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 چکیدٌ
ّا ّغتٌذ.  عٌگ یٍ هقاٍهت یکیدر تِ دعت آٍردى خَاؿ هکاً سایهَرد ً یپاراهتزّا يیعٌگْا اٍل یکیهکاً یهذٍلْا

 يییتع ي،یسه یکیهکاً یّا یعاس چاُ، هذل َارُید یذاریپا لیهخاسى اس جولِ تحل یکیّا در هطالعات صئَهکاً هذٍل يیا

 دارًذ ٍ دقت در یٍ ... ًقؼ اعاع یکیذرٍلیؽکاف ّ اتیعول یًؾغت هخاسى، طزاح یتزرع ،یحفار ٌِیتْ زیهغ

در تِ دعت آٍردى  یؾگاّیهطالعات آسها یتاال یّا ٌِیّش لیهْن اعت. تِ دل اریتغ جیؽذى ًتا تز قیّا در دق آى يییتع

 دراتشار  يیتز یخَاؿ تزخَردارًذ. اصل يیا يییدر تع یؾتزیت تیاس اٍلَ ییوایچاُ پ یّا عٌگ، دادُ یکیخَاؿ هکاً

. ٌذیآ یتِ دعت ه ییوایچاُ پ یّا ّغتٌذ کِ اس ًگارُ یصَت یّا هَج یّا عٌگ، دادُ یکیهکاً یّا هذٍل يییتع

تِ دعت آٍردى خَاؿ  یّا اعتخزاج ؽذُ ٍ تزا ًگارُ يیّغتٌذ کِ اس ا ییّا دادُ ،یٍ اهَاج تزؽ یعزعت اهَاج طَل

ادگاى آس ذاىیه 66چاُ ؽوارُ  ییوایچاُ پ یّا اس دادُ دُهقالِ تا اعتفا يی. در اؽًَذ یعٌگ تکار تزدُ ه یکیهکاً

 عٌگ هخشى آى تِ دعت آهذُ اعت. یکیهکاً یّا هذٍل ،یجٌَت

 .ییمایپ چاٌ یَا (،دادٌاوگی)تٍیسیپًاسًن، مديل االست بیسىگ، ضز یکیمکاو یَا مديل کلمات کلیدی:

 

 مقدمٍ -1
هکاًیکی تِ دعت آٍردى ٍیضگی ّای ] 3[هطالعات صئَهکاًیک تخؼ هْوی اس هطالعات هخاسى ًفت ٍ گاس را ؽاهل هیؾًَذ.

عٌگ ًقؾی اعاعی در هزاحل هختلف هطالعات هخاسى اس جولِ اکتؾاف، حفاری، تَلیذ ٍ تَععِ آى ّا دارد. رٍػ ّای تِ 

دعت آٍردى ایي ٍیضگی ّا تِ دٍ دعتِ هغتقین ٍ غیز هغتقین تقغین هی ؽًَذ. در رٍػ هغتقین اعتفادُ اس هغشُ ّا ٍ ًوًَِ 

سیادی را در تعییي ایي ٍیضگی ّا فزاّن هی کٌذ. اها هحذٍدیت ّایی ًظیز عذم  ّای ٍاقعی ٍ هطالعات آسهایؾگاّی دقت

دعتزعی تِ ًوًَِ، ّشیٌِ تز تَدى ٍ ٍقت گیز تَدى هطالعات آسهایؾگاّی، اعتفادُ اس رٍػ ّای غیز هغتقین را عَدهٌذ تز هی 

لیثزُ کزدى ًتایج ًْایی، دقت تیؾتزی را تِ تقین ٍ غیزهغتقین جْت کاغتِ طَر کلی اعتفادُ ّوشهاى اس اطالعات هعاسد. اها 

 ] 8[ّوزاُ خَاّذ داؽت.

در هطالعات صئَهکاًیکی ] 7[ّای هکاًیکی عٌگ ّغتٌذ.هذٍل یاًگ، ضزیة پَاعَى، هذٍل تزؽی ٍ ... اس جولِ پاراهتز 

ی ًؾغت هخاسًف طزاحی هخاسى اس جولِ تحلیل پایذاری دیَارُ چاُ، هذلغاسی ّای هکاًیکی، تعییي هغیز تْیٌِ حفاری، تزرع

 ]3[عولیات ؽکاف ّیذرٍلیکی ٍ ... ًقؼ اعاعی دارًذ.



 

ّای هکاًیکی تا اعتفادُ اس عزعت اهَاج صَتی، رایج تزیي رٍػ ارسیاتی هقاٍهت هکاًیکی عاسًذ ّای  تعییي هذٍل

ای ٍاقعی ّ سیزسهیٌی در صٌعت ًفت اعت اها ایي رٍػ ًیاسهٌذ تصحیح دادُ ّا تِ هٌظَر تِ دعت آٍردى هذٍل

 ]3[اغلة تِ دلیل هحذٍدیت ّای عولیاتی ٍ ّشیٌِ، عزعت هَج تزؽی در ّوِ ی چاُ ّا هَجَد ًوی تاؽذ. ]1[ّاعت. عٌگ

در ایي هقالِ تا اعتفادُ اس . ]6[ در ایي صَرت هی تَاى ًغثت عزعت هَج تزعی تِ هَج طَلی را اس رٍاتط تجزتی تِ دعت آٍرد

ّای هکاًیکی عٌگ هخشى هیذاى آسادگاى جٌَتی حاعثِ ؽذُ  عثِ عزعت هَج تزؽی، هذٍلّای چاُ پیوایی ٍ پظ اس هحا دادُ

 اعت.

 

 سىگ یکیمکاو یَا مديل -2
ّای هکاًیکی عٌگ هاًٌذ هذٍل یاًگ، ًغثت پَاعَى، ضزیة الهِ ٍ ... تعزیف ؽذُ عپظ  در ایي قغوت اتتذا هذٍل

 ی چاُ پیوایی آٍردُ ؽذُ اعت.ّا ّا اس دادُ هعادالت السم جْت تِ دعت آٍردى ایي هذٍل

ّای االعتیغیتِ اعت کِ هعیار اًذاسُ گیزی اعتحکام تِ حغاب هی آیذٍ راتطِ ی هیاى تٌؼ ٍ  هذٍل یاًگ یکی اس هذٍل

هذٍل االعتیغیتِ تزای تعییي هقاٍهت عاسًذ ٍ تٌؼ ّای درجای سهیي تِ کزًؼ ّای تِ ٍجَد آهذُ در جغن را ًؾاى هیذّذ. 

 راتطِ تیي هذٍل یاًگ، تٌؼ ٍ کزًؼ ًؾاى دادُ ؽذُ اعت. 1طثق هعادلِ  ]9[کار هی رٍد.

    (1)  

یکی دیگز اس ًتایج اعوال تٌؼ در اجغام افشایؼ یا کاّؼ اًذاسُ در جْت عوَد تز جْت اعوال تٌؼ اعت. ًغثت پَاعَى 

ثارت دیز هعیاری تزای اًذاسُ گیزی گغتزػ یا االعتیک تیاًگز ًغثت تغییزات عزضی تِ تغییزات طَلی جغن اعت . تِ ع

 تاؽٌذ تِ صَرتی کِ   جاًثی ًغثت تِ اًقثاض طَلی اعت. اگز تغیز طَل ّای عزضی جغن تزاتز تا

 تِ دعت هی آیذ: 6طَل ثاًَیِ تاؽذ، اًگاُ ضزیة پَاعَى طثق هعادلِ  طَل اٍلیِ ٍ 

    (6)  

  ّوچٌیي تِ عٌَاى هذٍل هذٍل االعیغیتِ ّغتٌذ، کِ تِ عٌَاى پاراهتزّای الهِ ؽٌاختِ ؽذُ ّغتٌذ.  ٍ  ّای  ثاتت

ذٍل االعیغیتِ هقاٍهت ًوًَِ در تزاتز تغییز ؽکل تزؽی اعت. دیگز ه گیزیاًذاسُ ؽَد.  صلثیت یا هذٍل تزؽی ؽٌاختِ هی

اعت. تِ عٌَاى ًغثت تٌؼ ّیذرٍاعتاتیک تِ فؾار حجوی تعزیف ؽذُ اعت ٍ تِ عثارتی هعیار  Kهْن هذٍل حجوی 

 ]4[ ، تِ عٌَاى فؾزدگی هؾَْر اعت.K/1یعٌی  Kگیزی هقاٍهت ًوًَِ در تزاتز فؾزدگی ّیذرٍاعتاتیکی اعت. هعکَط  اًذاسُ

 اعت. ّا آهذُ رٍاتط تیي ایي هذٍل 1در جذٍل 
 

 ]4[َای االسیسیتٍ بزخی اس ريابط بیه مديل - 1جديل 

   
 

   
 

    

    



 

 

ّای چاُ پیوایی طثق رٍاتط سیز تِ دعت هی  ّا اتتذا هذٍل یاًگ ٍ ًغثت پاعَى را اس دادُ تزای تِ دعت آٍردى ایي هذٍل

 ّارا هحاعثِ کزد. هی تَاى عایز هذٍل 1ذٍل آٍرًذ عپظ تا اعتفادُ اس رٍاتط ج

    (3)  

     (4)  

kg/m)چگالی  ρضزیة پَاعَى،   ν، (Gpa)هذٍل یاًگ  E کِ
3
) ،VP  عزعت هَج تزاکوی(km/sec)  ،VS  عزعت

 ] 3[تاؽٌذ. هی (km/sec)هَج تزؽی 

اتط هَجَد تزای ّدعت آٍردى آى اعتفادُ کزد. در ایي هقالِ تزای تِ تِ دلیل در دعتزط ًثَدى عزعت هَج تزؽی تایذ اس رٍ

 ]6[ٍ  ]5[اعتفادُ ؽذُ اعت: 1دعت آٍردى عزعت هَج تزؽی، اس راتطِ ارائِ ؽذُ تَعط کاعتاگٌا ٍ ّوکاراًؼ

  (5)  

تثذیل ؽًَذ. تزای ایي کار تایذ تا ّای تِ دعت آهذُ اس ایي رٍاتط تِ صَرت دیٌاهیک تَدُ ٍ تایذ تِ هذٍل اعتاتیک  هذٍل

ّای دیٌاهیک تِ اعتاتیک تِ دعت آٍرد. رٍاتط  آسهایؼ تز رٍی ًوًَِ ّای عٌگ هخشى هَرد ًظز رٍاتطی را تزای تثذیل هذٍل

تجزتی هتعذدی ٍجَد دارًذ کِ هقادیز پاراهتزّای هکاًیکی اعتاتیک عٌگ را تِ پاراهتز ّای دیٌاهیک عٌگ هزتثط هی عاسًذ 

ها تیؾتز آى ّا هزتَط تِ ًَع عٌگ تا لیتَلَصی خاؿ هی تاؽٌذ کِ اعتفادُ اس آى ّا تزای ًَع عٌگ دیگز، خطاّای غیز قاب ا

 تزخی رٍاتط تجزتی ًیش هغتقل اس جٌظ عٌگ تِ دعت آهذُ اًذ.] 1[قثَلی تِ ٍجَد هی آٍرد.

 عتفادُ ؽذُ اعت:ا 6ی  تزای تثذیل هذٍل یاًگ دیٌاهیک تِ هذٍل یاًگ اعتاتیک اس راتطِ

   (6)  

 اعتفادُ ؽذُ اعت: 7ی تزای هحاعثِ ضزیة پَاعَى اعتاتیک ًیش اس راتطِ 

    (7)  

 تِ ایي تزتیة عایز پاراهتز ّای اعتاتیک ًیش قاتل هحاعثِ خَاٌّذ تَد.

 

 ییمایچاٌ پ یَا دادٌ -3
ای چگدالی ٍ عدزعت هدَج صدَتی در عدٌگ ّغدتین. چگدالی عدٌگ در         ّد  تزای ارسیاتی ّای هقاٍهتی عٌگ ًیاسهٌدذ دادُ 

هی تَاى سهداى   DSIّای  ّای چاُ پیوایی تزحغة گزم تز عٌتی هتز هکعة قاتل هؾاّذُ اعت. ّوچٌیي در ًوَدار ًگارُ ًگارُ

هدَج هدی تدَاى     ّای هزتَط تِ سهاى عثَر گذر هَج صَتی اس عٌگ را تز حغة هیکزٍثاًیِ تزفَت هؾاّذُ کزد. اس هعکَط دادُ

عزعت هَج عثَری را هحاعثِ کزد. ایي ًکتِ قاتل تَجِ اعت کِ تایذ عزعت هَج تزحغة کیلَهتز تز ثاًیِ ٍ چگدالی تزحغدة   

                                           
1 castagna (1993) 



 

ّای طَلی ٍ تزؽی هَرد ًیاس اعت کدِ   کیلَگزم تزهتزهکعة در هحاعثات ٍارد ؽَد. ّوچٌیي در ایي هزحلِ هقادیز عزعت هَج

 هَج تزؽی تایذ آى را اس هعادلِ ّای تجزتی تِ دعت آٍرد.در صَرت در دعتزط ًثَدى عزعت 

 ًوَدارّای هزتَط تِ چگالی ٍ سهاى عثَر هَج صَتی اس عٌگ ًوایؼ دادُ ؽذُ اعت. 1در ؽکل 

ّای سهاى عثَری هدَج صدَتی  ٍ    ًوَدارّای هزتَط تِ عزعت هَج طَلی )تزاکوی( ٍ عزضی )تزؽی( کِ اس دادُ 6در ؽکل 

 تِ دعت آهذُ اًذ، ًوایؼ دادُ ؽذُ اعت. 5اس هعادلِ ّوچٌیي تا اعتفادُ 

 

    
 ي سمان گذر مًج صًتی تزاکمی )سمت چپ( چگالی )سمت راست( :1شکل 

 



 

   
 : سزعت مًج طًلی )سمت راست( ي سزعت مًج عزضی )سمت چپ(2 شکل

 

 یکیمکاو یَا محاسبٍ مديل -3-1
هقادیز هذٍل یاًگ ٍ ضزیة پَاعَى کِ  4ٍ  3ّای طَلی ٍ عزضی، تا اعتفادُ اس هعادالت  هَجپظ اس تعییي پزٍفایل عزعت 

هقادیز هذٍل یاًگ ٍ ضزیة پَاعدَى در تداسُ ی هَجدَد     3هْوتزیي پاراهتزّای هکاًیکی عٌگ ّغتٌذ تِ دعت آهذ. در ؽکل 

 ًؾاى دادُ ؽذُ عت.

هقدادیز   4ّدای اعدتاتیک تثدذیل ؽدًَذ. در ؽدکل       ٍ تایذ تِ هذٍلّای دیٌاهیک تَدُ  هقادیز تِ دعت آهذُ هزتَط تِ هذٍل

 تِ دعت آهذُ اًذ، ًؾاى دادُ ؽذُ اعت. 7ٍ  6هذٍل یاًگ ٍ ضزیة پَاعَى در حالت اعتاتیک کِ تا اعتفادُ اس هعادالت 

 



 

   
 : مقادیز مديل یاوگ )سمت راست( ي ضزیب پًاسًن )سمت چپ( در حالت دیىامیک3 شکل

 اعت. GPa 485584ًگ دیٌاهیک در طَل تاسُ تیي ٍ هتغیز تَدُ ٍ هیاًگیي آى حذٍد هقادیز هذٍل یا

 اعت. 853164هقادیز ضزیة پَاعَى دیٌاهیک در طَل تاسُ تیي ٍ هتغیز تَدُ ٍ هیاًگیي آى حذٍد 

 آیٌذ: تِ ّویي تزتیة عایز پاراهتزّای هکاًیکی عٌگ در حالت دیٌاهیک تِ دعت هی

K=4351884 

G=1854785 

λ=3857815 



 

 

   
 : مقادیز مديل یاوگ )سمت راست( ي ضزیب پًاسًن )سمت چپ( در حالت استاتتیک4 شکل

 
 اعت. GPa 655756هقادیز هذٍل یاًگ اعتاتیک در طَل تاسُ تیي ٍ هتغیز تَدُ ٍ هیاًگیي آى حذٍد 

 اعت. 851766هقادیز ضزیة پَاعَى اعتاتیک در طَل تاسُ تیي ٍ هتغیز تَدُ ٍ هیاًگیي آى حذٍد 

، عایز پاراهتز ّای هکاًیکی عٌگ ًیش تِ ایي 1تا داؽتي هقادیز هذٍل یاًگ ٍ ضزیة پَاعَى ٍ اعتفادُ اس هعادالت جذٍل 

 آیٌذ: تزتیة تِ دعت هی

K=1356756  

G=1859446 

λ =559796 



 

 یزیگ جٍیوت -4
 یذاریپا لیهخاسى اس جولِ تحل یکیکارّا جْت هطالعات صئَهکاً يیاس هْوتز یکی یکیهکاً یپاراهتزّا زیهقاد يییتع

ٍ  یکیذرٍلیؽکاف ّ اتیعول یًؾغت هخاسًف طزاح یتزرع ،یحفار ٌِیتْ زیهغ يییتع ،یکیهکاً یّا یچاُ، هذلغاس َارُید

هَج  یّا هْن اعت. الثتِ در اغلة چاُ ّا دادُ يیجْت اًجام ا ٌِیکن ّش یاس راُ ّا یکی یصَت یّا ... اعت. اعتفادُ اس دادُ

 تِ دعت آٍرًذ. یطَل یدادُ ّا را اس هَج صَت يیکِ ا نیّغت یرٍاتط اسهٌذیً لیدل يی. تِ ّوغتیهَجَد ً یعزض

عٌگ  یکیهکاً یپاراهتز ّا زیهقاد ،یآسادگاى جٌَت ذاىیه 66چاُ ؽوارُ  ییوایچاُ پ یّا هقالِ تا اعتفادُ اس دادُ يیا در

 ؽذ. لیتثذ کیتِ حالت اعتات زیهقاد يیهٌاعة اهحاعثِ ؽذ ٍ تا اعتفادُ اس رٍاتط  کیٌاهیدر حالت د

، ضزیة (E)تزای هذٍل یاًگ GPa 655756  ،851766  ،1356756  ،1859446  ٍ559796 در ًْایت تِ تزتیة هقادیز

 .در حالت اعتاتیک تِ دعت آهذG ٍ  λ ّای ، ثاتت K ،هذٍل حجوی(ν)پَاعَى

 

 مزاجع
ّؾتویي ّوایؼ اًجوي سهیي ، ّا تا اعتفادُ اس هذٍل یاًگ دیٌاهیک تیک عٌگتعییي هذٍل یاًگ اعتا، هغعَد، کزین ًضاد .1

 1396، ؽٌاعی هٌْذعی ٍ هحیط سیغت ایزاى

ّای کؾغاى در عاسًذ ّای کٌگاى ٍ داالى در هیذاى  ٍ تعییي هذٍل Vp-Vsتزآٍرد راتطِ ّوثغتگی ، هلیحِ عادات، کاظوی .6

 8 -71  صفحِ ،1393 ،1  ارُؽو ،8 جلذ ایزاى، صئَفیشیک هجلِ، پارط جٌَتی
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