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 چکیده

 اتینفت و گاز قبل از عمل یهادر چاه یکیمطالعات ژئومکان یبرا یا یهبه عنوان پا یینامیکو د ییکاستات یپارامترها ینتخم

است. در این پژوهش یکی از مخازن نفتی جنوب ایران مورد بررسی قرار گرفته است. لیتولوژی مخزن را در این منطقه  یالزام یحفار

های مخزن آزمون مقاومت تراکم تک دهد. برای تعیین خصوصیات مکانیکی سنگعمدتاً آهک و آهک رسی به سن کرتاسه تشکیل می

و ضریب  Es ،UCSهای به دست آمده روابط تجربی بین پارامترهای ا توجه به دادهمغزه موجود انجام گردید. ب 28محوره بر روی 

 انگیو مدول  یسرعت موج برش یشین،پ یو استفاده از روابط تجرب یپواسون به دست آمد. سپس با داشتن الگ سرعت موج فشار

 شد. تخمین زدهعمق مورد نظر  یبرا یوستهبه صورت پ یمخزن یهدر ال یینامیکد

 کلمات کلیدی 

 سنگ آهک ی،سرعت موج برش ینامیک،د یانگمدول  یک،استات یانگمقاومت تراکم تک محوره، مدول 
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ABSTRACT 

It is essential to estimate statical and dynamical parameters as a useful parameters for 

geomechanical studies in oil and gas reservoirs before drilling operation. In this research, one of 

the oil field in southern part of Iran has been studied. The Cretaceous limestone and clay limestone 

are constructed the main part of reservoir in the study area. In order to determination the mechanical 

properties of reservoir rock, uniaxial compressive strength test was conducted on 28 samples. 

According to the data gathered, empirical relationship between UCS, Es and poisson's ratio was 

achieved. Then the shear wave velocity and dynamical young's modulus are predicted in reservoir 

strata by using of compressive wave velocity log and empirical relationships with similar 

conditions. 
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 مقدمه
مباحث در  کافی در مورد پارامترهای ژئومکانیکیاطالعات  داشتن

و تولید نفت، امری ضروری است. این پارامترها دارای کاربرد اکتشاف

تعیین سرعت موج برشی و تراکمی ابزاری باشند. های متعددی می

شناسی و تعیین کمیت و کیفیت سیال در مخازن جهت تشخیص سنگ

ای ژئوفیزیکی فراهم لرزه هیدروکربوری بوده و نقش مهمی در آنالیز

ف پارامترهای مختلتحت تأثیر کند. از آنجایی که سرعت موج برشی می

، گیردقرار میسنگ )مانند سرعت موج فشاری، سیال منفذی و ...( 

ند بیانگر خصوصیات فیزیکی سنگ نیز باشد. از این رو سرعت اتومی

ن تعیی موج برشی در تعیین نوع لیتولوژی سازند، سیال منفذی و

پارامترهای ژئومکانیکی سازند نظیر مدول یانگ، مدول برشی، مدول 

  .[7]حجمی و ... کاربرد دارد 

متعددی جهت تخمین پارامترهای ژئومکانیکی به های بررسی

این برخی از این روابط در به صورت روابط تجربی ارائه شده است. 

 گردد.اشاره می بخش

مطالعات گسترده ای پیرامون تخمین ( 2016شیرودی و همکاران )

. [13] ای انجام دادندسرعت موج برشی با استفاده از نشانگرهای لرزه

روابطی جهت تخمین خواص استاتیکی بر  (2015نجیبی و همکاران )

در این بررسی مشخص  .[12] اندساس خواص دینامیکی ارائه نمودها

دارای دقت کمتری نسبت به تخمین  Esاز  UCSشد که تخمین 

UCS  بر اساسEd باشد. همچنین تخمین میUCS  ازVp 

 (.1)جدول  باشددرمناطق خرده شده دارای حساسیت بیشتری می

 و برشی مدول، بالک مدول، پواسون نسبت رابطه (2016کلک ) استن

 رارق بررسی مورد موج سرعت با را آهکی سنگهای االستیسیته مدول

 تاس شده ارائه  باال همبستگی ضریب با روابطی بررسی این در. داد

 ،با دانسیته صوت سرعت ارتباط ( بررسی2008) یکن و قهرمان .[14]

 .[9] اند داده انجام را کربناته هایسنگ یانگ مدول و تراکمی مقاومت

ارائه دادند.  UCSای را برای تخمین رابطه (،2010آصف و فرخروز )

مستقل از سازندهای  UCSها برای تخمین رابطه پیشنهادی آن

بر  UCSباشد. زیرا تخمین شناسی و موقعیت جغرافیایی میزمین

اساس تخلخل، مدول یانگ و ضریب بایوت بوده است )به عنوان تابعی 

 UCSها نشان داد که در تخلخل پایین، از تخلخل(. همچنین آنالیز آن

های سنگ)تخلخل( مرتبط است زیرا  φ)ضریب بایوت( و E ،𝛼با 

ا های بکربناته رفتاری به صورت پورواالستیک دارند و در کربناته

در این مقاله تخمین  .[3] پذیردتأثیر می Eبیشتر از  UCSتخلخل باال 

پارامترهای ژئومکانیکی بر اساس داده های آزمایشگاهی، الگ 

م پیشین در شرایط و لیتولوژی مشابه انجاپتروفیزیکی و روابط تجربی 

 شده است.

 روش کار و بحث
نمونه مغزه سنگ آهک و آهک  28 یبر رو یشپژوهش آزما ینا در

 یجسپس با توجه به نتا. [5] یدانجام گرد ISRMطبق استاندارد  یرس

( Es) یکاستات یانگمدول ، ست آمده مقاومت تراکم تک محورهبه د

 یطشرا یدگرد یسع یشآزماپواسون به دست آمد. در انجام  یبضرو 

به  یشمورد آزما یهانمونه گردد. طول و قطر قرارمخزن بر  یعیطب

با  یبوده و بارگذار متریلیم 4/38- 1/38و   7/73- 6/72 ینب یبترت

مت مقاو ینب سپساست.  یدهگرد اعمال یهمگاپاسکال بر ثان 7/0نرخ 

و نسبت پواسون ارتباط بر   یکاستات یانگتراکم تک محوره با مدول 

 نشان داده شده است. 3تا  1 هایشکلآن در  یجکه نتا یدقرار گرد

 

  ینمقاومت تراکم تک محوره، رابطه ب یشآزما یجنتا: 1شکل 

Es   وUCS 

 

نتایج آزمایش مقاومت تراکم تک محوره، رابطه بین  :2شکل 

UCS  وPoisson ratio 

y = 1.0244x0.5703

R² = 0.9408
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نتایج آزمایش مقاومت تراکم تک محوره، رابطه بین  :3شکل 

Es  وPoisson ratio 

با  Esو  UCSنوع رابطه  شودیمشاهده م 3تا  1همانطور که در شکل 

 یربه صورت غ Esبا  UCSو رابطه  یپواسون به صورت خط یبضر

 .باشدیم یخط

 شودیمشاهده م 3تا  1 لبه دست آمده که در شک یجتوجه به نتا با

به دست  νو  Esتک محوره،  یمقاومت فشار ینب (3)تا  (1)روابط 

 آمده است.

(1) 𝑅2 = 0.94 𝐸s = 1.0244UCS0.5703 

(2) 𝑅2 = 0.89 𝜈 = −0.0135𝐸𝑠 + 0.4062 

(3) 𝑅2 = 0.928 𝑈𝐶𝑆 = −592.8𝜈 + 217.16 

به ترتیب مقاومت تراکم تک  νو  UCS ،Esکه در روابط فوق 

و ضریب  (2KN/mm(، مدول یانگ استاتیک )2N/mmمحوره )

حاصل از  Esو  UCS ینب یرابطه تجرب یسهمقا یبراباشد. پواسون می

در شکل  آن یجنتا یشین،پ یانجام شده با روابط تجرب هاییشآزما یجنتا

 ( ارائه شده است.4)

 

تست  یجبا نتا یروابط تجرب یبرخ یجنتا یسهمقا: 4شکل 

 Esو  UCS ینمقاومت تک محوره ب

 Lacy, 1997 رابطه شودی( مشاهده م4طور که در شکل )همان

. [10] اردد یشآزما یجروابط با نتا یررا نسبت به سا یهمخوان یشترینب

 Es>8<14در بازه  ینسبتاً خوب یسازگار Horsrud, 2001رابطه 

 یبش Bradford et al., 1998رابطه  ین. همچن[8] دهدینشان م

 یسازگار Es>4<9 ینبازه ب رحاضر دارد و د یجنسبت به نتا یتندتر

 .[4] دارد ینسبتاً خوب

اعماق  یرا برا یکیژئومکان یپارامترها ییراتبتوان تغ ینکها برای

ت به دس یمختلف مخزن مورد مطالعه نشان داد با توجه به روابط تجرب

 با مخزن یمشابه یطموجود که در شرا یآمده و استفاده از روابط تجرب

ه و محاسب یپارامترها نسبت به عمق بررس ینا ییراتتغ باشند،یم

 ( ارائه شده است.5آن در شکل ) ایجکه نت یدگرد

که  (4) در عمق مورد نظر از رابطه UCS ریدادن مقاد یمتعم برای

 .[12]ارائه شده است، استفاده شد  یرانمخازن کربناته جنوب ا یبرا

(4) 𝑅2 = 0.81 𝑈𝐶𝑆 = 3.67𝑉𝑝
2.14 

 Km/sموج فشاری بر حسب  سرعت Vpکه در رابطه فوق 

 یکیدر  یمغزه آهک 25 ی، با مطالعه بر رو(2012) قندهاریباشد. می

 یینتع یبرابه ترتیب ( را 6)( و 5)روابط  یراناز مخازن کربناته جنوب ا

 . [1] ارائه نمود ینامیکد یانگو مدول  یسرعت موج برش

(5) 𝑉𝑠 = 0.6373𝑉𝑝 + 0.0037 

(6) 𝐸𝑑 = 1.324𝐸𝑠 + 1.045 

 Esو  Km/s ،Edبر حسب  یبرشسرعت موج  Vsدر روابط فوق 

y = -0.0135x + 0.4062

R² = 0.8907
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 2KN/mmبر حسب  یکو استات ینامیکد یانگمدول  یببه ترت

 .باشدیم

سرعت  ، مقادیریپژوهش با داشتن الگ سرعت موج فشار یندر ا

از رابطه  ینامیکد یانگمدول  یینتع ی( و برا5)از رابطه  یموج برش

  یربا داشتن مقاد (.5استفاده شد )شکل برای عمق مورد نظر  ( 6)

UCS یکاستات یانگمحاسبه مدول  یبرا Es  یبو ضر (1)از رابطه 

برای تست مقاومت تک محوره  یجحاصل از نتا (2) از رابطه یزپواسون ن

( 5همانطور که در شکل ) (.5استفاده شد )شکل عمق مورد نظر 

مختلف در اعماق  یپارامترها ینب یخوب یهمخوان شودیمشاهده م

که بیانگر رابطه مستقیم بین سرعت امواج  شودیمختلف مشاهده م

صوتی ، مدول یانگ استاتیک و دینامیک و مقاومت تراکم تک محوره 

در باشد. و رابطه عکس بین ضریب پواسون با پارامترهای ذکر شده می

و سرعت  ، مدول یانگUCSپارامترهای ابتدای عمق مورد مطالعه 

تا  کنندزولی را طی میابتدا افزایش یافته سپس روند نامواج صوتی 

به حداقل خود رسیده و نشان متر  2270که در اعماق حدود   اینکه

تواند باعث باشد که برای چاه میزون ضعیف و خرد شده میدهنده 

 ناپایداری شود.

 گیرییجهنت
و آهک  یآهک یهامغزه یبر رو یشپژوهش با مطالعه و آزما ینا در

 ومقاومت تراکم تک محوره ، یکاستات یانگمدول  ینرابطه ب یرس

 Es یپواسون با پارامترها یبضر ینرابطه ببر قرار شد. ضریب پواسون 

و رابطه  ینمودار منف یببوده که در هر دو ش یبه صورت خط UCSو 

بت نس یکیژئومکان یپارامترها ییراتن تغیمعکوس با هم دارند. همچن

روابط  و یشآزما یجبه دست آمده از نتا یبه عمق با توجه به روابط تجرب

اند با مخزن مورد مطالعه داشته یمشابه یطموجود که شرا یتجرب

به دست آمده از  یرقرار گرفت. با توجه به مقاد یمحاسبه و مورد بررس

 2270مورد نظر در اعماق حدود  قدر طول عم یکیژئومکان یپارامترها

 Es یرکاهش مقاد ینمچنو ه یو برش یمتر کاهش سرعت امواج فشار

که نشان  شودو افزایش مقدار ضریب پواسون مشاهده می UCSو 

تواند باعث ناپایداری چاه و می باشدیو خرد شده م یفدهنده زون ضع

 شود.
 

 (GPa) استاتیک یانگو مدول ( MPa)تک محوره  یمقاومت فشار یناز روابط ارائه شده ب یبرخ :1جدول 
Description Equation Refrence 

(7) Worldwide Sandstone UCS=2.28+4.1089E Bradford et al (1998) 
(8) North sea Shale UCS=7.97E0.91 Horsrud (2001) 
(9) Gulf of 

Mexico - UCS=0.2787E2 + 2.458E Lacy (1997) 
(10) - - UCS=13.8E0.51 Chang (2004) 

(11) Worldwide Mudstone 0.103UCS1.086=sE Lashkaripour (2002) 

(12) Iran Limestone UCS=11.05Es
0.66 Najibi et al (2015) 

(13) Iran - UCS=4.1089Es + 2.28 Afsari (2009) 
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 محاسبه شده در مقابل عمق یکیژئومکان یپارامترها: 5شکل 

 
 

 تقدیر و تشکر
نامه طرح نامه با کد تصویباستخراج شده از پایانحاضر، مقاله 

 باشد.می 40186/3 پژوهشی درون دانشگاهی
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