  MEMدر دسـترس چاههـا ،تطابـق
امـواج سـرعتي فشارشـي و فشـار مؤثر تهيه خواهد شـد .در حـال حاضر
برخي تطابقات مشـهور مانند  Eatonو  Bowersبراي اهداف اسـتاندارد
صنعتـي اسـتفاده میشـوند .بـا اعمـال تطابـق در مكعب سـرعتي تصحيح
شـده ،مكعـب تنش مؤثر محاسـبه میشـود.
 -3-5محاسبهی فشار منفذي

فشـار منفـذي از تفـاوت فشـار كل و فشـار مؤثـر حاصـل میشـود .بـا
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داشـتن مكعـب فشـار مؤثـر و فشـار روبـاره در محـل مطالعـه ،مكعـب
فشـار منفـذي محاسـبه میگـردد .جهـت افزايـش دقت در مكعب فشـار
منفـذي ،نتايـج مـدل يكبعـدي  MEMبـا اسـتفاده از ابزارهـاي زميـن
آمـاري چنـد متغيـره كاليبـره خواهـد شـد.
 -4-5محاسبه و توزيع تنش افقي

در حوزههـای تكتونيكـي فعال ،کرنشها و تنشهـای تكتونيكي وارده،
از سـوي حركـت صفحـهی تكتونيكـي اسـت .بـا اعمـال کرنشهـای
تكتونيكـي بـر سـازند سـنگي ،تنشهـا در االسـتيك سـنگ افزايـش
مييابـد .مـدل کرنـش افقـي پوراالسـتيك ،کرنشهـای تكتونيكـي را
گرفتـه و بـه تنشهـای افقـي ناهمسـان تبديـل میکنـد .براي محاسـبهی
بزرگـي تنـش افقـي ،مـدل تنـش افقـي پوراالسـتيك بهنحو زير سـاخته
میشـود:
در ايـن معـادالت تنـش عمـودي ( ،)σVنسـبت پوآسـون ( )vو فشـار
منفـذي ( )Ppتوسـط پترل سـاخته شـده کـه در اينجـا دو تنـش افقي Єx
و  Єyممكـن اسـت فشارشـي يـا كششـي باشـند و بنابرایـن میتواننـد از
طريـق مـدل  MEMسـاخته شـد و عوامـل كاليبراسـيون مناسـبي جهـت
تخميـن كمتريـن تنـش افقي باشـند.
 -5-5كاليبراسيون نهايي تنشها

بــراي مــدل تنــش ،تنشهــای محاســبه شــده بايــد ســازگار بــا تنشهــای
مــدل يكبعــدي  MEMدر طــول مســير چــاه باشــند .زمانــي كــه بيــن
تنشهــای تهيــه شــده در مــدل يكبعــدي و س ـهبعدي تطابــق مناســبي
ايجــاد شــود از تحليــل نتايــج تنــش ســهبعدي میتــوان در محلهــای
بــدون چــاه اســتفاده كــرد .خاطــر نشــان میشــود کــه نحــوهی حــل
معــادالت در گریدهــای ژئومکانیکــی مخــزن نیــز بــر اســاس روشهــای
حــل معــادالت عــددی اســت تــا متغیرهــای ژئومکانیکــی بــرای تمــام
گریدهــای فعــال محاســبه گــردد .نتیجـهی نهایــی کوپــل ژئومکانیکــی،
محاســبهی تنشهــای کالیبــره شــده در گریدهــای ژئومکانیکــی بــا
گذشــت زمــان و تخلی ـهی مخــزن اســت.
سـاخت ایـن مـدل کوپـل ژئومکانیکـی و کالیبراسـیون نهایـی تنشهـا
و در ادامـه تحلیـل نتایـج ناشـی از کوپـل ،کمـک شـایانی بـه بهبـود
طراحیهـای مهندسـی در مقیـاس چـاه و مخـزن میکنـد.

همانطــور کــه پیشتــر مطــرح شــد کاربــردایــن نتایــج در مطالعــه و
تحلیــل فشــردگی و فرونشســت مخــزن ناشــی از تولیــد در بازههــای
زمانــی مختلــف ،پیشبینــی بهتــر اثــر ســناریوهای تزریــق و ازدیــاد
برداشــت در مخــزن ،پیشبینــی فشــار منفــذی ،یکپارچگــی پوشســنگ
ناشــی از ســناریوهای تولیــدی و/یــا تزریقــی ،مطالعــهی مخــازن
غیرمتعــارف ،مطالعــهی مکانیابــی چاههــا و اثــرات ذخیرهســازی
گاز در مخــازن ،پیشبینــی و بــا بهروزرســانی متغیرهــای مخــزن مثــل
نفوذپذیــری و تخلخــل ،پیشبینــی وضعیــت گســلهها و شــکافها،
پیشبینــی بهینهســازی محــل چاههــا و مســیر حفــاری چاههــا،
تعییــن دقیقتــر متغیرهــای ژئومکانیکــی مؤثــر بــرای انجــام شــکاف
هیدرولیکــی و  ...بــهکار گرفتــه خواهــد شــد.
نتیجهگیری

مدلســـازی کوپـــل ژئومکانیکـــی در برگیرنـــدهی همـــهی ســـازندها
از جملـــه مخـــزن و ســـنگهای اطـــراف آن و الیههـــای باالیـــی
تـــا ســـطح زمیـــن اســـت .رفتـــار ژئومکانیکـــی همـــهی ســـازندها از
جملـــه رفتـــار االســـتیک ،پورواالســـتیک و االستوپالســـتیک ،رفتـــار
بعـــد از شکســـت ســـنگ ،رفتارهـــای متغیـــر بـــا زمـــان ماننـــد خـــزش
و  ...درایـــن مدلســـازی دیـــده میشـــود و بنابرایـــن میتـــوان آنـــرا
اعمـــال رویکـــرد جامعتـــری نســـبت بـــه مدلســـازی دینامیکـــی
مخـــزن و حتـــی ســـازندهای اطـــراف محدودههـــای مخـــزن دانســـت.
بـــا بهدســـت آوردن تغییـــرات تنـــش و مســـیر آن در مـــدل ســـاخته
شـــده ،میتـــوان رفتـــار ســـنگ مخـــزن را بـــا تخلیـــه و تولیـــد از
مخـــزن بررســـی کـــرد .بنابرایـــن نتایـــج شبیهســـازی مـــدل کوپـــل
ژئومکانیک ــی تأثی ــر تغیی ــر متغیره ــای ژئومکانیک ــی مخ ــزن از جمل ــه
تنـــش و کرنـــش را در بهروزرســـانی متغیرهـــای مخزنـــی مثـــل
تخلخـــل و نفوذپذیـــری اعمـــال میکنـــد و در نتیجـــه میتـــوان بـــه
مـــدل واقعیتـــر و دقیقتـــری از مخـــزن دســـت یافـــت .بـــا تحلیـــل
نتای ــج حاص ــل از کوپ ــل م ــدل ژئومکانیک ــی و دینامیک ــی ،مطالع ــات
گس ــتردهای در مقی ــاس چ ــاه ،مخ ــزن و می ــدان قابلانج ــام اس ــت ک ــه
منت ــج ب ــه بهینهس ــازی فرآینده ــا و عملی ــات ،کاه ــش زم ــان و هزین ــه،
کاهـــش خســـارات احتمالـــی و در نهایـــت موجـــب بهبـــود شـــرایط
تولیـــد و افزایـــش ارزش خالـــص فعلـــی پـــروژه خواهـــد شـــد.

9. Fully couple

5. Up scaling

1. gh.shahalipour@petroiran.com

10. Aquifer

6. Pseudo- couple

)2. Net Present Value(NPV

11. Well performance

7. One way coupling

3. Correction

12. Schlumberger

8. Two way coupling

4. Velocity model
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13. Halliburton

19. Orthotropic Material

25. DFN

14. Baker Hughes

20. TIV Material(Transversely Isotropic ma-

26. Overburden

15. Geomechanics simulator

terial)

27. Sideburden

16. Fluid flow simulator

21. critical state cap

28. Underburden

17. Petrel reservoir geomechanics (Petrel

22. Gaussian Elimination Method

29. Run

RG)

23. Iterative method

30. Time steps

18. VISAGE finite element simulator

24. Fault mapping
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