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تعیین تنشهای برجا و بررسی پتانسیل فعالیت
مجدد شکستگیها و گسلها جهت تزریق  CO2برای
ازدیاد برداشت نفت در میدان نفتی گچساران

تاریخ :دریافت 19/99/80

پذیرش 17/87/42

تزریق  CO2در سازندهای زمینشناسی ،مانند مخازن تخلیه شده نفت و گاز ،عالوه بر
مزیتهای زیستمحیطی یکی از روشهای مؤثر ازدیاد برداشت نفت بهعنوان ازدیاد برداشت
ثالثیه است .وجود مخازن دارای افت فشار و نیازمند به تزریق گاز در جنوب غرب ایران از
یک طرف و داشتن اثرات فنی و زیستمحیطی از طرف دیگر سبب ایجاد پتانسیل مناسبی
جهت تزریق گاز  CO2برای ازدیاد برداشت در این منطقه شده است .برای انجام یک پروژه
تزریق  ، CO2در اولین گام ،یک ارزیابی از وضعیت فشار منفذی مخزن ،مقادیر و جهتگیری
تنشهای برجا و وضعیت شکستگیها و گسلها مورد نیاز است .در این پژوهش ،ابتدا فشار
منفذی بر اساس روش ایتون تغییر یافته9برای  27چاه برآورد و با دادههای آزمون مجدد
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محمدکاظم امیری ،غالمرضا لشکری پور* ،سیاوش قابزلو،
ناصر حافظی مقدس؛ دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی حیدری تجره؛ شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

سازند 4و فشار گل اعتبارسنجی شد .مقادیر تنشهای برجا برای  27چاه در طول میدان
گچساران ،با استفاده از روابط پورواالستیک ،تخمین زده و با استفاده از دادههای آزمونهای
شکستگیها بر استفاده نگارههای تصویری بررسی شد .رژیم تنش در میدان بررسی شده
نرمال تعیین شد .در نهایت با استفاده تئوری گسل در حالت تنش بحرانی وضعیت
شکستگیها و گسلها از نظر فعالیت هیدرولیکی و مکانیکی ارزیابی شد .در این بررسی
*نویسنده مسئول

lashkaripour@um.ac.ir
1. Modified Eaton
)2. Repeat Formation Test (RFT
)3. Leak of Test (LOT) and Extended Leak of Test (XLOT

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5

نشت و نشت تمدید یافته 3اعتبارسنجی شد .سپس جهتگیری تنشهای برجای افقی و
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گسلهای شمارۀ  98 ،9 ،91و  4بهترتیب مستعدترین گسلها برای فعالیت مجدد در طی
تزریق  CO2بودند.
واژههای کلیدی :تزریق  ،CO2تخمین فشار منفذی ،مشخصهسازی تنشهای برجا ،فعالیت مجدد گسلها و
شکستگیها

مقدمه
گرمایش جهانی یکی از مسائل حیاتی است که بشر طی چند دهۀ گذشته با آن روبهرو
بوده است .دانشمندان در جستجوی راههایی برای کاهش انتشار  CO2در جو و تکنیکهایی
زمینشناسی مانند مخازن نفت و گاز تخلیه شده یا دارای افت فشار است .این روش بهعنوان
روشی مؤثر برای ذخیرهسازی  CO2است [ .]1[ ،]0[ ،]7[ ،]9[ ،]1[ ،]2[ ،]3این کار همچنین
سبب ازدیاد برداشت نفت 9بهعنوان یک فرآیند ازدیاد برداشت ثالثیه 4میشود که CO2-EOR
نامیده میشود [ .]92[ ،]93[ ،]94[ ،]99[ ،]98ایران یکی از ده کشور بزرگ تولید کننده CO2

در دنیاست [ .]91از طرفی ایران دارای چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر بزرگ
گاز در دنیا است [ .]99عمدۀ این مخازن در جنوب غرب ایران واقع شدهاند و برخی از آنها
دارای افت فشار است و نیازمند تزریق برای ازدیاد برداشت نفت هستند .تزریق در مخزن
 CO2دارای مزیتهای فنی مانند :افزایش ضریب بازیافت نسبت سایر روشهای ازدیاد
برداشت ،حاللیت زیاد دیاکسید کربن در نفت خام ،افزایش حجم و انبساط نفت خام و
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برای کنترل گرمایش جهانی بودهاند [ .]4[،]9یکی از این روشها تزریق  CO2در سازندهای

کاهش ویسکوزیته نفت خام است که درنهایت به ازدیاد برداشت نفت بهتر نفت کمک
میکند .وجود مخازن دارای افت فشار و نیازمند به تزریق برای ازدیاد برداشت ،داشتن اثرات
استفاده نکردن گاز طبیعی دالیل مناسب بودن گاز  CO2برای تزریق در مخازن دارای افت
فشاری است که در جنوب غرب ایران وجود دارند.

1. Enhanced Oil Recovery
2. Tertiary Enhanced Oil Recovery
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فنی ذکر شده در صورت تزریق  ،CO2کاهش اثرات گلخانهای گاز  CO2و صرفۀ اقتصادی
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طراحی و اجرای هر طرح تزریق اعم از تزریق انواع گاز یا آب شور به مخزن نیازمند
بررسیها و بررسیهای اولیه است .یکی از اولین گامها در هر پروژه تزریق به مخزن
شناسایی تنشهای برجا ،فشار منفذی اولیه ،شکستگیها و گسلها در مخزن و بررسی رفتار
آنها در طی تزریق به مخزن ،برای اطمینان از ایمنی و حفظ یکپارچگی مخزن طی عملیات
تزریق است [ .]91[ ،]90[ ،]97شناسایی موارد ذکر شده ،میتواند در بررسی پایداری دیواره
چاه ،ارزیابی پایداری سازند طی تزریق ،فعالیت مجدد گسلها ،شکست هیدرولیکی و بررسی
یکپارچگی پوشسنگ استفاده شود [ .]44[ ،]49[ ،]48بررسی وضعیت شکستگیها و
در حالت تنش بحرانی بررسی میشود [.]43
تخمین مقدار و جهت تنشهای برجا در برخی از میادین ایران بررسی شده است [،]42
[ .]49[ ،]41اما در هیچ یک از پژوهشهای انجام شده ،نتایج بهدست آمده با بررسی
شکستگیها و گسلها ،برای بررسی پتانسیل فعالیت مجدد گسلها و شکستگیها ،همراه
نشده است .از اینرو ،این مقاله ابتدا شناسایی تنشها برجا ،فشار منفذی ،شکستگیها و
گسلها را ارائه میکند .مقادیر تنشهای برجا با استفاده از روش پورواالستیک برآورد میشود
و سپس بر اساس نتایج آزمایشهای نشت سازند و نشت تمدید یافته اعتبارسنجی میشود.
جهت تنشهای برجا و جهتگیری شکستگیها با استفاده از تفسیر نگارههای تصویری
بهدست آورده و فشار منفذی بر اساس روش ایتون ]47[ 9تغییر یافته محاسبه میشود .در
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گسلها از نظر فعال یا غیرفعال بودن به لحاظ مکانیکی و هیدرولیکی بهوسیلۀ تئوری گسل

نهایت با استفاده از مشخصهسازی تنشهای برجا ،فشار منفذی و جهتگیری شکستگیها و
گسلها ،پتانسیل فعالیت آنها با استفاده از تئوری گسل در حالت تنش بحرانی 4ارائه شده

خصوصیات زمینشناسی منطقه
منطقۀ بررسی شده در فروافتادگی دزفول در زون زاگرس چینخورده واقع شده است.
این منطقه بهدلیل وجود سنگ منشأ و مخازن غنی ،پوشسنگهای نفوذناپذیر و تاقدیسهای
1. Eaton
2. Critically-stressed-fault
3. Barton et al

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5

بهوسیلۀ بارتون و همکاران ]43[ 3بررسی میشود.
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فراوان بهعنوان یکی از غنیترین حوضههای نفتی دنیا شناخته میشود [ .]40وجود
سیستمهای نفتی کرتاسه تا میوسن پیشین یکی از غنیترین مناطق نفتی دنیا را در این منطقه
تشکیل داده است که در حدود  0درصد نفت دنیا را در خود ذخیره دارد [ .]41این سیستم از
دو سنگ منشأ ،شامل سازندهای کژدمی و پابده ،دو سنگ مخزن ،شامل سازندهای آسماری و
سروک-ایالم ،و دو پوشسنگ ،شامل سازندهای گچساران و گورپی تشکیل شده است.
سنگ مخزن آسماری  71درصد مخازن خشکی ایران را تشکیل میدهد [ .]38این سازند از
سنگ آهک که در بخشهایی از آن دولومیتی شدن رخ داده ،تشکیل شده است .این سازند
نام دارد که پوشسنگ مخزن آسماری است و از انیدریت ،سنگ آهک ،مارن خاکستری،
شیلهای بتومندار تشکیل شده است [ .]34[ ،]39تصویری شماتیک از سیستم نفتی در منطقۀ
بررسی شده ارائه شده است (شکل  .)9عمق مخزن باال 4و پایین 3مخزن در چاههای بررسی
شده در میدان متفاوت است .حداقل و حداکثر عمق باالی مخزن بهترتیب  9129متر و 3838
متر ،حداقل و حداکثر عمق پایین مخزن  4992متر و  3231متر است .عمق مخزن بهطور
میانگین  4721متر است.

تخمین فشار منفذی
فشار منفذی پارامتری مهم برای محاسبه تنشهای برجا ،تحلیل پایداری چاه و تحلیل
شکستگیها و گسلها طی برداشت از مخزن و تزریق در آن است .ایتون ( )9171رابطۀ
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بهوسیلۀ سازند گچساران پوشیده شده است .قدیمیترین عضو سازند گچساران عضو 9یک

تجربی زیر را برای پیشبینی فشار منفذی با استفاده از نگارۀ سرعت گذر موج تراکمی ارائه
کرد:
که در آن  Ppgگرادیان فشار منفذی در سازند Sg ،گرادیان تنش روباره Png ،گرادیان فشار
منفذی هیدرواستاتیک،

زمان گذر موج تراکمی در شیل در فشار نرمال و

زمان گذر

1. Member
2. Reservoir Top
3. Reservoir Bottom

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5
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موج تراکمی در شیل است .سپس آزادپور 9و همکاران ( )4891بر اساس بررسیهایی که
روی مخازن کربناته در جنوب ایران انجام دادند رابطۀ ایتون را بهروزرسانی کردند و رابطۀ
زیر را برای تخمین فشار منفذی ارائه کردند [:]33
() 4
عمق است .بر اساس پژوهشهای آزادپور و همکاران مقدار ضریب  xبرای مخازن کربناته
ایران  8/1در نظر گرفته شد .در مخازن کربناته ایران فشار منفذی هیدرواستاتیک برابر با

چگالی بالک است.

ب

شکل  .3الف) سیستم نفتی و زمینشناسی ،ب) موقعیتهای چاههای بررسی شده در میدان
1. Azadpour

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5

الف

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

 8/292 psi/ftاست .همچنین گرادیان فشار روباره از رابطۀ ( )3بهدست میآید [:]33
() 3
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در این پژوهش فشار منفذی بر اساس روش ایتون تغییر یافته و سایر تصحیحات ارائه
شده بهوسیلۀ آزادپور و همکاران [ ]33محاسبه و با دادههای فشار گل 9در حین حفاری
( )Pmwو اندازهگیریهای مستقیم حاصل از تست مجدد سازند ( )Pp RFTاعتبارسنجی
شد .توزیع آماری فشار منفذی تخمین زده شده در میدان و پروفایل فشار منفذی برای یک
چاه نشان داده شده است (شکل  4و  .)1پنجره گل ایمن در محدودۀ بین فشار منفذی (حد
پایین) و مقاومت کششی بهعالوه تنش افقی حداقل (حد باال) میشود .بنابراین باید فشار
منفذی پیشبینی شده مقداری کمتر از فشار گل استفاده شده داشته باشد که شکل  1این

شکل  .3توزیع آماری فشار منفذی اولیه در میدان
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موضوع را خاطر نشان میکند و صحت نسبی فشار منفذی پیشبینی شده را نشان میدهد.

تنشهای برجا
 .3تخمین مقادیر تنشهای برجا
( )Shاست که این تنشها در عمق بهصورت عمود برهم به سنگ اعمال میشوند .مقدار
تنش برجای عمودی ( )SVبر اساس انتگرالگیری از دانسیتۀ سنگ از سطح تا عمق بهدست
میآید [:]32
() 2

1. Mud Pressure

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5

سنگها در درون زمین تحت تأثیر تنش قائم ( ،)SVتنش افقی حداکثر ( )SHو حداقل
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دانسیته بهعنوان تابعی از عمق g ،ثابت شتاب گرانش،
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میانگین دانسیتۀ روباره و z

عمق است .برای تعیین تنشهای برجای افقی از روشهایی مانند تست نشت ،تست نشت
تمدید یافته ،بازیابی کرنش ،9مکانیزم کانونی 4و روش جک 3استفاده میشود [.]31[ ،]32
یکی از روشهای استفاده شده برای تعیین مقادیر تنشهای برجای افقی استفاده از روابط
پورواالستیک است [:]31[ ،]30[ ،]37[ ،]39
() 1
() 9
ضریب بایوت E ،مدول یانگ،

و

کرنش در جهت  SHو  Shاست که از روابط ()7

و ( )0بهدست میآیند [:]28
() 7
() 0
در این پژوهش تنشهای برجای افقی با استفاده از روابط پورواالستیک تعیین و سپس با
استفاده از دادههای آزمون نشت و نشت تمدید یافته اعتبارسنجی شد (شکل .)1بر اساس
نتایج بهدست آمده و برخالف نقشۀ جهانی تنش [ ]30رژیم تنش در میدان بررسی شده
نرمال است .دلیل آن میتواند این مسئله باشد که گسل امتدادلغز کازرون و فروافتادگی دزفول
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 Shو  SHتنشهای برجای افقی حداقل و حداکثر ν ،ضریب پواسون Pp ،فشار منفذی،

بهعنوان یک حوضۀ کششی عمل میکنند که سبب ایجاد یک رژیم تنش نرمال محلی در
منطقه شده است [ .]24[ ،]29توزیع آماری مقادیر تنشهای برجا برآورد شده در میدان ارائه

 .3جهت تنشهای برجا افقی
یکی از قابل اعتمادترین روشها برای تعیین جهت تنشهای برجا استفاده از تفاسیر
نگارههای تصویری است .وقتی چاهی حفاری میشود سنگهای اطراف آن در معرض یک
1. Strain recovery
2. Focal mechanism
3. Jacking

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5

شده است (شکل .)2
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الف

ب

ج

شکل .9الف) نگاره تصویری تفسیر شده ب) ،ج) بهترتیب جهت تنشهای افقی حداکثر و
حداقل
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5

شکل  .3توزیع آماری تنشهای برجا در میدان
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شکل  .3پروفایل فشار منفذی و تنشهای برجا در یکی از چاههای میدان
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سیستم تنش نامتعادل قرار میگیرند .تمرکز تنش در اطراف چاه منجر به شکلگیری
شکستگیهای فشارشی و کششی در دیواره چاه میشود .شکستگیهای فشارشی بریکات

9

نامیده میشود و در جهت تنش اصلی حداقل به وقوع میپیوندد .به شکستگیهای کششی
رخ داده در دیواره چاه شکستگیهای کششی القایی ناشی از حفاری 4گفته میشود که در
جهت تنش اصلی حداکثر به وقوع میپیوندند [ .]23[ ،]32نگارههای میکرو-تصویرگر پایه
نفتی ،3تصویرگر التراسونیک چاه 2و کالیپر 1معمولترین نگارهها برای تخمین جهت تنشهای
افقی و جهتگیری شکستگیها است [ .]22در این پژوهش جهت تنشهای برجا افقی با
بریکاتها بهصورت زونهای عریض با دامنه پایین نمایان هستند .نگارۀ کالیپر نشاندهندۀ
قطر چاه در هر عمق است .پس از حفاری ،بهدلیل توزیع ناهمگون تنش در دیواره ،چاه از
حالت دایره خارج میشود .در اعماقی که مقدار نگارۀ کالیپر بیشتر از مقدار نگارۀ اندازۀ مته
باشد ،چاه در حالت فشارش قرار گرفته و شکستگی فشارشی یا بریکات رخداده است .قرار
دادن جهت بریکاتهای تشخیص داده شده ،نگارههای کالیپر و اندازه مته در کنار هم
بهخوبی این مسئله را تأیید کرد.

شناسایی شکستگیها و گسلها
 .3شناسایی شکستگیها
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استفاده از نگارههای  ،UBIکالیپر و اندازه مته 9تعیین شد (شکل 3و  .)1روی نگارۀ UBI

شکستگیها ممکن است بسته ،باز یا پرشده با برخی از کانیها مانند کلسیت ،رس،
پیریت ،انیدریت و غیره باشند .روی تصاویر  UBIو  OBMIشکستگیها بهصورت
و  FMI7برای شناسایی شکستگیها استفاده شد .شکستگیهای بسته ،شکستگیهای باز و پر
1. Breakout
2. Drilling induced-tensile-fractures
)3. Oil Base Micro-Imager (OBMI
4. Ultrasonic Borehole Imager
5. Caliper
)6. Bit Size (BS
)7. Formation Micro-Imager)FMI
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سیماهای خطی نمایان میشوند (شکل  .]21[ )9در این پژوهش از نگارههای OBMI ،UBI
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پر شده بهوسیلۀ کانیهای ثانویه ،بهصورت خطوط مقاوم 9و تیره بر نگارههای تصویری دیده
میشود .اما شکستگیهای باز تیرهتر و شکستگیها بسته با دامنۀ کمتر و بهصورت روشنتر
روی نگارههای تصویری دیده میشوند.
بیشترین مقدار شکستگی در  48تا  41متری زیر پوشسنگ مشاهده شد .بر اساس
پیوستگی خط اثرهایی با دامنه پایین 4روی تصاویر  ،UBIشکستگیها در چهار گروه
طبقهبندی شدند:
 .1شکستگیهای باز و ناپیوسته
 .3شکستگیهای باز احتمالی
 .4شکستگیهای بسته
ب

Descri
ption
of
Fractu
re

ج

De
pt
h

الف

شکل  .3الف) پردازش نگارههای تصویری  OBMIو  UBIدر چاه  ،Cب و ج) بهترتیب
شکستگیهای باز و بسته
1. Resistive
2. Low Amplitude Traces
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00
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 .2شکستگیهای باز پیوسته
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پردازش نگارههای تصویری در  7چاه انجام شد (شکل  .)7نوع نگارههای تصویری
استفاده شده ،متراژ بازه طولی دارای نگاره تصویری در هر چاه ارائه شده است (جدول .)9
جدول  .3نام چاه و متراژ اینتروال مخزنی دارای نگاره تصویری
A

421

OBMI, UBI

B

239

OBMI, UBI

C

179

OBMI, UBI

D

199

OBMI, UBI

E

328

OBMI, UBI

F

319

OBMI, UBI

G

318

FMI
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نام چاه

متراژ ()m

نوع نگاره تصویری

شکل  .7موقعیت چاههایی که نگارههای تصویری آن بررسی شده

شکستگی شناسایی شد که شامل  177شکستگی باز پیوسته 9899 ،شکستگی باز ناپیوسته،
 942شکستگی باز احتمالی و  911شکستگی بسته بود .نمودار آماری شیب و امتداد شکستگیها
در همۀ چاهها و به تفکیک برای هر چاه بهوسیلۀ نرمافزار دیپس 4ترسیم و ارائه شده است
(شکل  0و  .)1همچنین خالصۀ تحلیل آماری شکستگیها نیز ارائه شده است (جدول .)4
1. Geolog
2. Dips

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5

بر اساس پردازش نگارههای تصویری  OBMI ،UBIو  ،FMIدر نرمافزار ژئوالگ9144 ،9
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جدول  .3خالصۀ آماری آنالیز شکستگیها در  7چاه
امتداد

شیب

آماره

311/71

01/84

بیشینه

8/31

3/40

کمینه

919/70

18/40

میانگین

313/94

01/90

بیشینه

499/34

2/97

کمینه

491/28

21/29

میانگین

339/49

01/99

بیشینه

974/27

99/34

311/17

01/93

بیشینه

4/49

97/92

کمینه

999/94

97/07

میانگین

311/11

01/90

بیشینه

8/91

3/40

کمینه

921/99

14/98

میانگین

پ)

شکستگیهای باز ناپیوسته

شکستگیهای باز احتمالی

شکستگیهای بسته

همه شکستگیها

الف

ب

ج

ت
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د

شکستگیهای باز پیوسته
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4/80

33/18

کمینه
میانگین

نوع شکستگی
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شکل .الف) دیاگرام شیب همه شکستگیها ب ،پ ،ت ،ج و د) بهترتیب دیاگرام امتداد و شیب
شکستگیها پیوسته باز ،شکستگیها ناپیوسته باز ،شکستگیها باز احتمالی ،شکستگیها بسته و
همه شکستگیها هستند.

ج

ث

ت

شکل  .3رز دیاگرام چاههای بررسی شده ،الف ،ب ،پ ،ت ،ث ،ج و د) بهترتیب رز دیاگرام
شکستگیها در چاههای  F ،E ،D ،C ،B ،Aو  Gاست.
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 .3شناسایی گسلها
بر اساس تفسیرهای لرزهای انجامشده بهوسیلۀ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب91 ،
گسل در میدان گچساران شناسایی شده است (شکل  .)98این گسلها دارای دو جهتگیری
غالب هستند:
 .1برخی در امتداد کمربند چینخورده-تراستی زاگرس با جهتگیری ( )NW-SEهستند:
این گسلها دارای سازوکار معکوس با مؤلفۀ امتداد چپگرد هستند.
 .2عمود بر کمربند چینخورده -تراستی زاگرس ( )NE-SWهستند :این گسلها عمدتاً
سازوکار گسلها در میدان بررسی شده و مکانیسم ایجاد آنها نشان داده شده است (شکل
 .]29[ )99گسلهای معکوس همجهت با گسل اصلی زاگرس بوده است و حاصل رژیم
فشارشی ایجاد شده ناشی از همگرایی صفحه عربستان و صفحه ایران است .زون کششی
ایجاد شده در محل تقاطع دو زون برشی شمالی-جنوبی و شرقی-غربی باعث تشکیل
گسلها نرمال در منطقه شده است [.]29

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5
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دارای سازوکار نرمال هستند.
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شکل  .33الف) گسلهای شناسایی شده در مخزن ،ب) شیب و امتداد گسلها ،ج) رز دیاگرام
گسلها

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5

شکل  .33مکانیسم تشکیل گسلها در میدان []33
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ارزیابی شکستگیها و گسلها با استفاده از تئوری گسل در حالت تنش
بحرانی
وجود گسلها ،شکستگیها و ناپیوستگیهای جهتگیری شدهای که در پوستۀ زمین
وجود دارند مقادیر تنش را محدود میکنند ،جیگر 9و همکاران ( )9179نشان دادند که نسبت
محدودکنندۀ تنش مؤثر حداکثر اصلی ( )σ1=S1-Ppو تنش مؤثر حداقل اصلی ()σ3= S3 - Pp
در عمق بهوسیلۀ رابطۀ ( )1تعیین میشود [:]27
() 1
و شکستگیها از پیش موجود فراتر رود (شکل .)94
ب

الف

ج

فعالیت و تراوا بودن شکستگیها و گسلها روی جریان سیال و پایداری مخزن در طی
تزریق  CO2تأثیرگذار است .تئوری گسل در حالت تنش بحرانی بهوسیلۀ بارتون و همکاران
1. Jaeger

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5

شکل  .33الف) لغزش اصطکاکی روی سطح گسل ،ب) وجود شکستگیها و گسلها با
جهتگیری مختلف ،ج) دایره موهر برای گسلهایی با جهتگیری متفاوت []33
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در این تئوری فرض میشود که تنش در پوسته زمین نمیتواند از مقاومت اصطکاکی گسلها
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[ ]43ارائه شد .این تئوری بیان میکند در یک سازند که دارای شکستگیها و گسلهایی با
زوایای مختلف نسبت به تنشهای برجا است ،تراوایی گسلها بهوسیله جهتگیری تنشهای
برجا و جهتگیری این ناپیوستگیها نسبت به تنشهای برجا کنترل میشود .همچنین این
تئوری بیان میکند که گسلها و شکستگیهایی که امروزه از لحاظ هیدرولیکی تراوا هستند
همان شکستگیها و گسلهایی هستند که در شرایط کنونی تنش 9در شرایط بحرانی قرار
دارند [ .]43ناپایداری شکستگیها و گسلها بهوسیلۀ مؤلفههای تنش برشی و عمودی روی
سطح آنها و جهتگیری تنشهای برجا نسبت به این ناپیوستگیها و فشار تزریق

CO2

هیدرولیکی با استفاده از تئوری گسل در حالت تنش بحرانی ،ابتدا باید مؤلفههای تنش برشی
و نرمال روی سطح گسل بهدست آورده شود.
 .3نحوۀ محاسبۀ مؤلفه تنش روی سطح گسل و شکستگی و تشکیل دایره موهر سهبعدی
یکی از راههای کالسیک برای محاسبه مؤلفههای تنش نرمال و برشی روی سطح گسل
استفاده از دایره سهبعدی موهر است [ .]22برای ترسیم این دایره نیاز به مقادیر تنش عمودی،
تنشهای افقی حداقل و حداکثر است (شکل  93الف) روی این دایره هر صفحه بهصورت یک
نقطه در فضای بین دوایر کوچکتر و دایره بزرگ نشان داده میشود .بهطور گرافیکی موقعیت
نقطه در دایره سهبعدی موهر با استفاده از دو زاویۀ  β1و  β3تعریف میشود که این زوایا
بهترتیب زاویههای بین عمود بر گسل با تنش اصلی حداکثر و حداقل است (شکل  93ب).
ب
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کنترل میشود .برای تعیین وضعیت گسلها و شکستگیها از لحاظ فعالیت مکانیکی و

الف

1. Current stress filed

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5

شکل  .39تنش برشی و نرمال مؤثر روی سطح گسل الف) نحوۀ ساخت دایره موهر سهبعدی با
استفاده از محاسبات ارائه شده در ادامه متن ،ب) زوایای  β1و ]33[ β3
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937

برای محاسبۀ مقادیر مؤلفههای تنش برشی و نرمال روی صفحات ناپیوستگی از دو روش
استفاده میشود .در روش اول از تنش اصلی مؤثر و جهتگیری صفحات شکستگی و گسل
نسبت به میدان تنش استفاده میشود .تنش نرمال و برشی مؤثر بهصورت ( )98بهدست
میآید [:]22
()98

τ

()99

کسینوس جهت است [:]27

مقدار

زاویه بین عمود بر گسل و  S3و مقدار

زاویۀ بین تصویر جهت امتداد گسل و S1

در صفحه  S1-S2است.
بنابراین تنش برشی و نرمال با استفاده از تبدیالت تانسوری بهدست میآید .اگر تنشهای
اصلی در عمق بهصورت ( )93ارائه شود:
()93

میتوان تنش در سیستم مختصات جغرافیایی را با تبدیل زیر بیان کرد:
()92
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()94

()91
()99

a=trend of S1

()97

b=-plunge of S1

)(90

c=rake S2

اگر رژیم تنش نرمال باشد زوایا بدینصورت تعریف میشود:
()91

a=trend of SH – π/2

()48

b=-trend of S1
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و زاویۀ دوران اویلر بدینصورت تعریف میشود:
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c=0

()49

با استفاده از سیستم مختصات جغرافیایی ،میتوان تانسور تنش روی سطح گسل را
محاسبه کرد .برای محاسبه تانسور تنش روی یکیک دستگاه مختصات سطح گسل،Sf ،
بهصورت ( )44است:
()44

و
()43

گسل عمل میکنند بدینصورت بهدست میآید:
()33

𝜏

()33

و
()49

و
()47
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امتداد گسل و  dipشیب گسل است .تنش برشی و تنش نرمال که روی سطح لغزش

 .2نتایج و تفسیر ارزیابی شکستگیها و گسلها با استفاده از تئوری گسل در حالت تنش
تحلیل شکستگیها و گسلها بسیار حائز اهمیت است ،در اثر تزریق  CO2شکستگیها
میتوانند بهسمت پوشسنگ توسعه پیدا کنند و باعث از دست رفتن یکپارچگی پوشسنگ
شوند و همچنین گسلها میتوانند مجدداً فعالشده و زلزلههایی را ایجاد کنند .بنابراین تحلیل
شکستگیها و گسلها به پیشبینی مسیرها نشست  CO2و پیدا کردن گسلها و شکستگیهایی
که از نظر پتانسیل فعالیت مجدد در شرایط بحرانی هستند کمک میکند .از اینرو وضعیت

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5

بحرانی
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شکستگیها و گسل ها ازنظر تراوایی جریان سیال و بحرانی بودن از لحاظ فعالیت در شرایط
تنش کنونی بهوسیلۀ این تئوری بررسی شد .شکستگیها و گسلها در دایره موهر سهبعدی
نرمال شده (نرمال شده نسبت به تنش عمودی) ترسیم شد و گسلها و شکستگیها بحرانی
تعیین شد .برای این کار از نرمافزار موهرپالتر 9استفاده شد.
در اثر برداشت از میدان گچساران فشار در مخزن بهطور میانگین بهمیزان )ΔPp( 0/79
کاهش یافته است .با در نظر گرفتن اثر افت فشار و تخلیه مخزن ،وضعیت شکستگیها و
گسلها ابتدا در شرایط اولیه تنش و سپس در شرایط تنش جدید 4ناشی برداشت بهوسیلۀ
 ،Pp ،Sh ،SHدر میدان ،از مقادیر میانگین این پارامترها برای ساخت دایره موهر سهبعدی و
بررسی ارزیابی وضعیت شکستگیها و گسلها بهوسیلۀ تئوری گسل در حالت تنش بحرانی
استفاده شد (جدول  .)3بر اساس بررسی انجام شده بهوسیلۀ بایرله ]20[ 3مقدار ضریب
اصطکاک برای انواع سنگهای پوسته زمین بین  8/9تا  9است .در این پژوهش مقدار ضریب
اصطکاک برابر با  8/9که حد پایین و محافظهکارانه این بازه است در نظر گرفته شد.
جدول  .9پارامترهای استفاده شده برای ترسیم دایره موهر سهبعدی (مقادیر ،میانگین پارامترها در
میدان هستند)
μ
8/9

)C (MPa
8

)Pp (MPa
41

)Sh (MPa
31

)SH (MPa
11

)SV (MPa
33

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

دایره موهر سهبعدی بررسی شد (شکل  92و  .)91بر اساس توزیع آماری پارامترهای ،Sv

بر اساس معیار موهر-کلومب مقاومت شکستگیها و گسلها بهوسیلۀ رابطۀ ( )40بیان
میشود:

𝜏

 cچسبندگی،

تنش عمودی روی سطح گسل،

فشار منفذی،

ضریب اصطکاک و α

ضریب بایوت است .در این پژوهش ضریب بایوت برابر یک و ضریب اصطکاک برابر 8/9
در نظر گرفته شد.
1. MohrPlotter
2. New stress state
3. Byerlee

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5
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ت

پ

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5

شکل  .33دیاگرام موهر سهبعدی برای شکستگیها و گسلها برای پیدا کردن گسلها و
شکستگیها بحرانی و تراوا الف و پ) دیاگرام موهر سهبعدی برای شکستگیها و گسلها است،
ب و ت) استریو نتهایی هستند که قطب صفحات شکستگی و گسل را نشان میدهند (رنگهای
گرم نشاندهندۀ پتانسیل زیاد برای فعالیت و رنگهای سرد نشاندهندۀ پتانسیل کم برای فعالیت
است).

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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د

ج

شکل  .33الف و ب) وضعیت شکستگیها بعد از برداشت و افت فشار در مخزن به میزان 8/73
مگاپاسگال ،ج و د) وضعیت گسلها بعد از برداشت و افت فشار در مخزن را نشان میدهند
(رنگهای گرم نشاندهندۀ پتانسیل زیاد برای فعالیت و رنگهای سرد نشاندهندۀ پتانسیل کم
برای فعالیت است).

گسلها شده است .الزم به ذکر است که این نتایج بدون در نظر گرفتن رفتار توأمان فشار
منفذی تنش 9و با استفاده از مفهوم تنش مؤثر ترزاقی (

 )αاست .بر اساس دایره موهر

سهبعدی نرمال شده و تئوری گسل در حالت تنش بحرانی ،گسلها و شکستگیهایی که
جهتگیری آنها در جهت  SHاست اغلب از لحاظ مکانیکی و هیدرولیکی فعال بود .در
)1. Pore pressure stress coupling (PSC

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5

چنانکه مشاهده میشود برداشت و تخلیه مخزن سبب افزایش پایداری شکستگیها و

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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رژیم تنش نرمال ،گسلها و شکستگیهایی که در جهت  SHهستند مستعدترین گسلها و
شکستگیها برای فعالیت مجدد است ،زیرا این گسلها و شکستگیها کمترین مقدار مؤلفۀ
تنش نرمال و بیشترین مقدار مؤلفۀ تنش برشی را روی سطح خود دارند (شکل .)92
بههمین دلیل در صورت فشار افزایی ،با تحمل کمترین تنش به حالت ناپایدار در میآیند.
بنابراین این شکستگیها و گسلها بیشترین پتانسیل برای فعالیت مجدد در حین تزریق
 CO2را دارند (شکل  .)99بدینترتیب گسلهای شمارۀ  98 ،9 ،91و  4مستعدترین صفحات
گسلی برای فعالیت مجدد در طی  CO2تزریق هستند.

ب

شکل  .33مستعدترین صفحات شکستگی و گسلی در میدان ،الف) شکستگیها ب) گسلها،
(رنگهای گرم نشاندهندۀ پتانسیل زیاد برای فعالیت و رنگهای سرد نشاندهندۀ پتانسیل کم
برای فعالیت است).

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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نتیجهگیری

حالت تنش بحرانی وضعیت شکستگیها و گسلها از نظر مستعد بودن برای فعالیت مجدد
بررسی شده .این نتایج از پژوهش انجامشده بهدست آمد:
 بیشترین توزیع آماری فشار منفذی در مخزن بین  48تا  41مگاپاسگال و میانگین آن 41مگاپاسگال بود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.3.5

ارزیابی وضعیت فشار منفذی ،تنشهای برجا ،جهتگیری شکستگیها و گسلها یکی از
مهمترین الزامات قبل از هر پروژه ازدیاد برداشت نفت از طریق تزریق است .در این پژوهش،
این ویژگیها در میدان نفتی گچساران بررسی شد .سپس به یا استفاده از تئوری گسل در
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برخالف نقشۀ تنش جهانی رژیم تنش در میدان نرمال بود و میانگین تنش اصلی قائم،
افقی حداکثر و افقی حداقل به ترتیب  11 ،91و  31مگاپاسگال است.
آزیموت جهتگیری تنشهای برجا افقی حداقل و حداکثر بهترتیب  997و  487درجه
بود.
شکستگیها دارای دو جهت اصلی  NW-SEو  NE-SWهستند.
گسلها دو جهت اصلی دارند ،برخی در امتداد کمربند چینخورده -تراستی زاگرس با
جهتگیری ( )NW-SEهستند :این گسلها دارای سازوکار معکوس با مؤلفه امتداد

مجدد در حین تزریق  CO2را دارند .از اینرو گسلهای شمارۀ  98 ،9 ،91و 4
بهترتیب مستعدترین گسلها برای لغزش در اثر تزریق  CO2هستند.
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