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   چکیده
هاي کشسان  مدولتخمینبراي . دارندمستقیم کشسان رابطه هاي  هاي امواج تراکمی و برشی با مدولسرعت

براي تشخیص مهم عنوان شاخصی  بهVp/Vsنسبت . مواج تراکمی، برشی و چگالی است ا سرعتهايگیرنیاز به اندازه
حضور گاز در منافذ سنگ تأثیر قابل توجهی روي سرعت موج صوتی و نسبت . شودمی هیدروکربورها در نظر گرفته

حساس ها سیال است و موج تراکمی به نوع مهم موج برشی در تعیین خصوصیات مکانیکی سنگ بسیار .ن داردیساپو
 و Vp/Vsبا استفاده از نسبت در این مطالعه .  نمودتعیینDSI توان با استفاده از نمودار  را میVp/Vsنسبت . باشدمی

. رفته استقرار گبررسی ، میزان گاز در سازند کنگان مورد  استپارامتر حجم گاز که مؤید حضور گاز در ناحیه مخزنی
- مدولDSIهاي با استفاده از داده. اندتعیین شدهبراي یک چاه جنوبی ن پارس هاي کشسان در میدامدولهمچنین 

   .گردیدمیدان پارس جنوبی محاسبه سازند کنگان  در λ ، مدول یانگ، مدول برشی وحجمی مدول مانند هاي کشسان

   نوبی، سازند کنگان، میدان گازي پارس جDSIنگاره ، Vp/Vsهاي کشسان، نسبت  مدول:  کلیديهاي واژه
 

Estimation of elastic modulus for Kangan Formation in South Pars field 
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Abstract 

Compressional wave and shear wave velocities are directely related to the elastic modulus. 
To determine the elastic modulus, measurements of compressional wave velocity, shear wave 
velocities and density are necessary. The ratio of Vp/Vs can be considered as an indicator for 
the detection of hydrocarbons. The presence of gas in porous rock significantly effects on 
acoustic wave velocities and Poisson's ratio. Shear wave travel time is very useful in 
determining the mechanical properties of rock and compressional wave is sensitive to fluid 
types. The Vp/Vs can be determined using the DSI logs. In this study, by using the Vp/Vs ratio, 
and parameter of gas volume (which indicates the presence of gas in reservoir), the amount of 
gas has been varified in Kanga Formation. Also, all elastic modulus in the South Pars field 
around one well was determined. Bulk modulus, Young's modulus, Shear modulus and λ were 
calculated based on DSI data in the South Pars gas field.  
 
Key words: Elastic modulus, Vp/Vs ratio, Dipole shear sonic imager, Kangan Formation, South Pars 
field 

  مقدمه    1
به نیاز  برشی و ضریب المه براي یک سازند ، مدول یانگ، مدولحجمیمدول ي پارامترهاي کشسان مانند  محاسبه

 و گودوي( دنباشمیهاي امواج تراکمی و برشی و نمودار چگالی که پارامترهاي ضروري براي ارزیابی ژئومکانیکی  سرعت
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شاخصی براي تراکم K  حجمیمدول . مدول برشی به سیال درون منافذ سنگ حساس نیست). 1997همکاران، 

هاي  میزان افزایش مدول. دهد وجود آب در فضاي منفذي مدول کشسان را افزایش می.پذیري سیال و سنگ است
کاریسون و ( با افزایش اشباع آب افزایش خواهد یافت پویسانهاي برشی است و نسبت  بالک خیلی بیشتر از مدول

ر ژئومکانیکی در حین بینی رفتا تواند براي پیش  یک ویژگی مکانیکی مهم است و میپویساننسبت ). 2002کاوالینی، 
هاي  هاي اشباع بزرگتر از نمونه  در نمونهپویساننسبت . ها و فرآیندهاي بازیافت مورد استفاده قرار گیرد حفاري چاه

کند  تغییر می39/0 تا 201/0هاي آزمایش شده در آزمایشگاه از   براي سنگپویسانمقادیر نسبت . خشک است
 استاتیک تفاوت پویسانتواند به طور قابل توجهی با نسبت   دینامیک مییسانپونسبت ). 2005استگنت و همکاران، (

 یک ویژگی  Kنشان دادند که ) 2011( دباق و همکاران .)1992؛ فجر و همکاران، 1994ت، ولفجر و ه( داشته باشد 

الک با اشباع مدول ب) 1951(هاي همسانگرد، با توجه به تئوري گشمن   براي سنگ. قوي براي شناسایی سیال است
اگر سنگ ناهمسانگرد باشد، مدول برشی در . ماند تغییر خواهد کرد در حالیکه مدول برشی بدون تغییر باقی می

). 2006آدام و همکاران، ( درصد از حالت خشک به حالت اشباع با آب یا آب شور تغییر خواهد کرد 20 تا 5ها  کربناته

 علت با افزایش اشباع گاز به.  هر دو به تغییرات سیال حساس هستندVs و Vpهاي ناهمسانگرد،  بنابراین در سنگ

کاهش ). 2004هامادا، (یابد  افزایش می Vsي گاز آزاد موجود در منافذ  کاهش چگالی و جذب دگرشکلی به وسیله

دهد که نسبت سرعت نقش مهمی براي  هاي اشباع با آب و گاز نشان می  براي سنگVp/Vsقابل توجه مقادیر 

  .هاي اشباع با گاز دارد ناسایی الیهش
  
  هاي کشسان مدول  2

ها با یکدیگر و نوع  ، چگونگی تماس دانههاسنگ، تخلخل، کانیهاي امواج تراکمی و برشی به ماتریکس  سرعت
هاي امواج تراکمی و برشی با استفاده از روابط زیر به  در محیط کشسان و همسانگرد سرعت. بستگی داردها سیال

  .شوند می مربوط هاي کشسان ولمد

                                                                                          ) 1  (                                                                     
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  ) 2                (                                                                                                 

Vp و Vsترتیب سرعت موج تراکمی و برشی،  بهμ وK هاي برشی و بالک و   مدولρپارامترهاي  . چگالی است

هاي سرعت  توان با استفاده از داده  میرامدول برشی ، مدول یانگ، مدول بالک و پویسان نسبت مانندمکانیک سنگ 

  :شوند هاي زیر محاسبه می  معادلهاز پویسان  نسبت.امواج تراکمی و برشی و چگالی محاسبه کرد

  )3(                                                                                                     

Vp و Vs به ترتیب سرعت امواج تراکمی و برشی برحسب Km/secاز صفر تا یک پویسان مقادیر نسبت . است 

 همچنین نسبت سرعت موج. هاي خشک است هاي اشباع بزرگتر از نمونه  در نمونهپویساننسبت  .کند تغییر می
 .شود تعیین می4تراکمی به سرعت موج برشی با رابطه 

                     )              4(    

عنوان نسبت تنش هیدروستاتیک به مدول بالک یک سنگ همسانگرد به.  سنگ استحجمیمدول  K که در آن

هاي آزمایشگاهی یا تجزیه و تحلیل  گیري ي اندازه توانند بوسیله  مدول بالک میمقادیر. شود کرنش برشی تعریف می
  .ی محاسبه شوندپیمای نمودارهاي چاه

  .کند  مدول بالک سنگ را به سرعت تراکمی، سرعت برشی و چگالی مربوط می5ي  رابطه
                                                                                 )            5                   (  

 .شود صورت زیر محاسبه میشود و به بت تنش برشی به کرنش برشی  تعریف میعنوان نسبه) μ(مدول برشی 

                                                                                                     )6(                          

توان با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار یا   را میVs و ρ.  سرعت موج برشی استVs سنگ و بالکالی  چگρکه 

 مدول بالک به ترکیب سیال منفذي حساس است، درحالیکه مدول برشی .هاي آزمایشگاهی تعیین نمود گیري از اندازه
رد ب این مفهوم یک مفهوم اساسی براي کار.بعالوه مدول برشی با جایگزینی سیال تغییر نخواهد کرد. حساس نیست
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  .ي گشمن است معادله
  گیري  و نتیجه بحث 3

  موج برشیسرعت. شوندهاي زمان سیر موج تراکمی و موج برشی تعیین میهاي امواج تراکمی و برشی از دادهسرعت
 براي یک ناحیه، با Vs و Vpهاي  البته بهتر است روابط بین سرعت. توان با استفاده از روابط تجربی تعیین کردرا می

با واج تراکمی و برشی را هاي امتوان سرعت میDSIبا استفاده از ابزار . دست آیند توجه به شرایط خاص آن ناحیه به
 . تعیین کرددقت نسبتاً زیاد 

محدوده مخزنی سازند کنگان محاسبه میدان گازي پارس جنوبی در هاي   در یکی از چاهVp/Vsدر این تحقیق نسبت 
هاي امواج با استفاده از سرعت. در این محدوده بدست آمد چگالی نمودارچگالی از هاي  همچنین داده. شده است

، نمودار Vs، نمودار Vp نمودار 1در شکل . هاي کشسان محاسبه و مقایسه شدند مدولچگالیتراکمی و برشی و 
Vp/Vs برحسب عمق براي الیه ) برحسب درصد(، نمودار چگالی و نمودار گاز کلK1در محدوده .  ارائه شده است

، λهاي کشسان  نمودار مدول2 در شکل .دهد متري نمودار گاز کل میزان زیاد گاز را نشان می2820 تا 2800عمقی 
μ مدول بالک، مدول یانگ، نسبت پواسن و نسبت ،μK/ي الیه ، برحسب عمق براK13در شکل  . ارائه شده است 

برحسب عمق براي الیه ) برحسب درصد(، نمودار چگالی و نمودار گاز کل Vp/Vs، نمودار Vs ، نمودار Vpنمودار 
K2هاي کشسان  نمودار مدول4 در شکل .. ارائه شده استλ ،μ مدول بالک، مدول یانگ، نسبت پواسن و نسبت ،

μK/، برحسب عمق براي الیه K2متري که نمودار گاز کل میزان 2908 تا 2900در محدوده عمقی .  ارائه شده است 
  .هاي کشسان کاهش یافته استدهد مقادیر مدولزیاد گاز را نشان می

مدند و دست آ  در ناحیه مخزنی بهVsو Vp   مقادیر چاهقطبی در یک دوبرشیصوتیهاي  در نتیجه با استفاده از داده
  : عبارتند از به طورخالصهنتایج به دست آمده . هاي کشسان محاسبه و مقایسه گردیدمدول

  . تواند موید حضور گاز باشد  نسبتاً کم، میVp/Vs نسبت -1
  . با دقت نسبتاً باالیی قابل محاسبه اندDSI هايهاي کشسان با استفاده از دادهمدول -2

  . دهندکاهش روند کاهشی از خود نشان میهاي کشسان مدولخزن نسبتاً زیاد است، م  در نواحی که میزان گاز در-3
 .تواند موید وجود گاز باشداند مینزدیکبسیار به یکدیگر μ و λهاي کشسان هایی که مقادیر مدول در محدوده-4
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 .چگالی برحسب عمق) ه(و  Vp/Vs) د (،Vs) ج (، Vp )ب(کل،  گاز )الف (:K1الیه ي محدودهدر  نمودارهاي چاه. 1 شکل

 
 

  
  . بر حسب عمقμ/K) و(و  PR) ه(، E) د(، K) ج(، μ) ب(، λ) الف (K1هاي مدول کشسان در الیه  نمودار. 2شکل 
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  .چگالی برحسب عمق) ه ( وVp/Vs) د (،Vs) ج (، Vp )ب(،  کلگاز )الف (K2در الیه  ي چاهنمودارها. 3 شکل

  
  

  
  . بر حسب عمقμ/K) و(و  PR) ه(، E) د( ،K) ج(، μ) ب(، λ) الف (K2هاي مدول کشسان در الیه  نمودار. 4شکل 
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