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چكيده
هــدف از ایــن مطالعــه ،محاســبه ســرعت امــواج کشســان ،تعییــن مدولهــای کشســان و بررســی تأثیــر تخلخــل بــر مدولهــای کشســان
در ســازندهای کنــگان و داالن در میــدان گازی پــارس جنوبــی اســت .در ایــن پژوهــش ســرعت امــواج تراکمــی و برشــی بــه ترتیــب
بــا اســتفاده از زمــان ســیر امــواج تراکمــی و برشــی حاصــل از ابــزار تصویرگــر صوتــی -برشــی دو قطبــی ( )DSIمحاســبه گردیدنــد.
مــدول حجمــی ،مــدول برشــی ،مــدول یانــگ ،پارامتــر المــه ،نســبت پواســون و نســبت مــدول حجمــی بــه مــدول برشــی ( )K/Gبــا
اســتفاده از روابــط موجــود بیــن ســرعت امــواج صوتــی ،چگالــی و مدولهــای کشســان تعییــن شــدند .بــا بررســی رابطــه تخلخــل و
مدولهــای کشســان مشــخص شــد کــه مدولهــای کشســان بــا افزایــش تخلخــل کاهــش مییابنــد .مقایســه مدولهــای کشســان و
تخلخــل نشــان داد کــه در بیــن مدولهــای کشســان ،مــدول حجمــی بیشــترین همبســتگی را بــا تخلخــل دارد .همچنیــن روابــط بیــن
نســبتهای ســرعت مــوج تراکمــی بــه ســرعت مــوج برشــی ( ،)Vp/Vsپواســون و  K/Gبــا تخلخــل مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه
نتیجــه آن نشــاندهنده کاهــش مالیــم ایــن ســه نســبت بــا افزایــش تخلخــل میباشــد.

كلمــات كليــدي :مدولهــای کشســان ،تخلخــل ،نمــودار  ،DSIســازندهای کنــگان و داالن ،ميــدان گازی
پــارس جنوبــي

مقدمه

بررســی تغییــرات پارامترهــای کشســان در اکتشــاف نفــت
و گاز بســیار مهــم اســت .کمیتهایــی ماننــد مــدول
یانــگ ،مــدول حجمــی ،مــدول برشــی و نســبت پواســون
از پارامترهــای مکانیــک ســنگ هســتند کــه بــرای
محاســب ه آنهــا ســرعتهاي امــواج تراکمــی و برشــی و

نمــودار چگالــی (کــه پارامترهــای ضــروری بــرای ارزیابــی

ژئومکانیکــی میباشــند) مــورد نیــاز اســت [ .]1بــا
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي najjarzadeh_hamid@yahoo.co.uk

اســتفاده از ابــزار ( 1 DSIابــزار تصویرگــر صوتــی -برشــی

ت امــواج تراکمــی و برشــی را بــا
دوقطبــی) میتــوان ســرع 
دقــت نســبتاً زیــاد تعییــن کــرد .روابــط همبســتگی بیــن
ســرعتهای امــواج تراکمــی و برشــی بــرای ســازندهای

کنــگان و داالن در میــدان پــارس جنوبــی بــا اســتفاده از
نــگاره  DSIبهدســت آمــده اســت [ .]2نســبت پواســون
یــک ویژگــی مکانیکــی مهــم اســت کــه میتوانــد بــرای

پیشبینــی رفتــار ژئومکانیکــی حیــن حفــاری چاههــا و
فرآیندهــای بازیافــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

1. Dipole Sonic Imager

شماره ،86
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ممكــن اســت نســبت پواســون دینامیکــی ميــزان

تخلخــل ،جنــس کانیهــا ،چگونگــی تمــاس دانههــا بــا

داشــته باشــد [ 3و  .]4هاپکرافــت و همــکاران مقادیــر

و همســانگرد ،ســرعت امــواج تراکمــی و برشــی بــا

قابــل توجهــی بــا نســبت پواســون اســتاتیکی تفــاوت

ناهمســانگردی مــدول یانــگ ،نســبت پواســون و

کمیتهــای دیگــر کشســان را بهطــور کامــل بــرای
طراحــی یــا تجزیــه و تحلیــل ســاختارهای ســیلیکون

توصیــف کردنــد [ .]5مورفــی و همــکاران مــدول حجمــی

نمونــه ســنگهای خشــک ( )K dryو مــدول

برشــی ()G

را بــرای ماسهســنگ کوارتــزی تمیــز (بــدون شــیل)
اندازهگیــری نمــوده و دریافتنــد کــه

نســبت K dry/G

بــرای تخلخلهــای مختلــف ثابــت اســت [ .]6باچــل و

همــکاران کربناتههــا را بــا اســتفاده از ســختی فضــای
منفــذی مدلســازی کردنــد .آنهــا نشــان دادنــد کــه

تغییــرات مــدول حجمــی در مقابــل تخلخــل ،در مــورد

دولومیتهــای بــا تخلخــل کــم حــدود  )K=0/2( 0/2و

بــرای دولومیتهــای بــا تخلخــل حفــرهای حــدود 0/1

مطابقــت دارد [ .]7هامــادا بــا مطالعــه دولومیتهــا،

ســنگ آهکهــا و ماســه ســنگهای اشــباع نشــان
داد کــه میتــوان از نســبت

Vp/Vs

بــرای شناســایی

نــوع ســیال (آب ،نفــت ،گاز) اســتفاده کــرد [ .]8پرایــد
مدولهــای برشــی و حجمــی ماسهســنگ خشــک را
بهعنــوان تابعــی از تخلخــل و پارامتــر تحکیــم ســنگ

ارائــه داد .پارامتــر تحکیــم ســنگ بــه اختــاف فشــار و
درجــه تحکیــم بســتگی دارد [ ]9و بــا افزایــش اختــاف
فشــار و کاهــش تخلخــل ،نســبت ســرعت ( )Vp/Vsکاهــش

مییابــد .مدولهــای کشســان توصیــه شــده توســط

ت مــوج برشــی از
پرایــد روش صحیــح پیشبینــی ســرع 
ســرعت مــوج تراکمــی و تخلخــل را فراهــم میکنــد [.]9
مــدول حجمــی و مــدول برشــی در اختــاف فشــارهای
زیــاد بــا افزایــش تخلخــل کاهــش مییابنــد [.]10

نظریــه تماســی نشــان میدهــد کــه نســبت مــدول
حجمــی بــه مــدول برشــی ســنگ بــه تخلخــل و اختــاف

فشــار وابســته اســت [.]6

مدولهای کشسان و تخلخل

ت امــواج تراکمــی و برشــی بــه ماتریکــس ســنگ،
ســرع 

ل بســتگی دارد .در محیــط کشســان
یکدیگــر و نــوع ســیا 
اســتفاده از روابــط زیــر بــه مدولهــای کشســان مربــوط
میگردنــد:
()1

در رابطــه بــاال

u

جابهجایــی t ،زمــان،

z

مختصــات

فضایــی M ،مــدول کشســان و  ρچگالــی اســت .همچنیــن

ســرعت امــواج تراکمــی و برشــی بــا روابــط  2و  3تعییــن

میشــود:
()2
()3

 Vpو  Vsبهترتیــب ســرعت امــواج تراکمــی و برشــی

برحســب  ،km/sمدولهــای برشــی ( )Gو حجمــی

برحســب

GPa

و چگالــی

()ρ

برحســب

()K

اســت.

g/cm3

پارامترهــای مکانیــک ســنگ ماننــد نســبت پواســون،
مــدول یانــگ ،مــدول حجمــی و مــدول برشــی را میتــوان

بــا اســتفاده از دادههــای چگالــی و ســرعت امــواج تراکمــی

و برشــی محاســبه نمــود.

مــدول برشــی ( )Gبهعنــوان نســبت تنــش برشــی بــه

کرنــش برشــی تعریــف میشــود .بــا حــل معادلــه 3
مــدول برشــی بهصــورت رابطــه زیــر بهدســت میآیــد:

()4

G=ρVs2

بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل نمــودار یــا از

اندازهگیریهــای آزمایشــگاهی میتــوان
تعییــن نمــود.

ρ

و

Vs

را

در اجســام همســانگرد نســبت تنــش هیدروســتاتیک

بــه کرنــش برشــی ،مــدول حجمــی نامیــده میشــود.

اندازهگیریهــای آزمایشــگاهی و تجزیــه و تحلیــل
نمودارهــای چاهپیمایــی از روشهــای محاســبه مــدول
حجمــی میباشــد .بــا توجــه بــه معادلــه  5مــدول
حجمــی ســنگ بهدســت میآیــد:
()5
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اگــر  ρ ،Vpو  Vsحاصــل از تجزیــه و تحلیــل نمودارهــا

تنــش ،اگــر تغییــر شــکل جانبــی بــه انــداز ه تغییــر شــکل

شــده ( ،)Ksatمــدول حجمــی درجــای ســنگ بــا ســیال

پواســون بــرای محاســبه فشــار شــروع شکســتگی ،فشــار

مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد ،مــدول حجمــی محاســبه

پرکننــده منافــذ خواهــد بــود ،امــا اگــر  ρ ،Vpو  Vsاز
اندازهگیریهــای آزمایشــگاهی یــک نمونــه مغــزه
خشــک بهدســت آینــد ،مــدول حجمــی محاســبه شــده

مــدول حجمــی ســنگ خشــک ()Kdry

خواهــد بــود .مدول

حجمــی بــه نــوع ســیال حســاس اســت ،درحالیکــه

مــدول برشــی بــه نــوع ســیال ،وابســته نیســت .ایــن

یــک مفهــوم اساســی بــرای کاربــرد معادلــ ه گشــمن
اســت .گشــمن روابطــی را ارائــه داد کــه مدولهــای
حجمــی و برشــی ســنگ را بــه تخلخــل ،اشــباع ســیاالت

و سنگشناســی مرتبــط میســاخت [ .]11معــادالت

گشــمن بــا اســتفاده از امــواج لــرزهای و صوتــی بــرای
شناســایی ســیال منفــذی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.

مدولهــای حجمــی و برشــی بــر مبنــای نظریــه بیــوت-
گشــمن بــا اســتفاده از ضریــب بیــوت بهصــورت رابطــه
زیــر بیــان میشــوند [ 11و :]12

()6

K=Kma (1-β)+β2 M

()7

(G=G ma (1-β

طولــی باشــد ،نســبت پواســون آن  0/5اســت .نســبت
بســته شــدن شکســتگی و همچنیــن تخمیــن گســترش

شکســتگیهای هیدرولیکــی بــهکار مــیرود .نســبت
پواســون از معادلــه زیــر محاســبه میشــود:
()10

مــدول یانــگ مقاومــت یــک جســم یــا محیــط کشســان
اســت کــه بــرای توصیــف اجســام و محیــط ســنگی کاربرد

دارد .در حالــت تنــش تــک محــوری ،مــدول یانــگ ()E

بهعنــوان نســبتی از تنــش کششــی بــه کرنــش کششــی
تعریــف میشــود .در اجســام همســانگرد ،مــدول یانــگ

بــا اســتفاده از رابطــه زیــر محاســبه میشــود:
()11

(E=2G (1+σ

زمانیکــه جســم تحــت تأثیــر نیروهــای فشــاری یــا

کششــی قــرار میگیــرد ،مــدول یانــگ از تغییــر طــول
جســم تعییــن میشــود .ایــن مــدول اساســا انــدازه
مقاومــت ســنگ میباشــد.

پارامتــر المــه بهعنــوان تراکمناپذیــری تعریــف میشــود

که:

و بــا اســتفاده از رابطــه بیــن مــدول حجمــی ،مــدول

در رابطــه بــاال Kmaا Gma ،و  Kflبهترتیــب مــدول حجمــی

()12

حجمــی ســیال منفــذی میباشــد .لــی معادلــه زیــر را

پارامتــر المــه بــرای اغلــب اجســام مثبــت اســت ،البتــه ایــن

()8

مــدول یانــگ و نســبت پواســون بهصــورت زیــر اســت:

زمینــه ســنگ ،مــدول برشــی زمینــه ســنگ و مــدول

بــرای مــدول برشــی ارائــه نمــود [:]13

در تعییــن ایــن معادلــه ،چنیــن فــرض شــده کــه ســرعت

برشــی و چگالــی بهصــورت زیــر قابــل محاســبه اســت:
(λ=ρ(K-2G/3

پارامتــر میتوانــد منفــی نیــز باشــد .رابطــه پارامتــر المــه بــا

()13

مــوج برشــی از طریــق معادلــه زیــر بــه ســرعت مــوج

تخلخــل يــك عامــل حســاس در تعییــن ســرعت امــواج
اســت و معمــوالً بــا افزايــش آن ســرعت كاهــش مييابــد.

در ایــن رابطــه  αنســبت  Vp/Vsبــرای مــواد زمینــه

پارامترهــاي ديگــري نظيــر دياژنــز ،كانيشناســي ،ســاختار

نســبت پواســون نشــاندهنده افزایــش شــعاع در تــوده

كربناتههــاي نامتراكــم بــه نســبت دانــه بــه خميــره،

تراکمــی وابســته اســت:
()9

ســنگ و  Aضریــب مقیــاس میباشــد.

بــا توجــه بــه کاهــش طــول آن اســت .در جســم تحــت

بــا توجــه بــه اينكــه ســرعت در ســنگهاي كربناتــه بــه
خلــل و فــرج ،نــوع ســيال ،فشــار و دمــا و همچنيــن در
شــكل ،انــدازه و جورشــدگي بســتگي دارد ،پيشبينــي
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تخلخــل صرف ـاً از روي دادههــاي ســرعت مشــكل اســت.

نــگار بهدســت میآیــد .زمــان گــذر مــوج تراکمــی نیــز

تحــت تأثيــر تغييرهــای دياژنتيكــي بــه صــورت مــداوم

شــود .همچنیــن ابــزار  DSIدارای دو فرســتنده دوقطبــی

كانيشناســي و ســاختار خلــل و فــرج رســوبات كربناتــه
تغييــر مییابــد .فرآیندهــای سيمانشــدگي و انحــال،

ســاختار خلــل و فــرج را دگرگــون ميكننــد و باعــث
ايجــاد و يــا كاهــش تخلخــل ميشــوند .یکــی از

روشهــای تخمیــن تخلخــل ،اســتفاده از نمودارهــای چــاه
اســت .نمودارهــای صوتــی ،چگالــی و نوتــرون مقادیــر
تخلخــل ،تخلخــل صوتــی ،تخلخــل چگالــی و تخلخــل

نوتــرون را تعییــن مینماینــد .بــرای رســوبات خشــک
اگــر اختــاف فشــار بزرگتــر از  10 MPaباشــد ،نســبت

هنــگام آشکارســازی اولیــن حرکــت مــوج تعييــن مــي
عمــود برهــم میباشــد کــه بــرای ثبــت امــواج برشــی
اســتفاده میشــود .فرســتنده دوقطبــی میتوانــد زمــان

گــذر امــواج برشــی را در مقایســه بــا فرســتندههای تــک
قطبــی ،بهتــر ثبــت كنــد .عمــق نفــوذ امــواج صوتــی بــا

فاصلــه بیــن گیرندههــا و فرســتندهها تغییــر میکنــد.
ایــن ابــزار در ســازندهای تــراوا خصوصیــات ناحیه آغشــته

بــه گل حفــاری را اندازهگیــری میکنــد [ .]14ســرعت
نمودارگیــری متغیــر بــوده و بســتگی بــه ســرعت موجــی

دارد کــه در طــول نمودارگیــری بهدســت میآیــد .بــا

ســرعت بــه تخلخــل حســاس اســت .نســبت ســرعت
رســوبات ســخت بــا تخلخــل  0/217تقریبـاً برابر رســوبات

دانســتن شــکل مــوج ثبــت شــده ،ابــزار میتوانــد بــا

مرطــوب ،نســبت ســرعت بســتگی بــه تخلخــل دارد .بــر

میدان مورد بررسی

سســت بــا تخلخــل  0/382میباشــد .بــرای رســوبات

ســرعت  3600 ft/hrبــهکار رود.

مبنــای معــادالت  6و  ،7نســبت  Vp/Vsبهصــورت زیــر

میــدان گازی پــارس جنوبــی یکــی از میادیــن جنــوب

()14

شــرقی و  26/5تــا  27درجــه شــمالی ،در حــدود 100

ایــن معادلــه نشــان میدهــد کــه نســبت ســرعت،

قطــر واقــع شــده اســت .ســاختمان زمیــن شناســی

بســتگی بــه تخلخــل بــا مــدول  Mو  βدارد .زیــرا مقــدار

جنوبــی -شــمال قطــر را تشــکیل میدهــد .ناحیــه مــورد

پیشبینــی میشــود:

تابعــی از ضریــب بیــوت در یــک تخلخــل معلــوم اســت و
در معادلــه  14بــرای تخلخــل کمتــر از

تخلخــل بحرانــی ،کوچــک اســت.

ابزار تصویرگر صوتی -برشی دوقطبی ()DSI

نمودارهــای صوتــی دارای انــواع مختلفــی اســت و از

غربــی ایــران اســت کــه در موقعیــت  52تــا  52/5درجــه
کیلومتــری بنــدر عســلویه و  175کیلومتــری ســواحل
میــدان گازی پــارس جنوبــی ،بخــش شــمالی گنبــد پارس
مطالعــه شــامل دو ســوم منابــع نفــت شــناخته شــده و
تقریبــاً یــک ســوم منابــع گاز دنیــا اســت .ســازندهای

کنــگان بــه ســن تریــاس پاییــن و داالن باالیــی بــه ســن

پرمیــن بــاال از مخــازن میــدان گازی پــارس جنوبــی
محســوب میشــوند .مطالعــات انجــام شــده منجــر بــه

انــواع پیشــرفته و پرکابــرد آنهــا میتــوان بــه ابــزار

تقســیم ســازندهای کنــگان -داالن بــه چهــار بخــش

کــه قــادر بــه اندازهگیــری زمــان ســیر امــواج صوتــی

مطالعه موردی

تصویرگــر صوتی-برشــی دوقطبــی ( )DSIاشــاره کــرد

K1

،K2ا  K3و  K4گردیــده اســت.

تراکمــی و برشــی میباشــد .در ابــزار  DSIفرســتندههای

زمانهــای ســیر امــواج تراکمــی و برشــی بــرای تعییــن

(شــکل  .)1فرســتنده تــک قطبــی میتوانــد در بســامدهای

وابســته بــه آنهــا بــهکار میرونــد .ســرعت مــوج برشــی

برشــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .زمــان کنــدی امــواج

امــواج تراکمــی تعییــن کــرد.

تــک قطبــی و دو قطبــی بــا هشــت گیرنــده وجــود دارد

اســتاندارد بــرای تعییــن زمــان کنــدی امــواج تراکمــی و

برشــی ،تراکمــی و اســتونلی در ســازند توســط همبســته

ســرعت امــواج تراکمــی و برشــی در ســازند و پارامترهــای

را میتــوان بــا اســتفاده از روابــط تجربــی ســرعتهای

تأثیر تخلخل بر مدولهای ...

آرايه گيرنده
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جفت گيرنده 8
جفت گيرنده 7
جفت گيرنده 6
جفت گيرنده 5
جفت گيرنده 4
جفت گيرنده 3
جفت گيرنده 2
جفت گيرنده 1
موج خمشي

چاه دست نخورده

جفت فرستنده دو قطبي

محور موج برشي
سازند سريع

جهت ابزار نسبت به سازند
محور ابزار
شکل  -1تصویر ابزار تصویرگر صوتی -برشی دوقطبی ()DSI

البتــه بهتــر اســت روابــط بيــن ســرعتهاي  Vpو

Vs

جنوبــی در محــدوده مخزنــی ســازندهای کنــگان و داالن

بــراي يــک ناحيــه ،بــا توجــه بــه شــرايط خــاص آن

محاســبه شــده اســت .همچنیــن دادههــای چگالــی از

ســرعتهای امــواج تراکمــی و برشــی را بــا دقــت نســبتاً

بــا اســتفاده از ســرعتهای امــواج تراکمــی و برشــی و

در ایــن تحقیــق نســبت  Vp/Vsدر میــدان گازی پــارس

گردیدنــد .مقادیــر مدولهــای کشســان بــرای ســازندهای

ناحيــه بهدســت آيــد .بــا اســتفاده از ابــزار  DSIمیتــوان
باالیــی تعییــن نمــود.

نمــودار چگالــی در ایــن محــدوده بهدســت آمــده اســت.

چگالــی ،مدولهــای کشســان محاســبه و مقایســه

کنــگان و داالن در جــدول  1ارائــه شــده اســت.

جدول  -1مقادیر مدولهای کشسان برای سازندهای کنگان و داالن
سازند

کنگان

داالن

مدول برشی ()G

پارامتر المه ()λ

مدول حجمی ()K

مدول یانگ ()E

نسبت پواسون ()PR

کمیت

()GPa

()GPa

()GPa

()GPa

-

کمینه

14/43

7/55

18/7

16/73

0/13

بیشینه

39/63

60/62

81/68

56/65

0/37

میانگین

28/57

36/13

55/18

40/4

0/27

کمینه

13/17

4/28

19/5

17/06

0/07

بیشینه

36/93

59/13

79

52

0/36

میانگین

25/43

31/2

48/15

35/42

0/27
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مقایســه نمودارهــای تخلخــل و مدولهــای کشســان

بیــن مــدول حجمــی و تخلخــل نمایــش داده شــده

کاهــش مییابنــد ،تخلخــل افزایــش پیــدا میکنــد.

مــدول حجمــی بــا افزایــش تخلخــل کاهــش مییابــد .در

نشــان میدهــد کــه در اعماقــی کــه مدولهــای کشســان
همچنیــن تغییــرات نمودارهــای نســبت  ،Vp/Vsنســبت
پواســون و نســبت  K/Gبــا نمــودار تخلخــل مقایســه

اســت .در ایــن شــکل مشــاهده میشــود کــه مقادیــر

شــکل 3نیــز کاهــش مقادیــر مــدول برشــی بــا افزایــش
تخلخــل نشــان داده شــده اســت.

گردیدنــد کــه نتیجــه آن ،کاهــش نســبتهای ،Vp/Vs

مطابــق شــکلهای  4و  ،5مــدول یانــگ و پارامتــر

در ایــن مطالعــه رابطــه بیــن مدولهــای کشســان و

شــکلهای  2تــا  5نتیجــه میشــود کــه مــدول حجمــی

و داالن مــورد بررســی قــرار گرفــت .در شــکل  2رابطــه

همبســتگی را بــا تخلخــل دارنــد.

پواســون و  K/Gبــا افزایــش میــزان تخلخــل میباشــد.

تخلخــل بــا اســتفاده از نمودارهــا در ســازندهای کنــگان

المــه بــا افزایــش تخلخــل کاهــش مییابنــد .از مقایســه

و مــدول برشــی بــه ترتیــب بیشــترین و کمتریــن

مدول حجمی ()GPa

مدول حجمی ()GPa
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شکل  -2نمودارهای مدول حجمی -تخلخل برای سازندهای الف) کنگان و ب) داالن در میدان گازی پارس جنوبی

مدول برشی ()GPa
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شکل  -3نمودارهای مدول برشی -تخلخل برای سازندهای الف) کنگان و ب) داالن در میدان گازی پارس جنوبی

مدول برشی ()GPa

90
ب
80
70
60
50
40
30
20
10
00/00 0/05 0/10 0/15 0/20 0/25 0/30
تخلخل ()%
CC:0/785003
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مدول یانگ ()GPa

مدول یانگ ()GPa

90
90
الف
ب
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
00/00 0/05 0/10 0/15 0/20 0/25 0/30
00/00 0/05 0/10 0/15 0/20 0/25 0/30
تخلخل ()%
تخلخل ()%
CC:0/8784460
CC:0/864444
شکل  -4نمودارهای مدول یانگ -تخلخل برای سازندهای الف) کنگان و ب) داالن در میدان گازی پارس جنوبی

پارامتر المه ()GPa

در شــکل  6رابطــه بیــن نســبتهای پواســون،

Vp/Vs

پارامتر المه ()GPa

90
90
ب
الف
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
00/00 0/05 0/10 0/15 0/20 0/25 0/30
00/00 0/05 0/10 0/15 0/20 0/25 0/30
تخلخل ()%
تخلخل ()%
CC:0/898858
CC:0/863135
شکل  -5نمودارهای مدول المه -تخلخل برای سازندهای الف) کنگان و ب) داالن در میدان گازی پارس جنوبی

( )Eو نســبت  K/Gبرحســب عمــق بــرای ســازند کنــگان

و  K/Gبــا تخلخــل بــرای ســازندهای کنــگان و داالن بــا

رســم شــدهاند .در ایــن شــکل ،در محدودههــای عمقــی

در ایــن شــکل نشــان داده شــده ،بــا افزایــش تخلخــل

باالیــی دارد .در ایــن نواحــی عمقــی ،مقادیــر مدولهــای

اســتفاده از نمودارهــا بررســی گردیدنــد .همانطــور کــه
نســبتهای پواســون Vp/Vs ،و  K/Gبــا شــیب بســیار

کمــی کاهــش مییابنــد.

در شــکل  7نمودارهــای

 2800تــا  2820 mو  2900تــا  ،2908 mتخلخــل مقــدار
کشســان کاهــش یافتــه اســت.

بــرای ســازند داالن ،نمودارهــای  ،Vp ،Vs ،Vp/Vsنســبت

نســبت

پواســون ،چگالــی و نمــودار تخلخــل برحســب عمــق

ســازند کنــگان نشــان داده شــده اســت .همانگونــه

در ایــن شــکل (داخــل کادر) مشــخص شــده اســت ،در

،Vp ،Vs ،Vp/Vs

پواســون ،چگالــی و نمــودار تخلخــل برحســب عمــق بــرای
کــه در ایــن شــکل (داخــل کادر) مشــخص شــده ،در
محدودههــای عمقــی  2800تــا  2820 mو  2900تــا

 2908 mافزایــش تخلخــل بــه همــراه کاهــش ســرعت
امــواج  Pو  ،Sنســبت  ،Vp/Vsنســبت پواســون و چگالــی
روی میدهــد .در شــکل  8نمودارهــای پارامتــر المــه (،)λ

مــدول برشــی ( ،)Gمــدول حجمــی ( ،)Kمــدول یانــگ

در شــکل  9نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه
محدودههــای عمقــی  2920تــا  2935 mو  3060تــا

 3100 mمقــدار تخلخــل زیــاد اســت .در ایــن نواحــی

کاهــش  ،Vp ،Vs ،Vp/Vsنســبت پواســون و چگالــی بــه
وضــوح مشــاهده میگــردد .در شــکل  10نمودارهــای
مدولهــای  λ ،G ،K ،Eو نســبت  K/Gبرحســب عمــق

بــرای ســازند داالن رســم شــده اســت.
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نسبت مدول حجمی به
مدول برشی

نسبت سرعت موج تراکمی
به سرعت موج برشی

2/4
ب
2/2
2/0
1/8
1/6
1/4
1/2
0/0
0/00 0/05 0/10 0/15 0/20 0/25 0/30
تخلخل (کسری از )1
CC:0/447242

نسبت سرعت موج تراکمی
به سرعت موج برشی

الف
2/4
2/2
2/0
1/8
1/6
1/4
1/2
0/0
0/00 0/05 0/10 0/15 0/20 0/25 0/30
تخلخل (کسری از )1
CC:0/554859

0/4
ب
3/5
3/0
2/5
2/0
1/5
1/0
0/5
0/0
0/00 0/05 0/10 0/15 0/20 0/25
تخلخل (کسری از )1
CC:0/448297

نسبت مدول حجمی به
مدول برشی

0/4
الف
3/5
3/0
2/5
2/0
1/5
1/0
0/5
0/00/00 0/05 0/10 0/15 0/20 0/25
تخلخل (کسری از )1
CC:0/537093

1395-1

نسبت پواسون

نسبت پواسون

0/40
0/40
ب
الف
0/35
0/35
0/30
0/30
0/25
0/25
0/20
0/20
0/15
0/15
0/10
0/10
0/05
0/05
0/00
0/00
0/00 0/05 0/10 0/15 0/20 0/25
0/00 0/05 0/10 0/15 0/20 0/25
تخلخل (کسری از )1
تخلخل (کسری از )1
CC:0/618777
CC:0/445636
شکل  -6نمودارهای  K/Gبرحسب تخلخل Vp/Vs ،برحسب تخلخل و نسبت پواسون برحسب تخلخل برای سازندهای الف) کنگان و ب)
داالن در میدان گازی پارس جنوبی
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چگالی

عمق ()m

و
ه
د
ج
ب
الف
شکل  -7نمودارهای چاه در سازند کنگان( :الف) تخلخل نوترون( ،ب) نسبت پواسون( ،ج) ( ،Vp/Vsد) ( ،Vsه)  Vpو (و) چگالی برحسب عمق

عمق ()m

و

ه
د
ج
ب
الف
شکل  -8نمودارهای مدول کشسان در سازند کنگان( :الف) تخلخل( ،ب) ( ،K/Gج) ( ،λد) ( ،Gه)  Kو (و)  Eبرحسب عمق
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چگالی

عمق ()m

و
ه
د
ج
ب
الف
شکل  -9نمودارهای چاه در سازند داالن( :الف) تخلخل نوترون( ،ب) نسبت پواسون( ،ج) ( ،Vp/Vsد)  Vsو (ه)  Vpو (و) چگالی برحسب عمق

و

ه
د
ج
ب
الف
شکل  -10نمودارهای مدول کشسان در سازند داالن( :الف) تخلخل( ،ب) ( ،K/Gج) ( ،λد) ( ،Gه)  Kو (و)  Eبرحسب عمق
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در ایــن شــکل ،در اعمــاق  2920تــا  2935 mو  3060تــا

افزایــش تخلخــل ،ایــن نســبتها کاهــش مییابنــد.

بــاال اســت و در ایــن نواحــی کاهــش مدولهــای کشســان

بــه مراتــب بیشــتر از مــدول برشــی اســت.

( 3100 mدر کادر مشــخص شــده اســت) ،مقــدار تخلخــل
روی داده اســت.

 -5در نواحــی متخلخــل ،میــزان کاهــش مــدول حجمــی

 -6بــا بررســی نمودارهــا و مدولهــای کشســان برحســب

عمــق مشــخص گردیــد کــه در نواحــی عمقــی مخــزن،
مدولهــای کشســان کاهــش و تخلخــل افزایــش یافتــه

نتيجهگيري

نتايــج بهدســت آمــده در ایــن تحقیــق بــه اختصــار
عبارتنــد از:

 -1مدولهــای کشســان در نواحــی گازی بــا اســتفاده از
دادههــای  DSIبــا دقــت باالیــی قابــل محاســبه ميباشــند.

 -2بــا بررســیهای انجــام شــده مشــخص گردیــد کــه

بــا افزایــش تخلخــل ،مدولهــای کشســان کاهــش قابــل
مالحظــهای از خــود نشــان میدهنــد.

اســت.

عالئم و نشانهها

 :ρچگالی سازند

 :Vpسرعت موج تراکمی
 :Vsسرعت موج برشی

 :Kمدول حجمی

 -3بــا مقایســه روابــط بیــن مدولهــای کشســان و

 :Gمدول برشی

همبســتگی و مــدول برشــی کمتریــن همبســتگی را بــا

 :λپارامتر المه

تخلخــل مشــخص شــد کــه مــدول حجمــی بیشــترین
تخلخــل دارد.

 -4بــا بررســی روابــط بیــن نســبتهای پواســون،

()g/cc

 :Eمدول یانگ

()km/s

()km/s

()GPa

()GPa
()GPa

()GPa

 :σنسبت پواسون (بدون بعد)

 Vp/Vsو  K/Gبــا تخلخــل مشــخص گردیــد کــه بــا
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