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انی بررسی تأثیر اشباع و توزیع هیدرات گازی بر روی خصوصیات کشس

 رسوبات حاوی آن

 
 4، مجتبی صدیق عربانی 3فرجخواه کشاورز ناصر، 6، بهنام حسینی شعار*9اصغر نادری

  2ایرج مداحی 

  
  پژوهشگاه صنعت نفت، ضلع غربی ورزشگاه آزادی ، پژوهنده 1
  پژوهشگاه صنعت نفت، ضلع غربی ورزشگاه آزادی ، پژوهنده  2

  پژوهشگاه صنعت نفت، ضلع غربی ورزشگاه آزادی ، عضو هئیت علمی 3
 رئیس تعبیر و تفسیر دریائی، مدیریت اکتشاف نفت ایران.  4

  ت، ضلع غربی ورزشگاه آزادی پژوهشگاه صنعت نف رئیس واحد ژئوفیزیک،   5

 

 چکیده         
 محتی  زیتر کشستان خصوصتیا  بت  بستتگی نگاری لرزههای برداشت در زمین از شده دریافت ایهلرز پاسخ

 توان اطالعتا می کشسان خصوصیا  این کشیدن تصویر ب  با ک  دارد آن توزیع چگونگی همچنین و سطحی

 خصوصتیا  بررستی بتا گازی بدست آورد.های هیدرا  متعارف غیر متعارف و هیدروکربوری مخازن از جامعی

کمتی  بررستی در مهت  از موارد یکی . مخازن امکان پذیر می باشد این کیفی و کمی مطالعا  محی ، کشسان

 هیتدرا  اشتبا  میتزان و شتده گیری اندازهای خصوصیا  لرزه بین ارتباط برقراری گازیهای هیدرا  منابع 

باشد. در این مطالع  تأثیر اشبا  هیدرا  گازی، درصد تخلخل، برروی خصوصتیا  کشستانی می رسوبا  داخل

رسوبا  هیدرا  گازی برای چهار مدل ارائ  شده توس  اکر و همکاران بررسی شده است و نتایج ایتت تحییت  

هر چهار مدل افزایش نشان می دهد ک  مدول حجمی و سرعت موج تراکمی با افزایش اشبا  هیدرا  گازی در 

می یابد. مدول برشی و سرعت موج برشی در مدل اول ثابت و در بیی  مدلها با افزایش اشبا ،  افزایش می یابتد. 

 .میزان تغییرا  چگالی بستگی ب  مدل توزیع هیدرا  در رسوبا  ندارد

 

 کلیدیکلمات          
 .وصیا  کشسانیهیدرا  گازی، مدلهای فیزیک سنگ، اشبا  هیدرا  گازی خص

 

 نکات برجسته پژوهش
 .اولین بار در کشور انجام شده است 

 .فی  از داد های لرزه ای استفاده شده است 

 .جامع و کامل، ک  هزین  انجام شده و اکثر شرای  را در بر گرفت  است 
*Naderia@ripi.ir 
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 مقدمه -9
 و سطحی محی  زیر کشسان خصوصیا  ب  بستگی نگاری لرزههای برداشت در زمین از شده دریافت ایهلرز پاسخ

 مخازن از جامعی توان اطالعا می کشسان خصوصیا  این کشیدن تصویر ب  با ک  دارد آن توزیع چگونگی همچنین

 بررسی با و بوده منوال همین ب  روند گازی نیزهای هیدرا  متعارف غیر مخازن مورد آورد. در بدست هیدروکربوری

 کمی بررسی در مه  از موارد یکی  مخازن پرداخت. این کیفی و کمی مطالعا  محی  می توان ب  کشسان خصوصیا 

 باشد.می رسوبا  داخل هیدرا  غلظت میزان و شده گیری اندازهای خصوصیا  لرزه بین ارتباط برقراری گازی،های هیدرا 

 از  سرعت تاثیرپذیری ب  توج  با .باشدمی سنگ فیزیک مطالعا  وها روش از استفاده هدف ب  این دستیابیهای روش از یکی

 اشبا  درج  میزان گیری اندازه برای عنوان ابزاری ب  این پارامتر از آزاد محبوس در رسوبا ، گاز و گازی هیدرا  غلظت میزان

 بندی تیسی  دست  دو ب  را آنها توانمی کلی طور ب  ک  وجود دارد رابط  این در نیز مختلفی رواب  .نمود استفاده توانمی

 :نمود

 آن.  یافت  تغییر اشکال و[1] 1وود معادل  یا( 1۵5۱وایلی ) زمانیمیانگین رابط  

.[2] سنگ فیزیک پای  بر موثر محی  تئوری 

هتای روش است کت  حالی در این است. شده نهاده بنا تجربی رواب  اساس بر و بوده ساده اول دست  ب  مربوط رواب 

 ب  احتیاج محاسبا  برای و محاسب  شده فیزیکی اصول براساس ولی بوده پیچیدهتر محاسباتی لحاظ از دوم دست  در موجود

 دهنتده تشتکیل هتایکانی درصد و  موثر فشار رسوب، بحرانی تخلخل هیدرا ، توزیع مدل نو  همچون متعددی پارامترهای

  [3] دارند رسوب

های فیزیک سنگ بنا نهاده شده است هدف توستع  متدلی استت کت  بت  وستیل  آن گیریهایی ک  بر اساس مدلدر اندازه

باشد. برای رسیدن ب  این هدف خصوصتیا  کشستان  تعیینای قابل های لرزهگیریمیزان اشبا  هیدرا  گازی ب  وسیل  اندازه

 .([4]، 2هاردیج )ساوا و  شوندعریف میهای هیدرا  گازی دریای عمی  ب  صور  زیر تسیست 

 های گازیمیزبان هیدرا  خصوصیا  کشسان رسوبا  نامتراک   .1

 های گازی درون خلل و فرجخصوصیا  کشسان هیدرا  .2

 غلظت هیدرا  در رسوبا  .3

 ها درون رسوبا  میزبانجزئیا  هندسی و مدل توزیع هیدرا  .4

 

 مدلهای مختلف توزیع هیدرات گازی -6
، [6] 4اکتر [،5]و همکتاران  3از جمل  دای های مختلفی برای مدلهای فیزیکی هیدرا  گازی وجود داردبندیتیسی  

متدل مختلتف بترای  4بندی . در این تیستی است [6]ک  مهمترین و کاربردی ترین آنها  تیسی  بندی اکر   [4]ساوا و هاردیج 

در  آب هیدرا  گازی ب  صتور  معلت  در مدل اول های گازی در رسوبا  در نظر گرفت  شده است. درچگونگی توزیع هیدرا 

های و سطح تماسی بین رستوبا  و هیتدرا  تاثیر گذار استآب درون منفذی  5فی  در مدول حجمی لذا شود ونظر گرفت  می

استت  7های تماستیکت  یکتی دیگتر از متدل شتود. در متدل دومگفتت  مینیتز  6غیتر تماستی گازی وجود ندارد. ب  این مدل

                                                           
1 Wood 
2 Sava, D., and Hardage, B 
3 Dai 
4 Ecker 
5 Bulk modulus 
6 Non-contact model 

http://segdl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=GPYSA7&possible1=sava%2C+Diana&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://segdl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=GPYSA7&possible1=sava%2C+Diana&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://segdl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=GPYSA7&possible1=Hardage%2C+Bob&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
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بگونهتای کت   دنشتودر نظتر گرفتت  میب  شکل ذرا  جامد متصل ب  ذرا  تشکیل دهنده محتی  رستوبی های گازی هیدرا 

های گتازی ماننتد هیتدرا  اند. در متدل ستومتاثیری در سیمان شدگی رسوب نداشت  باشند ولی کاهش تخلخل را منجر شده

اطتراف ذرا   سیمان در محل تماس ذرا  عمل کرده و باعث پیوستگی بیشتر رسوب شده است. در مدل چهارم نیتز هیتدرا 

  (.1شکل شود )رسوب را پوشانده است و باعث کاهش تخلخل و همچنین افزایش استحکام رسوب می
. در متدل دوم یابتدسیال درون منفذی افزایش می ب  واسط  جایگزینی آب با هیدرا  گازی تنها مدول حجمی در مدل اول    

آن بت  واستط  کتاهش  بست  ب  میزان غلظت هیدرا  گازی، عالوه بر افزایش مدول حجمی رسوب شاهد افزایش مدول برشتی

د. نتیابافتزایش میبطور همزمتان و مدول برشی رسوبا  نامتراک   مدول حجمی سوم و چهارمدر مدل  تخلخل نیز خواهی  بود.

بتیش از و  تاثیر بیشتری در افزایش سرعت متوج تراکمتی سوم و چهارممدل در رود ک  توزیع هیدرا  گازی بنابراین انتظار می

 (2شکل ) شی داشت  باشدسرعت موج بر آن در

 

 

 

 گازی هیدرات آن در که تماسی غیر مدل( a) اول مدل. نامتراکم رسوبات در گازی هیدرات توزیع مدل چهار 1شکل 

 اثر ولی شده متصل جامد ذرات به گازی هیدرات که تماسی مدل( b) دوم مدل است، شده منفذی درون سیال جایگزین

و  عمل کردهذرات  در محل تماسهمانند سیمانی  تماسی بوده و هیدرات تماسی مدل که( c) سوم مدل ندارد، شدگی سیمان

همانند سیمانی  مدل تماسی که هیدرات (d)و در نهایت مدل چهارم  باعث پیوستگی بیشتر رسوبات میزبان شده است

 .([8]و اکر و همکاران،  [7])تغییر یافته اکر،  و باعث پیوستگی بیشتر رسوبات میزبان شده استاطراف ذرات را پوشانده 

                                                                                                                                                                                     
7 Contact model 
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2شکل   دراتهی اشباع میزان با برشی و تراکمی موج سرعت تغییر چگونگی و گازی هیدرات توزیع اول مدل و چهارم مدل.  

[.2] گازی  

 

بر اساس  یتوان نتیج  گرفت ک  تعیین نو  توزیع هیدرا  در رسوبا  برای انجام مطالعا  کمّمی 2شکل با توج  ب      

 . شددر تخمین میزان هیدرا  گازی خواهد  یک پیش نیاز بوده و عدم توج  ب  آن باعث افزایش عدم قطعیتلرزه ای سرعت 

 محاسب  مدولهای رسوبا  حاوی هیدرا  گازی براساس مدلهای اکر بصور  زیر می باشد:

 

 اول و دوممدل  6-9

هیتدرا   متدل دومدر  آید.آب و هیدرا  ب  دست میسیال با میانگین گرفتن از مدول حجمی مدول حجمیدر مدل اول 

شود و باعث کاهش تخلخل و تغییر در مدول حجمتی و برشتی قستمت ذرا  جامد در نظر گرفت  می گازی ب  عنوان قسمتی از

مدول حجمی و برشی فاز جامد ترکیبی از قسمت جامتد رستوب و هیتدرا   .شودرسوب می چارچوبجامد و ایجاد سستی در 

 .دنشوباشد و با استفاده از معادل  میانگین هیل محاسب  میمی

 

 سوم و چهارم مدل 6-6

ی هیتدرا  سنگ خشک ک  ب  وسیل  چارچوبو برشی موثر  های حجمیهیدرا  گازی مدول مدل سوم و چهارمدر 

 [.۵]از تئوری سیمان شدگی قابل محاسب  است گازی سیمان شده با استفاده

  .آیدبا استفاده از معادل  گاسمن بدست می مجدداًخصوصیا  سنگ اشبا  شده 
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تاثیر میزان اشباع هیدرات گازی بر خصوصیات کشسان

در این بخش نمودارهای تولید شده از نتایج محاسب  اثر میزان اشبا  هیدرا  گازی بر پارامترهای کشسان برای چهار 

 گیرد. مدل توزیع هیدرا  گازی و با در نظر گرفتن س  میدار تخلخل مورد ارزیابی قرار می

.در نظر گرفت  شده است 1جدول برای این مدل سازی خصوصیا  سنگ شناسی و رسوب شناسی مطاب     

1جدول  .کشسان پارامترهای بر هیدرات اشباع میزان اثر بررسی جهت گازی هیدرات میزبان رسوب خصوصیات :   

2

20 34 14n    

 تاثیر میزان هیدرات گازی بر مدول حجمی 3-9
نحوه تغییرا  مدول حجمی با افزایش میزان غلظت هیدرا  گازی برای چهار مدل توزیع هیدرا  گازی  3شکل در   

 مدول حجمی برای چهار مدل فیزیک سنگ با افزایش میزان اشبا  هیدرا  گازی و س  میدار تخلخل نشان داده شده است.

 افزایش و با افزایش تخلخل کاهش می یابد.
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 تئوری اساس بر گازی هیدرات توزیع مدل چهار برای گازی هیدرات غلظت مقابل در حجمی مدول تغییر نمودار : 3شکل 

 .چهارم مدل( d) و سوم مدل( c) دوم، مدل( b) اول، مدل( a) موثر؛ محیط

تاثیر 

نحوه تغییرا  مدول برشی با افزایش میزان غلظت هیدرا  گازی برای چهار مدل توزیع هیدرا  گازی و س   4شکل 

 ه شده است.میدار تخلخل نشان داد
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 تئوری اساس بر گازی هیدرات توزیع مدل چهار برای گازی هیدرات غلظت مقابل در برشی مدول تغییر نمودار:  4شکل 

 چهارم مدل( d) و سوم مدل( c) دوم، مدل( b) اول، مدل( a) موثر؛ محیط

مدل برشی ب  نو  توزیع هیرا  گازی دارد. در مدل اول همانگون  ک  در این شکل مشاهده می شود. روند تغییرا  

چون هیدرا  گازی با رسوبا  تماس ندارد تأثیری در مدول برشی کل سنگ ندارد. در مدل دوم هیدرا  گازی تخلخل را 

ایش کاهش داده ولی باعث پیوستگی رسوب نمی شود لذا تغییر چندانی در میزان اشبا  پائین مشاهده نمی شود ولی با افز

درصد ب  باال ب  دلیل کاهش تخلخل مدول برشی افزایش چشمگیری پیدا می کند. در مدل سوم و چهارم  44هیدرا  گازی از 

با افزایش اشبا  هیدرا  گازی مدول برشی افزایش می یابد. این افزایش در اشباعهای ک  بیشتر از اشبا  های باالست.  افزایش 

 .ودتخلخل باعث کاهش مدول برشی می ش

 

 تاثیر میزان هیدرات گازی بر چگالی 3-3
 5شکل باشد.  میزان چگالی برای رسوبا  میزبان هیدرا  گازی برابر با میانگین چگالی ذرا  تشکیل دهنده رسوب می

تغییرا  میزان چگالی رسوب با افزایش میزان اشبا  هیدرا  گازی نشان داده شده است. الزم ب  ذکر است ک  میزان تغییرا  
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گالی هیدرا  گازی با آب، میزان چگالی بستگی ب  مدل توزیع هیدرا  گازی در داخل رسوب ندارد و ب  واسط  تفاو  ناچیز چ

چگالی رسوب کاهش ناچیزی با افزایش میزان اشبا  هیدرا  نشان خواهد داد.

 

5شکل  گازی هیدرات غلظت مقابل در چگالی تغییر نمودار :  

 

تاثیر میزان هیدرات گازی بر سرعت موج تراکمی 
تغییر سرعت موج تراکمی نسبت ب  افزایش غلظت هیدرا  گازی برای چهار مدل توزیع هیدرا  گازی و با  6شکل     

 اند.دهد ک  بر اساس تئوری محی  موثر بدست آمدهدر نظر گرفتن س  میزان تخلخل را نشان می
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 اساس بر گازی هیدرات توزیع مدل چهار برای گازی هیدرات غلظت مقابل در تراکمی موج سرعت تغییر نمودار : 6شکل 

 .چهارم مدل( d) و سوم مدل( c) دوم، مدل( b) اول، مدل( a) موثر؛ محیط تئوری

با افزایش اشبا  هیدرا  در چهار مدل سرعت موج تراکمی نیز افزایش می یابد. در مدل اول افزایش سرعن موج تراکمی تنها 

درصد ب  دلیل افزایش چشمگیر مدول برشی  44حجمی می باشد. در مدل دوم در اشباعهای باالی ب  دلیل افزایش مدول 

تراکمی سرعت موج تراکمی بشد  افزایش می یاید. در مدلهای س  و چهار هر دو مدل حجمی و برشی در افزایش سرعت موج

 ی افزایش می یابد.موثر هستند ب  همین دلیل در اشبا  های پائین شد  افزایش سرعت موج تراکم

 

 تاثیر میزان هیدرات گازی بر سرعت موج برشی 3-2
  گازی و س  میدار نحوه تغییرا  مدول برشی با افزایش میزان غلظت هیدرا  گازی برای چهار مدل توزیع هیدرا 7شکل در 

شود، رفتار سرعت موج برشی در میابل افزایش مشاهده می 7شکل همانطوری ک  در نمودارهای  تخلخل نشان داده شده است.

باشد و نتایجی ک  در مورد مدول برشی گرفت  شده در مورد میزان اشبا  هیدرا  گازی کامال شبی  ب  رفتار مدول برشی می

 باشد.  سرعت موج برشی نیز صادق می
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  بررسی تأثیر اشباع و توزیع هیدرات گازی                
                 

 

 

 

 تئوری اساس بر گازی هیدرات توزیع مدل چهار برای گازی هیدرات غلظت مقابل در برشی موج سرعت تغییر نمودار :7شکل 

 .چهارم مدل( d) و سوم مدل( c) دوم، مدل( b) اول، مدل( a) موثر؛ محیط

 

  نتیجه گیری -4
حضور هیدرا  گازی در داخل رسوب باعث تغییر خصوصیا  کشسان رسوب میزبان شده و این تغییر وابستگی 

درصد( دو مدل  44های معمول هیدرا  گازی )زیر زیادی ب  مدل توزیع هیدرا  گازی دارد. در این میان و برای میزان اشبا 

شسان قابل میایس  با یکدیگر خواهند بود. با توج  ب  این مسال  اول و دوم و دو مدل سوم و چهارم از لحاظ تغییر خصوصیا  ک

ای داده و در مطالعا  مستیی  و وارون انجام شده بر اساس رواب  فیزیک سنگ باید ب  نو  توزیع هیدرا  گازی اهمیت ویژه

مختلف خواهد شد. الزم ب   های توزیعشود. چرا ک  در نظر گرفتن نو  توزیع مختلف منجر ب  کسب نتایج متفاوتی برای مدل
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ذکر است ک  ب  کارگیری راهکارهای مختلف جهت شناسائی نو  توزیع هیدرا  گازی ب  جهت کاهش عدم قطعیت ضروری 

 است.    
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