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   چکیده

 با . لرزه اي تأثیر می گذارندموجعوامل مختلفی از جمله نوع سیال داخل مخزن، تخلخل و شکل حفرات روي سرعت 
 لرزه اي با تغییر این پارامترها می توان شرایط مخزن را با گذشت زمان و تولید هیدروکربور موجمطالعه تغییر سرعت 

ابتدا با کمک روابط کاستر و توکسوز شکل و درصد در این تحقیق .  قرار داد مورد مطالعهايبه کمک داده هاي لرزه 
حفرات یک مخزن کربناته را به روش معکوس استخراج کرده و سپس مقدار و درصد تغییر سرعت موج لرزه اي و زمان 

ایسه مقطع لرزه اي با مق. رفت و برگشت موج در بازتاب کننده پائین مخزن با جابجائی سیال مورد مطالعه قرار گرفت
در  نشان می دهد که زمان رفت و برگشت موج در بازتاب کننده پائین مخزن مصنوعی قبل و بعد از جابجائی سیال 

 .  میلی ثانیه افزایش یافته است27مقطع لرزه اي بعد از جایگزینی گاز بجاي نفت نزدیک 
  

 ،  فیزیک سنگ، کاستر و توکسوز، جابجائی سیالسرعت لرزه اي، سنگهاي کربناته،  شکل حفرات:  کلیديهاي واژه
Abstract 
Velocities of seismic waves are controlled by various factors such as pore fluid type, 
porosity and pore shapes. Study of variation of seismic wave velocity in rocks with 
respect to these parameters through time and hydrocarbon production can be obtained 
by seismic analysis. In this study, shapes and percentage of pores where first inversely 
estimated using Kuster & Tuksuz formulation and amount and percentage of seismic 
velocity variations and two way travel time of seismic waves were calculated 
accordingly for base reflector of hydrocarbon reservoir. Comparison of synthetic 
seismic section before and after fluid substitution of gas for oil shows a 27 millisecond 
shift for base reflector. 

  مقدمه    1
عوامل مختلفی مانند مشخصات سنگ مخزن، خواص سیال مخزن، شرایط تولید، تغییرات سیال، دما، فشار مخزن 
برروي سرعت امواج لرزه اي تأثیر می گذارند تغییرات ایجاد شده در این عوامل در نتیجه تولید و جابحائی سیال در 

ست این تغییرات به اندازه اي اندازه سرعت لرزه اي را کم مخزن تولیدي، روي سرعت لرزه اي تأثیر می گذارد ممکن ا
در این خصوص  مدلهاي مختلفی. یا زیاد کند که در مقطع لرزه اي بتوان بازتاب کننده پائین مخزن را جابجا کند

  . به معادله گاسمن و کاستر توکسوز اشاره کرد توانمیان می  این ارائه شده که از
... اي، قالبی و اي، حفرهاي، بین ذرهدرون ذره: داراي سیستم حفرات پیچیده شاملسنگهاي کربناته از یک طرف 

اي و نیز رابطه بین سرعتها و تخلخل  هاي لرزهدهد که سرعتهستند و از طرفی دیگر نتایج تحقیقات جدید نشان می
له گاسمن در سنگهاي کربناته به شدت تحت تأثیر نوع فضاهاي خالی در سنگ قرار دارند  به همین دلیل اعتبار معاد
مدلهاي فیزیک سنگ تجربی . نامشخص است و توسعه یک مدل فیزیک سنگ براي این نوع سنگها بسیار مشکل است

 در صنعت استفاده می شود، این مدلها نوعاً یک رابطه خطی بین -گی استفاده از آنها  به دلیل ساده-بصورت گسترده
کنند و اغلب یک رابطه خوب بین یک خواص فیزیکی مانند نفوذپذیري و سرعت اي فرض می تخلخل و سرعتهاي لرزه

شود در حالی که آورند و در این حالت نفوذپذیري یک عامل مهم در کنترل سرعت در نظر گرفته میامواج به دست می
معموالً ( عوامل توان گفت که روابط تجربی تعداد بسیار محدودي ازمی. سرعت به شدت توسط تخلخل کنترل می شود
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 توکسوز -مدل کاستر . توانند در نظر بگیرندتاثیر گذار بر سرعت عبور امواج لرزه اي از سنگ را می) کمتر از سه عامل
نوعاً . تواند چندین فاکتور و عوامل موثر مانند تخلخل، کانی شناسی، نوع حفره و سیال حفره را شامل شودمی) 1974(

گیرند و براي حالتی که سیال رقیق باشد  هستند زیرا اثر متقابل بین حفرات را نادیده میاین مدلها از نوع درجه یک
از آنجایی که شکل فضاهاي خالی تأثیر زیادي روي مدولهاي االستیکی و در نتیجه روي سرعت امواج . معتبر هستند

ما مدل کاستر و توکسوز را براي مدل گیرد گذارد و معادله گاسمن نیز این پارامترها را بطور مستقل در نظر نمیمی
  .کردن تغییرات سرعت موج طولی لرزه اي ناشی از تغییرات سیال مخزن استفاده کردیم

  
  
      روش تحقیق2

براساس ارزیابی هاي پتروفیزیکی صورت گرفته مخزن مورد مطالعه عندتاً از دولومیتهاي آهکی، آهکهاي دولومیتی، 
تئوري و مدلهاي .   درصد برخوردار است15 تا 11ز توسعه تخلخل خوبی بین آهک خالص، تشکیل شده است و ا

را ) فضاهاي خالی(متعدد ارائه شده در مقاالت و کتابها درباره خواص االستیکی و غیر االستیکی سنگ، هندسه منافذ 
الی، حفرات کروي از میان هندسه فضاهاي خ. یک فاکتور مهم در مدول االستیکی و میرایی موج لرزه اي می دانند

خیلی پایدار هستند و تأثیر کمی روي میرایی دارند در حالی که ترکها با وجود اینکه معموالً درصد کمی از فضاهاي 
 در توجه قابل و زیاد میرایی باعث و داده کاهش بشدت را مؤثر االستیکی مدول است ممکن شوند خالی را شامل می

 مقطع نازك مانندی ی تکنیکهااز فضاهاي خالی  و نوع شکل براي مطالعه.)2005 بچلی و همکاران (شوند اي لرزه امواج
ونه هاي همان مخزن انجام می و سی تی اسکن استفاده می شود اگر چه این تکنیکها دقیق هستند و مطالعه برروي نم

به همین دلیل ابتدا دراین مطالعه با کمک . شود ولی بصورت نقطه اي بوده و تعداد نقاط کمی را شامل می شود
و سپس با ) 1391نادري و همکاران (مدلسازي معکوس  رابطه کاستر وتوکسوز شکل و درصد حفرات محاسبه شد 

ی سنگ مخزن محاسبه و در ادامه سرعت امواج عرضی و طولی در مخزن با تغییر سیال مدولهاي عرضی، طولی و چگال
در نهایت پس از محاسبه نمودار چگالی  و سرعت موج طولی . کمک روابط بین مدولهاي عرضی وطولی محاسبه شدند

فت، گاز در مخزن موردمطالعه به منظور ازدیاد برداشت ن. اي مصنوعی تهیه شدندبا سیال جایگزین شده، مقطع لرزه
  .درون مخزن تزریق می شود

داده هاي اولیه مورد استفاده در این مطالعه نگارهاي چاهی شامل تخلخل، صوتی و چگالی هستند که با کمک این 
دادهها و روابط فیزیک سنگی موجود، نگارهاي سرعت امواج طولی و عرضی، مدولهاي فشاري و برشی حالت اشباع نفت 

بصورت خالصه مراحل مختلف کار شامل موارد زیر . برشی ماتریکس سنگ  محاسبه شدندو خشک، مدولهاي فشاري و 
  :می باشد

سیال شامل نفت درجا، آب موجود در مخزن و سیال تزریقی ) در دما و فشار مخزن(تعیین خواص االستیکی  .1
 ).گاز(

با کمک (مخزن و ماتریکس سنگ ) اشباع از نفت(محاسبه خواص االستیکی سنگ مخزن در شرایط اولیه  .2
 ).نگارهاي چاهی و مراجع منتشر شده در کتابهاي علمی و مقاالت

 .مدلسازي نوع و درصد فضاهاي خالی سنگ مخزن با کمک روابط کاستر و توکسوز .3

 .محاسبه تغییرات ایجاد شده در خواص االستیکی سنگ مخزن با تغییر سیال به کمک روابط کاستر توکسوز .4

   در خواص االستیکی سنگ مخزن با تغییر سیال به کمک رابطه گاسمنمحاسبه تغییرات ایجاد شده .5

 و مقدار و درصد تغییرات آن را با تغییر سیال نشان می  از تزریق گاز را قبل و بعدسرعت موج طولی   نمودار1شکل 
سازند پائین به دلیل اینکه در . ر نشان می دهدبه خوبی اثر سیال درون مخزن را بر روي این نمودااین شکل . دهد
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سرعت تغییري نکرده و نمودارهاي آنها  دقیقاً روي هم افتاده  صورت نگرفته است لذا مقادیر مخزن جابجائی سیال
 ب مقطع لرزه اي مربوط به - 2شکل و ) شرایط اولیه(الف مقطع لرزه اي مربوط به مخزن قبل از تولید -2شکل . است

  . نفت را نشان می دهندمخزن پس از تولید و جایگزین شده گاز بجاي
همانگونه که با مقایسه این دو شکل دیده می شود وقتی گاز جاي نفت می نشیند زمان رفت و برگشت موج بیشتر 

 میلی ثانیه به نزدیک 420در این بازتابنده پائین مخزن از زمان . شده و بازتابنده پائین مخزن، پائین تر دیده می شود
 میلی ثانیه است که به 27پائین افتادگی بازتابنده پائین مخزن تقریباً برابر .  یافته است میلی ثانیه انتقال447زمان 

عالوه برتغییرزمان رفت و برگشت موج، . دلیل کاهش سرعت موج طولی در مخزن با جایگزینی گاز بجاي نفت می باشد
  . کلها قابل مشاهده استتغییر سیال باعث تغییر دامنه بخصوص در دورافتهاي زیاد می شود که در این ش

  

  
منحنی آبی قبل و قرمز بعد از جابجائی سیال را نشان ) الف. عت موج طولی با جابجائی سیال بر حسب متر بر ثانیهسرتغییرات مقایسه  .1 شکل

  .می دهد
  

  

  
  اختالف آنها) ز بمنظور  تولید نفت و جبعد از تزریق گا) قبل و ب)  مقطع لرزه اي زمانی الف. 2شکل

  گیري نتیجه    3
مطالعه تغییرات ایجاد شده در سرعت موج لرزه اي در مخزن مورد مطالعه با تزریق گاز به منظور تولید نفت و جابجائی 

 می توان در  نشان می دهد که مقدار تغییر ایجاد شده در موج تراکمی به اندازه اي است که تأثیر آن راایجاد در سیال
مقطع لرزه اي بصورت افزایش زمان رفت و برگشت بازتابنده پائین مخزن مشاهده کرد و می توان نتیجه گرفت که  با 
برداشت مجدد داده لرزه اي در این میدان تغییرات ایجاد شده در مخزن در نتیجه گذشت زمان و تولید نفت را مورد 

 ج ب الف

 ج ب الف
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خزن که نفت از آن تولید نشده را از قسمتهاي تولید شده تفکیک کرده و براي مطالعه قرار داده و محل یا محلهائی از م
 قسمتهاي تولید نشده برنامه ریزي صحیحی انجام داد

  
   نابعم

  
معکوس با استفاده از روابط کاستر و توکسوز جهت سازي  ، مدل1391 ،. ن،کشاورز، .ا، مداحی، .، محیدري، .، انادري

 .15-1، )1(، 2 ایران، زمین شناسی نفت مجله : آنها در سنگهاي کربناتهتخمین درصد حفره ها و نوع 
Baechlie. G. T., Massaferro. J.L., Sun.Y.F.,May  2005, Changes of shear moduli in   
      carbonate rocks:Implications for Gassmann applicability: The Leading Edge, 507-510 

Kuster, Guy T. and M. Nafi Toksoz, 1974, Velocity and attenuation of seismic 
waves in two-phase media: part 1. Theoretical formulations, Geophysics, 39, 587- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

