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روش هاي تخمین فشــار ســازند هر یک به نوبه ي خود داراي مزایا 
و معایبی هســتند. روش هاي اندازه گیري مســتقیم فشار منفذي و 
اســتفاده از نگارهاي چاه مانند صوتی، چگالی، مقاومت مخصوص و 
تخلخل مســتلزم حفر چاه بوده و فقط در ناحیه ي اطراف چاه دقت 

باالیی دارند.]2[
اســتفاده از داده هاي لرزه اي تنها روشــی اســت که می تواند فشار 
منفــذي را در مرحلــه ي قبل از حفاري، پیش بینــی کند. در واقع 
اســتفاده از روش هاي لرزه اي براي تخمین فشار منفذي بر مبناي 

تاثیرپذیري سرعت امواج از تغییرات فشار است.]1و3[
در شــرایط نرمال با افزایش عمق، تخلخل رســوبات کاهش یافته 

و در نتیجه ســرعت امواج لرزه اي افزایش می یابد، ولی در شــرایط 
فشار غیرعادي، به دلیل افزایش فشار سیاالت منفذي، روند کاهش 
تخلخل با عمق، کم شده یا متوقف می شود و در نتیجه سرعت امواج 
لرزه اي کاهش می یابد. به عبارت دیگر، افزایش سرعت امواج لرزه اي 
به معناي افزایش تنش موثر ســنگ اســت، هر چند در زون هاي با 
فشار منفذي باال، تحت فشار بودن سیال، باعث افزایش فشار ناشی 
از ســیال بر دیواره هاي سنگ شده و لذا تنش مذکور از تنش ذاتی 
اســکلت سنگ کسر شــده و در نتیجه تنش موثر کاهش می یابد و 
این عامل منجر به کاهش ســرعت امواج لرزه اي می شود. از آنجا که 
عالوه بر فشــار، عوامل دیگري مانند لیتولوژي نیز بر سرعت امواج 
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جهت بهینه ســازي عملیات حفاري اکتشافی و برنامه ریزي چاه ها در میادین هیدروکربوری با فشار غیر 
نرمال سازندی، تخمین فشار ســازندی جهت طراحی مناسب لوله های جداري و تخمین پنجره ی وزن 
گل حفاري بسیار حائزاهمیت است. در صورتی که فشارهای سازندی به درستی تخمین زده نشود، باعث 
ایجاد مشــکالتی از قبیل ناپایداری چاه هنگام حفاری اکتشــافی، گیر لوله ها، هرزروی گل حفاری و یا 
جریان سیال سازندی و لهیدگی لوله های جداری خواهد شد. هدف از این مطالعه تخمین فشار سازندی 
در یکی از میادین هیدروکربوری واقع در دشــت آبادان است. در این مطالعه، فشار منفذي با استفاده از 
داده های لرزه نگاری سه بُعدی میدان و به کارگیری روش هاي ایتون و باورز تخمین زده شد و جهت تایید 
آن با نتایج به دســت آمده از روش های مستقیم مانند فشار سازند به دست آمده از آزمایش چاه  اصالح 
شــد. هچنین از مدل های زمین آماری یا هوشمند مانند شبکه های عصبی مصنوعی جهت تخمین داده 
در توالی فاقد پارامتر های موردنظر استفاده شد. با استفاده از روش ترکیبی شبیه سازي گوسی پی درپی 
و کوکریجینگ هم مختصات، داده هاي ســرعت و چگالی موجود  در فواصل بین چاه ها توزیع و سپس با 
اســتفاده از رابطه ی بین ســرعت و تنش موثر، مکعب تنش موثر و همچنین با استفاده از رابطه ی بین 
چگالی و فشــار روباره، مکعب فشار روباره ایجاد شــد. در نتیجه فشار منفذي سازند با توجه به رابطه ی 
ترزاقی تخمین زده شده است. برای اعتبارسنجی مدل فشار منفذی به دست آمده، داده های فشار اطراف 
چاه استخراج شده و با داده های واقعی چاه های حفاری مقایسه شده است که تطابق قابل قبولی بین مدل 
پیش بینی شده و واقعی را نشان داده است. در روش ایتون فشار منفذي با استفاده از اطالعات چاه نگاري 
و با اصالحات موردنظر در محل چاه ها تخمین زده می شود. در این روش، خط روند زمان گذر صوتی با 

استفاده از روش ژانگ و با توجه به لیتولوژي تقسیم بندي می شود.

مدل سازی، تفسیر و تحلیل فشارهای سازندی به روش های زمین آماری و هوشمند با 
استفاده از داده هاي لرزه اي و نگاره های چاه جهت بهینه سازی عملیات حفاری اکتشافی

مقدمه

چکیده

)pooria.kianoush@gmail.com( نویسند   ه ی  عهد   ه  د   ار مکاتبات *

واژگان کلید   ی:
داده های لرزه نگاری، فشــارهای ســازندی، 
مــدل ایتــون و بــاورز، شــبکه ی عصبــي 

مصنوعي.

تاریخ ارسال نویسند   ه: 99/03/18
تاریخ ارسال به د   اور: 99/03/20
تاریخ پذیرش د   اور: 99/07/29

اطالعات مقاله



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 185 

79

لرزه اي تاثیر می گذارند، لذا اســتفاده از اطالعات زمین شناســی و 
نگاره هاي چاه پیمایی موجود، می تواند تا حد زیادي از بروز خطا در 
تخمین فشارهای ســازند خصوصا در سازندهاي کربناته جلوگیري 

کند.]2و3[ 
داده هــای موردنیــاز در این تحقیق شــامل داده هــای لرزه نگاری 
ســه بعدی، داده هــای پروفیل لــرزه ای عمودی، داده هــای نقاط 
کنترلی1 و کلیه ی اطالعات زمین شناسی منطقه است. جهت انجام 
مراحل وارون لرزه ای از نرم افزار همپسون ـ راســل2 و برای استخراج 

نشانگرهاي لرزه ای، از نرم افزار پترل3 استفاده می شود.
شبکه ی عصبی مصنوعی )ANN 4( که اولین بار نیم قرن پیش معرفی 
شد، روشی اســت که می تواند توانایی دریافت سیگنال و پاسخ های 
مناسب شبکه ی عصبی بیولوژیکی را شبیه سازی کند و در زمینه های 
بی شماری از جمله صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرد.]9و10[ 
مــدل ANN طبق ویژگی های خود می تواند چندین ورودی داشــته 
باشد و نیازی به رابطه ی فرموالســیونی دقیق بین ورودی ها )مانند 
زمان انتقال فاصله، مقاومت، هدایت الکتریکی و اشــعه ی گاما و...( و 
خروجی ها ندارد و می تواند تا آنجا که ممکن است فشار غیرطبیعی را 

تحت تاثیر قرار دهد یا آن را نشان می دهد.]10و11[

1- روش شناسی
در هــر نقطه از عمق زمين و در جهات مختلف، فشــاري وجود دارد 
که ناشــي از وزن طبقات فوقاني بوده و تابعي از عوامل مختلف مانند 
نوع و چگالي ســنگ هاي تشكیل دهنده ی زمين، ميزان تخلخل، نوع 
و چگالي سيال پركننده ی منافذ ســنگ ها، اثرات دياژنتيك، عوامل 
تكتونيكي و... اســت. در واقع فشار منفذي به فشاري اطالق می شود 
که روي شاره هاي5 موجود در فضاي خالی سازند اعمال می شود. اين 

فشار شامل فشار ليتواستاتيک و فشار هيدرواستاتيک است.]1و2[ 
فشار ليتواستاتيک حاصل وزن ستون سنگي طبقات فوقاني و فشار 
هيدرواســتاتيک نتيجه ی وزن ستون سيال پرکننده ی فضای خالي 
سنگ ها است. اين فشارها تابعي از وزن مخصوص سنگ ها و سياالت 
درون منافذ سنگ ها بوده و متناسب با عمق، افزايش مي يابند. فشار 

روباره از رابطه ی1 بيان می شود:
                                                              S = 27,031 ρb × D                                           :)1( رابطه ی
 ، )psi( فشــار روباره بر حسب پوند بر اینچ مربع S ،در این رابطه
D ارتفاع بر حســب فوت و ρb چگالی بالک بر حســب پوند بر فوت 

مکعب )lb/ft 3 ( است.

فشــار هيدرواستاتيك فشــاري است كه توسط ســتوني از آب در 
هر نقطه از آن اعمال مي شــود. اين فشــار به دليل چگالي و ارتفاع 
عمودي ســتون ســيال به وجود مي آيد. در مطالعات نفتي، فشــار 

هيدرواستاتيك با رابطه ی2 تعيين مي شود:
  P = 0,052 W× D                                           :)2( رابطه ی
 ، )psi( فشار هیدرواستاتیک بر حسب پوند بر اینچ  مربع P ،در این رابطه
 )ppg( چگالی آب بر حسب پوند بر گالن w ارتفاع بر حسب فوت و 

است.
فشار موثر نیز آن بخش از فشار روباره است که روي ماتریس سنگ 
اعمال می شــود. به عبارت دیگر، فشار موثر، فشاري است که باعث 
تراکم می شــود و بنابر اصل ترزاقی از تفاضل فشــار روباره و فشار 

منفذي به دست می آید.]2،1و4[
علــم لرزه نگاری به مطالعه ی گســترش امواج االســتیک در زمین 
می پردازد و بر مطالعه ی شــکل امواج ارتعاشــی استوار است که از 
میــان الیه های زمیــن عبور می کند. لرزه نگاری بــه روش های دو، 
ســه و چهاربُعدی انجام می شود. در لرزه نگاری دوبُعدی برداشت ها 
منحصر به یک صفحه ی عمودی شــامل چشمه و گیرنده است، در 
لرزه نگاری ســه بعدی گیرنده ها به صورت یک صفحه ی مشبک قرار 
دارند و یک حجم از داده های لرزه ای جهت دستیابی به عارضه های 
زمین شناسی زیر زمین به شکل واقعی تر و تفکیک باالتری نسبت به 
برداشت های دوبعدی می باشد. تکرار برداشت لرزه ای سه بعدی روی 
یک میدان چهاربعدی نامیده می شــود، به عبارت دیگر، زمان بین 
برداشت ها بعد چهارم خواهد بود. اختالف بین برداشت های متوالی 
از نظر فراســنجه های کسب شــده تغییرات ایجاد شده در مخازن 
تولیدی را که شــامل حرکت سیال، تغییرات فشار و درجه حرارت 

هستند، نشان می دهد.]5،4و8[
لرزه نگاری ســه و چهار بعدی با مشــخص کردن موقعیت چاه ها و 
کاهش حفاری های بی ثمر به خصوص در مناطقی که ســاختارهای 
زیرســطحی پیچیده دارند، میزان قابل توجهی از هزینه های حفاری 

را کاهش می دهد.]5[

2- مراحل مطالعه
مراحل اصلی مطالعات مربوطه به ترتیب شامل تخمین فشار منفذي 
به روش ایتــون در محل چاه ها، تولید مکعب ســرعت و چگالی با 
اســتفاده از نگارهاي صوتی و چگالی با روش ترکیبی شبیه ســازي 
گوســی پی درپی6 و کوکریجینگ هم مختصات7، تولید مکعب فشار 
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روباره و تنش موثر و تولید مکعب فشار منفذي با استفاده از رابطه ی 
ترزاقی، تعیین همگرايي مناسب نمودارهاي زمان عبور صوت واقعي 
و برآورد شده با شبکه هاي عصبي بهينه شده و همچنین محاسبه ی 

اثر تغيير پارامترهاي مخزن بر زمان سير موج است.]2،1و6[
گردش کار کلی محاســبه ی مکعب فشار منفذی در شکل1 نشان 

داده شده است.

3- ویژگي مخزن و عوامل موثر بر پاسخ هاي لرزه اي
ماهيــت تغييرپذيري نســبي مخــازن هيدروکربوري ناشــي از 
پارامترهاي مختلف از قبیل: ميزان اشباع، محتواي سيال منفذي، 
تخلخل، نفوذپذيري و ويژگي هاي سنگ شناسي آن است. شناخت 
اين پارامترهــا و تغيير آنها به صورت تابعــي از زمان، در ارزيابي 
ميــزان توليد، پيش بينــي فرآيندهاي توليــد و مديريت بهينه ی 

مخزن امري ضروري است. 
تفاوت موجود بيــن داده هاي لرزه اي متوالي از نظر ســرعت امواج، 
جابجايي افق ها و ضرايب بازتاب را مي توان به عنوان تغييرات اشــباع 
سيال و فشار مخزن در حين توليد و يا ازدياد برداشت تفسير کرد.]3[

در این مقاله به صورت موردی یکی از میادین دشــت آبادان متعلق 
به حوضه ی رســوبي زاگــرس در جنوب غربي ايــران مورد مطالعه 
قرار گرفته. ســازند کربناته ی ســروك نيز به عنــوان مخزن اصلي 
اين ميدان و اليه ی شــيلي الفان پوش سنگ آن محسوب مي شود. 
براي انجام مطالعات امکان ســنجي لرزه اي چهاربعدي ابتدا تعدادی 
نمونه از مغزه ی چاه هاي حفر شده در ميدان )شکل2( که همگي از 
آهک هاي ســازند سروک تهیه شده و سرعت امواج P و S در شرايط 
مخزن تحت مقادير مختلف اشباع ســيال، فشار و دما اندازه گيري 

شد.)جدول1(]3[

 1  گردش کار یکپارچه ی پیش بینی فشــار منفذی )کیانوش و همکاران، 1398(

   1   تغییرات ضرایب بازتاب در اثر جایگزیني سیال و تغییرات فشار

)Km/s( سرعت موج تراکمی)Km/s( سرعت موج برشی)gr/cm3( چگالی

3/52/152/05الیه ی اول )پوش سنگ(

4/72/652/5الیه ی دوم )مخزنی( پیش از تولید

4/62/392/49الیه ی دوم )مخزنی( پس از تولید
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4- تخمین فشار منفذي به روش ایتون8 
1-4- روش تخمین فشــار منفذي در محل چاه ها با اســتفاده از داده هاي 

نگار چاه 
محاســبه ی مقدار کمی فشــار منفــذي به روش ایتــون)1972( 

پرکاربردترین رابطه در محاسبه ی فشار منفذي است.
رابطه ی )3(:                         

در این رابطه، OB فشــار روباره، Pn  فشار منفذي بر روي خط روند 
طبیعــی، tn ∆نمودار صوتی بر روي خط روند طبیعی، t∆نگار صوتی 
و x ضریب نمایی رابطه ی ایتون اســت که بر اساس بهترین برازش 

نمودار تعیین می شود.
براي تعیین مقدار فشار منفذي به فشار روباره، فشار هیدرواستاتیک 
و سرعت به دســت آمده از نگار چاه و سرعت بر خط روند طبیعی 
نمودار نیاز است. فشار روباره در محل چاه ها با توجه به نگار چگالی 

به دست می آید. 
فشــار هیدرواســتاتیک نرمال با توجه به درصد شوری و نوع سیال 
سازند متفاوت است. ایتون بازه مقدار گرادیان فشار هیدرواستاتیک 

را بیــن psi/ft 0/465–0/433 در نظر گرفت. بــا توجه به مطالعات 
انجام شــده در خاورمیانه و شوری آب منطقه، مقدار گراديان فشار 
هيدرواســتاتيک نرمال psi/ft 0/464 در نظر گرفته شد. مقدار t∆ را 

می توان از نگار صوتی موجود در چاه ها به دست آورد.
براي به دست آوردن tn ∆ که نمودار صوتی بر روي خط روند طبیعی 

است، از رابطه ی ژانگ)4( استفاده می شود:
                                                                    :)4( رابطــه ی 
در این رابطه  tm ∆ کندی صوت در ســازند )بر اســاس لیتولوژی و 
روابط تجربی)56 µ s/ft(،  tml ∆کندی صوت در خط کلی )بر اســاس 
لیتولــوژی منطقه )C ،)169/38 µ s/ft ضریب نمایی رابطه ی ژانگ و 
 ∆ tn مقدار ،C عمق بر حســب فوت اســت. برای محاسبه ی مقدار Z
در عمقی که فشــار نرمال باشد از روی نگار صوتی چاه )t∆( قرائت 
می شود. آنگاه با استفاده از رابطه ی4 در عمق موردنظر مقدار پارامتر 
C به دســت می آید. در نتیجه روند طبیعی مقــدار نگار صوتی در 
اعماق مختلف چاه ها به دست می آید. هرگونه انحراف فاحش از خط 
روند نمودار طبیعی، نشانگر نقاطی است که در آنها فشاري بیشتر از 

فشار عادي وجود دارد.]1[

 2  الف( نمونه ی مغزه ی ســنگ     ب( خالصه ی اطالعات پتروفیزیکي ســنگ

 3   نمــودار صوتــی بر روي خط روند طبیعــی )قرمز( و نمودار صوتی  )آبی ( در محل چاه فرضی  
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در صورت عدم دسترسي به داده هاي فشار منفذي طبيعي، مي توان 
از گراديان فشــار منفذي طبيعي كه معموال براي برخي از مناطق 
معلوم است، اســتفاده كرد،)جدول2( نتیجتا مي توان با استفاده از 

رابطه ی5 فشار منفذي را در هر عمق محاسبه کرد.
رابطه ی )5(:                                                                    

psi  فشار منفذي بر حسب
psi فشار روباره بر حسب =S

psi فشار منفذي طبیعی بر حسب =Pn

 μs/ft زمان عبور صوت مشاهده شده بر حسب =Δt0
 μs/ft زمان عبور صوت بر روي خط روند طبيعي بر حسب =Δtn

2-4- روش عمــق معــادل در تعیین فشــار منفذي با نمــودار صوتي در 
زون های رسی

يكــي از راه هاي كنترل مقادير نمودار صوتــي انطباق آن با مقادير 
حاصل از تحليل ســرعت لرزه ای اســت. تئوري ارزيابي كمي فشار 
دروني زمين با اســتفاده از ابزار صوتي، مســتقل از مقدار تخلخل 
است. از اين رو نمودار صوتي مي تواند شاخص خوبي از فشار دروني 

زمين باشد. 
يعني افزايش زمان عبور در صوت در برابر زون رسي تابعي از تغيير 
تخلخل يا افزايش گراديان منفذي اســت. چــون رس ها با افزايش 
عمــق تحكيم مي يابند، زمان عبور صوت نيز با عمق كاهش مي يابد 
و نتيجتــا در اين حالت نمودار زمان عبور صوت رس، روند خطي و 

طبيعي را با عمق نشان مي دهد. 
در به كارگيري روش عمق معادل مي توان با استفاده از نمودار زمان 
عبور صوت، فشــار منفذي را محاســبه كرد.)شكل4( در اين روش 
پس از تعيين خط روند طبيعي در يك زون رســي نزديك به عمق 

تحقيق، اين روند تا عمق تحقيق برون يابي مي شود. 
پس از اين مرحله، فشــار روباره با اســتفاده از نمودار چگالي در عمق 
محاسبه شده و يا با استفاده از داده هاي معلوم منطقه اي مي توان تعيين 

كرد و سپس فشار منفذي با استفاده از رابطه ی6 به دست مي آيد.]2[

P=)OBGa×Da(-Dn )OBGn-NFBG(                          :)6(رابطه ی
PSI فشار منفذی بر حسب =P

psi/ft بر حسب Da گرادیان فشار روباره در عمق تحقیق =OBGa

OBGn= گرادیــان فشــار روباره در عمق Da )واقع در زون رســی( 

psi/ft بر حسب
ft عمق تحقیق بر حسب =Da

)ft( عمق واقع در زون رسی بر حسب =Dn

psi/ft گرادیان طبیعی معادل سازند بر حسب =N.FBG

افزايش زمان عبور صوت در يك زون پرفشــار رسي، سبب افزايش 
گراديان فشــار منفذي خواهد شــد. در صورت وجود زون انتقالي، 
منحني نمودار صوتي به سمت چپ )مقادير بيشتر( حركت مي كند. 
از طرفــي رس هاي هيدراته و عوارض داخلي چــاه بر روي مقادير 

نمودار صوتي تاثيرگذار هستند.]2[

5- تولید مکعب ســرعت و چگالی با استفاده از نگارهاي صوتی و چگالی
براي مدل سازي ســرعت صوتی و چگالی در مخزن به کمک روش 
کوکریجینگ، باید پارامتر دیگري عالوه بر مقدار ســرعت صوتی و 

چگالی، انتخاب شده و در محاسبات وارد شود. 

 4  روش عمق معادل در تعیین فشــار منفذي با نمودار صوتي

   2   گرادیان فشار منفذي طبیعي در برخي از مناطق جغرافیایي

ناحیه
گرادیان فشار منفذی

(Psi/ft)(KPa/m)
0/4399/77کالیفرنیا

0/46510/35خلیج مکزیک
0/4429/84مالزی

0/45210/06دریای شمال
0/4429/84غرب آفریقا
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این پارامتر باید به صورت جانبی پیوستگی خوبی داشته باشد. 
پارامتر ثانویه استفاده شده در این روش، امپدانس صوتی حاصل از 
وارون سازي لرزه اي است.)شکل5( نحوه ی انتخاب پارامتر ثانویه به 
این صورت اســت که میزان همبستگی بین نگار صوتی و امپدانس 
صوتی حاصل از وارون سازي و همچنین بین نگار چگالی و امپدانس 

صوتی محاسبه شود. 
هرچه میزان همبســتگی بین دو متغیر بیشــتر باشد، تاثیر پارامتر 
ثانویه )امپدانس صوتی حاصل از وارون سازي لرزه اي( در مدل سازي 
بیشــتر می شــود و مدل حاصل از کوکریجینگ صحیح تر و خطاي 
تخمین کمتر خواهد بود. شکل6، نمودار متقابل بین داده هاي نگار 

صوتی و امپدانس صوتی را نشان می دهد.
 شــکل7 نمودار متقابــل بین داده هاي چگالــی و امپدانس صوتی 
را نشــان می دهد. حال به کمک روش شبیه ســازي و با استفاده از 
کوکریجینــگ هم مختصات، نگار صوتی و چگالــی در کل مخزن، 

مدل سازي می شوند. 
مدل به دست آمده با استفاده از نگار صوتی، عکس سرعت را نشان 
 m/s می دهد، لذا با اســتفاده از روابط موجود مدل سرعت بر حسب
به دست می آید. اشکال8 و 9 مدل سرعت و چگالی مخزن را نشان 

می دهند.]1[

f( است.]1[ t ⁄ s (×)gr⁄cc( 5    نمایش مقطع حاصل از وارون ســازي لرزه اي، در این مقیاس نقشــه رنگ امپدانس صوتی 

 6  نمودار تقاطعی داده هاي امپدانس صوتی حاصل از وارون ســازي و داده هاي نگار صوتی افزایش مقیاس داده شــده در همه ی زون هاي مخزنی. در این حالت طبق برازش به 

روش رگرســیون خطی، ضریب همبستگی  75درصد به دست آمد.
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 7  نمودار تقاطعی داده هاي امپدانس صوتی حاصل از وارون ســازي و داده هاي نگار چگالی افزایش مقیاس داده شــده در همه ی زون هاي مخزنی. در این حالت ضریب همبســتگی 

71درصد به دست آمد.

 8  نمایی ســه بُعدي از مدل ســرعت براي کل مخزن با اســتفاده از روش شبیه ســازي به کمک کوکریجینگ هم مختصات با اســتفاده از نرم افزار پترل. در این شکل سه  بعدي، بعد 

قائم عمق و دو بعد افقی طول و عرض بر حســب متر و رنگ، میزان ســرعت m/s است.

 9  نمایی ســه بعدي از مدل چگالی براي کل مخزن با اســتفاده از روش شبیه ســازي به کمک کوکریجینگ هم مختصات. در این شــکل ســه بعدي، بعد قائم عمق و دو بعد افقی طول و 

عرض بر حســب متر و رنگ، میزان چگالی gr/cm 3 است.]1[
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 10  مکعب فشــار روباره ی به دســت آمده از مکعب چگالی تولید شــده ی محدوده ی مخزنی در مرحله ی قبلی. در این شــکل ســه بعدي، بعد قائم عمق و دو بعد افقی طول و عرض 

بر حســب متر و رنگ، میزان فشار روباره )psi( است.]1[

 11  مکعب تنش موثر حاصل از اعمال رابطه ی باورز بر روي مکعب ســرعت تولید شــده در بخش قبلی. در این شــکل ســه بعدي، بعد قائم عمق و دو بعد افقی طول و عرض بر 

حســب متر و رنگ، میزان تنش موثر )psi( است.]1[

6- تولید مکعب تنش موثر و فشار روباره
پس از حصول اطمینان از صحت مدل ســاخته شده براي سرعت 
و چگالــی، با توجه بــه روابط موجود باید اقدام بــه ایجاد مکعب 
فشــار روباره و تنش موثر در محدوده ی مخزنی کرد، لذا از مکعب 
چگالی جهت ایجاد مکعب فشــار روباره اســتفاده می شود. مکعب 
فشــار روباره با توجه به مکعب چگالی و ارتفاع ســلول ها به دست 

می آید.)شکل10(
در این بخش به منظور محاســبه ی فشار موثر در محدوده ی مخزن 
با اســتفاده از رابطه ی باورز9)1992(، ابتدا باید ضرایب رابطه را به 
 )RFT( دســت آورد. بدین ترتیب با توجه به اطالعات فشار منفذي
نقاطی از چاه ها و همچنین مکعب فشــار روباره ی ایجاد شــده در 

بخش قبل می توان تنش موثر را در نقاطی از این چاه ها محاســبه 
کرد. همچنین مقادیر سرعت صوتی در محل چاه ها را با استفاده از 
نگار صوتی موجود به دســت آورد. برای مثال براي برازش رابطه ی 
باورز در منطقه ی مورد مطالعه با توجه به داده هاي سرعت برانبارش 
مقدارV 0، 1800 متر بر ثانیه در نظر گرفته شد. لذا با رسم متقابل 
سرعت بر اساس تنش موثر، رابطه ی توانی باورز به این نقاط برازش 
داده شــد و ضرایب رابطــه ی باورز در محدوده ی مــورد مطالعه با 
بهترین برازش نمودار به دست آمد. به عنوان مثال رابطه ی باورز در 

محل مورد مطالعه به این صورت است:
V = 1800 + 3,7448 σe 0,8162                          :)7( رابطه ی 
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 12  مکعب فشــار منفذي تولید شــده. در این شــکل ســه بعدي، بعد قائم عمق و دو بعد افقی طول و عرض بر حسب متر و رنگ، میزان فشار )psi( است.]1[

 13    مقایســه ی مقادیر فشــار منفذي تخمین زده شــده به روش باورز )خط قرمز(، فشار منفذي تخمین زده شــده به روش ایتون )خط طوسی( و مقادیر داده هاي اندازه گیري 

شده ی درون چاه )نقاط آبی(.]1[

7- تولید مکعب فشار منفذي
پس از تولید مکعب فشــار روباره و تنش موثر مخزن، در تمام نقاط 
مخزن می توان با اســتفاده از رابطه ی ترزاقی )تفاضل فشــار روباره 
و تنــش موثر( مقدار فشــار منفذي را تخمیــن زد. به عنوان مثال 
مطالعه ی موردی در شــکل12، با توجه به مکعب فشار منفذي، در 
بخش مرکزي این مکعب مقدار فشــار منفــذي کاهش پیدا کرده، 

این قضیه می تواند ناشی از تغییرات سنگ شناسی و افزایش سرعت 
سنگ باشد. 

براي اطمینان از نتایج به دســت آمده، مقادیر فشار منفذي تخمین زده 
شــده به روش ایتون در چاه و مکعب فشار منفذي تولید شده به روش 
باورز با داده هاي آزمایش فشــار چــاه RFT(10(، از نظر صحت ارزیابی 

شوند.]1[
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 14  مدل امپدانس صوتی اولیه با اســتفاده از داده های ســر ســازندهای چاه ها و تریس های لرزه ای با استفاده از روش کریجینگ]1[

 15    پارامترهای وارونگی برای ســاخت مدل نهایی امپدانس صوتی]1[

نتایج مطالعات انجام شــده در اشکال13 تا 17 در ادامه مورد بحث 
قرار داده شــده است. به طور کلی مقایســه ی نتایج، بیان کننده ی 

ســازگاری قابل قبولی بین مدل پیش بینی شده و داده های واقعی با 
حداقل خطای قابل قبول بوده است.
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 16    الف( مدل نهایی ســرعت ناحیه ای. یک آنومالی ســرعت در ســمت چپ دیده می شود. ب( نمودار فشــار موثر در مقابل توالی سرعت با استفاده لرزه نگاری دوبُعدی
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 17    الف( تخمین فشــار منفذی نشــان دهنده ی فشــار غیرنرمال در سمت چپ ب( مقادیر فشــار منفذی تخمینی و حاصل از آزمایش چاه.]8[
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8- استفاده از روش های هوشمند در تخمین فشار منفذي
براي تعيين گراديان فشار منفذي در يك ميدان هيدروكربوري نياز 
به نمودارهاي درون چاهي و اطالعات حفاري است. در صورت عدم 
وجود اطالعات الزم در بخشــي از ميدان، پس از ســرند داده هاي 
موجــود و تهيه ی بانــك اطالعاتــي آن، با اســتفاده از مدل هاي 
تخمين گر، نمودارهاي الزم تهيه می شــود، برای مثال از كل تعداد 
چاه هاي موجود در ميدان مورد مطالعه، تعداد 15 حلقه چاه واقع در 
بخش مركزي آن، نمودار زمان عبور صوت را دارند، اما در بخش هاي 
كنــاري ميدان اين نمودار وجود ندارد و براي محاســبه ی گراديان 
فشار منفذي در كل ميدان بايد اين نمودار را براي چاه هاي واقع در 

بخش هاي كناري تخمين زد. 
به این منظور با اســتفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي با الگوريتم 
پس انتشار خطا 11، تخمين نمودار زمان عبور صوت براي تعداد حلقه 
چاه های بدون اطالعات انجام می شــود. از چاه هایی كه نمودارهاي 
كامل و جديدي دارند، در فرآيند آموزش شبكه ی عصبي مصنوعي 
استفاده می شود. با توجه به تقسيم بندي مخزن هيدروكربوري اين 
ميــدان به زون های مختلف، بايد تخميــن نمودار زمان عبور صوت 

براي هر زون به طور جداگانه انجام شود. 
پــس از طراحي و آموزش شــبكه هاي عصبي و تخمين نمودارهاي 

زمان عبور صوت در هر زون، بايد قدرت تعميم شبكه ها و همگرايي 
بين مقادير واقعي و برآورد شــده در هر زون بررسي و تحليل شود. 
داده هاي ورودي به شــبكه، نمودارهايی ماننــد: ILD 13 ،NPLS 12 و 
GR 14 هستند و مقدار R جذر ضريب همبستگي بين دو دسته داده 

در محدوده ی قابل قبولي باید  قرار داشته باشد.
در صورت عدم اعتماد به نمودارهاي واقع در زون ها، تعداد اليه هاي 
پنهان ثانويه در مدل شبكه ی عصبي براي اين زون ها دارای افزايش 
نسبی خواهد بود. جدول3 خالصه اي از پارامترهاي طراحي ساختار 
شبكه هاي عصبي مصنوعي و نيز نحوه ی آموزش و ارزيابي شبكه هاي 
طراحي شده كه با اســتفاده از نرم افزار MATLAB به دست آمده را 
نشان مي دهد. همگرايي مناسب نمودارهاي زمان عبور صوت واقعي 
و برآورد شــده با شبکه هاي عصبي بهينه شــده نشان مي دهد كه 
مدل هــاي مورد تحقيق قادرند روند تغييــرات مقادير نمودار زمان 

عبور صوت را در ساير نقاط ميدان به خوبي برآورد كنند. 
به عبارت ديگر، شبكه به تعميم يافتگي مطلوب رسيده است. پس از 
كسب اطمينان از مدل هاي به دست آمده در هر زون، نمودار زمان 
عبور صوت براي چاه ها با اســتفاده از این مدل ها انجام می شود. در 
مرحله ی بعد بايد دقت و صحت نمودارهاي زمان عبور صوت برآورد 

شده در چاه های مذكور با روش هاي آماري تعيين شود.]2[

   3   طراحي ساختار شبکه هاي عصبي براي تخمین نمودار زمان عبور صوت]2[

زون

اعتبارسنجیآموزشساختار شبکه ی عصبی مصنوعینمودار

تعداد الیه هاروشخروجیورودی
تعداد گره ها در الیه 

پنهان اول
تعداد گره ها در 
الیه ی پنهان دوم

تعداد حلقه های 
Rتکرار

میانگین مربع 
Rخطا

میانگین مربع 
خطا

1

GR
 15NEUT

ILD
 16SN
NPLS

17 DT43628230/970/050/950/14پس انتشار خطا

2
GR

18NRMN
NRMR

DT43618350/990/040/960/13پس انتشار خطا

3GR
NRMN  NRMR

DT42236240/950/070/950/12پس انتشار خطا

4GR
 NRMN  NRMR

DT42448370/890/170/870/27پس انتشار خطا

5GR
 NRMN  NRMR

DT42422260/980/050/960/15پس انتشار خطا

6GR
 NRMN  NRMR

DT42224180/960/060/950/10پس انتشار خطا
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9- بحث
بر اســاس روابط 3 و 5 تنهــا مجهول باقیمانده برای محاســبه ی 
فشــار منفذی طبق رابطه ی ایتون، ثابت نمایی x اســت. ایتون در 
مطالعه ی خود مقدار x را 3 در نظر گرفت ولی این مقدار با توجه به 

سنگ شناسی و نوع مخزن نیاز به تعدیل دارد. 
به طور مثال، کونرتاس در تعیین فشار منفذی حوضه ی رسوبی غرب 
کانادا که دارای ترکیب سنگ شناسی ماسه و شیل بود از ثابت نمایی 
یک برای مقدار x استفاده کردند. همچنین کدیاروف در تعیین فشار 
منفذی ســنگ های کربناته ی قزاقستان از مقدار 0/3-0/1 به عنوان 
ثابت X استفاده کردند. با تصحیح نمودار فشار منفذی به دست آمده 
بر اســاس مقادیر فشار اندازه گیری شده نمودار MDT، مقدار بهینه ی 

ثابت نمایی X تعیین خواهد شد.]7[
در این مطالعه هرگونــه انحراف فاحش از خط روند نمودار طبیعی 
نشــانگر نقاطی است که در آنها فشاری بیشتر از فشار عادی وجود 
دارد. مقایسه ی مقادیر فشار منفذي تخمین زده شده به روش های 
مختلف در شکل13 ارائه شــده است. طبق این شکل، روش ایتون 
دارای همبســتگی باالتری با داده هــای آزمایش چاه )RFT( جهت 

تخمین فشار منفذی است.
شکل14 مدل امپدانس صوتی اولیه ی ایجاد شده به وسیله ی ترکیب 
داده های ســر سازندها و تریس های لرزه ای را نشان می دهد، سپس 
با حذف داده های چگالی از مدل آمپدانس صوتی، مدل ســرعت به 
دست می آید. شکل15 نیز پارامترهای وارونگی بر اساس مدل پایه 
بــا محدوده ی وارونگی بین 2602-350 میلی ثانیه با 15 دور تکرار 

را نشان می دهد.
در شــکل16 تغییرات در مدل سرعت نشــان دهنده ی ناهنجاری در 
سمت چپ مدل است. ترسیم متقابل داده های نگار صوتی با داده های 
فشار چاه به دســت آمده از ابزار MDT حین آزمایش چاه از رابطه ی 
توانی p eff = 143,86 vi  0,461  با ضریب همبســتگی R = 0,88  پیروی 

کرده است.
در شــکل17 فشار منافذ با کم کردن فشــار موثر از فشار روباره به 
دســت آمده است. مقادیر فشار باالتر از نرمال در سمت چپ نمودار 
مشــخص اســت. برای اعتبارسنجی مدل فشــار منفذی به دست 
آمده، داده های فشار اطراف چاه استخراج شده و با داده های واقعی 
چاه های حفاری مقایســه شده است که تطابق قابل قبولی بین مدل 

پیش بینی شده و واقعی را نشان داده است. 
همچنین یک عملکرد تصحیح بر اســاس عمــق روی مدل اعمال 

شده است.

نتیجه گیري
1- تخمین فشــار منفذي به روش ایتون با استفاده از داده هاي چاه 
و مدل سازي فشــار منفذي به روش باورز با اســتفاده از اطالعات 
چاه نــگاري و لرزه اي در مخازن کربناته، نتایج قابل قبولی را نشــان 
داده اســت، بنابراین داده های لرزه نگاری و نمودارهاي پتروفيزيكي 

ابزار مناسبي براي مدل سازي فشار منفذي هستند. 
2- با اســتفاده از مدل ايتون، فشــار منفذي هنگام حفاري برآورد 
شــده اســت، بنابراين ضمن تشــخيص مناطقي كه فشار منفذي 
غيرعادي دارند، ريسك خطر حفاري اکتشافی و هزينه هاي مربوطه 

در اين مناطق كاهش داده خواهد شد.
3- بــا توجه به این که روش باورز از روابط بین ســرعت لرزه اي و 
تنش موثر اســتفاده می کند، از آن براي تخمین فشار منفذي بین 
محل حفــر چاه هاي آینده و اطالعــات بزرگ مقیاس و براي پیش 

فشاري در فواصل بین چاه ها استفاده شده است.
4- براي اطمینان از نتایج به دســت آمده، مقادیر فشــار منفذي 
تخمین زده شده به روش ایتون در چاه و مکعب فشار منفذي تولید 
شــده به روش باورز با داده هاي آزمایش فشــار چاه )RFT(، از نظر 

صحت ارزیابی شده اند.
5- نمــودار زمان عبور صوت كــه يكي از مهمتريــن نمودارهاي 
درون چاهي براي برآورد فشــار منفذي اســت با اســتفاده از ديگر 
نمودارهــا و روش شــبكه ی عصبي مصنوعي بــا تقريب قابل قبول 

تخمين زده شده است.
6- همگرايي مناســب نمودارهاي زمان عبور صوت واقعي و برآورد 
شــده با شبکه هاي عصبي بهينه شده نشــان مي دهد كه مدل هاي 
مورد تحقيق پس از رسیدن شبكه به تعميم يافتگي مطلوب قادرند 
روند تغييرات مقادير نمودار زمان عبور صوت را در ساير نقاط ميدان 

به خوبي برآورد كنند.
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پانویس هاپانویس ها
1. Checkshots
2. Hampson Russel
3. Petrel
4.ArtificialNeuralNetwork
5.Fluids(Liquids&Gas)
6. Sequential Gaussian Simulation )SGS(
7. Collocated Co-kriging
8. Eaton
9. Bowers

10. Repeat Formation Tes ter
11. Back Propagation of Error )BP(
12. Neutron porosity Pulse )NPLS(
13. Dual Induction-Laterolog )ILD(
14. Gamma Ray )GR(
15. Neutron log )NEUT(
16. Sonic log )SN(
17. Duration Time )Mic.sec/feet(: )DT(
18.NuclearMagneticResources(NRMR&NRMN)
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