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ــي  ــش ژئوفيزيكي مخازن به ما اين اجازه را مي دهد كه تغييرات ناش پاي
ــي كنيم. هم زمان  ــتخراج هيدروكربن را در حوزه زمان و مكان، بررس از اس
ــار مخزن، چگالي و در نتيجه  ــيني آب و هيدروكربن ها و تغيير فش با جانش
ــت های متناوب  ــود. برداش ــنگ ها عوض مي ش ــرعت امواج لرزه ای در س س
ــت، مي توانند تعيين كنند كه  ــي از مخازن، قبل و در طول برداش ژئوفيزيك

كي و كجا، تغييرات اتفاق مي افتد.
ــائل مورد اهميت، پايش توزيع مجدد جرم ناشي از جايگزيني  يكي از مس
آب-گاز مي باشد كه روش گراني 4D در اين زمينه به صورت موفقيت آميزی 
كارآمد بوده است. در بررسي اين موضوع بايد دانست كه هرچه عمق مخزن 
ــنگ های مخزني كمتر، ضخامت و گستردگي افقي آن  ــدگي س و سيمان ش
ــار مخزن باالتر باشد، حساسيت عمليات  ــتر و تراوايي، تخلل، دما و فش بيش

گراني سنجي و امكان پذيری آن افزايش مي يابد.
ــنجي به منظور پايش مخازن  ــتفاده از روش گراني س تاكنون در زمينه اس
ــت. به منظور پيش بيني كلي در  ــمندی صورت گرفته اس فعاليت های ارزش
ــطحي متداول برای ميدان های گازی آب ران۱  و  مورد تغييرات چگالي زيرس
تغييرات سيگنال گراني مكرر زماني۲ مطالعاتي انجام شده كه از آن استنتاج 
ــودكه با تكنولوژی جديد، اندازه گيری های گراني سنجي سطحي مكرر  مي ش
ــط (۲۳ گيگامتر  ــوذ آب۳، حتي برای مخازني با اندازه متوس برای پايش نف
ــتفاده  ــبتاً زياد (۲۰۰۰ متر) مي تواند اس ــب گاز در آن) و در عمق نس مكع
ــازی شده برای مخزن،  ــود[۱]. مطالعات روی داده های مصنوعي شبيه س ش
به منظور نشان دادن كاربردهای گراني سنجي T.L توسعه يافته  است. برای 
ــنجي روی مخزن گازی بزرگ  مثال نتايج قابل توجهي پس از پايش گراني س

ــدف اوليه پايش برای  ــت آمد. در اين مطالعه ه ــن۴ در هلند به دس گرونينگ
بررسي فرونشست زمين ناشي از تراكم مخزن بود. با مشاهدات گراني سنجي 
طوالني مدت در طول ۲۲ سال (۱۹۹۶-۱۹۷۴) اثر گراني ناشي از استخراج 
ــه روندهای  ــازی كنند ك ــتند آشكارس ــت گاز را توانس ــر اثر برداش جرم ب

مشاهده ای كاهش گراني، مطابق با داده های برداشت مخزني بود [۲].
ــتفاده از روش گراني سنجي 4D در پايش حركت  در كاربردهای اخير، اس
ــكا انجام  ــي در مخزن پرودهوی بای۵ در آالس ــك محيط قطب GWC در ي
ــي مطلق در پايش مخزن در تمام  ــد. اين پروژه از اولين كاربردهای گران ش
ــرايط نامطلوب محيطي  ــتگاه) [۳]. با وجود ش ــطح فيلد بود (۳۰۰ ايس س
ــي در حدود ۱۰ ميكروگال  ــرات زماني جرم برف)، آن ها به دقت ــوا، تغيي (ه
ــيگنال گراني 4D رسيدند. در همين راستا مقاالتي در پايش گرانشي  در س
ــر شده و نشان داده شد كه توزيع مجدد  4D در ميدان پرودهوی بای منتش
جرم ناشي از آب تزريقي به طور موثری مي تواند با گراني سنجي پايش شود .

[۶,۵,۴] در مورد دقت باالی گراني سنجي بستر اقيانوسي T.L. كه به منظور 
ــعه يافته هم بررسي هايي در دريای شمال انجام  مطالعه مخازن دريايي توس

شده است [۷]. 
ــتر دريا اخيراً در چندين ميدان دريايي انجام شده  ــنجي در بس گراني س
است. نتايج حاصل از پايش گراني سنجي در بستر اقيانوسي در برداشت گاز 
ــازي CO2 در ميدان اسليپنر۶ در دريای شمال مورد بررسي قرار  و ذخيره س
ــنجي 4D به منظور مقيد كردن چگالي  ــاهدات گراني س گرفت. در اينجا مش
دی اكسيد كربن و تخمين تغيير توزيع جرم ناشي از برداشت گاز از مخزن و 
نفوذ آب به داخل مخزن انجام شد[۸]. نتايج پايش گراني سنجي برای نفوذ 
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ــمال نمونه ای ديگر از  آب به داخل ميدان بزرگ گازی ترول۷  در دريای ش
كاربردهای موفق پايش گراني سنجي مخازن هيدروكربني بود[۱۰,۹]. 

ــردی دارد كه پايش  ــر به ف ــرايط منحص ــورد مطالعه ش ــدان گازی م مي
ــازد. از جمله اين  ــدان يك ابزار كارآمد مي س ــنجي را برای اين مي گراني س
ــاد، دو فازی بودن  ــتردگي افقي زياد، ضخامت زي ــا مي توان به گس ويژگي ه

آن(گاز- آب كه تباين چگالي بااليي دارند) اشاره كرد.

1- چارچوب پژوهش
ــتفاده از روش گراني سنجي برای  ــي هدف امكان سنجي اس در اين بررس
ــده در  ــاره ش ــد. همان طور كه قبًال اش ــش مخازن هيدروكربني مي باش پاي
ــبي  ــتردگي افقي و عمق مناس ــكل از آب-گاز كه گس مخازن دو فازی متش
ــنجي برای پايش رفتار مخازن استفاده كرد.  دارند، مي توان از روش گراني س
ــن ويژگي ها را دارا بوده وعلي رغم عمق  ــبختانه مخزن مورد مطالعه اي خوش
زيادی كه دارد، گستردگي افقي آن هم زياد است. لذا روش گراني سنجي را 
مي توان برای پايش آن استفاده كرد. مدل مورد استفاده در اين مطالعه يك 
ــبه واقعي است كه در آن داده های مربوط به شبيه سازی استاتيك و  مدل ش
ديناميك مخزن و برداشت از آن واقعي بوده و طراحي عمليات گراني سنجي 
ــي در سطح زمين  ــناريوهای مختلف بر روی داده های گرانش و تعيين اثر س
ــت تا از اين طريق به هدف موردنظر كه  ــده اس به صورت مصنوعي تهيه ش
ــنجي استفاده از روش گراني سنجي برای پايش مخزن است،  همان امكان س

دست پيدا كنيم.
ــتفاده از نرم افزار پترل و مدل سازی ديناميك  ــازی استاتيك با اس مدل س
ــای موردنياز برای  ــد. ابتدا داده ه ــزار اكليپس انجام ش ــتفاده از نرم اف با اس
ــاره ای، چينه نگاری و...  ــتاتيك شامل داده های لرزه ای، رخس مدل سازی اس
ــد و مدل استاتيك تهيه گرديد. سپس اين داده ها در  وارد نرم افزار پترل ش
ــتفاده قرار گرفت.  ــازی مدل ديناميك در نرم افزار اكليپس مورد اس شبيه س
ــتاتيك و ديناميك  ــده از اجرای مدل اس ــت آم ــه بعد نتايج به د س در مرحل

ــي تأثير  ــناريوهای مختلف و بررس وارد نرم افزار متلب گرديد. با طراحي س
ــنجي، نتايج قابل قبولي در بعضي از سناريوها  آنها بر روی داده های گراني س
به دست آمد. الزم به ذكر است كه برای عمليات دريايي، روش گراني سنجي 
ــتگاه های مدرن با دقتي در حد ۴  ــت و بايد از دس ــيار چالش برانگيز اس بس
ميكروگال استفاده شود كه اينگونه دستگاه ها امروزه در دريای شمال به كار 
ــنج های مجهز به حس گر  ــوند. برای عمليات دريايي از گراني س گرفته مي ش
ــود. نمونه ای از اين دستگاه ها كه در عمليات بستر  فشارسنج استفاده مي ش
اقيانوس استفاده شده است، ROVDOG نام دارد كه در ميادين گازی نروژ 

استفاده مي شود. 

1-1- مدل سازى استاتيك
ــده در اين تحقيق  ــازی انجام ش ــي كه در مدل س ــن پارامترهاي مهمتري
ــي ما اثر  ــوند و روی بررس ــتاتيك مدل تلقي مي ش به عنوان خصوصيات اس
ــه بين اين دو خصوصيت،  ــند كه رابط مي گذارند، تخلخل و تراوايي مي باش
ــزن را متأثر مي كند. در  ــيال درون خلل و فرج مخ ــزان حركت پذيری س مي
ــده در نرم افزار پترل نمايش داده شده  ــكل-۱ شمايي از مخزن ساخته ش ش
است. چاه ها با عالمت های A ،B ،C ،D ،E و F مشخص شده اند. بلوک بندی 

مخزن در شكل مشخص مي باشد. 
ــكل-۲ توزيع دوبعدی تراوايي روی مخزن در t=0 كه در مدل سازی  در ش
ــال ۲۰۰۰ در نظر گرفته شده، نمايش داده شده است. بيشترين تراوايي  س
ــي به دست آمده را هم  ــمالي مخزن داريم كه آنومالي گرانش را در ناحيه ش

تحت تأثير قرار مي دهد. 

1-2- مدل سازى ديناميك
ــباع  ــازی ديناميك از جمله داده های اش داده های پيش نياز برای مدل س
ــي  و همين طور اطالعات  ــرايط مخزن ــياالت در ش آب –گاز، خصوصيات س
ــازی ديناميك وارد نرم افزار اكليپس شده است.  ــتي به منظور مدل س برداش

t=0 1  نمايى از مخزن در مرحله تغيير چگالى گاز در طول برداشت در مخزن 2  نقشه ميانگين توزيع تراوايى در زمان 
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ــكل-۳ به ترتيب خصوصيات سياالت و چگالي سياالت در  در جدول-۱ و ش
شرايط مخزني لحاظ شده است.

1-3- فرآيند اجراى مدل ديناميك با استفاده از خروجى هاى مدل استاتيك
ــار درون مخزني كاهش يافته و آب از  ــت گاز از مخزن فش در طول برداش
ــود. به دليل تباين چگالي مثبت بين آب  آبخوان اطراف مخزن وارد آن مي ش
ــيگنال گراني مشاهده شده در سطح زمين مثبت  و گاز، انتظار مي رود كه س
ــبكه به ابعاد سطح افقي مخزن يعني  ــد. داده های گراني سنجي روی ش باش
 dy=۶۴۹/۵ m و dx=۶۹۶ mــبكه ای 37×41 با فاصله ۲۱×۱۵ كيلومتر و در ش
 x ــت. مخزن به تعداد 31×44×34 بلوک در راستاهای ــده اس اندازه گيری ش
ــط مخزن در حدود ۳۴۰۰ متر  ــيم بندی شده است. عمق متوس y، و z تقس

مي باشد. 
ــي ها در  ــود طبعاً بايد بررس وقتي صحبت از عمليات پايش مخازن مي ش
ــي داريم كه نتايج را در  ــود و نياز به زمان مبناي ــای مختلف انجام ش زمان ه
ــه كنيم. در مدل سازی ديناميك، سال ۲۰۰۰ را  زمان های ديگر با آن مقايس

به عنوان زمان مبنا و شروع برداشت درنظر گرفتيم.
تغيير در سطح تماس آب و گاز و اشباع آب در شكل های-۴ و ۵ نمايش 

داده شده است.
 

2-فرمول بندى مسئله
ــت مي آيد  ــر در مقدار گراني در دو دوره زماني t و t́ با فرمول۱ بدس تغيي

:[۱۱]
∆g(x,y,z,∆t)=g(x,y,z,t')-g(x,y,z,t)            (۱) 

آنومالي گراني زماني همبستگي مستقيمي با تغيير چگالي ناشي ازتغيير 
مواد پركننده حجم های دارای خلل و فرج در فاصله زماني بين دوبرداشت 

دارد و با فرمول های ۲ تا ۵ به دست مي آيد:
ρ=(1-Ø) ρm+ Ø ρf)                (۲)
ρ^'=(1-Ø) ρm+Ø(Sf ρf+(1-Sf ) ρg)                          (۳)
∆ρ=ρ'-ρ= Ø (ρf-ρg)(Sf-1)                           (۴)
∆g=KØ(ρf-ρg )(Sf-1)                            (۵)

ــدگي  ــا ρ' ،ρ ،ρm ،ρf ،ρg ،Ø ، Sf به ترتيب اشباع ش ــن فرمول بندی ه در اي
ــيال، چگالي ماتريس سنگ،  ــيال، تخلخل، چگالي گاز، چگالي جرمي س س

چگالي نهايي و چگالي اوليه مي باشد [۱۱].

3 – اجراى سناريوهاى مختلف و بررسى تغييرات چگالى
در اينجا دو سناريوی مختلف مورد بررسي قرار گرفته است:

3-1- سناريوى اول
ــتي ۱۰  ــزن ۱۵۰۰ متر و تعداد چاه های برداش ــناريو عمق مخ در اين س
ــال ۲۰۰۰ درنظر گرفتيم و داده برداری در  ــد. زمان مبدا را س حلقه مي باش

 3  چگالى سيال در شرايط مخزن (فشار و دماهاى مختلف)

 4  وضعيت سطح تماس آب و گاز و اشباع آب در سال2000

 5  وضعيت سطح تماس آب و گاز و اشباع آب در سال 2015 با 7 چاه برداشتى

 1  خصوصيات سياالت در شرايط مخزنى

5280(psia)فشار مخزن
216(F)دماى مخزن

4765 (psia)DP فشار
0/003706Bg,cf/scf

0/03706(cp)ويسكوزيته گاز
0/282(gr/cc)چگالى گاز

0/0001068(psia-1) تراكم پذيرى كل
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 6  سيگنال گرانشى مكرر زمانى در طول دوره هاى برداشت 8، 15 و 30 سال و سيگنال گرانشى سال هاى 2000، 2015 و 2030 براى عمق مخزنى 1500 متر با 10 حلقه چاه

ــال های ۲۰۰۸، ۲۰۱۵ و ۲۰۳۰ انجام شده، تغييرات چگالي را بر حسب  س
ــم. ماكزيمم مقدار  ــت آوردي ــتي از مخزن بدس ــي از عمق و بازه برداش تابع

ــيگنال گراني مكرر زماني حاصل شده ۴۰ ميكروگال مي باشد(شكل-۶).  س
ــي از حجم آب وگاز موجود در مخزن در سال های  ــي مخزن ناش اثر گرانش



40

مقاالت علمى - پژوهشى

 7  سيگنال گرانشى مكرر زمانى در طول دوره هاى برداشت 8، 15 و 30 سال و سيگنال گرانشى سال  هاى 2000، 2015 و 2030 براى عمق مخزنى 2000 متر با 10 حلقه چاه

ــكل ۶ (سمت راست) نمايش داده شده است  ۲۰۰۰، ۲۰۱۵ و ۲۰۳۰ در ش
كه ماكزيمم آن ۱۶۰ ميكروگال مي باشد.

3-2- سناريوى دوم
ــتي ۱۰  ــق مخزن ۳۷۰۰ متر و تعداد چاه های برداش ــناريو عم در اين س
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پانويس هاپانويس ها
1. water-drive
2. Time lapse
3. water influx
4. Groningen

5. Prudhoe Bay
6. Sleipner
7. Troll
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ــال ۲۰۰۰ درنظر گرفتيم و داده برداری در  ــد. زمان مبدا را س حلقه مي باش
ــال های ۲۰۰۸، ۲۰۱۵ و ۲۰۳۰ انجام شده، تغييرات چگالي را بر حسب  س
ــم. ماكزيمم مقدار  ــت آوردي ــتي از مخزن بدس ــي از عمق و بازه برداش تابع
سيگنال گراني مكرر زماني حاصل شده در طول ۳۰ سال برداشت از مخزن 
ــتگاه های مدرن قابل اندازه گيری مي باشد  ۹ ميكروگال بوده كه فقط با دس
ــمت چپ) نشان داده شده است. اثر گرانشي مخزن ناشي  و در شكل ۷ (س
ــكل۷ (سمت  ــال های ۲۰۰۰، ۲۰۱۵ و ۲۰۳۰ در ش از حجم آب وگاز در س

راست) نمايش داده شده است كه ماكزيمم آن ۱۰۰ ميكروگال مي باشد.
ــه آب نفوذی به  ــاال آمدن جبه ــب با ب ــي مثبت متناس ــيگنال گرانش س
ــخص است، هر چه تعداد  ــد. همان طور كه از نتايج مش درون مخزن مي باش
ــيگنال گرانشي  ــتر باشد، س ــت بيش ــتي و مدت زمان برداش چاه های برداش
ــه عمق مخزن  ــالوه، از آنجا ك ــت مي دهد. به ع ــری را به دس قابل مالحظه ت
ــنجي مي باشد، مطالعه را در  فاكتور مهمي در امكان پذيری عمليات گراني س

عمق های مختلفي انجام داده ايم.

نتيجه گيرى
ــازی آب-گاز كه در جنوب ايران  ــده بر روی مخزن دوف مطالعه انجام ش

واقع است، نشان داد:
ــب با باال آمدن جبهه آب  ــي مثبت به دست آمده متناس ــيگنال گرانش  س

نفوذی به درون مخزن مي باشد. 
 هر چه تعداد چاه های برداشتي و مدت زمان برداشت بيشتر باشد، سيگنال 

گرانشي قابل مالحظه تری را به دست مي دهد. برداشت گاز از مخزن معموالً 
همراه با جايگزيني سياالت برداشت شده با آب و يا فرونشست ناحيه باالی 
مخزن مي باشد. با استفاده از گراني سنج های مدرن كه حساسيت كافي را به 
ــطح تماس آب و گاز  تغيير در ميدان گراني زمين دارند، مي توان حركت س
را با دقتي در حد چند متر ارزيابي كرد كه البته اين دقت به عمق،تخلخل، 

گستردگي افقي، ضخامت و نوع مخزن وابسته مي باشد. 
ــي قرار گرفت، ماكزيمم آنومالي  ــناريوهای مختلفي كه مورد بررس  در س
گرانشي بين ۱۰ تا ۴۰ ميكروگال در ناحيه ای كه تراوايي سنگ های مخزني 
ــار مخزن به درون آن  ــفره های آبي اطراف در طول افت فش باال بوده و از س

نفوذ آب داريم، به دست مي دهد كه از آستانه نويز موجود باالتر مي باشد.
 مطالعه انجام شده در حالت شبه واقعي انجام شده است. يعني داده های 
ــتفاده از فرمول بندی  ــوده و با اس ــك مخزن واقعي ب ــتاتيك و دينامي اس
ــت و تزريق به تغيير  ــدگي، عمق و نرخ برداش مربوطه، تغييرات اشباع ش
ــبكه بندی كه روی سطح زمين در  ــپس با ش چگالي ربط پيدا مي كند. س
ــبه  ــبكه محاس ــده، اثرات تغييرات چگالي بر روی نقاط ش نظر گرفته ش
ــود. با در نظر گرفتن نويزهای دخيل در سيگنال گرانشي كه اعم از  مي ش
اثرات هيدرولوژيكي و اقيانوسي و ساير عوامل ذكر شده در متن مي باشد، 
استفاده از روش گراني سنجي بسيار چالش برانگيز است. با اين حال نظر 
ــنجي بستر اقيانوسي و بهبود دقت آن،  به پيشرفت دستگاه های گراني س
اين روش به صورت گسترده ای در آينده برای پايش مخازن هيدروكربني 

استفاده خواهد شد. 


