
3 2

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 172 

مدل  های ژئومکانیکی از مطالعات اولیه اکتشاف تا مراحل تولید نقش مهمی 
در مدیریت مخازن هیدروکربنی ایفا می کنند. تخمین تنش های برجا، انجام 
حفاری بهینه، طراحی لوله جداری، پیش بینی فش��ار منفذی از ضرورت های 
ساخت مدل ژئومکانیکی در ارتباط با حفاری و مهندسی نفت است. تخمین 
پارامترهای مکانیک س��نگی، بررسی شکستگی ها و شناخت رفتار سنگ های 
مخزن از دیگر ضرورت های س��اخت مدل سازی ژئومکانیکی در زمین شناسی 
س��اختمانی می باشد. از طرف دیگر با توجه به این که اغلب میدان های نفتی 
کشور، نیمه دوم عمر خود را سپری می کنند، جهت توسعه و انگيزش مخزن 
ني��از به روش هاي ژئومكانيكي جهت ارزيابي شكس��ت هيدروليكي و افزايش 
بهرهدهي مخزن مي باشد]2-1[. پارامترهای ژئومکانیکی به طریق متعددی 
قابل تعیین یا محاس��به می باش��ند، پارامترهای س��نگ بکر در آزمایش��گاه 
تعیی��ن می ش��وند و پارامترهای توده س��نگ با اس��تفاده از روابط تجربی یا 
عددی محاس��به یا تخمین زده می ش��وند. در این راستا مدل های یک بعدی 
ژئومکانیکی بر اس��اس داده های ثبت شده پتروفیزیکی یا آزمایشگاهی شامل 

نمودارگیری صوتی )موج برشی و موج تراکمی(، چگالی، قطرسنجی، تخلخل 
و پرتوزایی گاما ساخته می شود، سپس به صورت مقطع عمقی از ویژگی های 
مکانیک��ی و حالت های تنش س��نگ های دی��واره و اطراف چاه نش��ان داده 
می شوند. مدل های یک بعدی ژئومکانیکی با استفاده از پارامترهای استاتیکی 
)برای مثال مدول یانگ، مدول بالک و ضریب پواس��ون( که در آزمایشگاه بر 
روی مغزه ها بدس��ت می آیند، تکمیل می  شوند. مدل ژئومکانیکی یک بعدی، 
مبنایی برای تحلیل های ژئومکانیکی و بررس��ی پارامترهای مکانیک س��نگ 
در دی��واره و اط��راف چاه و همچنین بررس��ی نمودن حوادث��ی مانند ریزش 
دیواره، تولید ماسه و غیره است. پس از ثبت پارامترهای ژئومکانیکی در مدل 
یک بعدی چاه، جهت تکمیل مطالعات نیاز اس��ت که این پارامترها به صورت 
دوبعدی یا س��ه بعدی نشان داده شوند. برای این منظور، روش های متعددی 
از جمله روش آماری و روش لرزه ای برای این کار وجود دارند، که بس��تگی 
به هدف تحقیق و میزان داده ها یکی از این روش ها انتخاب می شوند]3-6[. 
    اس��تفاده از وارون س��ازي ل��رزه اي جهت اه��داف اكتش��افي و توليدي از 
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در س��ال هاي  گذش��ته مطالعات متعددي در ارتباط با نش��انگرهای لرزه ای و ارتباط آنها با مدل س��ازی 
ژئومکانیکی مخازن هیدروکربنی جهت اهداف مهندسی نفت و حفاری در نقاط مختلف دنیا انجام شده 
اس��ت. این مدل سازی ها س��بب پیش��رفت علوم زمین در ارتباط با فناوری های اکتشاف، تولید و توسعه 
مخازن نفت و گاز شده است. علیرغم کاربرد ابزار تعبیر و تفسیر لرزه ای در مباحث مخازن هیدروکربنی، 
هنوز مطالعات جامع و کاملی در ایران با استفاده از این ابزار جهت مدل سازی ژئومکانیکی مخازن گزارش 
نشده است. در این تحقیق جهت نیل به این مهم، یک مخزن نفتی از مخازن جنوب غرب ایران انتخاب 
شده و مدل سازی ژئومکانیکی بر روی آن با استفاده از نشانگرهای لرزهای انجام شده است. سازند مورد 
بررس��ی ایالم بوده و از اطالعات ش��ش چاه اکتشافی همراه با مکعب لرزه نگاری سه بعدی مهاجرت یافته 
پیش از برانبارش اس��تفاده ش��ده اس��ت. در این راس��تا مغزه هایی از میدان مورد نظر انتخاب شده و در 
آزمایش��گاه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس مدول های ژئومکانیکی استاتیکی و دینامیکی از طریق 
آزمایش س��ه محوری چند مرحله ای و همچنین آزمایش های فیزیک س��نگ اس��تخراج شد. مدل سازی 
ژئومکانیکی با اس��تفاده از نشانگرهای لرزه ای شامل وارون سازی همزمان و وارون سازی مقاومت کشسان 
توس��عه یافته انجام ش��ده اس��ت. به منظور تایید قابلیت روش های پیشنهادی و همچنین بررسی نتیجه 
وارون سازی، کنترل کیفی در یک چاه کور انجام شد. با توجه به عدد همبستگی مشاهده شده بین نتایج 
وارون سازی شده و نتایج اندازه گیری شده، روش های مورد استفاده توانسته است پارامترهای ژئومکانیکی 

را با دقت مناسبی تخمین بزند.
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مقاالت پژوهشی

موضوعاتي است كه در صنعت باالدستي نفت كاربرد وسيعي پيدا كرده است. 
در این راس��تا اس��تفاده از اين ابزار جهت ساخت مدل سه بعدي ژئومكانيكي 
روزبه روز در حال گس��ترش مي باش��د ] 2،4،7،8[. در مطالعات کمی لرزه ای 
که به تخمین خصوصیات مخزن از جمله ضخامت، نوع سنگ شناس��ی، نوع 
سیاالت مخزنی و درجه اشباع آن ها، مقدار تخلخل و سایر خصوصیات مورد 
نیاز می پردازد، نش��انگرهای زی��ادی وجود دارند. نش��انگرهای لرزه ای به دو 
گروه عمده نش��انگرهای لرزه ای پیش از برانبارش و بعد از برانبارش تقس��یم 
می شوند که برحسب نیاز با توجه به دردسترس بودن اطالعات مورد استفاده 
قرار می گیرند. مدل س��ازی های ژئومکانیکی اغلب در دسته نشانگرهای پیش 
از برانبارش می باشند که با تلفیق این نشانگرها با روابط کشسان، پارامترهای 

ژئومکانیکی بدست می آید. 
    مطالعات ژئومکانیکی و تعیین مدل  مکانيکي زمين توسط محققین زيادي 
جه��ت اهداف اکتش��افي و توليدي بر روی مخازن هيدروکربنی انجام ش��ده 
اس��ت. تنش هاي افقي و قائم از روابط پرواالستيكي و داده هاي آزمايشگاهي 
نیز توس��ط هرونگر و کوتس��ابلوس، فیر و همکاران و گري و همکاران انجام 
ش��ده اس��ت]9-۵[. همچنین حقي و همکاران نقش��ه هايی از وضعيت تنش 
برجا ارائه نموده اند. از دیگر مطالعات ژئومکانیکی و فیزیک س��نگی در زمینه 
اکتش��اف و تولی��د نف��ت در ایران می توان به تحقیقات انجام ش��ده توس��ط 
 نجيبي و هم��کاران، عبدالهی پ��ور و همکاران و جوادی اصطهباناتی اش��اره 

کرد]10-12[.
    در اين تحقيق به منظور ساخت مدل ژئومکانیکی با استفاده از نشانگرهای 
لرزه ای، نخست اطالعات زمين شناس��ي از منطقه مورد بررسي )سازند ایالم 
يک��ي از ميادين جنوب غرب ايران( گردآوري ش��ده اس��ت و در مراحل بعد 
نمودارهای پتروفيزيکي مورد تفس��ير و ارزيابي قرار گرفته اس��ت. س��پس با 
اس��تفاده از مغزه های موجود، پارامترهای اس��تاتیکی و دینامیکی اخذ شده 
اس��ت. در ادامه تنش عمودي و تنش هاي افقي منطقه با اس��تفاده از روابط 
پرواالس��تيک تخمين زده شده اس��ت. در مراحل بعد پارامترهاي کشسان و 
فشار منفذی نيز محاسبه شده و با نتايج بدست آمده از چا ه آزمايي )آزمايش 
فش��ار سازند در چاه( كاليبره شده و مدل یک بعدی ژئومکانیکی ساخته شده 
است. جهت ساخت مدل سه بعدي، از داده های لرزه نگاري استفاده شده و در 
ادامه با استفاده از نشانگرهاي لرزه اي از جمله وارون سازي پیش از برانبارش 
و وارون س��ازی مقاومت کشس��ان توسعه یافته، مدل س��ه بعدي ژئومكانيكي 
منطقه مورد مطالعه بدست آمده و سپس نتایج تجزیه و تحلیل شده است. 

2-  مبانی و روش تحقیق 
2-1- ژئومکانیك

ژئومکانیک علمي اس��ت كه به شناسايي، مدل س��ازي و كنترل تغيير شكل 

س��نگ ها در مخ��ازن زیرزمینی مي پردازد؛ ی��ا به عبارت دیگر، اس��تفاده از 
مکانیک س��نگ جهت کاربرد در محیط های زیرزمین��ی، ژئومکانیک نامیده 
می شود. در مطالعات ژئومکانیک به مدل کردن خواص مکانیکی رفتار سنگ 
و س��یاالت یک مخزن، م��دل مکانیکی زمین یا MEM  گفته می ش��ود. در 
این رابطه، جهت محاس��به و تخمین مدل مکانیک��ی زمین نیاز به اطالعات 
جامعی از رفتار سنگ های یک مخزن شامل خواص سنگ بکر و توده سنگ، 
تنش های برجا و فش��ار منفذی می باش��د ] 1،3،8 [. به طور کلی این داده ها 
ش��امل داده های آزمايش��گاهي )اس��تاتیکی و دینامیکی( و داده هاي حاصل 
از نموداره��اي پتروفيزيکي و لرزه اي )ديناميکي( می باش��ند. داده  های توده 
سنگ و تنش های منطقه ای از نتایج آزمایش های برجا یا از طریق مدل سازی 
بدست می آید که شامل فشار منفذی، تنش روباره و تنش های افقی می باشد.

2-1-1- خواص ژئومکانیکی سنگ بکر
  مهم ترين داده هايي که به وس��يله آزمون هاي آزمايش��گاهي تهيه مي شوند 
عبارتند از: ثابت هاي کشس��ان )اس��تاتیکی و دینامیک��ی(، مقاومت تراکمي 
تک مح��وري  و س��ه محوري و همچنين پارامترهاي مقاومت )چس��بندگي و 
زاوي��ه اصطکاک داخل��ي( ]14[. در برخی از پروژه ه��ا جهت صرفه جویی در 
زم��ان و هزین��ه )یا دقت( از آزمایش س��ه محوری چند مرحل��ه ای  در دما و 
فش��ار مخزن اس��تفاده می ش��ود. در این نوع آزمایش، چرخه های بارگذاری 
و بارب��رداری در محدوه کشس��ان نمونه ها و در فش��ارهای جانبی و محوری 
متعدد انجام می ش��ود و نتایج هر مرحله ثبت می گردد]16-1۵[. پارامترهای 
دینامیکی در آزمایش��گاه به وس��یله نگارهای پتروفیزیکی از طریق محاسبه 
س��رعت موج بدس��ت می آیند. متغیر اصلی در تعیین پارامترهای دینامیکی، 
سرعت موج تراکمی و برشی است که از طریق روابط )1( تا )4( که به روابط 
 BI کشس��ان مشهور است بدس��ت می آیند. رابطه )۵( نیز شاخص تردی  یا
)بریتلنس( می باشد که نقش مهم در رئولوژی و رفتار سنگ ها در برابر تنش 

دارد]17[.
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جويي در زمان و هزينه جهت صرفه هادر برخي از پروژه. ]14[) استياصطكاك داخل هيو زاو ي(چسبندگ
شود. در اين نوع در دما و فشار مخزن استفاده مي 3ييمحوري چند مرحله(يا دقت) از آزمايش سه

ها و در فشارهاي جانبي و محوري هاي بارگذاري و باربرداري در محدوه كشسان نمونهآزمايش، چرخه
پارامترهاي ديناميكي در آزمايشگاه به . ]15-16[گرددشود و نتايج هر مرحله ثبت ميمتعدد انجام مي

آيند. متغير اصلي در تعيين وسيله نگارهاي پتروفيزيكي از طريق محاسبه سرعت موج بدست مي
) كه به روابط 4() تا 1(از طريق روابط پارامترهاي ديناميكي، سرعت موج تراكمي و برشي است كه 

باشد كه نقش (بريتلنس) مي BIيا  4) نيز شاخص تردي5آيند. رابطه (كشسان مشهور است بدست مي
  .]17[ها در برابر تنش داردمهم در رئولوژي و رفتار سنگ
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 dEكي و مدول بالك دينامي dKمدول برشي ديناميكي،  dμضريب پواسون ديناميكي،  �dچگالي،  ρ كه

 maxEنه و به ترتيب مدول يانگ كمينه و نسبت پواسون كمي �min و  minEباشد. مدول يانگ ديناميكي مي
    باشد.به ترتيب مدول يانگ بيشينه و نسبت پواسون بيشينه مي �max و

سازي به هاي سنگ بكر اگرچه منعكس كننده واقعيت زمين بوده و جهت كاربرد و مدلنتايج آزمايش    
ها به دسترس بودن مغزه وابسته است. همچنين باشد، ولي انجام اين آزمايششرايط زمين نزديكتر مي

ستگاهي تفسير نتايج ها نياز به هزينه و وقت بسياري است و بعضا خطاهاي انساني و دانجام اين آزمايش
اي بوده و جهت داشتن يك نگار پيوسته كه ها به صورت نقطهسازد. از طرف ديگر اين دادهرا دشوار مي

شود. هاي ديناميكي بدست آمده از نگارهاي پتروفيزيكي ترجيح داده ميشرايط مخزن را نشان دهد، داده
نتايج حاصل شده از ديناميكي پتروفيزيكي، هاي هاي دادهبنابراين براي حل مشكالت و عدم توانايي

ها بدست آمده، با هاي سه محوري و تك محوري مغزهگيري پارامترهاي آزمايشگاهي كه از آزمايشاندازه
در اين زمينه آيد. سري از اعداد بهم پيوسته مكانيكي بدست مي شده و يككاليبره  نگار پتروفيزيكي

اري تك محوري و همچنين تبديل مدول يانگ و ضريب پواسون روابط ديگري براي محاسبه مقاومت فش
به ترتيب جهت مقاومت تك محوري، مدول  )8(تا  )6(ديناميكي به استاتيكي آمده است كه در رابطه 

است كه مدول  يخواص شاخص يهيروابط بر پا شتريب يانگ و ضريب پواسون نشان داده شده است. مبناي
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دینامیک��ی، Kd مدول بالک دینامیک��ی و Ed مدول یانگ دینامیکی 
می باش��د. Emin و Vmin به ترتیب مدول یانگ کمینه و نسبت پواسون 
کمینه و Emax و Vmax به ترتیب مدول یانگ بیشینه و نسبت پواسون 

بیشینه می باشد.  
    نتای��ج آزمایش های س��نگ بک��ر اگرچه منعک��س کننده واقعیت 
زمی��ن بوده و جهت کاربرد و مدل س��ازی به ش��رایط زمین نزدیکتر 
می باش��د، ولی انجام این آزمایش ها به دس��ترس بودن مغزه وابسته 
اس��ت. همچنین انجام این آزمایش ها نیاز به هزینه و وقت بس��یاری 
اس��ت و بعضا خطاهای انس��انی و دستگاهی تفس��یر نتایج را دشوار 
می س��ازد. از طرف دیگر این داده ه��ا به صورت نقطه ای بوده و جهت 
داش��تن یک نگار پیوسته که ش��رایط مخزن را نشان دهد، داده های 
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بدس��ت آمده، با نگار پتروفيزيکي کاليبره ش��ده و یک سري از اعداد 
بهم پيوسته مکانيکي بدست مي آيد. در این زمینه روابط دیگری برای 
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مي دهد، که اين خواص سرعت موج، چگالي و درصد تخلخل مي باشد 

.]۵،13،18[ 

)6(
)7(
)8(
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تخلخل  ي و درصدسرعت موج، چگالخواص  نيدهد، كه ايمقرار  ريمت سنگ را تحت تاثومقا ايبالك و 
  .]5،13،18[باشد مي

                            

 )6( 
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 dE، مدول يانگ استاتيكي بر حسب گيگاپاسكال sEمقاومت تك محوري بر حسب مگاپاسكال،  UCS كه
  مدول يانگ ديناميكي بر حسب گيگاپاسكال و نسبت پواسون نيز بدون بعد است.

  
  خواص ژئومكانيكي توده سنگ -2-1-2

ير گ تاثاي در سنفشار منفذي بر ميزان فشردگي و تخلخل سازند و در پي آن بر سرعت امواج لرزه
از  يشنا كيتدرواستايفشار ه شناسي مورد بررسي برابر باسازند زمين يكه فشار منفذ يزمانگذارد. مي

 يشارفازند س كهنگامي كه ي. ندگوييم يفشار سازند را عاد اتا آن عمق باشد، اصطالح اليوزن ستون س
كه آن  شوديمفته گ اداشته باشد، اصطالح يرگيمورد انتظار در عمق اندازه كيدرواستاتيباالتر از فشار ه

ازن در مخ ين رابطه ارائه شده جهت تخمين فشار منفذي. اولباشديسازند با فشار باال م كيسازند 
) براي 1976) اشاره كرد. معادله نهايي ايتون (1976، 1975توان به رابطه ايتون (هيدروكربني، مي

  .]13،19[ باشد) مي9(محاسبه فشار منفذي با استفاده از سرعت موج سازند طبق رابطه 
  

)9( 

 iVررسي، بفشار هيدرواستاتيك در عمق مورد  hydPفشار روباره،  obPبيني شده، فشار منفذي پيش pPكه 
تجربي  يك ثابت kسرعت در شيل با فشردگي نرمال و  nVاي در اليه مورد بررسي، سرعت امواج لرزه

 است. 
) 10(ابطه ر) طبق 1994روش ديگر تخمين فشار منفذي به فشار موثر نيز معروف است، توسط باورز (

ظر قرار نا مد هاي تحكيم عادي، تحكيم نامتوازن و فرآيندهاي باربرداري رارائه شده است، كه فرآيند
  .]13[دهد. به عالوه رابطه باورز نيازي به منحني تحكيم نرمال شيل نداردمي

)10( 

كه كنترل  ضرايبي هستند Bو Aو   ft/sسرعت در رسوبات تحكيم نيافته اشباع از سيال بر حسب  0Vكه 
ه داده است رابط ) را به عهده دارد. در مناطقي كه باربرداري رخePچگونگي سرعت با افزايش فشار موثر (

  شود.) نوشته مي11(باورز نياز به تصحيح دارد و اين رابطه به صورت ساده طبق رابطه 

��� � 1.�0�� � ��1.0165  

�� � 0.67�� � �� 1.0573

�� � 0.7 � ��  
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که UCS مقاومت تک محوری بر حس��ب مگاپاس��کال، Es مدول یانگ 
اس��تاتیکی بر حسب گیگاپاس��کال، Ed مدول یانگ دینامیکی بر حسب 

گیگاپاسکال و نسبت پواسون نیز بدون بعد است.

2-1-2- خواص ژئومکانیکی توده سنگ
فش��ار منفذي بر ميزان فشردگي و تخلخل سازند و در پي آن بر سرعت 
امواج لرزه اي در س��نگ تاثير مي گذارد. زمانی که فش��ار منفذی سازند 
زمین شناس��ی مورد بررسی برابر با فشار هیدرواس��تاتیک ناشی از وزن 
ستون سیال تا آن عمق باشد، اصطالحا فشار سازند را عادی می گویند. 

هنگامی که یک سازند فشاری باالتر از فشار هیدرواستاتیک مورد انتظار 
در عمق اندازه گیری داش��ته باشد، اصطالحا گفته می شود که آن سازند 
یک س��ازند با فشار باال می باش��د. اولین رابطه ارائه شده جهت تخمین 
فشار منفذی در مخازن هیدروکربنی، مي توان به رابطه ايتون اشاره کرد. 
معادله نهايي ايتون براي محاسبه فشار منفذي با استفاده از سرعت موج 

سازند طبق رابطه )9( مي باشد  ]13،19[.

)9(
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که Pp فش��ار منف��ذي پيش بيني ش��ده، Pob فش��ار روباره، Phyd فش��ار 
هيدرواس��تاتيک در عمق مورد بررسي، Vi سرعت امواج لرزه اي در اليه 
مورد بررس��ي، Vn س��رعت در ش��يل با فش��ردگي نرمال و  kيک ثابت 

تجربي است. 
روش ديگر تخمين فش��ار منفذي به فشار موثر نيز معروف است، توسط 
باورز طبق رابطه )10( ارائه ش��ده اس��ت، که فرآيند هاي تحکيم عادي، 
تحکيم نامتوازن و فرآيندهاي باربرداري را مد نظر قرار مي دهد. به عالوه 

رابطه باورز نيازي به منحني تحکيم نرمال شيل ندارد]13[.
)10(
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که V0 سرعت در رسوبات تحکيم نيافته اشباع از سيال بر حسب ft/s  و 
A و B ضرايبي هستند که کنترل چگونگي سرعت با افزايش فشار موثر 
)Pe( را ب��ه عه��ده دارد. در مناطقي که باربرداري رخ داده اس��ت رابطه 

باورز نياز به تصحيح دارد و این رابطه به صورت ساده طبق رابطه )11( 
نوشته مي شود.
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)11( 

توان يپارامترهايي هستند كه م Bو  Aو  PSIتنش موثر قائم بر حسب  σو  ft/sسرعت بر حسب  Vكه 
  هاي سرعت در مقابل تنش موثر قائم بدست آورد.كاليبره كردن داده ها را باآن

هاي صورت تنش بهشناسي همواره در معرض سه تنش برجاي اصلي هستند كه سازندهاي زمين    
 يارادر هر عمق د يامنطقه هايتنش نيد. بنابرانشومي افقي كمينه و تنش افقي شناخته، تنش روباره

ائم قد چاه منطقه به طور معمول به موازات امتدا ياصل هاياز تنش يككه ي ،دباشيم ياصل يسه بزرگ
س تنش بر اسا ني. اشودتنش قائم شروع مي با محاسبه ياصل هايبدست آوردن اندازه تنش]. 5،13[است

ار مقد نيست. اروباره در آن عمق ا هايهيعمق مشخص برابر با مجموع وزن ال كيدر  )13() و 12(رابطه 
در  يلثبت شده توسط نگار چگا ي) در مجموع چگالgضرب شتاب جاذبه (حاصل زانيبر است با مبرا

  .چاه قائم كيامتداد 

 
0

z

V bS g z dz  )12( 

)13( 

 .است سنگ هايچگالي دانه  gρچگالي سيال و  fρتخلخل،  φكه 
لگوي كننده جهت و اها به صورت پالستيك باشد، شكل چاه تعيينيك سازند اگر تغيير شكلدر 

ا در هديدههاي منطقه است. درابتدا با استفاده از شرايط ريزش ديواره و شكست القايي، اين پتنش
حفاري اي هشوند. سپس اين عوامل با رخدادهاي ثبت شده در گزارشي چاه شناسايي و مدل ميديواره

ايش ورد آزمي چاه مطابقت داده شده و صحت مدل ساخته شده مهاي نگارهاي تصويري ديوارهيا تحليل
خطي  شدگي واتنشهاي طويلگيرد. در روش پرواالستيكي تخمين تنش برجاي افقي، ابتدا مولفهقرار مي

  .]13[شود ) مشخص مي15() و رابطه 14(به صورت رابطه   xو   yبر روي محورهاي

)14( 

)15( 

هاي افقي باشد. از مدل كرنشمدول يانگ مي yو  x هاي طويل شدگي بر روي محورهايمولفه yεو xεكه 
ر ا فشاشود كه مرتبط بهاي افقي بيشينه و كمينه استفاده ميپرواالستيك جهت تعيين بزرگي تنش

ان ) بي17() و 16(ها و مدول كشسان است كه به صورت رابطه اي، تغيير شكل سنگمنفذي منطقه
  شود.مي
  

)16( 
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که V س��رعت بر حس��ب ft/s و σ تنش موثر قائم بر حس��ب PSI و A و 
B پارامترهايي هس��تند که مي توان آن ها را ب��ا کاليبره کردن داده هاي 

سرعت در مقابل تنش موثر قائم بدست آورد.
    س��ازندهاي زمين شناس��ي همواره در معرض سه تنش برجاي اصلي 
هس��تند كه به صورت تنش هاي روباره، تنش افقی کمینه و تنش افقی 
ش��ناخته مي ش��وند. بنابراين تنش هاي منطقه اي در هر عمق داراي سه 
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مقاالت پژوهشی
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نگارهاي تصويري ديواره ي چاه مطابقت داده ش��ده و صحت مدل 
س��اخته ش��ده مورد آزمايش قرار می گیرد. در روش پرواالستيكي 
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  باشد.ثابت بيوت مي αفشار منفذي و  pPهاي افقي كمينه و بيشينه، تنش Hσو  hσكه 
  
اينشانگرهاي لرزه -2-2

اي هستند رزهلتوابع رياضي مشتق شده از اطالعات  اينشانگرهاي لرزه، ]20-22[ طبق تعاريف ارائه شده
اي استخراج رزهاز اطالعات لبه صورت پيش از برانبارش و پس از برانبارش كه در حوزه زمان و فركانس 

سازي ارونواي كه مورد استفاده زيادي قرار گرفته است، ترين نشانگرهاي لرزهيكي از مهم .شوندمي
ح سط ريز ياهيژگيو و يكيزيف يساختارها فرآيندي كه عبارت است از يالرزه يسازوارون .اي استلرزه
 گريعبارت د هب .دنورآيبه نقشه در م ،نيسطح زم يانجام شده بر رو يهايريگرا با استفاده از اندازه نيزم

كعب مع يا اي است كه نتيجه آن مقطهاي لرزهاي، تخمين خواص فيزيكي زمين از دادهسازي لرزهوارون
اي سازي لرزهوارون .]20-22[باشدمقاومت صوتي (يا مقاومت برشي و چگالي) در حوزه عمق يا زمان مي

بارش هاي پيش از برانشود، از روشانجام ميهاي پيش از برانبارش يا پس از برانبارش بر روي داده
  توان به روش برپايه مدل و روش مقاومت كشسان اشاره كرد.مي
  
  وارون سازي بر پايه مدل -2-2-1

 يسرعت ياهرظ يروش نگارها نيدر ا رايز ند،يگويم زين يبلوك يسازمدل، وارون هيبر پا يسازبه وارون
 يگارهان. باشديم ريمتغ كيبلوك به عنوان  نيانگي. اندازه مشونديم ديتول باشند،يم يكه بصورت بلوك

 ني. در اباشديبدست آمده از چاه م ينگار چگال ايو  ياز نگار صوت ترفيسرعت، از لحاظ دقت ضع يظاهر
ه ر گرفتدر نظ هيهر ال يمشخص برا يبا ضخامت، سرعت و چگال هيال چندينشامل  هيمدل اول كيروش 

لرزه رد كيبا موجك چشمه  ختيمدل و همام نيبازتاب حاصل از ا بيبا محاسبه ضرا آنگاه شوديم
تالش  بعاتمر نياز روش كمتر تفادهو با اس شوديم سهيمقا يو با ردلرزه واقع شوديساخته م يمصنوع

  .]23[شودمنطبق  يامدل ممكنه به اطالعات لرزه نيكتريكه نزد شوديم
 
  كشسانوارون سازي مقاومت  -2-2-2

تي براي ) را بر اساس حالت تعميم يافته مقاومت صو1980)، رابطه اكي و ريچارد (1999كونولي (
هاي بعد، ) ارائه كرد. در سال5EIبه صورت مقاومت كشسان ( AVOهاي غير نرمال براي كاربرد در زاويه

ح الي را اصالبتا و چگ هاي آلفا،) مقاومت كشسان را به وسيله معرفي ثابت2002وايت كام و همكاران (
مت مقاو شناسي و سيال مناسب ساختند و آن رانمودند و آن را براي كاربردهاي مختلف تشخيص سنگ

 .]24-25[ كشسان توسعه يافته ناميدند
  

�� =
�

� � � �� +
� � 2�
� � � ��(�) +

�
� � �2 �� +

��
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که σh و σH تنش های افقی کمینه و بیشینه، Pp فشار منفذي و α ثابت 
بيوت می باشد.

2-2- نشانگرهاي لرزه اي
طبق تعاریف ارائه ش��ده  ]22-20[، نش��انگرهاي ل��رزه اي توابع رياضي 
مشتق ش��ده از اطالعات لرزه اي هستند كه در حوزه زمان و فركانس به 
صورت پیش از برانبارش و پس از برانبارش از اطالعات لرزه اي استخراج 
می ش��وند. یکی از مهم ترین نشانگرهای لرزه ای که مورد استفاده زیادی 
قرار گرفته است، وارون س��ازی لرزه ای است. وارون سازی لرزه ای عبارت 
اس��ت از فرآیندی که ساختارهای فیزیکی و ویژگی های زیر سطح زمین 
را ب��ا اس��تفاده از اندازه گیری های انجام ش��ده بر روی س��طح زمین، به 
نقش��ه در می آورند. به عبارت دیگر وارون سازی لرزه ای، تخمین خواص 
فیزیکی زمین از داده های لرزه ای اس��ت که نتیج��ه آن مقطع یا مکعب 
مقاوم��ت صوت��ی )یا مقاومت برش��ی و چگالی( در ح��وزه عمق یا زمان 
می باشد] 22-20[. وارون سازی لرزه ای بر روی داده های پیش از برانبارش 
یا پس از برانبارش انجام می شود، از روش های پیش از برانبارش می توان 

به روش برپایه مدل و روش مقاومت کشسان اشاره کرد.

 1   )الف( منطقه مورد مطالعه در میان پهنه بندی ساختاری ایران، )ب( ستون چینه 
شناسی منطقه مورد مطالعه. منطقه مورد مطالعه با عالمت ستاره نشان داده شده 

است )آقانباتی، 1383(.

 2   )الف( نمودار مدول بالک اســتاتیکی یا K )گیگاپاسکال(، مدول یانگ استاتیک 
یا E )گیگاپاســکال(، مقاومت تک محوری فشــاری یا UCS )مگاپاســکال( و فشار 
روباره یا vσ )مگاپاسکال(، )ب( عمق 2500 تا 3000 متر جهت مشاهده جزییات 
بزرگ نمایی شــده اســت. کاهش های شدید مشاهده شــده در مدول های مورد 

بررسی مربوط به میان الیه های شیلی سازند ایالم می باشد.
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2-2-1- وارون سازی بر پایه مدل
به وارون س��ازی بر پایه مدل، وارون س��ازی بلوکی نیز می  گویند، زیرا در 
این روش نگارهای ظاهری س��رعتی که بصورت بلوکی می باشند، تولید 
می ش��وند. اندازه میانگین بلوک به عنوان یک متغیر می باشد. نگارهای 
ظاهری س��رعت، از لحاظ دقت ضعیف تر از نگار صوتی و یا نگار چگالی 
بدست آمده از چاه می باشد. در این روش یک مدل اولیه شامل چندین 
الیه با ضخامت، س��رعت و چگالی مشخص برای هر الیه در نظر گرفته 
می شود آنگاه با محاسبه ضرایب بازتاب حاصل از این مدل و همامیخت 
با موجک چشمه یک ردلرزه مصنوعی ساخته می شود و با ردلرزه واقعی 
مقایسه می شود و با استفاده از روش کمترین مربعات تالش می شود که 

نزدیکترین مدل ممکنه به اطالعات لرزه ای منطبق شود ]23[.

2-2-2- وارون سازی مقاومت کشسان
کونول��ی رابطه اکی و ریچارد را بر اس��اس حال��ت تعمیم یافته مقاومت 
صوتی برای زاویه های غیر نرمال برای کاربرد در AVO به صورت مقاومت 
کشس��ان )EI( ارائه کرد. در سال های بعد، وایت کام و همکاران مقاومت 
کشسان را به وسیله معرفی ثابت های آلفا، بتا و چگالی را اصالح نمودند 
و آن را برای کاربردهای مختلف تشخیص سنگ شناسی و سیال مناسب 

ساختند و آن را مقاومت کشسان توسعه یافته نامیدند  ]24-2۵[.

)18(
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)18(  

 
      
ترتيب به  0βو 0ρ ،0αو سرعت موج برشي است و  ترتيب چگالي، سرعت موج تراكمي به βو  ρ ،αكه 

نه زاويه بهي باشند.چگالي متوسط، سرعت موج تراكمي متوسط و سرعت موج برشي متوسط دو محيط مي
)χن توسعه ت كشسا) براي هر پارامتر به وسيله بيشترين حالت همبستگي بين پارامتر مورد نظر و مقاوم

وفيزيكي مثل د. مقاومت كشسان توسعه يافته به پارامترهاي پترآيبدست مي χيافته در زواياي مختلف 
دول رشي مبچگالي، اشباع و ميزان شيل و همچنين به پارمترهاي كشساني مثل مقاومت صوتي، مقاومت 

هينه بين ب) زواياي 2002باشد. در اين زمينه وايت كام و همكاران (يانگ و ضريب پواسون حساس مي
وايه شتن زته و پارامترهاي پتروفيزيكي و كشسان را محاسبه و سپس با دامقاومت كشسان توسعه ياف

    .]24[ بهينه، مكعب مقاومت كشسان را براي هر پارامتر بدست آوردند
  
  مطالعه موردي  -3

  زمين شناسي منطقه مورد مطالعه  -3-1

حاظ ل). از 1شكل منطقه مورد بررسي در جنوب غرب ايران و در استان خوزستان واقع شده است (
ر جنوب ددزفول  يافتادگفروبندي ساختاري، منطقه مورد بررسي در فروافتادگي دزفول قرار دارد. تقسيم
 ينختماده مهم سايله سه پديدزفول به وس يفرو افتادگ .زاگرس واقع شده است ياصل يراندگ غربي

 يرال خاوبه نام خمش باالرود، در شم يباختر يبا جهت خاور يك زون خمشياحاطه شده از شمال به 
ور خا رزمو در  يجنوب خاور -يشمال باختر يبا راستا يبه نام جبهه كوهستان يگريبه زون گسله د

د محدو به نام زون گسله كازرون يجنوب يبا امتداد شمال يده گسليچين زون پيبه ا يجنوب خاور
    .]26[است دزفول قرار گرفته يافتادگه فرويران در ناحيا ينفت يهادانيگردد. اكثر ميم
  

���(�) � �0�0 �(
�
�0)

�( ��0)
�( ��0)

�� 
� � ���� � ���� � � � ��� ��� � � � � ���� � ������

که ρ ،α و β به  ترتیب چگالی، س��رعت موج تراکمی و س��رعت موج برشی 
است و ρ0،α0 وβ0 به  ترتیب چگالی متوسط، سرعت موج تراکمی متوسط و 

س��رعت موج برشی متوس��ط دو محیط می باشند. زاویه بهینه )χ( برای هر 
پارامتر به وسیله بیشترین حالت همبستگی بین پارامتر مورد نظر و مقاومت 
کشس��ان توسعه یافته در زوایای مختلف χ بدست می آید. مقاومت کشسان 
توسعه یافته به پارامترهای پتروفیزیکی مثل چگالی، اشباع و میزان شیل و 
همچنین به پارمترهای کشسانی مثل مقاومت صوتی، مقاومت برشی مدول 
یانگ و ضریب پواسون حساس می باشد. در این زمینه وایت کام و همکاران 
زوایای بهینه بین مقاومت کشسان توسعه یافته و پارامترهای پتروفیزیکی و 
کشسان را محاسبه و سپس با داشتن زوایه بهینه، مکعب مقاومت کشسان 

را برای هر پارامتر بدست آوردند  ]2۵[.  

3- مطالعه موردی 
3-1- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه 

منطقه مورد بررس��ی در جنوب غرب ایران و در اس��تان خوزستان واقع 
ش��ده است )ش��کل-1(. از لحاظ تقسیم بندی س��اختاری، منطقه مورد 
بررس��ی در فروافتادگی دزفول ق��رار دارد. فرو افتادگی دزفول در جنوب 
غربی راندگی اصلی زاگرس واقع ش��ده اس��ت. ف��رو افتادگی دزفول به 
وس��یله سه پدیده مهم س��اختمانی احاطه شده از ش��مال به یک زون 
خمشی با جهت خاوری باختری به نام خمش باالرود، در شمال خاوری 
به زون گسله دیگری به نام جبهه کوهستانی با راستای شمال باختری- 
جنوب خاوری و در مرز خاور جنوب خاوری به این زون پیچیده گسلی 
با امتداد ش��مالی جنوبی ب��ه نام زون گس��له کازرون محدود می گردد. 
اکث��ر میدان های نفتی ای��ران در ناحیه فرو افتادگ��ی دزفول قرار گرفته 

است]26[.  

 3   )الف( نمودار تنش افقی کمینه یا hminσ، تنش افقی بیشینه یا Hmaxσ، مقاومت 
تک محوری فشــاری و فشــار روباره بر حســب مگاپاســکال، )ب( عمق 2500 تا 
3000 متر جهت مشــاهده جزییات بزرگ نمایی شــده اســت. در این شکل نیز 
کاهش های شــدید مشــاهده شــده در پارامترها مربوط به میان الیه های شیلی 

سازند ایالم می باشد.

ب الف 

 4   )الف( نمودار فشــار روباره، روند فشــار منفذی )PP trend(، فشار عمودی موثر 

 ،)Eaton( فشــار منفذی تخمین  زده شده به وسیله روش ایتون ،)Effective σv(

فشار تخمین زده شده به وسیله روش باورز )Bowers( و نتایج فشار منفذی در 
عملیات چاه آزمایی )FBDST( بر حســب مگاپاسکال، )ب( عمق 2500 تا 3000 

متر بزرگ نمایی شده است.

ب الف 



9 8

مقاالت پژوهشی

3-2- داده های موجود 
اطالعات شش چاه اکتشافی و تولیدی در منطقه مورد مطالعه موجود می باشد. 
این اطالعات ش��امل نگار سرعت موج تراکمی، س��رعت موج برشی، چگالی، 
تخلخل و اش��باع آب می باش��د. در محدوده مورد مطالعه 370 کیلومترمربع 
داده های لرزه نگاری مهاجرت یافته پیش ازبرانبارش موجود می باشد. داده های 
لرزه ای با اس��تفاده از س��رعت از حالت دور افت به حالت زاویه با اس��تفاده از 
نرم افزار همسون-راس��ل تبدیل ش��ده است. سرعت اس��تفاده شده مربوطه با 
اس��تفاده از داده های چاه بدست آمده است.  سپس تفسیر سه بعدی افق های 
زمین شناس��ی ایالم، الفان و سروک انجام شده و با اعمال فیلتر، اعوجاج های 
 0۵-B موج��ود در افق ها تصحیح ش��د. از میان چاه های مورد اس��تفاده، چاه
دارای مغزه می باشد که در سازند ایالم )عمق 2900 تا 3000 متر( اخذ شده 

است. همچنین چاه A-04 و B-01 دارای نگار موج برشی می باشد.

4- نتایج 
4-1- آزمون های آزمایشگاهی و برجا

جهت انجام آزمایش های مکانیکی، از روش آزمایش س��ه محوری چند 

مرحله ای اس��تفاده شد. دس��تگاه استفاده شده س��روکنترل  و ساخت
CSIRO اس��ترالیا و دارای ظرفی��ت 4۵0 کیلونیوت��ن بار محوری و 70 

مگاپاس��کال فش��ار همه جانبه می باش��د. در این مطالع��ه از نمونه های 
استوانه ای مغزه به قطر 2 اینچ و طول 4 اینچ استفاده شده است. بعد از 
آماده ش��دن نمونه ها، بار محوری با سرعت 0/۵ مگاپاسکال در دقیقه بر 
روی نمونه تا قبل از شکست سنگ ادامه یافته است. جهت اخذ خواص 
فیزیک س��نگی نمونه ها، اندازه گيري سرعت موج تراکمی و برشی در هر 
پله فش��اري و در حالت خشک و اشباع، به صورت زمان سير موج کامل 

بر روی نمونه ها ثبت شده است.

4-2- مدل سازی یك بعدی ژئومکانیکی 
در این تحقیق، پارامترهای ژئومکانیکی ش��امل مدول استاتیکی یانگ، مدول 
دینامیکی بالک، فش��ار روباره و مقاومت فش��اری ت��ک محوری بوده که برای 
چاه B-05 نش��ان داده ش��ده است )ش��کل-2(. در ادامه تنش افقی بیشینه و 
تنش افقی کمینه با اس��تفاده از روابط پرواالس��تیک برای چاه B-05 محاسبه 
ش��ده و در شکل-3 به صورت مدل یک بعدی مکانیکی زمین نشان داده شده 

 5  )الف( دامنه و )ب( طیف موجک های اســتخراج شــده جهت وارون سازی پیش از 
برانبــارش به روش آماری از طریق داده های لرزه ای و اعمال چرخش فاز با کمک 

داده های چاه.

 6  مقطع وارون ســازی به روش همزمان بر پایه مدل جهت مدول یانگ اســتاتیکی، 
)باال( مقطع وارون سازی شده و )پایین( نقشه برش زمانی در 20 میلی ثانیه زیر 
ســازند ایالم. نمودار پتروفیزیکی نشــان داده شده در شکل الف، مقدار مدول 

یانگ بر حسب گیگاپاسکال را نشان می دهد.

14 

  

  
سازي شده و ونسازي به روش همزمان بر پايه مدل جهت مدول يانگ استاتيكي، (باال) مقطع وارمقطع وارون   -6شكل 

ار مدول ر شكل الف، مقدن داده شده دثانيه زير سازند ايالم. نمودار پتروفيزيكي نشاميلي 20(پايين) نقشه برش زماني در 
  دهد.يانگ بر حسب گيگاپاسكال را نشان مي

 
سازي مقاومت كشسان توسعه يافته گزينه مناسبي جهت تخمين پارامترهاي ژئومكانيكي است وارون    

اين مرحله با استفاده از  درباشند. هاي كشسان مرتبط ميكه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم با مدول
نمودارهاي متقاطع، برازشي بين مقاومت كشسان توسعه يافته و پارامترهاي ژئومكانيكي در هر زاويه چي 
انجام شد كه زاويه چي بهينه و بيشترين همبستگي براي هر پارامتر ژئومكانيكي بدست آمد. در ادامه با 
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اس��ت. نتایج محاسبه تنش برجا نیز نشان دهنده باالتر بودن مقادیر مقاومت 
تک محوری س��نگ بکر از تنش برجای افقی و تنش برجای عمودی در اعماق 
مختلف می باش��د. همچنین نتایج نشان می دهد که تنش افقی بیشینه بیشتر 
از تنش افقی کمینه در اعماق مختلف اس��ت. فش��ار منفذی نیز با روش های 
ایتون و باورز بدس��ت آمده )ش��کل-4( و با مقادیر محاس��به ش��ده از طریق 

آزمایش های فشار چاه مقایسه شده است. 

4-3- مدل سازی سه بعدی ژئومکانیکی
در ادام��ه برای س��اخت مکعب س��ه بعدی از پارامتره��ای پتروفیزیکی و 
ژئومکانیکی از روش وارون س��ازی پیش��از برانب��ارش و همچنین مقاومت 
کشسان توسعه یافته استفاده شده است. اولین قدم در انجام وارون سازی، 
انطباق اطالعات چاه و مقطع لرزه ای اس��ت. برای این منظور با اس��تخراج 
موجک مناس��ب و س��اخت لرزه نگاش��ت مصنوعی در محل چاه ها، رابطه 
زمان- عمق برای هر چاه تصحیح می شود. در این مرحله، موجک با تحلیل 
و انطباق بهینه داده های لرزه شناسی مربوط به هر زاویه بازتابی در میدان 

مورد مطالعه ابتدا با روش آماری ، س��پس با اس��تفاده از چاه در محدوده 
1700 تا 2100 میلی ثانیه اس��تخراج ش��د. برای این منظور س��ه موجک 
ش��امل زاوی��ه ۵، 2۵ و 3۵ درج��ه از داده های لرزه ای پی��ش از برانبارش 
 به روش آماری7 اس��تخراج، س��پس با اس��تفاده از داده های چاه چرخش 

فاز )24 درجه( داده شده است و در شکل ۵ نشان داده شده است.
مدل زمین شناس��ی فرکانس پایین یکپارچه در مح��دوده مورد مطالعه 
با اس��تفاده از س��ه افق تفس��یر ش��ده زمانی )ایالم، الفان و سروک( و 
نموداره��ای چگالی و س��رعت موج صوتی از ۵ چاه س��اخته ش��د. پس 
از س��اخت مدل اولیه و اس��تخراج موجک، تحلیل وارون سازی پیش از 
برانب��ارش به روش بر پایه مدل8 انجام ش��د. برای ای��ن منظور، ابتدا در 
محل چاه تحلیل انجام ش��ده، پس از صحت وارون س��ازی در محل چاه، 
نتاي��ج اين تطابق در كل مكعب لرزه اي اعمال ش��د. جهت تعمیم دادن 
خواص ژئومکانیکی به صورت مس��تقیم یا غیر مستقیم عمل شده است، 
بدی��ن صورت که مدول یانگ، ضریب پواس��ون و مدول بالک به صورت 
مس��تقیم از طریق روابط کشسان محاسبه شده و سپس از طریق روابط 

 8  )باال( مقطع وارون سازی شده تردی با استفاده از مقاومت کشسان توسعه یافته 
در چاه A-01 بعد از وارون ســازی بر پایه مدل، )پایین( نقشــه برش زمانی 20 
میلی ثانیه زیر ســازند ایالم. رنگ تصویر مقدار تردی را نشــان می دهد. با توجه 
به تصویر مشــاهده می شود که نتیجه وارون سازی تطابق مناسبی با مقدار تردی 

در چاه دارد.

17 

  

 
سازي بر د از وارونبع A-01با استفاده از مقاومت كشسان توسعه يافته در چاه  ترديسازي شده مقطع وارون) باال( -8شكل 

 با توجه به دهد.ن مينشا تردي رارنگ تصوير مقدار ثانيه زير سازند ايالم. ميلي 20) نقشه برش زماني پايين، (پايه مدل
  در چاه دارد. ترديسازي تطابق مناسبي با مقدار شود كه نتيجه وارونتصوير مشاهده مي

  
كنترل كيفي در يك  ،سازيبررسي نتيجه وارون نيو همچن يشنهاديپ روش تيقابل داييبه منظور ت

 همچنين خطاي پاييني در چاهيك روش وارون سازي بهينه نتيجه قابل قبول و . چاه كور انجام شده است
انتخاب شده  A-10مورد مطالعه به نام  محدودهخارج از كور يك چاه راستا  نيدر ا دهد.كور به دست مي

 7  )باال( مقطع وارون سازی شده مدول یانگ استاتیکی با استفاده از روش مقاومت 
کشسان توسعه یافته در چاه A-02 و )پایین( نقشه برش زمانی در 20 میلی ثانیه 
زیر سازند ایالم. رنگ مقدار مدول یانگ بر حسب گیگاپاسکال می باشد. مشاهده 
می شود که نتیجه وارون ســازی تطابق مناسبی با مقدار مدول یانگ اندازه گیری 

شده در چاه دارد.
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-Aمقاومت كشسان توسعه يافته در چاه روش با استفاده از استاتيكي سازي شده مدول يانگ وارونمقطع ) باال(  -7شكل 

 .باشدرنگ مقدار مدول يانگ بر حسب گيگاپاسكال مي .ايالمثانيه زير سازند ميلي 20) نقشه برش زماني در پايينو ( 02
  در چاه دارد. گيري شدهاندازه سازي تطابق مناسبي با مقدار مدول يانگوارونشود كه نتيجه مشاهده مي
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مقاالت پژوهشی

تبدیل دینامیک به اس��تاتیک، مکعب پارامترهای مورد نظر بدست آمده 
است. جهت پارامترهایی که به صورت مستقیم با خواص کشسانی سنگ 
ارتباط نداش��ته، مثل تنش های برجا و فش��ار منف��ذی از طریق ماژول 
ایمرج نرم افزار همسون راس��ل انجام ش��ده است. ش��کل 6 مقطع مدول 
یانگ استاتیکی را نشان می دهد که از طریق وارون سازی همزمان برپایه 
مدل بدست آمده است. به صورت گرافیکی نتایج نشان می دهد که مدل 
س��اخته شده در چاه همبستگی مناس��بی با نتایج وارون سازی دارد که 

این مهم دقت وارون سازی لرزه ای را نشان می دهد.
وارون س��ازی مقاومت کشسان توس��عه یافته گزینه مناس��بی جهت تخمین 
پارامتره��ای ژئومکانیکی اس��ت که به صورت مس��تقیم و یا غیر مس��تقیم با 
مدول های کشس��ان مرتبط می باشند. در این مرحله با استفاده از نمودارهای 
متقاطع، برازشی بین مقاومت کشسان توسعه یافته و پارامترهای ژئومکانیکی 
در هر زاویه چی انجام شد که زاویه چی بهینه و بیشترین همبستگی برای هر 
پارامتر ژئومکانیکی بدس��ت آمد. در ادامه با استفاده از داد ه های چاه )سرعت 
م��وج و چگالی(، مدل اولیه فرکانس پایین از هر پارامتر ژئومکانیکی در زاویه 

چی مربوطه تهیه ش��د. س��پس با اس��تفاده از داده های پی��ش از برانبارش و 
اس��تخراج پارمترهای دامنه در برابر دوراف��ت )AVO(9، موجک مرتبط به آن 
زاویه چی اس��تخراج ش��د. مکعب پارامت��ر ژئومکانیکی در حال��ت دینامیکی 
به وس��یله وارون س��ازی بر پایه مدل در نرم افزار همسون-راس��ل بدست آمد. 
مکعب های بدس��ت آمده با اس��تفاده از روابط دینامیک به استاتیک، به حالت 
استاتیکی تبدیل شد. س��پس مکعب های ژئومکانیکی بدست آمده با استفاده 
از داده های اندازه گیری ش��ده در چاه مورد صحت سنجی قرار گرفت ]6[. به 
عنوان مثال مقطع بدست آمده جهت مدول یانگ و تردی به ترتیب در شکل 

7 و شکل-8 نشان داده شده است.
به منظور تایید قابلیت روش پیشنهادی و همچنین بررسی نتیجه وارون سازی، 
کنترل کیفی در یک چاه کور انجام شده است. یک روش وارون سازی بهینه 
نتیجه قابل قبول و همچنین خطای پایینی در چاه  کور به دست می دهد. در 
این راس��تا یک چاه کور خارج از محدوده م��ورد مطالعه به نام A-10 انتخاب 
شده اس��ت. این چاه جهت ساخت مدل اولیه زمین شناسی یا فرکانس پایین 
و همچنین دیگر تحلیل های مربوطه اس��تفاده نش��ده اس��ت. در ادامه مقادیر 
مختل��ف پارامترهای ژئومکانیکی در محل چاه کور بدس��ت آمد. برای مثال با 
استفاده از تبدیل حالت دینامیک به استاتیک، مدول یانگ استاتیکی در محل 
چاه مذکور محاسبه شد. سپس مدول یانگ بدست آمده در محل چاه کور در 
مقطع مربوطه نش��ان داده شد )شکل 9(. نتایج نشان می دهد که مدول یانگ 
بدس��ت آمده به صورت گرافیکی انطباق خوبی با مقطع مدول یانگ بدس��ت 
آمده از طریق وارون س��ازی مقاومت کشس��ان توسعه یافته دارد و این صحت 

 9  )بــاال( مقطع وارون ســازی شــده مدول یانگ با اســتفاده از مقاومت کشســان 
توســعه یافته در چاه کور  W-10 بعد از وارون سازی بر پایه مدل  ، )پایین( نقشه 
برش زمانی 20 میلی ثانیه زیر ســازند ایالم. رنگ مقدار مدول یانگ بر حســب 
گیگاپاسکال می باشد مشاهده می شــود که نتیجه وارون سازی تطابق مناسبی با 

مقدار مدول یانگ در چاه دارد.
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بعد از  W-10 كور  مقطع وارون سازي شده مدول يانگ با استفاده از مقاومت كشسان توسعه يافته در چاه) باال( -9شكل 

ل يانگ بر حسب رنگ مقدار مدوثانيه زير سازند ايالم. ميلي 20) نقشه برش زماني پايين، (سازي بر پايه مدلوارون
 دارد. شود كه نتيجه وارون سازي تطابق مناسبي با مقدار مدول يانگ در چاهميباشد مشاهده ميگيگاپاسكال 
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 .A-02 10  مدول یانگ وارون ســازی شده نسبت به اندازه گیری شده در محل چاه 
نتایــج نشــان می دهد که مقادیر پیش بینی شــده از طریق وارون ســازی )روش 
وارون ســازی همزمان برپایه مدل( دارای مقادیر باالتری به خصوص در محدوده 

مدول یانگ پایین می باشد.
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ج نتاي ها نمودار متقاطعي رسم شده و همبستگي بين، در محل چاهسازيجهت نشان دادن صحت وارون
مشاهده  ترسيم شده است. خطاي 10شكل صورت به گيري شده سازي در محل چاه و نتايج اندازهوارون

هاي در داده درصد شده است ناشي از عدم قطعيت 75سازي كه منجر به عدد همبستگي شده در وارون
بندي ها را دسته) جزييات اين خطا2015باشد كه تور (سازي مياوليه و همچنين خطا در الگوريتم وارون

پردازش  ها و مناسب نبودننگار موج برشي جهت همه چاه ، عدم وجوددر اين تحقيق .]27[كرده است
گيري هاي اندازهدهسازي شده و دااز مهمترين منابع خطا و اختالف در نتايج وارون ،هاي استفاده شدهداده

داراي م كدر مقادير گ تخمين زده شده شود كه مدول يانمشاهده مي اين نموداربا توجه  شده است.
هاي اميكي دادهدهد كه ماهيت دينباشد، اين نشان ميگيري شده مياندازهمدول اعداد باالتري نسبت به 

  اي سبب تخمين زيادتر مدول يانگ شده است.لرزه
  

  
دهد كه مقادير نتايج نشان مي .A-02گيري شده در محل چاه اندازهنسبت به  سازي شدهمدول يانگ وارون  -10شكل 
حدوده صوص در مداراي مقادير باالتري به خسازي همزمان برپايه مدل) (روش وارونسازي بيني شده از طريق وارونپيش

  باشد.مدول يانگ پايين مي

 
نگ عي بين مدول ياسازي مقاومت كشسان توسعه يافته، نمودار متقاطجهت بررسي صحت وارون

- 11كل ش در شده كه ترسيم اهبيني شده و مدول يانگ بدست آمده از روش استاتيكي در محل چاهپيش
ر نيز براي نشان داده شده است. به طريق مشابه اين نمودا A-02و   A-01الف و ب به ترتيب جهت چاه

   .)12شكل گرديد (تردي محاسبه 
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نتیجه وارون س��ازی را نش��ان می دهد. همچنین نقش��ه مدول یانگ بر حسب 
گیگاپاسکال به صورت برش زمانی نیز در 20 میلی ثانیه زیر سازند ایالم نشان 

داده شده است.   

5- تجزیه و تحلیل 
جهت نش��ان دادن صحت وارون سازی، در محل چاه ها نمودار متقاطعی رسم 
شده و همبستگی بین نتایج وارون سازی در محل چاه و نتایج اندازه گیری شده 
به صورت ش��کل 10 ترسیم شده اس��ت. خطای مشاهده شده در وارون سازی 
که منجر به عدد همبس��تگی 7۵ درصد ش��ده اس��ت ناش��ی از عدم قطعیت  
در داده های اولیه و همچنین خطا در الگوریتم وارون س��ازی می باش��د که تور 
جزیی��ات این خطا ها را دس��ته بندی کرده اس��ت]27[. در ای��ن تحقیق، عدم 
وجود نگار موج برش��ی جهت همه چاه ها و مناس��ب نبودن پردازش داده های 
اس��تفاده شده، از مهمترین منابع خطا و اختالف در نتایج وارون سازی شده و 
داده های اندازه گیری شده است. با توجه این نمودار مشاهده میشود که مدول 
یانگ تخمین زده ش��ده در مقادیر کم دارای اعداد باالتری نس��بت به مدول 
اندازه گیری ش��ده میباشد، این نش��ان می دهد که ماهیت دینامیکی داده های 

لرزهای سبب تخمین زیادتر مدول یانگ شده است.
جهت بررس��ی صحت وارون سازی مقاومت کشسان توسعه یافته، نمودار 
متقاطعی بین مدول یانگ پیش بینی ش��ده و مدول یانگ بدست آمده از 
روش استاتیکی در محل چاه ها ترسیم شده که در شکل-11 الف و ب به 
ترتیب جهت چاه A-01 و A-02 نشان داده شده است. به طریق مشابه 

این نمودار نیز برای تردی محاسبه گردید )شکل-12(. 
به منظور محاس��به دقت وارون سازی مقاومت کشس��ان توسعه یافته در چاه 
ک��ور، نمودار متقاطعی به ترتیب در ش��کل -13ال��ف و ب بین مدول یانگ و 
تردی تخمین زده ش��ده و مدول یانگ و تردی اندازه گیری شده بدست آمده 
است. با توجه به عدد همبستگی مشاهده شده، مقاومت کشسان توسعه یافته 

توانسته است پارامترهای ژئومکانیکی با دقت قابل قبولی تخمین بزند.

نتایج   
در ای��ن تحقی��ق مدل مکانیکی زمی��ن نیز در چاه های مورد مطالعه بدس��ت 
آمد. در این رابطه تنش روباره و فش��ار منفذی نیز تخمین زده شد. همچنین 
تنش افقی بیش��ینه و تنش افقی کمینه نیز در چاه های مورد مطالعه بدس��ت 
آمد. با اس��تفاده از نتایج وارون س��ازی پیش از برانبارش و مقاومت کشس��ان 
توس��عه یافته، مکعب پارامترهای ژئومکانیکی بدس��ت آمد. نتایج بدست آمده 
نش��ان می دهد که ارزیابی مدل س��اخته ش��ده در چاه همبستگی مناسبی با 
نتای��ج وارون س��ازی دارد که این مهم دقت مناس��ب وارون س��ازی لرزه ای را 
نش��ان می دهد. در این تحقیق از مقاومت کشس��ان توسعه یافته جهت تعیین 

 11  همبستگی بین مدول یانگ بدست آمده از طریق مقاومت صوتی توسعه یافته 
 .02-A )ب( 01 و-A چاه های )نسبت به نمودار اندازه گیری شده در محل )الف
اختالف همبســتگی مشاهده شــده در چاه های مختلف مربوط به کیفیت داده های 

لرزه ای و کیفیت داده های پتروفیزیکی می باشد.
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گيري شده دازهنمودار ان نسبت بهمقاومت صوتي توسعه يافته  طريق بدست آمده ازمدول يانگ  همبستگي بين  -11شكل 

يت هاي مختلف مربوط به كيفاختالف همبستگي مشاهده شده در چاه .A-02و (ب)  A-01هاي چاه(الف) در محل 
  باشد.هاي پتروفيزيكي مياي و كيفيت دادههاي لرزهداده

 

  
گيري شده در ازهاند در مقابل مقاديرروش مقاومت صوتي توسعه يافته  از طريقسازي شده نمودار تردي وارون  -12شكل 

  A-01.محل چاه 

 
ه ترتيب بطعي سازي مقاومت كشسان توسعه يافته در چاه كور، نمودار متقابه منظور محاسبه دقت وارون

گيري شده بين مدول يانگ و تردي تخمين زده شده و مدول يانگ و تردي اندازهالف و ب -13شكل  در
ست انسته بدست آمده است. با توجه به عدد همبستگي مشاهده شده، مقاومت كشسان توسعه يافته توا

  قابل قبولي تخمين بزند. پارامترهاي ژئومكانيكي با دقت
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 12  نمودار تردی وارون سازی شده از طریق روش مقاومت صوتی توسعه یافته در 

.A-01 مقابل مقادیر اندازه گیری شده در محل چاه
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 13  )الف( همبســتگی بین نمودار مدول یانگ وارون ســازی شده با روش مقاومت 
صوتی توســعه یافته در مقابل نمودار اندازه گیری شــده در محل چاه کور، )ب( 
همبســتگی بین نمودار تردی وارون ســازی شده با روش مقاومت صوتی توسعه 
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مودار ن ر مقابلدسازي شده با روش مقاومت صوتي توسعه يافته نمودار مدول يانگ وارونهمبستگي بين (الف)   -13شكل 
افته ي تي توسعهسازي شده با روش مقاومت صونمودار تردي وارونهمبستگي بين گيري شده در محل چاه كور، (ب) اندازه

  . A-01گيري شده در محل چاه با نمودار اندازه

 
    ايج نت -6

باره و تنش رو . در اين رابطهمورد مطالعه بدست آمد يهادر چاهنيز  نيزم يكيمدل مكان قيتحق نيا در
هاي مورد در چاه زين نهيكم يافقو تنش  نهيشيب يافقتنش  نيزده شد. همچن نيتخم زين يفشار منفذ

ه، وسعه يافتتپيش از برانبارش و مقاومت كشسان  يسازوارون جيبا استفاده از نتا آمد.بدست مطالعه 
ده اخته شسمدل  يابيكه ارز دهديبدست آمده نشان م جيبدست آمد. نتاپارامترهاي ژئومكانيكي مكعب 

 را نشان يالرزه يسازمهم دقت مناسب وارون نيدارد كه ا يسازونوار جيبا نتا يمناسب يدر چاه همبستگ
ه ي استفادجهت تعيين پارامترهاي ژئومكانيك افتهياز مقاومت كشسان توسعه  قيتحق نيا در .دهديم

 يامترهاپار نيب ينمودار متقاطع افته،يمقاومت كشسان توسعه  يسازصحت وارون ي. جهت بررسگرديد
دد عبا توجه به  .گرديد ترسيم مورد مطالعه يهادر محل چاهگيري شده اندازهشده و  ينيبشيپ

قابل  ا دقتب يكيژئومكان يتوانسته است پارامترها افتهيمشاهده شده، مقاومت كشسان توسعه  يهمبستگ
تايج نكه  دواقع ش يمورد صحت سنج زيچاه كور ن كيمطالعه در  جيبه عالوه، نتا بزند. نيتخم يقبول

 هاي چاه، خطايآزمايش كمبود اطالعات حفاري، دهنده دقت مناسب روش پيشنهادي بود.نشان
و  پتروفيزيكي هاي ساخت مدلسازي و در دسترس نبودن نگار موج برشي و تصويري از محدوديتوارون

  .  باشد كه سبب خطا در نتايج شده استژئومكانيكي در اين تحقيق مي
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مقاالت پژوهشی

پارامترهای ژئومکانیکی اس��تفاده گردید. جهت بررس��ی صحت وارون سازی 
مقاومت کشس��ان توس��عه یافته، نمودار متقاطعی بین پارامترهای پیش بینی 
ش��ده و اندازه گیری ش��ده در محل چاه های مورد مطالعه ترس��یم گردید. با 
توجه به عدد همبستگی مشاهده شده، مقاومت کشسان توسعه یافته توانسته 
است پارامترهای ژئومکانیکی با دقت قابل قبولی تخمین بزند. به عالوه، نتایج 

مطالعه در یک چاه کور نیز مورد صحت سنجی واقع شد که نتایج نشان دهنده 
دقت مناس��ب روش پیش��نهادی بود. کمبود اطالعات حف��اری، آزمایش های 
چاه، خطای وارون س��ازی و در دس��ترس نبودن نگار موج برش��ی و تصویری 
از محدودیت های س��اخت م��دل  پتروفیزیکی و ژئومکانیک��ی در این تحقیق 

می باشد که سبب خطا در نتایج شده است.
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