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 پيش گفتار

هاي مختلف مورد توجه محققین و پژوهشگران قرارگرفته است. این پدیده بهه   هاي گازي از جنبه طی دو دهه اخیر هیدرات

 توانهد بهراي   هها گسهترد داردم مهی    اي دریاهها و در اعاهاا اقیهانو     قاره  عنوان یک منبع انرژي عظیم که در بستر شیب 
هام انرژي پاك و غیر آالینده را بویژه در کشورهایی که کابود سایر منابع انرژي فسیلی دارند فراهم ناایهدم در دریهاي    نسل

هاي گازي وجهود داردم   اي از هیدرات هاي قابل مالحظه هاي غربی حوضه خزر جنوبی پتانسیل خزر نیز بخصوص در بخش

هاي عایق زیر بستر دریا توسه  پدیهده    یدرات گازي در اثر انتقال گاز از الیهو قابل توجه است که بطورغالبم این منابع ه
 ها حادث گردیده است. گلفشان

هاي عایقم از طریق تبدیل به هیدرات گازي بسهیار مهورد توجهه     هاي هاراهم از میادین هیدروکربنی آب انتقال گاز

ههاي اقتصهادي مربوطهه را     هاهراهم ارزیهابی  تر شدن قوانین سهوزاندن گازههاي    باشد و سخت هاي نفتی می شرکت
هاي هیدروکربنی خوبی وجود دارد که در مرحلهه   هاي عایق خزر جنوبی پتانسیل نااید. در حوضه آب پذیر می توجیه

 ها باشد.  تواند یکی از گزینه تولیدم نیاز به انتقال گازهاي هاراه داشته و رود تبدیل به هیدرات می

هاي گهازي   هاي عایق دریاي خزرم وجود هیدرات برداري از منابع هیدروکربنی آب بهره در حال حاضر در اکتشاف و
دار  شود که ایستایی دیهواره اهاه را خدشهه    عنوان یک آسیب براي عالیات حفاري محسوب می در زیر بستر دریا به

نه عالیات حفاري ضروري هاي گازي زیر بستر و میزان گسترد آنها براي انجام بهی نااید. لذا شناسایی هیدرات می

 گیرد. هاي مختلف ژئوفیزیکی براي شناسایی این مناطق مورد استفاده قرار می بودهم و رود
هاي زیر بستر و تطهابق   استفاده از ناودارهاي پتروفیزیکی نیز در حین عالیات حفاري به تشخیص هیدرات در الیه

 وبی به بهینه سازي برنامه حفاري بنااید. تواند کاک خ آنها با پنجره تشکیل و پایداري هیدرات می

تواند مهورد   لذا در این راستام مکتوب حاضر توس  اداره مهندسی نفت شرکت نفت خزر تهیه و تالیف گردیده که می
 استفاده محققین و دانشجویان قرار گیرد. 

شور منتشر شده استم لکهن  هاي گازي در خارج از ک هاي متعددي در مورد هیدرات علی رغم اینکه مقاالت و پروژه

هاي گازيم به نحوه شناسایی این مقوله با ارائه مطالعات  در این مکتوب سعی شده عالوه بر ادبیات و انواع هیدرات
 موردي در آبهاي عایق توجه ویژه شود.

بها  اي نزدیک و در جلد دوم کتاب حاضر با هاین عنوانم به طور مفصهل و مشهخص و    الزم به ذکر است در آینده

   ههاي گهازي در   هاي حفاري شده در دریاي خزر به مقوله هیهدرات  استفاده از اطالعات اخذ شده پتروفیزیکی از ااه
 هاي انجام شده خواهیم پرداخت. عایق خزر و فعالیت هاي آب

یهن کتهاب   ها و افرادي که در تدوینم جاع بنديم ویراستاري و نهایتاً انتشار ا کلیه مدیریت هاي بدینوسیله از تالد

اهتاام الزم را داشتند خصوصاً مدیریت اکتشافم اداره پژوهش و فناوري و رواب  عاومی علهی الخصهوص آقایهان    
 گردد.  محاد سعید حسین زادم ملک محاد گیتی و عادل نجفی قدردانی می

دکترعلیاصولی
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 های گازیهيدرات 1- 1
در قرن نوزدهم، گاز طبیعی اغلب به عنوان یک محصوول جوانبی غیور کواربردی از     

شد. امروزه این شد و اکثر اوقات در میادین نفتی سوزانده میتولید نفت در نظر گرفته می
ای تغییر یافته است و به جای اینکه گاز طبیعوی بوه عنووان    طور قابل مالحظهدیدگاه به 

یک ماده بی اهمیت در نظر گرفته شود، به عنوان یکی از منابع انرژی مهوم در جهوان در   
شود. تقاضای انرژی در جهان در حال افزایش است که به دلیول کواهش و   نظر گرفته می

ای محویط زیسوتی گواز طبیعوی نسوبت بوه سوایر        ای و مزایو تمایل توجه به انرژی هسته
های گازی محبوو  شوده اسوت    باشد. گاز طبیعی که در هیدراتهای فسیلی میسوخت

های سبک همانند اتان، پروپوان،  باشد، اما معموال شامل هیدروکربنبیشتر شامل متان می
. یوک  باشود بوتان و مقادیر ناچیزی هیدروژن سولفید، نیتوروژن و کوربن دی اکسوید موی    

های گازی افزایش چشمگیر حجم ایون مواده در تغییور از    ویژگی منحصر به فرد هیدرات
در شورایط دموا و فشوار    1-1شوکل  باشود. مطوابق   حالت هیدرات به حالت گواز آزاد موی  

استاندارد )دمای صفر درجه سانتی گراد و فشار یک بار(، یک متر مکعب از هیدرات گازی 
 . [1]شود متر مکعب آب تجزیه می 8/2ان و متر مکعب گاز مت 114متان به 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 تجزیه یک متر مکعب گاز هیدرات متان به گاز آزاد متان 1- 1شکل 
 [2]و آب در شرایط دما و فشار استاندارد 
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در دهه گذشته، بسیاری از محققان و دانشومندان تولیود و اسوتخراج گواز متوان از      
ها معتقدند که این گاز به دلیل توزیع جهانی اند. آنهیدرات گازی را مورد توجه قرار داده

های گازی موجود و در دستر  بودن در منواطق  های گازی، حجم باالی هیدراتهیدرات
تواند به عنوان منبع انرژی در آینده مورد استفاده قرار گیرد. اما هنوز نسبتا کم عمق، می
هوا اتخواذ   های مناسبی برای آنحلهای بسیاری وجود دارد که باید راهمشکالت و چالش

هوای گوازی را در مقیوا     ها و نوواحی حواوی هیودرات   سازند شود، تا بتوان تولید گاز از
 صنعتی انجام داد.

 
 . کشف2 – 1

-در یک آزمایشگاه شیمی 1822اولین نمونه مصنوعی هیدرات گازی در اوایل سال 
هوای  فیزیک ایجاد شد، و این کشف مهم اولین تحقیق علمی مربوط به ماهیوت هیودرات  

هوای گوازی در دنیوای    زمان معتقد بودنود کوه هیودرات   گازی را آغاز کرد. اگرچه در آن 
های مصنوعی ایون مواده کوه در آزمایشوگاه     تولید و آزمایش با نمونه .طبیعی وجود ندارد

شدند برای چند دهه ادامه داشت. اولوین مشواهدات تشوکیل هیودرات گوازی      ساخته می
های انتقوال  ه در لولهشود، زمانیکه این مادمی 1132ها مربوط به سال خارج از آزمایشگاه

گاز طبیعی به وجود آمد و در برخی موارد به طور کامل لوله انتقال را مسدود کرده بوود.  
های گازی به عنوان مواد تاثیرگذار در مباحث مختلف در انتقال و اکتشاف امروزه هیدرات

د شوند که به منظور فعالیوت ایمون و مووثر در هور فرآینو     منابع هیدروکربوری مطرح می
هوای  هیدروکربوری باید مورد توجه قرار گیرند. در ابتدا تحقیقات علمی در مورد هیدرات

هوایی متمرکوز شود کوه از ایجواد و      ها و تکنولووژی گازی وارد فاز جدیدی شد و به روش
 . [3]های انتقال جلوگیری کند های گازی در لولهتشکیل هیدرات

اولین هیودرات گوازی متوان در رسووبات     شروع شد، زمانیکه  1112فاز بعدی در سال    
نیز  1112زیرین یک میدان گازی در حوضه سیبری غربی کشف شد. پس از آن در سال 

های واقع در شیب شمالی های گرفته شده از چاههیدرات گازی در دوناحیه، یکی از نمونه
آالسکا و دیگری در رسوبات ته نشین شده در بسوتر دریوای سویاه کشوف شود. در سوال       

هوای رسووبی حواوی هیودرات     های گازی با تولید مغزهیک منبع عظیم از هیدرات 1182
گازی در نواحی انتهایی سواحل گواتمواال کشوف شود. ایون اکتشوافات باعوث شودند کوه          

های گازی از یک کنجکاوی آزمایشگاهی به یک مشکل صنعتی برای تولیود یوک   هیدرات
 . [3]منبع عظیم گاز متان تبدیل شوند 
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 ها.خواص و ویژگی3 – 1
های ها مولکولباشند. درساختار آنهای گازی به صورت جامد کریستالی میهیدرات

هوای  کننود و شوبکه  گیوری موی  آب با پیوند هیدروژنی در ساختاری چنود ضولعی جهوت   
آورند. ایون سواختار میزبوان    را به وجود می "میزبان"کریستالی یخ مانندی به نام ساختار 

هوای  هوا اصوطالحا مولکوول   شووند کوه بوه آن   ای گاز طبیعی اشغال موی هتوسط مولکول
های میهمان باید به عالوه بر غیر قطبی بودن، مولکول. (1-1شکل )گویند می "میهمان"

هوای میزبوان را   اندازه کافی کوچک باشند که بتوانند سواختارهای قفوس ماننود مولکوول    
قطور ایون    2311بایود قطوری بیشوتر از    هوای میهموان   اشغال کنند. به طور کلی مولکول

های میهمان کمتور از ایون نسوبت    ساختارهای قفس مانند داشته باشند. اگر قطر مولکول
های میهمان برای پایدار کوردن  های میزبان و مولکولباشد، نیروهای جاذبه میان مولکول
 . [3]هیدرات گازی کافی نخواهد بود 

-طبیعی وجود دارد، ساختار مولکوول معموال در نواحی که هیدرات گازی به صورت 

اند. به عبارت دیگر هیدرات های گاز طبیعی میزبان به صورت عمده از متان تشکیل شده
هوای گوازی دارد. بورای اینکوه     گازی متان فراوانی بیشتری نسبت به سایر انواع هیودرات 

هیدرات گازی بتواند پایودار بمانود، یوک نسوبت مشوخص از سواختارقفس ماننود شوبکه         
های میزبان اشغال شود که این نسبت برای هیدرات گوازی  کریستالی باید توسط مولکول

توان نتیجه گرفت اهمیت دو فاکتور . بنابراین آنچه می[3]درصد می باشد  12متان برابر 
های های میزبان و مولکولمقدار مول و قطر مولکول در افزایش میزان جاذبه میان مولکول

 هیدرات گازی خواهد بود.  میهمان برای پایدار کردن
 

 

 

  [3]ساختار هیدرات گازی  2- 1شکل 
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-وجود دارد. تفاوت این ساختارها در نحوه قرارگیری مولکول Hو ساختار  IIساختار 

های باشد. ایجاد یک ساختار خاص به ویژگیهای آب، اندازه، شکل و ساختار قفسه ها می
دارد. از میان تمام ساختارها، ساختار پنج وجهوی  های میهمان بستگی مختلفی از مولکول

-های گازی به نامدارای دوازده سطح به طور کلی سه نوع ساختار برای کریستال هیدرات

 . [4]فراوانی بیشتری دارد  I ،(I)های ساختار 
نموایش داده شوده اسوت، هنگوامی کوه        3-1هیدرات گازی کوه در شوکل    Iختار سا
شود. یک واحد آنگستروم داشته باشند، ایجاد می 1تا  4های گاز میزبان قطری بین مولکول

مولکوول   41شود( در این نوع ساختار از سلولی )کوچکترین قسمت از مولکول که تکرار می
شود. متان، اتوان،  اند تشکیل میتر را احاطه کردهکوچکقفسه با سایز  1آب که دو قفسه و 

 Iهای ایجاد کننده سواختار هیودراتی   کربن دی اکسید و هیدروژن اکسید از جمله مولکول
های کوچک و بزرگ را توانند حفرههستند.  متان، کربن دی اکسید و هیدروزن سولفید می

باشود.  های بوزرگ موی  ادر به اشغال حفرهاشغال کنند اما اتان به دلیل سایز بزرگ تر تنها ق
هوای  تواننود حفوره  آنگسوتروم موی   4333توا   3313های گازی با سایز مولکولی بوین  مولکول

با متان اشغال شوند، ایون   Iهای ساختار کوچک تا متوسط را اشغال کنند. وقتی تمام حفره
 . [35 4]مول آب خواهد بود  15/5ساختار دارای یک مول متان به ازای هر 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اب که با پیوستن به هم : حلقه های پنج وجهی مولکولIساختار هیدرات گازی نوع  3 - 1شکل 

 .[4]کند وجهی را ایجاد می 14تر های کوچکهای بزرگ دوازده وجهی و حفرهحفره
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 اسوت،  شوده  داده نموایش  4-1 شکل در که گازی هیدرات II ساختار از سلولی واحد یک
. باشد می کنند، می ایجاد را بزرگ حفره 8 و کوچک حفره 11 که آب مولکول 131 شامل
 قطور  بوا  ایزوبوتوان  گواز  و کوچک های حفره برای آنگستروم 3313 قطر با پروپان گازهای
 داشته وجود II گازی هیدرات ساختار در توانند می بزرگ های حفره برای آنگستروم 4313
 متوان،  موول  هور  ازای به آنگاه شوند، اشغال متان با II ساختار های حفره تمام اگر. باشند
 سواختار  از درصود  12 حوداقل  اشوغال  با IIو I ساختارهای. داشت خواهیم آب مول 5311
 دلیول  همین به و برسند پایداری به توانند می میزبان گاز مولکول نوع یک با هایشان حفره
 [.3] گویند می ساده های هیدرات ها آن به

 
 

 

 

 

 

 

 [.4]های گازی ساختارهای مختلف هیدرات  4 – 1شکل 

   ( در طبیعوت بسویار نوادر و کمیواب اسوت. در      4-1هیدرات گوازی )شوکل    Hساختار    
های ساختار تر است. بعضی از حفرهبسیار پیچیده Hساختار  IIو Iمقایسه با ساختارهای 

H  از ساختارII تر هستند. ساختار بزرگH     با ترکیب سه نوع سواختار کریسوتالی شوش
حفوره   3مولکوول آب بوا    34سواختار از   شود. یک واحود سولولی از ایون   وجهی ایجاد می

های گوازی  کوچک، دو حفره متوسط و یک حفره نسبتا بزرگ تشکیل شده است. مولکول
تور ماننود   های بوزرگ های کوچک و متوسط و مولکولتوانند حفرهکوچک مانند متان می

 تر را اشغال کنند.های بزرگتوانند حفرهبوتان، نئوهگزان، سیکلوهپتان می
ها بیشوتر از هیودرات متوان تشوکیل     ر اسا  اطالعات موجود، نواحی حاشیه ای قارهب    
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باشود. میوزان   موی  Iدهد ساختار هیدرات این نواحی از نوع ساختار اند، که نشان میشده
درصد گزارش شوده اسوت.    11غلظت متان در بیشتر نواحی حفاری شده در این مناطق، 

ایر گازها مانند اتوان و پروپوان در خلویج مکزیوک     های گازی با ترکیب متان و سهیدرات
هیدرات گازی برای نخسوتین بوار    H اند. ساختار شش وجهی مربوط به نوع گزارش شده
 . [3]از خلیج مکزیک گزارش شده است  Bush Hillدر منطقه 

 
 شرایط تشکيل، پایداری، ناپایداری و تجزیه. 7 - 1
توانایی یونی آب و ترکیب و غلظت گواز بور    به طور کلی فاکتورهایی همانند دما، فشار،   

گذارند. در هر مکانی با دمای پایین، فشوار بواال و حضوور    پایداری هیدرات گازی تاثیر می
توانود  های گاز با سوایز مناسوب، هیودرات گوازی موی     همزمان آب و مقادیر کافی مولکول

گرمازا هسوتند و بوا   های مربوط به تشکیل هیدرات گازی به صورت تشکیل شود. واکنش
 .[1]باشند آزاد شدن گرما همراه می

 
 ناپایداری و واکنش تجزیه. 6 – 1
کنود، بورای   هنگامی که هیدرات گازی شرایط دمایی و فشاری پایدار خود را ترک موی    

حفاری در اطراف محل چاه حضور داشوته  مثال زمانی که هیدرات گازی در یک عملیات 
های روباره و افزایش دما ناشی از سایش مته و باشد، کاهش فشار ناشی از حذف وزن الیه
کند. همچنین در حضور موادی که از تشوکیل  دمای گل حفاری ساختار آن را ناپایدار می

ادسازی گاز و شود و باعث آزکنند، ساختار هیدرات گازی تجزیه میهیدرات جلوگیری می
شود. هنگوام آزاد سوازی   شود. به این فرایند اصطالحا تجزیه گفته میهای آب میمولکول

شود. ایون واکونش   ور میباشد شعلهگاز، با زدن جرقه هیدرات گازی که به صورت یخ می
بوا دو واکونش بوه صوورت زیور       nHگرماده برای یک هیدرات گازی با تعداد مولکول آب 

 :[1]شود نمایش داده می
(1) 

2 2. ( ) ( ) ( )H HG n H O h G g n H O s  
(1) 

2 2. ( ) ( ) ( )H HG n H O h G g n H O l  
-کلووین موی   15/113تر از معادله اول مربوط به تجزیه هیدرات در دماهای زیر پایین   

شود و معادله دوم مربوط به دماهای بواالتر از  باشد که آب در آن به صورت جامد آزاد می
 Gآید. در ایون معوادالت   باشد که آب آزاد شده به حالت مایع در میکلوین می 15/113
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هوای آب در سواختار   تعوداد مولکوول    nHدهود و  های گاز میهموان را نشوان موی   مولکول
 دهد. هیدرات گازی را نشان می

 4/1توا   11/5های گازی متان عددی بوین  های آب برای بیشتر هیدراتتعداد مولکول   
ند. انرژی مورد نیاز برای انجام گیردر نظر می 1باشد که به طور میانگین آن را برابر با می

واکنش تجزیه به صورت آنتالپی ویژه تجزیه هیدرات گازی و بر حسب ژول بر موول و یوا   
 :[1]شود شود. جرم مولی هیدرات گازی به صورت زیر محاسبه میژول بر گرم بیان می

 

(3) 
hydrate G w HM M M n  

جورم موولی آب میزبوان را نشوان      Mwجرم مولی گاز میهمان و  MGکه در این رابطه    
0دهد. آنتالپی ویژه تجزیه که آن را با می

dissh دهند، برای متان خالص در نیز نمایش می
باشود و در دماهوای   کیلو ژول بر مول موی  13/18کلوین برابر  112تا  112دماهای بین 

باشد. این عودد بوه شودت بوه     کیلوژول بر مول می 11/54کلوین برابر با   15/113باالی 
ای های آب هیدرات بستکی دارد و بنابراین مقدار آن به طور قابل مالحظوه تعداد مولکول

( هیدرات گازی به گواز و آب  1بین انواع مختلف هیدرات گازی متفاوت است. در معادله )
شود. بوه  ( هیدرات گازی به گاز و آب مایع تجزیه می1شود و در معادله )جامد تجزیه می

ب مایع در مقایسه با آب جامد به انرژی بیشتری نیواز دارد، آنتوالپی   دلیل اینکه تشکیل آ
کلوین به مراتب بیشتر از آنتالپی تجزیوه در دماهوای    15/113تجزیه در دماهای باالتر از 

است. بنابراین تفاوت بین آنتالپی تجزیه این دو واکنش برابر با آنتالپی  کمتر از این مقدار
 . [1]ذوب آب است 

 
 گرمای الزم برای تجزیه هيدرات گازی متان. 5 – 1
از تامین انرژی اولیه برای شروع فراینود تجزیوه و اداموه واکونش     با توجه به اینکه پس    

های گازی گرماده است، بنابراین گرموای ایون واکونش را محویط اطوراف      تجزیه هیدرات
مگواژول انورژی    3/313جذب خواهد کرد. تجزیه یک متر مکعب هیدرات گازی متان به 

تر مکعب هیدرات گازی متوان  نیاز دارد و مقدار انرژی که گاز متان ذخیره شده در یک م
گیگاژول است. نسبت میزان انرژی موجود در گاز متان ذخیره  43/1در خود دارد برابر با 

 35/11شده در هیدرات گازی متان بر انرژی الزم برای تجزیه هیدرات گازی متان برابر با 
متوان  می باشد، این یعنی مقدار انرژی که در گاز متان ذخیره شوده در هیودرات گوازی    
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برابر بیشتر از مقدار انرژی الزم برای تجزیوه هیودرات گوازی متوان      35/11موجود است، 
درصود انورژی موجوود در     11/1است. به عبارت دیگر، فرآیند تجزیه هیدرات گازی متان 

گاز ذخیره شده را نیاز دارد. برای محاسبه میزان انرژی الزم برای تجزیه و میوزان انورژی   
 :[1]شود های زیر در نظر گرفته میه شده فرضیات و ساده سازیموجود در گاز ذخیر

 گاز میزبان به طور کامل از متان تشکیل شده است. .1

کلوین است که این یعنی در   15/113دمای بعد از واکنش تجزیه باالتر از  .1
شود. این واکنش مقودار انورژی بیشوتری    واکنش تجزیه آب مایع تولید می
 کلوین نیاز دارد.  15/113نسبت به واکنش در زیر دمای 

کیلوژول بر موول در نظور    11/54تجزیه هیدرات گازی برابر با آنتالپی ویژه  .3
هوای آب در هور مولکوول هیودرات     شود. همچنین تعداد مولکولگرفته می

 در نظر گرفته شده است.  1ها یعنی عدد گازی میانگین تعداد مولکول

کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفتوه   122چگالی هیدرات گازی متان برابر  .4
 شده است. 

کیلوژول بر موول در نظور گرفتوه شوده      811مای اشتعال گاز متان برابر گر .5
 است.

آب آزاد در نظر گرفته نشده است، این یعنی در محیط به غیر از آب موجود  .1
در ساختار هیدرات گازی ، آب دیگری وجود ندارد. این فرض تواثیر زیوادی   

را به آب موایع  بر مقدار انرژی الزم دارد زیرا گرمای زیادی الزم است تا یخ 
تبدیل کرد. انرژی الزم برای تجزیه هیدرات گازی در مقایسه با زموانی کوه   

 آب آزاد هم در محیط حضور دارد، بسیار کمتر است. 

اگر فرض کنیم یک چاه در حال حفاری در یک مخوزن شوامل هیودرات گوازی بودون         
ترین مقدار انرژی است که باشد، این مقدار گرما )آنتالپی ویژه( کمتجزیه و انحالل آن می

باید در سطح فراهم شود تا هیدرات گازی تجزیه شود و گواز را آزاد کنود. حتوی در ایون     
شرایط، میزان انرژی الزم در سیستم جداسازی سطحی هیدرات گازی به دلیل هدر رفت 
گرما به محیط اطراف ممکن است خیلی بیشوتر از ایون مقودار باشود. در حوین حفواری       

تواند از محیط اطراف در حین انتقال به سطح تامین برای تجزیه هیدرات می گرمای الزم
تواند از گل حفاری در حال چرخش در چاه و یا از اصطکاک مته شود، برای مثال گرما می

شود مقدار گرمای مورد نیاز در سوطح توا   و سازند حفاری شده تامین شود، این باعث می
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شود که میوزان گواز آزاد زیوادی در    ن پدیده باعث میحد قابل توجهی کاهش یابد. اما ای
 دهانه چاه و رایزرها )در حفاری در دریا( داشته باشیم. 

 

 ناحيه پایداری هيدرات گازی.  4 – 1
ها سال و با تجزیه شدن مواد آلی در طبیعت تشکیل شوده  گاز طبیعی در طول میلیون   

چه مقدار از این گاز به هیدرات گازی  کنداست. تا کنون دو مکانیسم اصلی که تعیین می
شود، شناسایی شده است. در مکانیسم اول مقداری از این گاز به دلیل چگوالی  تبدیل می

کند، جایی کوه شورایط دموایی و فشواری بورای      پایین به سمت اعماق کمتر مهاجرت می
        تشووکیل هیوودرات گووازی مناسووب اسووت. ایوون گوواز بووا آبووی کووه در نووواحی متخلخوول   

های نزدیک بستر دریا وجود دارد، در تما  قرار گرفته است و باعث ایجاد هیدرات  بخش
گازی شده است. در مکانیسم دوم، یک ترکیب که با گواز اشوباع شوده اسوت بوه سومت       

کنود و باعوث ایجواد    شرایط دمایی و فشاری مناسب تشکیل هیدرات گوازی حرکوت موی   
 . [1]شود هیدرات گازی می

-های گاز توسط مولکولبازه تغییرات دمایی و فشاری که باعث به دام انداختن مولکول   

ند و ایجاد هیدرات گازی پایدار با غلظت کافی از گاز به دام های آب در ساختار قفس مان
های گازی ممکون اسوت   هیدراتنامند. شود را ناحیه پایداری هیدرات گازی میافتاده می

هوا  ، اما آندر ناحیه پایداری هیدرات گازی یک منطقه خاص ضرورتا وجود نداشته باشند
وجوود تشوکیل شووند. زیور ناحیوه پایوداری       توانند در این ناحیه و در شرایط مناسب می

هیدرات گازی، هیدرات گازی ناپایدار است و گاز و آب به صورت مجزا وجود دارند. عموق  
ای تحت تواثیر گرادیوان زموین    و طول ناحیه پایداری هیدرات گازی به طور قابل مالحظه

دمای سازندها با  گرمایی قرار دارد. باال بودن گرادیان زمین گرمایی به این معنی است که
یابد، این یعنی عمق ناحیه پایداری هیدرات گوازی در  افزایش عمق به سرعت افزایش می

گرادیان های زمین گرمایی باال کمتر از شرایطی با گرادیان زمان گرمایی پایین اسوت. در  
تواند در اعماق زیادی زیر بستر دریا و یا در نزدیکی های دریایی هیدرات گازی میمحیط

کند( بستر دریا تشکیل شود، این امر به عمق آب در منطقه )که فشار منطقه را تعیین می
های لورزه نگواری   و وجود شرایط دمای پایین بستگی دارد. در حین اکتشاف، تحلیل داده
های لورزه نگواری از   برای شناسایی نواحی تشکیل هیدرات گازی بر اسا  بازتاب پروفایل

. همچنوین تجزیوه وتحلیول    [8]اند ستر دریا رسوب گزاری شدهمناطقی است که مشابه ب
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هوا و  تواند به شناسایی این الیوه های در حال حفاری نیز مینمودارهای گرفته شده از چاه
 اند، کمک شایانی کند.های کوچکتر که از دید لرزه نگاری مخفی ماندهحتی الیه

-ناحیه پایداری هیدرات گازی را برای یک منطقه در دریا نموایش موی    5 -1شکل 

توا   422دهد. در این شکل، اگرچه ناحیه پایدار تشکیل هیودرات گوازی تقریبوا از عموق     
توا   1122باشد، اما هیدرات گازی فقط در رسووبات از عموق   متر از سطح دریا می 1122
متوان فقوط در ایون ناحیوه بورای      شود، زیورا غلظوت   متر از سطح دریا تشکیل می 1122

تشکیل هیدرات مناسب است. ذکر این نکته الزامی است که ناحیه پایداری هیدرات گازی 
در مناطق مختلف با هم متفاوت است و این ناحیه بوه عموق دریوا و پروفایول دموایی آن      

 ناحیه وابسته است. 
 

 

 

 

 

 

 

 [8]ناحیه پایداری هیدرات گازی در یک محیط دریایی  6 - 1شکل  

 نمودار فازی هيدرات متان. 1 – 1
به دلیل اطالعات ناکافی و اندک در مورد ترکیب آب و گاز موجود در فضای متخلخول     

بینی دقیوق ناحیوه پایودار هیودرات گوازی کوار بسویار        ساختارهای رسوبی، معموال پیش
دقیق و کامل از شورایط دموایی و فشواری یوک منطقوه،       دشواری است. حتی با اطالعات

سازی این مشکل پذیر نیست. به منظور سادهبینی دقیق این ناحیه امکانشناسایی و پیش
شود که فضای متخلخل ساختارهای رسوبی فقوط شوامل آب   و حل آن، معموال فرض می
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ارهوای فوازی   دهد کوه از طریوق نمود  خالص و متان خالص است، که این فرض اجازه می
 1- 1شوکل  بینوی کورد.   متان خالص و آب خالص، ناحیه پایداری هیدرات گازی را پویش 

 . [1]دهد ای از نمودار فازی برای آب خالص و متان خالص را نشان مینمونه

هوا و دریاهوا بوا افوزایش عموق فشوار       اقیانو زمین و زیر  به دلیل اینکه در نواحی زیر   
یابد، معموال به طور غیر مستقیم از عمق ته نشینی به عنووان  منفذی سازندها افزایش می

فشار سیال در نمودارهای فازی هیدرات گازی با فرض یک گرادیان هیدرواستاتیکی فشار 
دهود  را نشان میمحور عمودی عمق ته نشینی  ،1- 1شکل شود. در منفذی، استفاده می

که در حقیقت از عمق به عنوان شاخصی غیر مستقیم از فشار که از باال به پایین افزایش 
یابد، استفاده شده است. متان به صورت هیدرات گازی در نواحی نقطه ای نموودار )در  می

پایین سمت چپ( و به صورت گاز آزاد در نواحی سوفید نموودار )در بواال سومت راسوت(      
-گاز آزاد برای متان موی -. خط منحنی بین دو ناحیه، مرز فازی هیدرات گازیوجود دارد

باشد. در باالی این مرز، فشار بسیار پایین و دما بسیار باالست و بنابراین هیودرات گوازی   
شود و متان به حالت گوازی وجوود دارد. در پوایین ایون ناحیوه، بورای       پایدار تشکیل نمی

گازی ، فشار به اندازه کافی باال و دما به اندازه کافی پایین تشکیل و پایدار ماندن هیدرات 
دهد که افزودن نمک به آب و یا نیتروژن به متان مرز است. همچنین این شکل نشان می

کنود، در  جوا موی  را به سمت چپ و کوچکتر کردن ناحیه پایداری هیودرات گوازی جابوه   
دروژن سولفید بوه متوان، مورز را بوه     حالیکه افزودن اتان، بوتان، کربن دی اکسید و یا هی

 کند.جا میسمت راست و افزایش ناحیه تشکیل و پایداری هیدرات گازی جابه
ای در زمین که همیشه منجمد است )ناحیه پرمافروست( را برای الیه 1 - 1شکل اگر     

در جه سانتی گراد در نظر بگیریم، بور اسوا  مورز فوازی هیودرات       -8با دمای میانگین 
توان مشاهده کرد که عمق باالی ناحیوه پایودار تشوکیل هیودرات گوازی      متان می-زیگا

-باشد. در باالی ناحیه پایدار هیدرات گازی، گاز متوان در غلظوت  متر می 152نزدیک به 

شود. اگر این نموودار را  یابد، در آب حل میهایی که با حرکت به سمت سطح کاهش می
گراد است، که دمای آب برابر صفر درجه سانتیدریاها جاییبرای نواحی رسوبی موجود در 

متر باشود )فشوار تقریبوا     322به کار بریم، هیدرات گازی پایدار در مناطقی که عمق آب 
هیودرات گوازی بوا      کند. محدوده پایین ناحیه پایداری بار( شروع به ایجاد شدن می 32

ا  نمودار فازی، بیشترین دما برای شود. بر اسگرمایی مشخص میتوجه به گرادیان زمین
 33متر زیر سوطح زموین تقریبوا برابور بوا       12222تشکیل هیدرات گازی، حتی در عمق 
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درجه سانتی گراد است. در دماهای باالتر، هیدرات گازی متان بوه گواز آزاد و آب تجزیوه    
دلیول   خواهد شد. وجود الیه گاز آزاد متان، زیر الیه هیدرات گازی متان نیوز بوه هموین   

متر است که اکثرا با توجوه   1222است. بیشترین عمق ناحیه پایدار هیدرات گازی تقریبا 
گرمایی، بسیار کمتر از این مقدار است. به طور کلی ناحیه پایداری به میزان گرادیان زمین

 شود. هیدرات گازی در نواحی کم عمق ژئوسفر )زمین کره( تشکیل می
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]نمودار فازی مربوط به آب خالص و متان خالص  1 -1شکل 

      نمودار عمق بور حسوب دموا را بورای یوک ناحیوه در پرمافروسوت را نشوان          1 - 1شکل 
گرمایی، عمق ناحیه پرمافروست و ترکیب گواز  دهد. در این نمودار تاثیر گرادیان زمینمی

موایش داده شوده اسوت. دو    های باال و پایین ناحیه پایودار تشوکیل هیودرات ن   بر محدوده
منحنی که مربوط به ناحیه پایدار تشکیل هیدرات گازی هستند )منحنی سیاه و قرموز( و  

اند، مربوط به دو نوع هیدرات گازی بوا ترکیوب گواز    به صورت آزمایشگاهی به دست آمده
 135درصد متان،  18متفاوت هستند. منحنی سیاه مربوط به هیدرات گازی است که شامل 

درصد پروپان است، درحالیکه منحنی قرمز مربوط هیدرات گوازی شوامل    5/2اتان و  درصد
کیلو پاسکال بور   115/1درصد متان است. گرادیان هیدرواستاتیکی فشار منفذی برابر  122
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توا سوطح     ای سیاه رنگ مربوط به سوه عموق متفواوت   متر فرض شده است. سه خط نقطه
هسوتند. بوا    متور  114متر و 112متر، 325ترتیب برابر با باشد که به ناحیه پرمافروست می

باشود،  توجه به اینکه این مثال مربوط به یک ناحیه پرمافروست واقع در قطوب شومال موی   
 صفردرجه سانتی گراد و دمای ناحیه پرمافروست برابر با  -12دمای سطح به طور میانگین 

رادیان زمین گرمایی متفاوت به درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است. همچنین سه گ
درجوه   21/2درجه سانتی گوراد بور متور و     231/2درجه سانتی گراد بر متر،  24/2ترتیب 

 [9]است. سانتی گراد بر متر در نظر گرفته شده
 

 

 

 

 

 

 

 
 تاثیر پارامترهای مختلف بر ضخامت ناحیه پایداری 1- 1شکل 

 [1]تشکیل هیدرات گازی در یک ناحیه پرمافروست 

برابر با محل تقاطع  1 - 1شکل مرز باال و پایین ناحیه پایدار تشکیل هیدرات گازی در    
باال و پایین منحنی پایداری هیدرات گازی و گرادیان زمین گرمایی است. برای هیدرات 

متر، عمق  325درصد گاز متان و عمق مبنای ناحیه پرمافروست در  122گازی شامل 
متر و با فرض  152طع با منحنی پایداری هیدرات گازی( تقریبا برابر باال )عمق باالی تقا

متر است.  122درجه سانتی گراد بر متر، عمق پایین برابر با  24/2گرادیان زمین گرمایی 
متر است.  352برای این حالت، ضخامت ناحیه پایداری هیدرات گازی متان تقریبا برابر 

متر و گرادیان زمین گرمایی  114مافروست در برای ترکیب گاز یکسان، عمق مبنای پر
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متر و عمق پایین تقریبا برابر  112درجه سانتی گراد بر متر، عمق باال تقریبا برابر  21/2
کند. با متر را ایجاد می 1112متر خواهد بود که ناحیه پایداری با ضخامت  1322با 

درصد اتان  5/1صد متان، در 18در صد متان به  122تغییر ترکیب گاز هیدرات گازی از 
درصد پروپان، منحنی پایداری هیدرات گازی را به سمت راست و به سمت تشکیل  5/2و 

کند. این یعنی با ثابت بودن ناحیه پایداری هیدرات گازی با ضخامت بیشتر جابه جا می
تمام پارامترها در یک ناحیه، اگر فرض شود که گاز هیدرات گازی کامال از متان تشکیل 

کارانه از ضخامت ناحیه پایداری تشکیل هیدرات گازی به شده است، یک تخمین محافظه
. بنابراین آنچه از نمودارهای شیب دمایی و ترکیبات موجود در [1]دست خواهیم آورد 
آید، نشان از افزایش ضخامت ناحیه پایداری با کاهش گرادیان دمایی هیدرات گازی بر می

 دهند. و افزایش ترکیبات غیر قطبی گاز موجود در هیدرات می
 

 پراکندگی جغرافيایی هيدرات گازی. 9 – 1
هوای   هیدرات گاز، وجود پارامترهایی همانند شرایط ویژه دما و فشاری و وجود مقادیر کافی

 :[1]گازی را به مناطق زیر محدود کرده است 
نواحی و  نواحی رسوبی و سنگ های رسوبی زیر نواحی قطب شمال .1

 زیرین یخ های قطب جنوب

 در حاشیه های قاره ایرسوب های ته نشین شده  .1

 نواحی رسوبی در دریاهای عمیق )شامل نواحی عمیق دریاچه ها و دریاها( .3

ها به دو های گازی در سراسر جهان وجود دارند، اما وجود و تشکیل آناگرچه هیدرات   
ناحیه جغرافیایی که نواحی عمیق اقیانوسی ونواحی  قطبی هستند، محودود شوده اسوت    

 (. 8 -1شکل )
دو نمودار مربوط به تشکیل هیدرات گازی پایدار را برای این دو ناحیه نشان  1 - 1شکل 
دهد. نمودار سمت راست مربوط به نواحی عمیق اقیانوسی و دریایی و نموودار سومت   می

 باشد. چپ مربوط به نواحی قطبی می
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 دو ناحیه جغرافیایی )نواحی اقیانوسی و قطبی(  8 - 1شکل 
 شوندها ایجاد میکه هیدرات های گازی در آن

 

 

 

 

 

 شرایط تشکیل پایدار هیدرات گازی در 1- 1شکل 
 [12]حضور گاز و آب در دو ناحیه اقیانوسی )راست( و قطبی )چپ(

های گازی در زیر زمین بوه  نمایش داده شده است، هیدرات 12-1همانگونه که در شکل 
تواننود وجوود داشوته    صورت مخلوط شده با رسوبات موی صورت ساختارهای مجزا و یا به 

هوای سویاه   های سفید نشان دهنده هیدرات گوازی و بخوش  بخش 12-1باشند. در شکل 
      ای، تواننود بوه صوورت الیوه    هوا همچنوین موی   نشان دهنده ساختار ماتریس هسوتند. آن 
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وبعودی مربووط بوه    هوای د باشوند. نمونوه  ورقه ورقه و گره مانند در رسوبات وجود داشته 
        ای و گووه ماننود   هوای دانوه  های سوه بعودی مربووط بوه نمونوه      ای و نمونههای ورقهنمونه
باشد. در شدگی هیدرات در اکثر موارد مربوط به رسوبات دانه درشت میباشند. سیمانمی

های مختلوف از شوکل هیودرات گوازی مربووط بوه       بیشتر موارد تعریف تفاوت بین تعریف
باشد. هیدرات گازی ابتدا فضای متخلخل بین های رسوبی میگیری هیدرات در الیهجهت

-هوا موی  شود. همچنوین آن کند و باعث به هم پیوستن رسوبات میرسوبات را اشغال می

هوای گوازی   ها نیز ایجاد شوند. سپس هنگام رشد، هیودرات توانند در فضاهای بین شکاف
هوای  کننود. حالوت  دن ساختار رسوبات ایجاد موی ماتریکس مخصوص به خود را با بر همز

هایی بوا انودازه   ها و الیهها و سایزهای مختلف، همانند رگهمختلف هیدرات گازی با شکل
هوا  (، و یا با شکل کروی ماننود بوا رگوه هوایی در گوشوه     (b)و  (a) 12-1مشخص )شکل 

 ( در حین حفاری در منطقه (d) 12-1( و یا حجم زیاد هیدرات )شکل (c) 12-1)شکل 

Blake Ridge  [12]شناسایی شده اند . 
 

 

 

 [11]های مختلف هیدرات گازی با شکل 12 - 1شکل 

 توزیع جهانی. 10 – 1
دهنود. اموا   درصد از زمین را تشکیل موی  1و نواحی پرمافروست درصد  12ها اقیانو    

ها در مناطق درصد آن 1های گازی در نواحی اقیانوسی و تنها درصد از هیدرات 11تقریبا 
پرمافروست تشکیل شده است. این نسبت نا متناسب از حجم گاز هیدرات به ایون معنوی   

هیودرات گوازی موجوود در     است که خطایی برابر یک درصد در محاسوبه میوزان حجوم   
ها با میزان حجم تخمین زده شده هیدرات گوازی در نوواحی پرمافروسوت برابور     اقیانو 

های خواهد بود. به نظر می رسد، فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه آینده بر هیدرات
های گازی در ایون منواطق فراوانوی بیشوتری     هیدراتگازی اقیانوسی متمرکز شوند، زیرا 

رند و با بازارهای جهانی کشورهای مصرف کننده انرژی هماننود آمریکوا، ژاپون، هنود و     دا
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چین همخوانی بیشتری دارد. اما بحث تحقیق و توسعه در منواطق قطبوی و پرمافروسوت    
نیز به دلیل صرفه اقتصادی باالی انجام این تحقیقات در مقایسه بوا منواطق اقیانوسوی و    

 خواهد کرد.  دریای عمیق همچنان ادامه پیدا
های گوازی  ها وجود هیدراتدهد که در آنمناطقی از کره زمین را نشان می 11 - 1شکل 

های به دست آمده و یا انجام مطالعات ژئوفیزیکی شامل کواهش شووری آب   از طریق نمونه
موجود در فضاهای متخلخل، وجود نمودار های شبیه بستر دریا و داده های چاه پیمایی بوه  

رسیده است. این مناطق در مقایسه با مخازن نفت و گاز متعارف و یا منابع عظیم غیر اثبات 
های اندک، تالش بیشتری باید رسد. با توجه به وجود دادهمتعارف بسیار کوچک به نظر می

 . [3]های گازی در سراسر جهان کشف شود انجام گیرد تا مناطق بیشتری از هیدرات

 

 

 

 

 

 

 
 [3]مناطق دارای منابع هیدرات گازی در جهان 11 - 1شکل 

 پيش بينی حجم ذخایر. 11 -1
گونه که قبال ذکر شد، ناحیه پایداری هیدرات گازی جایی از پوسته زموین اسوت   همان   

گازی به صورت پایوداری وجوود دارنود. در    های که به دلیل شرایط دما و فشاری هیدرات
پیش بینی های اولیه، میزان گاز موجود در هیدرات گازی تشکیل شده در این ناحیه بوه  

سال  32عنوان مبنا برای مدلسازی و محاسبه میزان گاز در جا استفاده شده است. در طول 
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شوود و پیچیودگی   این مدل چندین بار بهبود یافته است تا پارامترهای بیشوتری را شوامل   
                   محاسووبات نیووز بیشووتر شووود. از طریووق بسووط دادن نظووری تعووداد محوودودی ولووی دقیووق

        های بیشتری به دست آمد.های زمین شناسی محلی به صورت جهانی، پیش بینیداده
، 1212تا  1222از سال (. 11 - 1شکل )ها همچنان غیردقیق هستند اما پیش بینی   

مترمکعب  با هم اختالف دارند. 112×1215متر مکعب تا  231×1215ها از پیش بینی این

های گذشته، بسول و همکاران فرض کردند که پس از مرور پیش بینی 1228در سال 

باشد که در سال متر مکعب می 12×1215حد  منطقی با توجه به دانش موجود عدد

 .[3](  11 - 1کل شدر بینی شده بود )نقطه قرمز رنگ پیش 1188

 
 

 

 

 

 

 

 [11] 1212تا  1182های گازی از سال های میزان گاز موجود در هیدراتبینی پیش  11 - 1شکل  

هوا از میوزان گواز درجوای موجوود در      بینیبه این موضوع باید دقت شود که این پیش   
و حتی محافظه کارانه ترین پیش بینی ها کوه حجوم    های گاز غیر دقیق هستندهیدرات

زنود، هویا اطالعواتی از مقودار     های گازی را تخمین موی زیادی از گاز موجود در هیدرات
توان به صورت اقتصادی با توجه به وضعیت تکنولوژی موجوود، شورایط   واقعی گاز که می

           دهود. تحقیقوات  ر نموی بازار انرژی و قوانین محیط زیستی تولیود کورد را در اختیوار قورا    
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       به تحقیق و توسعه قابل تووجهی نیواز اسوت کوه عودم قطعیوت موجوود در ایون          همربوط
ها را از بین ببرد، و این موضوع فقط بوا گذشوت زموان و پیشورفت اطالعوات و      بینیپیش
 پذیر است.های گازی امکانها در مورد هیدراتداده
  

 قابليت توليد. 12 – 1
نسبت تولید بستگی به میزان منابع در دستر  دارد و برای منابع متعارف گواز بسویار      

باالست. تکنولوژی تولید از مخازن گاز متعوارف بسویار پیشورفت کورده اسوت و بنوابراین       
( قابل Technical Recorevabe Resources (TRR)میزان منابعی که از لحاظ تکنیکی )
 ن گاز درجوای موجوود در مخوازن متعوارف را شوامل      تولید هستند بخش عظیمی از میزا

 Economic Recorevable Resourcesشود. میزان منابع قابل تولید از نظر اقتصادی )می

(ERR)شود که در شرایط اقتصادی حاضر قابل تولیود هسوتند نیوز    ( به منابعی گفته می
ز لحواظ تکنیکوی بورای    برای منابع گاز متعارف نسبتا باالست. میزان منابع قابول تولیود ا  

ها بسیار پایین اسوت. میوزان   های موجود برای تولید آنمنابع غیر متعارف به دلیل چالش
هوای گوازی بسویار کوم و     اطالعات در مورد منابع قابل تولید از لحاظ تکنیکی از هیدرات

کمیاب است، همچنین دور از واقعیت نیست که فرض کنیم میزان این منابع بسیار اندک 
هوای گوازی بوا    .  به هرحال، همانند دیگر منابع، میزان منابع قابل تولید از هیودرات است

              پیشوورفت تکنولوووژی و بیشووتر شوودن تجربیووات و اطالعووات، افووزایش خواهوود یافووت      
های گازی بر مبنای انواع مختلوف  همچنین میزان منابع قابل تولید هیدرات13 - 1شکل 

 . [1]بود این منابع متفاوت خواهد 
 

  TRRمقایسه افزایش میزان منابع  .13 – 1شکل 

 های گازی بر حسب زمان هیدرات ERRو 

 [1]و پیشرفت تکنولوژی و اطالعات 
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 ميزان توليد منابع مختلف هيدرات گازی. 13 – 1

به منظور تولید تجاری یک منبع چند پارامتر مهم بایود موورد توجوه قورار گیورد کوه          

از رسووباتی  عبارتند از: میزان حجم موجود از آن منبع قابل توجه و زیاد باشد، تولیود آن  

های که در آن قرار دارد به آسانی انجام شود و از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد، زیرساخت

مورد نیاز برای انتقال آن در مکان منبع مورد نظر موجود باشد. ایون مووارد توسوط یوک     

درصد آن را منابع هیدرات گوازی تشوکیل    52مخزن با تراوایی و تخلخل باال که بیش از 

های الزم برای تولید و انتقال آن فراهم باشد، تا حود زیوادی توامین    زیرساخت دهند ومی

های گازی به های آینده برای تولید گاز از هیدراتشوند. برخی بر این باورند که تالشمی

 این نوع مناطق متمرکز خواهد شد. 

در شناسی مختلف که امکان تشوکیل هیودرات گوازی    به دلیل وجود ساختارهای زمین   

های گازی مختلفی در نواحی مختلف بسیاری وجود دارد. بسول ها وجود دارد، هیدراتآن

ها را بور اسوا    و کالت منابع هیدرات گازی را به شش دسته مختلف تقسیم کردند و آن

احتمال تولید از هر منبع در آینده در یک هرم منابع هیدرات گوازی مطوابق شوکل قورار     

جود در این هرم هیدرات گازی شامل اطالعاتی به این صوورت  دادند. هر یک از سطوح مو

یابد( و میزان گاز می باشد: نوع مخزن، میزان قابلیت تولید گاز )از باال به پایین کاهش می

-ها با چالشیابد(. منابعی که تولید آنبینی شده )از باال به پایین افزایش میدرجای پیش

تور  هوا آسوان  پایین این هرم ومنابعی که تولیود آن ها و مشکالت بیشتری همراه است در 

است در باالی هرم قرار دارند. اما باید به این نکته توجه کرد که هر کدام از این منابع در 

ها و مشکالت خاص خود را دارند. از باال به پایین هرم، نام ها چالشمرحله تولید گاز از آن

 :[1]و توضیح هر منبع به صورت زیر است 

 های مورد نیازهای قطبی نزدیک به زیرساختماسه سنگ .1

 های مورد نیازبات قطبی فاقد زیرساختهاورسوماسه سنگ .1

 های موجود در اعماق دریاماسه سنگ .3

 های ماسه ای موجود درمخازن دریایی دارای تراواییسنگ .4

 منابع عظیم سطحی و منابع پراکنده کم عمق هیدرات گازی .5
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  یگاز دراتیه عیهرم سمت چپ منا 14 - 1شکل 
 [.3] دراتیه ریغ یمنابع گاز زانیراست مو هرم سمت 

های مورد نیاز دارای مقادیر زیادی هیدرات های قطبی نزدیک به زیرساختماسه سنگ   
هوای موورد نیواز قورار     گازی در یک مخزن با تراوایی و تخلخل باال و نزدیک به زیرساخت

هیودرات و  هوا دارای منوابع   هوای قطبوی دور از زیرسواخت   سونگ هستند. همچنین ماسه
های مورد نیاز دور هستند. نواحی ماسه کیفیت مخزن مطلوبی هستند و تنها از زیرساخت

سنگی موجود در اعماق دریا دارای مقادیر زیاد تا متوسط هیدرات گازی و کیفیت مخزن 
ترین های باالی انجام عملیات در دریاهای عمیق، مطلوبباالیی هستند. با توجه به هزینه

های تولید منابع نفت و گاز نزدیک هسوتند. اگرچوه در   ات گازی به زیرساختمنابع هیدر
رسوبات غیر ماسه سنگی دریا نیز مقادیر قابل توجهی هیدرات گازی ممکن است موجوود  
باشد، اما تولید از این نواحی به دلیل تراوایی پایین سنگ، یکپارچگی سوازند و مشوکالت   

های باالتر نیواز دارد. در ایون   و هزینه  سیار پیشرفتهمربوط به پایداری چاه به تکنولوژی ب
دار حاوی هیودرات گوازی بوا مقوادیر زیواد و      مناطق برای تولید تمرکز بر رسوبات شکاف

 باشد. احاطه شده با مواد شیلی دانه ریز می
های هیدرات گازی انباشته شده و تکوه  مناطق سطحی و پراکنده کم عمق حاوی توده   

طح دریا هستند. تولید این منابع به دلیل عدم وجود سازندهای غیور قابول   تکه نزدیک س
نفوذ در باالی منبع هیدرات گازی و عمق کم در نزدیکی سطح دریا با روش های معمول 
حفاری امکان پذیر نیست. ایجاد اختالل محیط زیستی دراکوسیسوتم بسوتر دریوا نیوز از     

منابع هیدرات گازی نیز در حجم عظیموی از   باشد. برخی ازمشکالت تولید این منابع می
رسوبات دانه ریز موجود در دریا با غلظت پایین هیدرات گازی وجود دارند. اگرچه بیشوتر  



 های عمیق های گازی در آب هیدرا ت

 

32 

منابع هیدرات گازی در این مناطق وجود دارد، اما تولید اقتصادی این منابع با توجوه بوه   
 . [1]تکنولوژی موجود امکان پذیر نیست 
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 مقدمه. 1- 2
گازی به عنوان منبع انرژی، در حفواری در دریاهوای عمیوق و    تشکیل و تولید هیدرات   

شناسوی اهمیوت بواالیی دارد. در دماهوای پوایین و      های جریان در مباحث زمینمکانیسم
فشارهای متوسط این مواد در ناحیه پرمافروست زمین و در دماهای متوسط و فشوارهای  

های گوازی در صوورت تشوکیل در هور     شوند. هیدراتباال در رسوبات زیر دریا تشکیل می
فشردگی، کاهش تخلخل و آب زدایی رسووبات  بستری به دلیل ایجاد تغییرات تکتونیکی، 

شووند. وجوود هیودرات در نزدیکوی     باعث حرکت سیال و گاز آزاد به سمت بستر دریا می
دهنده وجود بسترهای فعال برای حرکت عمودی سیاالت حاوی متان و یا بستر دریا نشان

توان از  های همرفتی، سرعت آزاد شدن گواز م های شامل جریانگاز متان است. در محیط
هوایی  هیدرات گازی از سرعت تشکیل بیوژنیکی آن بیشتر است. بنابراین در چنین محیط

به منظور ایجاد هیدرات گازی باید مقادیر اضوافه گازمتوان از طریوق مهواجرت و حرکوت      
شناسایی سیستم شکاف و گسل موجود در محویط نیوز بوه     سیاالت فراهم شود. تحلیل و

کند. این موارد بوا سیسوتم تونش و    ت سیاالت کمک میدرک بهتر نحوه حرکت و مهاجر
 . [13]گیرند خواص فیزیکی رسوبات تحت تاثیر قرار می

کاهش میزان آب آزاد موجود تشکیل وجود رسوبات دانه ریز، کاهش فضای متخلخل و    
های گازی بوه خووبی بوا رسووبات     کنند. اگر هیدراتهیدرات گازی را با مشکل مواجه می

ها به شدت کاهش سیمان نشوند و به هم نپیوندند، مقاومت تنشی و در نتیجه پایداری آن
شویه  شود. در حایابد. در چنین شرایطی هیدرات گازی در فضای متخلخل تشکیل میمی
تر شوده و در نوواحی معوین گوودال     ها ناحیه پایداری هیدرات گازی به تدریج باریکقاره

شناسی بورای  های مهم زمیننیز از دیگر شاخص 1هایابد. پشتهشکل خاتمه می Vمانند و 
هوا، توزیوع جغرافیوایی    ای در قارهباشد. در برخی نواحی حاشیهتشکیل هیدرات گازی می

های دریایی در ارتباط است. وجود هیدرات گازی و همچنین وجود لغزشها با ایجاد پشته
شناسی متوداول اسوت کوه متوان و گواز آزاد را بورای       جریان سیاالت نیز یه فرآیند زمین
های شودید متوان در بسوتر دریوا     ها و جریانکند. فورانتشکیل هیدرات گازی فراهم می

افتد. بوا توجوه بوه اینکوه     ذ موجود اتفاق میها و منافها، دریچهفشانمعموال از طریق گل
هوای  توانود از فشوردگی  هوا موی  شود، وجود آنهیدرات گازی در منافذ رسوبات ایجاد می

رسوبات و حرکت سیاالت به سمت بستر دریا جلوگیری کند. به دست آوردن یک الگووی  
                                                           
1. Mounds 
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زیورا  پوذیر نیسوت،   شناسی و تکتونیکی بورای تشوکیل هیودرات گوازی امکوان     کلی زمین
شناسوی گونواگون   های گازی در سراسر جهان و در مناطق با سواختارهای زموین  هیدرات

ای برای تشوکیل هیودرات گوازی امکوان     وجود دارند. اما به دست آوردن الگوهای منطقه
 . [14]پذیر است 

 

 های ژئوشيميایینشانه. 2 – 2
Naشده ماننود  های حلهنگام تشکیل هیدرات گازی، یون   

Clو  +
از سواختار هیودرات    -

کنند. به های آب در ساختار کریستالی حضور پیدا میشوند و تنها مولکولبیرون رانده می
کنود. در طوول   شده شوری بیشتری پیدا موی همین دلیل آب آزاد اطراف هیدرات تشکیل

ایط شویمیایی  رود و آب آزاد شور زمان در طی فرآیندهای خاصی شوری اضافه از بین می
آورد. حضوور و تشوکیل هیودرات گوازی معمووال باعوث       قبلی خود را دوباره به دست موی 

شوود. اگور فرآینود تشوکیل     افزایش مقدار شوری و کلر آب نسبت به یک مقدار مبنا موی 
ماند و آب آزاد با شوری و کلر زیاد هیدرات گازی سریع انجام شود، این فرآیند ناتمام می

درصد است. بوا توجوه بوه اینکوه      8/11مقدار معمول کلر در آب دریا برابر ماند. به جا می
شود مقدار کلر موجود در آن بسیار پایین و برابور  هیدرات گازی با آب خالص تشکیل می

درصد است. در هنگام تجزیه هیدرات گازی آزاد شدن آب خالص مقدار شووری   5تا  5/3
-دهد. در هنگام تجزیه هیدرات گازی ایزوتوپو کلر آب موجود در رسوبات را کاهش می

شوند. حضوور  های سبک تر محیط مخلوط میشوند و با ایزوتوپهای سنگین آب آزاد می
δهای سنگین که با معیاری به نام ایزوتوپ

18
O  شوود بوا افوزایش عموق،     اندزه گیری موی

د. نتوایج  رسو یابد و در نواحی تشکیل هیدرات بوه بیشوترین مقودار خوود موی     افزایش می
δترکیبی حاصل از حضور مقادیر کلر و 

18
O      در آب موجوود در فضوای متخلخول نوواحی

ها برای اولوین بوار   . این نشانه[11]باشد های گازی میدهنده حضور هیدراترسوبی نشان
در گوآتموواال  واقووع Mid-American Trench Slopeدر ناحیووه  1111در سووال 

دهنوده حضوور   مشاهده شد. غلظت پایین کلر در ناحیوه پایوداری هیودرات گوازی نشوان     
در آن  1باشد حتی اگر سطوح بازتابنده شبیه سواز بسوتر  هیدرات گازی در آن منطقه می

 . [3]منطقه موجود نباشند 
 
 

                                                           
1. Bottom Simulating Reflector (BSR) 
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 های زمين شناسیشاخص. 3 – 2
 توزیع و ته نشينی رسوبات. 1 – 3 – 2
، 1به طور کلی چهارنوع هیدرات وجود دارد که به ترتیب: هیدرات پراکنده در رسووبات    

و  3ای، هیودرات بوه صوورت رگوه    1های پراکندههیدرات موجود در رسوبات به صورت دانه
معموال در فضوای  باشند. هیدرات پراکنده در رسوبات می 4هیدرات انباشته در توده بزرگ

متخلخل رسوبات وجود دارد اما انواع دیگر هیدرات معموال درنتیجوه توزیوع رسووبات بوه     
وسیله فشارهای تکتونیکی و یا فشار ایجاد شده به دلیل رشد کریستال هیدرات به وجود 

ها در جهوت فشوارهای تکتوونیکی محلوی     های موجود در شکافآیند. معموال هیدراتمی
نند. همچنین ساختار کریستالی هیدرات در رسوبات دانه ریز نسبت بوه  کگیری میجهت

 . [15]کند رسوبات دانه درشت که فضای متخلخل بیشتری دارند، کمتر رشد می
نشوینی رسووبات،   دهد که تجمع هیدرات توسوط سورعت توه   مطالعات تئوری نشان می   

شووند. در  و شرایط دمایی و فشاری( کنترل موی ماهیت وشرایط رسوبات )حضور گاز، آب 
هوا و کواهش فضوای    ای عواملی مانند کاهش میزان آب، ریز بوودن دانوه  نواحی شیب قاره

کند. ایجاد بازتابنده شوبیه سواز بسوتر و    متخلخل از تشکیل هیدرات گازی جلوگیری می
به ناحیه پایوداری   های زیرین نزدیکتواند با حرکت گازآزاد از الیههای گازی میهیدرات

 . [11]هیدرات گازی افزایش یابد 

            ای شووود لوورزهای بووه نووام بوواالزدگی عووث ایجوواد ناحیووهتوانوود باتجمووع رسوووبات مووی   
ها و ناپایداری رسوبات شوامل هیودرات   تجمع باعث افزایش دمای الیه این(. 1 - 1شکل )

شوود.  یابود، موی  ها و رسوبات ناپایدار جریان موی گازی و آزاد شدن گاز آزاد که در شکاف
تراوا در نزدیکی الیه تشکیل هیدرات گوازی  همچنین گاز آزاد ممکن است در نواحی غیر 

تجمع یابد. در این حالت گاز آزاد به دام افتاده ممکن است از طریق انتشار و یا از طریوق  
ها در ناحیه پایداری هیدرات گازی نفوذ کند. ایون گواز   های به هم فشرده از شکافشبکه

. [11]دهود  را افوزایش موی  شود و اشباع هیدرات گازی نهایتا به هیدرات گازی تبدیل می
دهنده یک پروفایول دیگور بوه مووازات     ای نشانهای لرزههمچنین در برخی مواقع بازتاب

BSR  و بستر دریا هستند که در زیرBSR شود. این ناحیه را واقع میBSR  )ثانویه )دوم

                                                           
1. Disseminated gas hydrate 

2. Nodular gas hydrate 

3. Vein gas hydrate 

4. Massive gas hydrate 
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در زیر  DBSRنامند. وجود می Double Bottom Simulating Reflector (DBSR)و یا 
 مشخص است.  1-1در شکل  BSRمحل قرار گیری 

 
 
 
 
 

 

 

 

 [3]شکلی مربوط به باالزدگی لرزه ای درنتیجه تجمع رسوبات  1 - 1شکل 

1گنبدی شدن. 2 – 3 – 2
 

شناسی است که ایجاد آن توسط خواص فیزیکی رسوبات ای زمینگنبدی شدن پدیده   
شود. گل و الی اشباع شناسی موجود در منطقه کنترل میهای زمینپدیده آمده و باال

ایجاد نواحی گنبدی شکل است. همچنین تعداد کمی  شده با گاز یک منبع مناسب برای
گزارش مبنی بر وجود هیدرات گازی در نزدیکی نواحی گنبد مانند وجود دارد. نخستین 

گزارش شد و پس از آن وجود  1184بار وجود هیدرات در نواحی گنبدی شکل در سال 
سریع و گذاری های گازی مربوطه درمناطق با رسوبنواحی گنبدی شکل و هیدرات

نواحی با فشارهای تکتونیکی جانبی همانند دریای سیاه و دریای خزر گزارش شد. در 
ها نقش مهمی در ایجاد نواحی گنبدی دریای نروژ، سواحل نیجریه و خلیج مکزیک، گسل

بیشتر نواحی گنبدی شکل  Barbadosکند. همچنین در منطقه مدیترانه و نواحی ایفا می
تواند در نواحی باالیی و یا پایینی اند. گاز میجانبی ایجاد شدهبه دلیل وجود فشارهای 

تواند باعث رسوبات تغییر یافته در نتیجه ایجاد گنبد تجمع کند. نفوذ بیشتر گنبد می

                                                           
1. Diapirism 
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ایجاد گسل در باالی آن و فشارافزایی الیه هیدرات در باالی آن شود. با تجمع گاز نزدیک 
یابد. هیدرات گازی نزدیک به زی افزایش مینواحی گنبدی حجم و اشباع هیدرات گا

نواحی گنبدی دارای ساختار و ترکیب پیچیده ای است. حرکت گنبد در رسوبات باعث 
شود که ممکن است از گاز آزادشده در اثر ناپایداری هیدرات ایجاد یک تله گازی می

 .[11]( 1 - 1شکل )گازی و یا گازهای آزاد اطراف پر شود 
و همین امر باعث  رسانایی حرارتی یک گنبد نمکی از نواحی رسوبی اطراف بیشتر است   

-شود. افزایش انتقال حرارت از گنبد و انتقال یونافزایش جریان گرما در باالی گنبد می

-های نمکی به نواحی اطراف باعث رشد ناحیه باالی گنبد و حرکت آن به سمت باال می

شود. این فرآیند باعث ایجاد یک تله برای گاز آزادشده از الیه هیدرات گازی و گاز آزاد 
 . [11] ( 3 - 1شکل )شودده محیط اطراف میش

 
 

 

 

 

 

 

 

 [3]شماتیک یک ناحیه گنبدی شکل در حضور گازآزاد و هیدرات گازی  1 -1شکل 
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 [3]یک نمونه واقعی از هیدرات گازی ایجاد شده در نواحی گنبدی شکل 3 - 1شکل 

1های حرکت سيالنشانه. 3 – 3 – 2
 

از فرآیندهای اصلی در ایجاد هیودرات گوازی اسوت.     حرکت سیاالت به سمت باال یکی   
شووند. از بوین رفوتن و    ها به دلیل حرکت متمرکز و یا پراکنده سیاالت ایجاد میهیدرات

تضعیف قدرت امواج صوتی در اعماق مختلف که معموال در پایین ناحیه تشکیل هیودرات  
-هستند. همچنین نشوانه شناسی قابل مشاهده های مختلف زمینافتند، در دادهاتفاق می

های حرکت سیاالت در نواحی تشکیل هیدرات ضرورتا همیشه وجود ندارد. ایون ممکون   
است به این دلیل باشد که مهاجرت این نوع سیاالت با تشکیل هیدرات مورتبط نباشود و   

 (. 4 - 1شکل )داشته باشد دالیل دیگری 
منطقه تجمع هیدرات خاتمه  هایاست در سطوح مختلف از الیه ها ممکناین مهاجرت   

پیدا کنند. متان که در تشکیل هیدرات بسیار موثر است از طریق تجزیه بیولوژیکی موواد  
تواند در آب موجود در آید. متان میآلی موجود در عمق های کم در رسوبات به وجود می

 هوای توراوا بوه   فضای متخلخل رسوبات حل شده و سیاالت اشباع شوده از متوان در الیوه   
سمت باال حرکت کنند و در ناحیه پایداری هیودرات، بوه هیودرات گوازی تبودیل شووند.       

های شکسته شده گسلی نیز نواحی خوبی برای مهاجرت و حرکت همچنین نواحی و الیه

                                                           
1. Fluid migration features 
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باشند. سیاالت اشباع شده با گاز درمهاجرت بوه سومت بواال    سیاالت اشباع شده با گاز می
 . [11]شوند مختلف می BSR باعث ایجاد هیدرات گازی و مناطق

 

 

 

 

 

 [3]نمونه واقعی خروج و حرکت سیال به سمت بستر دریا 7 - 2شکل 

 1رفته های توگودال. 7- 3 – 2

ای در بسوتر دریوا    رفتوه  های توتواند به دلیل وجود گودالها از بستر دریا میخروج گاز   

هوا ممکون   شوند. ایون گوودال  باشد که به دلیل انفجار و خروج ناگهانی سیاالت ایجاد می

است پوشیده شده و غیر فعال و یا به صورت فعال و منتقول کننوده گواز بوه بسوتر دریوا       

-نمایش داده شده است. این گودال  5 - 1شکل   ها درگودالباشند. نمونه ای از این نوع 

دهنده سیالی شودن رسووبات   ها در سطح خود دارای نواحی خرده شده هستند که نشان

توان نتیجه گرفت که این نوع سواختارها  باشد. میهیدرات گازی میها به دلیل تجزیه آن

ای از . نمونوه [15]شووند  به دلیل تجمع موضعی هیدرات گازی در رسوبات دریا ایجاد می

نموایش داده   1-1 نواحی سیالی شده رسوبات بستر دریا توسط هیدرات گوازی در شوکل  

شده هیدرات گازی که  ها مشخص است نواحی خردین شکلشده است. همانگونه که در ا

 ها به وضوح قابل مشاهده است. نشان از تجمع موضعی هیدرات گازی دارد در این شکل

 

 

                                                           
1. Pockmarks 
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  به هیدار از دو ناح هیزاو ینما( a) 5 - 1شکل 
 G11[3.] هیتر از ناحکینزد ینما G11 (b)و  G11 یها نام
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 های تو رفته نمایی از تجمع موضعی هیدرات گازی و گودال 5 - 2شکل 



 های عمیق های گازی در آب ت هیدرا

 

45 

1هاگل فشان. 6 – 3 – 2
 

شناسی حرکوت سویاالت و گواز از زیور     های زمینترین نشانهاین ساختارها یکی از مهم   
زایی کوه  کمربندهای کوهباشند و بیشتر در نواحی فروافتاده و سطح دریا به بستر دریا می

-هوا سواختارهای زموین   فشانشوند. گل، ایجاد میفشارهای تکتونیکی جانبی بیشتر است

هوا در  فشوان ای از گول شوند. نمونهشناسی هستند که با گازپرفشار همراه با گل ایجاد می
های مرتبط با هیدرات گازی نیوز در  فشاناند. همچنین گلنمایش داده شده 1 - 1شکل 

فشان نمایی از وجود گل 8-1. به عنوان نمونه، شکل [3]نواحی مختلف جهان وجود دارند 
 دهد. در حوزه گرگان را نشان می

 

 

 ( گل فشان موجودaنمونه های واقعی گل فشان ) 1 -1شکل 
 Java [3]( گل فشان موجود در ناحیه bدر رومانی ) Bercaدرمنطقه  

 

                                                           
1. Mud volcanoes 
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 نمایی از وجود گل فشان در منطقه قارنیاریق تپه در حوزه گرگان 1 - 2شکل 
 گسلی شدن. 5 – 3 – 2
باشند. حرکت نواحی گسلی یکی از ساختارهای مهم برای مهاجرت و حرکت گاز و سیاالت می   

های موجود در ساختارهای شکاف و سایر دگرگونیهای سیاالت از طریق نواحی گسلی و سیستم
دهد که هیدرات گازی و گوازآزاد موجوود در زیور    شود. مطالعات نشان میشناسی انجام میزمین

کنود. الیوه گوازی در راسوتای     ها را کنترل میشناسی منطقه شامل آنآن به شدت ساختار زمین
. [3]توووور شووووود توووور و یووووا باریووووک هووووا ممکوووون اسووووت ضووووخیم ایجوووواد گسوووول



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:3فصل

هایژئوفیزیکینشانه

 وجودهیدراتگازی
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شرکت ملی نفت ایران         

 شرکت نفت خزر            
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 مقدمه. 1 – 3
های خاصی دارد و بسویار مطالعوه شوده اسوت و ایون      های گازی ویژگیتوزیع هیدرات   

نتیجه به دست آمده است که این مواد در نواحی قطبی و رسوبات زیر دریا وجوود دارنود.   
وجود هیدرات را از طریق نشانه های ژئوفیزیکی همانند وجود بازتابنده شبیه ساز بستر و 

توان نتیجه گرفت. همچنین امکان وجود هیدرات گوازی  تغییر در سرعت امواج صوتی می
های ه شبیه ساز بستر نیز وجود دارد. حضور هیدرات گازی در الیهدر نواحی فاقد بازتابند

تواند باعث افزایش سرعت صوت در این نواحی شود و اختالف امپدانس صوتی رسوبی می
متقابل را کاهش دهد که باعث کاهش در دامنه ارتعواش در بواالی بازتابنوده شوبیه سواز      

همچنین رسووبات دربردارنوده هیودرات    ای به نام کاهش دامنه شود. بستر و ایجاد پدیده
 Mallikتوانند باعث ایجاد نقاط درخشانی شوند که در میدان هیودرات منطقوه   گازی می

نمونه آن مشاهده شده است. گاز آزاد موجود در زیر ناحیه پایداری هیدرات گازی اختالف 
زیور بازتابنوده   دهد و باعث افزایش ارتعاش دامنه در ها را افزایش میامپدانس صوتی الیه
 شود. شبیه ساز بستر می

ای اسوت کوه مورز پایودار زون      بستر دریا بازتابنوده  ساز بازتابنده شبیهبه عبارت دیگر    
مرز بین  ساز بستر دریادهد. بازتابنده شبیهگازی در رسوبات را نشان می حضوور هیدرات

حواوی گواز آزاد در    و رسووبات  رسوبات حواوی هیدرات گازی )در زون پایداری هیدرات(
گرمایی، هیدرات گازی ناپایدار شوده و   گرادیان زمین دلیل وجود ای که بهزیر آن )ناحیه

ناپایداری هیدرات گوازی   بووه دلیل .دهد یابد( را نشان می در زیر آن تجمع می گاز آزاد
 .یابد میدر زیر ایون افوق تجمع  ای از گاز آزاد الیهبازتابنده شبیه ساز بستردر عمق زیر 

کند و بنابراین ناحیه بازتابنده شبیه گاز آزاد به عنوان یک فیلتر با فرکانس پایین عمل می
ی فوقوانی و  کننوده بوا فرکوانس بواال    ساز بستر یک مرز بسیار مشخص بین نواحی بازتاب

کند. نواحی محوشده و غیرمتعوارف  دهنده با فرکانس پایین زیرین ایجاد مینواحی بازتاب
نگاری نیز در نواحی اقیانوسی شامل هیدرات گازی دیده شده است. ایون  های لرزهدهدر دا

مانند در بستر دریا که بوه  نواحی غیرمتعارف بازتاب دهنده معموال به وجود نواحی گودال
دلیل مهاجرت و فرار ناگهانی گاز آزاد از زیر ناحیه پایدرای هیدرات گازی به سطح است، 

هوای  هوا بوا داده  های لرزه نگاری آزمایشوی و تطبیوق آن  سازی دادهشوند. مدلمربوط می
های ژئوفیزیکی مختلفی را در ارتباط با وجود هیودرات گوازی و   ها و نشانهواقعی، شاخص

سازد. تعدادی شاخص و نشانه مختصر مربوط بوه وجوود   گازآزاد در یک ناحیه مرتبط می
 [18]شود در اینجاآورده میهیدرات گازی و گازآزاد در مناطق مخالف دنیا 
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 های ژئوفيزیکینشانه. 2 – 3
ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و زمین شناسی های مختلف وجود هیدرات در رسوبات با نشانه    

هوای ژئووفیزیکی بورای تشوخیص حضوور      ها و نشانهقابل اثبات است. در این میان ویژگی
تورین  نگاری اهمیت بیشتری دارنود. مهوم  های لرزههیدرات گازی و گاز آزاد از طریق داده

هوا در   BSRاست. این  BSRنشانه ژئوفیزیکی برای تشخیص هیدرات گازی وجود نواحی 
پایین ناحیه پایدرای هیدرات گازی و به دلیل اختالف امپدانس صوتی بین رسوبات الیوه  

آیند. به منظور مطالعه توزیوع و وجوود   هیدرات گازی و الیه گاز آزاد زیر آن به وجود می
هوا،   BSRهای ژئووفیزیکی هماننود   هیدرات گازی مطالعه دقیق و اطالعات کافی از نشانه

BSR ( های دو گانهDBSR افزایش بازتاب ارتعاشی زیر ،)BSR    ها و نوواحی محوشودگی
هوای  ها و سواختارهای غیور متعوارف بور اسوا  داده     دامنه مورد نیاز است. این نوع نشانه

 .[11]میدانی و پاسخ نواحی دربرگیرنده هیدرات گازی در اینجا آورده شده است 
 
3 - 2 – 1. BSR ها 
هوا هسوتند کوه در ناحیوه پایوداری       BSRهوای ژئووفیزیکی،   های نشانهیکی از زیرمجموعه   

شود و به سرعت، فشوار و دموا درون رسووبات بسوتگی دارد.     تشکیل هیدرات گازی ایجاد می
و  1های بازتاب دامنوه بواال  ها پایین است، دو بازتاب به نامهایی که سرعت در آندرحضور الیه

 1-3شوکل   در(. 1 - 3شوکل  و 1 - 3شوکل  )قابل شناسایی اسوت   1بازتاب قطبش معکو 
 Enhanced seismic بازتاب دامنه باال بوا یوک ناحیوه بوا اخوتالف دامنوه زیواد )ناحیوه         

refrection  و به رنگ سیاه مشخص شده است. در باالی این ناحیه قسمت بازتاب قطوبش )
دهنده و بازتاب دوم نشان BSRدهنده قطبش معکو  اول نشان معکو  قرار دارد که بازتاب

BSR  دوگانه یاDBSR
 Greenهای بوه دسوت آموده در ناحیوه     است. در حین تحلیل داده 3

Canyon     واقع در خلیج مکزیک این نوع پدیوده بوه وجوودDBSR     نسوبت داده شود. وجوود
DBSR    هوای شوکاف پراکنوده در    ها در این ناحیه به دلیل وجود گواز آزاد و وجوود سیسوتم

باشد. همچنین دالیل دیگوری بورای   شود، میرسوبات که باعث مهاجرت گاز به سمت باال می
ها نیز ممکن است وجود داشته باشد. باالآمدگی منطقوه ای، تغییور در سوطح     DBSRوجود 

های کاهش دهنده سرعت در منطقه پایوداری  دریا، تغییر در دمای آب بستر دریا و وجود الیه
 . [11]ها است  DBSRهیدرات گازی از دالیل وجود 

                                                           
1. High amplitude 

2. Reverse polarity 

3. Double bottom simulating reflector (DBSR) 
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 [3]در اطراف یک الیه با سرعت پایین  DBSRوجود  1 - 3شکل 

 

 

 

 

 

 DBSRو  BSRواقع در خلیج مکزیک. نوواحی   Green Canyonنمونه واقعی از ناحیه  1 - 3شکل 

ضعیف نیز به دلیل مهاجرت گاز از میان  BSRدر پروفایل نشان داده شده وجود دارند. همچنین نواحی 

 .[3]شود ها دیده میشکاف

حاشویه  هوای گوازی در سراسور جهوان در     دهند که هیدراتمیمطالعات میدانی نشان    
توانود بوا اسوتفاده از    نگاری حضور هیدرات گازی موی های لرزهها وجود دارند. در دادهقاره

BSR  .یک نمونوه از ناحیوه    3 - 3شکل ها تشخیص داده شودBSR    شوناخته شوده در
دامنوه زیواد و دوقطبوی     دهد. بازتاب از این نواحی بارا نشان می Blake Ridgeمنطقه 

هوا بوه دلیول اخوتالف      BSRشوود. ایون   معکو  نسبت به نواحی بستر دریا شناخته می
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هوا بوه صوورت    آیند. آنامپدانس صوتی بین هیدرات گازی و گاز آزاد زیر آن به وجود می
ها امکان  BSRگیرند. توزیع نگاری قرار میهای لرزهموازی با توپوگرافی بستر دریا در داده

کنود. بورای   ها را فراهم موی های گازی در نواحی حاشیه قارهتفسیر رشد و توزیع هیدرات
ایجاد یک چارچوب زمین شناسی برای مناطق دارای هیدرات گازی در یک منطقه، توزیع 

ها، رسوبات ته نشین شده و نحوه مهاجرت سیاالت باید بررسوی گوردد.    BSRو تغییرات 
هوا بوه وجوود    تووان از طریوق آن  وجود دارد کوه موی  های زمین شناسی مختلفی شاخص

انود و در زیور   ها در مناطق مختلف جهان شناخته شدههیدرات گازی پی برد. این شاخص
 .[15]به صورت مختصر توضیح داده خواهند شد 

 

 

 BSR [3]ای از ساختار نمونه  3 - 3شکل 

 ها BSRتوزیع و انواع . 2 – 2  -3
هوا   BSRشناسی یک ناحیه با پتانسیل تشکیل هیدرات، بر توزیع و تشکیل ساختار زمین   

در  BSRگذارد. به طور کلی نحووه عبوور یوک    و توزیع هیدرات گازی در آن ناحیه تاثیر می
و  BSRباشد. اما عموق بوین   طول رسوبات و قرارگیری آن به صورت موازی با بستر دریا می

ها بر اسا  خواص ساختاری، ارتبواط بوا توپووگرافی     BSRت. معموال بستر دریا نامنظم اس
ها با ساختارهای زمین شناسی تعریف و تقسیم بنودی  محیط و نحوه قرارگیری و ارتباط آن
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   .[15]شوند. بر همین اسا  تقسیم بندی این نواحی به صورت زیر آورده شده است می
 
 3 – 2 – 2 – 1. BSR 1های تپه مانند 
که به دلیل انباشته شودن   1های افزایشیها معموال در نواحی باالیی گوه BSRاین نوع    

گردند. به رسوبات در ورقه اقیانوسی رورانده از محل تالقی دو ورقه اقیانوسی، تشکیل می
هوای  و گسول  3هوا در یک ساختار فشرده در برگرفته شده توسوط تاقودیس   BSRعبارتی 
     هوای  توانود بوه چهوار دسوته بوه نوام      خوود موی   BSRایجاد شده است. این نووع   4رورانده
BSR 5های تاقدیسی ،BSR    1های تاقدیسوی پوشوانده شوده ،BSR   لغزشوی تپوه   هوای
ای از این . نمونه[3]شود تقسیم می 8های ایجاد شده در زیر گسل لغزشی BSRو  1مانند

 ت.  چهار دسته در شکل زیر نمایش داده شده اس

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1. Ridge-Type BSR 

2. Accretionary Wedges 
3. Anticlines 

4. Thrust faults 
5. Anticlinal Ridge-Type BSR 

1. Buried Anticlinal BSR 
7. Thrusted Ridge Type BSR 

8. Thrusted Footwall Type BSR 
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 [3]های تپه مانند BSRهای مختلف از نمونه واقعی حالت 7 - 3شکل 

3 -2 – 2 – 2 .BSR 1های رسوبیشده در حوزههای تشکيل 
شووند.  ای ایجاد میها به صورت هم شیب و در طول حاشیه حوزه های قاره BSRاین نوع    

شووند. بنوابراین   ها ایجاد موی و یا در میان حوزه هاها در ناحیه کمرباالی گسل BSRاین نوع 
هوای  نامیود. شوکل  ( 5 - 3شوکل  ) 3و داخلوی  1ایهوا را از نووع حاشویه    BSRتوان این می

شوده در  دهد کوه زاویوه شویب بسوترهای خوم     ها نشان می BSRشماتیک و واقعی این نوع 
      این شناسوایی  هوای داخلوی بیشوتر اسوت. بنوابر     دار نسوبت بوه حووزه   های شیبحاشیه حوزه

BSR ها با بستر دریوا  نگاری با توجه به هم شیب بودن آنهای لرزههای داخلی از طریق داده

                                                           
1. Basin-Type BSR 

2. Basin-Margin Type BSR 
3. Intra-Basin Type BSR 
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ها در ایون حالوت نوواحی دارای دامنوه بواال و       BSRشناسایی  دشوارتر است. بنابراین شاخص
کننود  قطبش منفی هستند که موازی با بستر دریا و درطول سواختارهای رسووبی عبوور موی    

[15] . 
 

 

 

 

 

 

 

 داخلی و حاشیه ای BSRنمونه واقعی  6 - 3شکل 
 [3]های رسوبی واقع در جنوب غربی تایوان تشکیل شده در حوزه

 

3 -2 – 2 – 3 .BSR 1های ایجادشده در نواحی تنگه مانند دریا 
-شوند. آنایجاد می های نزدیک نواحی تنگه مانند بستر دریاها در کانال BSRاین نوع    

های بستر دریا و رسووبات زیورین اخوتالف    ها در نزدیکی نواحی تنگه مانند که در بازتاب
نموایش داده   1 - 3شوکل  در  BSRوجود دارد قابل شناسایی هستند. شماتیک این نوع 

-زده ایجواد موی  یک ناحیه ناودیس مانند در نزدیکی بیرون BSRشده است. در این نوع 

نگاری حین عبوور از آب موجوود در   ناودیس به دلیل اختالف سرعت امواج لرزهشود. این 
های مجاور کانال کمتور  کانال نسبت به سرعت این امواج در عبور از نواحی رسوبی دیواره

شده است. به همین دلیل ایون   نمایش داده 1 - 3شکل است. مثالی از این نوع حالت در 

                                                           
1. Submarine Canyon-Type BSR 
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ند و در واقع ممکن است این نواحی به صورت موازی شونواحی به شکل ناودیس ایجاد می
 . [15]با بستر دریا و یا به شکل تاقدیس باشند 

 

 

 

 

 

  
 ( شماتیک aهای تشکیل شده در نواحی تنگه مانند دریا ) BSRشماتیک  5 - 3شکل 
 [3]نگاری های لرزه حاصل از قطبش معکو  داده  BSR( شکل b) BSRکلی 

 

 

 

 

 

 [3]تشکیل شده در نواحی تنگه مانند دریا واقع در جنوب غربی تایوان  BSRنمونه واقعی  4 - 3شکل 

3 – 2 – 2 – 7 .BSR 1ایهای ایجادشده به صورت موازی با شيب قاره 
شوند. شوند به پنج دسته تقسیم میای ایجاد میکه در نواحی شیب قاره BSRاین نوع    

این پنج دسته و توضیحات آن توسط لین و همکارانش توصیف شوده اسوت. شوماتیک و    

                                                           
1. Continental Slope-Type BSR 
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 . [15]داده شده است  نمایش 1 – 3شکل و  8 - 3شکل در  BSRنمونه واقعی این نوع 
 

  

 

 

 

( شکل b) BSR( شماتیک کلی aای )های تشکیل شده در شیب قاره BSRشماتیک  1 - 3شکل 

BSR [3]نگاری های لرزه  حاصل از قطبش معکو  داده 

 

 

 

 

 

 [3]ای واقع در جنوب غربی تایوان تشکیل شده در نواحی شیب قاره BSRنمونه واقعی  9 - 3شکل 

 

 ها BSRزیر  1ای افزایش بازتاب لرزه. 3 – 2 – 3
به غلظوت و حجوم هیودرات     BSRافزایش و یا کاهش بازتاب لرزه ای در نواحی زیرین    

                                                           
1. Enhanced seismic reflection 
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های باالی هیودرات گوازی درون رسووبات، سورعت     گازی موجود بستگی دارد. در غلظت
صوت در این رسوبات نسبت به سایر مناطق باالتر بوده و افزایش بازتاب را نشوان خواهود   
داد. تجمع گاز آزاد در زیر ناحیه پایداری هیدرات گازی اخوتالف امپودانس صووتی بوین     

دهود.  را نیز افزایش موی  BSRدهد و دامنه لرزه ای در زیر رسوبی را افزایش می هایالیه
در مواقعی که هیدرات گازی حضور دارد، قابل مشاهده است  BSRافزایش بازتاب در زیر 

ها معموال گسوترش زیوادی   این بازتاب همچنین(. 11 - 3و  12 - 3شکل ، 1 - 3شکل )
شوامل   کوه   12 - 3شوکل  در  BSRروند. ناحیوه زیور   ندارند و با افزایش عمق از بین می

باشود نیوز   شود، که با نقاط روشن که نشانه حضوور گوازآزاد موی   ناحیه افزایش بازتاب می
های گوازآزاد  دهد که رسوبات دربردارنده هیدرات گازی الیهمشخص شده است، نشان می

 BSRاند. ارتباط این نواحی افزایش بازتاب زیرین زیرین را به صورت موثری مسدود کرده
با نواحی منقطع ناحیه گازآزاد نشان دهنده تشکیل هیدرات گازی با اشباع باال به وسویله  

 . [3]باشد های شکاف موجود میمهاجرت گاز متان از میان سیستم
 

 

  DBSR ،BSRای واقعی از وجود نواحی نمونه  10 - 3شکل 
 [3]آمریکا  Hydrate Ridgeو نواحی محو شده ارتعاشی در ناحیه 
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 [3]ای از نواحی افزایش بازتاب ارتعاشی نمونه  11 - 3شکل 

  1نواحی تضعيف دامنه. 7 – 2 – 3
نگاری معموال ضعیف ترند. وجود این نواحی بیشوتر  های لرزهها و سیگنالدر این نواحی بازتاب
شوود. ایون نوواحی بوه منظوور شناسوایی تاریخچوه        سیاالت نسبت داده میبه مهاجرت گاز و 

شناسوی منطقوه مهوم هسوتند. ایون نوواحی       هیدروکربنی منطقه و شناسایی مخاطرات زمین
هوای  شووند. نمونوه  نگاری در راستای عمودی شناخته میمعموال با ناپدید شدن اطالعات لرزه
انود. ایون نوواحی در    در آمریکا مشاهده شده Green Canyonمناسب از این نواحی در منطقه 

رونود و فقوط در   در راستای عمودی به صورت ناگهوانی از بوین نموی    Green Canyonمنطقه 
  (11 - 3شکل )شوندناپدید مینزدیکی بستر دریا 

شناسوی عمیوق،   ها همراه با ساختارهای زموین نواحی به دلیل توزیع جانبی و وجود آن این   
ضوعیفی در زیور    BSRساختارهای  Green Canyonبسیار وسیع هستند. همچنین در ناحیه 
توان نتیجه گرفت این ساختارها بوه دلیول خوروج گازهوا و     این نواحی وجود دارد. بنابراین می

-هوای لورزه  ها به سمت باال از نواحی زیرین ناحیه پایداری هیودرات گوازی در داده  حرکت آن

 . [12]شود ایجاد مینگاری 
                                                           
1. Amplitude blanking 
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 بین رفتگی اطالعات ای از نواحی از نمونه 12 - 3شکل 

 [12]آمریکا  Green Canyonنگاری در منطقه  لرزه 

 

 1های هيدراتیتپه. 6 – 2 – 3
شوود. ایون نوواحی    شناسی باالآمده اطوالق موی  این پدیده معموال به یک ساختار زمین   

شووند. ایون   معموال به دلیل تشکیل و تجزیه رسوبات دربردارنده هیدرات گازی ایجاد موی 
مشاهده شده است. این ساختار وقتی شورایط مسواعد    Green Canyonساختار در ناحیه 

رها بور اسوا    شود. ایون سواختا  دمایی، فشاری و ترکیبی برای گاز فراهم باشد ایجاد می
شووند. براسوا  محیطوی کوه ایون      های سطحی تقسیم بنودی موی  شکل، اندازه و ویژگی

توان به وجود هیدرات نسبت داد. به عنوان ها را میساختارها در آن وجود دارند، وجود آن
دهد که وجوود چنوین   نشان می Green Canyonنگاری ناحیه های لرزهنمونه تحلیل داده
 .(13 – 3شکل )مرتبط است ور هیدرات ساختارهایی با حض

هوای  در نزدیکی تپوه  BSRباشد. دامنه نواحی تپه های هیدراتی هموار و مدور می شکل 
  .[12]یابد کند و با فاصله گرفتن از آن، کاهش میهیدرات از متوسط تا زیاد تغییر می

 

                                                           
1. Hydrate mounds 
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 [3]نگاریهای لرزه  های هیدراتی در داده ای از وجود تپهنمونه   13 - 3شکل 

 1قدرت بازتاب. 5 – 2 – 3
دامنه خودزا و یا قدرت بازتاب، جذر مقدار انرژی ارتعاشی در واحد زمان است و گواهی     

مقوداری مثبوت   گویند. بنابراین قدرت بازتواب همیشوه   به آن دامنه فازی مستقل نیز می
های ذخیره شوده قورار دارد. قودرت بازتواب     است و همیشه میزان بزرگی آن در بازه داده

اسوت. همچنوین اطالعواتی در     1روشی بسیار مناسب برای شناسایی نقاط روشن و تاریک
کنود. تغییورات جوانبی در مقودار قودرت بازتواب       مورد اختالف امپدانس صوتی فراهم می

باشد. مخوازن  ها میدر نوع لیتولوژی محیط و یا حضور هیدروکربن معموال به دلیل تغییر
شووند. قودرت بازتواب بوه     گازی معموال به صورت نقاط روشن با دامنه زیاد مشخص موی 

ضرب چگالی و سرعت(.  مقادیر کمی میزان اختالف امپدانس صوتی بستگی دارد )حاصل
( را به Pقدار سرعت امواج جانبی )تواند ماز گازآزاد موجود در فضای متخلخل رسوبات می

های قوی به هایی که دربردارنده گاز هستند معموال بازتابشدت کاهش دهد. بنابراین الیه
نوواحی   DBSRناحیوه   کنند. شکل قدرت بازتاب بورای یوک  شکل نقاط سفید ایجاد می

                                                           
1. Reflection strength 

2. Bright and dim spots 
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. (14 – 3) شوکل  کنود  های آبی، قرمز و سیاه را ایجواد موی  ای غیرمتعارف به رنگدامنه
های آنالیز داده بررسی های رنگی و سایر روشتوان با استفاده از نقشهبازتاب را می قدرت

و تحلیل کرد. همچنین این خاصیت برای تطبیق تغییرات جانبی لیتولوژی سوازندها نیوز   
 . [12]توان استفاده کرد می
 

 1فرکانس خودزا. 4 – 2 – 3
یک روش برای تحلیل یک سیگنال در زمان و دامنه به طوور همزموان ایون اسوت کوه         

-هوای جوانبی داده  فرکانس خودزای آن را بررسی کنیم. این خاصیت برای تفسیر ویژگی

نگاری بسیار مفید است. فرکانس خودزا معیاری بورای میوزان وابسوتگی زموانی     های لرزه
هوای مبنوی بور فرکوانس خوودزای پوایین بورای        فرکانس میانگین است. در گذشته روش

شود. فرکوانس خوودزا کموک     شناسایی تجمعات هیدروکربنی در صنعت نفت استفاده می
شود، بهتر ها انرژی فرکانس به دلیل اصطکاک باال جذب میکند که مناطقی که در آنمی

 شناسایی شوند. 
اطالعاتی رابرای شناسایی نواحی شامل گاز آزاد در اختیار قرار  های خودزاتحلیل فرکانس

دهد. خواص مربوط به پتانسیل خودزا هم برای تاثیرات حرکت امواج و هم خواص توه  می
کننوده بسویار   نشینی دارای کاربرد است و به همین دلیل به عنوان یک شاخص تفکیوک 

ها استفاده کرد. همچنوین  هیدروکربن توان از آن به عنوان شناساییقابل کاربرد است. می
هوای بواال   ها نیز مورد استفاده است. فرکوانس دهنده ضخامت الیهبه عنوان شاخص نشان

باشود.  تر موی های بزرگدهنده الیههای پایین نشانهای باریک و فرکانسدهنده مرزنشان
نس خودزا و یوا  نگاری مناطقی وجود دارد که دارای پرش فرکاهای لرزههمچنین در داده

عالمت منفی برای آن هستند. این تغییر عالمت به دلیل رسیدن  بازتاب امواج به صورت 
های باریک، مشتق توابع فازی نسبت به زمان با تغییرات همزمان است. بنابراین برای الیه

دارای قطبش ظاهری معکو   BSRزیادی برای فرکانس خودزا همراه خواهد بود. نواحی 
وجوود  . (14 -3)شوکل  نگاری قابل شناسایی هستند های لرزههستند و به آسانی در داده

همراه هستند. ترسیم مقودار فرکوانس     1های با سرعت پایینبا وجود الیه DBSRنواحی 
. (14 – 3شوکل  )نگاری با نواحی آبی و قرمز همراه خواهد بوود  های لرزهخودزا برای داده

                                                           
1. Instantaneous frequesncy 

2. Low Velocity Layer (LVL) 
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هرتز در ناحیه گاز آزاد  15تا  BSRهرتز در باالی  142بیشترین مقدار فرکانس خودزا از 
های فرکانس خوودزا قابول   به عنوان یک پدیده قوی در داده DBSRکند. پدیده تغییر می

کنود. ناحیوه   مقدار فرکانس شروع به کاهش موی  BSRشناسایی است. در نزدیکی ناحیه 
هوایی بوا   شود. بنابراین سایهتغییر شدید در سرعت امواج میگازی باعث جذب فرکانس و 

هوای بوا بازتواب بواال     فرکانس پایین به دلیل حضور گاز آزاد هستند و اگر در نزدیکی الیه
  .[12]دهند باشند، اختالف امپدانس صوتی باالیی را نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

های خودزا در شناسایی نواحی  پیچیده، این ویژگی BSRای مرتبط با یک خواص لرزه  17 - 3شکل 

BSR  وDBSR ( بسیار مفیدندa( ،دامنه ارتعاشی )b( ،فرکانس خودزا )c قدرت بازتاب )[3] 

 



 

 

 

 



 











 :4فصل

 نشانگرهایپتروفیزیکی

تشخیصهیدراتهایگازی
 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
  
 
 

             
 شرکت ملی نفت ایران          
 شرکت نفت خزر           
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ای برای شناسایی نواحی دور به صورت گستردهگیری از راه های ژئوفیزیکی اندازهروش   
ها از چند متر توا چنود ده متور متفواوت     شوند. دقت این روششامل هیدرات استفاده می

های پتروفیزیکی در حین و در پایان حفاری همچنین به صورت مکمول  گیریاست. اندازه
-کند. اندازهتر میفهمتر و قابل ها را ملمو کند و این دادههای ژئوفیزیکی عمل میداده

هوای  ها در حین حفاری چاه بوه صوورت کلوی بورای تاییود و بررسوی بیشوتر داده       گیری
شووند. در  ژئوفیزیکی به منظور کشف، حفاری و تولید از مخزن هیدروکربنی استفاده موی 

شوند و اطالعات از باال به پایین حین این فرآیند تجهیزات مخصوصی درون چاه رانده می
شود. از تحلیل این اطالعات مواردی نظیر ابعاد چاه، اطالعات مربوط بوه  دآوری میچاه گر

گیری هوا بوه دو نووع چواه     شود. این اندازهلیتولوژی و زمین شناسی سازندها مشخص می
-شوند. در فرآیند چاهتقسیم می 1گیری در حین حفاریو اندازه 1پیمایی در حین حفاری

ها از طریق گیریشوند. اندازهتجهیزات درون چاه رانده می پیمایی بالفاصله پس از حفاری
پیمایی انودازه گیوری از پوایین تورین     شوند. در چاههای انتقال به سطح فرستاده میکابل

هوای طوولی   شود. در حین ایون فرآینود اطالعوات در بوازه    نقطه به سمت سطح انجام می
ار بودن چاه، امکان انجام عملیوات  شوند. در بعضی مواقع به دلیل ناپایدمشخصی ثبت می

. در ایون نووع شورایط داده هوا در حوین      [11]پیمایی پس از حفاری چاه وجود ندارد چاه
های افقی نیز قابل انجوام  پیمایی در حین حفاری برای چاهشوند. چاهحفاری چاه ثبت می

گیرنود،  هوای حفواری قورار موی    است. این تجهیزات که باالتر از مته حفواری و روی لولوه  
کنند. تفواوت بوین روش   حفاری اندازه گیری میخصوصیات مخزن و سازندها را در حین 

-گیری در حین حفاری در این است که در روش چاهپیمایی در حین حفاری و اندازهچاه

پیمایی در حین حفاری اطالعات بر روی حافظه دستگاه متصل به لولوه حفواری ذخیوره    
ی و از گیری در حین حفواری اطالعوات از طریوق گول حفوار     شود ولی در روش اندازهمی

ها بور  شوند و امکان دیدن دادهطریق امواج فشاری و پالسهایی خاص به سطح منتقل می
هوای الکتریکوی )مقاوموت    گیوری هوا انودازه  کنود. در ایون روش  حسب زمان را فراهم موی 

شوند. باتوجه به اینکه به دلیل شرایط ای، صوتی و چگالی و ... انجام میالکتریکی(، هسته
-مانود، بنوابراین انودازه   ر سطح زمین، هیدرات گازی چندان پایدار نمیدمایی و فشاری د

پیموایی اهمیوت   گیری خواص هیدرات گازی به صورت درجا و بوا اسوتفاده از ابوزار چواه    

                                                           
1. Logging While Drilling (LWD) 

2. Measurement While Drilling (MWD) 
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ها مغزه گیری انجام نشده های اکتشافی که در آنکند. همچنین در چاهبیشتری پیدا می
وری اطالعوات پتروفیزیکوی اسوتفاده از    است، بهترین روش برای اندازه گیوری و جموع آ  

های حاصول از  پیمایی به صورت مکمل برای دادههای چاهپیمایی است. دادهابزارهای چاه
       گیوری  کنند و بوه دلیول اینکوه بوه صوورت پیوسوته در عموق انودازه        گیری عمل میمغزه
پرکاربردتری هستند. گیری روش تر است، نسبت به مغزهها آسانآوری آنشوند و جمع می

توانود اطالعوات   گیری میپیمایی و اطالعات حاصل از مغزهترکیب اطالعات حاصل از چاه
کاملی را در مورد خواص بستر هیدرات و نوع لیتولوژی سازندها فراهم کند. همچنوین بوا   

توان نوع سیاالت را در فضای متخلخل مخزن مشخص پیمایی میهای چاهاستفاده از داده
یوا اسوتفاده از    پیمایی حین حفاری وپیمایی از دو روش چاههای چاه. در بیشتر پروژهکرد
شود که در ادامه ایون دو روش توضویح داده   پیمایی با نمودارگیری کابلی استفاده میچاه

 . [11]خواهند شد 
 
 نمودارگيری با کابل. 1 – 7
بوین رفتوه وشسوته شوده      ها با تغییر قطر چاه و یا نوواحی از در این روش کیفیت داده   

یابد. ابزراهایی مانند ابزار مقاومت الکتریکی و ابزار صووتی  دیواره چاه به شدت کاهش می
گیری نیاز به تما  معموال به این تغییرات وابستگی کمتری دارند. وسایلی که برای اندازه

هوا  با دیواره چاه دارند همانند ابزار دانسیته و نوترون به دلیول کوم بوودن عموق نفووذ آن     
توان ند. برای از بین بردن اثرات بد دیواره چاه میوابستگی بیشتری با شکل دهانه چاه دار

تووان  تصحیحاتی را به نتایج این ابزار اعمال کرد. اما برای نواحی شسته شده در چاه نمی
 . [13]تصحیحی موثر انجام داد 

 

 نمودارگيری حين حفاری. 2 – 7
پیموایی  پیمایی در حین حفاری به دو بخش چاههمانطور که پیش از این ذکر شد، چاه   

-گیوری شود. اندازه( تقسیم میMWDگیری حین حفاری )( و اندازهLWDحین حفاری)

گیرند، پارامترهای ته چاهی و همچنوین  که در انتهای ساقه حفاری قرار می MWDهای 
پیمایی را نیز بوه  های چاهکنند و مقدار اندکی از دادهگیری میجهت و زاویه چاه را اندازه

-که با باتری و یا یک توربین سیال حفاری کار موی  LWDکنند. ابزارهای سطح منتقل می

هوای  کننود. نموودار  پیمایی استفاده موی سازی اطالعات چاههایی برای ذخیرهتراشهکنند، از 
آید، ایون  ها ذخیره شده و هنگامی که ابزار حفاری به سطح میپیمایی درون این حافظهچاه
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کنند و بوا  ها را بر حسب زمان ثبت میداده LWDشوند. ابزارهای می اطالعات نمایش داده
کنند در ارتباط هستند. با توجه به اینکوه  طح عمق و زمان را ثبت میهایی که در سسیستم
آوری به سرعت و در زمان خیلی کمی پس از حفاری سوازند اطالعوات را جموع    LWDابزار 
کند، خطاهای مربوط به شسته شدن دیواره چاه توسط سیال حفاری و یوا نفووذ سویال    می

بور انودازه    LWDلی وجود دارند، در روش پیمایی کابهای چاهحفاری به سازند که در روش
پیمایی نواحی دارای هیودرات  های چاهگذارند. در بیشتر پروژهها خیلی کمتر تاثیر میگیری

. این [13]استفاده شده است  LWDها از ابزار گیری از الیهگازی در درون دریا قبل از مغزه
گیوری بسویار   هوای مغوزه  ها و شیوهگیری به روشپیمایی قبل از عملیات مغزهاطالعات چاه
درون چاهی بور حسوب زموان در     هایهمچنین به کنترل داده LWDکند. روش کمک می

انجامد نیز حین حفاری که به شناسایی مشکالت حفاری در نواحی شامل هیدرات گازی می
دهود  های گذشته در نواحی هیدراتی نشان میکند. نتایج به دست آمده از حفاریکمک می

نترل که مشکالت مربوط به حفاری در این نواحی با کنترل دقیق پارامترهای حفاری قابل ک
است. با این وجود، احتمال جریان ناگهانی گاز آزاد به درون چاه همچنان وجود دارد و یکی 

شناسایی نواحی دارای هیدرات گازی ، گاز آزاد و آب  LWDهای مهم در عملیات از نگرانی
-باشد. همچنین به دلیل اندازه گیری حین حفاری در الیوه آزاد که امکان جریان دارند، می

توان قبل از هرگونوه  ی هیدرات گازی و زمان ندادن به هیدرات برای ناپایداری، میهای حاو
تغییر در سیستم بستر هیدرات مشخصات آنرا دریافت کرد که نسبت بوه روش کوابلی یوک    

 .[13]باشد مزیت مهم می
 
 پيمایی برای شناسایی هيدرات گازیهای چاهروش. 3 -7
 نمودار تخلخل. 1 – 3 – 7
باشود. نووع شوبکه    تخلخل یک پارامتر مهم در شناسایی ناحیوه تشوکیل هیودرات موی       

متخلخل، نحوه قرارگیری وتوزیع فضاهای متخلخل، پروفایل تخلخل و تراوایی، منجر بوه  
بینی تراوایی و تخلخل رسووبات  شود. پیششناسایی مسیر مهاجرت و حرکت سیاالت می

 کند. های مختلف و تشخیص نواحی تشکیل هیدرات کمک میبه شناسایی لیتولوژی

انتشوار نووترون در کنوار نمودارهوای چگوالی تخموین       نمودار تخلخل نوترون از طریق    
 . [3]کند دقیقی از میزان تخلخل محیط فراهم می

و نمودار صوتی به دسوت   NMRهای الکترومغناطیسی، نمودار تخلخل از تحلیل نمودار   
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آیند. اندازه گیری تخلخل برای تحلیل و بررسی سایر نمودارها الزم است زیورا حضوور   می
تخلخل روابط تخلخل و عمق موجود در رسوبات فاقد حضور هیدرات هیدرات در فضای م
گازی پراکندگی متنوعی در ساختار متخلخل رسوبات  دهد. هیدراترا به شدت تغییر می
تواند تاثیرات مختلفی بر میزان تخلخل داشته باشد. به منظور بررسوی  دارد، و بنابراین می

انواع مختلف نمودارها به منظور تعیین دقیق  این تاثیرات، مقادیر تخلخل محاسبه شده از
 . [3] شوندمیزان تخلخل محیط با هم ترکیب و بررسی می

نمودار نوترون میزان جذب نوترون در سازند که با میزان هیودروژن موجوود در سوازند       
کند. در جایی که میوزان هیودروژن زیواد باشود، تعوداد      گیری میشود، رااندازهکنترل می
-شوند، که باعث کاهش سرعت برگشت نوترون ها و اندازهها جذب میترونبیشتری از نو

کند که مقادیر هیودروژن در  شود. این روش فرض میگیری مقادیر زیاد برای تخلخل می
توانود بور مقوادیر ایون روش تواثیر      باشند. لیتولوژی سازند موی فضای متخلخل سازند می

تاثیر هیودروژن موجوود در آب هموزاد در رسووبات     ها معموال تحت گیریبگذارد، و اندازه
گیرد. در صورت دستر  بودن، مقودار ر  محاسوبه شوده از طریوق     حاوی ر  قرار می

توان بورای جداسوازی میوزان آب آزاد و آب هموزاد در نمودارهوا      های مغزه را میآزمایش
 استفاده کرد. 

موجود در سازند که به صوورت   باشد که میزان الکتروننمودار دیگر، نمودار چگالی می   
کنود. بوا در دسوتر     گیوری موی  مستقیمی با میزان چگالی سازند مرتبط است را انودازه 

داشتن مقدار چگالی ماتریکس سازند، مقدار تخلخل سازند از نمودار چگالی سوازند قابول   
 هوا بوه  گیریمحاسبه است. با ترکیب نمودارهای نوترون و چگالی، میزان حساسیت اندازه

        آب همزاد و چگالی ساند کاهش یافته و دقوت محاسوبه میوزان تخلخول سوازند افوزایش       
 باشدگرم بر سانتی متر مکعب می 11/2یابد. چگالی هیدرات گازی متان تقریبا برابر با می

و مقدار هیدروژن آن کمی از آب باالتر است، بنابراین هیا کدام از نمودارهوای نووترون و   
انند به تنهایی و با وضوح تغییور ناشوی از جوایگزینی هیودرات بوا آب را در      توچگالی نمی

 . [3]فضای متخلخل شناسایی کنند 
 
 نمودار گاما. 2 – 3 – 7

از نمودار گاما به منظور مشخص سازی نوع لیتولوژی نواحی شوامل هیودرات گوازی و       
شود. به طور کلی نواحی مستعد تشکیل هیدرات گازی از جونس  سایر نواحی استفاده می
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باشند. نمودار گاما در نواحی شامل ماسه مقوادیر کموی را نشوان    رسوبات ماسه سنگی می
یابد. در نواحی رسی فقط دهد.، اما در نواحی شامل ر  مقادیر نمودار گاما افزایش میمی

هوای  شکیل هیدرات گوازی در شوکاف  هایی که شکاف وجود داشته باشد امکان تدر مکان
هوای رسوی   وجود ندارد اما در صورت عدم وجود شکاف، معموال هیودرات گوازی در الیوه   

مربووط   11پیمایی حاصل از چاه های چاهشود. به عنوان نمونه شکل زیر دادهتشکیل نمی
ق دهد. در این چاه هیدرات گازی در دو ناحیه به عمو هند را نمایش می NGHPبه پروژه 
متری از بستر دریوا شناسوایی شوده     152تا  52متری از بستر دریا و عمق  181تا  112

متری از بستر دریا مقدار نمودار گاما افزایش یافته است کوه   181تا  112است. در عمق 
باشود.  هوا موی  هوای موجوود در ر   دهنده حضور هیودرات گوازی در میوان شوکاف    نشان

ادیر نسبتا باالی نمودار گاما ثبت شده اسوت کوه   متری مق 152تا  52همچنین در عمق 
ها و نواحی شیلی در میان رسوبات ماسه سنگی حاوی دهنده حضور الیهاین موضوع نشان
 باشد. هیدرات گازی می
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 نواحی شامل هیدرات گازی

 

 

 

 

 

 

 هند NGHPپروژه  11پیمایی مربوط به چاه شماره  نمودارهای چاه1 - 7شکل 
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 Gmma-Gamma Densityنمودارهای . 3 – 3 – 7

شود این نمودارها به هایی که در مخازن عادی و هیدرات گازی انجام میپیماییدر چاه   
 Iشوند. چگالی یک هیدرات گازی متان نووع  گیری تخلخل رسوبات رانده میمنظور اندازه
گیری چگوالی، مقودار   نمودارهای اندازهباشد. در گرم بر سانتی متر مکعب می 231برابر با 

 :[14]آید تخلخل از رابطه زیر به دست می
 

(1) ma b
D

ma w

 


 





 

که در آن 
ma     ،مقدار چگالی ماتریکس سنگ بر حسب گرم بر سوانتی متور مکعوب

w 
چگالی آب و 

b    باشود. بورای محاسوبه    چگالی کلی سازند به دست آموده از نموودار موی
تخلخل در یک سنگ شامل هیدرات گازی یک معادله بهبوود یافتوه بورای سیسوتم سوه      

 :[14]شود ماتریکس سنگ به صورت زیر استفاده می-هیدرات-جزئی آب
 

(1) (1 )

(1 ) (1 )

b ma

w h h h ma

b ma w h h h

C C

C C

 


  

      




  

    

 

مقودار چگوالی سوه     1 – 4شوکل  باشد. در مقدار اشباع هیدرات گازی می Chکه در آن 
چگالی در یک منطقه رسوبی دریایی رسم شده است. این جزئی برای تمام حاالت مختلف 

گیری دهد که هیدرات گازی تاثیر اندکی بر میزان تخلخل حاصل از اندازهشکل نشان می
گیری کرد. اگر مقودار چگوالی هیودرات    توان اندازهچگالی دارد اما این میزان اندک را می

-باشد مشخص باشد، آنگاه میگرم بر سانتی متر مکعب می 1/2گازی که معموال در حد 

 . [14]( به دست آورد 1) توان مقدار تخلخل آن را از رابطه
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 (( 1نمودار معادله مربوط به چگالی سه جزیی )معادله ) 2 - 7شکل 

 [14]برای حاالت مختلف چگالی و اشباع هیدرات گازی موجود در رسوبات دریایی 
 

7 – 3- 7 . Neutron-Porosity 

ها استفاده گیری تخلخل آناین نمودارها به منظور شناسایی سازندهای متخلخل و اندازه   
معیواری از  ها را که شوند. این نمودارها مقدار هیدروژن موجود در فضای متخلخل سنگمی

کننود. بور اسوا     گیری موی باشد، اندازهمیزان حضور آب،  هیدروکربن و هیدرات گازی می
( و سایر موواد حاضور در فضوای متخلخول تصوحیحی بورای حضوور        HIشاخص هیدروژن )

هیدرات گازی در این نوع نمودارها پیشنهاد شده اسوت. شواخص هیودروژن بورای مقایسوه      
شوود. شواخص هیودروژن    مختلف یک مخزن اسوتفاده موی  میزان غلظت هیدروژن در نقاط 

نسبت میزان هیدروژن موجود درهرسانتی متر مکعوب از یوک مواده بوه میوزان هیودروژن       
اتوم هیودروژن در هور سوانتی      181/1×1211موجود در یک سانتی متر مکعب آب خالص )

باشود.  مترمکعب آب( است. بنابراین مقدار شاخص هیدروژن در آب خالص برابر با یوک موی  
 284/1×1211بیشترین مقدار اتم هیدروژن در یک سانتی متر مکعب هیدرات متوان برابور   

شود که بسیار به آب خالص می251/1باشد که میزان شاخص هیدروژن برای آن برابر با می
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نزدیک است. با توجه به اینکه مقدار شاخص هیدروژن بورای آب خوالص و هیودرات متوان     
کوه   Neutron-Porosityهای نمودارهوای  گیرییجه گرفت که اندازهتوان نتیکسان است می
کننود. اموا تواثیر    شوند، در حضور هیدرات گازی خیلی تغییر نموی کالیبره میبا آب خالص 

گیوری تواثیر حضوور    تر کرد. برای انودازه توان ملمو حضور هیدرات در این نمودارها را می
 .[15]شود زیر استفاده میهیدرات گازی در این نمودارها از رابطه 

 
(3) ( )N h h w wHI C HI S   

ایندکس هیودروژن   HIwایندکس هیدروژن مربوط به هیدرات گازی و  HIhکه در آن    
تخلخول بوا فورض اینکوه تموام      معادلوه بواال بورای تموام شورایط        باشد.مربوط به آب می

باشود در  موی  251/1هیدروکربن موجود در مخزن هیدرات گازی بوا شواخص هیودروژن    
رسم شده است. همانگونه که در این شکل مشخص است هیدرات گازی نووع   3- 4شکل 

I نمودار  هایگیریتاثیر کمی بر اندازهNeutron-Porosity  .دارد 
 

 

 (3نمودار مربوط به میزان شاخص هیدروزن در معادله ) 3 - 7شکل 
 [15]برای حاالت مختلف تخلخل و اشباع هیدرات گازی 
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 نمودار مقاومت الکتریکی. 6 – 3 – 7
رابطه بین مقاومت الکتریکی سنگ و سیاالت موجود در فضای متخلخل آن در کارهای    

ایون مطالعوات رابطوه بوین تخلخول،      است. از میدانی و آزمایشگاهی بسیاری بررسی شده
مقاومت الکتریکی سیاالت و مقاومت الکتریکی سنگ به دست آمده است. رابطه آرچی که 

شود، از روابط بوه  ماتریکس استفاده می-نفت-گاز-برای محاسبه اشباع آب در سیستم آب
 دست آمده از این مطالعات است. هیدرات گازی که همانند گاز و نفوت بوه عنووان عوایق    

های مقاومت الکتریکی قابل شناسایی اسوت و از روابوط و   کند، در نمودارجریان عمل می
 توان اشباع آن را به دست آورد. محاسبات مربوط به مقاومت الکتریکی می

دهود.  حضور هیدرات گازی )در شکل یخی( مقاومت الکتریکوی ناحیوه را افوزایش موی       
یکی رسوبات را در مقایسه با رسوبات شامل حضور هیدرات )در شکل یخی( مقاومت الکتر

-برابر و در مقایسه با رسوبات شامل آب شور تا حد بیشتری افزایش می 52آب خالص تا 

هوای  گیوری های بدون هدایت الکتریکی )روغنی، آب شویرین و هووا( انودازه   دهد. در گل
یودان مغناطیسوی   های دو قطبوی بوا ایجواد م   نمودار مقاومت الکتریکی با استفاده از آرایه
های ثانویه القوایی در  ها جریانگیرند. این میداندامنه متغیر باال به عنوان منبع انجام می

ها به قابلیوت گوذردهی و رسوانایی محویط     آورند که قدرت این جریانسازند به وجود می
-شوند و امکوان پویش  های ثانویه القایی از طریق سیم پیا ضبط میبستگی دارد. جریان

کننود. اگور سویگنال    بینی مقاومت الکتریکی سازند را با استفاده از قانون اهم فوراهم موی  
-ها فراهم میگیریارسالی دارای دامنه باالیی باشد، دقت عمودی چند متر را برای اندازه

 کند.
گیری میزان اشوباع هیودرات گوازی از طریوق نموودار      مطالعات مختلفی در مورد اندازه   

یکی انجام شده است. مقدار مقاومت الکتریکی سنگ اشباع شده با آب که با مقاومت الکتر
Ro [15]شود از طریق رابطه آرچی به صورت زیر قابل محاسبه است نمایش داده می: 
 

(4) 0
w

m

aR
R


 

که    
wR  ،مقاومت الکتریکی آب خالصa ،m های آرچوی و  ثابت    تخلخول را نشوان

های معادله آرچی که به نوع ارتباط بین رسوبات و هیدرات گوازی بسوتگی   دهد. ثابتمی

بر  ( نمودار لگاریتم 4توان به صورت تجربی به دست آورد.بر اسا  معادله )دارند را می
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 است. mخط مستقیمی با شیب  Roحسب لگاریتم 

ها معادله دیگری پیشنهاد شده است که بورای رسووبات   برای به دست آوردن این ثابت   

نزدیک بستر دریا که دارای تخلخول بواال و جورشودگی بسویار پوایینی هسوتند، کواربرد        

برای رسوبات با جورشدگی ضعیف موجوود در بسوتر دریوا بسویار      mبیشتری دارد. مقدار 

 باشد. تر میکمتر از رسوبات با جورشدگی باال در اعماق پایین

مقدار اشباع آب سازند با استفاده از اطالعات نمودار مقاومت الکتریکی و معادله آرچوی     

 شود:به صورت زیر محاسبه می

(5) 1/( ) nw
w m

t

aR
S

R
 

مقاوموت الکتریکوی سوازند حواوی هیودرات گوازی و یوا         Rtیوک مقودار ثابوت و     nکه    
)برای سنگ با  115/1که به لیتولوژی سنگ بستگی دارد بین  nهیدروکربن است. مقدار 
کنود و معمووال   )برای سنگ با جورشودگی زیواد( تغییور موی     1111/1جورشدگی کم( تا 
 دارد.  1381/1مقداری برابر با 

برای رسوبات حاوی هیدرات گازی معموال از مقدار میانگین این پارامتر  nمقدار پارامتر    
شود. اسپانگنبرگ نشان داد کوه ایون پوارامتر بوه     مختلف محاسبه می هایبرای لیتولوژی

توزیع اندازه ذرات، اشباع هیدرات و توزیع هیدرات گازی در فضای متخلخل وابسته است. 
تووان بورای تموام    دهد که یک مقودار ثابوت و معینوی را نموی    این نتیجه گیری نشان می

 در نظر گرفت. های حاوی هیدرات گازی برای این پارامتر محیط
توان از طریق رابطه آرپ برای حالتی کوه  ( را نیز میRwمقاومت الکتریکی آب خالص )   

 شوری و دمای سازند مشخص باشند، را به صورت زیر محاسبه نمود:
 

(1) 1 1
2

2

( 7)

( 7)

w
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که در آن    
2wR  1وwR  مقادیر مقاومت الکتریکی آب در دماهایT1 و  T1    بور حسوب
 باشند. فارنهایت می

توان ضریب تصحیحی را برای در نظر با استفاده از روابط مختلف مربوط به رسوبات می   
گرفتن تاثیر رسوبات در روابط محاسوبه اشوباع و مقاموت در نظور گرفوت. در یوک روش       

شود. در رابطه آرچی تابعی از مقدار ر  موجود در رسوبات می m  و aمقادیر پارامترهای 
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در این روابط با حضور ر  در رسوبات و با در نظر گرفتن مقاومت الکتریکوی سوازند، بوا    
یابد. بنابراین تاثیر کاهش می mافزایش و مقدار پارامتر  aافزایش میزان ر  مقدارپارامتر 

 ن با رابطه زیر نشان داد:تواای را میهای ماسهحضور ر  در سنگ
 

(1) 
(1 )1 1 1

c
cm

o c w c w

C
Q

R a R R FR



 


    

 

cmمقدار ضریب سوازند بورای ر  خوالص اسوت )     Fکه در آن    

cF a 
 ،)

ca  وcm 
Cپارامترهوای آرچوی بورای ر  خوالص،     

جوز حجموی ر  در مواتریکس سوونگ،     
cR 

مقاومت الکتریکی ر  و 
cQ        مقدار گذردهی مووثر ر  اسوت کوه از طریوق رابطوه زیور

 :[15]شود محاسبه می

(8) ( )cm mm

c
c

c w

a a
Q

a aR

  


 

 شود:مقدار اشباع آب نیز از طریق رابطه زیر محاسبه می

(1) 
1/

(1 ) /
c
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باشود معادلوه بواال بوه     موی  Qc=2و  m=mcو  a=acباید توجه داشت که در حالتی کوه     
 شود:شود و اشباع هیدرات از طریق رابطه زیر محاسبه می( تبدیل می5معادله )

(12) 1h wC S  

بایود خطوی    Roو لگواریتم   برای اینکه این روش موثر واقع شود رابطه بین لگواریتم     
باشد. برای حاالتی که مقاومت الکتریکی آب همزاد با مقاومت الکتریکی ر  تفاوت قابل 
توجهی دارند، تاثیر ر  بر مقدار مقاومت الکتریکی بسیار قابل توجه است. برای به دست 
آوردن مقادیر دقیق اشباع هیدرات گازی، مقدار مقاومت الکتریکی ر  رسانا باید تصحیح 

به طور کلی روابط باال برای محاسبه مقاوموت الکتریکوی ر  زموانی قابول کواربرد      شود. 
 :[15]هستند که شرایط زیر برقرار باشد 
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(11) 
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پوروژه هیودرات گوازی     812/881نمودار مربوط به نمودار مقاوموت الکتریکوی ناحیوه       
ODP  نمایش داده شده است. مطابق این شکل مقدار مقاومت الکتریکوی   4- 4شکل در
یابد. از متر افزایش می 132اهم متر در عمق  3/1متر به مقدار  12اهم متر در عمق  1از 

متور(، مقودار مقاوموت     115ن قورار دارد )عموق   در آ BSRمتر تا عمقی که  132عمق 
مقدار مقاومت الکتریکوی بوه    BSRباشد. در زیر اهم متر می 1/1الکتریکی تقریبا برابر با 

 132یابد. افزایش ناگهانی مقدار مقاومت الکتریکی در عمق اهم متر کاهش می 8/1مقدار 
باشد. به دلیل کواهش  میمتر به دلیل حضور رسوبات حاوی هیدرات گازی در این ناحیه 

، مقادیرمقاوموت  BSRهوای زیور   شوری آب موجود درفضای متخلخل رسوبات در عموق 
الکتریکی در این ناحیه از مقادیر مقاومت الکتریکی در نواحی از چاه که هیدرات گازی در 

بوا افوزایش    BSRآن حضور ندارد، باالتر است. مقادیر مقاومت الکتریکی در زیور ناحیوه   
بوه   BSRیابند، اما مقدار مقاومت الکتریکوی در عبوور از نوواحی بواالی     عمق کاهش می

یابود )کواهش ناگهوانی مقودار مقاوموت      نواحی پایین آن به صورت ناگهانی کواهش نموی  
افتد(. دلیل به نواحی پایین آن معموال اتفاق می BSRالکتریکی در عبور از نواحی باالی 

تواند به دلیل حضور گواز آزاد  ر مقاومت الکتریکی در این ناحیه نمیکاهش تدریجی مقدا
 1دارای غلظوت کمتور از    BSRدر آن باشد، زیرا مقدار گاز آزاد موجوود در زیور ناحیوه    

درصد است که تاثیر چندانی در میزان مقاومت الکتریکی ندارد. دلیل این کاهش تدریجی 
حفاری با دمای پایین باعث شده اسوت کوه    توان به این شکل توضیح داد که سیالرا می

به هیدرات تبدیل  BSRهای زیر بخشی از گاز آزاد موجود در ناحیه اطراف چاه در عمق
درجوه سوانتی    3شود. سرعت گردش سیال در این چاه به حدی بود که دمای چاه را در 

برابر با  BSRگراد نگه دارد. چند ساعت پس از توقف گردش سیال حفاری، دما در ناحیه 
درجه سانتی گراد بود. به عبارت دیگر افت فشار اطراف چاه باعوث حرکوت مقوداری از     1

گاز آزاد به سمت دیواره چاه و تشکیل هیدرات گازی در نواحی نزدیک به دیواره چاه شده 
است. به منظور به دست آوردن نمودار مقاومت الکتریکی که تنها تحت اثر سیال موجوود  

باید نمودارگیری تا اعماقی که در آنجا گاز آزاد و هیدرات حضور ندارند،  در رسوبات باشد
متور زیور ناحیوه     32ادامه پیدا کند که متاسفانه در این ناحیه تنها نمودارگیری تا عموق  

BSR  .ادامه پیدا کرده است 
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 ODP [11]پروژه هیدرات گازی  812/881مقاومت الکتریکی ناحیه نمودار  7 - 7شکل 

هوای حفور   های مقاومت الکتریکی و گاما را برای یکی از چاهنمودار نمودار  5- 4شکل    
دهد. نمودار مقاومت الکتریکی در این ژاپن را نمایش می Nankai Troughشده در ناحیه 
متر زیر بستر  112تا  151و ناحیه بین اعماق  138،  111دهد که در عمق چاه نشان می

شود. برای ایون چواه مقودار    الکتریکی با افزایش قابل توجه مواجه میدریا مقدار مقاومت 
هوای مقاوموت   درصد از طریوق نموودار   82تا  42اشباع هیدرات گازی در این اعماق بین 

 الکتریکی به دست آمد. 
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 [11]در ژاپن  Nankai Troughنمودار گاما و مقاومت الکتریکی مربوط به ناحیه  6 - 7شکل 

 نمودار دی الکتریک. 5 – 3 – 7

های قطبی مشخصی دارنود. بوا   هیدرات گازی و سیال موجود در فضای متخلخل ویژگی  
کنود و بوا درنظور    در نظر گفتن هدایت الکتریکی، هیدرات گازی مشابه رسوبات رفتار می

-خواص در الکتریکی و قطبی، هیدرات گازی رفتاری مشابه آب از خود نشان موی  گرفتن

دهد. به منظور به دست آوردن پاسخ الکترومغناطیسی سازند حواوی هیودرات گوازی بوه     
پیموایی حوین حفواری در    ابزاری با فرکانس باال نیاز اسوت. ابوزار الکترومغناطیسوی چواه    

ها این است که هدایت الکتریکی را در هدف آنکنند و مگاهرتز عمل می 1فرکانس پایین 
مخصوصی که  Wirelineگیری کند. به این منظور ابزار ترین تاثیر خواص قطبی اندازهکم

کند، باید مورد استفاده قورار گیورد.   گیگا هرتز عمل می 1/1های باال تا حدود در فرکانس
های با وضوح بواال  گیرنده در بازهمدت زمان رسیدن موج الکترومغناطیسی از فرستنده به 

-گیری موی سانتی متر( اندازه 5/1تا  5/1سانتی متر( و نفوذ پایین در سازند ) 5تر از )کم

های جمع آوری شده با میزان نفوذ پایین در سازند، به تغییرات اشباع هیدرات شود. داده
 دهند. در ناحیه نزدیک به دیواره چاه حساسیت بیشتری نشان می

-رابطه مکس ول به خوبی حرکت امواج الکترومغناطیسی را در یک محیط توصیف می   

کند. در مقیا  ماکروسکوپیک و با فرض یک محیط همگن، خواص مغناطیسی محیط را 

 افزایش مقدار نمودار مقاومت الکتریکی
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توان با استفاده از ثابت دی الکتریک، تراوایی و قابلیت عبووردهی مغناطیسوی کوه بوه     می
ار سازند وابسته هستند، توصیف کورد. در نوواحی   فرکانس موج در حال انتشار و دما و فش

شامل هیدرات گازی امواج الکترومغناطیس مشابه امواج صوتی با سورعت بیشوتر و زموان    
کنند. بنابراین از ابزارهای مربووط بوه   کمتری نسبت به رسوبات حاوی آب انتشار پیدا می

گیوری اشوباع   اندازه امواج الکترومغناطیسی برای تحلیل و بررسی حضور هیدرات گازی و
توان استفاده کرد. معموال اطالعات به دست آمده از ابزارهای دی الکتریک دارای ها میآن

 . [15]دقت باالتری هستند 
 

 نمودار صوتی. 4 – 3 – 7
کنند. گیری میرا در یک محیط اندازه Pو  Sامروزه اکثر ابزارهای صوتی، سرعت امواج    

حرکت این امواج در یک محیط هیدروکربنی بوا پارامترهوای گونواگونی هماننود چگوالی      
-شود. در بیشتر مطالعات مربوط به نموودار سنگ، تخلخل و اشباع هیدروکربن کنترل می

در سراسر مخزن به سرعت امواج در  Pهای صوتی، با استفاده از رابطه وایلی سرعت امواج 
شوند. همچنین با استفاده ماتریکس سنگ و سیال برای محاسبه میزان تخلخل مرتبط می

 توان میزان اشباع هیدرات گازی در رسوبات را تخمین زد. های نمودار صوتی میاز داده
و سوختی  پوذیری  های رسوبی با هیدرات گازی باعث افزایش توراکم سیمان شدگی دانه   

شود. حضور گوازآزاد  ها می( درون آنSو  Pرسوبات و افزایش سرعت امواج صوتی )امواج 
    بوا حضوور گواز آزاد     S. سرعت اموواج  [11]دهد را کاهش می Pدر رسوبات سرعت امواج 

ای بوا اسوتفاده از اکتشواف لورزه     Pو  Sگیری سرعت اموواج  کند. اندازهتغییر چندانی نمی
پیمایی باعث به دست چاههای و نمودار  (Vertical Seismic Profiling (VSP)عمودی )

-بینی اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد موجود در رسوبات میآوردن نسبت پواسون و پیش

واقع در اقیوانو  شومالی    Blake Ridgeدر نواحی  Pو  Sامواج  گیری سرعتشود. اندازه
را نشوان داد. همچنوین    Sو تغییور در سورعت اموواج     Pافزایش قابل توجه سرعت امواج 

در ناحیه گاز آزاد زیرین به شدت کاهش پیدا کرد. همچنین سرعت امواج  Pامواج  سرعت
S  (.1 - 4شکل )در ناحیه گاز آزاد تغییر زیادی را نشان نداد 
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در ناحیه هیدرات گازی بوه   P. سرعت امواج Blake Ridgeدر ناحیه  Sو  Pسرعت امواج  1 - 4شکل 
در ناحیه گواز آزاد تغییور    Sشدت افزایش و در ناحیه گاز آزاد به شدت کاهش یافته است. سرعت امواج 

   [.3]چندانی نکرده است 

هوای صووتی بوه دو روش انجوام     تخمین نواحی حضور هیدرات گازی با استفاده از داده   
شوود و در  های صوتی استفاده موی ه روششود. در روش اول از روابط تجربی مربوط بمی

-های صوتی برای پیش بینی مستقیم اشباع هیدرات گازی استفاده میروش دوم از مدل

تووان از طریوق روابوط و    شود. سرعت امواج صوتی در نواحی شامل هیدرات گازی را موی 
ه هایی نیز وجوود دارد کو  ها و تئوریمعادالت صوتی خاصی به دست آورد. همچنین مدل

بینوی کورد. در   ها خواص صوتی نواحی شامل هیدرات گازی را پویش توان از طریق آنمی
هوای رسووبات بوه هوم     ها میزان اشباع هیدرات گوازی از طریوق ویژگوی   یکی از این مدل

بینوی اشوباع هیودرات    شود. برای پیشپیوسته ناحیه شامل هیدرات گازی پیش بینی می
    از ترکیووب دو موودل پووراکنش چنوودفازی موووج و موودل  Blake Ridgeگووازی در ناحیووه 

سیمان شدگی استفاده شد. دو مدل بسیار پر کاربرد برای تخمین اشباع هیودرات گوازی   
 . [15]باشد در نواحی شامل هیدرات گازی تئوری محیط موثر و مدل سه فازی بیوت می
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همچنین چند مدل میکرومکانیکال در مقیا  فضاهای متخلخل برای تحلیول حضوور      
هوا بور حضوور هیودرات گوازی در فضواهای       اند. بیشتر این مودل هیدرات گازی ارائه شده

ها که باعث افزایش سوختی رسووبات   متخلخل رسوبات و نواحی متخلخل بین تما  دانه
 Nankaiهای صوتی حاصل از حفاری یک چواه در ناحیوه   داده. کنندشوند، تاکید میمی

Trough     در ژاپن نشان داد که هیدرات گازی فضاهای متخلخل بوین رسووبات را اشوغال
کننده بارها و نیروهای بیرونی در ساختار رسوبات عمل کند و به عنوان یک جز تحملمی
در کانوادا و ناحیوه    Mallikهوای حفواری شوده در ناحیوه     کند. نتایج مشابهی از چواه می

Mount Elbert  .در آالسکا به دست آمدند 
به عنوان مثال در اینجا با فرض اینکه هیدرات گازی به عنوان یک جوز تحمول کننوده       

توان برای محاسبه اشباع کند، مدل سه فازی بیوت را مینیروهای بیرونی و بارها عمل می
در ناحیه شامل هیودرات گوازی در ایون     Pو  Sهیدرات گازی استفاده کرد. سرعت امواج 
 :[15]شوند مدل با استفاده از روابط زیر محاسبه می

(11) 
4

3
p

b

k
V






 

(13) 
s

b

V



 

های بالک و برشی ناحیه شامل هیودرات گوازی،   مدول و  kکه در آن    
b   چگوالی

( و نمودار چگالی نوترون به دسوت  1کلی ناحیه شامل هیدرات گازی است که با معادله )

 شوند:آید. مقادیر از روابط زیر محاسبه میمی

(14) 2(1 )ma p p avk K K    

(15) (1 )ma s    

 که در آن:

(11) (1 )

(1 )

as
p
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as
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پارامتر مربوط به جورشدگی،  که در آن    
p  بوایوت بورای سورعت     ضوریبVp ،s 

1تخلخوول ظوواهری،   Vs ،asضووریب بووایوت بوورای سوورعت    2

1










 ،

h hC  و

as w h    2311باشد. برای مدل سازی ناحیه شامل هیدرات گوازی مقودار   می=
پیشنهاد شده است. 

maK،wK  وhK  هوای مواتریکس، آب و   به ترتیب مدول بالک دانوه
هیدرات گازی هستند، و 

maباشد. اگر هیدرات های ماتریکس میمقدار مدول برشی دانه
گازی در فضای متخلخل وجود نداشته باشد، تخلخل ظاهری 

as     بوا مقودار تخلخول 
. روشی که در معادالت باال برای محاسبه سرعت امواج و اشوباع هیودرات   برابر خواهد شد

 معروف است.  1گازی به آن اشاره شد به روش سه فازی بایوت
به منظور محاسبه اشباع هیدرات گازی با استفاده از روابوط بواال بایود از روش تکورار و        

را  Shخطا استفاده شود. برای این منظور ابتدا میزان اشباع هیدرات گازی یعنوی پوارامتر   
را از رابطه   Chدهیم. و سپس مقدار تغییر می 2321های در بازه 1در هر عمق از صفر تا 

h hC S کنیم. سپس برای هر مقودار از  برای هر عمق محاسبه میCh    مقودار پوارامتر

h  ،w  وas  وابط ,را از ر
h hC  و

as w h    کنویم. الزم بوه   محاسبه می
-های چاه پیمایی اسوتفاده موی  یعنی تخلخل را از مقادیر نمودار ذکر است که پارامتر 

کنویم.  ( محاسوبه موی  11( و )11را از روابوط )  sو  pکنیم. سپس مقادیر پارامترهای 
( و 14را از روابوط )  و  kتووان مقوادیر   موی  sو  pسپس با مشخص شدن مقادیر 

کنویم. پوس از   ( محاسوبه موی  11را از معادلوه )  Vp( محاسبه نمود. در نهایت مقدار 15)
محاسوبه شوده را مشوخص     Vpبا استفاده از رابطه زیر خطای مقودار   Vpمحاسبه مقدار 

 کنیم:می

(18) , ,

,

100
p pred p act

p act

V V
Error

V


  

p,که در آن      predV   مقدار محاسبه شده و,p actV  مقدار حقیقی به دست آمده از نمودار
       در 1از صوفر توا    Chباشد. این فرآیند در هور عموق بورای هموه مقوادیر      چاه پیمایی می

شود و مقدار خطای به دست آمده برای تمام این مقوادیر بوا هوم    تکرار می 2321های بازه

                                                           
1. Three Phase Biot (TPE) 
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 Vpمحاسبه مقدار  که در آن کمترین خطا برای Chشود. در نهایت مقداری از مقایسه می
 گیریم. آید را به عنوان اشباع هیدرات گازی در نظر میبه دست می

روش دیگری که به مدل محیط موثر معروف است از روابط زیر برای محاسوبه غلطوت      
کنود. در ایون روش بورای محاسوبه     های سرعت استفاده موی هیدرات گازی از طریق داده

 :[18]شود از روابط زیر استفاده می shear (GHM)و  bulk (KHM)های موثر مدول
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و ضوریب پواسوون    shearدهنوده مودول   نشان vو  Gبرابر با فشار موثر،  Peffکه در آن    
 شود:باشد. مقدار فشار موثر از رابطه زیر محاسبه میمی 8-1یک عدد ثابت بین  nسنگ و 

(11) ( )eff b wP gh   

که در آن    
b

  ،برابر با دانسیته بالک
w  برابر با دانسیته آب وh     نشوان دهنوده عموق

 شود:باشد. همچنین ضریب پواسون نیز از رابطه زیر محاسبه میمی

(11) 1 3 2

2 3

K G

K G





 

 باشند. سنگ می shearهای بالک و به ترتیب مدول Gو  Kکه در آن 
های کمتر از تخلخل بحرانی )تخلخلبرای    

c  تخلخلی که هر چه مقدار آن به صوفر( )
ای خوارج شوده و بوه    شود، ماتریکس یک ماده متخلخل از حالت توزیع دانهنزدیک تر می

 shear (GDry)و  (KDry)های بالوک  شود( مقادیر مدولحالت صلب و ذره مانند نزدیک می
 :[18]شوند کل ساختار از رابطه زیر محاسبه می
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کول سواختار را    (GDry)و برشی  (KDry)های بالک پس از این مرحله باید مقادیر مدول   
محاسبه کنیم. برای محاسبه این پارامترها باید به مقدار تخلخل بحرانی کوه آن را بوا   

c 
شوود کوه در آن   دهیم، توجه کنیم. تخلخل بحرانی به مقدار تخلخلی گفته مینمایش می

ای خارج شده و به حالت صولب و  ای متخلخل از حالت توزیع دانهماتریکس یک ماده دانه
 شود. ذره مانند نزدیک می

های بیشتر از تخلخول بحرانوی )  برای تخلخل   
c  الوک  هوای ب ( مقوادیر مودول(KDry)  و

shear (GDry) شوند:کل ساختار از رابطه زیر محاسبه می 
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 shearو  (KSat)مقوادیر مودول بالوک     Kfدر حضور سیال با مقدار مدول بالک برابر بوا     

(GSat) [18]شود برای کل ساختار از روابط زیر محاسبه می: 
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(32) 
sat dryG G 

 شوند:از روابط زیر محاسبه می Sو  Pو در نهایت مقادیر سرعت امواج    
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در مواقعی که هیدرات گازی نیز درون ساختار حضور دارد، به صوورت کلوی دو فورض       
این است که هیدرات به صورت بخشوی از سواختار متخلخول    کلی وجود دارد. یک فرض 

 شود:شود که در این صورت مقدار مدول سیال از رابطه زیر محاسبه میظاهر می
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مودول آب   Kfمودول هیودرات و    Khنشان دهنده اشباع هیدرات گوازی،   Shکه در آن    
باشد که در ایون  به صورت بخشی از ساختار سنگ می باشد. اما در فرض دوم هیدراتمی

صورت باید مقدار اشباع هیدرات از مقدار تخلخل مورد استفاده در محاسبات بوه صوورت   
 :[18]زیر کسر گردد 

(34) 
hC   

باشد. در این فرض پس از محاسبه تخلخل جدید ادامه مقدار هیدرات گازی می Chکه در آن    
 شود.  بینی سرعت های امواج از طریق روابط ذکر شده در باال انجام میمحاسبات برای پیش

برای محاسبه اشباع هیدرات گازی با استفاده از این معادالت نیز باید از روش تکورار و     
خطا استفاده کنیم. برای این منظور ابتدا با داشتن دانسیته بالوک و دانسویته آب، مقودار    

 Peffکنیم. سپس بوا داشوتن مقودار    ( محاسبه می11را با استفاده از رابطه )  Peffپارامتر 
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کنیم. سپس مقدار تخلخل به ( محاسبه می12( و )11را از روابط ) GHMو  KHMمقادیر 
کنیم. دست آمده از نمودار چاه پیمایی در هر عمق را با مقدار تخلخل بحرانی مقایسه می

پیمایی در یوک عموق مشوخص از مقودار تخلخول      اگر مقدار تخلخل حاصل از نمودار چاه
( محاسوبه  14( و )13را از روابوط )  GDryو  KDryبحرانی کمتر باشد، مقادیر پارامترهوای  

پیمایی در یک عمق مشخص کنیم و  در صورتیکه مقدار تخلخل حاصل از نمودار چاه می
( و 11را از روابط ) GDryو  KDryاز مقدار تخلخل بحرانی بیشتر باشد، مقادیر پارامترهای 

( 11( و )11(، )14(، )13در روابوط )  کنیم. دقت شوود کوه پوارامتر    ( محاسبه می11)
و  KDryباشد. پس از محاسبه مقادیر همان مقدار تخلخل حاصل از نمودار چاه پیمایی می

GDry  باید از روش تکرار و خطا استفاده کنیم. به این منظور پارامترSh  را در هر عمق از
دهیم. با توجه به اینکه محاسبات مربوط بوه حضوور   تغییر می 2321های و در بازه 1تا  2

توان با دو روش مختلف انجام داد، در این قسمت هر روش بوه طوور   هیدرات گازی را می
 جداگانه توضیح داده خواهد شد. 

 را fK( مقدار پارامتر 33با استفاده از رابطه ) Shدر روش اول در هر مقدار مشخص از    
( محاسوبه کنویم.   11را با استفاده از رابطه ) satKکنیم. سپس مقدار پارامتر محاسبه می

استفاده شود. سپس  fKباید از پارامتر  fK( به جای پارامتر 11دقت شود که در رابطه )
 Vpکنیم. پس از محاسبه مقدار را محاسبه می Vp( مقدار سرعت 31با استفاده از رابطه )

( 18محاسوبه شوده را بوا اسوتفاده از رابطوه )      Vpبا استفاده از رابطه زیر خطوای مقودار   
هوای  در بوازه  1از صفر تا  Shکنیم. این فرآیند در هر عمق برای همه مقادیر محاسبه می

شود و مقدار خطای به دست آمده برای تمام این مقادیر بوا هوم مقایسوه    تکرار می 2321
بوه   Vpکه در آن کمترین خطوا بورای محاسوبه مقودار      Shشود. در نهایت مقداری از می

 گیریم. آید را به عنوان اشباع هیدرات گازی در نظر میدست می
را  بوا اسوتفاده از رابطوه     Chرامتر ، مقودار پوا  Shدر روش دوم در هر مقدار مشخص از    

h hC S کنیم. سپس مقدار پارامتر محاسبه می ( محاسبه 34را با استفاده از رابطه )
( محاسبه کنیم. دقت شود 11را با استفاده از رابطه ) satKکنیم. سپس مقدار پارامتر می

استفاده شود. همچنوین پوارامتر     باید از پارامتر  ( به جای پارامتر 11که در رابطه )
Kf     ( 31را نیز باید مقدار از مدول بالک آب استفاده کنیم. سوپس بوا اسوتفاده از رابطوه )

با استفاده از رابطه زیور   Vpکنیم. پس از محاسبه مقدار را محاسبه می Vpمقدار سرعت 
کنیم. این فرآینود  ( محاسبه می18محاسبه شده را با استفاده از رابطه ) Vpخطای مقدار 
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شوود و مقودار   تکرار موی  2321های در بازه 1از صفر تا  Shمقادیر در هر عمق برای همه 
شود. در نهایوت مقوداری از   خطای به دست آمده برای تمام این مقادیر با هم مقایسه می

Sh  که در آن کمترین خطا برای محاسبه مقدارVp آید را بوه عنووان اشوباع    به دست می
 گیریم. هیدرات گازی در نظر می

 

 NMRنمودارهای . 1 - 3 – 7

بسیار پیشورفت کورده اسوت. ابوزار      NMRپیمایی از طریق ابزار های اخیر چاهدر سال    
NMR های هیدروژن پاسوخ و واکونش نشوان    در ابتدا مشابه ابزار نوترون فقط به مولکول
از خواص الکترومغنواطیس هیودروژن بورای     NMRداد. اما بر خالف ابزار نوترون، ابزار می

کنود. در حضوور یوک    های مولکولی درون سیاالت سازند اسوتفاده موی  کنشتحلیل برهم
-گیوری موی  های هیدروژن در جهت میدان مغناطیسی جهتمیدان مغناطیسی قوی، اتم

شود. هنگامی کوه  نمایش داده می T1گیری با کنند. زمان الزم برای رسیدن به این جهت
رسوند  گیری نامنظم میهای هیدروژن به یک جهترود، اتممیدان مغناطیسی از بین می

بورای هیودروزن    T1شود. مدت زمان نمایش داده می T1که زمان الزم برای این حالت با 
-موجود در جامدات بسیار پایین است اما این زمان برای هیدروژن موجود در مایعات می

ها بستگی دارد، های آنلی ثانیه که به ویسکوزیته و برهم کنشها تا صدها میتواند بین ده
 2321تقریبا  Iطول بکشد. مقدار این زمان برای مولکول آب موجود در هیدرات گازی نوع 

میلی ثانیه است که این زمان با مقدار زمان مولکول آب موجود در سایر جامدات هماننود  
های آب موجود در برای مولکول T1ین زمان ماتریکس سنگ برابر است. به دلیل مقدار پای

دیوده نخواهنود شود و ابوزار      NMRهای هیدرات گازی، نواحی هیدرات گازی توسط داده
NMR   .ناحیه هیدرات گازی را به عنوان بخشی از ماتریکس سنگ در نظر خواهد گرفوت

بنابراین تخلخل محاسبه شده در ناحیه شامل هیودرات گوازی از مقودار واقعوی تخلخول      
را بوه عنووان    تر خواهد بود. با توجه به اینکه هیدرات جامد بوده و نمودار صوتی آنپایین

راین دقوت الزم را دارا نخواهود بوود و اگور مقودار دقیوق       بیند، بنابجزیی از ماتریکس می
گیری کنیم، آنگاه با مقایسه پیمایی دیگری همانند ابزار نوترون اندازهتخلخل را با ابزار چاه

توان اشوباع هیودرات   و ابزار نوترون می NMRمقادیر تخلخل محاسبه شده از طریق ابزار 
 . [13]گازی را محاسبه نمود 

و  NMR، برای پیش بینی اشباع هیدرات گازی از تخلخل حاصول از ابوزار   روش  در یک   
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، NMRشود. مقدار تخلخل محاسبه شده از الگ استفاده میابزار نوترون 
NMR  که برابر

 شود:باشد از رابطه زیر محاسبه میبا فضای متخلخل اشغال شده با آب یاهیدروکربن می
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 NMRچگالی هیودرات،   hچگالی ماتریکس،  maچگالی آب،  wکه در این روابط    
 Dو  hاشوباع هیودرات و    hCتخلخول،   NMR ،تخلخل بوه دسوت آموده از روش    

( تخلخل کلی 11پارامترهای محاسبه شده هستند. مقدار تخلخل محاسبه شده در رابطه )
باشود. مقودار   شده با آب و هیدرات گوازی موی  واقع فضای متخلخل اشباعباشد که در می

آیود بوه   و نوترون به دسوت موی   NMRهای اشباع هیدرات گازی که از روش ترکیب داده
و ابوزار   NMRهای ابوزار  گیریها و مدل مخزن بستگی ندارد و فقط به دقت اندازهپارامتر

تورین  ها از اشباع هیدرات گازی دقیقگیرینوترون وابسته است. بنابراین هر دو این اندازه
تواننود بوه عنووان    زند و مقادیر محاسبه شده از این روش موی مقادیر اشباع را تخمین می
ها مد نظر قرار های اشباع هیدرات گازی از طریق سایر روشگیریمبنا برای ارزیابی اندازه

. شکل زیر نمونه ای از اشباع هیدرات گازی محاسبه شده از طریق این روش [13]گیرند 
 دهد. را نمایش می Mount Elbertناحیه در 
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  Mount Elbertنمودار اشباع هیدرات محاسبه شده در منطقه  4 - 7شکل 

هایی برای شناسایی سایر خصوصیات مخوازن هیودرات   همچنین راه NMRهای نمودار   
مربوط به یک سوازند   T1کنند. همانگونه که قبال اشاره شد مقدار زمان گازی را فراهم می

-به خصوصیات مواد حاوی هیدروژن درون سنگ موجود در سازند بستگی دارد.  در روش

شود که به تعداد کوچکتری پنجره و بازه زمانی تقسیم می T1های استاندارد، مقدار زمان 
کند که به یک نوع خواص  را مشخص می T1هر بازه و پنجره زمانی نسبتی از مقدار زمان 

شود که مقودار آب موجوود   شود. این موجب میود در سنگ متخلخل مربوط میآب موج
در رسوبات و مقدار آب آزاد در مخازن هیدرات گازی را بتوان با دقت محاسبه نمود. نتایج 

 12در آالسکا و کانادا اشباع باالی آب آزاد )بوین   Mount Elbertبه دست آمده از ناحیه 
 . [13]ر هیدرات گازی در آنجا زیاد است را نشان داد درصد( در نواحی که مقدا 15تا 

باشود. بورای محاسوبه    ها میاندازه گیری مقدار تراوایی سنگ NMRهدف دیگر نمودار    
ها دو رابطه تجربی وجود دارد. نتوایج بوه دسوت آموده در     تراوایی درجا از طریق این داده

دهد که مقدار تراوایی در نواحی در آالسکا نشان می Mount Elbertناحیه کانادا و ناحیه 
ار باال بوده )در حدود چند دراسی( ولی در ای بسیهای ماسهفاقد هیدرات گازی در سنگ

 231توا   2321نواحی شامل هیدرات گازی مقدار تراوایی بسیار پوایین  بووده و در حودود    
تواند مقدار تراوایوی را  می NMRباشد. به طورکلی این اعتقاد که نمودار میلی دارسی می

دارد در صوورتیکه  بینوی کنود وجوود    در نواحی شامل هیدرات گازی با دقت باالیی پویش 



 های عمیق های گازی در آب ت هیدرا

 

13 

لحاظ گوردد،   NMRهیدرات به صورت جامد در نظر گرفته شود و جزیی از ماتریکس در 
 اما هنوز کار آزمایشگاهی برای بررسی این موضوع انجام نشده است. 

 

 های تصویرگرنمودار. 9 – 3 – 7
شناسایی هیودرات  پیمایی برای ها یکی از پارامترهای استاندارد در عملیات چاهاین نمودار  

و  FMSگازی هستند. در اکثر مواقع از ابزارهای تصویرگر میکروالکتریکی بوا کیفیوت بواال )   
FMI و همچنین ابزارهای تصویرگر )LWD (RABبرای شناسایی الیه )ها و های نازک، رگه
 گیرند. ها در رسوبات شامل هیدرات گازی مورد استفاده قرار میشکاف

       کننود. ایون ابوزار از    تصواویر بوا وضووح بواال از دیوواره چواه را فوراهم موی        ابزار تصوویرگر     
های دقیق نظیر هدایت الکتریکی، زمان عبور صوتی، چگوالی و سوایر پارامترهوا    گیریاندازه

کنند. به دلیل تفاوت در گذردهی الکتریکی هیودرات و سویاالت مخزنوی، ابوزار     استفاده می
ر شناسایی و تصویر توزیع هیدرات در سازند مورد استفاده قورار  تصویرگر الکتریکی به منظو

های زمین شناسی که دهانوه یوک چواه را قطوع     گیرد. شیب، روند، عرض و عمق پدیدهمی
گیری کرد. به عنوان نمونه شوکل  توان توسط ابزار تصویرگر شناسایی و اندازهکنند را میمی

دار تصویرگر و یک تصویر مربوط به مغوزه در  زیر یک تصویر الکتریکی به دست آمده از نمو
دهد. در هور دو تصوویر یوک شوکاف     واقع در ناحیه آالسکا را نشان می Malik 5L-38چاه 

شود. همچنین در این تصاویر یوک  تقریبا عمودی در یک الیه ضخیم دولومیتی مشاهده می
 شود. میباشد، مشاهده ناحیه با رنگ روشن که مربوط به حضور هیدرات گازی می
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 نمودار تصویرگر مربوط به نمونه مغزه  1 - 7شکل 
 واقع در آالسکا  Malik 5L-38به دست آمده از چاه 

 
برخی از اطالعات مربوط به نموودار تصوویرگر از دهانوه چواه را در      1 - 4شکل همچنین 
  1 - 4شوکل  دهود. تصواویر   واقع در خلیج مکزیوک نموایش موی    Green Canyonناحیه 

ها نسوبت بوه مقیوا  افقوی بوه      سانتی مترهستند و مقیا  عمودی آن 12دارای عرض 
هایی با شدت فشرده است. رسوبات شامل هیدرات گازی مقاومت الکتریکی باالیی در بازه

هایی با مقاوموت الکتریکوی و چگوالی بواال بوه      دهند. الیهچگالی یکنواخت و کم نشان می
 1 -4شوکل  . در از جنس کربناته فشرده با تخلخل پوایین هسوتند   احتمال زیاد رسوباتی

های مشخص مقدار مقاومت الکتریکی باالی رسوبات شامل هیدرات گوازی  از ویژگی یکی
فوت است. همچنین در این چواه یوک الیوه ضوخیم از      1452تا  1352های بین در عمق
فووت و   112فووت توا    132های پرشده از هیدرات گازی در رسوبات رسی از عمق شکاف

فوتی وجود دارد. در تصاویر مقاومت الکتریکیوی،   1141تا  1115یک الیه باریک از عمق 
های شامل هیدرات گازی به شوکل سینوسوی وجوود دارنود. در عموق و قعور ایون        شکاف

شووند. ایون بوه دلیول وجوود      های روشن ایجواد موی  های سینوسی رگهمقاومت الکتریکی
 . [14]باشد لکتریکی شامل هیدرات گازی میمسیرهای مانع جریان ا
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 (bمربوط به پروزه خلیج مکزیک، ) LWD( تصاویر الکتریکی a) 9 - 7شکل 
 [14]مقاومت الکتریکی در پروژه خلیج مکزیک  LWDهای کابلی و نمودار 

 

تغییر سینوسی نمودار مقاومت الکتریکی 

هیدرات در شکاف نشان دهنده حضور 

 های سازند می

افزایش ناگهانی نمودار مقاومت 

الکتریکی نشان دهنده حضور هیدرات 

 باشددر رسوبات سازند می
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 بررسی برخی از نمودارهای برداشت شده در نواحی حاوی هيدرات گازی. 7 – 7
نمودارهای گاما، مقاومت الکتریکوی و کوالیپر در چواهی حواوی     ای از نمونه 12-4شکل    

دهد. ستون اول در این شکل، نشان دهنده نمودار کالیپر، گاموا و  هیدرات گازی را نشان می
باشد. همچنین نمودار آبی رنگ تفاوت بین نمودار کالیپر و سایز مته را نشوان  اندازه مته می

دهد که به جز برخی اعماق، قطر چاه از مته بزرگتور  دهد. این نمودار آبی رنگ نشان میمی
( و Rxoاست. ستون دوم در این شکل نشان دهنده نموودار مقاوموت الکتریکوی کوم عموق )     

باشد. همانگونه که از این شکل مشخص است، مقادیر این دو نمودار بوا هوم   ( میRtعمیق )
م متفاوت اسوت و بوا توجوه بوه     برابر است. با توجه به اینکه عمق بررسی این دو نمودار با ه

توان نتیجه گرفوت کوه هیودرات گوازی در     اینکه مقادیر این دو نمودار با هم برابر است، می
نواحی اطراف چاه حتی پس از انجام عملیات حفاری پایدار مانده است و تجزیه نشده است. 

یرد، در نوواحی  گبا توجه به اینکه نمودار کم عمق تحت تاثیر رسانایی سیال حفاری قرار می
یابود.  یابد، مقدار نمودار مقاوموت الکتریکوی کواهش موی    که مقدار نمودار کالیپر افزایش می

همچنین مقادیر هر دو نمودار مقاومت الکتریکی کم عمق و عمیق در حضور هیدرات گازی 
اسوت. همچنوین    FFو  D ،TCMR ،CMPRیابد. سوتون سووم شوامل نموودار     افزایش می
که برابر با تخلخل آب پیوندی ر   CMPRو  TCMRای رنگ تفاوت بین نمودار نمودار قهوه

بسویار بوه هوم     CMPRو  TCMRهوای  ار نموودار دهد. با توجه به شکل مقداست را نشان می
 دهد که مقدار آب پیوندی ر  ناچیز است. نزدیک هستند. این نشان می
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 [.11]پیمایی چاه حفر شده در منطقه حاوی هیدرات گازی های چاه ای از نمودارنمونه  10 - 7شکل 

دهد. سوتون اول و  های مربوط به این چاه را نشان میبرخی دیگر از نمودار11-4شکل    
، N ،Dهوای  اسوت. سوتون سووم شوامل نموودار      12-4شکل دوم در این شکل مشابه 

TCMR  وDMPR هوای  با توجه به این شکل حضور هیدرات را از نمودار دهد.را نمایش می
NMR توان تشخیص داد. همچنین در حضور هیدرات مقدار نمودار نمیTCMR   به شودت
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های مقاومت الکتریکی، مقدار نموودار  یابد. مشابه نمودارکاهش می
TCMR     نیوز بوه دلیول

های هیدراتی، به صوورت سینوسوی افوزایش و    غیر هیدراتی در میان الیههای حضور الیه
باشود،  یابد. در ستون سوم این شکل، نمودار زرد رنگ که به صوورت تووپر موی   کاهش می

های تفاوت بین نمودار
TCMR  وDMPR دهود کوه ایون تفواوت تقریبوا حجوم       را نشان می

های دهد. ستون چهارم مقدار اشباع آب محاسبه شده از طریق نمودارهیدرات را نشان می
نشان دهنده  CMRدهد. با توجه به اینکه نمودار را نشان می DMRمقاومت الکتریکی و 

باشد، رابطه آرچی برای محاسبه اشوباع آب موورد   عدم حضور ر  و آب پیوندی ر  می
اسوتفاده شوده     Dو  Rtهوای  محاسبه اشباع آب از نمودار استفاده قرار گرفت. به منظور

دهود کوه مقوادیر اشوباع آب     است. مقایسه بین نتایج به دست آمده از دو روش نشان می
هوا بوین مقوادیر اشوباع     محاسبه شده از دو روش بسیار به هم نزدیک است. برخی تفاوت

ها به طور کلی به دلیل تفاوت کیفیت که این تفاوت محاسبه شده از دو روش وجود دارد
 باشد. های ثبت شده میهای مورد استفاده و تاثیر میزان قطر چاه در نمودارداده
 
 

 

 

         جهت افزایش مقادیر در نمودارها

[11ر شده در منطقه حاوی هیدرات گازی]پیمایی چاه حفهای چاه ای از نمودارنمونه  11 - 7شکل  

 

واقع در منطقه آالسکا را  Malik 1L-38های به دست آمده در چاه نمودار 11-4شکل    
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دهد. همانگونه که در این شکل مشخص است نموودار کوالیپر تغیورات کموی را     نشان می
های به دست آموده از ایون   دهد که این بیانگر کیفیت باال و مناسب بودن نمودارنشان می
گاما و تخلخل نیز دارای تغییرات کمی هسوتند کوه ایون نشوان     های باشد. نمودارچاه می
دهد لیتولوژی سازند و تخلخل آن در طول چواه بوه طوور کلوی تغییورات کموی دارد.       می

توان با مقدار نمودار مقاومت الکتریکی باال و مقدار حضور هیدرات گازی در این چاه را می
رد. این مقادیر باالی نموودار مقاوموت   شناسایی ک  (Pو  Sهای صوتی )امواج باالی نمودار

توا   152متور، بوازه    112تا  815ها از جمله بازه الکتریکی و سرعت صوتی در برخی بازه 
متر که با نواحی تیره در شکل  1112تا  1212متر و بازه  1232تا  1225متر، بازه  115

ها نشان ما بین این بازهباشد. مقدار باالی قرائت نمودار گاما در اند، بارزتر میمشخص شده
هوای  دهنده حضور هیدرات گازی در حفرهاز حضور رسوبات حاوی ر  و همچنین نشان

 باشد.بزرگتر رسوبات می

 

 

 

 

 

 

 

 [32]در منطقه آالسکا  Malik 1L-38های چاه پیمایی مربوط به چاه نمودار 12 - 7شکل 
 

را نشوان   Malik 5L-38پیمایی به دست آمده برای چاه های چاهنمودار 13-4شکل همچنین 
به طور همزمان  Malik 1L-38و  Malik 5L-38دهد. در این شکل نمودار گاما برای چاه می

 نمایش داده شده است. 
 Malik 1L-38از مقادیر چواه   Malik 5L-38طبق این شکل مقادیر نمودار گاما برای چاه    

بواالتر از چواه    Malik 5L-38دهد که مقادیر ر  در چواه  باالتر هستند. این موضوع نشان می



 های عمیق های گازی در آب هیدرا ت

 

122 

Malik1L-38 دهد که روند تغییرات در نواحی کوه در  باشد. همچنین نمودار گاما نشان میمی
دهود کوه میوزان    ای حضور دارند برای دو چاه مشابه است. این شکل نشان موی آن رسوبات ماسه

باشود. نموودار   بسویار کوم موی    Malik 5L-38های تخلخل و چگالی برای چواه  ودارتغییرات نم
متر برای حضوور هیودرات گوازی در     1122تا  122دهد که بازه بین مقاومت الکتریکی نشان می

این چاه بسیار محتمل است زیرا در این بازه مقادیر نمودار مقاومت الکتریکی به صوورت ناگهوانی   
بینی شده برای این ت. این شکل همچنین مقدار اشباع هیدرات گازی پیشافزایش پیدا کرده اس

درصودی بورای    82دهنده اشوباع  دهد. این شکل نشانچاه با استفاده از رابطه آرچی را نشان می
های نموودار صووتی   باشد. همچنین در این شکل دادههیدرات گازی در نواحی شامل هیدرات می

ش داده شده است، که این نمودار هوا نیوز نشوان دهنوده حضوور      ( نیز نمایPو  S)سرعت امواج 
متر هستند زیرا در این بازه مقادیر این نموودار هوا بوا     1122تا  122هیدرات گازی در عمق بین 

 افزایش ناگهانی مواجه شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [32]در منطقه آالسکا  Malik 5L-38های چاه پیمایی مربوط به چاه نمودار 13 - 7شکل 

و  NMRهوای چگوالی،   همچنین تحلیل ناحیه حضور هیودرات گوازی بوا اسوتفاده از نموودار        
انود. نموودار تصوویرگر در ایون شوکل نوواحی حواوی        نمایش داده شده14-4شکل تصویری در 

دهد. همچنین نوواحی بوا   هایی با مقاومت الکتریکی باال نشان میهیدرات گازی را به صورت زون
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اطالعات مفیدی در موورد سویاالت    NMRاند. نمودار الکتریکی پایین با آب اشغال شدهمقاومت 
 NMRنمودار  Malik 5L-38تواند در اختیار قرار دهد. در چاه موجود در نواحی متخلخل می

های مناسبی از حجم آب پیوندی ر ، آب پیونودی موویینگی و آب آزاد ارائوه داد. در    بینیپیش
ت گازی مقدار حجم کلی آب پایین است. همچنین تقریبا هیا آب آزادی در نواحی شامل هیدرا

متر حجوم آزاد آب بواالیی را نشوان     1121شود. ناحیه عمیق تر از عمق این ناحیه مشاهده نمی
 باشد.  ترین ناحیه حضور هیدرات در این چاه میدهنده عمیقدهد که نشانمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [32]در منطقه آالسکا  Malik 5L-38های چاه پیمایی مربوط به چاه نمودار 17 - 7شکل 

 Nankaiاز منطقوه   AT1-MCهای چاه پیمایی به دست آمده از چواه  نمودار 15-4شکل    

Trough دهد. در بخش باالیی ناحیه ای که به نام ژاپن را نمایش میMHCZ    مشوخص شوده
درصد نیز به دست آمده است. همچنوین   82است، مقادیر اشباع هیدرات محاسبه شده تا مقادیر 
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مقادیر اشباع هیدرات گازی محاسبه شده از طریق نمودار مقاوموت الکتریکوی تفواوت زیوادی بوا      
دهود. همچنوین مقوادیر اشوباع هیودرات      نشان موی  NMRاشباع محاسبه شده از طریق نمودار 

های مغزه با مقادیر محاسبه شده از طریق نمودار مقاوموت الکتریکوی   شده از طریق داده محاسبه
هایی از جنس گل به صورت موازی بوا  های رسوبی و الیهتطابق بیشتری دارند. در این ناحیه الیه

هم قرار گرفته اند. همچنین هیدرات گازی در نواحی رسوبی تشکیل شده اسوت. ایون نحووه توه     
قادیر اشباع هیدرات محاسوبه شوده از طریوق نموودار مقاوموت الکتریکوی نیوز قابول         نشینی از م

مشاهده است. همانگونه که از نمودار اشباع هیدرات گازی مشخص است، رونود ایون نموودار بوه     
 82باشد و در نواحی رسوبی که در آن هیدرات وجود دارد، مقدار اشوباع توا   صورت سینوسی می

درصود   12توا   2های گلی مقدار اشباع ناگهان کاهش یافته و بوین  الیهرسد اما در درصد نیز می
 متغیر است. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [31]ژاپن  Nankai Troughاز منطقه  AT1-MCهای چاه پیمایی چاه نمودار 16 - 7شکل 

تغییر اشباع هیودرات  

بوووه صوووورت  گوووازی

-سینوسی بوین الیوه  

-های رسووبی و الیوه  

هوووای گلوووی نشوووان 

دهنووده اشووباع بوواالی 

هوای  هیدرات در الیوه 

رسوبی و اشباع پایین 

هوای گلوی   آن در الیه

 باشد.  می

 هیدراتزون 
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-UBGH1و  UBGH1-1هوای  های به دست آمده از چاهداده11-4شکل و  11-4شکل    
در چواه   11-4شوکل  دهد. با توجه بوه  کره جنوبی را نمایش می Ulleungواقع در منطقه  12

UBGH1-1  اهم متر نیز  11مقدار مقاومت الکتریکی در نواحی شامل هیدرات گازی تا بیش از
مقدار نمودار مقاومت الکتریکی در نواحی شامل هیدرات  UBGH1-12یابد. در چاه افزایش می

رسد. همچنین میزان تغییرات نمودار مقاومت الکتریکوی  اهم متر نیز می 82به مقدار قابل توجه 
بسویار بیشوتر اسوت. ایون      UBGH1-12نسبت بوه چواه    UBGH1-1چاه بر حسب عمق در 

افزایش نمودار مقاومت الکتریکی در دو چاه نشان دهنده حضور مقادیر قابل توجهی هیودرات در  
 باشد.  ها میالیه
متر بور ثانیوه در نزدیکوی بسوتر دریوا توا        1452از مقدار  UBGH1-1مقدار نمودار صوتی در چاه    

متر بور ثانیوه در    1122یابد و سپس دوباره به مقدار افزایش می BSRمتر بر ثانیه در نزدیکی  1112
 BSRمقدار نمودار صووتی در بوازه عمقوی بواالی      UBGH1-12یابد. در چاه کاهش می BSRزیر 

کند. این تغییر و افزایش در میزان سورعت  به شدت تغییر می متر بر ثانیه 1122تا  1522بین مقادیر 
 باشد.  های مشخص میدر دو چاه نشان دهنده حضور هیدرات گازی در عمق Pموج 
نشوان دهنوده حضوور     UBGH1-12الگوی کلی تغییرات نمودار مقاومت الکتریکوی در چواه      

   نشوان دهنوده    RABد. تصواویر  باشهای موجود در رسوبات میها و رگههیدرات گازی در شکاف
هوا در سوازند و رسووبات    ها و رگهباشد که به معنی حضور شکافالگوی سینوسی در این چاه می

هوا و  نشان دهنوده حضوور هیودرات در شوکاف     RABتصاویر  UBGH1-1باشد. برای چاه می
مربووط بوه    RABباشد. در تصواویر  همچنین حضور آن به صورت بخشی از ساختار رسوبات می

های رسوبی به صورت تیره و نواحی شامل هیدرات به صوورت روشون نشوان داده    ها الیهاین چاه
دهد. درصد را نمایش می 12تا  52نوترون برای هر دو چاه مقادیری بین -اند. نمودار چگالیشده

بستگی های هیدروژن در ناحیه متخلخل سازند نوترون به میزان حضور یون-پاسخ نمودار چگالی
دارد. بنابراین، در مواقعی که هیودرات در فضوای متخلخول وجوود داشوته باشود، مقودار نموودار         

-هوای چگوالی  دهد. با توجه به شکل، تفواوت بوین نموودار   نوترون را  تحت تاثیر قرار می-چگالی
باشود.  درصود موی   12های مختلف برای دو چاه تقریبا برابر بوا  تخلخل در عمق-نوترون و چگالی

های مغزه به خووبی مطابقوت   تخلخل با مقادیر محاسبه شده از طریق داده-دیر نمودار چگالیمقا
یابد. همچنین مقادیر چگالی برای هور دو  دارند. مقدار نمودار تخلخل با عمق به آرامی کاهش می

افوزایش مقوادیر    UBGH1-1کند. در چاه گرم بر سانتی متر مکعب می 138تا  131چاه در بازه 
متر زیر بستر دریوا اتفواق    152تا  132الکتریکی و سرعت صوتی به طور عمده در عمق  مقاومت
یابود.  متر زیر بسوتر دریوا اداموه موی     142این افزایش تا عمق  UBGH1-12افتد و در چاه می

های صوتی های مقاومت الکتریکی و دادهمقدار اشباع هیدرات گازی در این دو چاه از طریق داده
   محاسبه شدند.



 های عمیق های گازی در آب هیدرا ت

 

124 

 

 [31]کره جنوبی  Ulleungواقع در منطقه   UBGH1-1های مربوط به چاه نمودار 15 - 7شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [31]کره جنوبی  Ulleungواقع در منطقه  UBGH1-12های مربوط به چاه نمودار  14 – 7شکل 
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انود. در  نموایش داده شوده   18-4شکل مقادیر اشباع هیدرات محاسبه شده در این دو چاه در    
 12بسیار قابل توجه بوده و مقداری بوین   BSRهر دو چاه مقدار اشباع هیدرات گازی در باالی 

های صووتی، پوایین تور از    باشد. مقدار اشباع هیدرات محاسبه شده از طریق دادهدرصد می 12تا 
 UBGH1-12باشد. این تفواوت در چواه   های مقاومت الکتریکی میمقادیر محاسبه شده از داده

بورای دو چواه در بوازه     BSRباشد. همچنین مقدار اشباع هیدرات در نواحی زیرین مشهودتر می
هوای شوامل شوکاف بوا     دهد که در سازندباشد. برخی تحقیقات نشان میدرصد می 12تا  2بین 

هوای مقاوموت   زاویه باال، مقادیر محاسوبه شوده اشوباع هیودرات از طریوق رابطوه آرچوی و داده       
تواند به دلیل ماهیوت غیور همگون    ن است بیشتر از مقدار واقعی باشند که این میالکتریکی ممک

هوای حواوی   سازند باشد. بنابراین استفاده از رابطه آرچی برای محاسبه اشباع هیدرات در سوازند 
تواند با خطای زیادی همراه های عمودی و با زاویه زیاد از راستای افقی، میبه ویژه شکاف شکاف
هوای  چنین در چنین سازندهایی مقادیر اشوباع هیودرات محاسوبه شوده از طریوق داده     باشد. هم

تر از مقادیر بوه دسوت آموده از    های چاه پیمایی معموال بزرگمقاومت الکتریکی حاصل از نمودار
 باشد.  طریق مغزه می

 UBGH1-12متر و در چواه   12برابر با  UBGH1-1به طور کلی ضخامت الیه هیدرات در چاه    
ها و ساختار رسووبات وجوود   هیدرات درون شکاف UBGH1-1باشد که در چاه متر می 132برابر با 

 ها وجود دارد.  هیدرات به طور عمده در شکاف UBGH1-12دارد و در چاه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  UBGH1-12و  UBGH1-1های اشباع هیدرات محاسبه شده در چاه  11 - 7شکل 

 [31]کره جنوبی  Ulleungواقع در منطقه 
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 های مبتنی بر مغزهبررسی هيدرات گازی با روش. 6 – 7
های سنتی و معمول )بدون اعمال فشار( مغوزه گیوری کوه در مخوازن     استفاده از روش   

ها و رسووبات حواوی هیودرات اغلوب بوه      گیرد، در سازندنفت و گاز مورد استفاده قرار می
های حاوی هایی که در سازنداین مشکل، در چاهانجامد. به منظور حل تجزیه هیدرات می

شوند باید از روش مبتنی بر فشار برای مغزه گیری اسوتفاده شوود   هیدرات گازی حفر می
هوای بوه دسوت آموده بوا ایون روش       تا هیدرات موجود در نمونه تجزیه نشود. آنالیز مغزه

کند. مقودار  هم میگازی موجود در محیط فرااطالعات بسیار ارزشمندی در مورد هیدرات
گیوری قابول   اشباع هیدرات گازی و سایر سیاالت موجود در مغزه با استفاده از روش مغزه

باشد. همچنین نحوه قرارگیری هیدرات در میان رسوبات نیز با استفاده از اندازه گیری می
این روش قابل شناسایی است. خواص فیزیکی رسوبات حواوی هیودرات گوازی را نیوز بوا      

توان با دقت باالیی اندازه گیری کورد. ایون پارامترهوا بوه منظوور      ه از این روش میاستفاد
 درک بهتر نحوه استفاده و تولید منابع هیدرات از اهمیت باالیی برخوردارند. 

های شوامل هیودرات   گیری تحت فشار ساخته و در محیطتا کنون فقط چند ابزار مغزه   
گیوری از سوازندهای حواوی    این ابزارها به منظور مغزه اند.گازی مورد استفاده قرار گرفته

هوا در  کنود کوه مغوزه   ها این امکوان را فوراهم موی   شوند. این سیستمهیدرات استفاده می
ها در سوازند نگهوداری و منتقول شووند. مبنوای      شرایطی بسیار نزدیک به حالت اولیه آن

گیری، فشار استفاده از ابزار مغزهگیری تحت فشار این است که قبل از اصلی عملکرد مغزه
-ای که مغزه از آن گرفته موی درصد فشار در ناحیه 82تا  12درون محفظه آن به میزان 

شود، افزایش یابد. پس از این افزایش فشار، ابزار به منظور تهیه مغزه مورد نظور از عموق   
دیگور بوه محول     گیری از سازند، ابوزاری گیرد. پس از مغزهمشخص مورد استفاده قرار می

شود. سپس از گیری متصل میشود و به محفظه درونی ابزار مغزهگیری فرستاده میمغزه
طریق اعمال نیرو از سطح و یک سری فرآیند خاص نمونه مغوزه و محفظوه درونوی ابوزار     

شود و نمونه مغزه که درون محفظه تحت فشار قرار گیری جدا میگیری از ابزار مغزهمغزه
 شود. تجزیه به سطح منتقل میدارد بدون 

نموایش    11-4شکل های حاوی هیدرات گازی در گیری از سازندای از ابزار مغزهنمونه   
گیری داده شده است. در قسمت انتهایی این ابزار یک شیر کروی قرار دارد که برای مغزه
بوه سوطح    در ابتدا باز است )سمت چپ( و پس از حفاری سازند و در هنگام انتقال مغوزه 

 شود. این شیر بسته می
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 گیری تحت فشار از نواحی شامل هیدرات گازیمغزه ای از ابزارنمونه  19 - 7شکل 

هنگامی که نمونه مغزه به سطح منتقل شد و فشار اعمال شوده بور آن برداشوته شود،        
حرارتی از توان یک تصویر شود.  به عنوان نمونه میها بر روی آن انجام میبرخی آزمایش

تووان نموودار   توزیع دما در طول مغزه در آزمایشگاه تهیه و به دست آورد و همچنین موی 
گیوری کورد.   گاما به منظور مشخص سازی نواحی رسوبی و نواحی رسوی مغوزه را انودازه   

تووان در مغوزه   ها نظیر نمودار مقاومت الکتریکی و صوتی را نیز موی همچنین سایر نمودار
تووان اطالعوات   . با استفاده از انجام آزمایش پرتونگاری اشوعه ایکوس موی   گیری کرداندازه

های موجود در مغوزه و  مفیدی نظیر نواحی تخریب شده مغزه، نوع ساختار مغزه و شکاف
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های اولیه، نمونه مغزه را در نیتروژن ها را مشخص کرد. پس از انجام آنالیزجهت گیری آن
دهند تا هیدرات موجود در مغزه تحت فشار قرار می های از جنس فوالدمایع و یا محفظه

 برای انجام بررسی های بعدی دچارتجزیه نشود. 
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های حفاری زیادی در دریاهای عمیوق بوه منظوور شناسوایی     های اخیر عملیاتسال در   
ها انجام شده اسوت.  شناسی کنترل کننده آنپارامترهای زمینهای گازی و مکان هیدرات

( و برناموه جوامع   ODPتوان بوه برناموه حفواری اقیانوسوی )    ترین این برنامه ها میاز مهم
( اشاره کرد. همچنین اخیرا چند پروژه حفاری در خلیج مکزیک IODPحفاری اقیانوسی )

( نیز NGHPری هیدرات گازی هند )و برنامه حفا  (DOEتوسط دپارتمان انرژی آمریکا )
هوای  های گازی موجود در زیور بسوتر آب  به منظور بررسی و فهم بیشتر در مورد هیدرات

های اخیر انجام شده در چین و کره جنوبی نیوز از  عمیق انجام شده است. همچنین پروژه
فهم پیمایی مهم از نواحی هیدرات گازی کمک بزرگی به های چاهطریق جمع آوری داده
های مرتبط با شناسایی اند. به همین منظور برخی از پروژهها کردهبیشتر در مورد هیدرات

 هیدرات گازی در نواحی مختلف جهان در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
 

 Alaskaپروژه انجام شده در ناحيه . 1 – 6
هوا بیشوتر مطالعوه    در آندو نمونه از مناطقی مربوط به پرمافروست که هیدرات گازی    
 Malikدر کانادا و نواحی شمالی شیب آالسکا هستند. در ناحیوه   Malikاست ناحیه شده

ها باعث شدند شناسی و مهندسی تمرکز کرده بودند و این پروژهدر کانادا سه پروژه زمین
 که اولین آزمایش تولید جامع از نواحی تجمع هیدرات گازی در این منطقه انجوام شوود.  

در ناحیه شومالی شویب آالسوکا     BPآمریکا و شرکت  DOEای که توسط همچنین پروژه
های گازی های اطالعاتی مربوط به هیدراتترین بانکترین و جامعانجام شد، یکی از مهم

های هیدرات گازی به نواحی قطبی و اطالعات مهمی نیز در مورد مهندسی و حفاری چاه
کانوادا و ناحیوه    Malikهوای انجوام شوده در ناحیوه     پروژههای دست آمد. یکی از ویژگی

پیمایی به منظور شناسوایی و  های پیشرفته چاهشمالی شیب آالسکا استفاده از تکنولوژی
 تحلیل بیشتر نواحی وجود هیدرات گازی بود. 

پیموایی و چواه   های مغزه، چاهروزه برای جمع آوری داده 11چاه آزمایشی در یک بازه    
مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نواحی شامل هیدرات گازی با استفاده از سیال  آزمایی

حفاری پایه روغنی حفاری شدند. اگرچه ایون موورد باعوث افوزایش هزینوه و پیچیودگی       
درجه و زیر آن ثابت بمانود   2عملیات حفاری شد ولی باعث شد که دمای گل حفاری در 

پیمایی با های مغزه و چاهجلوگیری کند تا دادهو از تجزیه هیدرات گازی و مشکالت دیگر 
فووتی   1414کیفیت باال به دست آیند. مغزه گیری در این چاه از پاشنه جداری تا عموق  
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-فوتی حفاری گردید و با استفاده از یک برنامه چواه  3222انجام شد. سپس چاه تا عمق 

بی، مقاومت الکتریکی، ، نمودار صوتی دوقطNMRپیمایی شامل ابزارهای نوترون، چگالی، 
ه هوای چوا  تصویرگر الکتریکی از دیواره چواه و نموودارگیری ژئوشویمیایی پیشورفته داده    

های به دست آمده از نمودار کالیپر نشان داد که قطور چواه در   پیمایی به دست آمد. داده
حدود چند سانتیمتر دچار تغییر شده و در نواحی هیدرات گازی اصال دچار تغییر نشوده  

ست. این به دلیل استفاده از سیال حفاری پایه روغنی و سردسازی مناسب سیال حفاری ا
آزموایی نیوز در   پیمایی عملیات چاهباشد. پس از انجام چاههای حرارتی سطح میدر مبدل

 چهار ناحیه شامل دو ناحیه هیدرات گازی در چاه انجام گرفت. 
پیمایی در نواحی مختلف چاه در این پوروژه  مسئول انجام عملیات چاهشرکت شلمبرژه    
 Mountپیموایی در ناحیوه هیودرات گوازی چواه      چواه  های. کیفیت داده(1-5شکل )بود 

Elbert ( تنظیم عمق همه نمودارها به 1ها شامل )بسیار خوب بود. عملیات گردآوری داده
سیال حفواری  ( اعمال تصحیحات مربوط به ترکیب 1منظور تطابق عمقی با نمودار گاما )

در چاه  NMR( راندن ابزار مربوط به نمودار دوقطبی صوتی و نمودار 3بر روی نمودارها )
هوای  ( راندن ابزار مقاومت الکتریکی درون چاه. همچنین تصحیحات خاصی بر نموودار 4)

 گاما، چگالی و نوترون به دلیل ترکیب سیال حفاری اعمال شد. 
 44( با ضخامت Dناسایی شدند. ناحیه باالیی )ناحیه های گازی در دو ناحیه شهیدرات   

 54( بوا ضوخامت   Cفوتی هیدرات گازی درون سنگ های رسوبی و ناحیه پایینی )ناحیه 
-فوت مغزه با کیفیت باال از عموق  524فوتی هیدرات گازی درون رسوبات بودند. بیش از 

هوای آزمایشوگاهی و   ها مورد بررسوی آوری شد. این مغزهفوت جمع 1414تا  1112های 
ها برای کالیبره کوردن و صوحت سونجی    های آنپتروفیزیکی گوناگون قرار گرفتند و داده

هوا  های شامل هیدرات گازی که در آنپیمایی مورد استفاده قرار گرفت. بازههای چاهداده
پیمایی انجام شد نشان داد که مقاومت الکتریکی در این نوواحی  گیری و چاهعملیات مغزه
 4/3در این مناطق بین   Pدهد. سرعت موج اهم متر نشان می 122تا  52مقدار باالیی از 
میکرو ثانیه بر  1/11کیلومتر بر ثانیه ) 4میکرو ثانیه بر فوت( تا  15/81کیلومتر بر ثانیه )

کیلوومتر بور ثانیوه     1/1در ایون نوواحی بوین     Sفوت( گزارش شد. همچنین سرعت موج 
میکرو ثانیه بور فووت(    34/111کیلومتر بر ثانیه ) 8/1ه بر فوت(  تا میکرو ثانی 21/111)

درصد بوه   18تا  52گزارش شده است. همچنین اشباع هیدرات گازی در این نواحی بین 
ها در غیاب هیدرات گازی بسویار بواال بووده و    دست آمده است. مقدار تراوایی مطلق مغزه
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 38بوین   Dو  Cادیر تخلخل در نوواحی  تا چند دارسی به دست آمد. همچنین مق 1بین 
نشوان داد کوه در    NMRدرصد بود که مقادیر باال و مناسبی هستند. نمودار  42درصد تا 

بیشتر مناطق حتی در جاهایی که اشباع هیدرات باالست آب آزاد وجود دارد. در نوواحی  
C  وD  [15]شود درصد فضای متخلخل را شامل می 15تا  8مقدار آب آزاد بین . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واقع در شیب  Mount Elbertنتایج حاصل از چاه پیمایی کابلی در چاه آزمایشی منطقه  1 - 6شکل 

پیمایی درون ( نتایج حاصل از چاه bپیمایی در نواحی زیرین پرمافروست، )( نتایج چاه aشمالی آالسکا )

 [15]رسوبات شامل هیدرات گازی 
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پیمایی که در بخشی از چاه با اشباع هیدرات گازی باال به دست آمود،  عات چاهای از اطالنمونه   
نمایش داده شده است.  نواحی دارای هیدرات گازی از طریق مقاومت الکتریکوی،   1-5شکل در 

اند شناسایی شد. مشخص شده D  و Cکه با  NMRکم نمودار باال و مقادیر   Sو Pسرعت موج 
نشوان از وجوود ذرات جامود در محویط      Dو  Cدر نواحی  Pو  Sبیشتر بودن مقدار سرعت موج 

از  Dو  Cدر نوواحی   NMRها نسبت به نواحی میانی دارد. مقدار تخلخل متخلخل در این ناحیه
 های هیدرات دارد.  گاز محبو  در داخل مولکول نواحی میانی کمتر است که نشان از

که دو  Mount Elbertفوت در ناحیه  1122تا  1222عمق  درپیمایی های چاه   داده 2 - 6شکل 

 [15]دهند  ناحیه هیدرات گازی را نشان می
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پیمایی و مغزه زیادی از چاه آزمایشی حفاری های چاههمانطور که قبال اشاره شد، داده   
آالسکا برای محاسبه اشباع هیدرات گازی و  Mount Elbertشده در ناحیه هیدرات گازی 

 Mount Elbertهای حاصل از چاه واقع در سایر خواص مخزن جمع آوری شد. اخیرا داده
ها بورای  ها و روشهایی از این تحلیلجا نمونهاند و در اینمورد تحلیل و آنالیز قرار گرفته

 پیمایی آورده خواهد شد. های چاهمحاسبه اشباع هیدرات گازی از طریق داده
نمودار مربوط به میزان مقاومت الکتریکی سازند و نمونه صود در صود اشوباع     3-5شکل    

( محاسوبه شوده از طریوق مغوزه و بوا شووری و دموای چواه و         Ro, Rwشده با آب سازند )
پیموایی در  های چاه( اندازه گیری شده از طریق دادهRtهمچنین مقدار مقاومت الکتریکی )

دهد. مقدار مقاومت الکتریکی میانگین آب سوازند بورای   را نشان می Mount Elbertچاه 
باشد. در این شوکل جاهوایی   اهم متر می 1فوت برابر با  1522تا  1222ها از عمق این داده

باشد. همچنین می Dو  Cهای باال، مناطق حاوی هیدرات گازی در ناحیه Rwدارای مقادیر 
دهد. با توجه به ایون شوکل در نوواحی کوه     محاسبه شده را نشان می Roمقدار  3-5شکل 

گیوری شوده   شده با مقدار مقاومت الکتریکی اندازهمحاسبه   Roحضور ر  کم است مقدار 
خیلی به هم نزدیک هستند اما در جاهایی که ر  زیادی وجوود دارد ایون مقوادیر بوا هوم      

تاثیر بواالیی در مقودار    که در این ناحیه مقدار ر  دهداختالف زیادی دارند. این نشان می
محاسوبه شوده     Roمقاومت الکتریکی به دست آمده دارد. همچنین در این شوکل مقوادیر   

 .[15]از نواحی مجاور بیشتر است  Dو  Cهای برای ناحیه
( کوه از  FFرسم شده در رابطه بین ضوریب سوازند )   5-5شکل  Pickettنمودار شبه    

هوا و مقودار مقاوموت الکتریکوی     طریق مقادیر مقاومت الکتریکی آب سازند ناشی از مغزه
هوای  شود و مقدار تخلخول حاصول از الگ چگوالی را بورای زون    ( محاسبه میRtسازند )

          دهود. رابطوه نشوان داده شوده در     فوت را نشوان موی   1422تا  1122حاوی آب از عمق 
 1-5شوکل  دهود.  را به دسوت موی   m=1و  a=131مقادیر پارامترهای آرچی با  4-5شکل 

های مقاومت الکتریکی در چاه میزان اشباع هیدرات گازی محاسبه شده با استفاده از داده
Mount Elbert  131و با مقادیر=a  1و=m  1و=n نواحی  درصد در 12تا  52را بینC 

 دهد.را نشان می Dو 
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دهنده میزان  در آالسکا که نشان Mount Elbertپیمایی در ناحیه های چاه  نمودار داده 3 - 5شکل 
مقاومت الکتریکی بر حسب حجم ر  با استفاده از نمودار اشعه گاما، مقدار مقاومت الکتریکی آب 

های به دست آمده و نمودار دما و مقاومت  مغزه ( محاسبه شده از طریقRwموجود در فضای متخلخل )
 a [15]=131و  m=1الکتریکی محاسبه شده از طریق رابطه آرچی با مقادیر پارامترهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که رابطه بین ضریب سازند و تخلخل حاصل از نمودار چگالی بین  Pickettنمودار شبه  4 - 5شکل 

 [15]دهد واقع در آالسکا را نشان می  Mount Elbertفوت در ناحیه  1422تا  1122های عمق 
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 مقدار اشباع هیدرات گازی به دست آمده از اطالعات مقاومت الکتریکی 5 - 5شکل 
 [15]واقع در آالسکا  Mount Elbertدر ناحیه  NMRو 

 ای از محاسبه اشباع هیدرات گوازی بوا اسوتفاده از اطالعوات نموودار صووتی و اطالعوات        نمونه   
  آالسکا با استفاده از مدل سه فازی بیوت آورده خواهد شد. Mount Elbertها در منطقه مغزه
=2311با فورض    Pو  Sمقدار پیش بینی شده هیدرات گازی از طریق سرعت امواج  1-5شکل 

   34و= های صووتی در بخوش  دهد. مقادیر اشباع محاسبه شده از طریق دادهرا نشان می-

هوای دیگور تطوابق قابول     با مقادیر محاسبه شوده از روش  Mount Elbertناحیه  Dو  Cهای 
بین هیدرات  قبولی دارند. خواص صوتی نواحی شامل هیدرات گازی به شدت به نوع برهم کنش

هوای رسووبات چسوبیده باشود و     گازی و فضای متخلخل وابسته است. اگر هیدرات گازی به دانه
ها را سیمان کند، مقدار کمی از هیدرات گوازی سورعت اموواج صووتی را بوه شودت       اصطالحا آن
دهد. اما اگر هیدرات گازی به صورت یک عامل تحمل کننوده بوار در رسووبات عمول     افزایش می
هوای مختلفوی بورای حوالتی کوه      افزایش سرعت امواج صوتی خیلی زیاد نخواهد بود. مودل کند، 

هوا  هیدرات گازی تحمل کننده بار در رسوبات است پیشنهاد شده است. اگرچه تموام ایون مودل   
برای یک حالت هیدرات گازی قابل کاربرد هستند اما سرعت تغییور سورعت اموواج بوا هیودرات      

های استفاده شده بستگی همچنین دقت اشباع محاسبه شده به مدل گازی به مدل وابسته است.
)الف(  سرعت های محاسبه شده از طریق دو مدل سوه   8-5شکل  . در [15]( 1-5دارد )شکل 
هیدرات گازی با تخلخول  ( در ناحیه شامل BGTLگاسمن )-( و تئوری بیوتTPEفازی بیوت )

اسوتفاده   C=231و  =2338هوا از مقوادیر   دهد. در این مودل درصد را نشان می 42تا  31بین 
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از مقوادیر   BGTLبینی شده سرعت توسط مدل شده است. در مقادیر اشباع پایین مقادیر پیش
مقوادیر   234هوای بواالتر از   کمتر هستند، در حالیکوه در اشوباع   TPEمحاسبه شده توسط مدل 

 کمتر هستند.   BGTLاز مقادیر محاسبه شده با  TPEمحاسبه شده با 

گیری شده و محاسبه شوده  اندازه Sبر سرعت موج  P)ب(  نسبت بین سرعت موج  8-5شکل    
 Sدهد. برای تمام مقادیر سرعت موج نشان می BGTLو  TPEهای همین نسبت را برای مدل

 BGTLهوای مودل   بینوی های دقیقی را ارائه دهود ولوی پویش   بینیقادر است پیش TPEمدل 
 BGTLدقت باالتری نسبت بوه مودل    TPEاندکی باالتر از مقادیر حقیقی است. بنابراین مدل 

 . [15]د دار Mount Elbertبینی سرعت امواج در ناحیه هیدرات گازی ناحیه برای پیش

 

 

های واقع در آالسکا از طریق داده  Mount Elbertمقدار اشباع هیدرات گازی در ناحیه  5 - 6شکل 

NMR  و داده( های صوتیaاشباع از طریق داده )  هایNMR  های سرعت موج  و دادهP( ،b اشباع )

 P  [15]و  Sاز طریق سرعت امواج صوتی 
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 [15]در سازند  Pرابطه بین اشباع هیدرات گازی و مقدار سرعت امواج  1 - 5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( رابطه بین سرعت و مقدار اشباع هیدرات aگیری شده )مقادیر مدل شده و مقدیر اندازه  8 - 5شکل 

شده  گیری  شده و مدل( مقادیر اندازهbها، ) محاسبه شده  از طریق مدلگیری شده و گازی اندازه 

 S [15]و  Pنسبت سرعت امواج 
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داده  نمایش 1-5شکل در  Mount Elbertنمودارهای اشباع هیدرات گازی در ناحیه     
بوا مقوادیر    NMRمقادیر اشباع محاسبه شده از طریوق روش    1-5شکل  اند. در اینشده

اند. همچنوین در ایون   اشباع محاسبه شده از طریق نمودار مقاومت الکتریکی مقایسه شده
بوا مقوادیر محاسوبه شوده از      NMRمقادیر محاسبه شده اشباع از طریق روش 1-5شکل 

-دهند کوه روش ها نشان میهای صوتی مقایسه شده است. به طورکلی، شکلطریق داده

توانند تخمین دقیقی از اشباع هیدرات گوازی  الکتریکی می، صوتی و مقاومت NMRهای 
با مقادیر محاسوبه شوده از    Pدر رسوبات را فراهم کنند. مقادیر محاسبه شده برای امواج 

 Sتطابق قابل قبولی دارند. همچنین مقادیر محاسبه شده برای امواج  NMRطریق نمودار 
گیوری شوده از طریوق    مقادیر اندازه ( باDو  Cهای در نواحی شامل هیدرات گازی )ناحیه

NMR  متری که بیشتر نواحی شامل ر  هستند،  148تا  142مشابه هستند اما در عمق
اختالف دارند. در ایون بوازه مقوادیر محاسوبه      NMRدرصد با مقادیر  12تا  12با خطای 

 نشان  1-5شکل در  α=34از طریق رابطه سه فازی بیوت با مقدار  Sشده سرعت امواج 
کمتر هسوتند. همچنوین    Sگیری شده امواج داده شده است و تا حدودی با مقادیر اندازه

تر گیری شده اندکی بیشمحاسبه شده در این بازه از مقادیر اندازه Pمقادیر سرعت امواج 
و مقوادیر   Pگیوری شوده سورعت مووج     هستند. همچنین مقادیر محاسوبه شوده و انودازه   

گیری شده در این ناحیه تقریبا ثابت هستند اما مقادیر اندازه Sمحاسبه شده سرعت موج 
دهد کوه مودل سوه    کنند. این مشاهدات نشان میبا عمق افزایش پیدا می Sسرعت موج 

کند. تاثیر ر  بور  فازی بیوت برای نواحی شامل ر  خیلی نتایج دقیقی را محاسبه نمی
خصوصیات فضای متخلخل رسوبات  تواند برسرعت امواج بسیار پیچیده است زیرا ر  می

محاسبه شده احتماال به دلیل  Pو  Sهای ها تاثیر بگذارد. مقدار اختالف در سرعتو ماسه
هوای  باشد. اموا ایون مودل بورای بوازه     بینی تاثیر ر  میعدم توانایی مدل بیوت در پیش

 . [15]ای مخازن هیدرات گازی به خوبی قابل کاربرد است ماسه
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( با استفاده از معادله بیوت a) Pو  Sگیری شده سرعت امواج  مقادیر محاسبه شده و اندازه 1 - 5شکل 

 α [25]=14( با استفاده از معادله بیوت با b، )α=34با مقدار 

بینی شده و همچنین حجم آب آزاد و آب گازی پیشاع هیدرات مقدار اشب12-5شکل    
 Dدهد. همانگونه که در این شکل مشخص است، ناحیوه  همزاد محاسبه شده را نشان می

 12هوای حواوی آب هموزاد زیواد )    به صورت کامل از هیدرات اشباع شده است و با شیل
بوه   Cناحیه دهد که نشان می )ب(  12-5شکل اند. اما درصد حجم رسوبات( احاطه شده

صورت جزئی اشباع شده است و در مرز باالیی با شیل و در مرز پایینی با رسوبات خالص 
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با مقدار آب همزاد باال که یک موانع را ایجواد کورده اسوت، احاطوه شوده اسوت. هماننود         
 12مقدار آب همزاد در قسمت مانع ایجاد شده تقریبوا   Dمرزهای باالیی و پایینی ناحیه 

را در نظور نگیوریم،   آزاد باشود. اگور بوازه کووچکی شوامل آب      بات میدرصد حجمی رسو
 توان در مورد نواحی فاقد هیدرات گازی به صورت زیر به دست آورد.مشاهداتی را می

مقدار آب همزاد موجود در ناحیه هیدرات گازی در مقایسه با نواحی فاقود   Cدر ناحیه    
ر فضای متخلخل موجوود در نوواحی شوامل    هیدرات بسیار پایین تر است. بنابراین ساختا

هیدرات گازی و نواحی فاقد آن بسیار متفاوت خواهد بود. این مورد همچنوین بوه دلیول    
تفاوت در نحوه جورشدگی و سیمان شدگی رسوبات دو ناحیه در نتیجه حضور و تشوکیل  

 باشد. هیدرات گازی نیز می
 41فوتی برابر بوا   1115تا  1182 مقدار تخلخل در نواحی فاقد هیدرات گازی از عمق   

باشد که این مقدار در مقایسه با نواحی شامل هیدرات گازی که مقدار تخلخول  درصد می
 . [15]درصد است، بیشتر است  31فوتی برابر  1112تا  1142در آن از عمق 

بینی مقادیر سرعت اموواج   هنگامی که برای پیش S و   P در فضواهای متخلخول فاقود        
( مقوادیر محاسوبه   α=34شوود ) استفاده می αهیدرات گازی از مقدار ثابتی برای پارامتر 

گیری شده سرعت در مرز پایینی تما  با ناحیه هیودرات گوازی بوه    شده و مقادیر اندازه
ناحیوه فاقود هیودرات گوازی در مخوزن      شدت متفاوت هستند. با توجه به تخلخل بواالتر  

های مبنای امواج مقادیر سرعت S و   P در این ناحیه نسبت به نواحی شامل هیدرات گازی  
باالتر است. مقدار فشردگی دلیل تغییر سرعت در مرز تموا  بوا ناحیوه هیودرات گوازی      
نیست. مقدار کمی افزایش میزان به هم چسبندگی و سویمان شودگی رسووبات، سورعت     

دهود. بنوابراین رسووبات زیور ناحیوه هیودرات گوازی مقودار         ج را به شدت تغییر موی اموا
چسبندگی و سیمان شدگی بیشتری دارند. بورای مثوال مقودار پوارامتر سویمان شودگی       

34=α     14برای پیش بینی سرعت امواج در بواالی ناحیوه و مقودار=α   بینوی  بورای پویش
رامتر با افزایش میزان جورشدگی و سیمان مقادیر در زیر ناحیه استفاده شد. مقدار این پا

-نشان موی  14به  34از  αیابد. تغییر در مقدار پارامتر شدگی رسوبات محیط کاهش می

شدگی رسوبات در این مرز تغییر پیدا گرده است اما حفاری در ایندهد که مقدار سیمان  
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ییر سرعت در این ناحیه تغییر زیادی برای فشار منفذی نشان نداده است. بنابراین تغ 
.[15]باشد ناحیه به دلیل تغییر در میزان سیمان شدگی و جور شدگی رسوبات می  

های مقدار اشباع هیدرات گازی، حجم آب آزاد و حجم آب همزاد پیش بینی شده از داده 10 - 6شکل 
 Mount Elbert [15]در ناحیه  Dو  Cبرای نواحی هیدرات گازی  NMRنمودار 
 

 (Joint Industry Project Leg IIپروژه انجام شده در خليج مکزیک ). 2 – 6
 Jointطور که قبال اشاره شد، هدف اصلی پروژه انجام شده در خلویج مکزیوک کوه بوه     همان   

Industry Project Leg II (GOM JIP Leg II)    هوای  معوروف اسوت، جموع آوری داده
 11در نواحی شامل مخازن هیدرات گازی بود. این پروژه در تواریخ   LWDجامعی از نمودارهای 

ها در سه ناحیه حفاری گیری دادهشروع شد. در مجموع هفت چاه برای اندازه 1221آوریل سال 
و نمودار گیوری شود. ایون    متر حفاری  4188شد. همانگونه که قبال ذکر شد در طول این پروژه 

های جدیدی بورای تحلیول وجوود هیودرات گوازی از طریوق       ها و راهپروژه باعث شناخت تکنیک
 های زمین شناسی و ژئوفیزیکی شد.داده
ترین ابزارها برای پیش بینی حضور و اشباع هیدرات گازی در رسوبات ترین و پراستفادهمعروف   

پیمایی مخازن نرموال  های چاهباشند. در روشو صوتی می مختلف، نمودارهای مقاومت الکتریکی
و مخازن دارای هیدرات گازی، ابتدا نمودارهای چگالی برای به دست آوردن تخخل مخازن موورد  
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های نوترون نیز بورای شناسوایی مخوازن دارای هیودرات     گیرند. همچنین نموداراستفاده قرار می
گیرند. نمودارهای تصوویرگر نیوز یکوی از    استفاده قرار میها مورد گیری تخلخل آنگازی و اندازه

هوای  باشود. بورای نمونوه در روش   در مخازن هیدرات گوازی موی   LWDهای نمودارگیری روش
LWD شوند، بورای شناسوایی   از نمودارهایی که از طریق الکتریکی و در سر مته از چاه تهیه می
شوود.  شوامل هیودرات گوازی اسوتفاده موی      هوا در نوواحی  های خیلی نازک و رگوه ها، الیهشکاف

از  LWDهوای  خلویج مکزیوک، داده   GOM JIP Leg IIهمانگونه که قبال ذکر شد در پروژه 
 آوری میشد.  طریق سنسورها و ابزار نمودارگیری قرار داده شده در رشته حفاری جمع

در ایون   Pج گیری سرعت امووا برای اندازه sonicVISIONاز ابزار صوتی تک قطبی همانند    
گیری سورعت  نیست. برای اندازه Sگیری سرعت امواج پروژه استفاده شد. این ابزار قادر به اندازه

هوای  سنسور کوه در آرایوه   48ها از طریق شود. دادهاستفاده می SonicScopeاز ابزار  Sامواج 
به اینکوه حضوور    شوند. با توجهگیرند، جمع آوری میها قرار میچهار محوره در اطراف فرستنده

گذارد، از این دو ابزار در رشته حفواری  هیدرات گازی در رسوبات بر سرعت امواج صوتی تاثیر می
های صوتی و شناسایی خواص مکانیکی و صوتی سازندهای حاوی هیودرات  برای جمع آوری داده

یکوی و  گیری خواص مقاومت الکتراستفاده شد. برای اندازه GOM JIP Leg IIگازی در پروژه 
اسوتفاده شود.    geoVISION( GVRتصویرگر از چاه در این پروژه از ابزار مقاومت الکتریکوی) 

 کند.  آوری اطالعات استفاده میپیا فرستنده و تعدادی الکترود برای جمعاین ابزار از دو سیم
ای هو گیری مقاومت الکتریکوی، نموودار  شامل چند ابزار برای اندازه EcoScopeابزارچندگانه    

-گیریباشد. همچنین در این پروژه به منظور انجام برخی اندازهژئومکانیکی، نوترون و چگالی می

هوای  و لورزش  1، سورعت سویال حفواری   1از جمله سرعت چرخش رشوته حفواری   MWDهای 
استفاده شد. همچنین این ابوزار بوه یوک موتوور نیوز       TeleScopeاز ابزار  3محوری و چرخشی

ردش گل حفاری در طول چاه با سرعت مناسوب، سواقه حفواری و ابوزار     مجهز است که هنگام گ
LWD آورد.مختلف را به حرکت در می 

هیودرات گوازی ضوخیم بوا      وجوود الیوه   Walker Ridgeحفاری دو حلقه چواه در منطقوه      
ای بوا  های زیاد را نشان داد، اموا هور دو چواه بوه مخوازن ماسوه      گستردگی جانبی و وجود شکاف

نیوز   Green Canyonفوت و اشباع با هیدرات رسیدند. همچنین در ناحیه  52تا  42ضخامت 
فووت حفواری شودند. تحلیول      122سه حلقه چاه در رسوبات شامل هیدرات گازی  با ضوخامت  

هوا و انتظوارات قبول از    با پیش بینوی  Alaminos Canyonاطالعات پس از حفاری در ناحیه 
 . [15]اع متوسط تا کم هیدرات گازی در منطقه بود، مطابقت داشت حفاری که بیانگر اشب

ها در پروژه خلیج مکزیک با مشکل دائمی افوزایش کیفیوت   عملیات حفاری و جمع آوری داده   
                                                           
1. Drilling pipe revolution per minute (RPM) 

2. Drilling fluid rturbine ate 

3. Axial and torsional vibrations 
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ر رسوبات ضعیف و کم عمق کوار دشوواری   ها از طریق ایجاد پایداری کامل دیواره چاه، که دداده
است، همراه بود. همچنین چند حلقه چاه حفاری شده به شودت عمیوق بودنود، بورای نمونوه دو      

های قبلی حفاری شده در نوواحی  ترین چاهاز عمیق Walker ridgeحلقه چاه حفاری شده در 
خلویج مکزیوک    هوا در ناحیوه  تور بودنود. حفواری چواه    فوت عمیوق  1222شامل هیدرات گازی، 

بودون نیواز بوه تجهیوزات انتقوالی       LWDپیمایی های چاهدستاوردهای جدیدی در مورد برنامه
کامول درموورد    LWDهوای  سطحی و برگشت سیال حفاری را فراهم کورد. در ایون پوروژه داده   

-لیتولوژی سازند، مقاومت الکتریکی، سرعت صوت و تخلخل به شناسایی و درک بهتور هیودرات  

 دار و رسوبی  کمک کرد.  در مخازن شکافهای گازی 
طور که قبال ذکر شد هدف اصلی پروژه خلیج مکزیک فهمیدن و شناسایی میزان توزیوع  همان   

 MWDو  LWDو اشباع هیدرات گازی در این منطقه بود. در هر چاه شوش ابوزار مربووط بوه     
کتریکیوی، ابوزار انتشوار    رانده شد که شامل ابزار صوتی چنود قطبوی، ابوزار تصوویرگر مقاوموت ال     

دار مقاوموت الکتریکوی و ابوزار    ترکیبی مقاومت الکتریکی، چگالی و نوترون، ابوزار انتشوار جهوت   
را نشوان   LWDهوای  رشته حفاری مربوط به نمودارگیری11-5شکل صوتی تک قطبی بودند. 

گرفتوه اسوت،   اینچی قورار   15/1اینا در باالی مته  15/4دهد. ابزار صوتی چند قطبی با قطر می
قورار دارد و در بواالی آن    1اینچی بازکننده دهانه چواه  835در باالی ابزار صوتی چند قطبی، ابزار 

باشوند  می 1اند. بعضی از ابزارها دارای پایدار کنندهقرار گرفته LWDابزارهای دیگری مربوط به 
 تا ساقه حفاری را در دهانه چاه به صورت هم مرکز نگه دارند. 

 15382حلقه چاه در سه ناحیه حفاری شدند و به صوورت کلوی میوزان     1طول این پروژه در    
فووت   3581توا   1111هوا بوین   پیمایی گردآوری شد. عمق نفوذ چاههای چاهفوت حفاری و داده

روز بعودی   1531روز زموان بورد و در    438متغیر بودند. در این پروژه انتقوال و نصوب تجهیوزات    
هوا در ایون پوروژه از    انجام شد. برای حفظ کیفیوت داده  LWDهای داده عملیات حفاری و ثبت

سیاالت حفاری سنگین استفاده نشد و از آب دریا با تزریوق متنواوب مقوادیر کوم ژل بوه عنووان       
های انجام شده در این پروژه از آن جهت ویژه بودند کوه در  سیال حفاری استفاده شد. اما حفاری

اده نشد و حفاری بدون لوله جداری انجام شد. همچنین کنتورل دقیوق   ها از لوله جداری استفآن
دمای سیال حفاری از خطرات مربوط به تجزیه هیدرات در حین حفاری جلوگیری کورد و باعوث   
شد که حفاری در نواحی شامل هیدرات گازی بدون حادثه و خطر خاصی انجام شود. درحقیقوت  

ها، نقواط  اد که پایدارترین نقاط در حین حفاری چاهنشان د Caliperهای حاصل از نمودار داده
شامل هیدرات گازی بودند که خود نشان دهنده افزایش مقاومت الکتریکوی مکوانیکی بوه دلیول     
حضور هیدرات گازی در این نواحی نسبت به نواحی فاقد هیدرات گازی و شامل رسوبات ضوعیف  

                                                           
1. Wellbore 

2. Stabilizer 
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های ایون پوروژه را نشوان    ز یکی از چاهبعضی از اطالعات به دست آمده ا  11-5شکل باشد. می
 Greenفووتی آب دریوا و دوموین محلوی بوود کوه در ناحیوه         1112دهد. این چاه در عمق می

Canyon هوا و محاسوبات خاصوی    گیریحفاری شد. این چاه بدون مشکل خاصی و بدون اندازه
فوتی یک الیوه پور    151تا  531به جز انتخاب سیال حفاری استاندارد حفاری شد. در عمق بین 

فووتی یوک الیوه ضوخیم رسووبی       1211از شکاف و ضخیم هیدرات گازی حفاری شد و در عمق 
شامل هیدرات گازی حفاری شد. به عبارت دیگر ناحیه حفاری شده یوک بوازه کامول از شورایط     

 . [15]های هیدرات گازی را شامل بود مختلف الیه
 

 

 رشته حفاری بهمراه ابزار حین حفاری استفاده شده 11 - 5شکل 
 [13]آروی اطالعات در پروژه مربوط به خلیج مکزیک برای جمع 
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 [13]های حفاری شده در پروژه خلیج مکزیک  برای یکی از چاه LWDخالصه اطالعات  12 - 6شکل 

های پرشده بوا هیودرات گوازی بوه صوورت      الکتریکی شکافدر تصاویر نمودار مقاومت    
هوایی کوه   شوند. بازهفوت مشخص می 151تا  531مقاومت الکتریکی سینوسی در عمق 

های نمودار های در بردارنده هیدرات گازی با زاویه زیاد هستند، از روی دادهدارای شکاف
propagation-resistivity    و در جاهایی کوه نمودارهوایP42H  وA42H   از نمودارهوای

P11H  وA11H        به دلیل وجود نواهمگنی الکتریکوی در نتیجوه حضوور صوفحات مقواوم
 شوند، قابل شناسایی هستند. ها بیشتر میشکاف
 13-5های ها در شکلدر طول این پروژه اطالعات جامعی به دست آمد که برخی از آن    
ها مربوط به هرچواه شوامل اطالعوات    اند. قسمت اول این شکلنمایش داده شده 11-5تا 

های محاسوبه شوده مربووط بوه تخلخول و اشوباع       پیمایی همراه دادههای چاهکلی نمودار
هوا بورای هرچواه بیشوتر مربووط بوه اطالعوات        باشد. قسمت دوم ایون شوکل  هیدرات می

باشند. ایون تصواویر توسوط ابزارهوای     نمودارهای تصویرگر الکتریکی تهیه شده از چاه می
EcoScope  وgeoVISION اند. ابزار تهیه شدهgeoVISION  نمودارهای تصویرگر مربوط

های نفوذ کوم، متوسوط و   به مقاومت الکتریکی و نمودارها و تصاویر اشعه گاما را در عمق
نیز نمودارها و تصاویر چگالی و شعاع چاه و همچنین  EcoScopeکند. ابزار زیاد تهیه می

هوای  کند. مقدار تخلخول بوا اسوتفاده از داده   لکتریک را تهیه میاشعه گاما و ضریب فوتوا
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محاسبه شد. به دلیل شرایط مختلف مخزن حاوی هیدرات گازی و به دلیل تفاوت  چگالی
گیوری میوزان اشوباع    پیمایی، چند روش مختلف برای اندازههای چاهزیاد در کیفیت داده

های خوبی بورای درک بهتور   مونهن 11-5شکل هیدرات گازی در این پروژه استفاده شد. 
-موی  GC155-Hگیری میزان هیدرات گازی در چواه  های استفاده شده برای اندازهروش

باشد. این چاه هم در نواحی رسوبی همگن و هم درنوواحی نواهمگن بوا شوکاف زیواد بوه       
هیدرات گازی برخورد کرده است. لی وکولت از رابطه آرچی برای محاسبه اشباع هیدرات 

شوکل  ) GVRهای مقاومت الکتریکی ابوزار  با استفاده از داده GC155-Hی برای چاه گاز
ها همچنین از رابطه سه فوازی بیووت بوا فورض     استفاده کردند. آن ( 12-5شکل و 5-11

نموودار   SonicScopeابوزار   Pهوای سورعت مووج    رفتار همگن مخزن و با استفاده از داده
برای بیشوتر نوواحی   (. 12-5شکل و  11-5شکل ) اشباع هیدرات گازی را محاسبه کردند

ای وجود دارد، مقدار اشباع هیودرات  های ماسهمتر که در آنجا الیه 452تا  413در عمق 
های صوتی مشابه است اما های مقاومت الکتریکی و دادهگازی محاسبه شده از طریق داده

مقادیر محاسبه شده  متری مقدار 328تا  111در مناطقی که دارای شکاف است از عمق 
به شدت متفاوت است. لی و کولت محاسبات خود را با استفاده از یک مدل ناهمگن برای 

با رنگ سبز روشن   11-5شکل های مقاومت الکتریکی انجام دادند. نتایج این کار در داده
نشان داده شده است. همانگونه که در این شکل مشخص است، مقوادیر اشوباع محاسوبه    

باشود بوا   طریق مدل مقاومت الکتریکی ناهمگن در نواحی که دارای شکاف نیز میشده از 
های صوتی )که با فرض همگن بودن مخزن بوه دسوت   مقادیر محاسبه شده از طریق داده

هوای مختلوف تواثیر چنودانی در     باشد. این یعنی وجود شکاف در الیهاند( مشابه میآمده
ها ندارد. بنابراین به منظور شده از طریق این داده های صوتی و مقادیر اشباع محاسبهداده

ها مقدار اشباع هیدرات گازی فقط از دو کاهش مقدار پیچیدگی محاسبات، برای بقیه چاه
هوای مقاوموت   روش به دست آمد. در روش اول مقدار اشباع هیدرات گازی از طریق داده

ن حالوت محاسوبات بورای    الکتریکی و با فرض همگن بودن مخزن محاسبه شد، که در ای
دار مخزن با خطای زیادی همراه اسوت.  ای مخزن دقیق و برای نواحی شکافنواحی ماسه

های صوتی محاسبه شد که هم برای نوواحی  در روش دوم نیز مقادیر اشباع از طریق داده
دار مخزن دقت  باالیی دارد. همچنوین ذکور ایون نکتوه     ای و هم برای نواحی شکافماسه

که در بیشتر محاسبات، در نواحی که انتظار وجود هیدرات گازی وجود نودارد،   مهم است
شود که این بوه  بینی میهای ذکر شده پیشدرصد توسط روش 5تا  1مقادیر اشباع بین 

 . [13]باشد ها میگیری در این روشدلیل وجود خطای اندازه
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و اطالعات مربوط به اشباع هیدرات و خواص رسوبات در چاه   LWDهای حاصل از اطالعات  ( دادهa) 13 - 5شکل 

WR313-G  واقع درWalker Ridge( ،bداده )  های حاصل از نمودارهایLWD [14]برداشته شده از چاه 

 

و اطالعات مربوط به اشباع هیدرات و خواص رسوبات در چاه   LWDهای حاصل از اطالعات  ( دادهa) 14 - 5شکل 

WR313-H  واقع درWalker Ridge ،(bداده )  های حاصل از نمودارهایLWD [14] برداشته شده از چاه 
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 و اطالعات مربوط به اشباع   LWDهای حاصل از اطالعات  ( دادهa) 15 - 5شکل 
 Green Canyon( ،b )واقع در  GC155-Iهیدرات و خواص رسوبات در چاه 

 [14]برداشته شده از چاه  LWDهای حاصل از نمودارهای  داده
 

 

 

 

 

 

 

 

  

و اطالعات مربوط به اشباع هیدرات و خواص رسوبات در چاه   LWDهای حاصل از اطالعات  ( دادهa)  15 - 6شکل 

GC155-H  واقع درGreen Canyon( ،b داده ) های حاصل از نمودارهایLWD  [14]برداشته شده از چاه 
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و اطالعات مربوط به اشباع هیدرات و خواص رسوبات در چاه   LWDهای حاصل از اطالعات  ( دادهa) 14 - 6شکل 

GC155-Q  واقع درGreen Canyon( ،bداده )  های حاصل از نمودارهایLWD  [14]برداشته شده از چاه 

 

و اطالعات مربوط به اشباع هیدرات و خواص رسوبات در چاه   LWDهای حاصل از اطالعات ( داده a) 18 - 5شکل 

AC11-A  واقع درAlaminos Canyon( ،bداده )  های حاصل از نمودارهایLWD  [14]برداشته شده از چاه 



 های عمیق های گازی در آب هیدرا ت

 

132 

 

و اطالعات مربوط به اشباع هیدرات و خواص رسوبات در چاه   LWDهای حاصل از اطالعات ( داده a) 11 - 5شکل 

AC11-B  واقع درAlaminos Canyon( ،bداده )  های حاصل از نمودارهایLWD  [14]برداشته شده از چاه 

 

 های مقادیر محاسبه شده اشباع هیدرات گازی از طریق داده 12 - 5شکل 
 GC155-H [14]در چاه  Pهای سرعت امواج  و داده الکتریکیمقاومت 
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 های مقادیر محاسبه شده اشباع هیدرات گازی از طریق داده 11 -5شکل 
 WR313-G [14]در چاه  Pهای سرعت امواج  و داده الکتریکیمقاومت 

همانگونه که قبال اشاره شد مقادیر اشباع هیدرات گازی برای هفت چاه مورد مطالعه از طریوق     
مدل سه فازی بیوت محاسبه شدند. همچنین مقادیر اشوباع هیودرات گوازی محاسوبه شوده بوا       

محاسوبه شودند. بورای کواهش     های مقاوموت الکتریکوی از طریوق رابطوه آرچوی      استفاده از داده
های مقاومت الکتریکی، و برای محاسبه تواثیر  پیچیدگی مقادیر اشباع محاسبه شده از طریق داده

-WR313-G ،WR313هوای  نیز برای چاه connectivityحضور ر  در محاسبات، از مدل 
H ،GC155-1  وGC155-Q      استفاده شد. مقدار مقاوموت الکتریکوی رسووبات بوا اسوتفاده از 

 :[14]شود به صورت زیر بیان می connectivityمعادله 
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که در آن    
wS،wR ،µ   و

w    به ترتیب اشباع آب، مقاومت الکتریکی آب موجوود در فضوای
باشند. اگر در معادله بواال مقودار   متخلخل، ضریب همبستگی و ضریب تصحیح همبستگی آب می

w    هوای رسووبی   را صفر در نظر بگیریم، مقدار مقاومت الکتریکی در حالتی کوه رسوی در الیوه
آید. همچنین پارامترمیوجود ندارد به دست 

w    هوا مقاوموت   مقودار تواثیر حضوور ر  در داده
 دهد:الکتریکی را با استفاده از رابطه زیر نشان می
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w sh wV S   

با مقایسه بین مقودار مقاوموت الکتریکوی محاسوبه شوده و مقودار        که در آن مقدار پارامتر    
آید. مقدار این پارامتر را باید آنقدر تغییور داد توا   گیری شده به دست میمقاومت الکتریکی اندازه

 به یک پیش بینی قابل قبول از میزان مقاومت الکتریکی رسوبات دارای ر  رسید.  

هیودرات گوازی ضوخیم بوا      حضوور الیوه   Walker Ridgeحفاری دو حلقه چواه در منطقوه      
های زیاد را نشان داد، و در ادامه حفاری هر دو حلقوه چواه بوه    گستردگی جانبی و حضور شکاف

    فووت و اشوباع بوا هیودرات رسویدند. عملیوات حفواری و         52توا   42ای با ضخامت مخازن ماسه
ها از طریق ایجواد  زایش کیفیت دادهها در پروژه خلیج مکزیک با مشکل دائمی افجمع آوری داده

پایداری کامل دیواره چاه، که در رسوبات ضعیف و کوم عموق کوار دشوواری اسوت، هموراه بوود.        
همچنین چند چاه حفاری شده به شدت عمیوق بودنود، بورای نمونوه دو چواه حفواری شوده در        

Walker Ridge گوازی در   های قبلی حفاری شده در نواحی شامل هیودرات ترین چاهاز عمیق
ها در ناحیه خلیج مکزیک دستاوردهای تر بودند. حفاری چاهفوت عمیق 1222سایر نقاط جهان، 

بدون نیاز بوه ادوات انتقوالی سوطحی و برگشوت      LWDپیمایی های چاهجدیدی در مورد برنامه
کامول درموورد لیتولووژی سوازند،      LWDهوای  سیال حفاری را فراهم کرد. در ایون پوروژه داده  

هوای گوازی در   مت الکتریکی، سرعت صوتی و تخلخل بوه شناسوایی و درک بهتور هیودرات    مقاو
 دار و رسوبی  کمک کرد. مخازن شکاف

بود. این چاه همچنین اولوین چواه از    WR313-Gاولین چاه حفاری شده در این پروژه، چاه     
متری دریا  1222حفاری شد. این چاه در عمق  Terrebonneدو حلقه چاهی بود که در ناحیه 

متوری سوطح دریوا قورار      8/15پیمایی در ارتفاع حفاری شد و سطح دکل برای انجام فرآیند چاه
متری زیر بستر دریا با مشکالت مختلفی روبرو شد و پس از تغییور   523داشت. این چاه در عمق 

-ا موفقیت تا عمق هدف حفاری شود. داده برنامه حفاری و استفاده پیوسته از سیال حفاری چاه ب

تور شوده   دهند که در نزدیکی بستر دریا دهانوه چواه بوزرگ   های کالیپر و اولتراسونیک نشان می
متر از بستر دریا، دهانه چاه در شرایط خوبی قرار دارد و قطر آن در  111های زیر است. در عمق

متور از بسوتر    144و  521، 113، 181هوا از جملوه   ماند. در بعضی عمقسانتی متر ثابت می 11
های چگالی و تخلخل دقت کافی را ندارند. این چواه در  دریا به دلیل شسته شدن دهانه چاه، داده

رسد. در این چاه و در حین حفواری رسووبات   متری از بستر دریا به هیدرات گازی می 122عمق 
بوا یوک ناحیوه بوا مقودار مقاوموت       شووند،  گلی که با مقدار باالی نمودار اشعه گاما شوناخته موی  

متری از بسوتر دریوا مواجوه شودند. در      311تا  151اهم متر( در عمق  12تا  1الکتریکی باال )از 
  هوای بسویار اسوت    های اولیه بر این باور بودند که این ناحیه دارای هیدرات گازی با شکافتحلیل

متری زیر دریوا   311تا  151عمق  که در رسوبات حاوی ر  زیاد واقع شده است. در این چاه از
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های حواوی هیودرات گوازی در    های تقریبا عمودی شامل هیدرات گازی قرار دارند. شکافشکاف
تصاویر و نمودارهای مربوط به مقدار مقاومت الکتریکی معموال مشخص نیسوتند. مقوادیر اشوباع    

مقادیر محاسوبه شوده از   های مقاومت الکتریکی در این چاه نسبت به محاسبه شده از طریق داده
هوای صووتی بیشوتر اسوت. اموا      طریق رابطه سه فازی بیوت و مقادیر محاسبه شده از طریق داده

های تقریبا عمودی حاوی هیدرات گازی، مقدار اشباع را از همانگونه که قبال گفته شد، در شکاف
 . [14]گیری کرد هتوان اندازها میهای صوتی با دقت باالتری نسبت به سایر روشطریق داده

متور در چواه    132تا  411دهد که ناحیه رسوبی از عمق میهای گاما و چگالی نشان تحلیل داده   
WR313-G باشود. اموا   های نازک رسوبی شوامل مقودار زیوادی ر  موی    حاوی تعداد زیادی الیه

 12متری )الیه رسوبی بوه ضوخامت    121رسوبات شامل مقادیر قابل توجه هیدرات گازی در عمق 
فووت بوا مقاوموت     12متری )الیه رسوبی به ضخامت  831اهم متر( و  1فوتی و مقاومت الکتریکی 

شوده اسوت،   نشوان داده   11-5شوکل  باشند. همانگونه که در اهم متر( می 12تا  1الکتریکی بین 
های صوتی و مقاومت الکتریکی در نواحی رسوبی این چواه  اشباع محاسبه شده از طریق دادهمقادیر 

 باشد.  درصد می 82مشابه هستند و بیشینه مقدار اشباع محاسبه شده اندکی بیشتر از 
و پنجمین چواه حفواری    Terrebonneدومین چاه حفاری شده در ناحیه  WR313-Hچاه    

باشد. عمق مربوط به حضور هیدرات گازی در ایون  می GOM JIP LegIIشده در طول پروژه 
های تقریبا عمودی شامل هیدرات گوازی  باشد. در این چاه شکافمتر زیر بستر دریا می 811چاه 

متری در تصاویر مقاومت الکتریکوی کوامال واضوح هسوتند.      112تا  412و  325تا  182از عمق 
-ین مقادیر محاسبه شده اشباع با اسوتفاده از داده نواحی شامل هیدرات گازی از طریق اختالف ب

های مقاومت الکتریکی و صوتی نیز قابل تشخیص است. در مناطقی کوه مقوادیر تصوحیح نشوده     
هوای صووتی   کننود، داده بینی موی های مقاومت الکتریکی مقدار اشباع را با خطای زیاد پیشداده

کنند. مقوادیر محاسوبه   بینی میدرصد پیش 5 مقادیر اشباع را با دقت باالیی و با خطای ماکزیمم
های مقاومت الکتریکی و صوتی در ایون چواه مقوادیر    شده اشباع هیدرات گازی با استفاده از داده

 . [14]شوند درصد را شامل می 12تا  85بین 
حفاری شود. ایون چواه توا      Green Canyonاهی بود که در ناحیه اولین چ GC155-Iچاه    

متر زیر بستر دریا بدون مشکل خاصی حفاری شد. اما پوس از بیورون کشویدن سواقه      111عمق 
نصب شده در بستر دریا شروع به فوران کرد که برای کنترل آن یوک   wellheadحفاری آب از 

متر زیر بستر دریا به ناحیوه پایوداری    444پالگ سیمانی در چاه قرار داده شد. این چاه در عمق 
هوای متوسوط   های نازک رسوبی با مقادیر کم ر  و با اشوباع هیدرات گازی رسید که شامل الیه

هوای تخلخول در ایون    های چگالی و مقادیر زیاد نمودارکم نمودار باشد. مقادیرهیدرات گازی می
 باشد.  چاه به دلیل افزایش قطر چاه می

و دومین چاه حفواری   Green Canyonهای حفاری شده در ناحیه از چاه GC155-Hچاه    



 های عمیق های گازی در آب هیدرا ت

 

131 

متوری   1231بوود. ایون چواه در عموق      GOM JIP Leg IIشده در این ناحیه در طول پروژه 
متری از سطح دریا قرار داشوت.  5/15شروع به حفاری شده بود و سکوی آن در ارتفاع سطح دریا 

این چاه بدون مشکل خاصی و بدون استفاده از تجهیزات و ابزار خاصی بوه جوز اسوتفاده از گول     
رسوید از طریوق   حفاری استاندارد حفاری شد. عمق مبنایی که این چاه بوه هیودرات گوازی موی    

هوای مقاوموت   پیمایی قابل شناسایی نبود اما کاهش شدید مقادیر دادهچاهنگاری و اطالعات لرزه
متری زیر بستر دریا به عنوان نقطه تما  بین ناحیوه هیودرات    452الکتریکی و صوتی در عمق 

متوری بوه    328تا  111گازی و گاز آزاد محبو  در زیر آن در نظر گرفته شد. این چاه در عمق 
متری به یک الیه رسوبی شامل هیودرات   413شکاف و در عمق  یک ناحیه هیدرات گازی شامل
 328توا   111های مقاومت الکتریکی ناحیه هیودرات گوازی از عموق    گازی ضخیم رسید. در داده

های تقریبا عموودی  دهد. همچنین به دلیل حضور شکافمقاومت الکتریکی سینوسی را نشان می
باشد. این نواهمگنی باعوث شود کوه مقوادیر      یشامل هیدرات گازی این ناحیه بسیار غیرهمگن م

متر مقدار  383مختلف مقاومت الکتریکی با یک روند منظمی از هم فاصله بگیرند. در اعماق زیر 
باشد. در این دهنده افزایش مقدار رسوبات مینمودار گاما به شدت کاهش پیدا کرد که این نشان

داشت. تصاویر مقاومت الکتریکی با دقت بواال  متر قرار  124ای با ضخامت ناحیه یک ناحیه ماسه
ای و رسی به صورت پیوسوته وجوود دارنود کوه مقودار      های ماسهنشان داد که در این ناحیه الیه

باشود. در بواالی ایون ناحیوه مقودار مقاوموت       متور موی   131ای های رسوبی و ماسوه ضخامت الیه
باشود. در عموق   ر این ناحیوه موی  دهنده حضور آب دکند که نشانالکتریکی شروع به کاهش می

یابنود  های مقاومت الکتریکی و صوتی به شدت افزایش موی متر زیر بستر دریا مقادیر نمودار 413
 . [14]باشد دهنده حضور الیه ضخیم رسوبی شامل هیدرات گازی میکه این نشان

 

 مخازن هيدرات گازی غير همگن. 1 – 2 – 6
های مقاومت الکتریکی دهد که مقادیر اشباع محاسبه شده توسط دادهتحقیقات اخیر نشان می   

دار تقریبا عمودی )بوا فورض شورایط همگون مخوزن( از      های شکافهای صوتی در سیستمو داده
هستند. برای بررسی این موضووع   فشار بسیار باالتر-های مغزهمقادیر محاسبه شده از طریق داده

محققان یک مدل هیدرات گازی ناهمگن ساختند. مقوادیر محاسوبه شوده اشوباع بوا اسوتفاده از       
های با زاویه زیاد نسبت به محوور افوق، بوا    های صوتی و مقاومت الکتریکی و با فرض شکافروش

و مقاوموت   LWDی هوا هوا مطابقوت داشوت. در آنوالیز داده    مقادیر محاسبه شده از طریق مغزه
در هند مقدار اشباع هیدرات گوازی در ناحیوه ای بوا     Site NGHP-21-12الکتریکی در ناحیه 

هوایی کوه از   درصد به دست آمد. اموا داده  82تا  52متر برابر  142های زیاد و به ضخامت شکاف
ناحیوه نیوز    کرد. در ایندرصد در این ناحیه پیش بینی می 15مغزه به دست آمد اشباعی برابر با 

تور هسوتند. یکوی از دالیول     پیمایی دقیقهای چاههای نمودارهای مغزه از دادهفرض شد که داده
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های صوتی و مقاوموت الکتریکوی   های نمودارگیری و دادههای مغزهگیریوجود اختالف در اندازه
ه پویش از ایون   باشد. همانگونوه کو  ها با زاویه زیاد میناهمگنی باالی مخزن به دلیل وجود شکاف

توانود  ذکر شد معادله آرچی مقدار اشباع هیدرات گازی را در مخازن همگن به طوور دقیقوی موی   
در رابطه آرچوی   nو  mپیش بینی کند. دلیل دیگر این مقادیر اختالف این است که پارامترهای 

تووان مقوادیر ایون    ها در مخزن وابسوته هسوتند و همچنوین موی    گیری شکافبه شدت به جهت
دار به صورت جدا محاسبه نمود تا مقادیر اشوباع هیودرات گوازی    ارامترها را برای مخازن شکافپ

های مقاومت الکتریکی و مقادیر محاسبه شده محاسبه شده در این مخازن ناهمگن از طریق داده
در  nو  mهای مغزه اختالف کمتری داشته باشند. با افوزایش مقوادیر پارامترهوای    از طریق داده

پیموایی را  هوای چواه  های بین روش مغزه و روش نمودارگیریتوان اختالف اندازهطه آرچی میراب
های دارای اختالفوات قابول   گیری اشباع هیدرات گازی این روشکاهش داد اما با این حال اندازه

 .[15]باشد توجهی می
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 . مدل سازی اشباع هيدرات گازی1 – 5
ها، پروفایل اشوباع هیودرات گوازی بوا اسوتفاده از      در این تحقیق ابتدا برای اعتبارسنجی مدل    
بوا نتوایج    بینوی و های انجام شده در ناحیه خلیج مکزیک و هنود پویش  های مربوط به پروژهداده

های اعتبارسنجی شوده و  گزارش شده توسط سایر محققان مقایسه شد. سپس با استفاده از مدل
بینوی شود. در   اطالعات مربوط به ناحیه خزر، پروفایل و اشباع هیدرات گازی در این ناحیه پویش 

شوده   هوای اسوتفاده  های ارائه شده در این تحقیق و مدلادامه نتایج مرتبط به اعتبارسنجی مدل
 توسط سایر محققان بررسی خواهد شد:

 
 های ارائه شده در پروژه خليج مکزیک. اعتبارسنجی مدل2 – 5

های انجوام  های واقعی پروژههای ارائه شده در این تحقیق از دادهبه منظور اعتبارسنجی مدل     
هوای چواه پیموایی مربووط بوه خلویج       شده در سایر نقاط جهان استفاده شد. به این منظوور داده 

هوا در آن وجوود دارد، جموع آوری شود     های سایر پوروژه ها و دادهمکزیک از سایتی که این داده 
-و مقاوموت الکتریکوی موی    Vpها شامل اطالعات تخلخل، چگالی، گاما، سورعت  . این داده]34[

مقاوموت الکتریکوی از روابوط    هوای  باشند. به منظور محاسبه اشباع هیدرات گازی به وسیله داده
کنویم. بوه منظوور محاسوبه     محاسوبه موی   4-3-5( در فصل چهار و قسمت 12( و )1(، )5(، )4)

هوای  اشباع هیدرات گازی با این روش باید از نمودارهای تخلخل و مقاومت الکتریکوی در فرموول  
 Vpودار سرعت ذکر شده استفاده کنیم. همچنین برای محاسبه اشباع هیدرات گازی از طریق نم

اسووتفاده شووود. در ایوون روش از  4-3-1( فصوول چهووار و قسوومت 34( تووا )11بایوود از روابووط )
 شود.  ، تخلخل و چگالی استفاده میVpنمودارهای سرعت 

های ارائه شده در این تحقیق و نتایج ارائه شده توسط سایر محققان بورای  نتایج حاصل از مدل   
حلقوه   4های نمایش داده شده است. این نتایج برای در شکلپروژه هیدرات گازی خلیج مکزیک 

ارائوه شوده اسوت. ایون      WR313Gو  GC155H, GC155G, WR313Hهوای  چاه به نوام 
هوای سوایر   هوای ایون تحقیوق و مودل    دهد که بین نتایج ارائه شده توسط مدلها نشان میشکل

بینوی اشوباع   حاصول از پویش  محققان، تطابق مناسبی وجود دارد. به عنوان نمونوه شوکل نتوایج    
 GC155Hرا برای چاه  Pهای مقاومت الکتریکی و سرعت موج هیدرات گازی با استفاده از داده

های انجام شده توسط آقای کلِت و همکاران بینی)الف( مربوط به پیش 1-1دهد. شکل نشان می
-بینوی باشد. پیشواقع در منطقه گرین کانیون در خلیج مکزیک می GC155Hبرای چاه  [14]

)ب( نموایش داده شوده    1-1های ارائه شده در تحقیق حاضر نیوز در شوکل   های مربوط به مدل
ها مشخص است، در این چاه به طوور عموده دو ناحیوه هیودرات     است. همانگونه که در این شکل

فووتی وجوود دارد. در ناحیوه اول،     1482توا   1412فووتی و   1442تا  1312های گازی در عمق
رسد اما در ناحیه دوم اشباع هیدرات گازی % نیز می82اشباع هیدرات گازی بسیار باال بوده و به 

باشود.  درصود موی   12توا   12کمتر است و به طور میانگین اشباع هیدرات گوازی در ناحیوه دوم   
ا مشخص است روند کلی اشباع هیدرات گازی محاسبه شوده توسوط   ههمانگونه که در این شکل
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و محاسبات انجام شده در این تحقیق با هم تطوابق مناسوبی دارنود.     [14]آقای کلِت و همکاران 
شوود ناشوی از   الزم به ذکر است که اختالفات اندکی که در میان رونود محاسوبات مشواهده موی    

هوا بورای   باشود، زیورا آن  موی  [14]ها توسط آقای کلِت و همکاران تصحیحات انجام شده در داده
انود و بوا   ها را حذف و همچنین برخی دیگر را تصوحیح کورده  اعمال اثر الگ کالیپر برخی از داده

هوای  های ایون تحقیوق بور داده   توجه به اینکه جزییات این تصحیحات در دستر  نیست و مدل
-های مشواهده موی  ند اشباعخام بدون تصحیح اعمال شده است، برخی اختالفات جزیی میان رو

هوای  بینی اشباع هیدرات گازی در چواه نیز مربوط به پیش 4-1تا  1-1های شود. همچنین شکل
GC155Q, WR313H  وWR313G هوا نیوز مشوخص    گونه که از این شکلباشند. همانمی

های ارائه شده در این تحقیق نسبت بوه رونود ارائوه شوده     بینی شده توسط مدلاست، روند پیش
 توسط کلِت و همکاران مطابقت قابل قبولی دارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(         (الف)
 های مقاومت الکتریکی و داده بینی شده با استفاده از دادههیدرات گازی پیش  اشباعمقایسه بین  1- 5شکل 

Pهای سرعت موج  برای چاه   GC155H ، )ب( نتایج حاصل از [14])الف( نتایج ارائه شده توسط سایر محققان  
های ارائه شده در تحقیق حاضر مدل  
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)ب(                 )الف(   

برای  Pهای سرعت موج های مقاومت الکتریکی و داده  بینی شده با استفاده از دادهمقایسه بین اشباع هیدرات گازی پیش  2 - 5شکل 

 های ارائه شده در تحقیق حاضر )ب( نتایج حاصل از مدل [،14]، )الف( نتایج ارائه شده توسط سایر محققان GC155Qچاه 

 

 

 

 

 

 

 

 )الف( )ب(      
      های مقاومت الکتریکی و  بینی شده با استفاده از داده مقایسه بین اشباع هیدرات گازی پیش 3 - 1شکل 
، )ب( نتایج [14]، )الف( نتایج ارائه شده توسط سایر محققانWR313Hبرای چاه  Pهای سرعت موج  داده

 های ارائه شده در تحقیق حاضرحاصل از مدل 
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 )الف(               )ب(                                            

برای  Pهای سرعت موج  های مقاومت الکتریکی و داده بینی شده با استفاده از داده مقایسه بین اشباع هیدرات گازی پیش 7 - 5شکل 

 های ارائه شده در تحقیق حاضر، )ب( نتایج حاصل از مدل [14]، )الف( نتایج ارائه شده توسط سایر محققان WR313Gچاه 

 های ارائه شده در پروژه هنداعتبارسنجی مدل. 3 – 5

های مقاومت الکتریکی ارائه شده در این تحقیق و نتایج ارائه شوده توسوط   نتایج حاصل از مدل   

نمایش داده شده است. ایون نتوایج    5-1ها سایر محققان برای پروژه هیدرات گازی هند در شکل

دهد که بین نتایج ارائه شده توسوط  نشان می می باشد. این شکل NGHP2125مربوط به چاه 

 5-1سایر محققان، تطابق مناسبی وجود دارد. شوکل   قیق و مدلمقاومت الکتریکی این تح مدل

 NGHP2125بورای چواه     [33]های انجام شده توسط آقای شانکار بینی)الف( مربوط به پیش

مقاوموت   هوای مربووط بوه مودل    بینوی باشود. پویش  واقع در منطقه کریشنا گداواری در هند موی 

)ب( نمایش داده شده است. همانگونه که  5-1الکتریکی ارائه شده در تحقیق حاضر نیز در شکل 

هوای  خص است، در این چاه به طور عمده یک ناحیه هیدرات گازی در عموق ها مشدر این شکل

درصود اسوت.    42توا   32متری وجود دارد. در این ناحیه، اشباع هیدرات گازی بوین   122تا  52

ها مشخص است روند کلی اشباع هیدرات گازی محاسبه شوده توسوط   همانگونه که در این شکل

 و محاسبات انجام شده در این تحقیق با هم تطابق مناسبی دارند.   [33]آقای شانکار 
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 )الف(      )ب(                                

-های مقاومت الکتریکی و داده  بینی شده با استفاده از داده مقایسه بین اشباع هیدرات گازی پیش 6 - 5شکل 

، )ب( نتایج حاصل [33]، )الف( نتایج ارائه شده توسط سایر محققان NGHP2125برای چاه  Pهای سرعت موج 

 های ارائه شده در تحقیق حاضر از مدل

 های ارائه شده در پروژه شمال آالسکااعتبارسنجی مدل. 7 – 5

های ارائه شده در این تحقیق و نتایج ارائه شده توسط سایر محققان بورای  نتایج حاصل از مدل   
نمایش داده شده اسوت. ایون نتوایج     1-1و  1-1های گازی شمال آالسکا در شکلپروژه هیدرات 
دهد که بوین نتوایج ارائوه شوده     ها نشان میباشد. این شکلمی Mount Elbertمربوط به چاه 
های سایر محققان، تطابق مناسبی وجود دارد. به عنوان نمونه های این تحقیق و مدلتوسط مدل
هوای مقاوموت   بینوی اشوباع هیودرات گوازی بوا اسوتفاده از داده      پیشنتایج حاصل از  1-5شکل 

)الوف(   1-1دهد. شوکل  نشان می Mount Elbertرا برای چاه  NMR Porosityالکتریکی و 
  Mount Elbertبورای چواه    [13]های انجام شده توسط آقای لی و کلِت بینیمربوط به پیش

های ارائوه شوده در تحقیوق    های مربوط به مدلبینیباشد. پیشواقع در منطقه شمال آالسکا می
ها مشخص است، است. همانگونه که در این شکل)ب( نمایش داده شده  1-1حاضر نیز در شکل 

توا   1142فوتی و  1212تا  1212های در این چاه به طور عمده دو ناحیه هیدرات گازی در عمق
-% نیوز موی  82فوتی وجود دارد. در دو ناحیه ، اشباع هیدرات گازی بسیار باال بوده و بوه   1112
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ی اشباع هیدرات گوازی محاسوبه شوده    ها مشخص است روند کلرسد. همانگونه که در این شکل
ن تحقیق با هم تطوابق مناسوبی دارنود.    و محاسبات انجام شده در ای [13]توسط آقای لی وکلِت 

بوا   Mount Elbert بینی اشباع هیدرات گازی در چواه نیز مربوط به پیش 1-1 همچنین شکل
گونه کوه از ایون شوکل    باشد. همانمی Pو سرعت موج  NMR Porosityاستفاده از داده های 

های ارائه شده در این تحقیق نسبت به رونود  بینی شده توسط مدلنیز مشخص است، روند پیش
 ارائه شده توسط لی و کلِت مطابقت قابل قبولی دارند.  

برحسب اشباع هیدرات گازی محاسبه شده از طریق مدل ارائه  Pهمچنین نمودار سرعت موج    
نمایش داده شده اسوت. در   8-1شده در این تحقیق و مدل ارائه شده توسط لی و کلِت در شکل 

 در نظر گرفته شده است.  2338ها مقدار تخلخل سنگ برابر با ن شکلای

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(                                                            )الف(                           

-های مقاومت الکتریکی و داده بینی شده با استفاده از داده مقایسه بین اشباع هیدرات گازی پیش  1 - 1شکل 

، )ب( [13]، )الف( نتایج ارائه شده توسط سایر محققان Mount Elbertبرای چاه  NMR Porosityهای 

 های ارائه شده در تحقیق حاضر نتایج حاصل از مدل
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 )ب(                                                                )الف(                          

-و داده  NMR Porosityهای بینی شده با استفاده از داده مقایسه بین اشباع هیدرات گازی پیش 1 - 1شکل 

، )ب( نتایج [13]، )الف( نتایج ارائه شده توسط سایر محققان Mount Elbertبرای چاه  Pهای سرعت موج 

 های ارائه شده در تحقیق حاضرحاصل از مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(                                                                      )الف(                            
-با استفاده از داده  2338بینی شده با فرض تخلخل  مقایسه بین نمودار اشباع هیدرات گازی پیش 1 - 5شکل 

، )ب( نتایج [13]، )الف( نتایج ارائه شده توسط سایر محققان Mount Elbertبرای چاه  Pهای سرعت موج 
مدل حاضر
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