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 چکیده  

های مهم در بحث اکتشاف و حفاری منابع نفت و  های سنگ، از جمله کمیتفشار منفذی يا فشار شاره درون حفره 
ديواره چاه، مچالگی لوله ناپايداری    فوران چاه،ای از جمله  گاز است. وجود فشار منفذی زياد باعث ايجاد مشکالت عديده

بینی عددی فشار منفذی  رسد که پیشهمین علت به نظر میشود. به و يا از دست دادن چرخش گل حفاری می  جداری
در سازندهای با فشار زياد، قبل از حفاری امری ضروری برای حفاری ايمن و اقتصادی است. همچنین در زمینه اکتشاف  

  استفاده کرد.   سنگنفت و در بررسی کیفیت پوشتوان از مفهوم فشار منفذی در تحلیل و بررسی مسیرهای مهاجرت  می
ها است. در روش های ايتون و باورز و مقايسه دقت و کارآيی آنهدف اصلی اين مطالعه تخمین فشار منفذی به روش 

ها توسط باورز گسترش داده باورز محققین برای ارتباط مستقیم بین سرعت و تنش موثر تالش کردند. يکی از اين مدل
تنش موثر و رابطه بین چگالی و فشار روباره، مکعب فشار روباره   شد. با استفاده از رابطه بین سرعت و تنش موثر، مکعب

شود. در روش ايتون، فشار منفذی شود. در نتیجه فشار منفذی سازند با توجه به رابطه ترزاقی تخمین زده میتولید می
ج حاصل از اين مطالعه شود. نتايها تخمین زده مینگاری و با اصالحات موردنظر در محل چاهبا استفاده از اطالعات چاه

بیشترين شباهت    0.5دهد که فشار منفذی تخمین زده شده به وسیله روش اصالح شده ايتون با ضريب نمايی  نشان می
 گیری شده دارند. های فشار اندازهرا با داده
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Abstract 

Pore pressure is an extremely important parameter for exploration of oil and gas reservoirs. High 

pore pressure may cause problems such as blow out, wellbore instability, casing collapse, mud 

loss etc. Therefore accurate estimation of pore pressure in formations with high pore pressure is 

necessary. Also Pore pressure concept may be used for analysis of cap rock quality or oil/gas 

migration routes and patterns from source to host rock  . 
The initial objective of this research was estimation of pore pressure based on Eatone method as 

well as Bowers Method to compare the quality of these two methods in carbonate reservoirs. 

Finally, pore pressure was successfully estimated base on Eatone method with some correction 

on constants. 

 
Keywords: Pore Pressure, Eatone Method, Bowers Method, Effective Pressure, Overburden 

Pressure, 

 

 



273 
 

 

 مقدمه      1
های نفت و گاز، اين سیاالت با فشاری برابر  فشار منفذی، فشار سیال درون حفرات سنگ است. در هنگام حفاری چاه

شود که فشار ناشی از آن،  شوند. لذا به طور معمول وزن گل حفاری به نحوی تعیین میبا فشار منفذی، به چاه وارد می
شود تا با طراحی ی از میزان فشار منفذی، قبل از حفاری، سبب میفشار سازند را در عمق سرمته خنثی نمايد. عدم آگاه 

ای در امر حفاری پیش آيد. اگر فشار ناشی از گل از فشار سازند کمتر باشد، سیال از اشتباه وزن گل، مشکالت عديده
نجربه درون سازند به چاه وارد شده و ممکن است سبب فوران چاه و از دست رفتن چاه شود و حتی ممکن است م

شود تا ديواره سازند  صدمات جانی شود. برعکس، اگر فشار ناشی از گل حفاری از فشار سازند خیلی بیشتر باشد، سبب می
های  دچار شکستگی شده و گل حفاری از دست رود. در صورت هرزروی شديد گل، نیاز به سیمانکاری چاه و صرف هزينه

شود تا تفسیرهای اکتشافی  ضعیت توزيع فشار منفذی در منطقه سبب میباشد. به عالوه اطالعات مربوط به وگزافی می
لرزهداده مواردی  های  و  شده  انجام  بهتری  ديد  با  تلهگسل  هیدرودينامیکیرژيم  مثل  ای  چینه ها،  وضعیت های  و  ای 

حل مشکالت  میلیارد دالر صرف    11د. الزم به ذکر است در دنیا ساالنه حدود  نها به درستی شناسايی شوسنگ پوش
(. مناطق با فشار باال در  2002  شود )دوتا و همکاران،های نفت و گاز میناشی از سازندهای با فشار باال در حفاری چاه

های شیلی،  توان به مواردی چون عدم تحکیم کافی و خروج آب اليهشوند که مینتیجه فرآيندهای مختلفی ايجاد می
تکتونی باالآمدگی  گاز،  به  نفت  اليهتبديل  يکی  هر  که  نمود  اشاره  گاز  مهاجرت  و  نحویها  به  فرآيندها  اين  از  بر    ك 

 دهد.  کلی مناطق با فشار باال را نشان میروند   1گذارد. شکل خصوصیات صوتی سنگ تأثیر می

 
 . روند کلی مناطق با فشار باال 1شکل

 
فشردگی افزايش يافته و فشار منفذی برابر با فشار  شود در حالت عادی با افزايش عمق،  همانگونه که مشاهده می

يابد. اما در مناطق با فشار باال روند افزايش فشار موثر کند شده يا  ماند و فشار موثر افزايش میهیدرواستاتیك باقی می
ی خود های تخمین فشار منفذی هر يك به نوبه روش.  يابد شود و حتی با افزايش عمق فشار موثر کاهش میمتوقف می

های چاه مستلزم حفر چاه  گیری مستقیم فشار منفذی و استفاده از نگارههای اندازهدارای مزايا و معايبی هستند. روش
تواند فشار منفذی  ای تنها روشی است که میهای لرزه بوده و فقط در ناحیه اطراف چاه دقت بااليی دارند. استفاده از داده

ای برای های لرزه(. در واقع استفاده از روش2011) اسمرسوی و همکاران،  بینی کندرا در مرحله قبل از حفاری پیش
تخمین فشار منفذی بر مبنای تأثیرپذيری سرعت امواج از تغییرات فشار است. در شرايط نرمال با افزايش عمق، تخلخل 

يط فشار غیرعادی، به دلیل افزايش  ولی در شرا  ؛يابدای افزايش میرسوبات کاهش يافته و در نتیجه سرعت امواج لرزه
ای کاهش  شود و در نتیجه سرعت امواج لرزه فشار سیاالت منفذی، روند کاهش تخلخل با عمق کم شده يا متوقف می
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های با فشار منفذی  ای به معنای تنش موثر سنگ است. هر چند در زونيابد. به عبارت ديگر افزايش سرعت امواج لرزهمی
های سنگ شده و لذا تنش مذکور از تنش ذاتی ودن سیال، باعث افزايش فشار ناشی از سیال بر ديواره باال، تحت فشار ب

شود.  ای میيابد و اين عامل منجربه کاهش سرعت امواج لرزه اسکلت سنگ کسر شده و در نتیجه تنش موثر کاهش می
گذارند، لذا استفاده از اطالعات  ای تأثیر میامواج لرزه از آنجا که عالوه بر فشار، عوامل ديگری مانند لیتولوژی نیز بر سرعت  

(. در اين  1943تواند تا حد زيادی از بروز خطا جلوگیری کند)ترزاقی،  پیمايی موجود، میشناسی و نگارهای چاهزمین
تخمین  اته  مقادير فشار منفذی در سازندهای کربن(  1995)و باورز  (  1972)تحقیق سعی خواهد شد با اصالح روابط ايتون  

 زده شود.
 فشار منفذی 

شود. فشار ناشی از  های موجود در فضای خالی سازند اعمال میشود که روی شارهفشار منفذی به فشاری اطالق می
گويند. فشارعمودی در هر نقطه در زمین با  وزن موثر ستون سیال در هر عمق را فشار هیدرواستاتیك يا فشار عادی می

شود. فشار روباره در هر عمقی تابعی از وزن سنگ و مايعات موجود در فضاهای خالی باالی  روباره بیان میعنوان فشار  
شود، به عبارت ديگر فشار آن نقطه است. فشار موثر آن بخش از فشار روباره است که روی ماتريکس سنگ اعمال می

از  موثر، فشاری است که باعث تراکم می بنابر اصل ترزاقی    آيد تفاضل فشار روباره و فشار منفذی به دست میشود و 
 (. 1943)ترزاقی، 

 روش ايتون: 
 : توسط خود او اصالح گرديد 1972توسط ايتون معرفی شد و در سال  1968فشار منفذی در سال -رابطه سرعت

𝑃𝑝𝑔 = 𝑂𝐵𝐺 − (𝑂𝐵𝐺 − 𝑃𝑛𝑔) (
𝑁𝐶𝑇

𝐷𝑇
)

m

 

 mفشار هیدرواستاتیکی در عمق موردنظر،  𝑃𝑛𝑔 فشار روباره،   𝑂𝐵𝐺فشار منفذی تخمین زده شده،    𝑃𝑝𝑔که در آن  
سرعت نرمال در زون   𝐷𝑇 .شوددر نظر گرفته می  0.5و برای مخازن کربناته    3ثابت ايتون که برای مخازن ماسه سنگی  
از داده های  از داده  ای است که نیز سرعت بازه 𝑁𝐶𝑇آيد. های نگار صوتی به دست میشیلی با فشردگی نرمال است و 

 :شودای و فرمول زير محاسبه میلرزه
𝑁𝐶𝑇 =  ∆𝑡𝑚 + (∆𝑡𝑚𝑙 − ∆𝑡𝑚)𝑒−𝑐𝑧   

 

زمان حرکت موج در ماتريکس شیل با تخلخل    ∆tmبیانگر زمان حرکت موج در شیل واقع در سطح    ∆ tmlدر رابطه فوق  

 باشد. عمق می  Zعدد ثابت و  cصفر، 

 روش باورز 

ی بین آنها برای نخورده و باربرداری و رابطه های دستی تنش موثر است که در آن از منحنیروشی بر پايه  روش باورز

 Wang and) شود. در اين رابطه دو مکانیسم باربرداری و فرآيند عدم تحکیم لحاظ شده استتخمین فشار استفاده می

Wang, 2015.)  نخورده محاسبه عدم وارونگی سرعت از روی منحنی دستهای  برای اين رابطه تنش موثر خارج از ناحیه

ناحیهمی برای  از منحنیشود و  بايد  وارونگی سرعت  برای تصمیمهای چاههای درون  گیری در مورد نمودار صحیح ها 

ر ها در محاسبه فشار منفذی است. برای محاسبه فشاوارونگی سرعت استفاده کرد.  اين رابطه يکی از پرکاربردترين روش

های فرمول باورز، فشار موثر را حساب کرده و سپس بنابر اصل منفذی به کمك رابطه باورز، بعد از بدست آوردن ثابت 

 آيد. ترزاقی و با داشتن فشار روباره و فشار موثر، فشار منفذی بدست می
 

 روش تحقیق      2

باورز در    ، تخمین فشار منفذی به روشمراحل اصلی اين مطالعه به ترتیب شامل تخمین فشار منفذی به روش ايتون

( و ارائه بهترين روش  RFTگیری مستقیم فشار منفذی)های حاصل از اندازهمقايسه نتايج حاصله با دادهها و  محل چاه

 .  (2)شکل  باشد برای تخمین فشار منفذی قبل از حفاری می

 گیری نتیجه      3
سازی فشار منفذی به روش باورز با استفاده از  های چاه و مدلتخمین فشار منفذی به روش ايتون با استفاده از داده
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دهند؛ بنابراين با ايجاد اصالحاتی در روابط  ای در مخازن کربناته، نتايج قابل قبولی را نشان مینگاری لرزهاطالعات چاه
ار منفذی را در مخازن کربناته به صورت قابل قبول تخمین زد. همچنین بررسی و تحلیل نتايج دو  توان فشتجربی، می

های آزمايش  دهد که روش ايتون دارای همبستگی بیشتری با دادهروش مختلف استفاده شده در اين مطالعه نشان می
توان با روش ايتون فشار نداشته باشد؛ می  های آزمايش فشار چاه کم باشد يا وجودفشار چاه دارد. پس هنگامی که داده

ها را تخمین زد و از آن برای رابطه باورز استفاده نمود. با توجه به اينکه روش باورز از روابط بین  منفذی در محل چاه
بینی  توان از آن برای تخمین فشار منفذی بزرگ مقیاس و برای پیشکند، میای و تنش موثر استفاده میسرعت لرزه 

ها استفاده نمود، که بزرگ مقیاس بودن تخمین در آن های آينده و اطالعات فشاری در فواصل بین چاهل حفر چاهمح
 شود. باعث کمتر شدن دقت آن نسبت به روش ايتون می
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