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  چکیده 

کمک  و  داردمخازن هیدروکربنی، نقش مهم و فزایندي در ارزیابی و توسعه میادین نفت و گاز  تخمین ضرایب االستیک

روش دینامیکی با اندازه گیري یب االستیک در اضرتخمین . هاي محتمل در حفاري خواهد کرد شایانی در ارزیابی ریسک

در روش  ،سرعت عبور امواج تراکمی و برشی در شرایط برجا و یا آزمایشگاه، پارامترهاي دینامیکی سنگ بدست می آید

پارامترهاي مقادیر  .مقاومت فشاري، پارامترهاي استاتیکی مغزه اندازه گیري می شودي استاتیکی، با انجام آزمایش ها

و ) روش دینامیکی(بنابراین به منظور اندازه گیري پیوسته . ترهاي استاتیکی متناظر خود بزرگتر هستنددینامیکی از پارام

روابط تجربی بین پارامترهاي دینامیکی و استاتیکی تعیین پارامترهاي مکانیک سنگ براي طول چاه، ) روش استاتیکی(منطقی 

ضرایب االستیک را با دقت بیشتري و به صورت ی تواند م )هاي صوتیمجموعه الگ( DSIاستفاده از نگار  .ضروري است

 .موج برشی بدست آورداز هاي کمتر پیوسته و با هزینه

  لیکیشکافت هیدرو، موج برشی ،  DSIتخمین ضرایب االستیک ، نگار  :هاي کلیديواژه
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Abstract 
Estimating elastic modulus in hydrocarbon reservoirs has an important role in evaluating and developing oil and 
gas fields will help in appraisal of possible risks in drilling. Elastic modulus are measurable with dynamic and 
static methods. In dynamic method, dynamic parameters of rock are evaluated by measuring crossing velocity of 
compression and shear waves in insitu Conditions or in the laboratory and in static method static parameters of 
core in laboratory are measured by destruction tests like single axial compressive strength or three axis. 
Dynamic parameters are greater than the corresponding static values. So for continous (dynamic method) and 
logical (static method) measurement of rock mechanic parameter for the length of the well, creating  practical 
relations between dynamic and static parameters is necessary. One of the ways to estimate elastic modulus is 
using DSI tools (set of sonic logs). DSI tool directly measures shear wave with higher accuracy, lower cost and 
continually. 
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  مقدمه    1

از لحاظ  در مقاطع نازك، سازندهاي کنگان، داالن پیمایی و خصوصیات پتروفیزیکی در این مقاله با استفاده از نگارهاي چاه

 90با بیش از  میدان مورد مطالعه .خواص مخزنی و پتروفیزیکی با استفاده از تلفیق دیگر اطالعات موجود در میدان تعیین شد

دقیقه  4 درجه و 54 تادقیقه  53درجه و  53کیلومتري کرانه جنوبی ایران بین مختصات جغرافیایی  18وسعت در  کیلومترمربع

  .)1شکل(استشده  دقیقه عرض شمالی واقع 35درجه و  26تا  دقیقه 29درجه و  26و  شرقی طول

  روش تحقیق    2

شناسایی مخزن با تمام همگونی و و هاي مخزن و توصیف بهتر آن  یژگیوارزیابی پتروفیزیکی موجب دستیابی به 

و  مؤثر، اشباع آب کل و مؤثرحجم شیل، تخلخل کل و  ،براي ارزیابی پتروفیزیکی چاه مورد مطالعه .می شود هاي آن یناهمگون

ي متعددي جهت تشخیص لیتولوژي وجود دارد، که ها پالتو کراس  ها روش .ي گازي بررسی و تعیین گردیدها زونشناسایی 



 2                                                                            ه از نگار موج برشی دوقطبی براي یکی از میادین نفتی جنوب ایرانتخمین ضرایب االستیک با استفاد

پالت که از جمله  MIDپالت و  M-Nچگالی،  -ي نوترونها پالتالعه پس از انجام تصحیحات محیطی، کراس در این مط

ي استاندارد ها چارتنتایج ارزیابی و استفاده از  .شود، براي تعیین رخساره لیتولوژي بکار برده شد یمنگارهاي تخلخل محسوب 

شده از سازندهاي مورد  یابیارزد لیتولوژي غالب در فاصله عمقی ده یمشلمبرژه و تطابق آن با نمودارهاي سرچاهی نشان 

مین براي  یمولتباشد که در مدل  یممطالعه در چاه مورد نظر دولومیت، سنگ آهک، سنگ آهک دولومیتی، شیل و انیدریت 

  ).1389چهرازي و رضایی(محاسبات پتروفیزیکی بکار گرفته شد

 
  )1392گزارش هاي داخلی فالت قاره (  هاي حفاري شده در خلیج فارس رد مطالعه و چاهمحل و موقعیت تاقدیس میدان مو .1شکل 

  

خواص االستیکی سنگ و تعیین حفاري  ،شناسی، پتروفیزیکی، ژئوفیزیکی ینزمهاي  یابیارزامواج تراکمی، برشی و استونلی در 

در مطالعات . یانگ و نسبت پواسون استمطالعات خواص االستیک شامل مدول بالک، مدول برشی، مدول  .کاربرد دارند

روابط در این تحقیق . )1976کالویر و همکاران، (شود یمي گازدار استفاده ها زونپتروفیزیکی از امواج برشی براي تشخیص 

سازندهاي کنگان و در شناسی  ینزممیان سرعت امواج تراکمی، برشی و استونلی در چهار بازه متفاوت از نظر پتروفیزیکی و 

   .می گیردبررسی قرار  االن مورد د

  نتایج  3

ارائه  3و  2ي ها شکلو  1روابط موجود میان سرعت امواج برشی، تراکمی و استونلی براي سازندهاي کنگان و داالن در جدول 

  .می گردد

 
  نمودار تقاطع کندشدگی تراکمی در مقابل کندشدگی برشی. 2شکل 

  

  ).1389چهرازي و رضایی(تراکمی و استونلی براي سازندهاي کنگان و داالن –وابط موجود میان سرعت امواج برشی ر. 1جدول

R2 رابطه 

9014/0  DTsm = 7081/1  DTco + 37/21  

3813/0  DTsm = 4474/5  DTST – 14/757  
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  نمودار تقاطع کندشدگی استونلی در مقابل کندشدگی برشی. 3شکل 

  

آورده  2جدول محاسبه و نتایج آن در   K2, K1روابط موجود میان سرعت امواج تراکمی، برشی و استونلی براي واحدهاي 

. را تعیین کرد توان پارامترهاي االستیک یمدر سازندي رانده شده باشد  DSIدر صورتیکه نمودار چگالی با نمودار  .شده است

  .بررسی قرار گرفته استمورد زون مخزنی دو ضریب یانگ براي  این مقادیر و  5و  4در شکل 
 

 K2 و  k1ي ها زونروابط موجود میان سرعت امواج تراکمی، برشی و استونلی براي  .2جدول 

  zone  رابطه امواج تراکمی و برشی  رابطه امواج برشی و استونلی

DTSM =0/1038 DTST + 166/72  DTSM =1/4361DTCO + 61/958 K1 
DTSM =0/1692 DTST + 148/65  DTSM =1/6125 DTCO + 37/958  K2  

  

                            
 K1 در زون مخزنی تعیین ضرایب االستیک. 4شکل     K2                       در زون مخزنی تعیین ضرایب االستیک. 5شکل 

  

  گیرينتیجه    3

ر بیشتر چاه هاي میادین نفتی و گازي کنگان و داالن اندازه گیري موج برشی به ندرت صورت می گیرد و سرعت موج برشی د

برخالف داده هاي سرعت موج برشی، داده هاي سرعت موج . شود و ضرائب االستیک با روشهاي غیر مستقیم اندازه گیري می

ون، چگالی و مقاومت به آسانی با ابزارهاي مربوطه اندازه گیري و در دسترس فشارشی و دیگر نمودارهاي متداول از جمله نوتر
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این داده ها ارتباط فیزیکی و و ریاضی با داده هاي سرعت موج برشی دارند و از آنجایی که در بخش هاي مخزنی . هستند

اي االستیکی و همچنین مکانیک داشتن سرعت موج برشی براي بررسی هاي لیتولوژي، تعیین نوع سیاالت و محاسبه پارامتره

ها با نتایج مغزه  شکستگیو ها اخذ  بر مبناي مغزه مورد نظر اطالعات تکمیلی از چاه براي اخذ نتایج بهتر،  .سنگ اهمیت دارد

آورد تا تغییرات جانبی  هاي رسوبی بین مغزه و نمودار تصویري این امکان را فراهم می مقایسه ساخت. اخذ مطابقت داده شود

هاي کوچک و  همچنین نمودار تصویري امکان مشاهده گسل. ها در مقیاس چاه قابل بررسی باشند هاي نازك و سایر پدیده الیه

سنج مبهم یا غیرقابل مشاهده هستند و یا بدلیل بزرگی در مغزه قابل شناسایی نیستند، را  ها را که در نمودار شیب ریزش

 .آورد فراهم می
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