
 ٤٠-٣٧صفحه ، ١٤٠٠ خرداد، پنجمين سمينار ژئوفيزيك اكتشافي نفتمجموعه مقالات 

در يكي از مخازن  امپدانس جهت تشخيص فرافشار_پواسون الگويبررسي 
   جنوب غرب ايران 

  
 ٤، دانيال منصوريان ٣اسماعيل مكاريان ،٢نويد شادمنامن ،١فردپدرام نمازي

 
  pe_namazifard@sut.ac.ir دانشگاه صنعتي سهند، ،كارشناسي ارشد اكتشاف نفت ١

   Shmanaman@ut.ac.irمهندسي معدن، دانشگاه صنعتي سهند، دانشيار دانشكده ٢
  esmael.makarian@gmail.com دانشگاه صنعتي سهند، ،كارشناسي ارشد اكتشاف نفت  ٣

   danial.mansourian@ugent.beكارشناسي ارشد منابع زمين، دانشگاه گنت بلژيك،  ٤
.....  

  چكيده 

معمولا فشار  .استبسيار مهم  هيدروكربور و همچنين كاهش ريسك حفاريدر تشخيص تجمع  نواحي پرفشار تعيين
اي نظير سرعت و هاي لرزهپيمايي نظير سرعت موج فشارشي و مقاومت و همچنين دادههاي چاهمنفذي از داده

 يچگالو شديد  بدليل ناهمگني كربناتهمخازن با اين وجود، در گردد. با استفاده از روابط تجربي محاسبه مي و امپدانس
منفذي روي  از اين رو بررسي تاثير تغييرات فشار باشد.روابط تجربي بسيار بالا ميميزان عدم قطعيت در استفاده از  بالا

موجب  تواندپيمايي و آزمايشگاهي ميچاههاي هاي الاستيك در دادههاي مختلف فيزيك سنگ و هچنين مدولپارامتر
در پژوهش پيش رو به بررسي تغييرات نسبت اي شود. هاي لرزهدادهبر روي  پرفشارالگويي جهت تعيين نواحي  ايجاد

 كه ه شدو نشان داد از مخازن جنوب غرب ايران پرداخته شد منفذي در يكي پواسون و امپدانس صوتي در مقابل فشار
  تواند موجب آشكارسازي فرافشار در مخزن شود.ميان اين پارامترها ميتگي بالا سهمب
  هاي ژئوفيزيكينسبت پوآسون، نمودار ،امپدانس صوتي فرافشار،منفذي،  فشارهاي كليدي: واژه
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Abstract 

The determination of high-pressure zones is a significant factor in the diagnostics of 
hydrocarbon aggregation spots and the reduction of the risks of drilling. The pore pressure can 
be deduced from seismic data such as velocity and acoustic impedance and well logging data 
like compression wave velocity and electrical resistivity. Since hydrocarbon reservoirs are dense 
and extremely heterogeneous, using empirical relationships is not a reliable approach. It is for 
this reason that investigating the effect of pore pressure on rock physics parameters and elastic 
modules in well logging and laboratory data can develop a deterministic model to find high-
pressure zones on seismic data. In this study, the variations of Poisson's ratio and acoustic 
impedance are evaluated in response to pore pressure, in a hydrocarbon reservoir in the 
southwest of Iran. The results demonstrated a good correlation between the above-mentioned 
parameters which leads to unveiling the overpressure in the reservoir. 
Keywords: Pore pressure, Over pressure, Acoustic Impedance, Poisson ratio, Geophysical log 
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  مقدمه    ١
از جمله اكتشاف، حفاري، ازدياد برداشت و  فشار منفذي در مخازن هيدروكربوري در تمامي مراحل عمر مخزنبررسي 

از اين رو مطالعه روشي كه بتوان فشار منفذي را با آن تخمين زد و يا ناحيه پراهميت است.  همچنين ذخيره سازي گاز
و  )١٩٧٥(روش ايتونهاي بسياري از جمله روشفت كاربرد بسياري دارد. نپرفشار را تشخيص داد در صنعت 

هاي فيزيك اما استفاده از الگو .وجود دارد يجهت تخمين فشار منفذي با استفاده از سرعت موج فشارش )٢٠٠١(باورز
تعيين باشد و موثر تواند در آشكار سازي نواحي پرفشار سنگ و تحليل تغييرات پارامترهاي مختلف با فشار منفذي مي

مطالعات پيشين انجام شده در زمينه ارتباط هاي تخميني را كاهش دهد. و عدم قطعيت روشتسهيل را  پرفشارنواحي 
انجام شده است و به خوبي حساسيت اين  و در محيط آزمايشگاهي هابر روي مغزهنسبت پوآسون و فشار منفذي اكثرًا 

هاي اشباع از آب در فشارسنگ در بازه تغييرات نسبت پوآسون  است. سيال نشان داده شده پارامتر به فشار و هچنين
توان به خوبي جدايش باشد و ميمختلف متفاوت از تغييرات نسبت پوآسون در شرايط اشباع از نفت يا خشك مي

ايجاد فرافشار نيز  تواند در تحليل مكانيزممياين موضوع  .)١٣٨٣زاده ( مداحي و حسن سيالات را نيز مشاهده نمود
محدود باعث شد كه در اين پژوهش به مطالعه اين پارامتر در  هاياما شرايط آزمايشگاهي و تعداد مغزه استفاده شود.

رات يبه خوبي تغي ١شكل ارائه دهيم. نفت شرايط واقعي ميدان بپردازيم و الگويي عملي جهت استفاده در صنعت 
با افزايش فشار  است لازم به ذكر. دهدنشان ميرا ير تنش موثر يهاي اشباع متفاوت و با تغر حالتپواسون دنسبت 
  يابد.تنش موثر كاهش مي ،منفذي

  
  
  
  
  
  
  

  . )٢٠٠٢ ،(كارسيون و كاواليني موثر براي سيالات منفذي متفاوتتغييرات نسبت پواسون در مقابل فشار .١شكل 
 
  تحقيقروش     ٢
اشباع و متر  ١٠٠مطالعه در بخش مخزني يكي از ميادين جنوب غرب ايران انجام شده است كه ضخامت اين بخش  

چگالي در محدوده  ،سرعت موج برشي پيمايي نظير سرعت موج فشارشي،هاي چاهاز دادهباشد. سيالات آب و نفت مي
محاسبه ) ١(رابطه  (سال) رابطه ايتون . ابتدا فشار منفذي را با استفاده ازشده استسبات استفاده امخزن براي انجام مح

  .شد

كه با استفاده از  است معادل تنش روباره vS باشد. همچنين، مي Psiمعادل فشار منفذي بر حسب  pP در رابطه فوق
كه با استفاده از چگالي آب سازندي محاسبه هيدرواستاتيك است فشار نشانگر  nPشود و نگار چگالي محاسبه مي

سرعت در  به شده يريگاندازه سرعتمعادل نسبت  NC/VoV مي باشد. Psi واحد برحسب هر دو اين پارامترها و شودمي
  باشد.مي ٥/٠برابر  عمدتاًايتون و توان  dروند طبيعي تراكم و 

) به عنوان حداقل nP( يا فشار طبيعي در نظر گرفتن فشار هيدرواستاتيكتر شدن نتايج، با سپس به جهت قابل درك 
   .نشان داده شد زير ) به عنوان حداكثر فشار، ميزان فرافشار به صورت درصدvS( فشار و تنش روباره
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محاسبه ) ٢٠١٩ همكاران و ماوكو( ٣با استفاده از رابطه  نسبت پوآسونمنفذي و فرافشار،  فشار سباتامح انجام از پس
تغييرات  ،٢شكل  باشد.مي %٨٧ررسي شد كه اين مقدار فشار منفذي بسپس ميزان همبستگي نسبت پوآسون و . شد

  .بابدمي كاهش نسبت پوآسون درصد فرافشار، افزايشكه با  دهدميفشار نشان متر را در عمق با ميزان درصد فرااين پارا
كه از طريق  باشدمي m/sو برحسب به ترتيب معادل سرعت موج فشارشي و سرعت موج برشي  sV و pV  ،٣ در رابطه 

 قابل sVو  pV كه با استفاده از  باشديم انگيو  بالك يهامدول برابر بيبه ترت Eو  K .اندپيمايي بدست آمدهچاه
  .دنباشيم GPa برحسب و محاسبه
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   .، (چپ) بررسي تغييرات نسبت پواسون و درصد فرافشار با عمقفذي با نسبت پوآسونبررسي همبستگي فشار من (راست) .٢شكل
  

كه اين  در پايان، جهت ايجاد يك الگوي مناسب به بررسي همبستگي فشار منفذي و امپدانس صوتي پرداخته شد
تغييرات امپدانس صوتي و درصد فرافشار با عمق نشان داده شده و كاهش  ،٣همچنين در شكل باشد. مي %٩٧مقدار 

  باشد.اين پارامتر با افزايش درصد فرافشار مشهود مي
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

   .فذي با امپدانس صوتي، (چپ) بررسي تغييرات امپدانس صوتي و درصد فرافشار با عمقبررسي همبستگي فشار من (راست) .٣لشك

  
و به عنوان الگويي جهت تعيين مناطق شده  ميرستنمودار متقابل نسبت پواسون در برابر امپدانس صوتي ، ٤در شكل 

در  كه ها با تغيير فشار منفذي نشان داده شده استجدايش داده ،٤ وضوح در شكل. به ه استپر فشار ارائه گرديد
تواند ها درصد فرافشار بالايي وجود دارد. بازه تغييرات نسبت پواسون در اين الگو نيز ميمحدوده قرمز و نارنجي داده

نشان دهنده تغير سيال و تحليل مكانيزم ايجاد فرافشار باشد. روند كاهشي در نسبت پواسون و امپدانس صوتي با 



  ٤

را  هاي تخمين فشارمنفذيو عدم قطعيت روش دار سازكپرفشار را آشتواند به خوبي ناحيه افزايش فشار منفذي مي
    كاهش دهد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  با استفاده از نمودار متقابل نسبت پوآسون به امپدانس صوتي. پرفشارتشخيص ناحيه .٤شكل

  

  گيرينتيجه    ٣
هاي الاستيك و پارامترهاي فيزيك سنگ افزايش فشار منفذي و به دنبال آن كاهش تنش موثر تاثير بسزايي بر مدول

شود. با استفاده از الگوي ايجاد شده با گذارد و موجب كاهش نسبت پوآسون، سرعت موج و امپدانس صوتي ميمي
را تعيين نمود.  پرفشارتوان مناطق ازن كربناته ميامپدانس صوتي در مخ_استفاده از نمودار متقابل نسبت پوآسون

 نياديم در حاصل يهانمودار اگرچهدرست است،  يسنگ به صورت محل كيزيف يهاالگو گريحاصل مانند د نمودار
 نييتع در توانديم پژوهش نيا در آمده بدست روند اما است متفاوت فرافشار درصد و فشار زانيم نظر از مختلف

 ييسزاب ريتاث توانديفرافشار م جاديا زميمكان .باشد داشته يديمف و يكاربرد اريبس نقش ينسب صورت به فشار راتييتغ
الگو  نيا ژهيسنگ و به و كيزيمختلف ف يالگوها نيا شوديم شنهاديپ رو نيا از باشد داشته پارمترها اترييتغ نحوه بر

 رييتغ زين اليس ،فشار شيافزا با پوآسون نسبت راتييتغ به توجه با. رديقرار گ يمختلف مورد بررس يهازميدر مكان
  باشد. يباربردار زميفرافشار با مكان جادينشان دهنده ا توانديموضوع م نيكرده است كه ا
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