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مقاالت علمي - پژوهشی

استفاده از نگارها جهت تعیین تنش های برجا روی ديواره ی چاه های نفتی؛
مطالعه ی موردی يكی از میادين نفتی جنوب ايران

فرهاد صادق زاده    شرکت نفت و گاز اروندانشاهو ملكی*، علی مرادزاده، رضا قوامی ريابی     دانشگاه صنعتی شاهرود

در پروژه های ژئومکانیکی آگاهی از مقاومت دیواره ی چاه های حفر شده ضروری است. این امر با تعیین مقدار تنش های برجا روی دیواه ی 
چاه امکان پذیر است. تنش های برجا را می توان از طریق داده های آزمایش نشت سازند (LOT(، آزمایش شکست مویین1 و اطالعات حفاری 
تعیی��ن کرد. اما عالوه ب��ر پرهزینه و وقت گیر بودن انجام ای��ن آزمایش ها، تعداد آزمایش هایی که می توان برای یک چ��اه نفتی انجام داد نیز 
بسیار محدود است )یک یا دو و به ندرت سه آزمایش(؛ چراکه در بیشتر موارد تعداد زیاد این آزمایش ها سبب خردشدگی و ریزش دیواره ی 
چاه می ش��ود. به دلیل این مش��کالت، در ژئومکانیک مخزن برای تعیین مقدار تنش های برجا از نگارهای چاه استفاده می کنند. از خصوصیات 
تنش های برجای حاصل از نگارهای چاه، پیوس��ته بودن مقدار آنها در طول چاه حفر ش��ده اس��ت. متخصصان چاه نگاری روابطی برای تعیین 
تنش های برجا از طریق نگارهای چاه ارائه کرده اند. در همین راس��تا هدف مقاله ی حاضر، تعیین مقدار تنش های برجا روی دیواره ی چاه های 

حفر شده با استفاده نگارهای چاه برای یکی از میادین نفتی جنوب ایران است.
 نگارهای چاه، تنش افقی حداقل، تنش افقی حداکثر، تنش قائم، متغیرهای ژئومکانیکی

 )sh.maleki.ch@gmail.com) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
در بس��یاری از فرآیندهای زمین شناس��ی و مش��کالت مهندس��ی، 
تنش ه��ای برج��ای زمین نقش مهم��ی ایفا می کنند ک��ه از آن جمله 
می توان به تعیین مس��یر مهاجرت هیدروکربن ها در زمین اشاره کرد. 
ممک��ن اس��ت در میادینی که با مهاجرت هیدروکرب��ن مواجهند این 
تنش ها روی دیواره ی چاه های حفر شده به قدری باشد که سبب ریزش 
دی��واره ی چاه گردد. تعیین مقدار و جهت این تنش ها روی دیواره ی 
چاه های حفر ش��ده جهت جلوگیری از مشکالت مهندسی چاه )مثل 
پایداری چاه و مقدار تولید ماسه ی همراه نفت( و همچنین جلوگیری 
از مشکالت زمین شناس��ی مانند مهاجرت هیدروکربن و نفوذپذیری 
شکستگی ها ضروری اس��ت. کنترل مقدار و جهت تنش های برجا از 
اصلی تری��ن عوامل در حفاری، اس��تخراج، تکمیل چ��اه و به ویژه در 
عملیات شبیه سازی تولید مخزن است ]1و3[. بنابراین داشتن اطالعات 
کام��ل از تنش ه��ای برجا در هن��گام حفاری چاه های نفت��ی )به ویژه 
در نواح��ی با تکتونیک فعال که مخازن نفتی شکس��تگی های طبیعی 
 ،)Sh) دارند( ضروری اس��ت. تنش های برجا شامل تنش افقی حداقل
تن��ش افقی حداکثر (SH( و تنش افقی قائم (Sv( هس��تند. متخصصان 
چاه ن��گاری و حفاری در نواحی مختلف دنیا ب��رای تعیین تنش افقی 

حداقل و حداکثر روابطی ارائه کرده اند ]4و7[. در اغلب این روابط، 
تنش های افقی حداقل و حداکثر توس��ط مدول های االستیک سنگ 
که بر مبنای چاه نگاری )س��رعت موج فشاری و برشی( است محاسبه 

می شوند.
طی عملی��ات حفاری وزن گل باید کمت��ر از تنش افقی حداقل و 
بیش��تر از تنش افقی حداکثر باش��د تا بتوان از به وجود آمدن یا انتشار 
احتمال��ی شکس��تگی های هیدرولیک��ی جلوگیری ک��رد. تنش افقی 
حداقل می تواند به ش��کل مس��تقیم از داده های آزمایش نشت سازند، 
شکست هیدرولیکی، آزمایش شکس��ت مویین و داده های هرزروی 
گل برای نقاط خاصی از چاه و به شکل گسسته به دست آید ]5و7[. اما 
برای تعیین تنش افقی حداکثر رابطه ی خاصی ارائه نش��ده و این تنش 
معموالً از تئوری کسلش-اندرسون یا رابطه ی پوروالستیک محاسبه 
می ش��ود ]5و6[. در مجموع، تعیین مس��تقیم تنش های برجا پرهزینه، 
وقت گیر و پرخطر اس��ت. همچنین تعداد آزمایش های الزم برای این 
کار نیز محدود بوده و برای عمق های خاصی امکان پذیر است )یعنی 
به ش��کل گسسته اس��ت(. ضمن آنکه این آزمایش ها برای تعدادی از 
چاه های نفتی و برخی میادین نیز قابل انجام نیست. از همین رو، هدف 

مطالعه ی حاضر تعیین غیرمستقیم این تنش ها از نگارهای چاه است.
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1- روش تحقیق
1-1- تعیین مدول های االستیك

بر اس��اس روابط االس��تیکی دینامیکی، در صورت داشتن سرعت 
امواج فشاری و برشی و در اختیار داشتن چگالی الیه های زیرسطحی 
می توان متغیرهای االس��تیک س��نگ از طریق روابط-1 تا 5 را تعیین 

کرد ]6و7[:
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در نواحي با  ويژه به( هاي نفتي هاي برجا در هنگام حفاري چاه بنابراين داشتن اطالعات كامل از تنش. ]3و1[
افقي  شامل تنشهاي برجا  تنش. ضروري است )ددارنهاي طبيعي  تكتونيك فعال كه مخازن نفتي شكستگي

نواحي نگاري و حفاري در  ن چاهامتخصص. دهستن )Sv(و تنش افقي قائم  )SH(، تنش افقي حداكثر )Sh(حداقل 
هاي  ، تنشاغلب اين روابطدر . ]7و4[ اند كردهارائه  يروابطافقي حداقل و حداكثر  مختلف دنيا براي تعيين تنش

) سرعت موج فشاري و برشي(نگاري  الستيك سنگ كه بر مبناي چاهاهاي  مدول توسطافقي حداقل و حداكثر 
طي عمليات حفاري وزن گل بايد كمتر از تنش افقي حداقل و بيشتر از تنش افقي . ندشو محاسبه مي است

تنش افقي . جلوگيري كردهاي هيدروليكي  وجود آمدن يا انتشار احتمالي شكستگي حداكثر باشد تا بتوان از به
و  ينيآزمايش شكست مو، شكست هيدروليكي، آزمايش نشت سازند هاي مستقيم از داده شكل هواند بت حداقل مي

اما براي تعيين تنش افقي . ]7و5[ دست آيد گسسته بهشكل  روي گل براي نقاط خاصي از چاه و بههاي هرز داده
پوروالستيك  ي رابطه اندرسون يا- خاصي ارائه نشده و اين تنش معموالً از تئوري كسلش ي حداكثر رابطه
همچنين . استگير و پرخطر  وقت ،هزينهپرهاي برجا  تنشمستقيم تعيين  مجموع،در . ]6و5[ دشو محاسبه مي

 شكل هيعني ب( پذير است هاي خاصي امكان و براي عمقبوده محدود  هاي الزم براي اين كار نيز تعداد آزمايش
 از. انجام نيست قابلنيز هاي نفتي و برخي ميادين  براي تعدادي از چاه ها اين آزمايشضمن آنكه ). استگسسته 

  .استاز نگارهاي چاه ها  اين تنش مستقيمحاضر تعيين غير ي رو، هدف مطالعه ينهم
  
  روش تحقيق - 1
  هاي االستيك تعيين مدول -1- 1

در صورت داشتن سرعت امواج فشاري و برشي و در اختيار داشتن چگالي  بر اساس روابط االستيكي ديناميكي،
  :]7و6[ دكررا تعيين  5تا  1-از طريق روابطرهاي االستيك سنگ غيتوان مت هاي زيرسطحي مي اليه
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در این روابط، VP و Vs سرعت موج فشاری و برشی، υ  نسبت پواسون، 
E مدول یانگ، G مدول برشی، λ  مدول المه و K مدول بالک دینامیکی 

است.

1-2- تعیین تنش های عمودی
ب��رای تعیی��ن تن��ش روباره، ب��ه چگالی س��نگ نیاز داری��م. ابزار 
چاه نگاری تعیین چگالی س��ازند، اشعه ی گامای فعال دارد. تنش قائم 
برابر با تنش روباره اس��ت. با درنظر گرفتن این ش��رایط، مقدار تنش 
روباره یا تنش عمودی (Sv( توس��ط انتگرال گیري چگالي سنگ ها از 

سطح تا عمق مورد نظر و از رابطه ی-6 به دست مي آید ]5و6[: 
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فعال  يگاما ي نگاري تعيين چگالي سازند، اشعه ابزار چاه .داريمچگالي سنگ نياز  ، بهتنش روبارهبراي تعيين 
) Sv(روباره يا تنش عمودي  با درنظر گرفتن اين شرايط، مقدار تنش. استتنش قائم برابر با تنش روباره . دارد

به 6-ي از رابطهو ها از سطح تا عمق مورد نظر  گيري چگالي سنگ توسط انتگرال
  : ]6و5[ آيد دست مي 
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)(رابطه اين در  )Zρ (چگالي سنگ در عمق Z و ρ توان  بنابراين مي .استهاي سنگي  چگالي متوسط اليه

از . ]8[ نظرها از سطح تا عمق مد در واقع برابر است با انتگرال چگالي سنگ) Sv(تنش قائم  ي گفت كه اندازه
يابي نگار  با استفاده از برونچگالي را توان  مي يستنظر در دسترس نكه نگار چگالي از سطح تا عمق مد آنجا

د شو عمق آب تصحيحات الزم انجام مي بر اساسبراي نواحي دريايي  .تعيين كرد ساير نگارهايا از طريق  چگالي
  .دشو تعيين مي 7-ي و مقدار تنش روباره از رابطه
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  هاي افقي تعيين تنش -3- 1

از طريق تخمين دقيق اين . هاي افقي ضروري خواهد بود تحليل پايداري چاه، تعيين دقيق مقدار تنشجهت 
تنش
تنش. دكرچاه پيشگيري  ي يا شكستگي ديواره وجود آمدن ترك توان از به ها مي 

هاي افقي شامل دو تنش  
(افقي حداكثر 

maxHσ ( و حداقل)minhσ (مقدار سنگ  ي روي يك تودهشده اعمال اگر تنش عمودي . است
هاي افقي به  تعيين تنش. شود تراكم عمودي سنگ، تنش افقي نيز به سنگ وارد مي ي باشد، در نتيجهمشخصي 

مكانيك  هاي هاي افقي از طريق آزمايش در روش مستقيم تنش. پذير است مستقيم امكاندو روش مستقيم و غير
بهيرمستقيم و در روش غ سنگ

 يتمحدوددر صورت . شوند نگاري محاسبه مي هاي حاصل از چاهنگار كمك 
داده
توان از روابط تجربي  ها مي اين تنش ي ، جهت تعيين پيوستهمكانيك سنگ هاي هاي حاصل از آزمايش 

)6(

در این رابطه ))ρ )Z( چگالي سنگ در عمقZ و چگالي متوسط 
الیه های سنگی اس��ت. بنابراین می توان گفت که اندازه ی تنش قائم 
)Sv( در واقع برابر اس��ت با انتگرال چگالی س��نگ ها از سطح تا عمق 
مدنظ��ر ]8[. از آنج��ا ک��ه نگار چگالی از س��طح تا عم��ق مدنظر در 
دسترس نیست می توان چگالی را با استفاده از برون یابی نگار چگالي 
یا از طریق س��ایر نگاره��ا تعیین کرد. برای نواحی دریایی بر اس��اس 
عم��ق آب تصحیحات الزم انجام می ش��ود و مقدار تن��ش روباره از 

رابطه ی-7 تعیین می شود.
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فعال  يگاما ي نگاري تعيين چگالي سازند، اشعه ابزار چاه .داريمچگالي سنگ نياز  ، بهتنش روبارهبراي تعيين 
) Sv(روباره يا تنش عمودي  با درنظر گرفتن اين شرايط، مقدار تنش. استتنش قائم برابر با تنش روباره . دارد

به 6-ي از رابطهو ها از سطح تا عمق مورد نظر  گيري چگالي سنگ توسط انتگرال
  : ]6و5[ آيد دست مي 

)6              (                                                                      
∫ ≅=
z

v gzgdzzS
0

)( ρρ  

  
)(رابطه اين در  )Zρ (چگالي سنگ در عمق Z و ρ توان  بنابراين مي .استهاي سنگي  چگالي متوسط اليه

از . ]8[ نظرها از سطح تا عمق مد در واقع برابر است با انتگرال چگالي سنگ) Sv(تنش قائم  ي گفت كه اندازه
يابي نگار  با استفاده از برونچگالي را توان  مي يستنظر در دسترس نكه نگار چگالي از سطح تا عمق مد آنجا

د شو عمق آب تصحيحات الزم انجام مي بر اساسبراي نواحي دريايي  .تعيين كرد ساير نگارهايا از طريق  چگالي
  .دشو تعيين مي 7-ي و مقدار تنش روباره از رابطه
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z

z
WWV zzggzgdzzgzS
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  .استعمق آب  wZ و چگالي آب) wρ(رابطه اين در 
  
  هاي افقي تعيين تنش -3- 1

از طريق تخمين دقيق اين . هاي افقي ضروري خواهد بود تحليل پايداري چاه، تعيين دقيق مقدار تنشجهت 
تنش
تنش. دكرچاه پيشگيري  ي يا شكستگي ديواره وجود آمدن ترك توان از به ها مي 

هاي افقي شامل دو تنش  
(افقي حداكثر 

maxHσ ( و حداقل)minhσ (مقدار سنگ  ي روي يك تودهشده اعمال اگر تنش عمودي . است
هاي افقي به  تعيين تنش. شود تراكم عمودي سنگ، تنش افقي نيز به سنگ وارد مي ي باشد، در نتيجهمشخصي 

مكانيك  هاي هاي افقي از طريق آزمايش در روش مستقيم تنش. پذير است مستقيم امكاندو روش مستقيم و غير
بهيرمستقيم و در روش غ سنگ

 يتمحدوددر صورت . شوند نگاري محاسبه مي هاي حاصل از چاهنگار كمك 
داده
توان از روابط تجربي  ها مي اين تنش ي ، جهت تعيين پيوستهمكانيك سنگ هاي هاي حاصل از آزمايش 

در این رابطه ) ρW( چگالی آب و ZW عمق آب است.

1-3- تعیین تنش های افقی
جه��ت تحلیل پای��داری چاه، تعیی��ن دقیق مق��دار تنش های افقی 
ضروری خواهد ب��ود. از طریق تخمین دقیق ای��ن تنش ها می توان از 
به وج��ود آمدن ترک یا شکس��تگی دی��واره ی چاه پیش��گیری کرد. 
( و حداقل  H max) تنش ه��ای افقی ش��امل دو تن��ش افقی حداکث��ر
( اس��ت. اگر تن��ش عمودی اعمال ش��ده روی ی��ک توده ی  hmin)
سنگ مقدار مشخصی باشد، در نتیجه ی تراکم عمودی سنگ، تنش 
افقی نیز به س��نگ وارد می ش��ود. تعیین تنش ه��ای افقی به دو روش 
مستقیم و غیرمس��تقیم امکان پذیر اس��ت. در روش مستقیم تنش های 
افقی از طریق آزمایش های مکانیک س��نگ و در روش غیرمس��تقیم 
به کمک نگارهای حاصل از چاه نگاری محاسبه می شوند. در صورت 
محدودیت داده های حاصل از آزمایش های مکانیک س��نگ، جهت 
تعیین پیوس��ته ی این تنش ها می توان از روابط تجربی اس��تفاده کرد. 
روابط تجربی مختلفی جهت تخمین تنش های افقی حداقل ارائه شده 
اس��ت. اما برای تعیین تنش های افق��ی حداکثر دو روش وجود دارد. 
از جمله روابط بس��یار رایج و پرکاربرد جهت محاس��به ی تنش افقی 
حداقل و حداکثر رابطه ی پورواالس��تیک است. در این رابطه از فشار 
روباره، فشار منفذی، نسبت پواسون و کرنش های تکتونیکی استفاده 

می شود ]6[.

)8(
)9(
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اما براي تعيين . هاي افقي حداقل ارائه شده است روابط تجربي مختلفي جهت تخمين تنش. كرداستفاده 
تنش
محاسبه جهتروابط بسيار رايج و پركاربرد جمله از . هاي افقي حداكثر دو روش وجود دارد 

تنش افقي  ي 
در اين رابطه از فشار روباره، فشار منفذي، نسبت پواسون و . استپورواالستيك  ي حداقل و حداكثر رابطه

كرنش
  .]6[ شود هاي تكتونيكي استفاده مي 
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PPنسبت پواسون، νضريب بايوت، α ابطوراين در  هاي افقي  كرنش در جهت تنش hε و Hε فشار منفذي 

  .استحداكثر و حداقل 
  
  بحث و بررسي - 2

همان
در اين تحقيق از روابطي كه . هاي برجا روابط متفاوتي ارائه شده است براي تعيين تنش گفته شدطور كه  

متداول
جنس سنگ با (مورد مطالعه هاي برجا در چاه  براي تعيين تنش. شده استكاربردتر استفاده پرتر و  

ر يدمقا 5 تا 1-ابتدا ازطريق نگارهاي چاه و با استفاده از روابط ،بررسي تحتميدان  در) مخزن آهك بايوميكرايت
مدول
سنگ  ي سه نمونه(سپس با استفاده از مقادير آزمايشگاهي  .شدديناميكي سنگ تعيين  هاي االستيكي 

اي مدول يانگ كاليبراسيون انجام گرفت و مقادير به حالت بر) محوره تحت آزمايش مقاومت فشاري تك
هاي كربناته  گولوبو و رابين اويچ بر اساس مطالعاتي كه روي سنگ). 1-شكل( شدتبديل االستيكي استاتيكي 

محوره بر اساس تغييرات زمان موج فشاري ارائه  را براي تخمين مقاومت فشاري تك 10- ي انجام دادند رابطه
  ].9[ دندكر
)10                                                                                  (

145/10 )/14.10944.2( tUCS Δ+=  
  

هاز رابطمحوره  مقدار مقاومت فشاري تكسپس 
و با مقادير حاصل از مقاومت فشاري  شدهمحاسبه  10-ي 

تك
استبخش اول در  2-در شكل ،مقادير محاسبه شده .محوره كاليبره گرديد 

فشار  از آن پس. نشان داده شده 
در . درنظر گرفتيمچگالي آب  برابر ت كه مقدار چگالي رابا اين تفاو شد؛محاسبه  6-رابطههيدوراستاتيك از 

رابطه(ايتون  ي فشار منفذي از رابطه نيزنهايت 
 2در بخش  2- مقادير آن در شكل كهمحاسبه گرديد  )11- ي 

  .نشان داده شده است

در این روابط α ضریب بایوت، υ نسبت پواسون، PP فشار منفذی
 و  کرنش در جهت تنش های افقی حداکثر و حداقل است.

2- بحث و بررسی
همان طور که گفته ش��د برای تعیین تنش های برجا روابط متفاوتی 
ارائه ش��ده اس��ت. در این تحقیق از روابط متداول ت��ر و پرکاربردتر 
استفاده شده است. برای تعیین تنش های برجا در چاه مورد مطالعه )با 
جنس سنگ مخزن آهک بایومیکرایت( در میدان تحت بررسی، ابتدا 
ازطریق نگارهای چاه و با اس��تفاده از روابط-1 تا 5 مقادیر مدول های 

االستیکی دینامیکی سنگ تعیین شد.
سپس با استفاده از مقادیر آزمایشگاهی )سه نمونه سنگ تحت آزمایش 
مقاومت فشاری تک محوره( برای مدول یانگ کالیبراسیون انجام گرفت 
و مقادیر به حالت االس��تیکی استاتیکی تبدیل شد )شکل-1(. گولوبو و 
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رابین اویچ بر اساس مطالعاتی که روی سنگ های کربناته انجام دادند 
رابطه ی-10 را برای تخمین مقاومت فش��اری تک محوره بر اس��اس 

تغییرات زمان موج فشاری ارائه کردند ]9[.

)10(
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اما براي تعيين . هاي افقي حداقل ارائه شده است روابط تجربي مختلفي جهت تخمين تنش. كرداستفاده 
تنش افقي  ي محاسبه جهتروابط بسيار رايج و پركاربرد جمله از . هاي افقي حداكثر دو روش وجود دارد تنش

در اين رابطه از فشار روباره، فشار منفذي، نسبت پواسون و . استپورواالستيك  ي حداقل و حداكثر رابطه
  .]6[ شود هاي تكتونيكي استفاده مي كرنش
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PPنسبت پواسون، νضريب بايوت، α ابطوراين در  هاي افقي  كرنش در جهت تنش hε و Hε فشار منفذي 

  .استحداكثر و حداقل 
  
  بحث و بررسي - 2

در اين تحقيق از روابطي كه . هاي برجا روابط متفاوتي ارائه شده است براي تعيين تنش گفته شدطور كه  همان
جنس سنگ با (مورد مطالعه هاي برجا در چاه  براي تعيين تنش. شده استكاربردتر استفاده پرتر و  متداول

ر يدمقا 5 تا 1-ابتدا ازطريق نگارهاي چاه و با استفاده از روابط ،بررسي تحتميدان  در) مخزن آهك بايوميكرايت
سنگ  ي سه نمونه(سپس با استفاده از مقادير آزمايشگاهي  .شدديناميكي سنگ تعيين  هاي االستيكي مدول

اي مدول يانگ كاليبراسيون انجام گرفت و مقادير به حالت بر) محوره تحت آزمايش مقاومت فشاري تك
هاي كربناته  گولوبو و رابين اويچ بر اساس مطالعاتي كه روي سنگ). 1-شكل( شدتبديل االستيكي استاتيكي 

محوره بر اساس تغييرات زمان موج فشاري ارائه  را براي تخمين مقاومت فشاري تك 10- ي انجام دادند رابطه
  ].9[ دندكر
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و با مقادير حاصل از مقاومت فشاري  شدهمحاسبه  10-ي هاز رابطمحوره  مقدار مقاومت فشاري تكسپس 
فشار  از آن پس. نشان داده شده استبخش اول در  2-در شكل ،مقادير محاسبه شده .محوره كاليبره گرديد تك

در . درنظر گرفتيمچگالي آب  برابر ت كه مقدار چگالي رابا اين تفاو شد؛محاسبه  6-رابطههيدوراستاتيك از 
 2در بخش  2- مقادير آن در شكل كهمحاسبه گرديد  )11- ي رابطه(ايتون  ي فشار منفذي از رابطه نيزنهايت 

  .نشان داده شده است

سپس مقدار مقاومت فش��اری تک محوره از رابطه ی-10 محاسبه 
ش��ده و با مقادیر حاص��ل از مقاومت فش��اری تک مح��وره کالیبره 
گردید. مقادیر محاس��به شده، در ش��کل-2 در بخش اول نشان داده 
ش��ده است. پس از آن فشار هیدوراستاتیک از رابطه-6 محاسبه شد؛ 
با این تفاوت که مقدار چگالی را برابر چگالی آب درنظر گرفتیم. در 
نهایت نیز فشار منفذی از رابطه ی ایتون )رابطه ی-11( محاسبه گردید 

که مقادیر آن در شکل-2 در بخش-2 نشان داده شده است.
ایتون برای پیش بینی گرادیان فشار منفذی از طریق زمان عبور موج 

فشاری، رابطه ی-11 را که رابطه ای تجربی است ارائه کرد ]10[:
)11(
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 استتجربي  را كه يك 11-ي رابطه ،بيني گراديان فشار منفذي از طريق زمان عبور موج فشاري براي پيش ايتون
  :]10[ كردارائه 
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از نگار صوتي چاه  حاصلزمان عبور موج  tΔزمان عبور موج يا كندشدگي در فشار نرمال و  ntΔ،رابطهاين در 

فشار منفذي براي  ،11- ي با جايگزيني مقادير مربوطه در رابطهدر اين تحقيق  گفته شدطور كه  همان .است
ايتون  ي رابطه. است نشان داده شده 2-اين مقادير در شكلشماتيك هاي برجا محاسبه گرديد كه  تعيين تنش

ت معناي صح استفاده از اين رابطه به هرچند. استبيني فشار منفذي  پيش جهتترين روابط  يكي از متداول
ابزار كه از فشار منفذي واقعي سازند  آزمايشهاي  با دادهبايد فشار اين نيست و  حاصلمقدار فشار منفذي 

MDT2 نقاط  ،2- بخش ،2-شكل( گرديدانجام اين كار حاضر كه در تحقيق  شودكاليبره آيد  دست مي به
هاي برجاي افقي حداقل و حداكثر  ر تنشيدمقا، 9و8-بطاودر نهايت با جايگزيني اين مقادير در ر. )رنگ سياه

مقدار تنش قائم نيز  ،6-  در رابطه RHOBنظر از نگار دادن چگالي سنگ در عمق مدست آمد و با قرار د هب
همراه البته اين مقادير ديناميكي و  .است نشان داده شده 4- بخشدر  3-نتايج محاسبات در شكل. شدمحاسبه 

آزمايش معموالً (مقادير واقعي  توسطو بايد  است زيادمقدار اين خطا براي تنش افقي حداقل ند كه تهس خطا با
  .انجام گرديداين كار  ها ن دادهموجود بودبا توجه به حاضر در تحقيق  .شودكاليبره ) نشت سازند

  

  Δt زمان عبور موج یا کندشدگی در فشار نرمال و Δtn،در این رابطه
زمان عبور موج حاصل از نگار صوتی چاه است. همان طور که گفته شد 
در این تحقیق با جایگزینی مقادیر مربوطه در رابطه ی-11، فشار منفذی 
برای تعیین تنش های برجا محاس��به گردید که شماتیک این مقادیر در 
شکل-2 نشان داده شده است. رابطه ی ایتون یکی از متداول ترین روابط 
جهت پیش بینی فشار منفذی است. هرچند استفاده از این رابطه به معنای 
صحت مقدار فش��ار منفذی حاصل نیست و این فش��ار باید با داده های 
آزمایش فشار منفذی واقعی س��ازند که از ابزار 2MDT به دست می آید 
 کالیبره ش��ود که در تحقیق حاض��ر این کار انجام گردید )ش��کل-2،
بخش-2، نقاط سیاه رنگ(. در نهایت با جایگزینی این مقادیر در روابط-

2   در این شــکل نمایی از مقاومت فشــاری به دست آمده از رابطه ی گلوبو و 
رابین اویچ )بخش-1( و كالیبره شدن آن توسط مقادیر حاصل از آزمایش 
مقاومت فشاری تک محوره )نقاط سیاه رنگ(، فشار منفذی به دست آمده از 
رابطه ی ایتون )بخش-2( مقادیر كالیبره شده ی آن توسط MDT و با نقاط 
سیاه رنگ نشان داده شده و در بخش آخر مقادیر تنش حداقل افقی، تنش 
حداكثر افقی حاصل از رابطه ی پورواالستیک، تنش قائم و همچنین مقادیر 
كالیبره شده ی تنش حداقل افقی حداقل از طریق آزمایش leak off )نقاط 

سیاه رنگ( برای چاه مورد مطالعه نشان داده شده است
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مدول  ي شدهو مقادير كاليبر دست آمده به 5تا  1-هاي االستيكي سنگ كه از روابط از مدول نمايي: 1شكل

  )رنگ بخش اول نقاط سياه( شدهكرنش محاسبه - يانگ كه از مقادير آزمايشگاهي و شيب نمودار تنش
  

1    نمایی از مدول های االستیکی سنگ كه از روابط-1 تا 5 به دست آمده و 

مقادیر كالیبرشده ی مدول یانگ كه از مقادیر آزمایشگاهی و شیب نمودار 
تنش-كرنش محاسبه شده )نقاط سیاه رنگ بخش اول(

E&P‐116___ 02__ 7................... جهت نگارها از استفاده _ ملكي _پژوهشي 

 

 

  
و ) 1- بخش( ويچگلوبو و رابين ا ي دست آمده از رابطه هنمايي از مقاومت فشاري بدر اين شكل  :2شكل 

فشار منفذي  ،)رنگ نقاط سياه(محوره  مقادير حاصل از آزمايش مقاومت فشاري تك توسطكاليبره شدن آن 
رنگ نشان داده  با نقاط سياهو  MDT توسطن آ ي مقادير كاليبره شده )2-بخش(ايتون  ي دست آمده از رابطه به
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8و9، مقادیر تنش های برجای افقی حداقل و حداکثر به دس��ت آمد و با 
قرار دادن چگالی س��نگ در عمق مدنظ��ر از نگار RHOB در رابطه -6، 
مقدار تنش قائم نیز محاسبه شد. نتایج محاسبات در شکل-3 در بخش-4 
نشان داده شده است. البته این مقادیر دینامیکی و همراه با خطا هستند که 
مقدار این خطا برای تنش افقی حداقل زیاد اس��ت و باید توس��ط مقادیر 
واقعی )معموالً آزمایش نش��ت سازند( کالیبره شود. در تحقیق حاضر با 

توجه به موجود بودن داده ها این کار انجام گردید 

نتیجه گیری
متغیرهای ژئومکانیکی س��نگ )مانن��د مقاومت فش��اری تک محوره ی 
تنش های برجای افقی و تنش قائم( در هنگام حفاری چاه های نفتی و گازی، 
به عنوان ورودی جهت تعیین پایداری چاه یا محاس��به ی مقدار تولید ماسه ی 
همراه نفت چاه ها به کار می روند. به همین دلیل نیزتعیین آنها از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت. از این رو مطالع��ه ی حاضر جهت تعیین تنش های برجا در 

یکی از میادین نفتی جنوب ایران انجام شد.
مقاومت فشاری تک محوره از نگارهای چاه و با استفاده از روابط تجربی 

گولوبو و رابین ویچ به دس��ت آمد که در نهایت نتایج آن با نتایج حاصل از 
آنالیزهای آزمایش��گاهی کالیبره شد. نتیجه ی این کالیبراسیون نشان داد که 
مناس��ب ترین رابطه برای منطقه ی مورد مطالعه رابط��ه ی تجربی گولوبو در 
پیش بینی مقاومت فش��اری تک محوره اس��ت. بنابراین می توان این رابطه را 
به عنوان ورودی جهت تعیین پایداری چاه در این میدان به کار برد و سپس از 
رابطه ی ایتون مقدار فشار منفذی را تعیین کرد. پس از کاربرد و کالیبره شدن 
این رابطه مشخص شد که می توان آن را به عنوان رابطه ای مناسب جهت تعیین 
فشار منفذی میدان مورد مطالعه و میادینی با خصوصیات مشابه به کار برد. در 
نهایت مقدار تنش های برجا از نگار ها محاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد که 
مقادیر به شکل پیوسته هستند؛ یعنی برخالف مقادیر حاصل از نمونه ی مغزه 
که تنش های برجا را به ش��کل محدود و گسس��ته نشان می دهند، این مقادیر 
نش��ان دهنده ی تنش های برجا برای کل مخزن هس��تند. این مقادیر همچنین 
می توانند در نقاطی که به دلیل شکس��تگی ها و ش��رایط ناپایدار چاه، امکان 
برداش��ت نمونه وجود ندارد به عنوان مقادیر مناسب جایگزین شوند. ضمن 
آنکه محاسبه ی مقادیر حاصل از نگارها نسبت به مقادیر آزمایشگاهی بسیار 

آسان تر بوده و هزینه ی کمتری نیز دارد.
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