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 رانیجنوب غرب ا نیادیاز م یکیسنگ مخزن بنگستان در  کیمکان یپارامترها نیتخم
 

 2؛ مسعود نعمت الهی1شهرزاد سید سجادی

 چكيده

 ،یسازند دذراتیچاه و تول یداریگل، ناپا یرغم وجود مشکالت فراوان مانند هرزرو یعل رانیا یدروکربنیه نیادیدر م
سنگ به  یکیمکان یپارامترها نیتخم یبرا یشگاهیآزما یقرار نگرفته است.تستها یمورد توجه جد یکیمطالعات ژئومکان

 یهیشود. بد یدر اکثر چاهها رانده نم DSIمانند نمودار  یسرعت موج برش یریاندازه گ یشوند و نمودارها یندرت انجام م
امر مطالعات  نیموجود است که هم یمخزن یسازندها یکیدر مورد خواص ژئومکان یزیاطالعات ناچ یطیشرا نیاست در چن

 ،یطین شرایسنگ در چن یکیمکان یپارامترها نیتخم یسازد. برا یرا دشوار م یکیسنگ و ساخت مدل ژئومکان کیمکان
مورد  یموجود در کتب و مقاالت است. روابط تجرب یکیژئومکان یرو استفاده از روابط تجرب شیپ یمقدمات یاز راهها یکی

 افتنیموضوع  نیمورد نظر داشته باشند و هم یسازندها یکیو مکان یسنگ شناس طیتطابق الزم را با شرا دیاستفاده با
 یمطالعه، پس از انجام بررس نیفراوان دارد.در ا قاتیبه دقت و تحق ازیسازد که ن یدشوار م یمناسب را امر یروابط تجرب

استفاده شده است، روابط  هیهمسا یکشورها نیادیاز م یکیانجام گرفته در  یشگاهیآزما یتست ها جیفراوان، از نتا یها
مخزن بنگستان )در  یکیژئومکان یرامترهارانده شده در چاه،پا یشوند و با کمک نمودارها یساخته م ازیمورد ن یکیژئومکان

 شوند. یزده م نی(تخمرانیجنوب غرب ا نیادیاز م یکی

 مدلسازی ژئومكانيكی، پارامترهای ژئومكانيكی استاتيكی، پارامترهای ژئومكانيكی دیناميک، مدول یانگ ها:واژهكليد

 مقدمه -1

در  یادیز یمطرح شده و پروژه ها ایمختلف صنعت نفت دن یدر بخشها شیپ یسنگ از دهه ها کیکاربرد مکان
تنش و مقاومت سنگ بر رفتار  رینفت با تاث یسنگ در مهندس کیاست. مکان دهیگرد فیارتباط با آن تعر
در صنعت  ژهیبه و نهیو هز ماندر ز ییتواند باعث صرفه جو یکند و توجه به آن م یم فایا یدیسازندها، نقش کل

 یبه رغم ثبت مشکالت رانیا ینفت نیادیماز  یاری.در بس. از مخازن شود ییموجب بهره افزا زیشده و ن یحفار
قابل  یسنگ کیمکان شاتیگل و... آزما یهرزرو ،یذرات سازند دیتول ،یلوله جدار یچاه، مچالگ یداریناپا رینظ

 یبرا شتریامر لزوم تالش ب نیاست و هم دهینگرد هیباره ته نیدر ا یاتبانک اطالع چیو ه انجام نشده یتوجه
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 masoud.nematollahi@yahoo.com، شرکت پاالیش نفت آبادان، کارشناس پژوهش: دومنویسنده 2
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موفق در  یاستراتژ کیبه  یابیدست طیاز شرا یکیرساند. یرا به اثبات م رانیدر ا کیژئومکانگسترش کاربرد علم 

 طالعاتم ریو اساس سا هیپا یکیمخزن است. مدل ژئومکان یکیژئومکان یتوسعه مخزن، انجام مطالعات و مدلساز
باشد.با  یماسه م دیتول تیریو مد یکیدرولیشکست ه اتیچاه، عمل وارهید یداریزپایاز جمله آنال یکیژئومکان

 نیزد. به هم نیرا تخم یحفار یبرا منیتوان پنجره وزن گل ا یم ران،یا یدر چاهها یکیداشتن مدل ژئومکان
نفت  یباالدست عیمختلف صنا یبخش ها ی نامهدر بر تیاولو کیبه عنوان  دیبا یکیساخت مدل ژئومکان ل،یدل

 .ردیکشورمان قرار گ

 یمدول بالک، مدول برش انگ،یسنگ )مدول  کیاالست یمخزن شامل مدول ها یکیمدل جامع ژئومکان کی
اصطکاک  هیو زاو یتک محوره، مقاومت کشش یسنگ )مقاومت فشار یمقاومت یو نسبت پواسن(، پارامترها

دشوار  شهیهم یاطالعات کامل نیبه چن یابیشود. دست یم یبرجا و فشار منفذ یتنشها تیسنگ(، وضع یداخل
 وجود دارد. تیعدم قطع ،یکیمختلف مدل ژئومکان ینکته الزم است که همواره در اجزا نیه به ااست و توج

 تخمين پارامترهای مكانيكی سنگ مخزن بنگستان  -2

و نیز فقدان اطالعاتی نظیر آزمایش  DSIدر ایران به دلیل کمبود اطالعات آزمایشگاهی و عدم راندن نمودار 
برای مخزن  و با عدم قطعیت همراه است. بوده بسیار مشکل ژئومکانیکی، ساخت مدل در اکثر چاههانشت 

در یکی از چاهها موجود است ولی اطالعات آزمایشگاهی  DSIبنگستان در میدان مورد نظر، اطالعات نمودار 
چندانی از خواص مکانیکی سنگ در دسترس نیست. بنابراین برای تخمین پارامترهای مکانیکی سنگ در چنین 

ی، یکی از راههای مقدماتی پیش رو استفاده از روابط تجربی ژئومکانیکی موجود در کتب و مقاالت برای شرایط
الزم به ذکر است که پیدا کردن روابطی که با شرایط سنگ شناسی و [1]محاسبه پارامترهای مورد نیاز است. 

بولی به همراه داشته باشند کار دشواری مکانیکی سازندها و میادین موردنظر تطابق الزم را داشته و نتایج قابل ق
 است ونیاز به بررسی های فراوان دارد.

در این مطالعه، به دلیل کمبود اطالعات آزمایشگاهی برای ساخت روابط تجربی ژئومکانیکی مورد نیاز 
قات درتخمین پارامترهای مکانیکی سنگ مخزن بنگستان، عالوه بر اطالعات موجود از خود میدان، پس از تحقی

فراوان، از اطالعات موجود در مطالعه پایداری چاه در سازندی با شرایط تقریبا مشابه در یکی از کشورهای 
 [2]همسایه استفاده شد)روابط تجربی برای تخمین مدول یانگ استاتیک و مقاومت فشاری تک محوره(.

ب میدان مورد نظر استفاده برای تخمین پارامترهای مکانیکی سنگ، از داده های نموداری در چاه منتخ 
شد. این چاه یک چاه عمودی بوده و اطالعات در دسترس شامل نمودار چگالی، نمودار اشعه ی گاما، نمودارهای 

 سرعت موج فشاری و برشی، نمودار تخلخل نوترون و مقاومت و نمودارهای کالیپر می باشد. 

 به منظور تخمين پارامترهای ژئومكانيكی سازند IPاستفاده از نرم افزار  -2-1

که IP(Interactive Petrophysics)برای ارزیابی و نمایش پارامترهای ژئومکانیکی در این مطالعه از نرم افزار 
اساسا یک نرم افزار پتروفیزیکی می باشد، استفاده شده است. در این نرم افزار اطالعات ورودی، نمودارهای رانده 

 چاه هستند که شامل نمودارهای صوتی، چگالی، نوترون، کالیپر و ... می باشد. شده در 
با استفاده از معادله هایی که به آن معرفی می شود، مقادیر پارامترهای موردنظر که شامل مدول  IPنرم افزار

پارامترها را  های االستیک سنگ وخواص مقاومتی سازندمی باشد را محاسبه کرده و پروفایل پیوسته ای از این
نسبت به عمق ارائه می دهد. همچنین برای هر پارامتر، می توان مقدار میانگین را در بازه عمقی مورد مطالعه در 

 چاه به دست آورد. 
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 روش محاسبه پارامترهای االستيک دیناميكی سنگ  -2-2

ودارهای اشعه گاما، اطالعات اولیه ی مورد نیاز برای محاسبه پارامترهای مکانیکی مخزن بنگستان شامل نم
(. پس از وارد کردن اطالعات (1) چگالی، تخلخل و نمودارهای صوتی موج فشاری و برشی می شود )شکل

ورودی در قدم اول باید پروفایل خواص االستیک دینامیک سنگ در عمق را به دست آورد. به این منظور، فرمول 
 نرم افزار معرفی می شوند. های موجود برای محاسبه ی پارامترهای االستیک سنگ به 

 

  
 . نمودارهای رانده شده در چاه منتخب، اطالعات ورودی برای تخمين پارامترهای مكانيكی سنگ)1(شكل 

 
مدول یانگ دینامیک و نسبت پواسن با استفاده از اطالعات نمودار چگالی و نمودارهای زمان عبور امواج 
صوتی محاسبه شده و دیگر مدول های االستیک )مدول برشی و مدول بالک( با داشتن مقادیر مدول یانگ و 

یک سنگ مورد استفاده قرار برای محاسبه مدول های االست (4)تا  (1)نسبت پواسن به دست می آیند. روابط 
 [:1می گیرند ]

   

 
 

   
       

      
  

   
     

  (1)  

   

 
 
    

      
  

   
     

  (2)  
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 (3)  

   
  

       
 (4)  

  

 روش تخمين پارامترهای االستيک استاتيكی سنگ -2-3

سنگ  باید از روابط ریاضی که در برای ساخت پروفایل پیوسته ای از مدول های االستیک استاتیکی 
آزمایشگاه بین مدول های االستیک استاتیک و دیگر پارامترهای موجود به دست می آید، استفاده کرد. اگر این 
اطالعات در دسترس نباشد بایستی از روابط تجربی موجود در کتب و مقاالت استفاده کرد که با عدم قطعیت 

 همراه خواهد بود.

یر به دست آمده برای مدول یانگ استاتيک و دیناميک در آزمایشگاه، مربوط به سازندی در یكی از كشورهای . مقاد)1(جدول 

 [2همسایه ]

Edyn(GPa) Es(GPa) 

7/55  3/34  

5/55  3/45  

2/74  7/44  

1/75  4/52  

در مخزن بنگستان اطالعات آزمایشگاهی در دسترس نبود و  (Es)برای تخمین مقدار مدول یانگ استاتیک 
به همین دلیل، این پارامتر با استفاده از اطالعات ژئومکانیکی موجود در مطالعه آنالیز پایداری سازندی با شرایط 

( مقادیری که در آزمایشگاه برای 1تقریبأ مشابه در یکی از کشورهای همسایه، تخمین زده می شود. در جدول )
مدول یانگ دینامیک و استاتیک در سازند مورد نظر به دست آمده، نشان داده شده است. از این مقادیر می توان 

، ((1)در ساخت یک رابطه تجربی برای به دست آوردن مدول یانگ استاتیک از دینامیک استفاده کرد )جدول 
 (. (2)شکل

 
 دیناميک و استاتيک. ساخت نمودار ارتباط تجربی بين مدول یانگ )2(شكل 

دیگر مدول های االستیک استاتیکی سنگ )مدول برشی و مدول بالک استاتیک( نیز با داشتن مقدار مدول 
 [:1، محاسبه می شوند] (5)و  (5)یانگ استاتیک و توسط معادالت 
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(5)  

   
  

       
     

 

(5)  

 

 
 مخزن بنگستان در چاه منتخب. پروفایل خواص االستيک سنگ )3(شكل 

نشان داده شده اند. همچنین  (3)پروفایل های پارامترهای االستیک سنگ در بازه مورد نظر از چاه، در شکل 
 آورده شده است. (2)مقدار میانگین پارامترهای االستیک سنگ مخزن بنگستان برای این چاه در جدول 

 سنگ مخزن بنگستان در چاه منتخب. مقدار ميانگين پارامترهای االستيک )2(جدول 

 مقدار ميانگين پارامتر مكانيكی سنگ
 106psi) ) 45/4*مدول یانگ دینامیک
 106psi) ) 42/2*مدول یانگ استاتیک

 106psi) ) 25/3*مدول بالک دینامیک
 106psi) ) 24/2*مدول بالک استاتیک

 3/4 نسبت پواسن
 106psi) ) 57/1*مدول برشی دینامیک

 106psi) ) 44/1*برشی استاتیکمدول 

 روش محاسبه پارامترهای مقاومتی سنگ -2-4

در مرحله بعدی باید پروفایل مربوط به خواص مقاومتی سنگ را در بازه ی عمقی مورد نظر به دست آورد. 
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پارامترهای مقاومتی سنگ شامل مقاومت فشاری تک محوره، مقاومت کششی و زاویه اصطکاک داخلی سنگ می 
باشند. برای به دست آوردن پروفایل پیوسته ای از مقاومت فشاری تک محوره در عمق نیز باید از یک رابطه ی 

سم اطالعات آزمایشگاهی مربوط به تجربی به دست آمده از آزمایشگاه استفاده کرد. این رابطه می تواند از ر
در مقابل تخلخل یا مدول یانگ استاتیک ایجاد شده باشد. اگر این اطالعات در دسترس نباشند،  UCSمقادیر 

 باید از روابط تجربی موجود در کتب و مقاالت استفاده کرد. 
با استفاده از در مورد مخزن بنگستان بدلیل عدم وجود اطالعات آزمایشگاهی، خواص مقاومتی سنگ 

اطالعات آزمایشگاهی ژئومکانیکی موجود در مطالعه آنالیز پایداری سازندی با شرایط زمین شناسی تقریبا مشابه 
(. با استفاده از مقادیری که برای پارامترهای (3)در یکی از کشورهای همسایه، تخمین زده می شوند )جدول

آزمایشگاه برای سازند مذکور به دست آمده است، می توان مدول یانگ استاتیک و مقاومت فشاری تک محوره در 
در مخزن بنگستان استفاده کرد.  UCSیک رابطه تجربی بین این دو پارامتر ایجاد کرد و از آن برای تخمین 

 به دست می آید. (4)مطابق شکل  UCSنمودار و رابطه تجربی بین مدول یانگ استاتیک و مقادیر

 [2در سازندی در یكی از كشورهای همسایه ] UCS شگاهی مربوط به مدول یانگ استاتيک و . داده های آزمای)3(جدول 

Es(GPa) UCS(MPa) 

3/34  1/53  
3/45  7/54  
7/44  5/55  
4/52  7/74  

 

 
 . نمودار و معادله ی تجربی به دست آمده برای مقاومت فشاری تک محوره در مقابل مدول یانگ استاتيک )4(شكل

 
زاویه اصطکاک داخلی سنگ از یک رابطه تجربی متداول در مکانیک سنگ که برای ماسه برای محاسبه 

 [.3( به دست آمده است، استفاده می شود](7))معادله 1سنگها و کربناتها به کار می رود و توسط پالمب
                                                 

 (7     )  
د در این معادله، مقدار تخلخل خوانده شده توسط نمودار نوترون و همچنین حجم شیل می متغیرهای موجو

                                                       
1Plumb 
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 [1بدست می آید:] (4)و طبق رابطه  (SGR)باشند. حجم شیل نیز با استفاده از نمودار اشعه گاما 

        
        

            
(4     )                                                                                 

برابر با حداکثر مقدار اشعه گاما می  GRmaxبرابر با حداقل مقدار اشعه گاما و  GRminدر این معادله 
 باشد. 

مقاومت کششی سنگ نیز بر اساس نوع سازند از 
   

  
تا  

   

 
رای سازندهای کربناته تغییر پذیر است که ب 

 [:4( ](4)شکافدار مانند مخزن بنگستان از کمترین مقدار استفاده می شود )معادله 

    
   

  
(4                                 )                                                                             

 نشان داده شده اند.( 5)پروفایل خواص مقاومتی سنگ مخزن بنگستان در چاه مورد مطالعه در شکل 

 
 . نمودارهای به دست آمده برای خواص مقاومتی سنگ مخزن بنگستان در چاه منتخب)5(شكل 

 

دهد،  از آنجایی که زاویه اصطکاک داخلی سنگ میزان ارتباط و همبستگی بین دانه ها در سنگ را نشان می
مقدار  (4)با زیاد شدن شیل در نمودار، مقدار زاویه اصطکاک داخلی سنگ کمتر شده و بالعکس. در جدول

 میانگین پارامترهای مقاومتی سنگ در مخزن بنگستان آورده شده است.

 مقدار ميانگين پارامترهای مقاومتی سنگ مخزن بنگستان در چاه منتخب :)4(جدول 

 مقدار ميانگين پارامتر مكانيكی سنگ

 4544 (psi)مقاومت فشاری تک محوره

 3/347 (psi)مقاومت کششی

 43/24 (deg)زاویه اصطکاک داخلی 



 اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت ........................................................................................................ ..................................454 
 

در مرحله ی بعدی با داشتن پارامترهای مکانیکی سنگ و فشار منفذی در سازند می توان تنش های برجا 
، فروپاشی 1حالت ناپایداری شامل ریزش چاهدر منطقه را محاسبه نمود و در نهایت وزن و فشار گل در چهار 

را تخمین زد و بدین ترتیب از ناپایداری چاه و هرزروی  4و ایجاد شکست کششی 3، هرزروی سیال حفاری2چاه
 سیال حفاری در سازند پیشگیری کرد.

 نتيجه گيری  -3

به دست آوردن پارامترهای مکانیکی سنگ برای ساخت مدل ژئومکانیکی مخزن از اهمیت زیادی برخوردار 
است. با داشتن پارامترهای ژئومکانیکی به همراه اطالعات فشار سازندی می توان مقادیر تنش های برجا در 

ریزش چاه، فروپاشی چاه،  سازند را تخمین زد و در نهایت وزن و فشار گل در چهار حالت ناپایداری شامل
هرزروی سیال حفاری و ایجاد شکست کششی را تخمین زد و بدین ترتیب از ناپایداری چاه و هرزروی سیال 

به عنوان یکی از اطالعات ضروری برای DSI حفاری در سازند پیشگیری کرد. در این مطالعه، وجود نمودار 
 دان، ، امکان انجام این امر را میسر می نماید. تخمین پارامترهای ژئومکانیکیدر یکی از چاههای می

در این مطالعه به منظور تخمین پارامترهای ژئومکانیکی مخزن بنگستان، به دلیل عدم وجود اطالعات 
آزمایشگاهی، پس از انجام تحقیقات فراوان برای یافتن رابطه ی تجربی مناسب،از اطالعات مکانیک سنگ موجود 

ی از کشورهای همسایه استفاده شد.با به دست آوردن روابط تجربی مورد نیاز از در مطالعه سازندی در یک
اطالعات آزمایشگاهی، پروفایل خواص االستیک و مقاومتی سنگ مخزن بنگستان در این چاه نسبت به عمق به 

 دست آمد و مقدار میانگین برای هر یک از پارامترهای مورد نظر تعیین شد.
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ABSTRACT 

Despite problems such as mud loss, wellbore instability and sand production, 
geomechanical studies have not been carried out to a sufficient degree in Iran. Few 
laboratory tests have been doing to determine geomechanical parameters and wireline logs 
which measure shear wave velocity don’t run in most of the wells. So in this situation, there 
is a little geomechanical information to construction geomechanical models. Therefore, one 
of the primary solutions for solving this problem is to use experimental equations which 
exist in books and articles. Experimental equations must have required correlations with 
lithological & mechanical conditions of selected formations. In this study, after a lot of 
researches the result of a laboratory test which carried out in one of the neighboring country 
is used for construction of required equations and then by use of wireline logs in one of the 
wells in south west of Iran, geomechanical parameters of Bangestan reservoir are 
determined.  
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