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 چکیده

سههنگ ماننههد نههوع سههنگ، سههیال و تخلخهه  بهها اههوار     یبههین اههوار پتروفیزیکهه بههه منرههور بریههراری ارت هها   

از شههودی یکههی گ اسههتفاده مهی ز روابههط فیزیهک سههن االسهتیک سههنگ ماننههد مهدول بالههک، مههدول برشهی و دانسههیته ا   

کهه مربهو  بهه بخهش ماسهه     در ایهن ماالهه    یاسهت گسهمن  -های رایه  و پرکهاربرد فیزیهک سهنگ راباهه بهایو       مدل

-باشههد، بهها اسههتفاده از راباههه بههایو  ایههران مههی یسههنگی سههازند آسههماری در یکههی از میههادین نفتههی جنههوب غربهه  

-ههای اشهه اع الهت تها ارهر سههیال در ح   شههد سه ه اشه اع از آب محا  %111سهنگ بهرای حالههت   سهرعت ماسههه  ،گسهمن 

سهنگ حه ف شهود، سها  بها اسهتفاده از نمهودار سهرعت تراکمهی در ماابه  تخلخه             ماسهه شدگی مختلف بهر روی  

 یبررسههی شههدسههنگ موجههود نههوع ماسهههراس بههرای یههک ترکیههی دوتههایی کههوارتز و آب، -وویههت یمربههو  بههه پهنههه

-راس و هشهین -ی کشسهانی وویهت  هنهه ابه  تخلخه  مربهو  بهه پ    ین با اسهتفاده از نمهودار مهدول بالهک در ما    همچن

سهنگ، نهوع   گهاز عههوه بهر نهوع ماسهه     و  برای سه ترکیهی دوتهایی کهوارتز و آب، کهوارتز و نفهت و کهوارتز       ،استریکمن

 بررسی شدیسیال برجا هم 

-بایو  نگ،اوار پتروفیزیکی، تخلخ ، اوار االستیک، مدول بالک، مدول برشی،دانسیته، فیزیک س :کلیدواژه

 استریکمن-کشسانی هشین یراس، پهنه-کشسانی وویت یگسمن، پهنه

 

Determination the consolidation and cementaion of sandstone and kind 

of the fluid with using the  Rock physics relationships in the sandstone 

part of Asmari formation in one of the fields in southwestern Iran 
Sayed Hesammoddin  , Amin Roshandel Kahoo Ali Moradzadeh, Fereidooni, Bahareh

Kazemeini 

 

Abstract 

in order to communicate between the Petrophysical properties types of rock such as rock type, 

fluid and prosity and elastic rock properties such as bulk modulus, shear modulus and density 

use the physical relationship. On of the common and widely used models of rock physics is the 

Biot-Gassmann relationships. In this paper which relates to Asmari sandstone  oil fields in the 

south-western Iran, with relationship Boit-Gassmann velocity for 100% water-saturated 
sandstone was determined the effect of fluid saturation states of the sand to be removed, then 

used charts of the compression velocity versus porosity of the area Voight-Reuss for a double 

combination of quartz and water, the type of sandstone was studied. Also using the chart to the 

porosity of the bulk modulus of elasticity area Hashin–Shtrikman and Voight-Reuss for three 
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dual combination of quartz and water, quartz and oil and quartz and gas in addition to the type 
of sandstone, in place the fluids were investigated. 

 

Keywords: petrophysical properties, porosity, elastic properties, bulk modulus, shear modulus, 
density, rock physics, Boit-Gassmann, Voight-Reuss area elastic, Hashin-Shtrikman area elastic. 

 

 مادمه

، همکهاران  )مهاوکو و باشهد  مهی برای پیش بینهی مهدول االسهتیک ترکیهی دانهه و منفه ، عمومها بهه سهه کمیهت نیهاز            

2112:) 

 کسر حجمی فازهای جامد -1

 مدول االستیک فازهای مختلف -2

 ی یرارگیری فازها نس ت به یکدیگرجزئیا  هندسی چگونگ -3

ای پیش بینی مدول االستیک ترکیی دانه و منف ، تعیین ( در دسترس باشد، بهترین روش بر2( و )1) ردااگر فاط مو

 ی کشسانیپهنه(ی در حجم معینی از ترکی ا ، مدول مورر بین 2112، )ماوکو و همکاران باشدمیکشسانی های پهنه

 ی داردیرد، اما مادار دییق آن به جزئیا  هندسی یرارگیری فازها نس ت به یکدیگر بستگی گیرار می

( 1293)هشین و استریکمن،  دنگیرمی بیشتر مورد استفاده یراراستریکمن -راس و هشین-وویت انیکشس یدو پهنه

های پهنهباشد، زیرا استریکمن می-کشسانی هشین یترین پهنه کشسانی بدون تعیین هندسه ترکی ا ، پهنهدییقکه 

  (ی1221)بریمن،  باال و پایین آن بهم نزدیکتر است

وویت  یشودی پهنهتعیین میراس ، مرز باالیی با راباه وویت و مرز پایینی با راباه راس -تکشسانی ووی یدر پهنه

-مولفهشود، زیرا نس ت میانگین تنش به میانگین کرنش زمانیکه تمام نامیده می اغلی اویا  "میانگین کرنش یکسان"

شود، زیرا نس ت میانگین نامیده می کندی پهنه راس "میانگین تنش یکسان"کرنش یکسان دارند را محاس ه می ،ها

 کندیتنش یکسان دارند را محاس ه می ،هامولفهتنش به میانگین کرنش زمانیکه تمام 

)گسمن، گسمن -شود، معادله فرکان  پایین بایو استفاده می فیزیک سنگروش تئوری که اغلی باور رای  برای 

های بالک فریم متخلخ ، شده سنگ را به تخلخ ، مدول های بالک اش اعگسمن مدول-استی معادله بایو  (1211

 دهدییسیاال  پرکننده منف  ارت ا  مهای تشکی  دهنده ماتریک  و کانی

-های بالک فریم اشک سنگ و سا  مدولای استی به موجی آن، ابتدا مدولاجرای این معادله یک فرایند دو مرحله

های موج تراکمی، موج برشی و دانسیته ی در نهایت سرعتشوده میهای بالک سنگ اش اع شده با سیال جدید محاس 

 .یدآبالک مربو  به سیال جدید بدست می

 شود:، محاس ه می1شدگی با استفاده از راباه مدول بالک سنگ در شرایط مختلف اش اع

 

Ksat=Kframe+  راباه )1( 

 

frameK ،satK ،matrixK، flK سیال سنگ اش اع شده، ماتریک  اسکلت سنگ متخلخ ، بالکترتیی مدول  به و ،

تعیین باشد و در طول ل منف  میهای برشی مستا  از سیا( مدول1باشدی در راباه گسمن )راباهی و تخلخ  میمنف 

سرعت موج  ،2ی اباهو در نهایت با استفاده از ر شودی با تعیین هر یک از پارامترهای فوقسیال رابت در نرر گرفته می

 شود:محاس ه می شدگی،در شرایط مختلف اش اعطولی 
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VP=  راباه )2( 

 

 یدانسیته سنگ اش اع شده است  مدول برشی و  (، 2)در راباه 

فهلیان، در دو چاه  (، مدل فیزیک سنگ را برای سازند1331) بررسی منابع نشان می دهد که ماه از و معماریان

و ماایسه  LMR( با استفاده از روش 1331میرزااانیان )انتخابی از دو میدان نفتی جنوب غرب ایران، بدست آوردندی 

های هیدروکربوری و واحدهای سنگی غار میدان ابوذر، به تفکیک زونروی مخزن ماسه AVOآن با نشانگرهای معمول 

های یک مخزن سنگ، ویژگیهای فیزیک(، با استفاده از مدل2111همکاران )موری  و  شناسی موجود پردااتیسنگ

های فیزیک (، مدل2111میثایی و همکاران )کلسیتی را در شمال غرب سوماترا بررسی کردندی -سنگی دولومیتیماسه

چای و  ردندیسنگ را برای جابجایی سیال در سنگ های کربناته در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران بررسی ک

 سنگ در الی  مکزیک بررسی کردندی اوجاالفیزیک (، لیتولوژی و تفکیک سیال را با استفاده از الگوی2112) همکاران

 دی سنگ، نگار های صوتی مصنوعی را برای دریای شمال بدست آور(، با استفاده از فیزیک2112)

 یی سازند آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب غربسنگبخش ماسهیک چاه تولیدی در در این مااله که مربو  به 

اش اع از آب  %111سنگ برای حالت سرعت ماسه ،(1211)گسمن،گسمن -باشد، با استفاده از راباه بایو ایران می

سنگ ح ف شود، سا  با استفاده از نمودار ماسههای اش اع شدگی مختلف بر روی التمحاس ه شد تا ارر سیال در ح

نوع  ی توان بهراس، برای یک ترکیی دوتایی کوارتز و آب، م-وویت یکمی در مااب  تخلخ  مربو  به پهنهسرعت ترا

های کشسانی هنهمربو  به پتخلخ  بردی همچنین با استفاده از نمودار مدول بالک در مااب  سنگ موجود پیماسه

گاز عهوه بر نوع ماسهو  کوارتز و نفت و کوارتزبرای سه ترکیی دوتایی کوارتز و آب،  ،استریکمن-راس و هشین-وویت

های آورده شده، یک دید کلی از در این مااله سعی شده با کمک نمودار بردیهم پیسنگ، می توان به نوع سیال برجا 

 بدست آوردی   ،شدگی و همچنین نوع سیال موجود در مخزنیافتگی و سیمانسنگ به لحاظ تحکیمنوع ماسه

 

 شناسیو روش بحث

 احه ف شهود، بهه ایهن معنه     بایهد ارهر سهیال     راس، ابتهدا -وویهت  یسنگ با اسهتفاده از پهنهه  ماسه نوعمنرور تعیین به 

-دادهسهها  ی اشهه اع از آب شههود %111، تمهام منافهه  موجههود در سهنگ  گسههمن -بههایو  یبهها اسههتفاده از راباهه کهه  

و  (1239) ، ههان (1219) نگ همیلتهون سه ههای ماسهه  ند آسهماری بها داده  های مربهو  بهه بخهش ماسهه سهنگی سهاز      

منحنهی  ی (1)شهک  شهود  مهی اسهت، ماایسهه   شهده  بهنفش مشهخ    ههای منحنهی آن بها   یکهه محهدوده   (1223) یین

سهنگ تحکههیم یافتهه، منحنههی   ماسهه دو مربهو  بههه   یسههنگ تمیهز، منحنههی شهماره  ماسهه یهک مربههو  بهه    یشهماره 

سهنگ بها   مربهو  بهه ماسهه    چههار  یمنحنهی شهماره   سهنگ بها سهیمان شهدگی  هعیف و     سه مربو  به ماسه یشماره

شهماره   یسهنگ مهورد ماالعهه در محهدوده    بخهش اعرهم ماسهه   شهود،  کهه مشهاهده مهی   باشدی هماناور شکستگی می

غال هها  عههه،لمنااههه مههورد ماا سههنگماسهههشههماره دو یههرار داردی بنههابراین  یسههه و بخههش کمههی از آن در محههدوده 

 داردی   یشدگی  عیفسیمان

(ی 2)شک  استاستفاده شده  از نمودار مدول بالک در مااب  تخلخ  سنگ،ماسههمچنین نوع و یین نوع سیال برای تع

یکمن و پهنه استر-هشین ی، ماسه سنگ مخزن مورد نرر روی مرز پایینی پهنهشودمشاهده می 2هماناور که در شک 

باشدی میدرصد  31تا  21مخزن است که بین استی یکی از دالی  کاهش مدول بالک، تخلخ  باالی راس یرار گرفته 

ها روی مرز اش اع با توجه به اینکه بیشتر داده همچنین یسنگ از تحکیم یافتگی پایینی براوردار استماسهبنابراین 
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ی آب و ، بنابراین مخزن مورد نرر دربردارندهاندبخش اش اع شده با نفت یرار گرفتهشده با آب و بخشی نیز نزدیک به 

دهد، مربو  به تری را نشان میکه مدول بالک بیش 2شده در شک کمی از ماادیر نمایش دادهباشدی بخش ت مینف

الزم به شناسی نوع آن دولومیتی استی باشد که بر اساس گزارشا  زمینسنگی میجزئی بخش ماسهمان شدگی سی

استریکمن برابر صفر باشد، یعنی با حضور  -ی کشسانی هشینتو یح است زمانیکه کمترین مادار مدول برشی در پهنه

 استریکمن اواهد شدی -هر نوع سیال، پهنه راس منا ق با مرز پایینی هشین

-شود، نوع سیال موجود در ماسه، مربو  به نمودار مدول برشی در مااب  تخلخ  استی هماناور که مشاهده می3شک 

( مدول برشی ماسه سنگ اشک و اش اع شده برابر 1211)گسمن -سنگ یاب  شناسایی نیست، زیرا در راباه بایو 

سنگی روی مرز های ماسهکردی این نمودار نیز به دلی  یرارگیری نمونهاست و با تغییر سیال، مدول برشی تغییر نخواهد

نوع دهد و توانایی شناسایی مخزن را نشان مییافتگی پایین کیمتحاستریکمن و راس، -ی کشسانی هشینپایینی پهنه

 سیال را نداردی 

 
 راس-کشسانی وویت ینمودار سرعت تراکمی در مااب  تخلخ  مربو  به یک ترکیی دوتایی کوارتز و آب مربو  به پهنه-(1شک )

 

در مااب  تخلخ  مربو  به سه  رشینمودار مدول ب-(3شک ) 

مربو  به  و کوارتز وگاز کوارتز و نفت ،ترکیی دوتایی کوارتز و آب

است که با اط پر نشان داده شده راس-های کشسانی وویتپهنه

یکمن که با اط چین نشان استر-های کشسانی هشینو پهنه

 یاستداده شده

 

نمودار مدول بالک در مااب  تخلخ  مربو  به سه -(2شک )

 نفت)منحنی مشکی(، کوارتز و  آبکوارتز و  ترکیی دوتایی

های پهنهمربو  به   )منحنی یرمز( )منحنی آبی( و کوارتز وگاز

-شده است و پهنهکه با اط پر نشان داده راس-کشسانی وویت

-یکمن که با اط چین نشان داده شدهاستر-های کشسانی هشین

استریکمن بر هم -پایینی هشینی راس و پهنه ی)پهنه است

 منا ق هستند(
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 نتیجه گیري

 یشدگی  عیفسیمانسنگی مورد ماالعه مخزن ماسه ،راس-ی وویتبا توجه به نمودار سرعت در مااب  تخلخ  پهنه

-پهنهمرز پایینی روی سنگ های ماسهنمونهبه دلی  یرارگیری نمودار مدول بالک در مااب  تخلخ ، در داردی همچنین 

با توجه  یاستیافتگی  عیفی براوردار از تحکیمسنگ ماسه ،باشد میراس  یکه منا ق با پهنهاستریکمن -ی هشین

داد توان نشانفاط می در نمودار مدول برشی در مااب  تخلخ ، یاستسیال مخزنی از نوع آب و نفت  همین نمودار،به 

از  و راس، استریکمن-ی هشینپهنهمرز پایینی روی  یسنگهای ماسهنمونهبه دلی  یرارگیری  سنگیکه مخزن ماسه

 ردیتوان شناسایی کو نوع سیال را نمی نیافته استنوع تحکیم
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