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 چکیده  

تعیین خواص مخزنپیش و    هیدروکربنی  مخزنيك  در تمامی مراحل عمر    از جمله فشار منفذی  بینی و  بسیار مهم 

گیری  اندازهزياد،    گیری مستقیم فشار منفذی از جمله هزينههای اندازههای روشبا توجه به محدوديتباشد.  کاربردی می

فیزيك سنگ  به    ، و انجام آن صرفا پس از حفاری چاه  در نفوذپذيری پايین  گیریاندازه، ناموفق بودن  در نقاط محدود

  بسیار تواند  میدر تخمین فشار منفذی با استفاده از پارامترهايی مانند سرعت و امپدانس صوتی    قابل اعتماد    عنوان روشی

پیمايی تخمین زده شد و میزان فرافشار  چاه  در ابتدا مقدار فشار منفذی با استفاده از داده  در اين پژوهش .  باشد  مفید

 و همچنینعت موج فشارشی به برشی  نسبت سربا    . در ادامه میزان همبستگی میان فشار منفذی و فرافشارتعیین شد

و الگوی فیزيك  بررسی    (DEM)موثر  ديفرانسیلیگیری شده و تعیین شده توسط مدل فیزيك سنگ  اندازه  صوتی   امپدانس

نواحی پر فشار پیش از حفاری و با استفاده    تواند در آشکارسازیمی  اين يافته  .سنگ جهت تعیین نواحی پرفشار تبیین شد

 .استفاده شودنگاری های لرزهاز داده

 . های چاه پیمايیداد ،ایهای لرزه، داده، امپدانس صوتیفیزيك سنگفرافشار، الگوی فشار منفذی، های کلیدی: واژه 
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Abstract 

Predicting and determining of reservoir properties including pore pressure is highly important and 

useful at all stage of the hydrocarbon reservoir’s life. Thanks to limitations of direct pore pressure 

measurement methods consist of high expenditure, measurement at finite points, being 

unsuccessful measurement at low permeability and merely after drilling a well, rock physic as a 

reliable method is capable of estimating pore pressure using some parameter such as velocity, can 

be considerate. In this study at the first, pore pressure using well-logging date have been estimated 

and also overpressure was determined. Then, correlation between pore pressures in compared 

with both Vp/Vs and acoustic impedance by rock physic modeling (DEM) was examined as well 

as rock physic template which is able to demarcate over pressure zone.  
Keywords: pore pressure, over pressure, rock physic template, acoustic Impedance, Seismic 

data, Well -logging data 
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 مقدمه      1
ی   مخزن  های و داده  ژئوفیزيکی  ، شناسینیزم  هایداده ای که بین  با توجه به نقش ارتباط دهنده  امروزه فیزيك سنگ

بین   یرابطه بر اساس     (RPT)الگوی فیزيك سنگ شود.   شناخته می  صنعت نفتبه عنوان يك ابزار بسیار مهم در  دارد  
با خواص   (Vp/Vs)خواص االستیك نظیر سرعت، چگالی، امپدانس صوتی و نسبت سرعت موج فشارشی به موج برشی

پايه  بر    (2003اودگارد و آفسس)اولین بار توسط    تکنیك  اين  .پايه گذاری شده استگی  نظیر تخلخل و اشباع شد  مخزنی
توان با نمودار امپدانس صوتی در مقابل  ها و سیاالت مخزن را میکه تغییرات کانیو اين  ( 1993دورکین و نوور )نظريه  
Vp/Vs  های فیزيك سنگ  د که با استفاده از مدلتنهايی هسفیزيك سنگ نمودار  هایالگوکرد، مطرح شد.  بینی  پیش

، لیتولوژی، تخلخل  تشناسی منطقه به ابزاری مفید برای شناسايی تغییر سیاالزمین   اطالعات ترکیب    اند و باتوسعه يافته
زمین شناسی مانند نوع  پارامترهای  در نظر گرفتن  فیزيك سنگ با    روابطدر واقع    .شودمیتبديل  مخزنی  ديگر خواص  و  

سعی در    با استفاده از معادله گاسمن(  مانند نوع و حجم سیاالت)های مخزنی  و داده   ، اندازه حفرات، نوع تخلخللیتولوژی
ها  سنگخواص ذاتی  به الگوی فیزيك سنگ با تفسیر پارامترهايی که مربوط د. از طرفیندار یبهینه کردن روابط تخمین

های  آنومالی  و تفسیر  عنوان ابزاری قدرتمند در اعتبارسنجیه  ب  (صوتی  چگالی و امپدانس ،  ایلرزه  امواجمانند سرعت  )است  
ايفا    رابسزايی  ای و تبیین اهداف توسعه نقش  های لرزهتفسیر داده  برایو    را دارد  حفاری نشدههیدروکربوری در مناطق  

 کند. می 
 سكيکاهش ر  ،ی اهداف اکتشاف  یابيدر ارز  و  باشدیمخزن م  كيمراحل عمر    یمهم در تمام  یپارامتر  یمنفذفشار   
فشار   میمستق  یریگاندازه  یهاروش  یهاتيکاربرد دارد. با توجه به محدود  یحفار  نهیبه  ریمکان و مس  افتنيو    یحفار
نشان دهد و    كیدرواستاتیفشار ه  ا ب  سهيرا در مقا  یفشار منفذ   راتییتغ  اند که بتو  یسنگ   كيزیف  یالگو  نییتع  ،یمنفذ

با    ،یدر منطقه اکتشاف  یاز انجام حفار  شیپ   تواندیم  خیلی اهمیت دارد و  فرافشار باال را آشکار سازد،  زانیبا م  یمناطق
 . پیش بینی نمايد در منطقه را  یفشار منفذ راتییتغ ینگارلرزه ی هااستفاده از داده

 

 روش تحقیق      2

 کشور  پیمايی و اطالعات زمین شناسی يك چاه  در يکی از مخازن کربناته جنوب غربهای چاهاين پژوهش از دادهدر  

ای که  منطقهو  باشدشده است. سازندی که بخشی از آن به عنوان مخزن تعیین شده است شامل آب و نفت میاستفاده 

های فیزيك سنگ مورد مطالعه قرار گرفت.  گیری شده است با استفاده از الگوفشار منفذی در آن به طور مسقیم اندازه

از رابطه ابتدا نمودار سرعت موج فشارشی در روند طبیعی تراکم با استفاده  و ناحیه وارونگی    شد  تخمین زده(  1)  در 

 سرعت تعیین شد. 

 m/s  5500 رکه براب  ر شیل با تخلخل صفرمعادل سرعت د  SHV معادل سرعت در روند طبیعی تراکم،    NCV در رابطه فوق 

  C. همچنین  باشد می  m/s  1800و برابر   معادل سرعت در خط گل که رسوبات تحکیم نشده نزديك سطح است MLV   و

 باشد. معادل عمق می Zو   0/001784که برابر معادل ضريب تراکم پذيری

سمت چپ تغییرات نگار سرعت در مقايسه با سرعت در روند طبیعی تراکم  و همچنین فشار منفذی در مقايسه با فشار   های نمودار. 1شکل  

تغییرات رنگی   ،کندرا معلوم می و امپدانس صوتی در برابر عمق Vp/Vsهای سمت راست تغییرات دهد. نمودارنشان می را  گیری شده اندازه

 . باشدمی نشان دهنده میزان درصد فرافشار

(1) ( )( )exp CZ

NC SH SH MLV V V V −= − −                         
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فشار تخمین زده شده با رابطه ايتون    1به شکل  با توجه    سپس با استفاده از روابطه ايتون فشار منفذی تخمین زده شد.   

 .شودبه صورت زير تعريف میرابطه ايتون  دارد.انطباق خوبی    (RFT)های فشار آزمايش مکرر سازندبا داده

به ترتیب معادل تنش روباره که با      nPو    vS باشد. همچنین،  می  Psiمعادل فشار منفذی بر حسب    pP در رابطه فوق 

  شودمیکه با استفاده از چگالی آب سازندی محاسبه  است  هیدرواستاتیك  شود و فشار  استفاده از نگار چگالی محاسبه می

ايتون  توان   dگیری شده به سرعت در روند طبیعی تراکم و معادل نسبت سرعت اندازه  NCV/oV .می باشد  Psiبرحسب  و

 باشد. می5/0برابر و 

از    در ادامه ايتوننتايج  برای محاسبه درصد فرافشار  از رابطه  با توجه به در نظر   .شد  استفاده  (3)  رابطهيعنی    حاصل 

میزان   ،به عنوان حداکثر فشار  (vS)به عنوان حداقل فشار و تنش روباره(  nP)يا فشار طبیعی گرفتن فشار هیدرواستاتیك

   کند. می  ترنتايج را قابل درک داده شد زيراصورت درصد نشان  فرافشار به

(3) 
( )

100
( )

p n

v n

P P
overpressure

S P

− 
=  

− 

                        

تر، مدل سازی فیزيك سنگ در اين ناحیه نیز انجام گرفت. امواج فشارشی، برشی و چگالی با استفاده  جهت بررسی دقیق

جهت وارد کردن اندازه    (DEM)ديفرانسیلی موثر  که از مدل  تخمین زده شد   (2009از مدل فیزيك سنگ شو و پین ) 

مدل     DEMهای فشار با نتايجسپس داده   کنده مید( جهت جايگزينی سیاالت استفا1951حفرات و معادله گاسمن )

 .نیز تفسیر شدند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های فیزيك سنگ با فشار منفذی و درصد فرافشار.بررسی همبستگی پارامتر. 2شکل  

 

 گیری نتیجه      3

  نشان داده شد    1همچنین در شکل    .وجود داردمتر    3000تا حدود    2940فرافشار در عمق حدود    1با توجه به شکل  

موج فشارشی به برشی و همچنین امپدانس صوتی تغییرات مشخصی را از خود نشان  سرعت  که در همین عمق نسبت  

که بايد با افزايش عمق تخلخل کاهش و در نتیجه )بر خالف روند طبیعی تراکم    دهند، بدين صورت که هر دو پارامترمی

موج فشاری   سرعت نسبت دهد کهنشان می 2شکل  .کنند می  به سمت مقادير کم میل ( يابدسرعت و چگالی افزايش می

(2) ( )( )do
p v v n

NC

V
P S S P

V
= − −                         
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د که اين موضوع در تفسیر و  ر منفذی همبستگی بسیار خوبی دارابه برشی و همچنین امپداس صوتی با فرافشار و فش

از تبیین  جهت    پژوهشفیزيك سنگ بسیار مهم و کمك کننده است. لذا در اين    الگویساخت   الگوی فیزيك سنگ 

ها در  نسبت سرعت نمودار 3شکل دردر مقابل امپدانس صوتی استفاده شد.  فشارشی به برشی های نسبت سرعت نمودار

کامال واضح است که سه منطقه با درصد فرافشار   نشان داده شده استفرافشار  درصد  مقابل امپدانس صوتی با مقیاس

  مشاهده نمی شوداستفاده نشده است الگوی خاصی    فیزيك سنگ مدل متفاوت وجود دارد. در شکل سمت چپ وقتی از

يکسان را    هاینقاط با ويژگیدلیل اينکه مدل فیزيك سنگ  ه  شود باستفاده می  فیزيك سنگ  مدل هنگامی که از  ولی

قرار می می  دهد، کنار هم  پديدار  فیزيك سنگ خاصی  می  شود الگوی  نشان  و  که  امپدانس صوتی  پايین  مقادير  دهد 

  از  ادير باالی اين دو پارامتر برويم فرافشار است و هر چه به سمت مق  تعیین کننده مناطقها،  همچنین نسبت سرعت

 شود. می فشار کاستهدرصد فرا

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

)سمت راست( تغییرات   DEMدر برابر امپدانس صوتی حاصل از چاه)سمت چپ( حاصل از مدل فیزيك سنگ  Vp/Vsنمودار متقابل . 3شکل  

 .باشدرنگی نشان دهنده میزان درصد فرافشار می
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