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 چکیده :

زمینی گاز، ماسه دهی شکافت هیدرولیکی، ذخیره سازی زیری مختلف صنعت نفت در موضوعاتی نظیر هاکاربرد مکانیک سنگ در بخش

، ازدیاد برداشت در مخازن نفت سنگین و ... هادهی چاه، تغییر تراوایی، بهرهها، نشست سطح زمین یا کف دریا، فعال شدن گسلهاچاه

لوله جداری، . در ایران علیرغم ثبت مشکالتی نظیر مچالگی ی متعددی در این زمینه تعریف شده استهاپیش مطرح و پروژه هااز سال

در مخازن شکافدار، مشکالت آتی ذخیره سازی گاز و ...، مطالعات ژئومکانیکی مورد توجه جدی قرار نگرفته  هاچاه تولید ماسه، بهره دهی

بهمین دلیل اطالعات ناچیزی در به طوریکه در بسیاری از میادین تولیدی کشور هیچ آزمایش مکانیک سنگی انجام نشده است ، است. 

ی صوتی ها)الگ ی پتروفیزیکیهاالگاز  مطالعه با استفادهدر این  .میادین موجود است مورد خواص مکانیکی سنگ مخزن و پوش سنگ

مغزه مقایسه شد که ی هادادهنتایج آنها با نقاط دارای محاسبه شده و ی مخزن هاسنگ پارامترهای مکانیکی یا ژئومکانیکیو چگالی( 

واحد ژئومانیکی مختلف طبقه بندی  6این پارامترهای ژئومکانیکی در قالب  در نهایت شده بود.دقت قابل قبول محاسبات انجامدهنده نشان

قرار می گیرند بهترین کیفیت  1هایی که در واحد ژئومکانیکی سنگ کاهش پیدا میکند. سنگ کیفیت 6 واحد به 1شد که از واحد 

ی ی شیلهاهای دارای شکستگی زیاد و لیتولوژیکه سنگ استدارای کمترین کیفیت ژئومکانیکی  6ژئومکانیکی را دارند و سنگهای واحد 

 هستند.و بنابراین مستعد ریزش هنگام حفاری  در این واحد قرار میگیرند

 ی ژئومکانیکیهاپارامتری ژئومکانیکی، شکستگی، های پتروفیزیکی، واحدهامکانیک سنگ، الگی کلیدی : هاواژه
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Abstract: 

Rock mechanics applications in the different sections of petroleum industry such as hydraulic fracturing, underground gas 

reservation, sand production, sea floor or ground subsidence, faults activation, permeability changes, wells performance, 

enhance oil recovery in heavy oil reservoirs etc… have considered from last years and numerous projects are defined in this 

context. Despite of problems such as casing collapse, sand production, well performance in fractured reservoirs, future gas 

reservation obstacles and so on, there is no serious attention to geomechanical studies, meanwhile, in most of oilfields non 

rock mechanic experiments have done, so there is scant information about mechanical properties of reservoirs and cap rocks. 

In this study, reservoir geomechanical parameters are calculated based on well log data ( Sonic and Density Log) then results 

are plotted against core data and a Correlation Coefficient equals 0.85 (C.C =0.85) achieved that this proved the accuracy 

of calculations. Finally these parameters were clustered into 6 Geomechanical Units (GMUs), that GMU 1 is the best unit at 

the view of geomechanical quality and GMU 2 has worse quality which fractured rocks (permeable intervals) and shaly rocks 

(prone to washout during drilling). 
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 مقدمه : -1

 رد.ی نفتی سر و کار داهانتیجه فعالیتیا ژئومکانیک در مباحث نفتی با تأثیر تنش و مقاموت سنگ بر رفتار سازندها در مکانیک سنگ 

بینی فشار کتشاف، که سواالت اساسی نظیر پیشمسائل مربوط به ژئومکانیک در تمامی مراحل توسعه میدان، از همان مراحل اولیه ا

سازی پایداری چاه، که اپراتور با مسائلی نظیر بهینه منفذی قبل از حفاری مطرح می شود، تا مراحل ارزیابی، توسعه و استخراج میدان،

مخزن و خواص ژئومکانیکی سنگهای  و تراوایی شکاف روبرو می باشد، مطرح می گردد. هاجهت حفاری و پیش بینی بسته بودن گسل

 پوش در حفاری و تولید و فرآیندهای بازیافت تأثیر به سزایی دارد.

در  ،نگ، مدول بالک و مدول برشی پایینمحوری، نسبت پواسون، مدول یایعنی دارای مقاومت تک ژئومکانیکی پایینسنگهای با کیفیت  

در صورت  ایجاد کنند، این سنگها هم چنین در هنگام حفاریچاه می توانند مشکالت عدیده ای مثل ریزش دیواره صورت شیلی بودن 

با کیفیت باالی سنگهای  نشان دهند. دتراوایی باال از خو و هاوانی شکستگیفرا مخزنی بودن می توانند کیفیت باالیی را به علت

ها و واحدهای مخزنی فاقد شکستگی از این نوع سنگ هاژئومکانیکی سنگهای سفت و سختی را شامل می شوند ک اغلب پوش سنگ

 3واحدهای ژئومکانیکی برای  ،ی مغزههاو داده لی(ی صوتی و چگاهای الگ )به ویژه الگهادر این مطالعه با استفاده از داده می باشند.

است که به دلیل محرمانه بودن اطالعات از ذکر نام میدان و  نفتی واقع در خلیج فارس محاسبه شدهدین ی یکی از میاهاعدد از چاه

ای پتانسیل تولید هستند و داری مختلفی از قبیل گدوان، سورمه، کنگان و داالن هادر این میدان افق موقعیت آن خودداری شده است.

 ی اصلی این میدان می باشند.های گچساران و دشتک و انیدریت هیث پوش سنگهاسازند

 و مواد: هاروش -2

 ی ژئومکانیکی مخزن:ها: پارامتر2-1

 ی اصلی ژئومکانیکی مخزن عبارتند از :هاپارامتر

 (Compressive Uniaxial Strengthمحوری )مقاومت فشاری تک -1

محوری فشاری، چکش است که میزان آن توسط آزمایش تک دهنده میزان مقاومت سنگ در برابر فشار و بارگذاریاین پارامتر نشان

. در این مطالعه میزان این مقاومت با استفاده از (Ph.Kearey et al., 2002) نقطه ای بدست می آید ر( و آزمایش باSchmidtاشمیت )

 که فرمول آن در زیر آمده است: (M.Zoback, 2007) مستقیم تخمین زده شده استرت غیربه صوی الگ هاداده

                                                                                                                                        /1451.82UCS = (7682/Δt) 

 مقدار قرائت الگ صوتی بر حسب میکروثانیه بر فوت Δtپاسکال و محوری بر حسب مگا، مقاومت فشاری تکUCSکه در این رابطه 

 ی مغزه نشان داده شده است:هاآمده از دادهشده در مقابل مقادیر بدستمحاسبه UCSپالت کراس  1شکل در 

 

 ی مغزه و ضریب همبستگی آنهاهااز الگ در مقابل دادهپالت مقاومت تک محوری بدست آمده کراس : 1شکل 

 

 

 

 

(1)  
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 (Young’s Moduliیانگ ) مدول -2

 آیدمی استرین طولی حاصل از آن بدست شده به نمونه سنگ بهرت مستقیم از نسبت تنش طولی وارددر آزمایشگاه و به صو مدولاین 

(Ph.Kearey et al., 2002). ( محاسبه شده است2مستقیم مطابق رابطه )که در اینجا به صورت غیر (M.Zoback, 2007): 

                                                                                                                            01)*1.34*10 (
𝜌𝑏

∆𝑡𝑠
2)(

3(∆𝑡𝑠
2)−4(∆𝑡𝑝

2)

∆𝑡𝑠
2−∆𝑡𝑝

2E =   

الگ  𝑡𝑝∆الگ صوتی موج برشی و  𝑡𝑠∆مکعب، چگالی کل بر حسب گرم بر سانتیمتر Psi  ،𝜌𝑏، مدول یانگ بر حسب Eکه در این رابطه 

 صوتی موج فشارشی بر حسب میکروثانیه بر فوت

 (Poisson’s ratioنسبت پواسون ) -3

که در این مطالعه به صورت غیر مستقیم از رابطه ( Ph.Kearey et al., 2002)این پارامتر عبارت است از نسبت استرین جانبی به طولی 

 :(M.Zoback, 2007) ( محاسبه شده است3)

(3                                                                          )                                                    ) Poisson’s ratio = 0.5(
𝑉𝑝
2−2𝑉𝑠

2

𝑉𝑝
2−𝑉𝑠

2 

 سرعت موج برشی بر حسب متر بر ثانیه می باشد. sVسرعت موج فشارشی و  pVکه در این رابطه 

 (:M.Zoback, 2007به صورت غیر مستقیم از رابطه زیر محاسبه شده است ) (Shear Moduliمدول برشی ) -4

(4                                                                                  )                                                      10)*1.34*10 
𝜌𝑏

𝐷𝑇𝑠
2G = ( 

الگ صوتی موج برشی بر حسب میکروثانیه  sDTچگالی کل قرائت شده از الگ چگالی و  Psi ،𝜌𝑏مدول برشی بر حسب  Gکه در این رابطه 

 بر فوت

 (:M.Zoback, 2007که از رابطه زیر محاسبه می شود ) (Bulk Moduliمدول بالک ) -5

(5                                                                                    )                               10*1.34*10 𝜌𝑏 ((
1

𝐷𝑇𝑝
2) − (

4

3𝐷𝑇𝑠
2))K =  

 الگ صوتی موج برشی بر حسب میکروثانیه بر فوت sDTالگ صوتی موج فشارشی و  Psi ،pDTمدول بالک بر حسب  Kکه در این رابطه 

در دسترس نبود، مقادیر سرعت موج برشی و الگ صوتی موج برشی از رابطه بین  هابا توجه به اینکه الگ صوتی موج برشی برای چاه

 (.J.P.Castangna et al., 1985تخمین زده شد ) فشاری و برشی بدست آمده از مطالعات آزمایشگاهی سرعت موج

 لحاظ شده اند. MPsiبه علت بزرگ بودن مقادیر پارامترهای برشی، بالک و یانگ، این پارامترها در ادامه محاسبات به صورت 

ی مغزه وجود نداشت. لیکن با توجه های مغزه امکان مقایسه سایر پارامترهای محاسبه شده با دادههامتاسفانه به علت ناقص بودن داده

و نیز بلعکس، لذا می  را نشان می دادندمحاسبه شده هم مقادیر باالیی به اینکه در نقاط با مقاومت تک محوری باال سایر پرامترهای 

 ابل قبول محاسبات اطمینان حاصل کرد.توان از دقت ق

 

 ی ژئومکانیکیها: تعیین واحد2-2

ی هادارای داده ی کهمقدار پارامترهای ژئومکانیکی برای نقاطو رابطه بین سرعت امواج برشی و فشاری، ( 5( تا )1با استفاده از روابط )

مشخص شد که  هایا کالستر هاتعداد بهینه واحد MATLABچاه مورد مطالعه محاسبه شد. سپس با استقاده از نرم افزار  3 بودند در الگ

 (GMUژئومکانیکی ) واحد 6به  MRGCو با استفاده از الگوریتم خوشه بندی  Geologتوسط نرم افزار  هاسپس داده واحد بود. 6این تعداد 

 (.2)شکل  اختالف را با هم داشتندواحد از لحاظ مقدار پارامترهای محاسبه شده بیشترین  6طوریکه این به  .ندشد مختلف خوشه بندی

دارای بهترین کیفیت ژئومکانیکی است و مقدار همه ی پارامترهای محاسبه شده  GMU 1که در این شکل مشاهده می شود همانطور 

 پایین ترین در آن دارای محاسبه شده به علت کم بودن مقادیر پارامترهای ژئومکانیکی GMU 6 بیشتر است و واحدهاواحد از همه در این 

 .است کیفیت ژئومکانیکی

(2)  
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 پارامترهای ژئومکانیکی در : واحدهای ژئومکانیکی مختلف و اختالف مقادیر پارامترهای محاسبه شده در واحدهای مختلف.2شکل 

  GMU 1 در دارای بیشترین مقدار و GMU 6 دندارای کمترین مقدار می باش. 

 

ژئومکانیکی )به طور مثال از لحاظ ژئومکانیکی از بدترین کیفیت برخوردار است لذا سنگهای با کیفیت نامطلوب  GMU 6با توجه به اینکه 

و  هاGMUرا با  1عمق خاصی از چاه  3سنگهای شیلی( و سنگهای دارای مقادیر فراوان شکستگی در این واحد قرار می گیرند. شکل 

 هاGMUباال(  GRجاهایی که مقدار حجم شیل باالست )( آن عمق نشان میدهد. مشاهده می شود که در API)بر حسب درجه  GRالگ 

 ی با کیفیت نامطلوب قرار می گیرند.هاGMUقرار میگیرند یعنی در رده  6و  5ی هادر رده

 

 1متری از چاه  2111تا  1011برای عمق  GRو الگ  هاGMU: 3شکل 
 هم کاهش می یابد. GMUکیفیت  GRمشاهده می شود که با افزایش مقدار 
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نشان داده شده و این سه چاه توسط واحدهای  3و  2و  1ی هامتری از چاه 2522تا  2222ژئومکانیکی برای عمق واحدهای  4در شکل 

 ژئومکانیکی شان با هم تطابف داده شده اند.

 

 بر اساس واحدهای ژئومکانیکیچاه  3و تطابق این  3و  2و  1ی هامتری از چاه 2011تا  2111: واحدهای ژئومکانیکی برای عمق 4شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری: -3

که از واحد  واحد دسته بندی شدند. 6( محاسبه شده و سپس در 5( تا )1با توجه به روابط ) 3و2و1ی ژئومکانیکی برای سه چاه هاواحد

 کیفیت ژئومکانیکی کاهش میابد. 6به  1

مشاهده می شود که بخش اعظم هر سه چاه را واحدهای کم کیفیت  ،مطالعهبا توجه به واحدهای بدست آمده برای سه چاه مورد 

یا شیلی بودن آنها باشد که در نقاط با حجم  هاتشکیل می دهند که کیفیت ضعیف این واحدها می تواند به علت شکسته بودن سنگ

وجود  و ی تولیدیهاافقشکسته بودن علت ه سایر نقاط می تواند بدر شیل باال این کیفیت ضعیف به شیلی بودن واحد بر می گردد و 

 یهاوجود چنین زون ی تولیدی در خلیج فارس،هاافق از و تولید باال که با توجه به تکتونیک فعال خلیج فارسی شکسته باشد هازون

ی باال را به شناسایی ی شکسته با پتانسیل تولیدهالذا با توجه به واحدهای ژئومکانیکی می توان زون شکسته ای قابل انتظار است.

 مود.شناسایی نو نیز نواحی شیلی با کیفیت ژئومکانیکی ضعیف را که به شدت مستعد ریزش دیواره چاه هنگام حفاری هستند را  نمود
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