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  چکیده 

یافتن مسیر مناسب با حداکثر تولید  جهتبینی مسیر حفاري  از چالش هاي پیش روي مهندسین حفاري، پیش

. سنگهاي شیلی بدلیل نفوذپذیري کم، توانایی حفط میزان باالي آب را در خود دارند .و حداقل موانع استهیدروکربن 

 ها  بخشنفوذ و حفاري درون این نفتی عوامل مزاحمی هستند که -در مخازن آواريشیل  هاي بخشبه همین دلیل 

نفتی  ین مطالعه برروي یکی از میادینا. گردد از چاه میهیدروکربوري بهره برداري  موجب افزایش تولید آب و کاهش

در طی مسیر حفاري پشت  شیلی ،بخش هاي شناسایی و تفکیک  با استسعی بر این  وجنوب ایران انجام شده است 

 ،  برانبارشاز  شیپ يداده ها يروبر  LMR کیتکني لرزه اي هاوارون سازي داده با استفاده از . دنسر گذاشته شو

را  لیش يتکه ها مانند يتولوژیل یجانب راتییتغو سنگ ها  کیاالست اتیمناسب سنگ ، خصوص یکیزیتوان مدل ف یم

  .میکنو تفکیک  یبررساز ماسه سنگ ها 

  

، دامنه بر حسب دور ، میدان ابوذر LMRپارامترهاي المه، روش پیش از برانبارش، وارون سازي ،: هاي کلیديواژه
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Abstract 

   Prediction of drilling trajectory (Geo-steering) is a challenge facing the drilling engineers 

to find the best suitable route, with maximum production and minimum obstacles. Shale are 

rocks that preserve high water content due to low permeability. That’s why shale patches are as 

intruder in clastic- oil reservoir where perforation of these thin layer shale patches can increase 

the water production and reduce the well productivity. This is the case in one of the oil fields in 

south Iran, which in this study we are trying to map the shale patches and bypass them during 

drilling or perforation. Using LMR technique and seismic attributes on pre-stack Seismic data 

and inverting the data we will be able to find proper rock physics model, elastic properties of 
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rocks and evaluate lateral variations of lithology, i.e. Shale patches. 

Keywords: Inversion, Prestack inversion, Lame parameters, LMR methods, Aboozar field, 
AVO 

  

  مقدمه    1

 

آسماري -غار مخزن. واقع شده است، در خلیج فارس کیلومتري جنوب غربی جزیره خارگ  76در  مورد مطالعهمیدان 

و  واحد سنگی کربنات هاي آسماري زیرین، ماسه سنگ هاي غار با میان الیه هاي نازك شیل 3میدان شامل این در 

متر 90حدود غار مخزن  ضخامت . باشد ي آسماري باالیی به سن الیگومیوسن می دلومیت و کربنات هاي پوشاننده

 اشباع وآب و نفت  تماس سطحباال آمدن  میزان استخراج هیدروکربور از میدان مورد مطالعه با. تخمین زده شده است

به ه هاي شیلی درون ماسه سنگ ها است که دالیل این معظل وجود میان الی از عمده. باشد رو به کاهش می،  چاه

 صلی  این مطالعاتهدف ا. کند باالیی آب را در خود جذب می علت ویژگی خاص کانی هاي رسی به میزان حجم

 ها سنگاز ماسه  ،میان الیه هاي شیلی اشباع از آب تفکیکخزن براي سنگ شناسی درون م بررسی تغییرات جانبی

از داده  .ها جلوگیري شود و حفاري درون آنشیلی از نفوذ  بخش هاياست، تا در حین حفاري افقی با در نظر گرفتن 

و  با استفاده از معادالت زوپریتس .استفاده شده است  همزمان هاي لرزه اي پیش از برانبارش جهت وارون سازي

، چگالی و همچنین دامنه امواج عبوري تراکمی و موج برشی سرعت موج ) 1980آکی ریچاردز (تقریب هاي خطی آن 

نسبت پواسون و مقاومت  )λ وμ (استخراج پارامتر هاي المه لرزه اي کاربرد هاي وارون سازياز .آید و بازتابی بدست می

در این روش بصورت تخمینی بازتابنده هاي  .باشد لیتولوژي و سیاالت مخزن می و تشخیص تفکیک برايموجی الیه ها 

را به امپدانس این امواج تبدیل کرده و سپس تخمین امپدانس به حاصل ضرب ضرایب المه و چگالی  Sو  Pامواج 

تراکم ناپذیري سیاالت شناخته  ن ضریبکه به عنوا  λگوودوي معتقد بود  .)١٣٨٦ولی، ج و همکاران (شود تبدیل می

 رودریک پرز .است، وابسته به ماتریس سنگ  جهت تعیین سختی μو  حساس ترین شاخص شناسایی سیال ،شود می

محتواي سیالی شیل  را جهت شناسایی λρ, μρ میان  نمودار متقابلتوانست  AVOبا استفاده از وارون سازي  )2011(

ن مخزن هاي شیلی درو بخش ی براي شناساییتواند فاکتور مهم می μρحساسیت شیل هاي اشباع به  .ها ترسیم کند

  .باشد

  

 

 روش تحقیق   2

 

در این تحقیق با استفاده از وارون سازي همزمان پیش از برانبارش اقدام به استخراج مقاومت هاي موجی و ضرایب المه 

  :مطالعات را به سه دسته اصلی تقسیم کردتوان روند این  به طور کلی می .شده است

ژئوفیزیکی، سنگ  این امکان را فراهم می آورد تا روابط بین ویژگی هاي پتروفیزیکی، : آناالیز هاي فیزیک سنگ. 1

  .شناسایی کنیمگ را نشناسی و ژئومکانیکی س

این مرحله از مراحل اساسی این مطالعات است که اطاالعات ژئوفیزیکی را به  :وارونسازي هم زمان لرزه اي. 2

و چگالی خوهد  P  ،Sنتایج حاصل از وارونسازي همزمان لرزه اي مقاومت موجی . شوند اطالعات پتروفیزیکی تبدیل می

ویه اي، مدل ابتدایی و موجک ورودي مورد نیاز براي این مرحله ، مجموعه اي از داده هاي لرزه اي بر انبار شده زا. بود

 . هاي استخراجی از داده هاي چاه است

روابط حاصله از . ستهدف اصلی در این مورد توصیف ویژگی شیل هاي میان الیه اي ا: ارزیابی و توصیف مخزن. 3

مزاحم در شیلی توان این میان الیه هاي  میکه  شود تجزیه و تحلیل فیزیک سنگ به نتایج وارون سازي اعمال می

  .کرد ماسه هاي نفتی و گازي تفکیک از حفاري را 
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  :باشد) 1997گودوي، ( )2- 2(و  )1-2( ها همانند معادالت اي و مدول اي با سرعت لرزه اگر رابطه بین مقاومت لرزه

)2-1(                                                                                           )2().( 22  VpIp  

)2-2(                                                                                        22 ).(VsIs  

 اي  لـرزه هاي  به کمک داده و  ازروي  نگارهاي چاه با توجه به نگار چگالی و  و  ارامترهاي المه پ 

  .آیند بدست می) 1997گودوي، ( )4-2(و  )3-2(به ترتیب به کمک روابط 

)2-3(                                                              .2. 22 VsVp        و .2Vs          

)2-4(                                                                 
22 2IsIp          و   

2Is  

ارتباط بین ویژگی هاي سنگ و سرعت موج تراکمی و برشی را  )K(همچنین کاستانگا با استفاده از مدول حجمی 

  :به نمایش گذاشت
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Vs2 = μρ                                                                                                       (6 -2 ) 

برانبارش زاویه اي در اقدام به تبدل دور افت به  موج صوتیاز نگاره مده آبا بهره گیري از مدل سرعت به دست  در ابتدا

موجک هاي  ،سپس با استفاده از داده هاي چاه و اطالعات آماري موجود. شود میزاویه نزدیک ، متوسط و دور  3

ي بعد به کمک موجک هاي  در مرحله .)1شکل( گردد استخراج می )40-31 ,30-18, 17-5(به هر سه زاویه ط مربو

 )5شکل( هاي چاه از قبیل نگاره حجم شیل اي و نگاره هاي لرزه استخراجی اقدام به ایجاد همبستگی و تطابق بین داده

داده هاي  بنابراین .گیرد سازي بر روي کل حجم داده ها انجام می ن وارونمدل فرکانس پایی ر انتها با ایجادد .کنیم می

تصحیح موجک استفاده  و) فرکانس پایین(چاه جزء داده هاي مهمی هستند که براي ساخت مدل ابتدایی 

زیرا که . گیرد میقرار  استفادهمورد نیز سازي لرزه اي  در پروسه وارون عالوه بر این  مدل فرکانس پایین.شود می

با تحلیل  .گذارد  نسبی از سنگ را به نمایش می سازي شده بدون مدل فرکانس پایین تنها خصوصیات خصوصیات وارون

ي متقابل آنها  و رابطه )٢شکل (مانند ضرایب المهها  سازي داده از وارون بدست آمده پارامترهاي االستیکو تفسیر 

 کنیمبخش هاي شیلی استخراج  انیکی شیل ها را جهت تفکیکخصوصیات پتروفیزیکی و ژئومکتوان  می) ٣شکل(

و میزان تراکم  کمتر از ماسه سنگ ها )μ(اغلب در مناطقی با سختی  مطالعاتهاي اشباع در این  شیل .)۴شکل(

ات جهت ساخت مدل ابتدایی و مطالع مخزن غاردر این تحقیق از دو افق باال و پایین  .ناپذیري متوسطی پدیدار شدند

  .مورد نظر استفاده شد
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براي  استخراج شدهآماري موجکهاي  دامنه -) 1(شکل              

  به همراه  فرکانس آنها زوایاي بازتابش کم، متوسط و زیاد

 

بدست آمده در  μρو   λρمقطع  ) 2(شکل

  مناطق مستعد وجود شیل.  17اطراف چاه 

قابل تفکیک متوسطی  μρباالو   λρبا 

  .هستند

                                       

  

  

  

  

  

  

  

               

  .در زون مخزنی غاز λρ- μρنمودار متقاطع   .)3(شکل 
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 . λρ- μρبا استفاده از نمودار متقاطع  17هاي شیلی مخزن غار  اطراف چاه  تفکیک بخش). 4(شکل          

  

  

  

  

نگاره ي حجم شیل استفاده شده در ). 5(شکل

. اي لرزه وتطابق با داده هاي اعتبارسنجی

  .12مربوط به چاه 

                  

 گیرينتیجه    3

  

، درصد  AVOنسبت به دیگر روش هاي تحلیل   LMR و برتري روشجانبی باید اذعان نمود که قدرت تفکیک  

تواند در شناسایی  این میزان تغییرات زیاد می. تغییرات زیاد ضرایب المه نسبت به سایر نشانگرهاي لرزه اي می باشد

در مجانب میان الیه هاي شیلی  مخزن مورد مطالعهدر . مفید واقع شود مخزنیهرچه بهتر سیاالت و خصوصیات 

مشاهدات چاه و   با توجه بهکه  ظاهر شدند نسبت به  ماسه سنگ ها  متوسطی λρ کمتر و  μρبا مقدار یکدیگر 

در مقطع تجزیه و تحلیل داده ها ي  تغییرات ضخامت میان الیه هاي شیلی در مناطق مختلف، نتیجهضخامت کم و 

 . شده استنمایش داده  4شکل ) cross section(متقاطع 
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