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 چکیده  

 ار یبس یفشار منفذ  نیها در مناطق فشار باال، تخممحل چاه یزيرو برنامه یحفار ماتیتصم یسازنه یجهت به

 ن ی توسط محقق  يیهاو تالش  دهيارائه نگرد  یفشار منفذ  نیتخم   یمطمئن برا  یهاهست. امروزه روش   یضرور

  يی کارا  سهيمختلف و مقا   ی هابه روش  یفشار منفذ  نیتخم  قیتحق  ن يا  یاصل  هدف .ردیگیامر صورت م  نيدر ا

آن دقت  م  یکي  درها  و  غرب  ینفت  نيادیاز  از   یمنفذ  فشار.  باشدیم  رانيا  یجنوب  استفاده  با  چاه  در محل 

که فشار   دهدینشان م  تحقیق  جينتا.  شده استزده    نیشده تخماصالح   تونيباورز، دوتا، تاو و ا   تون،يا  یهاروش

شده    یر یگاندازه  یفشار منفذ  یهابا داده  یشتریب  یشده همبستگاصالح   تونياشده با روش  زده  نیتخم  یمنفذ

در   یبه دست آوردن مکعب فشار منفذ  یشده برااصالح   تونياروش  از اينرو   .دارد  یبررس  در محل چاه مورد

شده و نقشه توزيع فشار منفذی و تنش موثر در محدوده مخزن ترسیم استفاده    موردمطالعه  دانیمحدوده م

 . گرديده است
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Abstract 

To optimize decisions related to drilling and well planning in high pressure areas, pore pressure 

estimation is of high necessity. Nowadays, certain methods are not available for pore pressure 

estimation and researchers are making some efforts to provide some. The research has been 

performed to the aim of pore pressure estimation through different methods, as well as comparing 

their efficiencies and accuracies for one of the oil fields located in south-western part of Iran. The 

pore pressure is estimated using Eaton, Bowers, Dutta, Tau and Modified Eaton's method at 

location of well.  The study results show that pore pressure estimated through modified Eaton’s 

method has higher correlation with data related to pore pressure measured at location of the well 

under study. According to the comparison performed, modified Eaton’s method would be used to 

obtain cube of pore pressure within the limits of the field under study and The pore pressure 

distribution and effective stress distribution map are plotted in the reservoir area. 
Keywords: Pore pressure; Eaton; Bowers; Dutta; Tau. 
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 مقدمه      1

شده  انجام  نهیزم  ني در ا  یاریمطالعات بس  از اکتشاف تا بهره برداری  در مراحل مختلف  چاه  یداري پا  تیبا توجه به اهم

پا  است. در  مؤثر  عوامل  م  یداري از  تنش  توانیچاه  منفذ  ی هابه  فشار  حفار  ،یبرجا،  گل  فشار  سنگ،  و    یمقاومت 

 ق يآن از طر  یهابه تمام بخش  میمستق  یکه دسترس  یبا توجه به ابعاد مخازن نفت چاه اشاره کرد.  ریمس  یشناسسنگ 

که در   ینگارلرزه  یهابا استفاده از داده  میمستق  ریرا به روش غ   یکیژئومکان  یپارامترها  نیناممکن است، تخم  یحفار

نیز شامل می  مخزن را    حدوده را که کل م  عیمعموالً محدوده وس  یالرزه  یها. دادهدي نمایم  یضرور  ،باشد یدسترس م

  ی کیژئومکان  یپارامترهاکه  موجود    ی های شده است با استفاده از تئور  ی سعاز يك سو    قیتحق  ن ي. در ادهدیپوشش م   شود

از  تخمین زده و با استفاده    ینفت  نياد یاز م  یکير  را د  یکیژئومکان  یپارامترهابتوان    پیوند می دهد  یالرزه  یهابا داده  را

را راه ارتباط   كی( ژئومکان2011)  کليکورت  و.  کرداستفاده    فشار منفذی  نییتع  یچاه  برا  یو نگارها  یالرزه  یهاداده

است که   یو گاز  ینفت  یهالیمخازن نامتعارف شمنظور از  کرد.    معرفی  رمتعارفیمخازن غ    یو مهندس  كيزیژئوف  نیب

مخزن و    یشناخت تنش در محدودهدر اين راستا  است.    ی  کیدرولیه  نیاز به انگیزشها  از آن   یاقتصاد  یبرداربهره  یبرا

  ی هاالگ چاه و داده  یها( با استفاده از داده2018)    ساریو ن   د يموراهمیت است.    دارای   خواص سنگ  یآن رو  ریتأث

در اين راستا برای تامین ايمنی الزم از نظر  .  را محاسبه نمود  ی کیخواص ژئومکان  ، شدهپردازش  یدوبعد  ی بازتاب  یالرزه

گل    مخصوص  وزن  تغییرات  یمحدوده،  یادر مخزن ماسه  من يا  یو حفار  دیتولراندمان  باال بردن  کنترل فشار طبقات و  

 . نمود نییبازال در هندوستان تع یاماسه در مخزن را  یحفار
 

 

 روش تحقیق      2

 ینگارلرزه  یهاداده  یو بر رو  دهيگرد  یبررس  فشار منفذی  نی تخم  یموجود برا  یهاروش  یمطالعه مباحث نظر  نيدر ا 

 است: ريشامل موارد ز ات. مراحل مطالع گردد یاعمال م رانيغرب ا ن يادیاز م یکيدر  چاه یو نمودارها

 (  RMS موثر يا جذر میانگین مربعات ) از سرعتبا استفاده اليه ای ( محاسبه سرعت الف

 برای تخمین سرعت در محدوده بلوک مورد مطالعه یالرزه امواج سرعت  حیتصحو  ی ابي( درونب

   چاه ی( محاسبه فشار روباره با استفاده از الگ چگالج

   كیدرواستاتی(محاسبه فشار هد

 ذکر شده  یهاروشامتداد پروفیل چاه با در  یفشار منفذ تخمین(ه

 ی مکعب فشار منفذ ايجاد یبرا بهینه مختلف و انتخاب روش  یهاروش سهي(مقاو

 و سرعت لرزه ای شدهاصالح  تونيبا استفاده از روش ا ی( محاسبه فشار منفذز

 تیعدم قطع یچاه و بررس یهاآمده با دادهدستبه ج ينتا ی( اعتبار سنجح

 : گرددبه سرعت اليه ای تبديل می   Dixرابطه با استفاده از  سرعت حاصل از پردازش : تعیین سرعت اليه ای 2-1

(1 ) 𝑉𝑖𝑛𝑡,𝑛
2 =

𝑉𝑟𝑚𝑠,𝑛
2 𝑇𝑛 − 𝑉𝑟𝑚𝑠,𝑛−1𝑇𝑛−1

𝑇𝑛 − 𝑇𝑛−1
 

سرعت الزم است در ابتدا آن ها را با   آنبرای استفاده از نیست بنابر اين  يکپارچه و پیوسته موجودسرعت لرزه ای چون 

 . استفاده شده است  بصورت زير  روش معکوس فاصله وزنیاز  از الگوريتم مناسب درون يابی کرد. برای درون يابی    استفاده

(2) 𝜆𝑖 =
𝐷𝑖
−𝜋

∑ 𝐷𝑖
−𝜋𝑛

𝑖=1

 

سرعت امواج  چون  است.    الزم  لرزه ای  امواج  سرعت دقیقدانستن  برای تخمین فشار منفذی    تخمین فشار منفذی:  2-2

 تغییرات  برای حصولبنابراين الزم است سرعت ها تصحیح گردد.    استخصوصیات زمین شناسی  حامل اطالعات مربوط به  

کالیبره کردن سرعت امواج لرزه ای با پس از    .ات الزم در سرعت از روش زمین آماری استفاده شده استو تصحیحموثر  

نمودار های چاه  از  مرتب سازی سرعت صورت می گیرد.  ،سرعت حاصل  و  از دقت تصحیح  اين مطالعه    تخمینی  در 

رابطه ( مشاهده کرد.  1توان در شکل )را مینمودار صوتی و سرعت لرزه ای تصحیح شده    یهمبستگی بین سرعت ها
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 است:  بصورت زيربین سرعت ها همبستگی 

(3) 𝑉𝑝(𝑚/𝑠) = 0.886𝑉𝑝(𝑚/𝑠) + 424.95 

 بوده و تقريبا نزديك به يك می باشد. 0.88بطوريکه از رابطه فوق بر می آيد ضريب همبستگی 

 
 3ی شده در چاهریگاندازهدر برابر سرعت  شده حیتصح: نمودار سرعت 1شکل 

تجمیعی زير از رابطه    نگار چگالی و با در نظر گرفتن  فشار روباره در محل چاه  برای محاسبه    فشار روباره:تعیین    2-3

 استفاده شده است: 

(4 ) 𝑂𝐵 = 𝑔∫𝜌𝑏𝑑𝑧

𝑧

0

 

 
 و نمودار سمت راست مربوط به فشار است  ی نمودار سمت چپ مربوط به چگال  3فشار روباره نسبت به عمق در محل چاه شماره  :2شکل 

اصالح   ايتون  روش های باورز ،دوتا،   ازفشار منفذی در محل چاه  برای محاسبه    منفذی:  موثر و فشار  فشار  تعیین    2-4

شده  قايسه  م  RFT  به روشچاه  اندازه گیری شده دربا مقادير فشار منفذی  استفاده شده و نتايج حاصله  شده، ايتون و تاو  

. نتايج نشان می دهد که روش ايتون اصالح شده بهترين تخمین را برای چاه مد نظر داشته است. بر همین اساس  است

  ( ايتون اصالح شده)برای بدست آوردن مکعب فشار منفذی    شود.   مکعب فشار منفذی انتخاب می   محاسبهاين روش برای  

 شده است: استفاده زير از رابطه 

(5 ) 
𝑃𝑓𝑜𝑟𝑚 = 𝑃𝑜𝑏 − (𝑃𝑜𝑏 − 𝑃ℎ𝑦𝑑)(

𝑉

𝑉𝑛
)𝑐 

سرعت صوت در سازند   Vفشار روباره،  - 𝑃𝑜𝑏فشار هیدرواستاتیك ،  – 𝑃ℎ𝑦𝑑فشار منفذی ،   -  𝑃𝑓𝑜𝑟𝑚در رابطه فوق 

نشان داده شده است.    و فشار منفذی ( نحوه توزيع فشار مؤثر2در شکل ) ند سرعت صوت در تراکم نرمال است.رو 𝑉𝑛و  

 شود: محاسبه میزيررابطه ( از 1943بر اساس ترزاقی )فشار مؤثر از 

(6 ) 𝜎𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑏𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛 − 𝑝𝑝𝑜𝑟𝑒 
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 .PSIواحد فشار بر حسب  ،توزيع فشار مؤثر در بخش مخزن آسماری-سمت راست ،ی فشار منفذ عيتوز  -سمت چپ : 3 شکل

 یریگاندازهفشار منفذی  مقادير  محاسبه شده در اين مطالعه از  اعتبار سنجی فشار منفذی  برای    اعتبارسنجی نتايج:  2-5

توان استفاده شده است. اين چاه ها نقشی در فرايند محاسبه فشار منفذی نداشته اند. مقايسه نتايج را می   چاه شده در دو  

   ( مشاهده کرد. 4در شکل )

 
شده درون چاه)نقاط  یریگاندازه یهاداده ري( و مقاد یاقهوهخط) هشداصالحتونيشده به روش ازدهنی تخم ی منفذفشار ري مقاد سه يمقا:4شکل
 2و1( در چاه شمارهسبز

 گیری نتیجه بحث و    3

و    ینگارلرزه  یهاداده  یو بر رو  دهيگرد  یبررس  فشار منفذی  نیتخم  یموجود برا  یهاروش  یمطالعه مباحث نظر  نيدر ا

يکی بوده ولی نتايج   راحل تخمین فشار برای همه روش ها م   . گرديداعمال  رانيغرب ا  ن يادیاز م یکيدر  چاه ینمودارها

مقادير فشار منفذی    (4شکل )دارد.  حاصله به روش ايتون تصحیح شده همخوانی خوبی با داده های اندازه گیری شده  

( که در  2( و )1ن در چاه های )  RFTتخمین زده شده در مقايسه با مقدار فشار منفذی اندازه گیری شده به روش  

در    یدر محدوده مخزن  .را نشان می دهد که تطابق بسیار خوبی مشاهده می شود.محاسبه فشار منفذی نقشی نداشتند،

از نتايج توزيع فشار منفذی می توان برای کاهش می يابد.    ی فشار منفذمخزن    يیباال  یهاو در قسمت  یبخش مرکز

برنامه ريزی حفاری در بخش های مختلف مخزن و تامین جرم مخصوص الزم برای گل حفاری جهت تامین حفاری ايمن  

 استفاده کرد.  
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