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پيش گفتار
طی دو دهه اخیر هیدراتهاي گازي از جنبههاي مختلف مورد توجه محققین و پژوهشگران قرارگرفته است .این پدیده بهه
عنوان یک منبع انرژي عظیم که در بستر شیب قارهاي دریاهها و در اعاهاا اقیهانو هها گسهترد داردم مهیتوانهد بهراي
نسلهام انرژي پاك و غیر آالینده را بویژه در کشورهایی که کابود سایر منابع انرژي فسیلی دارند فراهم ناایهدم در دریهاي
خزر نیز بخصوص در بخشهاي غربی حوضه خزر جنوبی پتانسیلهاي قابل مالحظهاي از هیدراتهاي گازي وجهود داردم
و قابل توجه است که بطورغالبم این منابع هیدرات گازي در اثر انتقال گاز از الیههاي عایق زیر بستر دریا توسه پدیهده
گلفشانها حادث گردیده است.
انتقال گازهاي هاراهم از میادین هیدروکربنی آبهاي عایقم از طریق تبدیل به هیدرات گازي بسهیار مهورد توجهه
شرکتهاي نفتی میباشد و سختتر شدن قوانین سهوزاندن گازههاي هاهراهم ارزیهابیههاي اقتصهادي مربوطهه را
توجیهپذیر مینااید .در حوضه آبهاي عایق خزر جنوبی پتانسیلهاي هیدروکربنی خوبی وجود دارد که در مرحلهه
تولیدم نیاز به انتقال گازهاي هاراه داشته و رود تبدیل به هیدرات میتواند یکی از گزینهها باشد.
در حال حاضر در اکتشاف و بهرهبرداري از منابع هیدروکربنی آبهاي عایق دریاي خزرم وجود هیدراتهاي گهازي
در زیر بستر دریا به عنوان یک آسیب براي عالیات حفاري محسوب میشود که ایستایی دیهواره اهاه را خدشههدار
مینااید .لذا شناسایی هیدراتهاي گازي زیر بستر و میزان گسترد آنها براي انجام بهینه عالیات حفاري ضروري
بودهم و رودهاي مختلف ژئوفیزیکی براي شناسایی این مناطق مورد استفاده قرار میگیرد.
استفاده از ناودارهاي پتروفیزیکی نیز در حین عالیات حفاري به تشخیص هیدرات در الیههاي زیر بستر و تطهابق
آنها با پنجره تشکیل و پایداري هیدرات میتواند کاک خوبی به بهینه سازي برنامه حفاري بنااید.
لذا در این راستام مکتوب حاضر توس اداره مهندسی نفت شرکت نفت خزر تهیه و تالیف گردیده که میتواند مهورد
استفاده محققین و دانشجویان قرار گیرد.
علی رغم اینکه مقاالت و پروژههاي متعددي در مورد هیدراتهاي گازي در خارج از کشور منتشر شده استم لکهن
در این مکتوب سعی شده عالوه بر ادبیات و انواع هیدراتهاي گازيم به نحوه شناسایی این مقوله با ارائه مطالعات
موردي در آبهاي عایق توجه ویژه شود.
الزم به ذکر است در آیندهاي نزدیک و در جلد دوم کتاب حاضر با هاین عنوانم به طور مفصهل و مشهخص و بها
استفاده از اطالعات اخذ شده پتروفیزیکی از ااههاي حفاري شده در دریاي خزر به مقوله هیهدراتههاي گهازي در
آبهاي عایق خزر و فعالیتهاي انجام شده خواهیم پرداخت.
بدینوسیله از تالدهاي کلیه مدیریتها و افرادي که در تدوینم جاع بنديم ویراستاري و نهایتاً انتشار ایهن کتهاب
اهتاام الزم را داشتند خصوصاً مدیریت اکتشافم اداره پژوهش و فناوري و رواب عاومی علهی الخصهوص آقایهان
محاد سعید حسین زادم ملک محاد گیتی و عادل نجفی قدردانی میگردد.
دکترعلیاصولی 
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هیدرا تهای گازی در آبهای عمیق

 1- 1هيدراتهای گازی
در قرن نوزدهم ،گاز طبیعی اغلب به عنوان یک محصوول جوانبی غیور کواربردی از
تولید نفت در نظر گرفته میشد و اکثر اوقات در میادین نفتی سوزانده میشد .امروزه این
دیدگاه به طور قابل مالحظهای تغییر یافته است و به جای اینکه گاز طبیعوی بوه عنووان
یک ماده بی اهمیت در نظر گرفته شود ،به عنوان یکی از منابع انرژی مهوم در جهوان در
نظر گرفته میشود .تقاضای انرژی در جهان در حال افزایش است که به دلیول کواهش و
تمایل توجه به انرژی هستهای و مزایو ای محویط زیسوتی گواز طبیعوی نسوبت بوه سوایر
سوختهای فسیلی میباشد .گاز طبیعی که در هیدراتهای گازی محبوو شوده اسوت
بیشتر شامل متان میباشد ،اما معموال شامل هیدروکربنهای سبک همانند اتان ،پروپوان،
بوتان و مقادیر ناچیزی هیدروژن سولفید ،نیتوروژن و کوربن دی اکسوید مویباشود .یوک
ویژگی منحصر به فرد هیدراتهای گازی افزایش چشمگیر حجم ایون مواده در تغییور از
حالت هیدرات به حالت گواز آزاد مویباشود .مطوابق شوکل 1-1در شورایط دموا و فشوار
استاندارد (دمای صفر درجه سانتی گراد و فشار یک بار) ،یک متر مکعب از هیدرات گازی
متان به  114متر مکعب گاز متان و  2/8متر مکعب آب تجزیه میشود [.]1

شکل  1- 1تجزیه یک متر مکعب گاز هیدرات متان به گاز آزاد متان
و آب در شرایط دما و فشار استاندارد []2
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در دهه گذشته ،بسیاری از محققان و دانشومندان تولیود و اسوتخراج گواز متوان از
هیدرات گازی را مورد توجه قرار دادهاند .آنها معتقدند که این گاز به دلیل توزیع جهانی
هیدراتهای گازی ،حجم باالی هیدراتهای گازی موجود و در دستر بودن در منواطق
نسبتا کم عمق ،میتواند به عنوان منبع انرژی در آینده مورد استفاده قرار گیرد .اما هنوز
مشکالت و چالشهای بسیاری وجود دارد که باید راهحلهای مناسبی برای آنهوا اتخواذ
شود ،تا بتوان تولید گاز از سازندها و نوواحی حواوی هیودراتهوای گوازی را در مقیوا
صنعتی انجام داد.
 .2 – 1کشف
اولین نمونه مصنوعی هیدرات گازی در اوایل سال  1822در یک آزمایشگاه شیمی-
فیزیک ایجاد شد ،و این کشف مهم اولین تحقیق علمی مربوط به ماهیوت هیودراتهوای
گازی را آغاز کرد .اگرچه در آن زمان معتقد بودنود کوه هیودراتهوای گوازی در دنیوای
طبیعی وجود ندارد .تولید و آزمایش با نمونههای مصنوعی ایون مواده کوه در آزمایشوگاه
ساخته میشدند برای چند دهه ادامه داشت .اولوین مشواهدات تشوکیل هیودرات گوازی
خارج از آزمایشگاهها مربوط به سال  1132میشود ،زمانیکه این ماده در لولههای انتقوال
گاز طبیعی به وجود آمد و در برخی موارد به طور کامل لوله انتقال را مسدود کرده بوود.
امروزه هیدراتهای گازی به عنوان مواد تاثیرگذار در مباحث مختلف در انتقال و اکتشاف
منابع هیدروکربوری مطرح میشوند که به منظور فعالیوت ایمون و مووثر در هور فرآینود
هیدروکربوری باید مورد توجه قرار گیرند .در ابتدا تحقیقات علمی در مورد هیدراتهوای
گازی وارد فاز جدیدی شد و به روشها و تکنولووژیهوایی متمرکوز شود کوه از ایجواد و
تشکیل هیدراتهای گازی در لولههای انتقال جلوگیری کند [.]3
فاز بعدی در سال  1112شروع شد ،زمانیکه اولین هیودرات گوازی متوان در رسووبات
زیرین یک میدان گازی در حوضه سیبری غربی کشف شد .پس از آن در سال  1112نیز
هیدرات گازی در دوناحیه ،یکی از نمونههای گرفته شده از چاههای واقع در شیب شمالی
آالسکا و دیگری در رسوبات ته نشین شده در بسوتر دریوای سویاه کشوف شود .در سوال
 1182یک منبع عظیم از هیدراتهای گازی با تولید مغزههوای رسووبی حواوی هیودرات
گازی در نواحی انتهایی سواحل گواتمواال کشوف شود .ایون اکتشوافات باعوث شودند کوه
هیدراتهای گازی از یک کنجکاوی آزمایشگاهی به یک مشکل صنعتی برای تولیود یوک
منبع عظیم گاز متان تبدیل شوند [.]3
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.3 – 1خواص و ویژگیها
هیدراتهای گازی به صورت جامد کریستالی میباشند .درساختار آنها مولکولهای
آب با پیوند هیدروژنی در ساختاری چنود ضولعی جهوتگیوری مویکننود و شوبکههوای
کریستالی یخ مانندی به نام ساختار "میزبان" را به وجود میآورند .ایون سواختار میزبوان
توسط مولکولهای گاز طبیعی اشغال مویشووند کوه بوه آنهوا اصوطالحا مولکوولهوای
"میهمان" میگویند (شکل  .)1-1عالوه بر غیر قطبی بودن ،مولکولهای میهمان باید به
اندازه کافی کوچک باشند که بتوانند سواختارهای قفوس ماننود مولکوولهوای میزبوان را
اشغال کنند .به طور کلی مولکولهوای میهموان بایود قطوری بیشوتر از  2311قطور ایون
ساختارهای قفس مانند داشته باشند .اگر قطر مولکولهای میهمان کمتور از ایون نسوبت
باشد ،نیروهای جاذبه میان مولکولهای میزبان و مولکولهای میهمان برای پایدار کوردن
هیدرات گازی کافی نخواهد بود [.]3
معموال در نواحی که هیدرات گازی به صورت طبیعی وجود دارد ،ساختار مولکوول-
های گاز طبیعی میزبان به صورت عمده از متان تشکیل شدهاند .به عبارت دیگر هیدرات
گازی متان فراوانی بیشتری نسبت به سایر انواع هیودراتهوای گوازی دارد .بورای اینکوه
هیدرات گازی بتواند پایودار بمانود ،یوک نسوبت مشوخص از سواختارقفس ماننود شوبکه
کریستالی باید توسط مولکولهای میزبان اشغال شود که این نسبت برای هیدرات گوازی
متان برابر  12درصد می باشد [ .]3بنابراین آنچه میتوان نتیجه گرفت اهمیت دو فاکتور
مقدار مول و قطر مولکول در افزایش میزان جاذبه میان مولکولهای میزبان و مولکولهای
میهمان برای پایدار کردن هیدرات گازی خواهد بود.

شکل  2- 1ساختار هیدرات گازی []3
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ساختار  IIو ساختار  Hوجود دارد .تفاوت این ساختارها در نحوه قرارگیری مولکول-
های آب ،اندازه ،شکل و ساختار قفسه ها میباشد .ایجاد یک ساختار خاص به ویژگیهای
مختلفی از مولکولهای میهمان بستگی دارد .از میان تمام ساختارها ،ساختار پنج وجهوی
دارای دوازده سطح به طور کلی سه نوع ساختار برای کریستال هیدراتهای گازی به نام-
های ساختار  (I) ،Iفراوانی بیشتری دارد [.]4
ساختار  Iهیدرات گازی کوه در شوکل  3-1نموایش داده شوده اسوت ،هنگوامی کوه
مولکولهای گاز میزبان قطری بین  4تا  1آنگستروم داشته باشند ،ایجاد میشود .یک واحد
سلولی (کوچکترین قسمت از مولکول که تکرار میشود) در این نوع ساختار از  41مولکوول
آب که دو قفسه و  1قفسه با سایز کوچکتر را احاطه کردهاند تشکیل میشود .متان ،اتوان،
کربن دی اکسید و هیدروژن اکسید از جمله مولکولهای ایجاد کننده سواختار هیودراتی I
هستند .متان ،کربن دی اکسید و هیدروزن سولفید میتوانند حفرههای کوچک و بزرگ را
اشغال کنند اما اتان به دلیل سایز بزرگ تر تنها قادر به اشغال حفرههای بوزرگ مویباشود.
مولکولهای گازی با سایز مولکولی بوین  3313توا  4333آنگسوتروم مویتواننود حفورههوای
کوچک تا متوسط را اشغال کنند .وقتی تمام حفرههای ساختار  Iبا متان اشغال شوند ،ایون
ساختار دارای یک مول متان به ازای هر  5/15مول آب خواهد بود [.]5 34

شکل  3 - 1ساختار هیدرات گازی نوع  :Iحلقه های پنج وجهی مولکولهای اب که با پیوستن به هم
حفرههای بزرگ دوازده وجهی و حفرههای کوچکتر  14وجهی را ایجاد میکند [.]4
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یک واحد سلولی از ساختار  IIهیدرات گازی که در شکل  4-1نموایش داده شوده اسوت،
شامل  131مولکول آب که  11حفره کوچک و  8حفره بزرگ را ایجاد میکنند ،می باشد.
گازهای پروپان با قطر  3313آنگستروم برای حفرههای کوچک و گواز ایزوبوتوان بوا قطور
 4313آنگستروم برای حفرههای بزرگ میتوانند در ساختار هیدرات گازی  IIوجود داشته
باشند .اگر تمام حفرههای ساختار  IIبا متان اشغال شوند ،آنگاه به ازای هور موول متوان،
 5311مول آب خواهیم داشت .ساختارهای  Iو IIبا اشوغال حوداقل  12درصود از سواختار
حفرههایشان با یک نوع مولکول گاز میزبان میتوانند به پایداری برسند و به همین دلیول
به آنها هیدراتهای ساده میگویند [.]3

شکل  4 – 1ساختارهای مختلف هیدراتهای گازی [.]4

ساختار  Hهیدرات گوازی (شوکل  )4-1در طبیعوت بسویار نوادر و کمیواب اسوت .در
مقایسه با ساختارهای  Iو IIساختار  Hبسیار پیچیدهتر است .بعضی از حفرههای ساختار
 Hاز ساختار  IIبزرگتر هستند .ساختار  Hبا ترکیب سه نوع سواختار کریسوتالی شوش
وجهی ایجاد میشود .یک واحود سولولی از ایون سواختار از  34مولکوول آب بوا  3حفوره
کوچک ،دو حفره متوسط و یک حفره نسبتا بزرگ تشکیل شده است .مولکولهای گوازی
کوچک مانند متان میتوانند حفرههای کوچک و متوسط و مولکولهای بوزرگتور ماننود
بوتان ،نئوهگزان ،سیکلوهپتان میتوانند حفرههای بزرگتر را اشغال کنند.
بر اسا اطالعات موجود ،نواحی حاشیه ای قارهها بیشوتر از هیودرات متوان تشوکیل
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شدهاند ،که نشان میدهد ساختار هیدرات این نواحی از نوع ساختار  Iمویباشود .میوزان
غلظت متان در بیشتر نواحی حفاری شده در این مناطق 11 ،درصد گزارش شوده اسوت.
هیدراتهای گازی با ترکیب متان و سایر گازها مانند اتوان و پروپوان در خلویج مکزیوک
گزارش شدهاند .ساختار شش وجهی مربوط به نوع  Hهیدرات گازی برای نخسوتین بوار
در منطقه  Bush Hillاز خلیج مکزیک گزارش شده است [.]3
 .7 - 1شرایط تشکيل ،پایداری ،ناپایداری و تجزیه
به طور کلی فاکتورهایی همانند دما ،فشار ،توانایی یونی آب و ترکیب و غلظت گواز بور
پایداری هیدرات گازی تاثیر میگذارند .در هر مکانی با دمای پایین ،فشوار بواال و حضوور
همزمان آب و مقادیر کافی مولکولهای گاز با سوایز مناسوب ،هیودرات گوازی مویتوانود
تشکیل شود .واکنشهای مربوط به تشکیل هیدرات گازی به صورت گرمازا هسوتند و بوا
آزاد شدن گرما همراه میباشند [.]1
 .6 – 1ناپایداری و واکنش تجزیه
هنگامی که هیدرات گازی شرایط دمایی و فشاری پایدار خود را ترک مویکنود ،بورای
مثال زمانی که هیدرات گازی در یک عملیات حفاری در اطراف محل چاه حضور داشوته
باشد ،کاهش فشار ناشی از حذف وزن الیههای روباره و افزایش دما ناشی از سایش مته و
دمای گل حفاری ساختار آن را ناپایدار میکند .همچنین در حضور موادی که از تشوکیل
هیدرات جلوگیری میکنند ،ساختار هیدرات گازی تجزیه میشود و باعث آزادسازی گاز و
مولکولهای آب میشود .به این فرایند اصطالحا تجزیه گفته میشود .هنگوام آزاد سوازی
گاز ،با زدن جرقه هیدرات گازی که به صورت یخ میباشد شعلهور میشود .ایون واکونش
گرماده برای یک هیدرات گازی با تعداد مولکول آب  nHبوا دو واکونش بوه صوورت زیور
نمایش داده میشود [:]1
()1
) G .n H H 2O (h )  G ( g )  n H H 2O (s
()1
) G .n H H 2O (h )  G ( g )  n H H 2O (l
معادله اول مربوط به تجزیه هیدرات در دماهای زیر پایینتر از  113/15کلووین موی-
باشد که آب در آن به صورت جامد آزاد میشود و معادله دوم مربوط به دماهای بواالتر از
 113/15کلوین میباشد که آب آزاد شده به حالت مایع در میآید .در ایون معوادالت G
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مولکولهای گاز میهموان را نشوان مویدهود و  nHتعوداد مولکوولهوای آب در سواختار
هیدرات گازی را نشان میدهد.
تعداد مولکولهای آب برای بیشتر هیدراتهای گازی متان عددی بوین  5/11توا 1/4
میباشد که به طور میانگین آن را برابر با  1در نظر میگیرند .انرژی مورد نیاز برای انجام
واکنش تجزیه به صورت آنتالپی ویژه تجزیه هیدرات گازی و بر حسب ژول بر موول و یوا
ژول بر گرم بیان میشود .جرم مولی هیدرات گازی به صورت زیر محاسبه میشود [:]1
()3

M hydrate  M G  M w n H

که در این رابطه  MGجرم مولی گاز میهمان و  Mwجورم موولی آب میزبوان را نشوان
0
 hdissنیز نمایش میدهند ،برای متان خالص در
میدهد .آنتالپی ویژه تجزیه که آن را با
دماهای بین  112تا  112کلوین برابر  18/13کیلو ژول بر مول مویباشود و در دماهوای
باالی  113/15کلوین برابر با  54/11کیلوژول بر مول میباشد .این عودد بوه شودت بوه
تعداد مولکولهای آب هیدرات بستکی دارد و بنابراین مقدار آن به طور قابل مالحظوهای
بین انواع مختلف هیدرات گازی متفاوت است .در معادله ( )1هیدرات گازی به گواز و آب
جامد تجزیه میشود و در معادله ( )1هیدرات گازی به گاز و آب مایع تجزیه میشود .بوه
دلیل اینکه تشکیل آب مایع در مقایسه با آب جامد به انرژی بیشتری نیواز دارد ،آنتوالپی
تجزیه در دماهای باالتر از  113/15کلوین به مراتب بیشتر از آنتالپی تجزیوه در دماهوای
کمتر از این مقدار است .بنابراین تفاوت بین آنتالپی تجزیه این دو واکنش برابر با آنتالپی
ذوب آب است [.]1
 .5 – 1گرمای الزم برای تجزیه هيدرات گازی متان
با توجه به اینکه پس از تامین انرژی اولیه برای شروع فراینود تجزیوه و اداموه واکونش
تجزیه هیدراتهای گازی گرماده است ،بنابراین گرموای ایون واکونش را محویط اطوراف
جذب خواهد کرد .تجزیه یک متر مکعب هیدرات گازی متان به  313/3مگواژول انورژی
نیاز دارد و مقدار انرژی که گاز متان ذخیره شده در یک متر مکعب هیدرات گازی متوان
در خود دارد برابر با  1/43گیگاژول است .نسبت میزان انرژی موجود در گاز متان ذخیره
شده در هیدرات گازی متان بر انرژی الزم برای تجزیه هیدرات گازی متان برابر با 11/35
می باشد ،این یعنی مقدار انرژی که در گاز متان ذخیره شوده در هیودرات گوازی متوان
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موجود است 11/35 ،برابر بیشتر از مقدار انرژی الزم برای تجزیوه هیودرات گوازی متوان
است .به عبارت دیگر ،فرآیند تجزیه هیدرات گازی متان  1/11درصود انورژی موجوود در
گاز ذخیره شده را نیاز دارد .برای محاسبه میزان انرژی الزم برای تجزیه و میوزان انورژی
موجود در گاز ذخیره شده فرضیات و ساده سازیهای زیر در نظر گرفته میشود [:]1
 .1گاز میزبان به طور کامل از متان تشکیل شده است.
 .1دمای بعد از واکنش تجزیه باالتر از  113/15کلوین است که این یعنی در
واکنش تجزیه آب مایع تولید میشود .این واکنش مقودار انورژی بیشوتری
نسبت به واکنش در زیر دمای  113/15کلوین نیاز دارد.
 .3آنتالپی ویژه تجزیه هیدرات گازی برابر با  54/11کیلوژول بر موول در نظور
گرفته میشود .همچنین تعداد مولکولهوای آب در هور مولکوول هیودرات
گازی میانگین تعداد مولکولها یعنی عدد  1در نظر گرفته شده است.
 .4چگالی هیدرات گازی متان برابر  122کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفتوه
شده است.
 .5گرمای اشتعال گاز متان برابر  811کیلوژول بر موول در نظور گرفتوه شوده
است.
 .1آب آزاد در نظر گرفته نشده است ،این یعنی در محیط به غیر از آب موجود
در ساختار هیدرات گازی  ،آب دیگری وجود ندارد .این فرض تواثیر زیوادی
بر مقدار انرژی الزم دارد زیرا گرمای زیادی الزم است تا یخ را به آب موایع
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
تجزیه و انحالل آن میباشد ،این مقدار گرما (آنتالپی ویژه) کمترین مقدار انرژی است که
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
گرمای الزم برای تجزیه هیدرات میتواند از محیط اطراف در حین انتقال به سطح تامین
شود ،برای مثال گرما میتواند از گل حفاری در حال چرخش در چاه و یا از اصطکاک مته
و سازند حفاری شده تامین شود ،این باعث میشود مقدار گرمای مورد نیاز در سوطح توا
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حد قابل توجهی کاهش یابد .اما این پدیده باعث میشود که میوزان گواز آزاد زیوادی در
دهانه چاه و رایزرها (در حفاری در دریا) داشته باشیم.
 .4 – 1ناحيه پایداری هيدرات گازی
گاز طبیعی در طول میلیونها سال و با تجزیه شدن مواد آلی در طبیعت تشکیل شوده
است .تا کنون دو مکانیسم اصلی که تعیین میکند چه مقدار از این گاز به هیدرات گازی
تبدیل میشود ،شناسایی شده است .در مکانیسم اول مقداری از این گاز به دلیل چگوالی
پایین به سمت اعماق کمتر مهاجرت میکند ،جایی کوه شورایط دموایی و فشواری بورای
تشووکیل هیوودرات گووازی مناسووب اسووت .ایوون گوواز بووا آبووی کووه در نووواحی متخلخوول
بخشهای نزدیک بستر دریا وجود دارد ،در تما قرار گرفته است و باعث ایجاد هیدرات
گازی شده است .در مکانیسم دوم ،یک ترکیب که با گواز اشوباع شوده اسوت بوه سومت
شرایط دمایی و فشاری مناسب تشکیل هیدرات گوازی حرکوت مویکنود و باعوث ایجواد
هیدرات گازی میشود [.]1
بازه تغییرات دمایی و فشاری که باعث به دام انداختن مولکولهای گاز توسط مولکول-
های آب در ساختار قفس مانند و ایجاد هیدرات گازی پایدار با غلظت کافی از گاز به دام
افتاده میشود را ناحیه پایداری هیدرات گازی مینامند .هیدراتهای گازی ممکون اسوت
در ناحیه پایداری هیدرات گازی یک منطقه خاص ضرورتا وجود نداشته باشند ،اما آنهوا
میتوانند در این ناحیه و در شرایط مناسب وجوود تشوکیل شووند .زیور ناحیوه پایوداری
هیدرات گازی ،هیدرات گازی ناپایدار است و گاز و آب به صورت مجزا وجود دارند .عموق
و طول ناحیه پایداری هیدرات گازی به طور قابل مالحظهای تحت تواثیر گرادیوان زموین
گرمایی قرار دارد .باال بودن گرادیان زمین گرمایی به این معنی است که دمای سازندها با
افزایش عمق به سرعت افزایش مییابد ،این یعنی عمق ناحیه پایداری هیدرات گوازی در
گرادیان های زمین گرمایی باال کمتر از شرایطی با گرادیان زمان گرمایی پایین اسوت .در
محیطهای دریایی هیدرات گازی میتواند در اعماق زیادی زیر بستر دریا و یا در نزدیکی
بستر دریا تشکیل شود ،این امر به عمق آب در منطقه (که فشار منطقه را تعیین میکند)
و وجود شرایط دمای پایین بستگی دارد .در حین اکتشاف ،تحلیل دادههای لورزه نگواری
برای شناسایی نواحی تشکیل هیدرات گازی بر اسا بازتاب پروفایلهای لورزه نگواری از
مناطقی است که مشابه بستر دریا رسوب گزاری شدهاند [ .]8همچنوین تجزیوه وتحلیول
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نمودارهای گرفته شده از چاههای در حال حفاری نیز میتواند به شناسایی این الیوههوا و
حتی الیههای کوچکتر که از دید لرزه نگاری مخفی ماندهاند ،کمک شایانی کند.
شکل  5 -1ناحیه پایداری هیدرات گازی را برای یک منطقه در دریا نموایش موی-
دهد .در این شکل ،اگرچه ناحیه پایدار تشکیل هیودرات گوازی تقریبوا از عموق  422توا
 1122متر از سطح دریا میباشد ،اما هیدرات گازی فقط در رسووبات از عموق  1122توا
 1122متر از سطح دریا تشکیل میشود ،زیورا غلظوت متوان فقوط در ایون ناحیوه بورای
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.

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

 .1 – 1نمودار فازی هيدرات متان
به دلیل اطالعات ناکافی و اندک در مورد ترکیب آب و گاز موجود در فضای متخلخول
ساختارهای رسوبی ،معموال پیش بینی دقیوق ناحیوه پایودار هیودرات گوازی کوار بسویار
دشواری است .حتی با اطالعات دقیق و کامل از شورایط دموایی و فشواری یوک منطقوه،
شناسایی و پیشبینی دقیق این ناحیه امکانپذیر نیست .به منظور سادهسازی این مشکل
و حل آن ،معموال فرض میشود که فضای متخلخل ساختارهای رسوبی فقوط شوامل آب
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خالص و متان خالص است ،که این فرض اجازه میدهد کوه از طریوق نمودارهوای فوازی
متان خالص و آب خالص ،ناحیه پایداری هیدرات گازی را پویشبینوی کورد .شوکل 1- 1
نمونهای از نمودار فازی برای آب خالص و متان خالص را نشان میدهد [.]1
به دلیل اینکه در نواحی زیر زمین و زیر اقیانو هوا و دریاهوا بوا افوزایش عموق فشوار
منفذی سازندها افزایش مییابد ،معموال به طور غیر مستقیم از عمق ته نشینی به عنووان
فشار سیال در نمودارهای فازی هیدرات گازی با فرض یک گرادیان هیدرواستاتیکی فشار
منفذی ،استفاده میشود .در شکل  ،1- 1محور عمودی عمق ته نشینی را نشان میدهود
که در حقیقت از عمق به عنوان شاخصی غیر مستقیم از فشار که از باال به پایین افزایش
مییابد ،استفاده شده است .متان به صورت هیدرات گازی در نواحی نقطه ای نموودار (در
پایین سمت چپ) و به صورت گاز آزاد در نواحی سوفید نموودار (در بواال سومت راسوت)
وجود دارد .خط منحنی بین دو ناحیه ،مرز فازی هیدرات گازی-گاز آزاد برای متان موی-
باشد .در باالی این مرز ،فشار بسیار پایین و دما بسیار باالست و بنابراین هیودرات گوازی
پایدار تشکیل نمیشود و متان به حالت گوازی وجوود دارد .در پوایین ایون ناحیوه ،بورای
تشکیل و پایدار ماندن هیدرات گازی  ،فشار به اندازه کافی باال و دما به اندازه کافی پایین
است .همچنین این شکل نشان میدهد که افزودن نمک به آب و یا نیتروژن به متان مرز
را به سمت چپ و کوچکتر کردن ناحیه پایداری هیودرات گوازی جابوهجوا مویکنود ،در
حالیکه افزودن اتان ،بوتان ،کربن دی اکسید و یا هیدروژن سولفید بوه متوان ،مورز را بوه
سمت راست و افزایش ناحیه تشکیل و پایداری هیدرات گازی جابهجا میکند.
اگر شکل  1 - 1را برای الیهای در زمین که همیشه منجمد است (ناحیه پرمافروست)
با دمای میانگین  -8در جه سانتی گراد در نظر بگیریم ،بور اسوا مورز فوازی هیودرات
گازی-متان میتوان مشاهده کرد که عمق باالی ناحیوه پایودار تشوکیل هیودرات گوازی
نزدیک به  152متر میباشد .در باالی ناحیه پایدار هیدرات گازی ،گاز متوان در غلظوت-
هایی که با حرکت به سمت سطح کاهش مییابد ،در آب حل میشود .اگر این نموودار را
برای نواحی رسوبی موجود در دریاها جاییکه دمای آب برابر صفر درجه سانتیگراد است،
به کار بریم ،هیدرات گازی پایدار در مناطقی که عمق آب  322متر باشود (فشوار تقریبوا
 32بار) شروع به ایجاد شدن میکند .محدوده پایین ناحیه پایداری هیودرات گوازی بوا
توجه به گرادیان زمینگرمایی مشخص میشود .بر اسا نمودار فازی ،بیشترین دما برای
تشکیل هیدرات گازی ،حتی در عمق  12222متر زیر سوطح زموین تقریبوا برابور بوا 33
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درجه سانتی گراد است .در دماهای باالتر ،هیدرات گازی متان بوه گواز آزاد و آب تجزیوه
خواهد شد .وجود الیه گاز آزاد متان ،زیر الیه هیدرات گازی متان نیوز بوه هموین دلیول
است .بیشترین عمق ناحیه پایدار هیدرات گازی تقریبا  1222متر است که اکثرا با توجوه
به میزان گرادیان زمینگرمایی ،بسیار کمتر از این مقدار است .به طور کلی ناحیه پایداری
هیدرات گازی در نواحی کم عمق ژئوسفر (زمین کره) تشکیل میشود.

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

شکل  1 - 1نمودار عمق بور حسوب دموا را بورای یوک ناحیوه در پرمافروسوت را نشوان
میدهد .در این نمودار تاثیر گرادیان زمینگرمایی ،عمق ناحیه پرمافروست و ترکیب گواز
بر محدودههای باال و پایین ناحیه پایودار تشوکیل هیودرات نموایش داده شوده اسوت .دو
منحنی که مربوط به ناحیه پایدار تشکیل هیدرات گازی هستند (منحنی سیاه و قرموز) و
به صورت آزمایشگاهی به دست آمدهاند ،مربوط به دو نوع هیدرات گازی بوا ترکیوب گواز
متفاوت هستند .منحنی سیاه مربوط به هیدرات گازی است که شامل  18درصد متان135 ،
درصد اتان و  2/5درصد پروپان است ،درحالیکه منحنی قرمز مربوط هیدرات گوازی شوامل
 122درصد متان است .گرادیان هیدرواستاتیکی فشار منفذی برابر  1/115کیلو پاسکال بور
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متر فرض شده است .سه خط نقطهای سیاه رنگ مربوط به سوه عموق متفواوت توا سوطح
ناحیه پرمافروست میباشد که به ترتیب برابر با  325متر 112،متر و 114متور هسوتند .بوا
توجه به اینکه این مثال مربوط به یک ناحیه پرمافروست واقع در قطوب شومال مویباشود،
دمای سطح به طور میانگین  -12درجه سانتی گراد و دمای ناحیه پرمافروست برابر با صفر
درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است .همچنین سه گرادیان زمین گرمایی متفاوت به
ترتیب  2/24درجه سانتی گراد بر متر 2/231 ،درجه سانتی گوراد بور متور و  2/21درجوه
سانتی گراد بر متر در نظر گرفته شدهاست]9[ .

شکل  1- 1تاثیر پارامترهای مختلف بر ضخامت ناحیه پایداری
تشکیل هیدرات گازی در یک ناحیه پرمافروست []1

مرز باال و پایین ناحیه پایدار تشکیل هیدرات گازی در شکل  1 - 1برابر با محل تقاطع
باال و پایین منحنی پایداری هیدرات گازی و گرادیان زمین گرمایی است .برای هیدرات
گازی شامل  122درصد گاز متان و عمق مبنای ناحیه پرمافروست در  325متر ،عمق
باال (عمق باالی تقاطع با منحنی پایداری هیدرات گازی) تقریبا برابر  152متر و با فرض
گرادیان زمین گرمایی  2/24درجه سانتی گراد بر متر ،عمق پایین برابر با  122متر است.
برای این حالت ،ضخامت ناحیه پایداری هیدرات گازی متان تقریبا برابر  352متر است.
برای ترکیب گاز یکسان ،عمق مبنای پرمافروست در  114متر و گرادیان زمین گرمایی
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 2/21درجه سانتی گراد بر متر ،عمق باال تقریبا برابر  112متر و عمق پایین تقریبا برابر
با  1322متر خواهد بود که ناحیه پایداری با ضخامت  1112متر را ایجاد میکند .با
تغییر ترکیب گاز هیدرات گازی از  122در صد متان به  18درصد متان 1/5 ،درصد اتان
و  2/5درصد پروپان ،منحنی پایداری هیدرات گازی را به سمت راست و به سمت تشکیل
ناحیه پایداری هیدرات گازی با ضخامت بیشتر جابه جا میکند .این یعنی با ثابت بودن
تمام پارامترها در یک ناحیه ،اگر فرض شود که گاز هیدرات گازی کامال از متان تشکیل
شده است ،یک تخمین محافظهکارانه از ضخامت ناحیه پایداری تشکیل هیدرات گازی به
دست خواهیم آورد [ .]1بنابراین آنچه از نمودارهای شیب دمایی و ترکیبات موجود در
هیدرات گازی بر میآید ،نشان از افزایش ضخامت ناحیه پایداری با کاهش گرادیان دمایی
و افزایش ترکیبات غیر قطبی گاز موجود در هیدرات میدهند.
 .9 – 1پراکندگی جغرافيایی هيدرات گازی
پارامترهایی همانند شرایط ویژه دما و فشاری و وجود مقادیر کافی گاز ،وجود هیدراتهوای
گازی را به مناطق زیر محدود کرده است [:]1
 .1نواحی رسوبی و سنگ های رسوبی زیر نواحی قطب شمال و نواحی
زیرین یخ های قطب جنوب
 .1رسوب های ته نشین شده در حاشیه های قاره ای
 .3نواحی رسوبی در دریاهای عمیق (شامل نواحی عمیق دریاچه ها و دریاها)
اگرچه هیدراتهای گازی در سراسر جهان وجود دارند ،اما وجود و تشکیل آنها به دو
ناحیه جغرافیایی که نواحی عمیق اقیانوسی ونواحی قطبی هستند ،محودود شوده اسوت
(شکل .)8 -1
شکل  1 - 1دو نمودار مربوط به تشکیل هیدرات گازی پایدار را برای این دو ناحیه نشان
میدهد .نمودار سمت راست مربوط به نواحی عمیق اقیانوسی و دریایی و نموودار سومت
چپ مربوط به نواحی قطبی میباشد.
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شکل  8 - 1دو ناحیه جغرافیایی (نواحی اقیانوسی و قطبی)
که هیدرات های گازی در آنها ایجاد میشوند

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

همانگونه که در شکل  12-1نمایش داده شده است ،هیدراتهای گازی در زیر زمین بوه
صورت ساختارهای مجزا و یا به صورت مخلوط شده با رسوبات مویتواننود وجوود داشوته
باشند .در شکل  12-1بخشهای سفید نشان دهنده هیدرات گوازی و بخوشهوای سویاه
نشان دهنده ساختار ماتریس هسوتند .آنهوا همچنوین مویتواننود بوه صوورت الیوهای،
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ورقه ورقه و گره مانند در رسوبات وجود داشته باشوند .نمونوههوای دوبعودی مربووط بوه
نمونههای ورقهای و نمونههای سوه بعودی مربووط بوه نمونوههوای دانوهای و گووه ماننود
میباشند .سیمانشدگی هیدرات در اکثر موارد مربوط به رسوبات دانه درشت میباشد .در
بیشتر موارد تعریف تفاوت بین تعریفهای مختلوف از شوکل هیودرات گوازی مربووط بوه
جهتگیری هیدرات در الیههای رسوبی میباشد .هیدرات گازی ابتدا فضای متخلخل بین
رسوبات را اشغال میکند و باعث به هم پیوستن رسوبات میشود .همچنوین آنهوا موی-
توانند در فضاهای بین شکافها نیز ایجاد شوند .سپس هنگام رشد ،هیودراتهوای گوازی
ماتریکس مخصوص به خود را با بر همزدن ساختار رسوبات ایجاد مویکننود .حالوتهوای
مختلف هیدرات گازی با شکلها و سایزهای مختلف ،همانند رگهها و الیههایی بوا انودازه
مشخص (شکل  (a) 12-1و ) ،)(bو یا با شکل کروی ماننود بوا رگوه هوایی در گوشوههوا
(شکل  )(c) 12-1و یا حجم زیاد هیدرات (شکل  )(d) 12-1در حین حفاری در منطقه
 Blake Ridgeشناسایی شده اند [.]12

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

 .10 – 1توزیع جهانی
اقیانو ها  12درصد و نواحی پرمافروست  1درصد از زمین را تشکیل مویدهنود .اموا
تقریبا  11درصد از هیدراتهای گازی در نواحی اقیانوسی و تنها  1درصد آنها در مناطق
پرمافروست تشکیل شده است .این نسبت نا متناسب از حجم گاز هیدرات به ایون معنوی
است که خطایی برابر یک درصد در محاسوبه میوزان حجوم هیودرات گوازی موجوود در
اقیانو ها با میزان حجم تخمین زده شده هیدرات گوازی در نوواحی پرمافروسوت برابور
خواهد بود .به نظر می رسد ،فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه آینده بر هیدراتهای
گازی اقیانوسی متمرکز شوند ،زیرا هیدراتهای گازی در ایون منواطق فراوانوی بیشوتری
دارند و با بازارهای جهانی کشورهای مصرف کننده انرژی هماننود آمریکوا ،ژاپون ،هنود و
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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
دریای عمیق همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
شکل  11 - 1مناطقی از کره زمین را نشان میدهد که در آنها وجود هیدراتهای گوازی
از طریق نمونههای به دست آمده و یا انجام مطالعات ژئوفیزیکی شامل کواهش شووری آب
موجود در فضاهای متخلخل ،وجود نمودار های شبیه بستر دریا و داده های چاه پیمایی بوه
اثبات رسیده است .این مناطق در مقایسه با مخازن نفت و گاز متعارف و یا منابع عظیم غیر
متعارف بسیار کوچک به نظر میرسد .با توجه به وجود دادههای اندک ،تالش بیشتری باید
انجام گیرد تا مناطق بیشتری از هیدراتهای گازی در سراسر جهان کشف شود [.]3

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

 .11 -1پيش بينی حجم ذخایر
همانگونه که قبال ذکر شد ،ناحیه پایداری هیدرات گازی جایی از پوسته زموین اسوت
که به دلیل شرایط دما و فشاری هیدراتهای گازی به صورت پایوداری وجوود دارنود .در
پیش بینی های اولیه ،میزان گاز موجود در هیدرات گازی تشکیل شده در این ناحیه بوه
عنوان مبنا برای مدلسازی و محاسبه میزان گاز در جا استفاده شده است .در طول  32سال
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این مدل چندین بار بهبود یافته است تا پارامترهای بیشوتری را شوامل شوود و پیچیودگی
محاسووبات نیووز بیشووتر شووود .از طریووق بسووط دادن نظووری تعووداد محوودودی ولووی دقیووق
دادههای زمین شناسی محلی به صورت جهانی ،پیش بینیهای بیشتری به دست آمد.
اما پیش بینیها همچنان غیردقیق هستند (شکل  .)11 - 1از سال  1222تا ،1212
این پیش بینیها از  231×1215متر مکعب تا 112×1215مترمکعب با هم اختالف دارند.
در سال  1228پس از مرور پیش بینیهای گذشته ،بسول و همکاران فرض کردند که
حد

منطقی با توجه به دانش موجود عدد 12×1215متر مکعب میباشد که در سال

 1188پیشبینی شده بود (نقطه قرمز رنگ در شکل .]3[ ) 11 - 1

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

به این موضوع باید دقت شود که این پیشبینیهوا از میوزان گواز درجوای موجوود در
هیدراتهای گاز غیر دقیق هستند و حتی محافظه کارانه ترین پیش بینی ها کوه حجوم
زیادی از گاز موجود در هیدراتهای گازی را تخمین مویزنود ،هویا اطالعواتی از مقودار
واقعی گاز که میتوان به صورت اقتصادی با توجه به وضعیت تکنولوژی موجوود ،شورایط
بازار انرژی و قوانین محیط زیستی تولیود کورد را در اختیوار قورار نمویدهود .تحقیقوات
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مربوطه به تحقیق و توسعه قابل تووجهی نیواز اسوت کوه عودم قطعیوت موجوود در ایون
پیشبینیها را از بین ببرد ،و این موضوع فقط بوا گذشوت زموان و پیشورفت اطالعوات و
دادهها در مورد هیدراتهای گازی امکانپذیر است.
 .12 – 1قابليت توليد
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
میزان منابعی که از لحاظ تکنیکی () )Technical Recorevabe Resources (TRRقابل
تولید هستند بخش عظیمی از میزان گاز درجوای موجوود در مخوازن متعوارف را شوامل
میشود .میزان منابع قابل تولید از نظر اقتصادی ( Economic Recorevable Resources
) )(ERRبه منابعی گفته میشود که در شرایط اقتصادی حاضر قابل تولیود هسوتند نیوز
برای منابع گاز متعارف نسبتا باالست .میزان منابع قابول تولیود از لحواظ تکنیکوی بورای
منابع غیر متعارف به دلیل چالشهای موجود برای تولید آنها بسیار پایین اسوت .میوزان
اطالعات در مورد منابع قابل تولید از لحاظ تکنیکی از هیدراتهوای گوازی بسویار کوم و
کمیاب است ،همچنین دور از واقعیت نیست که فرض کنیم میزان این منابع بسیار اندک
است .به هرحال ،همانند دیگر منابع ،میزان منابع قابل تولید از هیودراتهوای گوازی بوا
پیشوورفت تکنولوووژی و بیشووتر شوودن تجربیووات و اطالعووات ،افووزایش خواهوود یافووت
شکل 13 - 1همچنین میزان منابع قابل تولید هیدراتهای گازی بر مبنای انواع مختلوف
این منابع متفاوت خواهد بود [.]1
شکل  .13 – 1مقایسه افزایش میزان منابع TRR
و  ERRهیدراتهای گازی بر حسب زمان
و پیشرفت تکنولوژی و اطالعات []1
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 .13 – 1ميزان توليد منابع مختلف هيدرات گازی
به منظور تولید تجاری یک منبع چند پارامتر مهم بایود موورد توجوه قورار گیورد کوه
عبارتند از :میزان حجم موجود از آن منبع قابل توجه و زیاد باشد ،تولیود آن از رسووباتی
که در آن قرار دارد به آسانی انجام شود و از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد ،زیرساختهای
مورد نیاز برای انتقال آن در مکان منبع مورد نظر موجود باشد .ایون مووارد توسوط یوک
مخزن با تراوایی و تخلخل باال که بیش از  52درصد آن را منابع هیدرات گوازی تشوکیل
میدهند و زیرساختهای الزم برای تولید و انتقال آن فراهم باشد ،تا حود زیوادی توامین
میشوند .برخی بر این باورند که تالشهای آینده برای تولید گاز از هیدراتهای گازی به
این نوع مناطق متمرکز خواهد شد.
به دلیل وجود ساختارهای زمینشناسی مختلف که امکان تشوکیل هیودرات گوازی در
آنها وجود دارد ،هیدراتهای گازی مختلفی در نواحی مختلف بسیاری وجود دارد .بسول
و کالت منابع هیدرات گازی را به شش دسته مختلف تقسیم کردند و آنها را بور اسوا
احتمال تولید از هر منبع در آینده در یک هرم منابع هیدرات گوازی مطوابق شوکل قورار
دادند .هر یک از سطوح موجود در این هرم هیدرات گازی شامل اطالعاتی به این صوورت
می باشد :نوع مخزن ،میزان قابلیت تولید گاز (از باال به پایین کاهش مییابد) و میزان گاز
درجای پیشبینی شده (از باال به پایین افزایش مییابد) .منابعی که تولید آنها با چالش-
ها و مشکالت بیشتری همراه است در پایین این هرم ومنابعی که تولیود آنهوا آسوانتور
است در باالی هرم قرار دارند .اما باید به این نکته توجه کرد که هر کدام از این منابع در
مرحله تولید گاز از آنها چالشها و مشکالت خاص خود را دارند .از باال به پایین هرم ،نام
و توضیح هر منبع به صورت زیر است [:]1
 .1ماسه سنگهای قطبی نزدیک به زیرساختهای مورد نیاز
 .1ماسه سنگهاورسوبات قطبی فاقد زیرساختهای مورد نیاز
 .3ماسه سنگهای موجود در اعماق دریا
 .4سنگهای ماسه ای موجود درمخازن دریایی دارای تراوایی
 .5منابع عظیم سطحی و منابع پراکنده کم عمق هیدرات گازی
 .1مخازن دریایی با تراوایی کم
.1
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شکل  14 - 1هرم سمت چپ منایع هیدرات گازی
و هرم سمت راست میزان منابع گازی غیر هیدرات [.]3

ماسه سنگهای قطبی نزدیک به زیرساختهای مورد نیاز دارای مقادیر زیادی هیدرات
گازی در یک مخزن با تراوایی و تخلخل باال و نزدیک به زیرساختهوای موورد نیواز قورار
هستند .همچنین ماسهسونگهوای قطبوی دور از زیرسواختهوا دارای منوابع هیودرات و
کیفیت مخزن مطلوبی هستند و تنها از زیرساختهای مورد نیاز دور هستند .نواحی ماسه
سنگی موجود در اعماق دریا دارای مقادیر زیاد تا متوسط هیدرات گازی و کیفیت مخزن
باالیی هستند .با توجه به هزینههای باالی انجام عملیات در دریاهای عمیق ،مطلوبترین
منابع هیدرات گازی به زیرساختهای تولید منابع نفت و گاز نزدیک هسوتند .اگرچوه در
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
مربوط به پایداری چاه به تکنولوژی بسیار پیشرفته و هزینههای باالتر نیواز دارد .در ایون
مناطق برای تولید تمرکز بر رسوبات شکافدار حاوی هیودرات گوازی بوا مقوادیر زیواد و
احاطه شده با مواد شیلی دانه ریز میباشد.
مناطق سطحی و پراکنده کم عمق حاوی تودههای هیدرات گازی انباشته شده و تکوه
تکه نزدیک سطح دریا هستند .تولید این منابع به دلیل عدم وجود سازندهای غیور قابول
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
مشکالت تولید این منابع میباشد .برخی از منابع هیدرات گازی نیز در حجم عظیموی از
رسوبات دانه ریز موجود در دریا با غلظت پایین هیدرات گازی وجود دارند .اگرچه بیشوتر
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منابع هیدرات گازی در این مناطق وجود دارد ،اما تولید اقتصادی این منابع با توجوه بوه
تکنولوژی موجود امکان پذیر نیست [.]1
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 .1- 2مقدمه
تشکیل و تولید هیدراتگازی به عنوان منبع انرژی ،در حفواری در دریاهوای عمیوق و
مکانیسمهای جریان در مباحث زمینشناسوی اهمیوت بواالیی دارد .در دماهوای پوایین و
فشارهای متوسط این مواد در ناحیه پرمافروست زمین و در دماهای متوسط و فشوارهای
باال در رسوبات زیر دریا تشکیل میشوند .هیدراتهای گوازی در صوورت تشوکیل در هور
بستری به دلیل ایجاد تغییرات تکتونیکی ،فشردگی ،کاهش تخلخل و آب زدایی رسووبات
باعث حرکت سیال و گاز آزاد به سمت بستر دریا میشووند .وجوود هیودرات در نزدیکوی
بستر دریا نشاندهنده وجود بسترهای فعال برای حرکت عمودی سیاالت حاوی متان و یا
گاز متان است .در محیطهای شامل جریانهای همرفتی ،سرعت آزاد شدن گواز متوان از
هیدرات گازی از سرعت تشکیل بیوژنیکی آن بیشتر است .بنابراین در چنین محیطهوایی
به منظور ایجاد هیدرات گازی باید مقادیر اضوافه گازمتوان از طریوق مهواجرت و حرکوت
سیاالت فراهم شود .تحلیل و شناسایی سیستم شکاف و گسل موجود در محویط نیوز بوه
درک بهتر نحوه حرکت و مهاجرت سیاالت کمک میکند .این موارد بوا سیسوتم تونش و
خواص فیزیکی رسوبات تحت تاثیر قرار میگیرند [.]13
وجود رسوبات دانه ریز ،کاهش فضای متخلخل و کاهش میزان آب آزاد موجود تشکیل
هیدرات گازی را با مشکل مواجه میکنند .اگر هیدراتهای گازی بوه خووبی بوا رسووبات
سیمان نشوند و به هم نپیوندند ،مقاومت تنشی و در نتیجه پایداری آنها به شدت کاهش
مییابد .در چنین شرایطی هیدرات گازی در فضای متخلخل تشکیل میشود .در حاشویه
قارهها ناحیه پایداری هیدرات گازی به تدریج باریکتر شوده و در نوواحی معوین گوودال
مانند و  Vشکل خاتمه مییابد .پشتهها 1نیز از دیگر شاخصهای مهم زمینشناسی بورای
تشکیل هیدرات گازی میباشد .در برخی نواحی حاشیهای در قارههوا ،توزیوع جغرافیوایی
ایجاد پشتهها با وجود هیدرات گازی و همچنین وجود لغزشهای دریایی در ارتباط است.
جریان سیاالت نیز یه فرآیند زمینشناسی متوداول اسوت کوه متوان و گواز آزاد را بورای
تشکیل هیدرات گازی فراهم میکند .فورانها و جریانهای شودید متوان در بسوتر دریوا
معموال از طریق گلفشانها ،دریچهها و منافذ موجود اتفاق میافتد .بوا توجوه بوه اینکوه
هیدرات گازی در منافذ رسوبات ایجاد میشود ،وجود آنهوا مویتوانود از فشوردگیهوای
رسوبات و حرکت سیاالت به سمت بستر دریا جلوگیری کند .به دست آوردن یک الگووی
1. Mounds
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کلی زمینشناسی و تکتونیکی بورای تشوکیل هیودرات گوازی امکوانپوذیر نیسوت ،زیورا
هیدراتهای گازی در سراسر جهان و در مناطق با سواختارهای زموینشناسوی گونواگون
وجود دارند .اما به دست آوردن الگوهای منطقهای برای تشوکیل هیودرات گوازی امکوان
پذیر است [.]14
 .2 – 2نشانههای ژئوشيميایی
هنگام تشکیل هیدرات گازی ،یونهای حلشده ماننود  Na+و  Cl-از سواختار هیودرات
بیرون رانده میشوند و تنها مولکولهای آب در ساختار کریستالی حضور پیدا میکنند .به
همین دلیل آب آزاد اطراف هیدرات تشکیلشده شوری بیشتری پیدا مویکنود .در طوول
زمان در طی فرآیندهای خاصی شوری اضافه از بین میرود و آب آزاد شورایط شویمیایی
قبلی خود را دوباره به دست مویآورد .حضوور و تشوکیل هیودرات گوازی معمووال باعوث
افزایش مقدار شوری و کلر آب نسبت به یک مقدار مبنا مویشوود .اگور فرآینود تشوکیل
هیدرات گازی سریع انجام شود ،این فرآیند ناتمام میماند و آب آزاد با شوری و کلر زیاد
به جا میماند .مقدار معمول کلر در آب دریا برابر  11/8درصد است .بوا توجوه بوه اینکوه
هیدرات گازی با آب خالص تشکیل میشود مقدار کلر موجود در آن بسیار پایین و برابور
 3/5تا  5درصد است .در هنگام تجزیه هیدرات گازی آزاد شدن آب خالص مقدار شووری
و کلر آب موجود در رسوبات را کاهش میدهد .در هنگام تجزیه هیدرات گازی ایزوتوپ-
های سنگین آب آزاد میشوند و با ایزوتوپهای سبک تر محیط مخلوط میشوند .حضوور
ایزوتوپهای سنگین که با معیاری به نام  δ18Oاندزه گیری مویشوود بوا افوزایش عموق،
افزایش مییابد و در نواحی تشکیل هیدرات بوه بیشوترین مقودار خوود مویرسود .نتوایج
ترکیبی حاصل از حضور مقادیر کلر و  δ18Oدر آب موجوود در فضوای متخلخول نوواحی
رسوبی نشاندهنده حضور هیدراتهای گازی میباشد [ .]11این نشانهها برای اولوین بوار
در سووال  1111در ناحیووه  Mid-American Trench Slopeواقووع در گوآتموواال
مشاهده شد .غلظت پایین کلر در ناحیوه پایوداری هیودرات گوازی نشواندهنوده حضوور
هیدرات گازی در آن منطقه میباشد حتی اگر سطوح بازتابنده شبیه سواز بسوتر 1در آن
منطقه موجود نباشند [.]3

)1. Bottom Simulating Reflector (BSR

31

هیدرا تهای گازی در آبهای عمیق

 .3 – 2شاخصهای زمين شناسی
 .1 – 3 – 2توزیع و ته نشينی رسوبات
1
به طور کلی چهارنوع هیدرات وجود دارد که به ترتیب :هیدرات پراکنده در رسووبات ،
هیدرات موجود در رسوبات به صورت دانههای پراکنده ،1هیودرات بوه صوورت رگوهای 3و
هیدرات انباشته در توده بزرگ 4میباشند .هیدرات پراکنده در رسوبات معموال در فضوای
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
میآیند .معموال هیدراتهای موجود در شکافها در جهوت فشوارهای تکتوونیکی محلوی
جهتگیری میکنند .همچنین ساختار کریستالی هیدرات در رسوبات دانه ریز نسبت بوه
رسوبات دانه درشت که فضای متخلخل بیشتری دارند ،کمتر رشد میکند [.]15
مطالعات تئوری نشان میدهد که تجمع هیدرات توسوط سورعت توهنشوینی رسووبات،
ماهیت وشرایط رسوبات (حضور گاز ،آب و شرایط دمایی و فشاری) کنترل مویشووند .در
نواحی شیب قارهای عواملی مانند کاهش میزان آب ،ریز بوودن دانوههوا و کواهش فضوای
متخلخل از تشکیل هیدرات گازی جلوگیری میکند .ایجاد بازتابنده شوبیه سواز بسوتر و
هیدراتهای گازی میتواند با حرکت گازآزاد از الیههای زیرین نزدیک به ناحیه پایوداری
هیدرات گازی افزایش یابد [.]11
تجمووع رسوووبات موویتوانوود باعووث ایجوواد ناحیووهای بووه نووام بوواالزدگی لوورزهای شووود
(شکل  .)1 - 1این تجمع باعث افزایش دمای الیهها و ناپایداری رسوبات شوامل هیودرات
گازی و آزاد شدن گاز آزاد که در شکافها و رسوبات ناپایدار جریان موییابود ،مویشوود.
همچنین گاز آزاد ممکن است در نواحی غیر تراوا در نزدیکی الیه تشکیل هیدرات گوازی
تجمع یابد .در این حالت گاز آزاد به دام افتاده ممکن است از طریق انتشار و یا از طریوق
شبکههای به هم فشرده از شکافها در ناحیه پایداری هیدرات گازی نفوذ کند .ایون گواز
نهایتا به هیدرات گازی تبدیل میشود و اشباع هیدرات گازی را افوزایش مویدهود [.]11
همچنین در برخی مواقع بازتابهای لرزهای نشاندهنده یک پروفایول دیگور بوه مووازات
 BSRو بستر دریا هستند که در زیر  BSRواقع میشود .این ناحیه را  BSRثانویه (دوم)
1. Disseminated gas hydrate
2. Nodular gas hydrate
3. Vein gas hydrate
4. Massive gas hydrate
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و یا ) Double Bottom Simulating Reflector (DBSRمینامند .وجود  DBSRدر زیر
محل قرار گیری  BSRدر شکل  1-1مشخص است.

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

 .2 – 3 – 2گنبدی شدن
گنبدی شدن پدیدهای زمینشناسی است که ایجاد آن توسط خواص فیزیکی رسوبات
باال آمده و پدیدههای زمینشناسی موجود در منطقه کنترل میشود .گل و الی اشباع
شده با گاز یک منبع مناسب برای ایجاد نواحی گنبدی شکل است .همچنین تعداد کمی
گزارش مبنی بر وجود هیدرات گازی در نزدیکی نواحی گنبد مانند وجود دارد .نخستین
بار وجود هیدرات در نواحی گنبدی شکل در سال  1184گزارش شد و پس از آن وجود
نواحی گنبدی شکل و هیدراتهای گازی مربوطه درمناطق با رسوبگذاری سریع و
نواحی با فشارهای تکتونیکی جانبی همانند دریای سیاه و دریای خزر گزارش شد .در
دریای نروژ ،سواحل نیجریه و خلیج مکزیک ،گسلها نقش مهمی در ایجاد نواحی گنبدی
ایفا میکند .همچنین در منطقه مدیترانه و نواحی  Barbadosبیشتر نواحی گنبدی شکل
به دلیل وجود فشارهای جانبی ایجاد شدهاند .گاز میتواند در نواحی باالیی و یا پایینی
رسوبات تغییر یافته در نتیجه ایجاد گنبد تجمع کند .نفوذ بیشتر گنبد میتواند باعث
1

1. Diapirism
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ایجاد گسل در باالی آن و فشارافزایی الیه هیدرات در باالی آن شود .با تجمع گاز نزدیک
نواحی گنبدی حجم و اشباع هیدرات گازی افزایش مییابد .هیدرات گازی نزدیک به
نواحی گنبدی دارای ساختار و ترکیب پیچیده ای است .حرکت گنبد در رسوبات باعث
ایجاد یک تله گازی میشود که ممکن است از گاز آزادشده در اثر ناپایداری هیدرات
گازی و یا گازهای آزاد اطراف پر شود (شکل .]11[ )1 - 1
رسانایی حرارتی یک گنبد نمکی از نواحی رسوبی اطراف بیشتر است و همین امر باعث
افزایش جریان گرما در باالی گنبد میشود .افزایش انتقال حرارت از گنبد و انتقال یون-
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
شده محیط اطراف میشود(شکل .]11[ )3 - 1

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

 .3 – 3 – 2نشانههای حرکت سيال
حرکت سیاالت به سمت باال یکی از فرآیندهای اصلی در ایجاد هیودرات گوازی اسوت.
هیدراتها به دلیل حرکت متمرکز و یا پراکنده سیاالت ایجاد میشووند .از بوین رفوتن و
تضعیف قدرت امواج صوتی در اعماق مختلف که معموال در پایین ناحیه تشکیل هیودرات
اتفاق میافتند ،در دادههای مختلف زمینشناسی قابل مشاهده هستند .همچنین نشوانه-
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
دالیل دیگری داشته باشد (شکل .)4 - 1
این مهاجرتها ممکن است در سطوح مختلف از الیههای منطقه تجمع هیدرات خاتمه
پیدا کنند .متان که در تشکیل هیدرات بسیار موثر است از طریق تجزیه بیولوژیکی موواد
آلی موجود در عمق های کم در رسوبات به وجود میآید .متان میتواند در آب موجود در
فضای متخلخل رسوبات حل شده و سیاالت اشباع شوده از متوان در الیوههوای توراوا بوه
سمت باال حرکت کنند و در ناحیه پایداری هیودرات ،بوه هیودرات گوازی تبودیل شووند.
همچنین نواحی و الیههای شکسته شده گسلی نیز نواحی خوبی برای مهاجرت و حرکت
1

1. Fluid migration features
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سیاالت اشباع شده با گاز میباشند .سیاالت اشباع شده با گاز درمهاجرت بوه سومت بواال
باعث ایجاد هیدرات گازی و مناطق  BSRمختلف میشوند [.]11

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

 .7- 3 – 2گودالهای تو رفته

1

خروج گازها از بستر دریا میتواند به دلیل وجود گودالهای تو رفتوهای در بسوتر دریوا
باشد که به دلیل انفجار و خروج ناگهانی سیاالت ایجاد میشوند .ایون گوودالهوا ممکون
است پوشیده شده و غیر فعال و یا به صورت فعال و منتقول کننوده گواز بوه بسوتر دریوا
باشند .نمونه ای از این نوع گودالها در شکل  5 - 1نمایش داده شده است .این گودال-
ها در سطح خود دارای نواحی خرده شده هستند که نشاندهنده سیالی شودن رسووبات
آنها به دلیل تجزیه هیدرات گازی میباشد .میتوان نتیجه گرفت که این نوع سواختارها
به دلیل تجمع موضعی هیدرات گازی در رسوبات دریا ایجاد میشووند [ .]15نمونوهای از
نواحی سیالی شده رسوبات بستر دریا توسط هیدرات گوازی در شوکل  1-1نموایش داده
شده است .همانگونه که در این شکلها مشخص است نواحی خرد شده هیدرات گازی که
نشان از تجمع موضعی هیدرات گازی دارد در این شکلها به وضوح قابل مشاهده است.

1. Pockmarks
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شکل  )a( 5 - 1نمای زاویه دار از دو ناحیه به
نام های  G11و ) G11 (bنمای نزدیکتر از ناحیه .]3[G11
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شکل  5 - 2نمایی از تجمع موضعی هیدرات گازی و گودالهای تو رفته
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 .6 – 3 – 2گل فشانها
این ساختارها یکی از مهمترین نشانههای زمینشناسی حرکوت سویاالت و گواز از زیور
سطح دریا به بستر دریا میباشند و بیشتر در نواحی فروافتاده و کمربندهای کوهزایی کوه
فشارهای تکتونیکی جانبی بیشتر است ،ایجاد میشوند .گلفشانهوا سواختارهای زموین-
شناسی هستند که با گازپرفشار همراه با گل ایجاد میشوند .نمونهای از گولفشوانهوا در
شکل  1 - 1نمایش داده شدهاند .همچنین گلفشانهای مرتبط با هیدرات گازی نیوز در
نواحی مختلف جهان وجود دارند [ .]3به عنوان نمونه ،شکل  8-1نمایی از وجود گلفشان
در حوزه گرگان را نشان میدهد.
1

شکل  1 -1نمونه های واقعی گل فشان ( )aگل فشان موجود
درمنطقه  Bercaدر رومانی ( )bگل فشان موجود در ناحیه ]3[ Java

1. Mud volcanoes
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شکل  1 - 2نمایی از وجود گل فشان در منطقه قارنیاریق تپه در حوزه گرگان

 .5 – 3 – 2گسلی شدن
نواحی گسلی یکی از ساختارهای مهم برای مهاجرت و حرکت گاز و سیاالت میباشند .حرکت
سیاالت از طریق نواحی گسلی و سیستمهای شکاف و سایر دگرگونیهای موجود در ساختارهای
زمینشناسی انجام میشود .مطالعات نشان میدهد که هیدرات گازی و گوازآزاد موجوود در زیور
آن به شدت ساختار زمینشناسی منطقه شامل آنها را کنترل میکنود .الیوه گوازی در راسوتای
ایجوووواد گسوووولهووووا ممکوووون اسووووت ضووووخیمتوووور و یووووا باریووووکتوووور شووووود [.]3
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نشانههایژئوفیزیکی 
وجودهیدراتگازی

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت خزر
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 .1 – 3مقدمه
توزیع هیدراتهای گازی ویژگیهای خاصی دارد و بسویار مطالعوه شوده اسوت و ایون
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
تغییر در سرعت امواج صوتی میتوان نتیجه گرفت .همچنین امکان وجود هیدرات گوازی
در نواحی فاقد بازتابنده شبیه ساز بستر نیز وجود دارد .حضور هیدرات گازی در الیههای
رسوبی میتواند باعث افزایش سرعت صوت در این نواحی شود و اختالف امپدانس صوتی
متقابل را کاهش دهد که باعث کاهش در دامنه ارتعواش در بواالی بازتابنوده شوبیه سواز
بستر و ایجاد پدیدهای به نام کاهش دامنه شود .همچنین رسووبات دربردارنوده هیودرات
گازی میتوانند باعث ایجاد نقاط درخشانی شوند که در میدان هیودرات منطقوه Mallik
نمونه آن مشاهده شده است .گاز آزاد موجود در زیر ناحیه پایداری هیدرات گازی اختالف
امپدانس صوتی الیهها را افزایش میدهد و باعث افزایش ارتعاش دامنه در زیور بازتابنوده
شبیه ساز بستر میشود.
به عبارت دیگر بازتابنده شبیه ساز بستر دریا بازتابنوده ای اسوت کوه مورز پایودار زون
حضوور هیدرات گازی در رسوبات را نشان میدهد .بازتابنده شبیهساز بستر دریا مرز بین
رسوبات حواوی هیدرات گازی (در زون پایداری هیدرات) و رسووبات حواوی گواز آزاد در
زیر آن (ناحیهای که به دلیل وجود گرادیان زمین گرمایی ،هیدرات گازی ناپایدار شوده و
گاز آزاد در زیر آن تجمع می یابد) را نشان می دهد .بووه دلیل ناپایداری هیدرات گوازی
در عمق زیر بازتابنده شبیه ساز بسترالیه ای از گاز آزاد در زیر ایون افوق تجمع می یابد.
گاز آزاد به عنوان یک فیلتر با فرکانس پایین عمل میکند و بنابراین ناحیه بازتابنده شبیه
ساز بستر یک مرز بسیار مشخص بین نواحی بازتابکننوده بوا فرکوانس بواالی فوقوانی و
نواحی بازتابدهنده با فرکانس پایین زیرین ایجاد میکند .نواحی محوشده و غیرمتعوارف
در دادههای لرزهنگاری نیز در نواحی اقیانوسی شامل هیدرات گازی دیده شده است .ایون
نواحی غیرمتعارف بازتاب دهنده معموال به وجود نواحی گودالمانند در بستر دریا که بوه
دلیل مهاجرت و فرار ناگهانی گاز آزاد از زیر ناحیه پایدرای هیدرات گازی به سطح است،
مربوط میشوند .مدلسازی دادههای لرزه نگاری آزمایشوی و تطبیوق آنهوا بوا دادههوای
واقعی ،شاخصها و نشانههای ژئوفیزیکی مختلفی را در ارتباط با وجود هیودرات گوازی و
گازآزاد در یک ناحیه مرتبط میسازد .تعدادی شاخص و نشانه مختصر مربوط بوه وجوود
هیدرات گازی و گازآزاد در مناطق مخالف دنیا در اینجاآورده میشود []18
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 .2 – 3نشانههای ژئوفيزیکی
وجود هیدرات در رسوبات با نشانههای مختلف ژئوفیزیکی ،ژئوشیمیایی و زمین شناسی
قابل اثبات است .در این میان ویژگیها و نشانههوای ژئووفیزیکی بورای تشوخیص حضوور
هیدرات گازی و گاز آزاد از طریق دادههای لرزهنگاری اهمیت بیشتری دارنود .مهومتورین
نشانه ژئوفیزیکی برای تشخیص هیدرات گازی وجود نواحی  BSRاست .این  BSRهوا در
پایین ناحیه پایدرای هیدرات گازی و به دلیل اختالف امپدانس صوتی بین رسوبات الیوه
هیدرات گازی و الیه گاز آزاد زیر آن به وجود میآیند .به منظور مطالعه توزیوع و وجوود
هیدرات گازی مطالعه دقیق و اطالعات کافی از نشانههای ژئووفیزیکی هماننود  BSRهوا،
 BSRهای دو گانه ( ،)DBSRافزایش بازتاب ارتعاشی زیر  BSRها و نوواحی محوشودگی
دامنه مورد نیاز است .این نوع نشانهها و سواختارهای غیور متعوارف بور اسوا دادههوای
میدانی و پاسخ نواحی دربرگیرنده هیدرات گازی در اینجا آورده شده است [.]11
 BSR .1 – 2 - 3ها
یکی از زیرمجموعههای نشانههوای ژئووفیزیکی BSR ،هوا هسوتند کوه در ناحیوه پایوداری
تشکیل هیدرات گازی ایجاد میشود و به سرعت ،فشوار و دموا درون رسووبات بسوتگی دارد.
درحضور الیههایی که سرعت در آنها پایین است ،دو بازتاب به نامهای بازتاب دامنوه بواال 1و
بازتاب قطبش معکو  1قابل شناسایی اسوت (شوکل 1 - 3و شوکل  .)1 - 3در شوکل 1-3
بازتاب دامنه باال بوا یوک ناحیوه بوا اخوتالف دامنوه زیواد (ناحیوه Enhanced seismic
 )refrectionو به رنگ سیاه مشخص شده است .در باالی این ناحیه قسمت بازتاب قطوبش
معکو قرار دارد که بازتاب قطبش معکو اول نشاندهنده  BSRو بازتاب دوم نشاندهنده
3
 BSRدوگانه یا  DBSRاست .در حین تحلیل دادههای بوه دسوت آموده در ناحیوه Green
 Canyonواقع در خلیج مکزیک این نوع پدیوده بوه وجوود  DBSRنسوبت داده شود .وجوود
 DBSRها در این ناحیه به دلیل وجود گواز آزاد و وجوود سیسوتمهوای شوکاف پراکنوده در
رسوبات که باعث مهاجرت گاز به سمت باال میشود ،میباشد .همچنین دالیل دیگوری بورای
وجود  DBSRها نیز ممکن است وجود داشته باشد .باالآمدگی منطقوه ای ،تغییور در سوطح
دریا ،تغییر در دمای آب بستر دریا و وجود الیههای کاهش دهنده سرعت در منطقه پایوداری
هیدرات گازی از دالیل وجود  DBSRها است [.]11
1. High amplitude
2. Reverse polarity
)3. Double bottom simulating reflector (DBSR
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شکل  1 - 3وجود  DBSRدر اطراف یک الیه با سرعت پایین []3

شکل  1 - 3نمونه واقعی از ناحیه  Green Canyonواقع در خلیج مکزیک .نوواحی  BSRو DBSR
در پروفایل نشان داده شده وجود دارند .همچنین نواحی  BSRضعیف نیز به دلیل مهاجرت گاز از میان
شکافها دیده میشود [.]3

مطالعات میدانی نشان میدهند که هیدراتهوای گوازی در سراسور جهوان در حاشویه
قارهها وجود دارند .در دادههای لرزهنگاری حضور هیدرات گازی مویتوانود بوا اسوتفاده از
 BSRها تشخیص داده شود .شکل  3 - 3یک نمونوه از ناحیوه  BSRشوناخته شوده در
منطقه  Blake Ridgeرا نشان میدهد .بازتاب از این نواحی با دامنوه زیواد و دوقطبوی
معکو نسبت به نواحی بستر دریا شناخته میشوود .ایون  BSRهوا بوه دلیول اخوتالف
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امپدانس صوتی بین هیدرات گازی و گاز آزاد زیر آن به وجود میآیند .آنهوا بوه صوورت
موازی با توپوگرافی بستر دریا در دادههای لرزهنگاری قرار میگیرند .توزیع  BSRها امکان
تفسیر رشد و توزیع هیدراتهای گازی در نواحی حاشیه قارهها را فراهم مویکنود .بورای
ایجاد یک چارچوب زمین شناسی برای مناطق دارای هیدرات گازی در یک منطقه ،توزیع
و تغییرات  BSRها ،رسوبات ته نشین شده و نحوه مهاجرت سیاالت باید بررسوی گوردد.
شاخصهای زمین شناسی مختلفی وجود دارد کوه مویتووان از طریوق آنهوا بوه وجوود
هیدرات گازی پی برد .این شاخصها در مناطق مختلف جهان شناخته شدهانود و در زیور
به صورت مختصر توضیح داده خواهند شد [.]15

شکل  3 - 3نمونه ای از ساختار ]3[ BSR

 .2 – 2 -3توزیع و انواع  BSRها
ساختار زمینشناسی یک ناحیه با پتانسیل تشکیل هیدرات ،بر توزیع و تشکیل  BSRهوا
و توزیع هیدرات گازی در آن ناحیه تاثیر میگذارد .به طور کلی نحووه عبوور یوک  BSRدر
طول رسوبات و قرارگیری آن به صورت موازی با بستر دریا میباشد .اما عموق بوین  BSRو
بستر دریا نامنظم است .معموال  BSRها بر اسا خواص ساختاری ،ارتبواط بوا توپووگرافی
محیط و نحوه قرارگیری و ارتباط آنها با ساختارهای زمین شناسی تعریف و تقسیم بنودی
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میشوند .بر همین اسا

تقسیم بندی این نواحی به صورت زیر آورده شده است [.]15

 BSR .1 – 2 – 2 – 3های تپه مانند
این نوع  BSRها معموال در نواحی باالیی گوههای افزایشی 1که به دلیل انباشته شودن
رسوبات در ورقه اقیانوسی رورانده از محل تالقی دو ورقه اقیانوسی ،تشکیل میگردند .به
عبارتی  BSRدر یک ساختار فشرده در برگرفته شده توسوط تاقودیسهوا 3و گسولهوای
رورانده 4ایجاد شده است .این نووع  BSRخوود مویتوانود بوه چهوار دسوته بوه نوامهوای
 BSRهای تاقدیسی BSR ،5های تاقدیسوی پوشوانده شوده BSR ،1هوای لغزشوی تپوه
مانند 1و  BSRهای ایجاد شده در زیر گسل لغزشی 8تقسیم میشود [ .]3نمونهای از این
چهار دسته در شکل زیر نمایش داده شده است.
1

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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شکل  7 - 3نمونه واقعی حالتهای مختلف از  BSRهای تپه مانند[]3

 BSR .2 – 2 – 2- 3های تشکيلشده در حوزههای رسوبی
این نوع  BSRها به صورت هم شیب و در طول حاشیه حوزه های قارهای ایجاد میشووند.
این نوع  BSRها در ناحیه کمرباالی گسلها و یا در میان حوزهها ایجاد مویشووند .بنوابراین
میتوان این  BSRهوا را از نووع حاشویهای 1و داخلوی( 3شوکل  )5 - 3نامیود .شوکلهوای
شماتیک و واقعی این نوع  BSRها نشان میدهد کوه زاویوه شویب بسوترهای خومشوده در
حاشیه حوزههای شیبدار نسوبت بوه حووزههوای داخلوی بیشوتر اسوت .بنوابراین شناسوایی
 BSRهای داخلی از طریق دادههای لرزهنگاری با توجه به هم شیب بودن آنها با بستر دریوا
1

1. Basin-Type BSR
2. Basin-Margin Type BSR
3. Intra-Basin Type BSR
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دشوارتر است .بنابراین شاخص شناسایی  BSRها در ایون حالوت نوواحی دارای دامنوه بواال و
قطبش منفی هستند که موازی با بستر دریا و درطول سواختارهای رسووبی عبوور مویکننود
[.]15

شکل  6 - 3نمونه واقعی  BSRداخلی و حاشیه ای
تشکیل شده در حوزههای رسوبی واقع در جنوب غربی تایوان []3

 BSR .3 – 2 – 2- 3های ایجادشده در نواحی تنگه مانند دریا
این نوع  BSRها در کانالهای نزدیک نواحی تنگه مانند بستر دریا ایجاد میشوند .آن-
ها در نزدیکی نواحی تنگه مانند که در بازتابهای بستر دریا و رسووبات زیورین اخوتالف
وجود دارد قابل شناسایی هستند .شماتیک این نوع  BSRدر شوکل  1 - 3نموایش داده
شده است .در این نوع  BSRیک ناحیه ناودیس مانند در نزدیکی بیرونزده ایجواد موی-
شود .این ناودیس به دلیل اختالف سرعت امواج لرزهنگاری حین عبوور از آب موجوود در
کانال نسبت به سرعت این امواج در عبور از نواحی رسوبی دیوارههای مجاور کانال کمتور
است .مثالی از این نوع حالت در شکل  1 - 3نمایش داده شده است .به همین دلیل ایون
1

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

شکل  5 - 3شماتیک  BSRهای تشکیل شده در نواحی تنگه مانند دریا ( )aشماتیک
کلی  )b( BSRشکل  BSRحاصل از قطبش معکو داده های لرزه نگاری []3

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

 BSR .7 – 2 – 2 – 3های ایجادشده به صورت موازی با شيب قارهای
این نوع  BSRکه در نواحی شیب قارهای ایجاد میشوند به پنج دسته تقسیم میشوند.
این پنج دسته و توضیحات آن توسط لین و همکارانش توصیف شوده اسوت .شوماتیک و
1

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

شکل  1 - 3شماتیک  BSRهای تشکیل شده در شیب قارهای ( )aشماتیک کلی  )b( BSRشکل
 BSRحاصل از قطبش معکو

داده های لرزه نگاری []3

شکل  9 - 3نمونه واقعی  BSRتشکیل شده در نواحی شیب قارهای واقع در جنوب غربی تایوان []3

 .3 – 2 – 3افزایش بازتاب لرزهای 1زیر  BSRها
افزایش و یا کاهش بازتاب لرزه ای در نواحی زیرین  BSRبه غلظوت و حجوم هیودرات
1. Enhanced seismic reflection
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گازی موجود بستگی دارد .در غلظتهای باالی هیودرات گوازی درون رسووبات ،سورعت
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
الیههای رسوبی را افزایش میدهد و دامنه لرزه ای در زیر  BSRرا نیز افزایش مویدهود.
افزایش بازتاب در زیر  BSRدر مواقعی که هیدرات گازی حضور دارد ،قابل مشاهده است
(شکل  ،1 - 3شکل  12 - 3و  .)11 - 3همچنین این بازتابها معموال گسوترش زیوادی
ندارند و با افزایش عمق از بین میروند .ناحیوه زیور  BSRدر شوکل  12 - 3کوه شوامل
ناحیه افزایش بازتاب میشود ،که با نقاط روشن که نشانه حضوور گوازآزاد مویباشود نیوز
مشخص شده است ،نشان میدهد که رسوبات دربردارنده هیدرات گازی الیههای گوازآزاد
زیرین را به صورت موثری مسدود کردهاند .ارتباط این نواحی افزایش بازتاب زیرین BSR
با نواحی منقطع ناحیه گازآزاد نشان دهنده تشکیل هیدرات گازی با اشباع باال به وسویله
مهاجرت گاز متان از میان سیستمهای شکاف موجود میباشد [.]3

شکل  10 - 3نمونه ای واقعی از وجود نواحی BSR ،DBSR
و نواحی محو شده ارتعاشی در ناحیه  Hydrate Ridgeآمریکا []3
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شکل  11 - 3نمونه ای از نواحی افزایش بازتاب ارتعاشی []3

 .7 – 2 – 3نواحی تضعيف دامنه
در این نواحی بازتابها و سیگنالهای لرزهنگاری معموال ضعیف ترند .وجود این نواحی بیشوتر
به مهاجرت گاز و سیاالت نسبت داده می شوود .ایون نوواحی بوه منظوور شناسوایی تاریخچوه
هیدروکربنی منطقه و شناسایی مخاطرات زمینشناسوی منطقوه مهوم هسوتند .ایون نوواحی
معموال با ناپدید شدن اطالعات لرزهنگاری در راستای عمودی شناخته میشووند .نمونوههوای
مناسب از این نواحی در منطقه  Green Canyonدر آمریکا مشاهده شدهانود .ایون نوواحی در
منطقه  Green Canyonدر راستای عمودی به صورت ناگهوانی از بوین نمویرونود و فقوط در
نزدیکی بستر دریا ناپدید میشوند(شکل )11 - 3
این نواحی به دلیل توزیع جانبی و وجود آنها همراه با ساختارهای زموینشناسوی عمیوق،
بسیار وسیع هستند .همچنین در ناحیه  Green Canyonساختارهای  BSRضوعیفی در زیور
این نواحی وجود دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت این ساختارها بوه دلیول خوروج گازهوا و
حرکت آنها به سمت باال از نواحی زیرین ناحیه پایداری هیودرات گوازی در دادههوای لورزه-
نگاری ایجاد میشود [.]12
1

1. Amplitude blanking
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شکل  12 - 3نمونهای از نواحی از بین رفتگی اطالعات
لرزه نگاری در منطقه  Green Canyonآمریکا []12

 .6 – 2 – 3تپههای هيدراتی
این پدیده معموال به یک ساختار زمینشناسی باالآمده اطوالق مویشوود .ایون نوواحی
معموال به دلیل تشکیل و تجزیه رسوبات دربردارنده هیدرات گازی ایجاد مویشووند .ایون
ساختار در ناحیه  Green Canyonمشاهده شده است .این ساختار وقتی شورایط مسواعد
دمایی ،فشاری و ترکیبی برای گاز فراهم باشد ایجاد میشود .ایون سواختارها بور اسوا
شکل ،اندازه و ویژگیهای سطحی تقسیم بنودی مویشووند .براسوا محیطوی کوه ایون
ساختارها در آن وجود دارند ،وجود آنها را میتوان به وجود هیدرات نسبت داد .به عنوان
نمونه تحلیل دادههای لرزهنگاری ناحیه  Green Canyonنشان میدهد که وجوود چنوین
ساختارهایی با حضور هیدرات مرتبط است (شکل .)13 – 3
شکل تپه های هیدراتی هموار و مدور میباشد .دامنه نواحی  BSRدر نزدیکی تپوههوای
هیدرات از متوسط تا زیاد تغییر میکند و با فاصله گرفتن از آن ،کاهش مییابد [.]12
1

1. Hydrate mounds
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شکل  13 - 3نمونه ای از وجود تپه های هیدراتی در داده های لرزه نگاری[]3

 .5 – 2 – 3قدرت بازتاب
دامنه خودزا و یا قدرت بازتاب ،جذر مقدار انرژی ارتعاشی در واحد زمان است و گواهی
به آن دامنه فازی مستقل نیز میگویند .بنابراین قدرت بازتواب همیشوه مقوداری مثبوت
است و همیشه میزان بزرگی آن در بازه دادههای ذخیره شوده قورار دارد .قودرت بازتواب
روشی بسیار مناسب برای شناسایی نقاط روشن و تاریک 1اسوت .همچنوین اطالعواتی در
مورد اختالف امپدانس صوتی فراهم میکنود .تغییورات جوانبی در مقودار قودرت بازتواب
معموال به دلیل تغییر در نوع لیتولوژی محیط و یا حضور هیدروکربنها میباشد .مخوازن
گازی معموال به صورت نقاط روشن با دامنه زیاد مشخص مویشووند .قودرت بازتواب بوه
میزان اختالف امپدانس صوتی بستگی دارد (حاصلضرب چگالی و سرعت) .مقادیر کمی
از گازآزاد موجود در فضای متخلخل رسوبات میتواند مقدار سرعت امواج جانبی ( )Pرا به
شدت کاهش دهد .بنابراین الیههایی که دربردارنده گاز هستند معموال بازتابهای قوی به
شکل نقاط سفید ایجاد میکنند .شکل قدرت بازتاب بورای یوک ناحیوه  DBSRنوواحی
1

1. Reflection strength
2. Bright and dim spots
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دامنهای غیرمتعارف به رنگهای آبی ،قرمز و سیاه را ایجواد مویکنود ( شوکل .)14 – 3
قدرت بازتاب را میتوان با استفاده از نقشههای رنگی و سایر روشهای آنالیز داده بررسی
و تحلیل کرد .همچنین این خاصیت برای تطبیق تغییرات جانبی لیتولوژی سوازندها نیوز
میتوان استفاده کرد [.]12
 .4 – 2 – 3فرکانس خودزا
یک روش برای تحلیل یک سیگنال در زمان و دامنه به طوور همزموان ایون اسوت کوه
فرکانس خودزای آن را بررسی کنیم .این خاصیت برای تفسیر ویژگیهوای جوانبی داده-
های لرزهنگاری بسیار مفید است .فرکانس خودزا معیاری بورای میوزان وابسوتگی زموانی
فرکانس میانگین است .در گذشته روش هوای مبنوی بور فرکوانس خوودزای پوایین بورای
شناسایی تجمعات هیدروکربنی در صنعت نفت استفاده میشود .فرکوانس خوودزا کموک
میکند که مناطقی که در آنها انرژی فرکانس به دلیل اصطکاک باال جذب میشود ،بهتر
شناسایی شوند.
تحلیل فرکانسهای خودزا اطالعاتی رابرای شناسایی نواحی شامل گاز آزاد در اختیار قرار
میدهد .خواص مربوط به پتانسیل خودزا هم برای تاثیرات حرکت امواج و هم خواص توه
نشینی دارای کاربرد است و به همین دلیل به عنوان یک شاخص تفکیوککننوده بسویار
قابل کاربرد است .میتوان از آن به عنوان شناسایی هیدروکربنها استفاده کرد .همچنوین
به عنوان شاخص نشاندهنده ضخامت الیهها نیز مورد استفاده است .فرکوانسهوای بواال
نشاندهنده مرزهای باریک و فرکانسهای پایین نشاندهنده الیههای بزرگتر مویباشود.
همچنین در دادههای لرزهنگاری مناطقی وجود دارد که دارای پرش فرکانس خودزا و یوا
عالمت منفی برای آن هستند .این تغییر عالمت به دلیل رسیدن بازتاب امواج به صورت
همزمان است .بنابراین برای الیههای باریک ،مشتق توابع فازی نسبت به زمان با تغییرات
زیادی برای فرکانس خودزا همراه خواهد بود .نواحی  BSRدارای قطبش ظاهری معکو
هستند و به آسانی در دادههای لرزهنگاری قابل شناسایی هستند (شوکل  .)14 -3وجوود
نواحی  DBSRبا وجود الیههای با سرعت پایین 1همراه هستند .ترسیم مقودار فرکوانس
خودزا برای دادههای لرزهنگاری با نواحی آبی و قرمز همراه خواهد بوود (شوکل .)14 – 3
1

1. Instantaneous frequesncy
)2. Low Velocity Layer (LVL
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بیشترین مقدار فرکانس خودزا از  142هرتز در باالی  BSRتا  15هرتز در ناحیه گاز آزاد
تغییر میکند .پدیده  DBSRبه عنوان یک پدیده قوی در دادههای فرکانس خوودزا قابول
شناسایی است .در نزدیکی ناحیه  BSRمقدار فرکانس شروع به کاهش مویکنود .ناحیوه
گازی باعث جذب فرکانس و تغییر شدید در سرعت امواج میشود .بنابراین سایههوایی بوا
فرکانس پایین به دلیل حضور گاز آزاد هستند و اگر در نزدیکی الیههوای بوا بازتواب بواال
باشند ،اختالف امپدانس صوتی باالیی را نشان میدهند [.]12

شکل  17 - 3خواص لرزه ای مرتبط با یک  BSRپیچیده ،این ویژگی های خودزا در شناسایی نواحی
 BSRو  DBSRبسیار مفیدند ( )aدامنه ارتعاشی )b( ،فرکانس خودزا )c( ،قدرت بازتاب []3
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فصل:4
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روشهای ژئوفیزیکی اندازهگیری از راه دور به صورت گستردهای برای شناسایی نواحی
شامل هیدرات استفاده میشوند .دقت این روشها از چند متر توا چنود ده متور متفواوت
است .اندازهگیریهای پتروفیزیکی در حین و در پایان حفاری همچنین به صورت مکمول
دادههای ژئوفیزیکی عمل میکند و این دادهها را ملمو تر و قابل فهمتر میکند .اندازه-
گیری ها در حین حفاری چاه بوه صوورت کلوی بورای تاییود و بررسوی بیشوتر دادههوای
ژئوفیزیکی به منظور کشف ،حفاری و تولید از مخزن هیدروکربنی استفاده مویشووند .در
حین این فرآیند تجهیزات مخصوصی درون چاه رانده میشوند و اطالعات از باال به پایین
چاه گردآوری میشود .از تحلیل این اطالعات مواردی نظیر ابعاد چاه ،اطالعات مربوط بوه
لیتولوژی و زمین شناسی سازندها مشخص میشود .این اندازهگیری هوا بوه دو نووع چواه
پیمایی در حین حفاری 1و اندازهگیری در حین حفاری 1تقسیم میشوند .در فرآیند چاه-
پیمایی بالفاصله پس از حفاری تجهیزات درون چاه رانده میشوند .اندازهگیریها از طریق
کابلهای انتقال به سطح فرستاده میشوند .در چاهپیمایی انودازه گیوری از پوایین تورین
نقطه به سمت سطح انجام میشود .در حین ایون فرآینود اطالعوات در بوازههوای طوولی
مشخصی ثبت میشوند .در بعضی مواقع به دلیل ناپایدار بودن چاه ،امکان انجام عملیوات
چاهپیمایی پس از حفاری چاه وجود ندارد [ .]11در ایون نووع شورایط داده هوا در حوین
حفاری چاه ثبت میشوند .چاهپیمایی در حین حفاری برای چاههای افقی نیز قابل انجوام
است .این تجهیزات که باالتر از مته حفواری و روی لولوههوای حفواری قورار مویگیرنود،
خصوصیات مخزن و سازندها را در حین حفاری اندازه گیری میکنند .تفواوت بوین روش
چاهپیمایی در حین حفاری و اندازهگیری در حین حفاری در این است که در روش چاه-
پیمایی در حین حفاری اطالعات بر روی حافظه دستگاه متصل به لولوه حفواری ذخیوره
میشود ولی در روش اندازهگیری در حین حفواری اطالعوات از طریوق گول حفواری و از
طریق امواج فشاری و پالسهایی خاص به سطح منتقل میشوند و امکان دیدن دادهها بور
حسب زمان را فراهم مویکنود .در ایون روشهوا انودازهگیوریهوای الکتریکوی (مقاوموت
الکتریکی) ،هستهای ،صوتی و چگالی و  ...انجام میشوند .باتوجه به اینکه به دلیل شرایط
دمایی و فشاری در سطح زمین ،هیدرات گازی چندان پایدار نمیمانود ،بنوابراین انودازه-
گیری خواص هیدرات گازی به صورت درجا و بوا اسوتفاده از ابوزار چواهپیموایی اهمیوت
)1. Logging While Drilling (LWD
)2. Measurement While Drilling (MWD

17

هیدرا تهای گازی در آبهای عمیق

بیشتری پیدا میکند .همچنین در چاههای اکتشافی که در آنها مغزه گیری انجام نشده
است ،بهترین روش برای اندازه گیوری و جموع آوری اطالعوات پتروفیزیکوی اسوتفاده از
ابزارهای چاهپیمایی است .دادههای چاهپیمایی به صورت مکمل برای دادههای حاصول از
مغزهگیری عمل می کنند و بوه دلیول اینکوه بوه صوورت پیوسوته در عموق انودازهگیوری
میشوند و جمعآوری آنها آسانتر است ،نسبت به مغزهگیری روش پرکاربردتری هستند.
ترکیب اطالعات حاصل از چاهپیمایی و اطالعات حاصل از مغزهگیری میتوانود اطالعوات
کاملی را در مورد خواص بستر هیدرات و نوع لیتولوژی سازندها فراهم کند .همچنوین بوا
استفاده از دادههای چاهپیمایی میتوان نوع سیاالت را در فضای متخلخل مخزن مشخص
کرد .در بیشتر پروژههای چاهپیمایی از دو روش چاهپیمایی حین حفاری و یوا اسوتفاده از
چاهپیمایی با نمودارگیری کابلی استفاده میشود که در ادامه ایون دو روش توضویح داده
خواهند شد [.]11
 .1 – 7نمودارگيری با کابل
در این روش کیفیت دادهها با تغییر قطر چاه و یا نوواحی از بوین رفتوه وشسوته شوده
دیواره چاه به شدت کاهش مییابد .ابزراهایی مانند ابزار مقاومت الکتریکی و ابزار صووتی
معموال به این تغییرات وابستگی کمتری دارند .وسایلی که برای اندازهگیری نیاز به تما
با دیواره چاه دارند همانند ابزار دانسیته و نوترون به دلیول کوم بوودن عموق نفووذ آنهوا
وابستگی بیشتری با شکل دهانه چاه دارند .برای از بین بردن اثرات بد دیواره چاه میتوان
تصحیحاتی را به نتایج این ابزار اعمال کرد .اما برای نواحی شسته شده در چاه نمیتووان
تصحیحی موثر انجام داد [.]13
 .2 – 7نمودارگيری حين حفاری
همانطور که پیش از این ذکر شد ،چاهپیمایی در حین حفاری به دو بخش چاهپیموایی
حین حفاری( )LWDو اندازهگیری حین حفاری ( )MWDتقسیم میشود .اندازهگیوری-
های  MWDکه در انتهای ساقه حفاری قرار میگیرند ،پارامترهای ته چاهی و همچنوین
جهت و زاویه چاه را اندازهگیری میکنند و مقدار اندکی از دادههای چاهپیمایی را نیز بوه
سطح منتقل میکنند .ابزارهای  LWDکه با باتری و یا یک توربین سیال حفاری کار موی-
کنند ،از تراشههایی برای ذخیرهسازی اطالعات چاهپیمایی استفاده مویکننود .نموودارهوای
چاهپیمایی درون این حافظهها ذخیره شده و هنگامی که ابزار حفاری به سطح میآید ،ایون
18
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اطالعات نمایش داده میشوند .ابزارهای  LWDدادهها را بر حسب زمان ثبت میکنند و بوا
سیستمهایی که در سطح عمق و زمان را ثبت میکنند در ارتباط هستند .با توجه به اینکوه
ابزار  LWDبه سرعت و در زمان خیلی کمی پس از حفاری سوازند اطالعوات را جموعآوری
میکند ،خطاهای مربوط به شسته شدن دیواره چاه توسط سیال حفاری و یوا نفووذ سویال
حفاری به سازند که در روشهای چاهپیمایی کابلی وجود دارند ،در روش  LWDبور انودازه
گیریها خیلی کمتر تاثیر میگذارند .در بیشتر پروژههای چاهپیمایی نواحی دارای هیودرات
گازی در درون دریا قبل از مغزهگیری از الیهها از ابزار  LWDاستفاده شده است [ .]13این
اطالعات چاهپیمایی قبل از عملیات مغزهگیری به روشها و شیوههوای مغوزهگیوری بسویار
کمک میکند .روش  LWDهمچنین به کنترل دادههای درون چاهی بور حسوب زموان در
حین حفاری که به شناسایی مشکالت حفاری در نواحی شامل هیدرات گازی میانجامد نیز
کمک میکند .نتایج به دست آمده از حفاریهای گذشته در نواحی هیدراتی نشان میدهود
که مشکالت مربوط به حفاری در این نواحی با کنترل دقیق پارامترهای حفاری قابل کنترل
است .با این وجود ،احتمال جریان ناگهانی گاز آزاد به درون چاه همچنان وجود دارد و یکی
از نگرانیهای مهم در عملیات  LWDشناسایی نواحی دارای هیدرات گازی  ،گاز آزاد و آب
آزاد که امکان جریان دارند ،میباشد .همچنین به دلیل اندازه گیری حین حفاری در الیوه-
های حاوی هیدرات گازی و زمان ندادن به هیدرات برای ناپایداری ،میتوان قبل از هرگونوه
تغییر در سیستم بستر هیدرات مشخصات آنرا دریافت کرد که نسبت بوه روش کوابلی یوک
مزیت مهم میباشد [.]13
 .3 -7روشهای چاهپيمایی برای شناسایی هيدرات گازی
 .1 – 3 – 7نمودار تخلخل
تخلخل یک پارامتر مهم در شناسایی ناحیوه تشوکیل هیودرات مویباشود .نووع شوبکه
متخلخل ،نحوه قرارگیری وتوزیع فضاهای متخلخل ،پروفایل تخلخل و تراوایی ،منجر بوه
شناسایی مسیر مهاجرت و حرکت سیاالت میشود .پیشبینی تراوایی و تخلخل رسووبات
به شناسایی لیتولوژیهای مختلف و تشخیص نواحی تشکیل هیدرات کمک میکند.
نمودار تخلخل نوترون از طریق انتشوار نووترون در کنوار نمودارهوای چگوالی تخموین
دقیقی از میزان تخلخل محیط فراهم میکند [.]3
نمودار تخلخل از تحلیل نمودارهای الکترومغناطیسی NMR ،و نمودار صوتی به دسوت
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میآیند .اندازه گیری تخلخل برای تحلیل و بررسی سایر نمودارها الزم است زیورا حضوور
هیدرات در فضای متخلخل روابط تخلخل و عمق موجود در رسوبات فاقد حضور هیدرات
را به شدت تغییر میدهد .هیدرات گازی پراکندگی متنوعی در ساختار متخلخل رسوبات
دارد ،و بنابراین میتواند تاثیرات مختلفی بر میزان تخلخل داشته باشد .به منظور بررسوی
این تاثیرات ،مقادیر تخلخل محاسبه شده از انواع مختلف نمودارها به منظور تعیین دقیق
میزان تخلخل محیط با هم ترکیب و بررسی میشوند [.]3
نمودار نوترون میزان جذب نوترون در سازند که با میزان هیودروژن موجوود در سوازند
کنترل میشود ،رااندازهگیری میکند .در جایی که میوزان هیودروژن زیواد باشود ،تعوداد
بیشتری از نوترونها جذب میشوند ،که باعث کاهش سرعت برگشت نوترون ها و اندازه-
گیری مقادیر زیاد برای تخلخل میشود .این روش فرض میکند که مقادیر هیودروژن در
فضای متخلخل سازند میباشند .لیتولوژی سازند مویتوانود بور مقوادیر ایون روش تواثیر
بگذارد ،و اندازهگیریها معموال تحت تاثیر هیودروژن موجوود در آب هموزاد در رسووبات
حاوی ر قرار میگیرد .در صورت دستر بودن ،مقودار ر محاسوبه شوده از طریوق
آزمایشهای مغزه را میتوان بورای جداسوازی میوزان آب آزاد و آب هموزاد در نمودارهوا
استفاده کرد.
نمودار دیگر ،نمودار چگالی میباشد که میزان الکترون موجود در سازند که به صوورت
مستقیمی با میزان چگالی سازند مرتبط است را انودازهگیوری مویکنود .بوا در دسوتر
داشتن مقدار چگالی ماتریکس سازند ،مقدار تخلخل سازند از نمودار چگالی سوازند قابول
محاسبه است .با ترکیب نمودارهای نوترون و چگالی ،میزان حساسیت اندازهگیریهوا بوه
آب همزاد و چگالی ساند کاهش یافته و دقوت محاسوبه میوزان تخلخول سوازند افوزایش
مییابد .چگالی هیدرات گازی متان تقریبا برابر با  2/11گرم بر سانتی متر مکعب میباشد
و مقدار هیدروژن آن کمی از آب باالتر است ،بنابراین هیا کدام از نمودارهوای نووترون و
چگالی نمیتوانند به تنهایی و با وضوح تغییور ناشوی از جوایگزینی هیودرات بوا آب را در
فضای متخلخل شناسایی کنند [.]3
 .2 – 3 – 7نمودار گاما
از نمودار گاما به منظور مشخص سازی نوع لیتولوژی نواحی شوامل هیودرات گوازی و
سایر نواحی استفاده میشود .به طور کلی نواحی مستعد تشکیل هیدرات گازی از جونس
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رسوبات ماسه سنگی میباشند .نمودار گاما در نواحی شامل ماسه مقوادیر کموی را نشوان
میدهد ،.اما در نواحی شامل ر مقادیر نمودار گاما افزایش مییابد .در نواحی رسی فقط
در مکانهایی که شکاف وجود داشته باشد امکان تشکیل هیدرات گوازی در شوکافهوای
وجود ندارد اما در صورت عدم وجود شکاف ،معموال هیودرات گوازی در الیوههوای رسوی
تشکیل نمیشود .به عنوان نمونه شکل زیر دادههای چاهپیمایی حاصل از چاه  11مربووط
به پروژه  NGHPهند را نمایش میدهد .در این چاه هیدرات گازی در دو ناحیه به عموق
 112تا  181متری از بستر دریا و عمق  52تا  152متری از بستر دریوا شناسوایی شوده
است .در عمق  112تا  181متری از بستر دریا مقدار نمودار گاما افزایش یافته است کوه
نشاندهنده حضور هیودرات گوازی در میوان شوکافهوای موجوود در ر هوا مویباشود.
همچنین در عمق  52تا  152متری مقادیر نسبتا باالی نمودار گاما ثبت شده اسوت کوه
این موضوع نشاندهنده حضور الیهها و نواحی شیلی در میان رسوبات ماسه سنگی حاوی
هیدرات گازی میباشد.
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نواحی شامل هیدرات گازی

شکل 1 - 7نمودارهای چاه پیمایی مربوط به چاه شماره  11پروژه  NGHPهند
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 .3 – 3 – 7نمودارهای Gmma-Gamma Density

در چاهپیماییهایی که در مخازن عادی و هیدرات گازی انجام میشود این نمودارها به
منظور اندازهگیری تخلخل رسوبات رانده میشوند .چگالی یک هیدرات گازی متان نووع I
برابر با  231گرم بر سانتی متر مکعب میباشد .در نمودارهای اندازهگیری چگوالی ،مقودار
تخلخل از رابطه زیر به دست میآید [:]14
()1

ma  b
ma  w

D 

که در آن   maمقدار چگالی ماتریکس سنگ بر حسب گرم بر سوانتی متور مکعوبw ،

چگالی آب و  bچگالی کلی سازند به دست آموده از نموودار مویباشود .بورای محاسوبه
تخلخل در یک سنگ شامل هیدرات گازی یک معادله بهبوود یافتوه بورای سیسوتم سوه
جزئی آب-هیدرات-ماتریکس سنگ به صورت زیر استفاده میشود [:]14

()1

b   ma
 w (1  Ch )   hCh   ma
b   ma (1   )   w (1  Ch )   h Ch



که در آن  Chمقدار اشباع هیدرات گازی میباشد .در شوکل  1 – 4مقودار چگوالی سوه
جزئی برای تمام حاالت مختلف چگالی در یک منطقه رسوبی دریایی رسم شده است .این
شکل نشان میدهد که هیدرات گازی تاثیر اندکی بر میزان تخلخل حاصل از اندازهگیری
چگالی دارد اما این میزان اندک را میتوان اندازهگیری کرد .اگر مقودار چگوالی هیودرات
گازی که معموال در حد  2/1گرم بر سانتی متر مکعب میباشد مشخص باشد ،آنگاه می-
توان مقدار تخلخل آن را از رابطه ( )1به دست آورد [.]14
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شکل  2 - 7نمودار معادله مربوط به چگالی سه جزیی (معادله ())1
برای حاالت مختلف چگالی و اشباع هیدرات گازی موجود در رسوبات دریایی []14

Neutron-Porosity .7 -3 – 7

این نمودارها به منظور شناسایی سازندهای متخلخل و اندازهگیری تخلخل آنها استفاده
میشوند .این نمودارها مقدار هیدروژن موجود در فضای متخلخل سنگها را که معیواری از
میزان حضور آب ،هیدروکربن و هیدرات گازی میباشد ،اندازهگیری مویکننود .بور اسوا
شاخص هیدروژن ( ) HIو سایر موواد حاضور در فضوای متخلخول تصوحیحی بورای حضوور
هیدرات گازی در این نوع نمودارها پیشنهاد شده اسوت .شواخص هیودروژن بورای مقایسوه
میزان غلظت هیدروژن در نقاط مختلف یک مخزن اسوتفاده مویشوود .شواخص هیودروژن
نسبت میزان هیدروژن موجود درهرسانتی متر مکعوب از یوک مواده بوه میوزان هیودروژن
موجود در یک سانتی متر مکعب آب خالص ( 1/181×1211اتوم هیودروژن در هور سوانتی
مترمکعب آب) است .بنابراین مقدار شاخص هیدروژن در آب خالص برابر با یوک مویباشود.
بیشترین مقدار اتم هیدروژن در یک سانتی متر مکعب هیدرات متوان برابور 1/284×1211
میباشد که میزان شاخص هیدروژن برای آن برابر با 1/251میشود که بسیار به آب خالص
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نزدیک است .با توجه به اینکه مقدار شاخص هیدروژن بورای آب خوالص و هیودرات متوان
یکسان است میتوان نتیجه گرفت که اندازهگیریهای نمودارهوای  Neutron-Porosityکوه
با آب خالص کالیبره میشوند ،در حضور هیدرات گازی خیلی تغییر نمویکننود .اموا تواثیر
حضور هیدرات در این نمودارها را میتوان ملمو تر کرد .برای انودازهگیوری تواثیر حضوور
هیدرات گازی در این نمودارها از رابطه زیر استفاده میشود [.]15
()3

) N   (HI hC h  HI w S w

که در آن  HIhایندکس هیدروژن مربوط به هیدرات گازی و  HIwایندکس هیودروژن
مربوط به آب میباشد .معادلوه بواال بورای تموام شورایط تخلخول بوا فورض اینکوه تموام
هیدروکربن موجود در مخزن هیدرات گازی بوا شواخص هیودروژن  1/251مویباشود در
شکل  3- 4رسم شده است .همانگونه که در این شکل مشخص است هیدرات گازی نووع
 Iتاثیر کمی بر اندازهگیریهای نمودار  Neutron-Porosityدارد.

شکل  3 - 7نمودار مربوط به میزان شاخص هیدروزن در معادله ()3
برای حاالت مختلف تخلخل و اشباع هیدرات گازی []15
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 .6 – 3 – 7نمودار مقاومت الکتریکی
رابطه بین مقاومت الکتریکی سنگ و سیاالت موجود در فضای متخلخل آن در کارهای
میدانی و آزمایشگاهی بسیاری بررسی شدهاست .از ایون مطالعوات رابطوه بوین تخلخول،
مقاومت الکتریکی سیاالت و مقاومت الکتریکی سنگ به دست آمده است .رابطه آرچی که
برای محاسبه اشباع آب در سیستم آب-گاز-نفت-ماتریکس استفاده میشود ،از روابط بوه
دست آمده از این مطالعات است .هیدرات گازی که همانند گاز و نفوت بوه عنووان عوایق
جریان عمل میکند ،در نمودارهای مقاومت الکتریکی قابل شناسایی اسوت و از روابوط و
محاسبات مربوط به مقاومت الکتریکی میتوان اشباع آن را به دست آورد.
حضور هیدرات گازی (در شکل یخی) مقاومت الکتریکوی ناحیوه را افوزایش مویدهود.
حضور هیدرات (در شکل یخی) مقاومت الکتریکی رسوبات را در مقایسه با رسوبات شامل
آب خالص تا  52برابر و در مقایسه با رسوبات شامل آب شور تا حد بیشتری افزایش می-
دهد .در گلهای بدون هدایت الکتریکی (روغنی ،آب شویرین و هووا) انودازهگیوریهوای
نمودار مقاومت الکتریکی با استفاده از آرایههای دو قطبوی بوا ایجواد میودان مغناطیسوی
دامنه متغیر باال به عنوان منبع انجام میگیرند .این میدانها جریانهای ثانویه القوایی در
سازند به وجود میآورند که قدرت این جریانها به قابلیوت گوذردهی و رسوانایی محویط
بستگی دارد .جریانهای ثانویه القایی از طریق سیم پیا ضبط میشوند و امکوان پویش-
بینی مقاومت الکتریکی سازند را با استفاده از قانون اهم فوراهم مویکننود .اگور سویگنال
ارسالی دارای دامنه باالیی باشد ،دقت عمودی چند متر را برای اندازهگیریها فراهم می-
کند.
مطالعات مختلفی در مورد اندازهگیری میزان اشوباع هیودرات گوازی از طریوق نموودار
مقاومت الکتریکی انجام شده است .مقدار مقاومت الکتریکی سنگ اشباع شده با آب که با
 Roنمایش داده میشود از طریق رابطه آرچی به صورت زیر قابل محاسبه است [:]15
()4

aRw

m

R0 

که  Rwمقاومت الکتریکی آب خالص m ، a ،ثابتهای آرچوی و  تخلخول را نشوان
میدهد .ثابتهای معادله آرچی که به نوع ارتباط بین رسوبات و هیدرات گوازی بسوتگی
دارند را میتوان به صورت تجربی به دست آورد.بر اسا معادله ( )4نمودار لگاریتم  بر
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حسب لگاریتم  Roخط مستقیمی با شیب  mاست.
برای به دست آوردن این ثابتها معادله دیگری پیشنهاد شده است که بورای رسووبات
نزدیک بستر دریا که دارای تخلخول بواال و جورشودگی بسویار پوایینی هسوتند ،کواربرد
بیشتری دارد .مقدار  mبرای رسوبات با جورشدگی ضعیف موجوود در بسوتر دریوا بسویار
کمتر از رسوبات با جورشدگی باال در اعماق پایینتر میباشد.
مقدار اشباع آب سازند با استفاده از اطالعات نمودار مقاومت الکتریکی و معادله آرچوی
به صورت زیر محاسبه میشود:
()5

aRw 1/ n
)
 m Rt

( Sw 

که  nیوک مقودار ثابوت و  Rtمقاوموت الکتریکوی سوازند حواوی هیودرات گوازی و یوا
هیدروکربن است .مقدار  nکه به لیتولوژی سنگ بستگی دارد بین ( 1/115برای سنگ با
جورشدگی کم) تا ( 1/1111برای سنگ با جورشودگی زیواد) تغییور مویکنود و معمووال
مقداری برابر با  1/1381دارد.
مقدار پارامتر  nبرای رسوبات حاوی هیدرات گازی معموال از مقدار میانگین این پارامتر
برای لیتولوژیهای مختلف محاسبه میشود .اسپانگنبرگ نشان داد کوه ایون پوارامتر بوه
توزیع اندازه ذرات ،اشباع هیدرات و توزیع هیدرات گازی در فضای متخلخل وابسته است.
این نتیجه گیری نشان میدهد که یک مقودار ثابوت و معینوی را نمویتووان بورای تموام
محیطهای حاوی هیدرات گازی برای این پارامتر در نظر گرفت.
مقاومت الکتریکی آب خالص ( )Rwرا نیز میتوان از طریق رابطه آرپ برای حالتی کوه
شوری و دمای سازند مشخص باشند ،را به صورت زیر محاسبه نمود:
()1

)Rw 1 (T1  7
)(T 2  7

Rw 2 

که در آن  Rw 2و  Rw 1مقادیر مقاومت الکتریکی آب در دماهای  T1و  T1بور حسوب
فارنهایت میباشند.
با استفاده از روابط مختلف مربوط به رسوبات میتوان ضریب تصحیحی را برای در نظر
گرفتن تاثیر رسوبات در روابط محاسوبه اشوباع و مقاموت در نظور گرفوت .در یوک روش
مقادیر پارامترهای  aو  mدر رابطه آرچی تابعی از مقدار ر موجود در رسوبات میشود.
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در این روابط با حضور ر در رسوبات و با در نظر گرفتن مقاومت الکتریکوی سوازند ،بوا
افزایش میزان ر مقدارپارامتر  aافزایش و مقدار پارامتر  mکاهش مییابد .بنابراین تاثیر
حضور ر در سنگهای ماسهای را میتوان با رابطه زیر نشان داد:
()1

(1   )C
1
1
1



 Qc
 mc
Ro ac  Rw
Rc
FRw

که در آن  Fمقدار ضریب سوازند بورای ر خوالص اسوت (  ac ،) F  ac  mو
پارامترهوای آرچوی بورای ر خوالص C  ،جوز حجموی ر در مواتریکس سوونگR c ،
مقاومت الکتریکی ر و  Qcمقدار گذردهی مووثر ر اسوت کوه از طریوق رابطوه زیور
محاسبه میشود [:]15
mc

c

)

()8

m

c

 m (ac  a m
ac aRw

Qc 

مقدار اشباع آب نیز از طریق رابطه زیر محاسبه میشود:
1/ n

()1

 a R (1  Rt Qc ) / R t 
Sw   c w

 mc



باید توجه داشت که در حالتی کوه  a=acو  m=mcو  Qc=2مویباشود معادلوه بواال بوه
معادله ( )5تبدیل میشود و اشباع هیدرات از طریق رابطه زیر محاسبه میشود:
()12
C h  1  Sw
برای اینکه این روش موثر واقع شود رابطه بین لگواریتم  و لگواریتم  Roبایود خطوی
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
شود .به طور کلی روابط باال برای محاسبه مقاوموت الکتریکوی ر زموانی قابول کواربرد
هستند که شرایط زیر برقرار باشد [:]15
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()11

(1   )Rw C
0.4 2

Rc 

نمودار مربوط به نمودار مقاوموت الکتریکوی ناحیوه  881/812پوروژه هیودرات گوازی
 ODPدر شکل  4- 4نمایش داده شده است .مطابق این شکل مقدار مقاومت الکتریکوی
از  1اهم متر در عمق  12متر به مقدار  1/3اهم متر در عمق  132متر افزایش مییابد .از
عمق  132متر تا عمقی که  BSRدر آن قورار دارد (عموق  115متور) ،مقودار مقاوموت
الکتریکی تقریبا برابر با  1/1اهم متر میباشد .در زیر  BSRمقدار مقاومت الکتریکوی بوه
مقدار  1/8اهم متر کاهش مییابد .افزایش ناگهانی مقدار مقاومت الکتریکی در عمق 132
متر به دلیل حضور رسوبات حاوی هیدرات گازی در این ناحیه میباشد .به دلیل کواهش
شوری آب موجود درفضای متخلخل رسوبات در عموقهوای زیور  ،BSRمقادیرمقاوموت
الکتریکی در این ناحیه از مقادیر مقاومت الکتریکی در نواحی از چاه که هیدرات گازی در
آن حضور ندارد ،باالتر است .مقادیر مقاومت الکتریکی در زیور ناحیوه  BSRبوا افوزایش
عمق کاهش مییابند ،اما مقدار مقاومت الکتریکوی در عبوور از نوواحی بواالی  BSRبوه
نواحی پایین آن به صورت ناگهانی کواهش نموییابود (کواهش ناگهوانی مقودار مقاوموت
الکتریکی در عبور از نواحی باالی  BSRبه نواحی پایین آن معموال اتفاق میافتد) .دلیل
کاهش تدریجی مقدار مقاومت الکتریکی در این ناحیه نمیتواند به دلیل حضور گواز آزاد
در آن باشد ،زیرا مقدار گاز آزاد موجوود در زیور ناحیوه  BSRدارای غلظوت کمتور از 1
درصد است که تاثیر چندانی در میزان مقاومت الکتریکی ندارد .دلیل این کاهش تدریجی
را میتوان به این شکل توضیح داد که سیال حفاری با دمای پایین باعث شده اسوت کوه
بخشی از گاز آزاد موجود در ناحیه اطراف چاه در عمقهای زیر  BSRبه هیدرات تبدیل
شود .سرعت گردش سیال در این چاه به حدی بود که دمای چاه را در  3درجوه سوانتی
گراد نگه دارد .چند ساعت پس از توقف گردش سیال حفاری ،دما در ناحیه  BSRبرابر با
 1درجه سانتی گراد بود .به عبارت دیگر افت فشار اطراف چاه باعوث حرکوت مقوداری از
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
در رسوبات باشد باید نمودارگیری تا اعماقی که در آنجا گاز آزاد و هیدرات حضور ندارند،
ادامه پیدا کند که متاسفانه در این ناحیه تنها نمودارگیری تا عموق  32متور زیور ناحیوه
 BSRادامه پیدا کرده است.
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شکل  7 - 7نمودار مقاومت الکتریکی ناحیه  881/812پروژه هیدرات گازی ]11[ ODP

شکل  5- 4نمودار نمودارهای مقاومت الکتریکی و گاما را برای یکی از چاههوای حفور
شده در ناحیه  Nankai Troughژاپن را نمایش میدهد .نمودار مقاومت الکتریکی در این
چاه نشان میدهد که در عمق  138 ، 111و ناحیه بین اعماق  151تا  112متر زیر بستر
دریا مقدار مقاومت الکتریکی با افزایش قابل توجه مواجه میشود .برای ایون چواه مقودار
اشباع هیدرات گازی در این اعماق بین  42تا  82درصد از طریوق نموودارهوای مقاوموت
الکتریکی به دست آمد.
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افزایش مقدار نمودار مقاومت الکتریکی

شکل  6 - 7نمودار گاما و مقاومت الکتریکی مربوط به ناحیه  Nankai Troughدر ژاپن []11
 .5 – 3 – 7نمودار دی الکتریک
هیدرات گازی و سیال موجود در فضای متخلخل ویژگیهای قطبی مشخصی دارنود .بوا
در نظر گفتن هدایت الکتریکی ،هیدرات گازی مشابه رسوبات رفتار میکنود و بوا درنظور
گرفتن خواص در الکتریکی و قطبی ،هیدرات گازی رفتاری مشابه آب از خود نشان موی-
دهد .به منظور به دست آوردن پاسخ الکترومغناطیسی سازند حواوی هیودرات گوازی بوه
ابزاری با فرکانس باال نیاز اسوت .ابوزار الکترومغناطیسوی چواهپیموایی حوین حفواری در
فرکانس پایین  1مگاهرتز عمل میکنند و هدف آنها این است که هدایت الکتریکی را در
کمترین تاثیر خواص قطبی اندازهگیری کند .به این منظور ابزار  Wirelineمخصوصی که
در فرکانسهای باال تا حدود  1/1گیگا هرتز عمل میکند ،باید مورد استفاده قورار گیورد.
مدت زمان رسیدن موج الکترومغناطیسی از فرستنده به گیرنده در بازههای با وضوح بواال
(کمتر از  5سانتی متر) و نفوذ پایین در سازند ( 1/5تا  1/5سانتی متر) اندازهگیری موی-
شود .دادههای جمع آوری شده با میزان نفوذ پایین در سازند ،به تغییرات اشباع هیدرات
در ناحیه نزدیک به دیواره چاه حساسیت بیشتری نشان میدهند.
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
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میتوان با استفاده از ثابت دی الکتریک ،تراوایی و قابلیت عبووردهی مغناطیسوی کوه بوه
فرکانس موج در حال انتشار و دما و فشار سازند وابسته هستند ،توصیف کورد .در نوواحی
شامل هیدرات گازی امواج الکترومغناطیس مشابه امواج صوتی با سورعت بیشوتر و زموان
کمتری نسبت به رسوبات حاوی آب انتشار پیدا میکنند .بنابراین از ابزارهای مربووط بوه
امواج الکترومغناطیسی برای تحلیل و بررسی حضور هیدرات گازی و اندازهگیوری اشوباع
آنها میتوان استفاده کرد .معموال اطالعات به دست آمده از ابزارهای دی الکتریک دارای
دقت باالتری هستند [.]15
 .4 – 3 – 7نمودار صوتی
امروزه اکثر ابزارهای صوتی ،سرعت امواج  Sو  Pرا در یک محیط اندازهگیری میکنند.
حرکت این امواج در یک محیط هیدروکربنی بوا پارامترهوای گونواگونی هماننود چگوالی
سنگ ،تخلخل و اشباع هیدروکربن کنترل میشود .در بیشتر مطالعات مربوط به نموودار-
های صوتی ،با استفاده از رابطه وایلی سرعت امواج  Pدر سراسر مخزن به سرعت امواج در
ماتریکس سنگ و سیال برای محاسبه میزان تخلخل مرتبط میشوند .همچنین با استفاده
از دادههای نمودار صوتی میتوان میزان اشباع هیدرات گازی در رسوبات را تخمین زد.
سیمان شدگی دانههای رسوبی با هیدرات گازی باعث افزایش توراکمپوذیری و سوختی
رسوبات و افزایش سرعت امواج صوتی (امواج  Pو  )Sدرون آنها میشود .حضور گوازآزاد
در رسوبات سرعت امواج  Pرا کاهش میدهد [ .]11سرعت اموواج  Sبوا حضوور گواز آزاد
تغییر چندانی نمیکند .اندازهگیری سرعت اموواج  Sو  Pبوا اسوتفاده از اکتشواف لورزهای
عمودی () )Vertical Seismic Profiling (VSPو نمودارهای چاهپیمایی باعث به دست
آوردن نسبت پواسون و پیشبینی اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد موجود در رسوبات می-
شود .اندازهگیری سرعت امواج  Sو  Pدر نواحی  Blake Ridgeواقع در اقیوانو شومالی
افزایش قابل توجه سرعت امواج  Pو تغییور در سورعت اموواج  Sرا نشوان داد .همچنوین
سرعت امواج  Pدر ناحیه گاز آزاد زیرین به شدت کاهش پیدا کرد .همچنین سرعت امواج
 Sدر ناحیه گاز آزاد تغییر زیادی را نشان نداد (شکل .)1 - 4
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شکل  1 - 4سرعت امواج  Pو  Sدر ناحیه  .Blake Ridgeسرعت امواج  Pدر ناحیه هیدرات گازی بوه
شدت افزایش و در ناحیه گاز آزاد به شدت کاهش یافته است .سرعت امواج  Sدر ناحیه گواز آزاد تغییور
چندانی نکرده است [.]3

تخمین نواحی حضور هیدرات گازی با استفاده از دادههوای صووتی بوه دو روش انجوام
میشود .در روش اول از روابط تجربی مربوط به روشهای صوتی استفاده مویشوود و در
روش دوم از مدلهای صوتی برای پیش بینی مستقیم اشباع هیدرات گازی استفاده می-
شود .سرعت امواج صوتی در نواحی شامل هیدرات گازی را مویتووان از طریوق روابوط و
معادالت صوتی خاصی به دست آورد .همچنین مدلها و تئوریهایی نیز وجوود دارد کوه
میتوان از طریق آنها خواص صوتی نواحی شامل هیدرات گازی را پویشبینوی کورد .در
یکی از این مدلها میزان اشباع هیدرات گوازی از طریوق ویژگویهوای رسووبات بوه هوم
پیوسته ناحیه شامل هیدرات گازی پیش بینی میشود .برای پیشبینوی اشوباع هیودرات
گووازی در ناحیووه  Blake Ridgeاز ترکیووب دو موودل پووراکنش چنوودفازی موووج و موودل
سیمان شدگی استفاده شد .دو مدل بسیار پر کاربرد برای تخمین اشباع هیودرات گوازی
در نواحی شامل هیدرات گازی تئوری محیط موثر و مدل سه فازی بیوت میباشد [.]15
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همچنین چند مدل میکرومکانیکال در مقیا فضاهای متخلخل برای تحلیول حضوور
هیدرات گازی ارائه شدهاند .بیشتر این مودلهوا بور حضوور هیودرات گوازی در فضواهای
متخلخل رسوبات و نواحی متخلخل بین تما دانهها که باعث افزایش سوختی رسووبات
میشوند ،تاکید میکنند .دادههای صوتی حاصل از حفاری یک چواه در ناحیوه Nankai
 Troughدر ژاپن نشان داد که هیدرات گازی فضاهای متخلخل بوین رسووبات را اشوغال
میکند و به عنوان یک جز تحملکننده بارها و نیروهای بیرونی در ساختار رسوبات عمل
میکند .نتایج مشابهی از چواههوای حفواری شوده در ناحیوه  Mallikدر کانوادا و ناحیوه
 Mount Elbertدر آالسکا به دست آمدند.
به عنوان مثال در اینجا با فرض اینکه هیدرات گازی به عنوان یک جوز تحمول کننوده
نیروهای بیرونی و بارها عمل میکند ،مدل سه فازی بیوت را میتوان برای محاسبه اشباع
هیدرات گازی استفاده کرد .سرعت امواج  Sو  Pدر ناحیه شامل هیودرات گوازی در ایون
مدل با استفاده از روابط زیر محاسبه میشوند [:]15
()11

3

k  4

b


b

()13

Vp 

Vs 

که در آن  kو  مدولهای بالک و برشی ناحیه شامل هیودرات گوازی b ،چگوالی
کلی ناحیه شامل هیدرات گازی است که با معادله ( )1و نمودار چگالی نوترون به دسوت
میآید .مقادیر از روابط زیر محاسبه میشوند:
()14
k  K ma (1   p )   p2 K av
)   ma (1  s

()15
که در آن:
()11
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) as (1  
) (1  as

()11

s 

که در آن  پارامتر مربوط به جورشدگی  p ،ضوریب بوایوت بورای سورعت  s ،Vp
1  2
 h  C h  ،  و
ضووریب بووایوت بوورای سوورعت  as ،Vsتخلخوول ظوواهری،
1 
 as  w  hمیباشد .برای مدل سازی ناحیه شامل هیدرات گوازی مقودار  =2311

پیشنهاد شده است K w ، K ma .و  K hبه ترتیب مدول بالک دانوههوای مواتریکس ،آب و
هیدرات گازی هستند ،و  maمقدار مدول برشی دانههای ماتریکس میباشد .اگر هیدرات
گازی در فضای متخلخل وجود نداشته باشد ،تخلخل ظاهری  asبوا مقودار تخلخول 
برابر خواهد شد .روشی که در معادالت باال برای محاسبه سرعت امواج و اشوباع هیودرات
گازی به آن اشاره شد به روش سه فازی بایوت 1معروف است.
به منظور محاسبه اشباع هیدرات گازی با استفاده از روابوط بواال بایود از روش تکورار و
خطا استفاده شود .برای این منظور ابتدا میزان اشباع هیدرات گازی یعنوی پوارامتر  Shرا
در هر عمق از صفر تا  1در بازههای  2321تغییر میدهیم .و سپس مقدار  Chرا از رابطه
 Ch   Shبرای هر عمق محاسبه میکنیم .سپس برای هر مقودار از  Chمقودار پوارامتر
  w ،  hو  asرا از ر,وابط  h  C hو  as  w  hمحاسبه میکنویم .الزم بوه
ذکر است که پارامتر  یعنی تخلخل را از مقادیر نمودارهای چاه پیمایی اسوتفاده موی-
کنیم .سپس مقادیر پارامترهای   pو   sرا از روابوط ( )11و ( )11محاسوبه مویکنویم.
سپس با مشخص شدن مقادیر   pو   sمویتووان مقوادیر  kو  را از روابوط ( )14و
( )15محاسبه نمود .در نهایت مقدار  Vpرا از معادلوه ( )11محاسوبه مویکنویم .پوس از
محاسبه مقدار  Vpبا استفاده از رابطه زیر خطای مقودار  Vpمحاسوبه شوده را مشوخص
میکنیم:
()18

Vp , pred  Vp ,act
Vp ,act

Error  100 

که در آن  Vp, predمقدار محاسبه شده و  Vp ,actمقدار حقیقی به دست آمده از نمودار
چاه پیمایی میباشد .این فرآیند در هور عموق بورای هموه مقوادیر  Chاز صوفر توا  1در
بازههای  2321تکرار میشود و مقدار خطای به دست آمده برای تمام این مقوادیر بوا هوم
)1. Three Phase Biot (TPE
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مقایسه میشود .در نهایت مقداری از  Chکه در آن کمترین خطا برای محاسبه مقدار Vp
به دست میآید را به عنوان اشباع هیدرات گازی در نظر میگیریم.
روش دیگری که به مدل محیط موثر معروف است از روابط زیر برای محاسوبه غلطوت
هیدرات گازی از طریق دادههای سرعت استفاده مویکنود .در ایون روش بورای محاسوبه
مدولهای موثر ) bulk (KHMو ) shear (GHMاز روابط زیر استفاده میشود [:]18
1
3

()11

 n (1  c ) G

K HM  
Peff 
2
2
)  18 (1 

2

2

2

1

()12

3
5  4  3n2 (1  c )2 G 2

P
eff 

5(2  )  2 2 (1  ) 2


GHM

که در آن  Peffبرابر با فشار موثر G ،و  vنشاندهنوده مودول  shearو ضوریب پواسوون
سنگ و  nیک عدد ثابت بین  8-1میباشد .مقدار فشار موثر از رابطه زیر محاسبه میشود:
()11
Peff  ( b  w ) gh
که در آن  برابر با دانسیته بالک  w ،برابر با دانسیته آب و  hنشوان دهنوده عموق
میباشد .همچنین ضریب پواسون نیز از رابطه زیر محاسبه میشود:
b

1 3K  2G
2 3K  G

()11



که در آن  Kو  Gبه ترتیب مدولهای بالک و  shearسنگ میباشند.
برای تخلخلهای کمتر از تخلخل بحرانی ( ( ) cتخلخلی که هر چه مقدار آن به صوفر
نزدیک تر میشود ،ماتریکس یک ماده متخلخل از حالت توزیع دانهای خوارج شوده و بوه
حالت صلب و ذره مانند نزدیک میشود) مقادیر مدولهای بالوک ) (KDryو )shear (GDry
کل ساختار از رابطه زیر محاسبه میشوند [:]18
1

()13
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4
  GHM
3






1

c
c


4
K  4G
K  GHM
HM
HM

3
3

K Dry
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1

()14

 
 
1 
 
c
c
 Z


 GHM  Z G  Z 



GDry

()15

GHM  9 K HM  8GHM 


6  K HM  2GHM 

Z

پس از این مرحله باید مقادیر مدولهای بالک ) (KDryو برشی ) (GDryکول سواختار را
محاسبه کنیم .برای محاسبه این پارامترها باید به مقدار تخلخل بحرانی کوه آن را بوا c
نمایش میدهیم ،توجه کنیم .تخلخل بحرانی به مقدار تخلخلی گفته میشوود کوه در آن
ماتریکس یک ماده دانهای متخلخل از حالت توزیع دانهای خارج شده و به حالت صولب و
ذره مانند نزدیک میشود.
برای تخلخلهای بیشتر از تخلخول بحرانوی (  ) cمقوادیر مودولهوای بالوک ) (KDryو
) shear (GDryکل ساختار از رابطه زیر محاسبه میشوند:
1

()11
()11

()18



4
  GHM
3



  c
1


1  c
1  c


4
K  4G
GHM
HM
HM

3
3

K Dry

  c
 1
 1
1  c
c


Z
 GHM  Z


GDry

GHM  9 K HM  8GHM 


6  K HM  2GHM 

Z

1



 Z



در حضور سیال با مقدار مدول بالک برابر بوا  Kfمقوادیر مودول بالوک ) (KSatو shear

) (GSatبرای کل ساختار از روابط زیر محاسبه میشود [:]18
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K f K dry

()11

)  K dry  (1  

 Kf
K
K K
(1   ) K f   K  f dry
K

K sat  K

Gsat  Gdry

()32
و در نهایت مقادیر سرعت امواج  Pو  Sاز روابط زیر محاسبه میشوند:

()31

4
K sat  Gsat
3

()31

Gsat



b

VP 

VS 

در مواقعی که هیدرات گازی نیز درون ساختار حضور دارد ،به صوورت کلوی دو فورض
کلی وجود دارد .یک فرض این است که هیدرات به صورت بخشوی از سواختار متخلخول
ظاهر میشود که در این صورت مقدار مدول سیال از رابطه زیر محاسبه میشود:
1

()33

 S 1  Sh 
Kf   h 

K f 
 K h

که در آن  Shنشان دهنده اشباع هیدرات گوازی Kh ،مودول هیودرات و  Kfمودول آب
میباشد .اما در فرض دوم هیدرات به صورت بخشی از ساختار سنگ میباشد که در ایون
صورت باید مقدار اشباع هیدرات از مقدار تخلخل مورد استفاده در محاسبات بوه صوورت
زیر کسر گردد [:]18
()34
    Ch
که در آن  Chمقدار هیدرات گازی میباشد .در این فرض پس از محاسبه تخلخل جدید ادامه
محاسبات برای پیشبینی سرعت های امواج از طریق روابط ذکر شده در باال انجام میشود.
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
پارامتر  Peffرا با استفاده از رابطه ( )11محاسبه میکنیم .سپس بوا داشوتن مقودار Peff
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مقادیر  KHMو  GHMرا از روابط ( )11و ( )12محاسبه میکنیم .سپس مقدار تخلخل به
دست آمده از نمودار چاه پیمایی در هر عمق را با مقدار تخلخل بحرانی مقایسه میکنیم.
اگر مقدار تخلخل حاصل از نمودار چاهپیمایی در یوک عموق مشوخص از مقودار تخلخول
بحرانی کمتر باشد ،مقادیر پارامترهوای  KDryو  GDryرا از روابوط ( )13و ( )14محاسوبه
میکنیم و در صورتیکه مقدار تخلخل حاصل از نمودار چاه پیمایی در یک عمق مشخص
از مقدار تخلخل بحرانی بیشتر باشد ،مقادیر پارامترهای  KDryو  GDryرا از روابط ( )11و
( )11محاسبه میکنیم .دقت شوود کوه پوارامتر  در روابوط ( )11( ،)14( ،)13و ()11
همان مقدار تخلخل حاصل از نمودار چاه پیمایی میباشد .پس از محاسبه مقادیر  KDryو
 GDryباید از روش تکرار و خطا استفاده کنیم .به این منظور پارامتر  Shرا در هر عمق از
 2تا  1و در بازههای  2321تغییر میدهیم .با توجه به اینکه محاسبات مربوط بوه حضوور
هیدرات گازی را میتوان با دو روش مختلف انجام داد ،در این قسمت هر روش بوه طوور
جداگانه توضیح داده خواهد شد.
در روش اول در هر مقدار مشخص از  Shبا استفاده از رابطه ( )33مقدار پارامتر  K fرا
محاسبه میکنیم .سپس مقدار پارامتر  K satرا با استفاده از رابطه ( )11محاسوبه کنویم.
دقت شود که در رابطه ( )11به جای پارامتر  K fباید از پارامتر  K fاستفاده شود .سپس
با استفاده از رابطه ( )31مقدار سرعت  Vpرا محاسبه میکنیم .پس از محاسبه مقدار Vp
با استفاده از رابطه زیر خطوای مقودار  Vpمحاسوبه شوده را بوا اسوتفاده از رابطوه ()18
محاسبه میکنیم .این فرآیند در هر عمق برای همه مقادیر  Shاز صفر تا  1در بوازههوای
 2321تکرار میشود و مقدار خطای به دست آمده برای تمام این مقادیر بوا هوم مقایسوه
میشود .در نهایت مقداری از  Shکه در آن کمترین خطوا بورای محاسوبه مقودار  Vpبوه
دست میآید را به عنوان اشباع هیدرات گازی در نظر میگیریم.
در روش دوم در هر مقدار مشخص از  ،Shمقودار پوارامتر  Chرا بوا اسوتفاده از رابطوه
 Ch   Shمحاسبه میکنیم .سپس مقدار پارامتر  را با استفاده از رابطه ( )34محاسبه
میکنیم .سپس مقدار پارامتر  K satرا با استفاده از رابطه ( )11محاسبه کنیم .دقت شود
که در رابطه ( )11به جای پارامتر  باید از پارامتر  استفاده شود .همچنوین پوارامتر
 Kfرا نیز باید مقدار از مدول بالک آب استفاده کنیم .سوپس بوا اسوتفاده از رابطوه ()31
مقدار سرعت  Vpرا محاسبه میکنیم .پس از محاسبه مقدار  Vpبا استفاده از رابطه زیور
خطای مقدار  Vpمحاسبه شده را با استفاده از رابطه ( )18محاسبه میکنیم .این فرآینود
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در هر عمق برای همه مقادیر  Shاز صفر تا  1در بازههای  2321تکرار مویشوود و مقودار
خطای به دست آمده برای تمام این مقادیر با هم مقایسه میشود .در نهایوت مقوداری از
 Shکه در آن کمترین خطا برای محاسبه مقدار  Vpبه دست میآید را بوه عنووان اشوباع
هیدرات گازی در نظر میگیریم.
 .1 - 3 – 7نمودارهای NMR

در سالهای اخیر چاهپیمایی از طریق ابزار  NMRبسیار پیشورفت کورده اسوت .ابوزار
 NMRدر ابتدا مشابه ابزار نوترون فقط به مولکولهای هیدروژن پاسوخ و واکونش نشوان
میداد .اما بر خالف ابزار نوترون ،ابزار  NMRاز خواص الکترومغنواطیس هیودروژن بورای
تحلیل برهمکنشهای مولکولی درون سیاالت سازند اسوتفاده مویکنود .در حضوور یوک
میدان مغناطیسی قوی ،اتمهای هیدروژن در جهت میدان مغناطیسی جهتگیوری موی-
کنند .زمان الزم برای رسیدن به این جهتگیری با  T1نمایش داده میشود .هنگامی کوه
میدان مغناطیسی از بین میرود ،اتمهای هیدروژن به یک جهتگیری نامنظم میرسوند
که زمان الزم برای این حالت با  T1نمایش داده میشود .مدت زمان  T1بورای هیودروزن
موجود در جامدات بسیار پایین است اما این زمان برای هیدروژن موجود در مایعات می-
تواند بین دهها تا صدها میلی ثانیه که به ویسکوزیته و برهم کنشهای آنها بستگی دارد،
طول بکشد .مقدار این زمان برای مولکول آب موجود در هیدرات گازی نوع  Iتقریبا 2321
میلی ثانیه است که این زمان با مقدار زمان مولکول آب موجود در سایر جامدات هماننود
ماتریکس سنگ برابر است .به دلیل مقدار پایین زمان  T1برای مولکولهای آب موجود در
هیدرات گازی ،نواحی هیدرات گازی توسط دادههای  NMRدیوده نخواهنود شود و ابوزار
 NMRناحیه 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
پایین تر خواهد بود .با توجه به اینکه هیدرات جامد بوده و نمودار صوتی آن را بوه عنووان
جزیی از ماتریکس میبیند ،بنابراین دقوت الزم را دارا نخواهود بوود و اگور مقودار دقیوق
تخلخل را با ابزار چاهپیمایی دیگری همانند ابزار نوترون اندازهگیری کنیم ،آنگاه با مقایسه
مقادیر تخلخل محاسبه شده از طریق ابزار  NMRو ابزار نوترون میتوان اشوباع هیودرات
گازی را محاسبه نمود [.]13
در یک روش ،برای پیش بینی اشباع هیدرات گازی از تخلخل حاصول از ابوزار  NMRو
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ابزار نوترون استفاده میشود .مقدار تخلخل محاسبه شده از الگ  NMR ،NMRکه برابر
با فضای متخلخل اشغال شده با آب یاهیدروکربن میباشد از رابطه زیر محاسبه میشود:
) NMR   (1  C h

()35
که داریم:
()31

D  hNMR
1  h

()31

  NMR


Ch 

()38

w  h
ma  w

h 

()31

ma  b
ma   w

D 



که در این روابط   wچگالی آب  ma ،چگالی ماتریکس  h ،چگالی هیودرات NMR ،
تخلخل بوه دسوت آموده از روش   ،NMRتخلخول Ch ،اشوباع هیودرات و  hو D

پارامترهای محاسبه شده هستند .مقدار تخلخل محاسبه شده در رابطه ( )11تخلخل کلی
میباشد که در واقع فضای متخلخل اشباعشده با آب و هیدرات گوازی مویباشود .مقودار
اشباع هیدرات گازی که از روش ترکیب دادههای  NMRو نوترون به دسوت مویآیود بوه
پارامترها و مدل مخزن بستگی ندارد و فقط به دقت اندازهگیریهای ابوزار  NMRو ابوزار
نوترون وابسته است .بنابراین هر دو این اندازهگیریها از اشباع هیدرات گازی دقیقتورین
مقادیر اشباع را تخمین میزند و مقادیر محاسبه شده از این روش مویتواننود بوه عنووان
مبنا برای ارزیابی اندازهگیریهای اشباع هیدرات گازی از طریق سایر روشها مد نظر قرار
گیرند [ .]13شکل زیر نمونه ای از اشباع هیدرات گازی محاسبه شده از طریق این روش
در ناحیه  Mount Elbertرا نمایش میدهد.
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شکل  4 - 7نمودار اشباع هیدرات محاسبه شده در منطقه Mount Elbert

نمودارهای  NMRهمچنین راههایی برای شناسایی سایر خصوصیات مخوازن هیودرات
گازی را فراهم میکنند .همانگونه که قبال اشاره شد مقدار زمان  T1مربوط به یک سوازند
به خصوصیات مواد حاوی هیدروژن درون سنگ موجود در سازند بستگی دارد .در روش-
های استاندارد ،مقدار زمان  T1به تعداد کوچکتری پنجره و بازه زمانی تقسیم میشود که
هر بازه و پنجره زمانی نسبتی از مقدار زمان  T1را مشخص میکند که به یک نوع خواص
آب موجود در سنگ متخلخل مربوط میشود .این موجب میشود که مقودار آب موجوود
در رسوبات و مقدار آب آزاد در مخازن هیدرات گازی را بتوان با دقت محاسبه نمود .نتایج
به دست آمده از ناحیه  Mount Elbertدر آالسکا و کانادا اشباع باالی آب آزاد (بوین 12
تا  15درصد) در نواحی که مقدار هیدرات گازی در آنجا زیاد است را نشان داد [.]13
هدف دیگر نمودار  NMRاندازه گیری مقدار تراوایی سنگها میباشود .بورای محاسوبه
تراوایی درجا از طریق این دادهها دو رابطه تجربی وجود دارد .نتوایج بوه دسوت آموده در
ناحیه کانادا و ناحیه  Mount Elbertدر آالسکا نشان میدهد که مقدار تراوایی در نواحی
فاقد هیدرات گازی در سنگهای ماسهای بسیار باال بوده (در حدود چند دراسی) ولی در
نواحی شامل هیدرات گازی مقدار تراوایی بسیار پوایین بووده و در حودود  2321توا 231
میلی دارسی میباشد .به طورکلی این اعتقاد که نمودار  NMRمیتواند مقدار تراوایوی را
در نواحی شامل هیدرات گازی با دقت باالیی پویشبینوی کنود وجوود دارد در صوورتیکه
12
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هیدرات به صورت جامد در نظر گرفته شود و جزیی از ماتریکس در  NMRلحاظ گوردد،
اما هنوز کار آزمایشگاهی برای بررسی این موضوع انجام نشده است.
 .9 – 3 – 7نمودارهای تصویرگر
این نمودارها یکی از پارامترهای استاندارد در عملیات چاهپیمایی برای شناسایی هیودرات
گازی هستند .در اکثر مواقع از ابزارهای تصویرگر میکروالکتریکی بوا کیفیوت بواال ( FMSو
 )FMIو همچنین ابزارهای تصویرگر  )RAB( LWDبرای شناسایی الیههای نازک ،رگهها و
شکافها در رسوبات شامل هیدرات گازی مورد استفاده قرار میگیرند.
ابزار تصوویرگر تصواویر بوا وضووح بواال از دیوواره چواه را فوراهم مویکننود .ایون ابوزار از
اندازهگیریهای دقیق نظیر هدایت الکتریکی ،زمان عبور صوتی ،چگوالی و سوایر پارامترهوا
استفاده میکنند .به دلیل تفاوت در گذردهی الکتریکی هیودرات و سویاالت مخزنوی ،ابوزار
تصویرگر الکتریکی به منظور شناسایی و تصویر توزیع هیدرات در سازند مورد استفاده قورار
میگیرد .شیب ،روند ،عرض و عمق پدیدههای زمین شناسی که دهانوه یوک چواه را قطوع
میکنند را میتوان توسط ابزار تصویرگر شناسایی و اندازهگیری کرد .به عنوان نمونه شوکل
زیر یک تصویر الکتریکی به دست آمده از نمودار تصویرگر و یک تصویر مربوط به مغوزه در
چاه  Malik 5L-38واقع در ناحیه آالسکا را نشان میدهد .در هور دو تصوویر یوک شوکاف
تقریبا عمودی در یک الیه ضخیم دولومیتی مشاهده میشود .همچنین در این تصاویر یوک
ناحیه با رنگ روشن که مربوط به حضور هیدرات گازی میباشد ،مشاهده میشود.
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شکل  1 - 7نمودار تصویرگر مربوط به نمونه مغزه
به دست آمده از چاه  Malik 5L-38واقع در آالسکا

همچنین شکل  1 - 4برخی از اطالعات مربوط به نموودار تصوویرگر از دهانوه چواه را در
ناحیه  Green Canyonواقع در خلیج مکزیوک نموایش مویدهود .تصواویر شوکل 1 - 4
دارای عرض  12سانتی مترهستند و مقیا عمودی آنها نسوبت بوه مقیوا افقوی بوه
شدت فشرده است .رسوبات شامل هیدرات گازی مقاومت الکتریکی باالیی در بازههایی با
چگالی یکنواخت و کم نشان میدهند .الیههایی با مقاوموت الکتریکوی و چگوالی بواال بوه
احتمال زیاد رسوباتی از جنس کربناته فشرده با تخلخل پوایین هسوتند .در شوکل 1 -4
یکی از ویژگیهای مشخص مقدار مقاومت الکتریکی باالی رسوبات شامل هیدرات گوازی
در عمقهای بین  1352تا  1452فوت است .همچنین در این چواه یوک الیوه ضوخیم از
شکافهای پرشده از هیدرات گازی در رسوبات رسی از عمق  132فووت توا  112فووت و
یک الیه باریک از عمق  1115تا  1141فوتی وجود دارد .در تصاویر مقاومت الکتریکیوی،
شکاف های شامل هیدرات گازی به شوکل سینوسوی وجوود دارنود .در عموق و قعور ایون
مقاومت الکتریکیهای سینوسی رگههای روشن ایجواد مویشووند .ایون بوه دلیول وجوود
مسیرهای مانع جریان الکتریکی شامل هیدرات گازی میباشد [.]14
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تغییر سینوسی نمودار مقاومت الکتریکی
نشان دهنده حضور هیدرات در شکاف
های سازند می

افزایش ناگهانی نمودار مقاومت
الکتریکی نشان دهنده حضور هیدرات
در رسوبات سازند میباشد

شکل  )a( 9 - 7تصاویر الکتریکی  LWDمربوط به پروزه خلیج مکزیک)b( ،
نمودارهای کابلی و  LWDمقاومت الکتریکی در پروژه خلیج مکزیک []14
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 .7 – 7بررسی برخی از نمودارهای برداشت شده در نواحی حاوی هيدرات گازی
شکل  12-4نمونهای از نمودارهای گاما ،مقاومت الکتریکوی و کوالیپر در چواهی حواوی
هیدرات گازی را نشان میدهد .ستون اول در این شکل ،نشان دهنده نمودار کالیپر ،گاموا و
اندازه مته میباشد .همچنین نمودار آبی رنگ تفاوت بین نمودار کالیپر و سایز مته را نشوان
میدهد .این نمودار آبی رنگ نشان میدهد که به جز برخی اعماق ،قطر چاه از مته بزرگتور
است .ستون دوم در این شکل نشان دهنده نموودار مقاوموت الکتریکوی کوم عموق ( )Rxoو
عمیق ( )Rtمیباشد .همانگونه که از این شکل مشخص است ،مقادیر این دو نمودار بوا هوم
برابر است .با توجه به اینکه عمق بررسی این دو نمودار با هم متفاوت اسوت و بوا توجوه بوه
اینکه مقادیر این دو نمودار با هم برابر است ،میتوان نتیجه گرفوت کوه هیودرات گوازی در
نواحی اطراف چاه حتی پس از انجام عملیات حفاری پایدار مانده است و تجزیه نشده است.
با توجه به اینکه نمودار کم عمق تحت تاثیر رسانایی سیال حفاری قرار میگیرد ،در نوواحی
که مقدار نمودار کالیپر افزایش مییابد ،مقدار نمودار مقاوموت الکتریکوی کواهش موییابود.
همچنین مقادیر هر دو نمودار مقاومت الکتریکی کم عمق و عمیق در حضور هیدرات گازی
افزایش مییابد .سوتون سووم شوامل نموودار  CMPR ، TCMR ، Dو  FFاسوت .همچنوین
نمودار قهوهای رنگ تفاوت بین نمودار  TCMRو  CMPRکه برابر با تخلخل آب پیوندی ر
است را نشان میدهد .با توجه به شکل مقدار نموودارهوای  TCMRو  CMPRبسویار بوه هوم
نزدیک هستند .این نشان میدهد که مقدار آب پیوندی ر ناچیز است.
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شکل  10 - 7نمونه ای از نمودارهای چاه پیمایی چاه حفر شده در منطقه حاوی هیدرات گازی [.]11

شکل 11-4برخی دیگر از نمودارهای مربوط به این چاه را نشان میدهد .سوتون اول و
دوم در این شکل مشابه شکل  12-4اسوت .سوتون سووم شوامل نموودارهوای ، D ، N
 TCMRو  DMPRرا نمایش میدهد .با توجه به این شکل حضور هیدرات را از نمودارهوای
 NMRنمیتوان تشخیص داد .همچنین در حضور هیدرات مقدار نمودار  TCMRبه شودت
17
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کاهش مییابد .مشابه نمودارهای مقاومت الکتریکی ،مقدار نموودار  TCMRنیوز بوه دلیول
حضور الیههای غیر هیدراتی در میان الیههای هیدراتی ،به صوورت سینوسوی افوزایش و
کاهش مییابد .در ستون سوم این شکل ،نمودار زرد رنگ که به صوورت تووپر مویباشود،
تفاوت بین نمودارهای  TCMRو  DMPRرا نشان میدهود کوه ایون تفواوت تقریبوا حجوم
هیدرات را نشان میدهد .ستون چهارم مقدار اشباع آب محاسبه شده از طریق نمودارهای
مقاومت الکتریکی و  DMRرا نشان میدهد .با توجه به اینکه نمودار  CMRنشان دهنده
عدم حضور ر و آب پیوندی ر میباشد ،رابطه آرچی برای محاسبه اشوباع آب موورد
استفاده قرار گرفت .به منظور محاسبه اشباع آب از نمودارهوای  Rtو  Dاسوتفاده شوده
است .مقایسه بین نتایج به دست آمده از دو روش نشان میدهود کوه مقوادیر اشوباع آب
محاسبه شده از دو روش بسیار به هم نزدیک است .برخی تفاوتهوا بوین مقوادیر اشوباع
محاسبه شده از دو روش وجود دارد که این تفاوتها به طور کلی به دلیل تفاوت کیفیت
دادههای مورد استفاده و تاثیر میزان قطر چاه در نمودارهای ثبت شده میباشد.

جهت افزایش مقادیر در نمودارها
شکل 11 - 7نمونه ای از نمودارهای چاه پیمایی چاه حفر شده در منطقه حاوی هیدرات گازی[]11

شکل  11-4نمودارهای به دست آمده در چاه  Malik 1L-38واقع در منطقه آالسکا را
18
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نشان میدهد .همانگونه که در این شکل مشخص است نموودار کوالیپر تغیورات کموی را
نشان میدهد که این بیانگر کیفیت باال و مناسب بودن نمودارهای به دست آموده از ایون
چاه میباشد .نمودارهای گاما و تخلخل نیز دارای تغییرات کمی هسوتند کوه ایون نشوان
میدهد لیتولوژی سازند و تخلخل آن در طول چواه بوه طوور کلوی تغییورات کموی دارد.
حضور هیدرات گازی در این چاه را میتوان با مقدار نمودار مقاومت الکتریکی باال و مقدار
باالی نمودارهای صوتی (امواج  Sو  )Pشناسایی کرد .این مقادیر باالی نموودار مقاوموت
الکتریکی و سرعت صوتی در برخی بازه ها از جمله بازه  815تا  112متور ،بوازه  152توا
 115متر ،بازه  1225تا  1232متر و بازه  1212تا  1112متر که با نواحی تیره در شکل
مشخص شدهاند ،بارزتر میباشد .مقدار باالی قرائت نمودار گاما در ما بین این بازهها نشان
از حضور رسوبات حاوی ر و همچنین نشاندهنده حضور هیدرات گازی در حفرههوای
بزرگتر رسوبات میباشد.

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

همچنین شکل  13-4نمودارهای چاهپیمایی به دست آمده برای چاه  Malik 5L-38را نشوان
میدهد .در این شکل نمودار گاما برای چاه  Malik 5L-38و  Malik 1L-38به طور همزمان
نمایش داده شده است.
طبق این شکل مقادیر نمودار گاما برای چاه  Malik 5L-38از مقادیر چواه Malik 1L-38
باالتر هستند .این موضوع نشان میدهد که مقادیر ر در چواه  Malik 5L-38بواالتر از چواه
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 Malik1L-38میباشد .همچنین نمودار گاما نشان میدهد که روند تغییرات در نواحی کوه در
آن رسوبات ماسهای حضور دارند برای دو چاه مشابه است .این شکل نشان مویدهود کوه میوزان
تغییرات نمودارهای تخلخل و چگالی برای چواه  Malik 5L-38بسویار کوم مویباشود .نموودار
مقاومت الکتریکی نشان میدهد که بازه بین  122تا  1122متر برای حضوور هیودرات گوازی در
این چاه بسیار محتمل است زیرا در این بازه مقادیر نمودار مقاومت الکتریکی به صوورت ناگهوانی
افزایش پیدا کرده است .این شکل همچنین مقدار اشباع هیدرات گازی پیشبینی شده برای این
چاه با استفاده از رابطه آرچی را نشان میدهد .این شکل نشاندهنده اشوباع  82درصودی بورای
هیدرات گازی در نواحی شامل هیدرات میباشد .همچنین در این شکل دادههای نموودار صووتی
(سرعت امواج  Sو  )Pنیز نمایش داده شده است ،که این نمودار هوا نیوز نشوان دهنوده حضوور
هیدرات گازی در عمق بین  122تا  1122متر هستند زیرا در این بازه مقادیر این نموودار هوا بوا
افزایش ناگهانی مواجه شده است.

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

همچنین تحلیل ناحیه حضور هیودرات گوازی بوا اسوتفاده از نموودارهوای چگوالی NMR ،و
تصویری در شکل 14-4نمایش داده شده انود .نموودار تصوویرگر در ایون شوکل نوواحی حواوی
هیدرات گازی را به صورت زونهایی با مقاومت الکتریکی باال نشان میدهد .همچنین نوواحی بوا
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مقاومت الکتریکی پایین با آب اشغال شدهاند .نمودار  NMRاطالعات مفیدی در موورد سویاالت
موجود در نواحی متخلخل میتواند در اختیار قرار دهد .در چاه  Malik 5L-38نمودار NMR
پیشبینی های مناسبی از حجم آب پیوندی ر  ،آب پیونودی موویینگی و آب آزاد ارائوه داد .در
نواحی شامل هیدرات گازی مقدار حجم کلی آب پایین است .همچنین تقریبا هیا آب آزادی در
این ناحیه مشاهده نمیشود .ناحیه عمیق تر از عمق  1121متر حجوم آزاد آب بواالیی را نشوان
میدهد که نشاندهنده عمیقترین ناحیه حضور هیدرات در این چاه میباشد.

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

شکل  15-4نمودارهای چاه پیمایی به دست آمده از چواه  AT1-MCاز منطقوه Nankai
 Troughژاپن را نمایش میدهد .در بخش باالیی ناحیه ای که به نام  MHCZمشوخص شوده
است ،مقادیر اشباع هیدرات محاسبه شده تا مقادیر  82درصد نیز به دست آمده است .همچنوین
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مقادیر اشباع هیدرات گازی محاسبه شده از طریق نمودار مقاوموت الکتریکوی تفواوت زیوادی بوا
اشباع محاسبه شده از طریق نمودار  NMRنشان مویدهود .همچنوین مقوادیر اشوباع هیودرات
محاسبه شده از طریق دادههای مغزه با مقادیر محاسبه شده از طریق نمودار مقاوموت الکتریکوی
تطابق بیشتری دارند .در این ناحیه الیههای رسوبی و الیههایی از جنس گل به صورت موازی بوا
هم قرار گرفته اند .همچنین هیدرات گازی در نواحی رسوبی تشکیل شده اسوت .ایون نحووه توه
نشینی از م قادیر اشباع هیدرات محاسوبه شوده از طریوق نموودار مقاوموت الکتریکوی نیوز قابول
مشاهده است .همانگونه که از نمودار اشباع هیدرات گازی مشخص است ،رونود ایون نموودار بوه
صورت سینوسی می باشد و در نواحی رسوبی که در آن هیدرات وجود دارد ،مقدار اشوباع توا 82
درصد نیز میرسد اما در الیههای گلی مقدار اشباع ناگهان کاهش یافته و بوین  2توا  12درصود
متغیر است.

تغییر اشباع هیودرات
گوووازی بوووه صوووورت
سینوسی بوین الیوه-
های رسووبی و الیوه-
هوووای گلوووی نشوووان
دهنووده اشووباع بوواالی
هیدرات در الیوههوای
رسوبی و اشباع پایین
آن در الیههوای گلوی

میباشد.

زون هیدرات

شکل  16 - 7نمودارهای چاه پیمایی چاه  AT1-MCاز منطقه  Nankai Troughژاپن []31
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شکل  11-4و شکل 11-4دادههای به دست آمده از چاههوای  UBGH1-1و UBGH1-
 12واقع در منطقه  Ulleungکره جنوبی را نمایش میدهد .با توجه بوه شوکل  11-4در چواه
 UBGH1-1مقدار مقاومت الکتریکی در نواحی شامل هیدرات گازی تا بیش از  11اهم متر نیز
افزایش مییابد .در چاه  UBGH1-12مقدار نمودار مقاومت الکتریکی در نواحی شامل هیدرات
به مقدار قابل توجه  82اهم متر نیز میرسد .همچنین میزان تغییرات نمودار مقاومت الکتریکوی
بر حسب عمق در چاه  UBGH1-1نسبت بوه چواه  UBGH1-12بسویار بیشوتر اسوت .ایون
افزایش نمودار مقاومت الکتریکی در دو چاه نشان دهنده حضور مقادیر قابل توجهی هیودرات در
الیهها میباشد.
مقدار نمودار صوتی در چاه  UBGH1-1از مقدار  1452متر بور ثانیوه در نزدیکوی بسوتر دریوا توا
 1112متر بر ثانیه در نزدیکی  BSRافزایش مییابد و سپس دوباره به مقدار  1122متر بور ثانیوه در
زیر  BSRکاهش مییابد .در چاه  UBGH1-12مقدار نمودار صووتی در بوازه عمقوی بواالی BSR
بین مقادیر  1522تا  1122متر بر ثانیه به شدت تغییر میکند .این تغییر و افزایش در میزان سورعت
موج  Pدر دو چاه نشان دهنده حضور هیدرات گازی در عمقهای مشخص میباشد.
الگوی کلی تغییرات نمودار مقاومت الکتریکوی در چواه  UBGH1-12نشوان دهنوده حضوور
هیدرات گازی در شکافها و رگههای موجود در رسوبات میباشد .تصواویر  RABنشوان دهنوده
الگوی سینوسی در این چاه میباشد که به معنی حضور شکافها و رگههوا در سوازند و رسووبات
میباشد .برای چاه  UBGH1-1تصاویر  RABنشان دهنوده حضوور هیودرات در شوکافهوا و
همچنین حضور آن به صورت بخشی از ساختار رسوبات میباشد .در تصواویر  RABمربووط بوه
این چاهها الیه های رسوبی به صورت تیره و نواحی شامل هیدرات به صوورت روشون نشوان داده
شدهاند .نمودار چگالی-نوترون برای هر دو چاه مقادیری بین  52تا  12درصد را نمایش میدهد.
پاسخ نمودار چگالی-نوترون به میزان حضور یونهای هیدروژن در ناحیه متخلخل سازند بستگی
دارد .بنابراین ،در مواقعی که هیودرات در فضوای متخلخول وجوود داشوته باشود ،مقودار نموودار
چگالی-نوترون را تحت تاثیر قرار میدهد .با توجه به شکل ،تفواوت بوین نموودارهوای چگوالی-
نوترون و چگالی-تخلخل در عمقهای مختلف برای دو چاه تقریبا برابر بوا  12درصود مویباشود.
مقادیر نمودار چگالی-تخلخل با مقادیر محاسبه شده از طریق دادههای مغزه به خووبی مطابقوت
دارند .مقدار نمودار تخلخل با عمق به آرامی کاهش مییابد .همچنین مقادیر چگالی برای هور دو
چاه در بازه  131تا  138گرم بر سانتی متر مکعب میکند .در چاه  UBGH1-1افوزایش مقوادیر
مقاومت الکتریکی و سرعت صوتی به طور عمده در عمق  132تا  152متر زیر بستر دریوا اتفواق
میافتد و در چاه  UBGH1-12این افزایش تا عمق  142متر زیر بسوتر دریوا اداموه موییابود.
مقدار اشباع هیدرات گازی در این دو چاه از طریق دادههای مقاومت الکتریکی و دادههای صوتی
محاسبه شدند.
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شکل  15 - 7نمودارهای مربوط به چاه  UBGH1-1واقع در منطقه  Ulleungکره جنوبی []31

شکل  14 – 7نمودارهای مربوط به چاه  UBGH1-12واقع در منطقه  Ulleungکره جنوبی []31
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مقادیر اشباع هیدرات محاسبه شده در این دو چاه در شکل  18-4نموایش داده شودهانود .در
هر دو چاه مقدار اشباع هیدرات گازی در باالی  BSRبسیار قابل توجه بوده و مقداری بوین 12
تا  12درصد میباشد .مقدار اشباع هیدرات محاسبه شده از طریق دادههای صووتی ،پوایین تور از
مقادیر محاسبه شده از دادههای مقاومت الکتریکی میباشد .این تفواوت در چواه UBGH1-12
مشهودتر میباشد .همچنین مقدار اشباع هیدرات در نواحی زیرین  BSRبورای دو چواه در بوازه
بین  2تا  12درصد میباشد .برخی تحقیقات نشان میدهد که در سازندهوای شوامل شوکاف بوا
زاویه باال ،مقادیر محاسوبه شوده اشوباع هیودرات از طریوق رابطوه آرچوی و دادههوای مقاوموت
الکتریکی ممکن است بیشتر از مقدار واقعی باشند که این میتواند به دلیل ماهیوت غیور همگون
سازند باشد .بنابراین استفاده از رابطه آرچی برای محاسبه اشباع هیدرات در سوازندهوای حواوی
شکاف به ویژه شکافهای عمودی و با زاویه زیاد از راستای افقی ،میتواند با خطای زیادی همراه
باشد .همچنین در چنین سازندهایی مقادیر اشوباع هیودرات محاسوبه شوده از طریوق دادههوای
مقاومت الکتریکی حاصل از نمودارهای چاه پیمایی معموال بزرگتر از مقادیر بوه دسوت آموده از
طریق مغزه میباشد.
به طور کلی ضخامت الیه هیدرات در چاه  UBGH1-1برابر با  12متر و در چواه UBGH1-12
برابر با  132متر میباشد که در چاه  UBGH1-1هیدرات درون شکافها و ساختار رسووبات وجوود
دارد و در چاه  UBGH1-12هیدرات به طور عمده در شکافها وجود دارد.

شکل  11 - 7اشباع هیدرات محاسبه شده در چاه های  UBGH1-1و UBGH1-12
واقع در منطقه  Ulleungکره جنوبی []31
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 .6 – 7بررسی هيدرات گازی با روشهای مبتنی بر مغزه
استفاده از روشهای سنتی و معمول (بدون اعمال فشار) مغوزه گیوری کوه در مخوازن
نفت و گاز مورد استفاده قرار میگیرد ،در سازندها و رسووبات حواوی هیودرات اغلوب بوه
تجزیه هیدرات میانجامد .به منظور حل این مشکل ،در چاههایی که در سازندهای حاوی
هیدرات گازی حفر میشوند باید از روش مبتنی بر فشار برای مغزه گیری اسوتفاده شوود
تا هیدرات موجود در نمونه تجزیه نشود .آنالیز مغزههوای بوه دسوت آموده بوا ایون روش
اطالعات بسیار ارزشمندی در مورد هیدراتگازی موجود در محیط فراهم میکند .مقودار
اشباع هیدرات گازی و سایر سیاالت موجود در مغزه با استفاده از روش مغزهگیوری قابول
اندازه گیری میباشد .همچنین نحوه قرارگیری هیدرات در میان رسوبات نیز با استفاده از
این روش قابل شناسایی است .خواص فیزیکی رسوبات حواوی هیودرات گوازی را نیوز بوا
استفاده از این روش میتوان با دقت باالیی اندازه گیری کورد .ایون پارامترهوا بوه منظوور
درک بهتر نحوه استفاده و تولید منابع هیدرات از اهمیت باالیی برخوردارند.
تا کنون فقط چند ابزار مغزهگیری تحت فشار ساخته و در محیطهای شوامل هیودرات
گازی مورد استفاده قرار گرفتهاند .این ابزارها به منظور مغزهگیوری از سوازندهای حواوی
هیدرات استفاده میشوند .این سیستمها این امکوان را فوراهم مویکنود کوه مغوزههوا در
شرایطی بسیار نزدیک به حالت اولیه آنها در سوازند نگهوداری و منتقول شووند .مبنوای
اصلی عملکرد مغزهگیری تحت فشار این است که قبل از استفاده از ابزار مغزهگیری ،فشار
درون محفظه آن به میزان  12تا  82درصد فشار در ناحیهای که مغزه از آن گرفته موی-
شود ،افزایش یابد .پس از این افزایش فشار ،ابزار به منظور تهیه مغزه مورد نظور از عموق
مشخص مورد استفاده قرار میگیرد .پس از مغزهگیری از سازند ،ابوزاری دیگور بوه محول
مغزهگیری فرستاده میشود و به محفظه درونی ابزار مغزهگیری متصل میشود .سپس از
طریق اعمال نیرو از سطح و یک سری فرآیند خاص نمونه مغوزه و محفظوه درونوی ابوزار
مغزهگیری از ابزار مغزهگیری جدا میشود و نمونه مغزه که درون محفظه تحت فشار قرار
دارد بدون تجزیه به سطح منتقل میشود.
نمونهای از ابزار مغزهگیری از سازندهای حاوی هیدرات گازی در شکل  11-4نموایش
داده شده است .در قسمت انتهایی این ابزار یک شیر کروی قرار دارد که برای مغزهگیری
در ابتدا باز است (سمت چپ) و پس از حفاری سازند و در هنگام انتقال مغوزه بوه سوطح
این شیر بسته میشود.
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شکل  19 - 7نمونه ای از ابزار مغزهگیری تحت فشار از نواحی شامل هیدرات گازی

هنگامی که نمونه مغزه به سطح منتقل شد و فشار اعمال شوده بور آن برداشوته شود،
برخی آزمایشها بر روی آن انجام میشود .به عنوان نمونه میتوان یک تصویر حرارتی از
توزیع دما در طول مغزه در آزمایشگاه تهیه و به دست آورد و همچنین مویتووان نموودار
گاما به منظور مشخص سازی نواحی رسوبی و نواحی رسوی مغوزه را انودازهگیوری کورد.
همچنین سایر نمودارها نظیر نمودار مقاومت الکتریکی و صوتی را نیز مویتووان در مغوزه
اندازهگیری کرد .با استفاده از انجام آزمایش پرتونگاری اشوعه ایکوس مویتووان اطالعوات
مفیدی نظیر نواحی تخریب شده مغزه ،نوع ساختار مغزه و شکافهای موجود در مغوزه و
127
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جهت گیری آنها را مشخص کرد .پس از انجام آنالیزهای اولیه ،نمونه مغزه را در نیتروژن
مایع و یا محفظههای از جنس فوالد تحت فشار قرار میدهند تا هیدرات موجود در مغزه
برای انجام بررسی های بعدی دچارتجزیه نشود.
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فصل :5
برخیپروژههایانجامشده 
درزمینهشناسایی 
هیدراتگازی 

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت خزر

هیدرا تهای گازی در آبهای عمیق

در سالهای اخیر عملیاتهای حفاری زیادی در دریاهای عمیوق بوه منظوور شناسوایی
مکان هیدراتهای گازی و پارامترهای زمینشناسی کنترل کننده آنها انجام شده اسوت.
از مهمترین این برنامه ها میتوان بوه برناموه حفواری اقیانوسوی ( )ODPو برناموه جوامع
حفاری اقیانوسی ( )IODPاشاره کرد .همچنین اخیرا چند پروژه حفاری در خلیج مکزیک
توسط دپارتمان انرژی آمریکا ( )DOEو برنامه حفاری هیدرات گازی هند ( )NGHPنیز
به منظور بررسی و فهم بیشتر در مورد هیدراتهای گازی موجود در زیور بسوتر آبهوای
عمیق انجام شده است .همچنین پروژههای اخیر انجام شده در چین و کره جنوبی نیوز از
طریق جمع آوری دادههای چاهپیمایی مهم از نواحی هیدرات گازی کمک بزرگی به فهم
بیشتر در مورد هیدراتها کردهاند .به همین منظور برخی از پروژههای مرتبط با شناسایی
هیدرات گازی در نواحی مختلف جهان در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .1 – 6پروژه انجام شده در ناحيه Alaska

دو نمونه از مناطقی مربوط به پرمافروست که هیدرات گازی در آنهوا بیشوتر مطالعوه
شدهاست ناحیه  Malikدر کانادا و نواحی شمالی شیب آالسکا هستند .در ناحیوه Malik
در کانادا سه پروژه زمینشناسی و مهندسی تمرکز کرده بودند و این پروژهها باعث شدند
که اولین آزمایش تولید جامع از نواحی تجمع هیدرات گازی در این منطقه انجوام شوود.
همچنین پروژهای که توسط  DOEآمریکا و شرکت  BPدر ناحیه شومالی شویب آالسوکا
انجام شد ،یکی از مهمترین و جامعترین بانکهای اطالعاتی مربوط به هیدراتهای گازی
نواحی قطبی و اطالعات مهمی نیز در مورد مهندسی و حفاری چاههای هیدرات گازی به
دست آمد .یکی از ویژگیهای پروژههوای انجوام شوده در ناحیوه  Malikکانوادا و ناحیوه
شمالی شیب آالسکا استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته چاهپیمایی به منظور شناسوایی و
تحلیل بیشتر نواحی وجود هیدرات گازی بود.
چاه آزمایشی در یک بازه  11روزه برای جمع آوری دادههای مغزه ،چاهپیموایی و چواه
آزمایی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین نواحی شامل هیدرات گازی با استفاده از سیال
حفاری پایه روغنی حفاری شدند .اگرچه ایون موورد باعوث افوزایش هزینوه و پیچیودگی
عملیات حفاری شد ولی باعث شد که دمای گل حفاری در  2درجه و زیر آن ثابت بمانود
و از تجزیه هیدرات گازی و مشکالت دیگر جلوگیری کند تا دادههای مغزه و چاهپیمایی با
کیفیت باال به دست آیند .مغزه گیری در این چاه از پاشنه جداری تا عموق  1414فووتی
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انجام شد .سپس چاه تا عمق  3222فوتی حفاری گردید و با استفاده از یک برنامه چواه-
پیمایی شامل ابزارهای نوترون ،چگالی ،NMR ،نمودار صوتی دوقطبی ،مقاومت الکتریکی،
تصویرگر الکتریکی از دیواره چواه و نموودارگیری ژئوشویمیایی پیشورفته دادههوای چواه
پیمایی به دست آمد .دادههای به دست آمده از نمودار کالیپر نشان داد که قطور چواه در
حدود چند سانتیمتر دچار تغییر شده و در نواحی هیدرات گازی اصال دچار تغییر نشوده
است .این به دلیل استفاده از سیال حفاری پایه روغنی و سردسازی مناسب سیال حفاری
در مبدلهای حرارتی سطح میباشد .پس از انجام چاهپیمایی عملیات چاهآزموایی نیوز در
چهار ناحیه شامل دو ناحیه هیدرات گازی در چاه انجام گرفت.
شرکت شلمبرژه مسئول انجام عملیات چاهپیمایی در نواحی مختلف چاه در این پوروژه
بود (شکل  .)1-5کیفیت دادههای چواهپیموایی در ناحیوه هیودرات گوازی چواه Mount
 Elbertبسیار خوب بود .عملیات گردآوری دادهها شامل ( )1تنظیم عمق همه نمودارها به
منظور تطابق عمقی با نمودار گاما ( )1اعمال تصحیحات مربوط به ترکیب سیال حفواری
بر روی نمودارها ( )3راندن ابزار مربوط به نمودار دوقطبی صوتی و نمودار  NMRدر چاه
( )4راندن ابزار مقاومت الکتریکی درون چاه .همچنین تصحیحات خاصی بر نموودارهوای
گاما ،چگالی و نوترون به دلیل ترکیب سیال حفاری اعمال شد.
هیدراتهای گازی در دو ناحیه شناسایی شدند .ناحیه باالیی (ناحیه  )Dبا ضخامت 44
فوتی هیدرات گازی درون سنگ های رسوبی و ناحیه پایینی (ناحیه  )Cبوا ضوخامت 54
فوتی هیدرات گازی درون رسوبات بودند .بیش از  524فوت مغزه با کیفیت باال از عموق-
های  1112تا  1414فوت جمعآوری شد .این مغزهها مورد بررسویهوای آزمایشوگاهی و
پتروفیزیکی گوناگون قرار گرفتند و دادههای آنها برای کالیبره کوردن و صوحت سونجی
دادههای چاهپیمایی مورد استفاده قرار گرفت .بازههای شامل هیدرات گازی که در آنهوا
عملیات مغزهگیری و چاهپیمایی انجام شد نشان داد که مقاومت الکتریکی در این نوواحی
مقدار باالیی از  52تا  122اهم متر نشان میدهد .سرعت موج  Pدر این مناطق بین 3/4
کیلومتر بر ثانیه ( 81/15میکرو ثانیه بر فوت) تا  4کیلومتر بر ثانیه ( 11/1میکرو ثانیه بر
فوت) گزارش شد .همچنین سرعت موج  Sدر ایون نوواحی بوین  1/1کیلوومتر بور ثانیوه
( 111/21میکرو ثانیه بر فوت) تا  1/8کیلومتر بر ثانیه ( 111/34میکرو ثانیه بور فووت)
گزارش شده است .همچنین اشباع هیدرات گازی در این نواحی بین  52تا  18درصد بوه
دست آمده است .مقدار تراوایی مطلق مغزهها در غیاب هیدرات گازی بسویار بواال بووده و
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بین  1تا چند دارسی به دست آمد .همچنین مقادیر تخلخل در نوواحی  Cو  Dبوین 38
درصد تا  42درصد بود که مقادیر باال و مناسبی هستند .نمودار  NMRنشوان داد کوه در
بیشتر مناطق حتی در جاهایی که اشباع هیدرات باالست آب آزاد وجود دارد .در نوواحی
 Cو  Dمقدار آب آزاد بین  8تا  15درصد فضای متخلخل را شامل میشود [.]15

شکل  1 - 6نتایج حاصل از چاه پیمایی کابلی در چاه آزمایشی منطقه  Mount Elbertواقع در شیب
شمالی آالسکا ( )aنتایج چاه پیمایی در نواحی زیرین پرمافروست )b( ،نتایج حاصل از چاه پیمایی درون
رسوبات شامل هیدرات گازی []15
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نمونهای از اطالعات چاهپیمایی که در بخشی از چاه با اشباع هیدرات گازی باال به دست آمود،
در شکل  1-5نمایش داده شده است .نواحی دارای هیدرات گازی از طریق مقاومت الکتریکوی،
سرعت موج  Pو  Sباال و مقادیر کم نمودار  NMRکه با  Cو  Dمشخص شدهاند شناسایی شد.
بیشتر بودن مقدار سرعت موج  Sو  Pدر نواحی  Cو  Dنشوان از وجوود ذرات جامود در محویط
متخلخل در این ناحیهها نسبت به نواحی میانی دارد .مقدار تخلخل  NMRدر نوواحی  Cو  Dاز
نواحی میانی کمتر است که نشان از گاز محبو در داخل مولکولهای هیدرات دارد.

شکل  2 - 6داده های چاه پیمایی در عمق  1222تا  1122فوت در ناحیه  Mount Elbertکه دو
ناحیه هیدرات گازی را نشان میدهند []15
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همانطور که قبال اشاره شد ،دادههای چاهپیمایی و مغزه زیادی از چاه آزمایشی حفاری
شده در ناحیه هیدرات گازی  Mount Elbertآالسکا برای محاسبه اشباع هیدرات گازی و
سایر خواص مخزن جمع آوری شد .اخیرا دادههای حاصل از چاه واقع در Mount Elbert
مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفتهاند و در اینجا نمونههایی از این تحلیلها و روشها بورای
محاسبه اشباع هیدرات گازی از طریق دادههای چاهپیمایی آورده خواهد شد.
شکل  3-5نمودار مربوط به میزان مقاومت الکتریکی سازند و نمونه صود در صود اشوباع
شده با آب سازند ( ) Ro, Rwمحاسوبه شوده از طریوق مغوزه و بوا شووری و دموای چواه و
همچنین مقدار مقاومت الکتریکی ( )Rtاندازه گیری شده از طریق دادههای چاهپیموایی در
چاه  Mount Elbertرا نشان میدهد .مقدار مقاومت الکتریکی میانگین آب سوازند بورای
این دادهها از عمق  1222تا  1522فوت برابر با  1اهم متر میباشد .در این شوکل جاهوایی
دارای مقادیر  Rwباال ،مناطق حاوی هیدرات گازی در ناحیههای  Cو  Dمیباشد .همچنین
شکل  3-5مقدار  Roمحاسبه شده را نشان میدهد .با توجه به ایون شوکل در نوواحی کوه
حضور ر کم است مقدار  Roمحاسبه شده با مقدار مقاومت الکتریکی اندازهگیوری شوده
خیلی به هم نزدیک هستند اما در جاهایی که ر زیادی وجوود دارد ایون مقوادیر بوا هوم
اختالف زیادی دارند .این نشان میدهد که در این ناحیه مقدار ر تاثیر بواالیی در مقودار
مقاومت الکتریکی به دست آمده دارد .همچنین در این شوکل مقوادیر  Roمحاسوبه شوده
برای ناحیههای  Cو  Dاز نواحی مجاور بیشتر است [.]15
نمودار شبه  Pickettشکل  5-5رسم شده در رابطه بین ضوریب سوازند ( )FFکوه از
طریق مقادیر مقاومت الکتریکی آب سازند ناشی از مغزههوا و مقودار مقاوموت الکتریکوی
سازند ( )Rtمحاسبه میشود و مقدار تخلخول حاصول از الگ چگوالی را بورای زونهوای
حاوی آب از عمق  1122تا  1422فوت را نشوان مویدهود .رابطوه نشوان داده شوده در
شکل  4-5مقادیر پارامترهای آرچی با  a=131و  m=1را به دسوت مویدهود .شوکل 1-5
میزان اشباع هیدرات گازی محاسبه شده با استفاده از دادههای مقاومت الکتریکی در چاه
 Mount Elbertو با مقادیر  a=131و  m=1و  n=1را بین 52تا  12درصد در نواحی C
و  Dرا نشان میدهد.
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شکل  3 - 5نمودار داده های چاه پیمایی در ناحیه  Mount Elbertدر آالسکا که نشان دهنده میزان
مقاومت الکتریکی بر حسب حجم ر با استفاده از نمودار اشعه گاما ،مقدار مقاومت الکتریکی آب
موجود در فضای متخلخل ( )Rwمحاسبه شده از طریق مغزه های به دست آمده و نمودار دما و مقاومت
الکتریکی محاسبه شده از طریق رابطه آرچی با مقادیر پارامترهای  m=1و ]15[ a=131

شکل  4 - 5نمودار شبه  Pickettکه رابطه بین ضریب سازند و تخلخل حاصل از نمودار چگالی بین
عمق های  1122تا  1422فوت در ناحیه  Mount Elbertواقع در آالسکا را نشان می دهد []15
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شکل  5 - 5مقدار اشباع هیدرات گازی به دست آمده از اطالعات مقاومت الکتریکی
و  NMRدر ناحیه  Mount Elbertواقع در آالسکا []15

نمونه ای از محاسبه اشباع هیدرات گوازی بوا اسوتفاده از اطالعوات نموودار صووتی و اطالعوات
مغزهها در منطقه  Mount Elbertآالسکا با استفاده از مدل سه فازی بیوت آورده خواهد شد.
شکل  1-5مقدار پیش بینی شده هیدرات گازی از طریق سرعت امواج  Sو  Pبا فورض =2311
 و   =34را نشان میدهد .مقادیر اشباع محاسبه شده از طریق دادههای صووتی در بخوش-
های  Cو  Dناحیه  Mount Elbertبا مقادیر محاسبه شوده از روشهوای دیگور تطوابق قابول
قبولی دارند .خواص صوتی نواحی شامل هیدرات گازی به شدت به نوع برهم کنش بین هیدرات
گازی و فضای متخلخل وابسته است .اگر هیدرات گازی به دانههوای رسووبات چسوبیده باشود و
اصطالحا آنها را سیمان کند ،مقدار کمی از هیدرات گوازی سورعت اموواج صووتی را بوه شودت
افزایش میدهد .اما اگر هیدرات گازی به صورت یک عامل تحمل کننوده بوار در رسووبات عمول
کند ،افزایش سرعت امواج صوتی خیلی زیاد نخواهد بود .مودلهوای مختلفوی بورای حوالتی کوه
هیدرات گازی تحمل کننده بار در رسوبات است پیشنهاد شده است .اگرچه تموام ایون مودلهوا
برای یک حالت هیدرات گازی قابل کاربرد هستند اما سرعت تغییور سورعت اموواج بوا هیودرات
گازی به مدل وابسته است .همچنین دقت اشباع محاسبه شده به مدلهای استفاده شده بستگی
دارد (شکل  .]15[ )1-5در شکل ( 8-5الف) سرعت های محاسبه شده از طریق دو مدل سوه
فازی بیوت ( )TPEو تئوری بیوت-گاسمن ( )BGTLدر ناحیه شامل هیدرات گازی با تخلخول
بین  31تا  42درصد را نشان میدهد .در این مودلهوا از مقوادیر   =2338و  C  =231اسوتفاده
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شده است .در مقادیر اشباع پایین مقادیر پیشبینی شده سرعت توسط مدل  BGTLاز مقوادیر
محاسبه شده توسط مدل  TPEکمتر هستند ،در حالیکوه در اشوباعهوای بواالتر از  234مقوادیر
محاسبه شده با  TPEاز مقادیر محاسبه شده با  BGTLکمتر هستند.
شکل ( 8-5ب) نسبت بین سرعت موج  Pبر سرعت موج  Sاندازهگیری شده و محاسبه شوده
همین نسبت را برای مدلهای  TPEو  BGTLنشان میدهد .برای تمام مقادیر سرعت موج S
مدل  TPEقادر است پیشبینیهای دقیقی را ارائه دهود ولوی پویشبینویهوای مودل BGTL
اندکی باالتر از مقادیر حقیقی است .بنابراین مدل  TPEدقت باالتری نسبت بوه مودل BGTL
برای پیشبینی سرعت امواج در ناحیه هیدرات گازی ناحیه  Mount Elbertدارد [.]15

شکل  5 - 6مقدار اشباع هیدرات گازی در ناحیه  Mount Elbertواقع در آالسکا از طریق داده های
 NMRو داده های صوتی ( )aاشباع از طریق داده های  NMRو داده های سرعت موج  )b( ،Pاشباع
از طریق سرعت امواج صوتی  Sو ]15[ P
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شکل  1 - 5رابطه بین اشباع هیدرات گازی و مقدار سرعت امواج  Pدر سازند []15

شکل  8 - 5مقادیر مدل شده و مقدیر اندازه گیری شده ( )aرابطه بین سرعت و مقدار اشباع هیدرات
گازی اندازه گیری شده و محاسبه شده از طریق مدل ها )b( ،مقادیر اندازهگیری شده و مدل شده
نسبت سرعت امواج  Pو ]15[ S
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نمودارهای اشباع هیدرات گازی در ناحیه  Mount Elbertدر شکل  1-5نمایش داده
شدهاند .در این شکل  1-5مقادیر اشباع محاسبه شده از طریوق روش  NMRبوا مقوادیر
اشباع محاسبه شده از طریق نمودار مقاومت الکتریکی مقایسه شدهاند .همچنوین در ایون
شکل 1-5مقادیر محاسبه شده اشباع از طریق روش  NMRبوا مقوادیر محاسوبه شوده از
طریق دادههای صوتی مقایسه شده است .به طورکلی ،شکلها نشان میدهند کوه روش-
های  ،NMRصوتی و مقاومت الکتریکی میتوانند تخمین دقیقی از اشباع هیدرات گوازی
در رسوبات را فراهم کنند .مقادیر محاسبه شده برای امواج  Pبا مقادیر محاسوبه شوده از
طریق نمودار  NMRتطابق قابل قبولی دارند .همچنین مقادیر محاسبه شده برای امواج S
در نواحی شامل هیدرات گازی (ناحیههای  Cو  )Dبا مقادیر اندازهگیوری شوده از طریوق
 NMRمشابه هستند اما در عمق  142تا  148متری که بیشتر نواحی شامل ر هستند،
با خطای  12تا  12درصد با مقادیر  NMRاختالف دارند .در ایون بوازه مقوادیر محاسوبه
شده سرعت امواج  Sاز طریق رابطه سه فازی بیوت با مقدار  α=34در شکل  1-5نشان
داده شده است و تا حدودی با مقادیر اندازهگیری شده امواج  Sکمتر هسوتند .همچنوین
مقادیر سرعت امواج  Pمحاسبه شده در این بازه از مقادیر اندازهگیری شده اندکی بیشتر
هستند .همچنین مقادیر محاسوبه شوده و انودازهگیوری شوده سورعت مووج  Pو مقوادیر
محاسبه شده سرعت موج  Sدر این ناحیه تقریبا ثابت هستند اما مقادیر اندازهگیری شده
سرعت موج  Sبا عمق افزایش پیدا میکنند .این مشاهدات نشان میدهد کوه مودل سوه
فازی بیوت برای نواحی شامل ر خیلی نتایج دقیقی را محاسبه نمیکند .تاثیر ر بور
سرعت امواج بسیار پیچیده است زیرا ر میتواند بر خصوصیات فضای متخلخل رسوبات
و ماسهها تاثیر بگذارد .مقدار اختالف در سرعتهای  Sو  Pمحاسبه شده احتماال به دلیل
عدم توانایی مدل بیوت در پیشبینی تاثیر ر میباشد .اموا ایون مودل بورای بوازههوای
ماسهای مخازن هیدرات گازی به خوبی قابل کاربرد است [.]15
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شکل  1 - 5مقادیر محاسبه شده و اندازه گیری شده سرعت امواج  Sو  )a( Pبا استفاده از معادله بیوت
با مقدار  )b( ،α=34با استفاده از معادله بیوت با ]25[ α=14

شکل 12-5مقدار اشباع هیدرات گازی پیشبینی شده و همچنین حجم آب آزاد و آب
همزاد محاسبه شده را نشان میدهد .همانگونه که در این شکل مشخص است ،ناحیوه D
به صورت کامل از هیدرات اشباع شده است و با شیلهوای حواوی آب هموزاد زیواد (12
درصد حجم رسوبات) احاطه شدهاند .اما شکل ( 12-5ب) نشان میدهد که ناحیه  Cبوه
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
مرزهای باالیی و پایینی ناحیه  Dمقدار آب همزاد در قسمت مانع ایجاد شده تقریبوا 12
درصد حجمی رسوبات میباشود .اگور بوازه کووچکی شوامل آب آزاد را در نظور نگیوریم،
مشاهداتی را میتوان در مورد نواحی فاقد هیدرات گازی به صورت زیر به دست آورد.
در ناحیه  Cمقدار آب همزاد موجود در ناحیه هیدرات گازی در مقایسه با نواحی فاقود
هیدرات بسیار پایین تر است .بنابراین ساختار فضای متخلخل موجوود در نوواحی شوامل
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
هیدرات گازی نیز میباشد.
مقدار تخلخل در نواحی فاقد هیدرات گازی از عمق  1182تا  1115فوتی برابر بوا 41
درصد میباشد که این مقدار در مقایسه با نواحی شامل هیدرات گازی که مقدار تخلخول
در آن از عمق  1142تا  1112فوتی برابر  31درصد است ،بیشتر است [.]15
در فضواهای متخلخول فاقود  Pو Sهنگامی که برای پیش بینی مقادیر سرعت اموواج
هیدرات گازی از مقدار ثابتی برای پارامتر  αاستفاده میشوود ( )α=34مقوادیر محاسوبه
شده و مقادیر اندازهگیری شده سرعت در مرز پایینی تما با ناحیه هیودرات گوازی بوه
شدت متفاوت هستند .با توجه به تخلخل بواالتر ناحیوه فاقود هیودرات گوازی در مخوزن
در این ناحیه نسبت به نواحی شامل هیدرات گازی  Pو Sمقادیر سرعتهای مبنای امواج
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
امواج را به شدت تغییر موی دهود .بنوابراین رسووبات زیور ناحیوه هیودرات گوازی مقودار
چسبندگی و سیمان شدگی بیشتری دارند .بورای مثوال مقودار پوارامتر سویمان شودگی
 α=34برای پیش بینی سرعت امواج در بواالی ناحیوه و مقودار  α=14بورای پویشبینوی
مقادیر در زیر ناحیه استفاده شد .مقدار این پارامتر با افزایش میزان جورشدگی و سیمان
شدگی رسوبات محیط کاهش مییابد .تغییر در مقدار پارامتر  αاز  34به  14نشان موی-
دهد که مقدار سیمانشدگی رسوبات در این مرز تغییر پیدا گرده است اما حفاری در این
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ناحیه تغییر زیادی برای فشار منفذی نشان نداده است .بنابراین تغییر سرعت در این
ناحیه به دلیل تغییر در میزان سیمان شدگی و جور شدگی رسوبات میباشد [.]15

شکل  10 - 6مقدار اشباع هیدرات گازی ،حجم آب آزاد و حجم آب همزاد پیش بینی شده از دادههای
نمودار  NMRبرای نواحی هیدرات گازی  Cو  Dدر ناحیه ]15[ Mount Elbert

 .2 – 6پروژه انجام شده در خليج مکزیک ()Joint Industry Project Leg II
همانطور که قبال اشاره شد ،هدف اصلی پروژه انجام شده در خلویج مکزیوک کوه بوه Joint
) Industry Project Leg II (GOM JIP Leg IIمعوروف اسوت ،جموع آوری دادههوای
جامعی از نمودارهای  LWDدر نواحی شامل مخازن هیدرات گازی بود .این پروژه در تواریخ 11
آوریل سال  1221شروع شد .در مجموع هفت چاه برای اندازهگیری دادهها در سه ناحیه حفاری
شد .همانگونه که قبال ذکر شد در طول این پروژه  4188متر حفاری و نمودار گیوری شود .ایون
پروژه باعث شناخت تکنیکها و راههای جدیدی بورای تحلیول وجوود هیودرات گوازی از طریوق
دادههای زمین شناسی و ژئوفیزیکی شد.
معروفترین و پراستفادهترین ابزارها برای پیش بینی حضور و اشباع هیدرات گازی در رسوبات
مختلف ،نمودارهای مقاومت الکتریکی و صوتی میباشند .در روشهای چاهپیمایی مخازن نرموال
و مخازن دارای هیدرات گازی ،ابتدا نمودارهای چگالی برای به دست آوردن تخخل مخازن موورد
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استفاده قرار میگیرند .همچنین نمودارهای نوترون نیز بورای شناسوایی مخوازن دارای هیودرات
گازی و اندازهگیری تخلخل آنها مورد استفاده قرار میگیرند .نمودارهای تصوویرگر نیوز یکوی از
روشهای نمودارگیری  LWDدر مخازن هیدرات گوازی مویباشود .بورای نمونوه در روشهوای
 LWDاز نمودارهایی که از طریق الکتریکی و در سر مته از چاه تهیه میشوند ،بورای شناسوایی
شکافها ،الیههای خیلی نازک و رگوههوا در نوواحی شوامل هیودرات گوازی اسوتفاده مویشوود.
همانگونه که قبال ذکر شد در پروژه  GOM JIP Leg IIخلویج مکزیوک ،دادههوای  LWDاز
طریق سنسورها و ابزار نمودارگیری قرار داده شده در رشته حفاری جمعآوری میشد.
از ابزار صوتی تک قطبی همانند  sonicVISIONبرای اندازهگیری سرعت اموواج  Pدر ایون
پروژه استفاده شد .این ابزار قادر به اندازهگیری سرعت امواج  Sنیست .برای اندازهگیری سورعت
امواج  Sاز ابزار  SonicScopeاستفاده میشود .دادهها از طریق  48سنسور کوه در آرایوههوای
چهار محوره در اطراف فرستندهها قرار میگیرند ،جمع آوری میشوند .با توجه به اینکوه حضوور
هیدرات گازی در رسوبات بر سرعت امواج صوتی تاثیر میگذارد ،از این دو ابزار در رشته حفواری
برای جمع آوری دادههای صوتی و شناسایی خواص مکانیکی و صوتی سازندهای حاوی هیودرات
گازی در پروژه  GOM JIP Leg IIاستفاده شد .برای اندازهگیری خواص مقاومت الکتریکوی و
تصویرگر از چاه در این پروژه از ابزار مقاومت الکتریکوی( geoVISION )GVRاسوتفاده شود.
این ابزار از دو سیمپیا فرستنده و تعدادی الکترود برای جمعآوری اطالعات استفاده میکند.
ابزارچندگانه  EcoScopeشامل چند ابزار برای اندازهگیری مقاومت الکتریکوی ،نموودارهوای
ژئومکانیکی ،نوترون و چگالی میباشد .همچنین در این پروژه به منظور انجام برخی اندازهگیری-
های  MWDاز جمله سرعت چرخش رشوته حفواری ،1سورعت سویال حفواری 1و لورزشهوای
محوری و چرخشی 3از ابزار  TeleScopeاستفاده شد .همچنین این ابوزار بوه یوک موتوور نیوز
مجهز است که هنگام گردش گل حفاری در طول چاه با سرعت مناسوب ،سواقه حفواری و ابوزار
 LWDمختلف را به حرکت در میآورد.
حفاری دو حلقه چواه در منطقوه  Walker Ridgeوجوود الیوه هیودرات گوازی ضوخیم بوا
گستردگی جانبی و وجود شکافهای زیاد را نشان داد ،اموا هور دو چواه بوه مخوازن ماسوهای بوا
ضخامت  42تا  52فوت و اشباع با هیدرات رسیدند .همچنین در ناحیه  Green Canyonنیوز
سه حلقه چاه در رسوبات شامل هیدرات گازی با ضوخامت  122فووت حفواری شودند .تحلیول
اطالعات پس از حفاری در ناحیه  Alaminos Canyonبا پیش بینویهوا و انتظوارات قبول از
حفاری که بیانگر اشباع متوسط تا کم هیدرات گازی در منطقه بود ،مطابقت داشت [.]15
عملیات حفاری و جمع آوری دادهها در پروژه خلیج مکزیک با مشکل دائمی افوزایش کیفیوت
)1. Drilling pipe revolution per minute (RPM
2. Drilling fluid rturbine ate
3. Axial and torsional vibrations
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دادهها از طریق ایجاد پایداری کامل دیواره چاه ،که در رسوبات ضعیف و کم عمق کوار دشوواری
است ،همراه بود .همچنین چند حلقه چاه حفاری شده به شودت عمیوق بودنود ،بورای نمونوه دو
حلقه چاه حفاری شده در  Walker ridgeاز عمیقترین چاههای قبلی حفاری شده در نوواحی
شامل هیدرات گازی 1222 ،فوت عمیوقتور بودنود .حفواری چواههوا در ناحیوه خلویج مکزیوک
دستاوردهای جدیدی در مورد برنامههای چاهپیمایی  LWDبودون نیواز بوه تجهیوزات انتقوالی
سطحی و برگشت سیال حفاری را فراهم کورد .در ایون پوروژه دادههوای  LWDکامول درموورد
لیتولوژی سازند ،مقاومت الکتریکی ،سرعت صوت و تخلخل به شناسایی و درک بهتور هیودرات-
های گازی در مخازن شکافدار و رسوبی کمک کرد.
همان طور که قبال ذکر شد هدف اصلی پروژه خلیج مکزیک فهمیدن و شناسایی میزان توزیوع
و اشباع هیدرات گازی در این منطقه بود .در هر چاه شوش ابوزار مربووط بوه  LWDو MWD
رانده شد که شامل ابزار صوتی چنود قطبوی ،ابوزار تصوویرگر مقاوموت الکتریکیوی ،ابوزار انتشوار
ترکیبی مقاومت الکتریکی ،چگالی و نوترون ،ابوزار انتشوار جهوتدار مقاوموت الکتریکوی و ابوزار
صوتی تک قطبی بودند .شکل 11-5رشته حفاری مربوط به نمودارگیریهوای  LWDرا نشوان
میدهد .ابزار صوتی چند قطبی با قطر  4/15اینا در باالی مته  1/15اینچی قورار گرفتوه اسوت،
در باالی ابزار صوتی چند قطبی ،ابزار  835اینچی بازکننده دهانه چواه 1قورار دارد و در بواالی آن
ابزارهای دیگری مربوط به  LWDقرار گرفتهاند .بعضی از ابزارها دارای پایدار کننده 1میباشوند
تا ساقه حفاری را در دهانه چاه به صورت هم مرکز نگه دارند.
در طول این پروژه  1حلقه چاه در سه ناحیه حفاری شدند و به صوورت کلوی میوزان 15382
فوت حفاری و دادههای چاهپیمایی گردآوری شد .عمق نفوذ چاههوا بوین  1111توا  3581فووت
متغیر بودند .در این پروژه انتقوال و نصوب تجهیوزات  438روز زموان بورد و در  1531روز بعودی
عملیات حفاری و ثبت دادههای  LWDانجام شد .برای حفظ کیفیوت دادههوا در ایون پوروژه از
سیاالت حفاری سنگین استفاده نشد و از آب دریا با تزریوق متنواوب مقوادیر کوم ژل بوه عنووان
سیال حفاری استفاده شد .اما حفاریهای انجام شده در این پروژه از آن جهت ویژه بودند کوه در
آنها از لوله جداری استفاده نشد و حفاری بدون لوله جداری انجام شد .همچنین کنتورل دقیوق
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
دادههای حاصل از نمودار  Caliperنشان داد که پایدارترین نقاط در حین حفاری چاهها ،نقواط
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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میباشد .شکل  11-5بعضی از اطالعات به دست آمده از یکی از چاههای ایون پوروژه را نشوان
میدهد .این چاه در عمق  1112فووتی آب دریوا و دوموین محلوی بوود کوه در ناحیوه Green
 Canyonحفاری شد .این چاه بدون مشکل خاصی و بدون اندازهگیریهوا و محاسوبات خاصوی
به جز انتخاب سیال حفاری استاندارد حفاری شد .در عمق بین  531تا  151فوتی یک الیوه پور
از شکاف و ضخیم هیدرات گازی حفاری شد و در عمق  1211فووتی یوک الیوه ضوخیم رسووبی
شامل هیدرات گازی حفاری شد .به عبارت دیگر ناحیه حفاری شده یوک بوازه کامول از شورایط
مختلف الیههای هیدرات گازی را شامل بود [.]15

شکل  11 - 5رشته حفاری بهمراه ابزار حین حفاری استفاده شده
برای جمع آروی اطالعات در پروژه مربوط به خلیج مکزیک []13

121

هیدرا تهای گازی در آبهای عمیق

شکل  12 - 6خالصه اطالعات  LWDبرای یکی از چاه های حفاری شده در پروژه خلیج مکزیک []13

در تصاویر نمودار مقاومت الکتریکی شکافهای پرشده بوا هیودرات گوازی بوه صوورت
مقاومت الکتریکی سینوسی در عمق  531تا  151فوت مشخص میشوند .بازههوایی کوه
دارای شکافهای در بردارنده هیدرات گازی با زاویه زیاد هستند ،از روی دادههای نمودار
 propagation-resistivityو در جاهایی کوه نمودارهوای  P42Hو  A42Hاز نمودارهوای
 P11Hو  A11Hبه دلیل وجود نواهمگنی الکتریکوی در نتیجوه حضوور صوفحات مقواوم
شکافها بیشتر میشوند ،قابل شناسایی هستند.
در طول این پروژه اطالعات جامعی به دست آمد که برخی از آنها در شکلهای 13-5
تا  11-5نمایش داده شدهاند .قسمت اول این شکلها مربوط به هرچواه شوامل اطالعوات
کلی نمودارهای چاهپیمایی همراه دادههای محاسوبه شوده مربووط بوه تخلخول و اشوباع
هیدرات میباشد .قسمت دوم ایون شوکل هوا بورای هرچواه بیشوتر مربووط بوه اطالعوات
نمودارهای تصویرگر الکتریکی تهیه شده از چاه میباشند .ایون تصواویر توسوط ابزارهوای
 EcoScopeو  geoVISIONتهیه شدهاند .ابزار  geoVISIONنمودارهای تصویرگر مربوط
به مقاومت الکتریکی و نمودارها و تصاویر اشعه گاما را در عمقهای نفوذ کوم ،متوسوط و
زیاد تهیه میکند .ابزار  EcoScopeنیز نمودارها و تصاویر چگالی و شعاع چاه و همچنین
اشعه گاما و ضریب فوتوالکتریک را تهیه میکند .مقدار تخلخول بوا اسوتفاده از دادههوای
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چگالی محاسبه شد .به دلیل شرایط مختلف مخزن حاوی هیدرات گازی و به دلیل تفاوت
زیاد در کیفیت دادههای چاهپیمایی ،چند روش مختلف برای اندازهگیوری میوزان اشوباع
هیدرات گازی در این پروژه استفاده شد .شکل  11-5نمونههای خوبی بورای درک بهتور
روشهای استفاده شده برای اندازهگیری میزان هیدرات گازی در چواه  GC155-Hموی-
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
گازی برای چاه  GC155-Hبا استفاده از دادههای مقاومت الکتریکی ابوزار ( GVRشوکل
11-5و شکل  )12-5استفاده کردند .آنها همچنین از رابطه سه فوازی بیووت بوا فورض
رفتار همگن مخزن و با استفاده از دادههوای سورعت مووج  Pابوزار  SonicScopeنموودار
اشباع هیدرات گازی را محاسبه کردند (شکل  11-5و شکل  .)12-5برای بیشوتر نوواحی
در عمق  413تا  452متر که در آنجا الیههای ماسهای وجود دارد ،مقدار اشباع هیودرات
گازی محاسبه شده از طریق دادههای مقاومت الکتریکی و دادههای صوتی مشابه است اما
در مناطقی که دارای شکاف است از عمق  111تا  328متری مقدار مقادیر محاسبه شده
به شدت متفاوت است .لی و کولت محاسبات خود را با استفاده از یک مدل ناهمگن برای
دادههای مقاومت الکتریکی انجام دادند .نتایج این کار در شکل  11-5با رنگ سبز روشن
نشان داده شده است .همانگونه که در این شکل مشخص است ،مقوادیر اشوباع محاسوبه
شده از طریق مدل مقاومت الکتریکی ناهمگن در نواحی که دارای شکاف نیز میباشود بوا
مقادیر محاسبه شده از طریق دادههای صوتی (که با فرض همگن بودن مخزن بوه دسوت
آمدهاند) مشابه میباشد .این یعنی وجود شکاف در الیههوای مختلوف تواثیر چنودانی در
دادههای صوتی و مقادیر اشباع محاسبه شده از طریق این دادهها ندارد .بنابراین به منظور
کاهش مقدار پیچیدگی محاسبات ،برای بقیه چاهها مقدار اشباع هیدرات گازی فقط از دو
روش به دست آمد .در روش اول مقدار اشباع هیدرات گازی از طریق دادههوای مقاوموت
الکتریکی و با فرض همگن بودن مخزن محاسبه شد ،که در این حالوت محاسوبات بورای
نواحی ماسهای مخزن دقیق و برای نواحی شکافدار مخزن با خطای زیادی همراه اسوت.
در روش دوم نیز مقادیر اشباع از طریق دادههای صوتی محاسبه شد که هم برای نوواحی
ماسهای و هم برای نواحی شکافدار مخزن دقت باالیی دارد .همچنوین ذکور ایون نکتوه
مهم است که در بیشتر محاسبات ،در نواحی که انتظار وجود هیدرات گازی وجود نودارد،
مقادیر اشباع بین  1تا  5درصد توسط روشهای ذکر شده پیشبینی میشود که این بوه
دلیل وجود خطای اندازهگیری در این روشها میباشد [.]13
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شکل  )a( 13 - 5داده های حاصل از اطالعات  LWDو اطالعات مربوط به اشباع هیدرات و خواص رسوبات در چاه
 WR313-Gواقع در  )b( ،Walker Ridgeداده های حاصل از نمودارهای  LWDبرداشته شده از چاه[]14

شکل  )a( 14 - 5داده های حاصل از اطالعات  LWDو اطالعات مربوط به اشباع هیدرات و خواص رسوبات در چاه
 WR313-Hواقع در  )b( ،Walker Ridgeداده های حاصل از نمودارهای  LWDبرداشته شده از چاه []14
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شکل  )a( 15 - 5داده های حاصل از اطالعات  LWDو اطالعات مربوط به اشباع
هیدرات و خواص رسوبات در چاه  GC155-Iواقع در )b( ،Green Canyon
داده های حاصل از نمودارهای  LWDبرداشته شده از چاه []14

شکل  )a( 15 - 6داده های حاصل از اطالعات  LWDو اطالعات مربوط به اشباع هیدرات و خواص رسوبات در چاه
 GC155-Hواقع در  )b( ،Green Canyonداده های حاصل از نمودارهای  LWDبرداشته شده از چاه []14
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شکل  )a( 14 - 6داده های حاصل از اطالعات  LWDو اطالعات مربوط به اشباع هیدرات و خواص رسوبات در چاه
 GC155-Qواقع در  )b( ،Green Canyonداده های حاصل از نمودارهای  LWDبرداشته شده از چاه []14

شکل  )a( 18 - 5داده های حاصل از اطالعات  LWDو اطالعات مربوط به اشباع هیدرات و خواص رسوبات در چاه
 AC11-Aواقع در  )b( ،Alaminos Canyonداده های حاصل از نمودارهای  LWDبرداشته شده از چاه []14
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شکل  )a( 11 - 5داده های حاصل از اطالعات  LWDو اطالعات مربوط به اشباع هیدرات و خواص رسوبات در چاه
 AC11-Bواقع در  )b( ،Alaminos Canyonداده های حاصل از نمودارهای  LWDبرداشته شده از چاه []14

شکل  12 - 5مقادیر محاسبه شده اشباع هیدرات گازی از طریق داده های
مقاومت الکتریکی و داده های سرعت امواج  Pدر چاه ]14[ GC155-H
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شکل  11 -5مقادیر محاسبه شده اشباع هیدرات گازی از طریق داده های
مقاومت الکتریکی و داده های سرعت امواج  Pدر چاه ]14[ WR313-G

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
استفاده از دادههای مقاوموت الکتریکوی از طریوق رابطوه آرچوی محاسوبه شودند .بورای کواهش
پیچیدگی مقادیر اشباع محاسبه شده از طریق دادههای مقاومت الکتریکی ،و برای محاسبه تواثیر
حضور ر در محاسبات ،از مدل  connectivityنیز برای چاههوای WR313- ،WR313-G
 GC155-1 ،Hو  GC155-Qاستفاده شد .مقدار مقاوموت الکتریکوی رسووبات بوا اسوتفاده از
معادله  connectivityبه صورت زیر بیان میشود [:]14
Rw
(S w   w ) 

Rt 

که در آن  µ ، Rw ، S wو  wبه ترتیب اشباع آب ،مقاومت الکتریکی آب موجوود در فضوای
متخلخل ،ضریب همبستگی و ضریب تصحیح همبستگی آب میباشند .اگر در معادله بواال مقودار
 wرا صفر در نظر بگیریم ،مقدار مقاومت الکتریکی در حالتی کوه رسوی در الیوههوای رسووبی
وجود ندارد به دست میآید .همچنین پارامتر  wمقودار تواثیر حضوور ر در دادههوا مقاوموت
الکتریکی را با استفاده از رابطه زیر نشان میدهد:
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w  V sh  S w

که در آن مقدار پارامتر  با مقایسه بین مقودار مقاوموت الکتریکوی محاسوبه شوده و مقودار
مقاومت الکتریکی اندازهگیری شده به دست میآید .مقدار این پارامتر را باید آنقدر تغییور داد توا
به یک پیش بینی قابل قبول از میزان مقاومت الکتریکی رسوبات دارای ر رسید.
حفاری دو حلقه چواه در منطقوه  Walker Ridgeحضوور الیوه هیودرات گوازی ضوخیم بوا
گستردگی جانبی و حضور شکافهای زیاد را نشان داد ،و در ادامه حفاری هر دو حلقوه چواه بوه
مخازن ماسهای با ضخامت  42توا  52فووت و اشوباع بوا هیودرات رسویدند .عملیوات حفواری و
جمع آوری دادهها در پروژه خلیج مکزیک با مشکل دائمی افزایش کیفیت دادهها از طریق ایجواد
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 Ridgeاز عمیقترین چاههای قبلی حفاری شده در نواحی شامل هیودرات گوازی در
سایر نقاط جهان 1222 ،فوت عمیقتر بودند .حفاری چاهها در ناحیه خلیج مکزیک دستاوردهای
جدیدی در مورد برنامههای چاهپیمایی  LWDبدون نیاز بوه ادوات انتقوالی سوطحی و برگشوت
سیال حفاری را فراهم کرد .در ایون پوروژه دادههوای  LWDکامول درموورد لیتولووژی سوازند،
مقاو مت الکتریکی ،سرعت صوتی و تخلخل بوه شناسوایی و درک بهتور هیودراتهوای گوازی در
مخازن شکافدار و رسوبی کمک کرد.
اولین چاه حفاری شده در این پروژه ،چاه  WR313-Gبود .این چاه همچنین اولوین چواه از
دو حلقه چاهی بود که در ناحیه  Terrebonneحفاری شد .این چاه در عمق  1222متری دریا
حفاری شد و سطح دکل برای انجام فرآیند چاهپیمایی در ارتفاع  15/8متوری سوطح دریوا قورار
داشت .این چاه در عمق  523متری زیر بستر دریا با مشکالت مختلفی روبرو شد و پس از تغییور
برنامه حفاری و استفاده پیوسته از سیال حفاری چاه با موفقیت تا عمق هدف حفاری شود .داده-
های کالیپر و اولتراسونیک نشان میدهند که در نزدیکی بستر دریا دهانوه چواه بوزرگتور شوده
است .در عمقهای زیر  111متر از بستر دریا ،دهانه چاه در شرایط خوبی قرار دارد و قطر آن در
 11سانتی متر ثابت میماند .در بعضی عمقهوا از جملوه  521 ،113 ،181و  144متور از بسوتر
دریا به دلیل شسته شدن دهانه چاه ،دادههای چگالی و تخلخل دقت کافی را ندارند .این چواه در
عمق  122متری از بستر دریا به هیدرات گازی میرسد .در این چاه و در حین حفواری رسووبات
گلی که با مقدار باالی نمودار اشعه گاما شوناخته مویشووند ،بوا یوک ناحیوه بوا مقودار مقاوموت
الکتریکی باال (از  1تا  12اهم متر) در عمق  151تا  311متری از بسوتر دریوا مواجوه شودند .در
تحلیلهای اولیه بر این باور بودند که این ناحیه دارای هیدرات گازی با شکافهوای بسویار اسوت
که در رسوبات حاوی ر زیاد واقع شده است .در این چاه از عمق  151تا  311متری زیر دریوا
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شکافهای تقریبا عمودی شامل هیدرات گازی قرار دارند .شکافهای حواوی هیودرات گوازی در
تصاویر و نمودارهای مربوط به مقدار مقاومت الکتریکی معموال مشخص نیسوتند .مقوادیر اشوباع
محاسبه شده از طریق دادههای مقاومت الکتریکی در این چاه نسبت به مقادیر محاسوبه شوده از
طریق رابطه سه فازی بیوت و مقادیر محاسبه شده از طریق دادههوای صووتی بیشوتر اسوت .اموا
همانگونه که قبال گفته شد ،در شکافهای تقریبا عمودی حاوی هیدرات گازی ،مقدار اشباع را از
طریق دادههای صوتی با دقت باالتری نسبت به سایر روشها میتوان اندازهگیری کرد [.]14
تحلیل دادههای گاما و چگالی نشان میدهد که ناحیه رسوبی از عمق  411تا  132متور در چواه
 WR313-Gحاوی تعداد زیادی الیههای نازک رسوبی شوامل مقودار زیوادی ر مویباشود .اموا
رسوبات شامل مقادیر قابل توجه هیدرات گازی در عمق  121متری (الیه رسوبی بوه ضوخامت 12
فوتی و مقاومت الکتریکی  1اهم متر) و  831متری (الیه رسوبی به ضخامت  12فووت بوا مقاوموت
الکتریکی بین  1تا  12اهم متر) میباشند .همانگونه که در شوکل  11-5نشوان دادهشوده اسوت،
مقادیر اشباع محاسبه شده از طریق دادههای صوتی و مقاومت الکتریکی در نواحی رسوبی این چواه
مشابه هستند و بیشینه مقدار اشباع محاسبه شده اندکی بیشتر از  82درصد میباشد.
چاه  WR313-Hدومین چاه حفاری شده در ناحیه  Terrebonneو پنجمین چواه حفواری
شده در طول پروژه  GOM JIP LegIIمیباشد .عمق مربوط به حضور هیدرات گازی در ایون
چاه  811متر زیر بستر دریا میباشد .در این چاه شکافهای تقریبا عمودی شامل هیدرات گوازی
از عمق  182تا  325و  412تا  112متری در تصاویر مقاومت الکتریکوی کوامال واضوح هسوتند.
نواحی شامل هیدرات گازی از طریق اختالف بین مقادیر محاسبه شده اشباع با اسوتفاده از داده-
های مقاومت الکتریکی و صوتی نیز قابل تشخیص است .در مناطقی کوه مقوادیر تصوحیح نشوده
دادههای مقاومت الکتریکی مقدار اشباع را با خطای زیاد پیشبینی مویکننود ،دادههوای صووتی
مقادیر اشباع را با دقت باالیی و با خطای ماکزیمم  5درصد پیشبینی میکنند .مقوادیر محاسوبه
شده اشباع هیدرات گازی با استفاده از دادههای مقاومت الکتریکی و صوتی در ایون چواه مقوادیر
بین  85تا  12درصد را شامل میشوند [.]14
چاه  GC155-Iاولین چاهی بود که در ناحیه  Green Canyonحفاری شود .ایون چواه توا
عمق  111متر زیر بستر دریا بدون مشکل خاصی حفاری شد .اما پوس از بیورون کشویدن سواقه
حفاری آب از  wellheadنصب شده در بستر دریا شروع به فوران کرد که برای کنترل آن یوک
پالگ سیمانی در چاه قرار داده شد .این چاه در عمق  444متر زیر بستر دریا به ناحیوه پایوداری
هیدرات گازی رسید که شامل الیههای نازک رسوبی با مقادیر کم ر و با اشوباعهوای متوسوط
هیدرات گازی میباشد .مقادیر کم نمودارهای چگالی و مقادیر زیاد نمودارهوای تخلخول در ایون
چاه به دلیل افزایش قطر چاه میباشد.
چاه  GC155-Hاز چاههای حفاری شده در ناحیه  Green Canyonو دومین چاه حفواری
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شده در این ناحیه در طول پروژه  GOM JIP Leg IIبوود .ایون چواه در عموق  1231متوری
سطح دریا شروع به حفاری شده بود و سکوی آن در ارتفاع 15/5متری از سطح دریا قرار داشوت.
این چاه بدون مشکل خاصی و بدون استفاده از تجهیزات و ابزار خاصی بوه جوز اسوتفاده از گول
حفاری استاندارد حفاری شد .عمق مبنایی که این چاه بوه هیودرات گوازی مویرسوید از طریوق
اطالعات لرزهنگاری و چاهپیمایی قابل شناسایی نبود اما کاهش شدید مقادیر دادههوای مقاوموت
الکتریکی و صوتی در عمق  452متری زیر بستر دریا به عنوان نقطه تما بین ناحیوه هیودرات
گازی و گاز آزاد محبو در زیر آن در نظر گرفته شد .این چاه در عمق  111تا  328متوری بوه
یک ناحیه هیدرات گازی شامل شکاف و در عمق  413متری به یک الیه رسوبی شامل هیودرات
گازی ضخیم رسید .در دادههای مقاومت الکتریکی ناحیه هیودرات گوازی از عموق  111توا 328
مقاومت الکتریکی سینوسی را نشان میدهد .همچنین به دلیل حضور شکافهای تقریبا عموودی
شامل هیدرات گازی این ناحیه بسیار غیرهمگن میباشد .این نواهمگنی باعوث شود کوه مقوادیر
مختلف مقاومت الکتریکی با یک روند منظمی از هم فاصله بگیرند .در اعماق زیر  383متر مقدار
نمودار گاما به شدت کاهش پیدا کرد که این نشاندهنده افزایش مقدار رسوبات میباشد .در این
ناحیه یک ناحیه ماسهای با ضخامت  124متر قرار داشت .تصاویر مقاومت الکتریکی با دقت بواال
نشان داد که در این ناحیه الیههای ماسهای و رسی به صورت پیوسوته وجوود دارنود کوه مقودار
ضخامت الیههای رسوبی و ماسوهای  131متور مویباشود .در بواالی ایون ناحیوه مقودار مقاوموت
الکتریکی شروع به کاهش میکند که نشاندهنده حضور آب در این ناحیوه مویباشود .در عموق
 413متر زیر بستر دریا مقادیر نمودارهای مقاومت الکتریکی و صوتی به شدت افزایش موییابنود
که این نشاندهنده حضور الیه ضخیم رسوبی شامل هیدرات گازی میباشد [.]14
 .1 – 2 – 6مخازن هيدرات گازی غير همگن
تحقیقات اخیر نشان میدهد که مقادیر اشباع محاسبه شده توسط دادههای مقاومت الکتریکی
و دادههای صوتی در سیستمهای شکافدار تقریبا عمودی (بوا فورض شورایط همگون مخوزن) از
مقادیر محاسبه شده از طریق دادههای مغزه-فشار بسیار باالتر هستند .برای بررسی این موضووع
محققان یک مدل هیدرات گازی ناهمگن ساختند .مقوادیر محاسوبه شوده اشوباع بوا اسوتفاده از
روشهای صوتی و مقاومت الکتریکی و با فرض شکافهای با زاویه زیاد نسبت به محوور افوق ،بوا
مقادیر محاسبه شده از طریق مغزههوا مطابقوت داشوت .در آنوالیز دادههوای  LWDو مقاوموت
الکتریکی در ناحیه  Site NGHP-21-12در هند مقدار اشباع هیدرات گوازی در ناحیوه ای بوا
شکافهای زیاد و به ضخامت  142متر برابر  52تا  82درصد به دست آمد .اموا دادههوایی کوه از
مغزه به دست آمد اشباعی برابر با  15درصد در این ناحیه پیش بینی میکرد .در این ناحیوه نیوز
فرض شد که دادههای مغزه از دادههای نمودارهای چاهپیمایی دقیقتور هسوتند .یکوی از دالیول
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وجود اختالف در اندازهگیریهای مغزهگیری و دادههای نمودارهای صوتی و مقاوموت الکتریکوی
ناهمگنی باالی مخزن به دلیل وجود شکافها با زاویه زیاد میباشد .همانگونوه کوه پویش از ایون
ذکر شد معادله آرچی مقدار اشباع هیدرات گازی را در مخازن همگن به طوور دقیقوی مویتوانود
پیش بینی کند .دلیل دیگر این مقادیر اختالف این است که پارامترهای  mو  nدر رابطه آرچوی
به شدت به جهتگیری شکافها در مخزن وابسوته هسوتند و همچنوین مویتووان مقوادیر ایون
پارامترها را برای مخازن شکافدار به صورت جدا محاسبه نمود تا مقادیر اشوباع هیودرات گوازی
محاسبه شده در این مخازن ناهمگن از طریق دادههای مقاومت الکتریکی و مقادیر محاسبه شده
از طریق دادههای مغزه اختالف کمتری داشته باشند .با افوزایش مقوادیر پارامترهوای  mو  nدر
رابطه آرچی میتوان اختالف اندازهگیریهای بین روش مغزه و روش نمودارهوای چواهپیموایی را
کاهش داد اما با این حال اندازهگیری اشباع هیدرات گازی این روشهای دارای اختالفوات قابول
توجهی میباشد [.]15
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 .1 – 5مدل سازی اشباع هيدرات گازی
در این تحقیق ابتدا برای اعتبارسنجی مدلها ،پروفایل اشوباع هیودرات گوازی بوا اسوتفاده از
دادههای مربوط به پروژههای انجام شده در ناحیه خلیج مکزیک و هنود پویشبینوی و بوا نتوایج
گزارش شده توسط سایر محققان مقایسه شد .سپس با استفاده از مدلهای اعتبارسنجی شوده و
اطالعات مربوط به ناحیه خزر ،پروفایل و اشباع هیدرات گازی در این ناحیه پویشبینوی شود .در
ادامه نتایج مرتبط به اعتبارسنجی مدلهای ارائه شده در این تحقیق و مدلهوای اسوتفاده شوده
توسط سایر محققان بررسی خواهد شد:
 .2 – 5اعتبارسنجی مدلهای ارائه شده در پروژه خليج مکزیک
به منظور اعتبارسنجی مدلهای ارائه شده در این تحقیق از دادههای واقعی پروژههای انجوام
شده در سایر نقاط جهان استفاده شد .به این منظوور دادههوای چواه پیموایی مربووط بوه خلویج
مکزیک از سایتی که این داده ها و دادههای سایر پوروژههوا در آن وجوود دارد ،جموع آوری شود
] .[34این دادهها شامل اطالعات تخلخل ،چگالی ،گاما ،سورعت  Vpو مقاوموت الکتریکوی موی-
باشند .به منظور محاسبه اشباع هیدرات گازی به وسیله دادههوای مقاوموت الکتریکوی از روابوط
( )1( ،)5( ،)4و ( )12در فصل چهار و قسمت  4-3-5محاسوبه مویکنویم .بوه منظوور محاسوبه
اشباع هیدرات گازی با این روش باید از نمودارهای تخلخل و مقاومت الکتریکوی در فرموولهوای
ذکر شده استفاده کنیم .همچنین برای محاسبه اشباع هیدرات گازی از طریق نمودار سرعت Vp
بایوود از روابووط ( )11تووا ( )34فصوول چهووار و قسوومت  4-3-1اسووتفاده شووود .در ایوون روش از
نمودارهای سرعت  ،Vpتخلخل و چگالی استفاده میشود.
نتایج حاصل از مدلهای ارائه شده در این تحقیق و نتایج ارائه شده توسط سایر محققان بورای
پروژه هیدرات گازی خلیج مکزیک در شکلهای نمایش داده شده است .این نتایج برای  4حلقوه
چاه به نوامهوای  GC155H, GC155G, WR313Hو  WR313Gارائوه شوده اسوت .ایون
شکلها نشان میدهد که بین نتایج ارائه شده توسط مدلهوای ایون تحقیوق و مودلهوای سوایر
محققان ،تطابق مناسبی وجود دارد .به عنوان نمونوه شوکل نتوایج حاصول از پویشبینوی اشوباع
هیدرات گازی با استفاده از دادههای مقاومت الکتریکی و سرعت موج  Pرا برای چاه GC155H
نشان میدهد .شکل ( 1-1الف) مربوط به پیشبینیهای انجام شده توسط آقای کلِت و همکاران
[ ]14برای چاه  GC155Hواقع در منطقه گرین کانیون در خلیج مکزیک میباشد .پیشبینوی-
های مربوط به مدلهای ارائه شده در تحقیق حاضر نیوز در شوکل ( 1-1ب) نموایش داده شوده
است .همانگونه که در این شکلها مشخص است ،در این چاه به طوور عموده دو ناحیوه هیودرات
گازی در عمقهای  1312تا  1442فووتی و  1412توا  1482فووتی وجوود دارد .در ناحیوه اول،
اشباع هیدرات گازی بسیار باال بوده و به  %82نیز میرسد اما در ناحیه دوم اشباع هیدرات گازی
کمتر است و به طور میانگین اشباع هیدرات گوازی در ناحیوه دوم  12توا  12درصود مویباشود.
همانگونه که در این شکلها مشخص است روند کلی اشباع هیدرات گازی محاسبه شوده توسوط
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آقای کلِت و همکاران [ ]14و محاسبات انجام شده در این تحقیق با هم تطوابق مناسوبی دارنود.
الزم به ذکر است که اختالفات اندکی که در میان رونود محاسوبات مشواهده مویشوود ناشوی از
تصحیحات انجام شده در دادهها توسط آقای کلِت و همکاران [ ]14مویباشود ،زیورا آنهوا بورای
اعمال اثر الگ کالیپر برخی از دادهها را حذف و همچنین برخی دیگر را تصوحیح کوردهانود و بوا
توجه به اینکه جزییات این تصحیحات در دستر نیست و مدلهای ایون تحقیوق بور دادههوای
خام بدون تصحیح اعمال شده است ،برخی اختالفات جزیی میان روند اشباعهای مشواهده موی-
شود .همچنین شکلهای  1-1تا  4-1نیز مربوط به پیشبینی اشباع هیدرات گازی در چواههوای
 GC155Q, WR313Hو  WR313Gمیباشند .همانگونه که از این شکلهوا نیوز مشوخص
است ،روند پیشبینی شده توسط مدلهای ارائه شده در این تحقیق نسبت بوه رونود ارائوه شوده
توسط کلِت و همکاران مطابقت قابل قبولی دارند.

(ب)

)الف(

شکل  1- 5مقایسه بین اشباع هیدرات گازی پیش بینی شده با استفاده از داده های مقاومت الکتریکی و داده
(الف) نتایج ارائه شده توسط سایر محققان [( ،]14ب) نتایج حاصل از  GC155Hبرای چاه Pهای سرعت موج
مدل های ارائه شده در تحقیق حاضر
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(ب)

(الف)

شکل  2 - 5مقایسه بین اشباع هیدرات گازی پیش بینی شده با استفاده از داده های مقاومت الکتریکی و داده های سرعت موج  Pبرای
چاه ( ،GC155Qالف) نتایج ارائه شده توسط سایر محققان [( ،]14ب) نتایج حاصل از مدل های ارائه شده در تحقیق حاضر

(ب)

(الف)

شکل  3 - 1مقایسه بین اشباع هیدرات گازی پیش بینی شده با استفاده از داده های مقاومت الکتریکی و
دادههای سرعت موج  Pبرای چاه ( ،WR313Hالف) نتایج ارائه شده توسط سایر محققان[( ،]14ب) نتایج
حاصل از مدل های ارائه شده در تحقیق حاضر
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(ب)

(الف)

شکل  7 - 5مقایسه بین اشباع هیدرات گازی پیش بینی شده با استفاده از داده های مقاومت الکتریکی و داده های سرعت موج  Pبرای
چاه ( ،WR313Gالف) نتایج ارائه شده توسط سایر محققان [( ،]14ب) نتایج حاصل از مدل های ارائه شده در تحقیق حاضر

 .3 – 5اعتبارسنجی مدلهای ارائه شده در پروژه هند
نتایج حاصل از مدلهای مقاومت الکتریکی ارائه شده در این تحقیق و نتایج ارائه شوده توسوط
سایر محققان برای پروژه هیدرات گازی هند در شکلها  5-1نمایش داده شده است .ایون نتوایج
مربوط به چاه  NGHP2125می باشد .این شکل نشان میدهد که بین نتایج ارائه شده توسوط
مدل مقاومت الکتریکی این تحقیق و مدل سایر محققان ،تطابق مناسبی وجود دارد .شوکل 5-1
(الف) مربوط به پیشبینیهای انجام شده توسط آقای شانکار [ ]33بورای چواه NGHP2125
واقع در منطقه کریشنا گداواری در هند مویباشود .پویشبینویهوای مربووط بوه مودل مقاوموت
الکتریکی ارائه شده در تحقیق حاضر نیز در شکل ( 5-1ب) نمایش داده شده است .همانگونه که
در این شکلها مش خص است ،در این چاه به طور عمده یک ناحیه هیدرات گازی در عموقهوای
 52تا  122متری وجود دارد .در این ناحیه ،اشباع هیدرات گازی بوین  32توا  42درصود اسوت.
همانگونه که در این شکلها مشخص است روند کلی اشباع هیدرات گازی محاسبه شوده توسوط
آقای شانکار [ ]33و محاسبات انجام شده در این تحقیق با هم تطابق مناسبی دارند.
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(ب)

(الف)

شکل  6 - 5مقایسه بین اشباع هیدرات گازی پیش بینی شده با استفاده از داده های مقاومت الکتریکی و داده -
های سرعت موج  Pبرای چاه ( ،NGHP2125الف) نتایج ارائه شده توسط سایر محققان [( ،]33ب) نتایج حاصل
از مدل های ارائه شده در تحقیق حاضر

 .7 – 5اعتبارسنجی مدلهای ارائه شده در پروژه شمال آالسکا
نتایج حاصل از مدلهای ارائه شده در این تحقیق و نتایج ارائه شده توسط سایر محققان بورای
پروژه هیدرات گازی شمال آالسکا در شکلهای  1-1و  1-1نمایش داده شده اسوت .ایون نتوایج
مربوط به چاه  Mount Elbertمیباشد .این شکلها نشان میدهد که بوین نتوایج ارائوه شوده
توسط مدلهای این تحقیق و مدلهای سایر محققان ،تطابق مناسبی وجود دارد .به عنوان نمونه
شکل  1-5نتایج حاصل از پیشبینوی اشوباع هیودرات گوازی بوا اسوتفاده از دادههوای مقاوموت
الکتریکی و  NMR Porosityرا برای چاه  Mount Elbertنشان میدهد .شوکل ( 1-1الوف)
مربوط به پیشبینیهای انجام شده توسط آقای لی و کلِت [ ]13بورای چواه Mount Elbert
واقع در منطقه شمال آالسکا میباشد .پیشبینیهای مربوط به مدلهای ارائوه شوده در تحقیوق
حاضر نیز در شکل ( 1-1ب) نمایش داده شده است .همانگونه که در این شکلها مشخص است،
در این چاه به طور عمده دو ناحیه هیدرات گازی در عمقهای  1212تا  1212فوتی و  1142توا
 1112فوتی وجود دارد .در دو ناحیه  ،اشباع هیدرات گازی بسیار باال بوده و بوه  %82نیوز موی-
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رسد .همانگونه که در این شکلها مشخص است روند کلی اشباع هیدرات گوازی محاسوبه شوده
توسط آقای لی وکلِت [ ]13و محاسبات انجام شده در این تحقیق با هم تطوابق مناسوبی دارنود.
همچنین شکل  1-1نیز مربوط به پیشبینی اشباع هیدرات گازی در چواه  Mount Elbertبوا
استفاده از داده های  NMR Porosityو سرعت موج  Pمیباشد .همانگونه کوه از ایون شوکل
نیز مشخص است ،روند پیشبینی شده توسط مدلهای ارائه شده در این تحقیق نسبت به رونود
ارائه شده توسط لی و کلِت مطابقت قابل قبولی دارند.
همچنین نمودار سرعت موج  Pبرحسب اشباع هیدرات گازی محاسبه شده از طریق مدل ارائه
شده در این تحقیق و مدل ارائه شده توسط لی و کلِت در شکل  8-1نمایش داده شده اسوت .در
این شکلها مقدار تخلخل سنگ برابر با  2338در نظر گرفته شده است.

(ب)

(الف)

شکل  1 - 1مقایسه بین اشباع هیدرات گازی پیش بینی شده با استفاده از داده های مقاومت الکتریکی و داده -
های  NMR Porosityبرای چاه ( ،Mount Elbertالف) نتایج ارائه شده توسط سایر محققان [( ،]13ب)
نتایج حاصل از مدل های ارائه شده در تحقیق حاضر
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(ب)

(الف)

شکل 1 - 1مقایسه بین اشباع هیدرات گازی پیش بینی شده با استفاده از داده های  NMR Porosityو داده -
های سرعت موج  Pبرای چاه ( ،Mount Elbertالف) نتایج ارائه شده توسط سایر محققان [( ،]13ب) نتایج
حاصل از مدل های ارائه شده در تحقیق حاضر

(الف)
(ب)
شکل  1 - 5مقایسه بین نمودار اشباع هیدرات گازی پیش بینی شده با فرض تخلخل  2338با استفاده از داده -
های سرعت موج  Pبرای چاه ( ،Mount Elbertالف) نتایج ارائه شده توسط سایر محققان [( ،]13ب) نتایج
حاضر
مدل
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