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مطالعهی هرزروی گل حفاری و عوامل مؤثر بر آن در مخزن آسماری
یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران
چکیده
هرزروی گل حفاری یکی از عوامل بسیار نامطلوب در عملیات حفاری چاههای نفت و گاز است که تأثیری مستقیم بر
عملیات تکمیل و تولید چاه دارد .بههمین دلیل اهمیت مطالعهی هرزروی و بررسی عوامل مؤثر بر آن را دو چندان
میکند .بر این اس��اس در مقالهی حاضر هرزروی گل حفاری و عوامل مؤثر بر آن در مخزن آس��ماری مطالعه ش��ده
اس��ت .بدین منظور با تحلیل اطالعات حفاري و تهیهی نقش��ههای هرزروي و وزن گل و وضعیت هرزروی در ميدان
بهطور جامع بررس��ي ش��د .از اين طريق عالوه بر درك بهتر و دقيقتر از هرزرویهاي موجود در مخزن ،ارتباط آنها
با مشکالت حفاري نيز بررسي گردید .با مطالعهی تاريخچهی حفاري اين چاهها و با استفاده از نقشههای همارزش،
وزن گل مورد نیاز برای حفاري در سازند آسماری در بخشهاي مختلف میدان و تأثیرپذیری آن بر میزان هرزروی
مشخص شده است .مشكالت حادث شده در چاهها تحليل شد و در نهايت با تعيين پراکندگی قطاعهاي مشكلدار
در نواحي مختلف ميدان ،تراكم اين چاهها در هر ناحيه مش��خص و مناطق مس��تعد از لحاظ بروز مش��کل هرزروی
مش��خص و معرفي ش��دند .نتایج این مطالعه نش��ان میدهد که بيش��ترين هرزروي در مخزن آسماري ،در ناحيهی
كوهانهی اصلي س��اختار و ناحيهی جنوبش��رقي و ناحيهی نزديك به دماغهی ش��مالغربي ساختار میدان بهوقوع
پيوس��ته و بيش��ترين وزن گل نيز در كوهانهی اصلي و كوهانك جنوبشرقي مخزن بهكار رفته است .اغلب چاههای
مشكلدار در ناحيهی كوهانهی مركزي ميدان واقع شدهاند و چاههایی که فاصلهی بيشتری از این ناحيه دارند تقريباً
بدون مشكل حفاري شدهاند.
مقدمه
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کیومرث طاهری* ،حسین علیزاده ،1مناطق نفتخیز جنوب

عظیم کالنتریاصل ،2دانشگاه شیراز

ميدان مورد مطالعه در  1961ميالدي و با حفر چاه 1-كش��ف گرديد
و تا كن��ون  179حلقه چاه با هدف دس��تیابی به مخزن آس��ماری در
آن حفاري ش��ده اس��ت .عوامل مهمی نظیر زیاد ب��ودن وزن گل ،نوع
گل ،متغیره��ای حفاری و شکس��تگیهای درون مخ��ازن هیدروکربنی
موجب هرزرویهای گل حفاری هس��تند .بنابرای��ن پدیدهی هرزروی
در مخ��ازن نفتی بهعن��وان مهمترین منابع تأمینکنن��دهی هیدروکربن،
بیشترین آس��یبدیدگی را خواهد داش��ت که این آسیبدیدگیها در
ادام��ه موجب کاهش نفوذپذیری اطراف چاه و در نهایت کاهش تولید
خواهد ش��د .از اینرو پژوهش��گران و متخصصان صنعت نفت بهدنبال
راههایی برای شناس��ایی بهتر مناطقی با ه��رزروی زیاد و عوامل مؤثر بر
آن در هر بخش از مخزن هس��تند .انتخاب مدلس��ازیهای هرزروی و
تهیهی نقش��هی تغییرات هرزروی گل حفاری در مخزن و س��ازندهای
بهرهده گـامی اساس��ـی و مهـم در مدیریت مناب��ع هیدروکربنی مناطق
مختلف بهش��مار میرود [ .]1بدین منظور استفاده از دادههای هرزروی
و وزن گل بهترین گزینه خواهد بود .در همین راستا روشهای مختلفی
برای مدلسازی سهبعدی وجود دارد که در هر یک از آنها از اطالعات
زمینشناسی ،ریاضیات و آمار استفاده میشود [.]2

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده96/09/10 :
تاریخ ارسال به داور96/09/18 :
تاریخ پذیرش داور97/02/21 :

واژگان کلیدی:
وزن گل ،تکمیل چاه ،هرزروی گل،
مخزن آسماری ،نقشههای هرزروی

در سال  2008با مطالعه روی مغزههای چند چاه تولیدی در میدان تاریم
واقع در چین مش��خص ش��د که هرزروی گل حفاری و نفوذ شدید گل
به درون س��ازند موجب شکس��تگیهای القایی 3و انسداد آبی 4در مخزن
ش��ده و کاهش تولید چاهها را بهدنبال داش��ته اس��ت .آنه��ا با تهیهی گل
کمآس��یبزنندهای بهنام میکس متال هیدروکسید +که سازگاری زیادی
با س��ازند دارد توانس��ته بودند تا حد زیادی ه��رزروی در چاههای جدید
را کنترل کرده و بازگش��ت تراوایی در آنها را به  85درصد برس��انند [.]3
در س��ال  2014مطالعهای با هدف بررس��ی اثر انواع گل حفاری بر نرخ و
ش��اخص تولید انجام شد که نتایج آن نشان داد که گلهای گالیکولی و
روغنی اثر مناسبی بر کمیتهای مخزنی دارند [ .]4در سال  2015مطالعهای
روی چاهه��ای میدان نفتی اریدو واقع در ایالت ادو در نیجریه انجام ش��د
و با توج��ه به هرزروی این چاهها حین حف��اری و اینکه عملیات تکمیل
باعث آس��یبدیدگی 6شدید مخزن و کاهش شاخص تولید آن شده بود
با پیش��نهاد اسیدزنی و س��وراخ کردن نواحی آسیبدیده تا حد زیادی به
بازگش��ت شاخص تولید 7چاههای آن کمک شده بود [ .]5در سال 2017
مطالعهای با هدف بررسی هرزروی گل حفاری و با استفاده از تخمینگر
زمین آماری کریجینگ شاخص در میدان نفتی گچساران انجام شد .نتایج
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 -1موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی میدان مورد مطالعه

میدان مورد مطالعه شامل مخازن آسماری ،بنگستان و خامی است .اين میدان با ساختار س

آخرين تاقديسهای کشیدهی ناحیهی کمربند چینخوردهی زاگرس بهشمار میرود .رخنمو
مقاالت علمی پژوهشی

میدان سازند آغاجاری و بهندرت سازند میشان است .همانطور که در شکل 1-نشان داده
جنوبشرقی فروافتادگی دزفول قرار دارد و از آخرين تاقديسهای کشیده و نامتقارن

چینخوردهی زاگرس محسوب میشود که حداقل دو برآمدگی 8مشخص دارد و در محدوده

 -1موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی ميدان مورد مطالعه

ميدان مورد مطالعه ش��امل مخازن آس��ماري ،بنگستان و خامي است.
اين ميدان با ساختار سطحي تاقديسي ،از آخرين تاقديسهاي كشيدهی
ناحي��هی كمربند چينخ��وردهی زاگرس بهش��مار م��یرود .رخنمون
سطحي غالب اين ميدان سازند آغاجاري و بهندرت سازند ميشان است.
همانطور که در ش��کل 1-نشان داده ش��ده اين ميدان در جنوبشرقي
فروافتادگ��ي دزف��ول ق��رار دارد و از آخرين تاقديسهاي كش��يده و
نامتقارن جنوبغربي كمربند چينخوردهی زاگرس محس��وب ميشود
ک��ه حداق��ل دو برآمدگی 8مش��خص دارد و در محدودهی ش��هرهای
بهبهان ،دوگنبدان و بندر دیلم واقع شده است.
در می��دان م��ورد مطالعه مخ��زن آس��ماري بر اس��اس خصوصیات
پتروفیزیکی و سنگ ش��ناختی به چهار ناحیه تقسیم شده و به سه واحد
سن میوسن پیشين
سن الیگوسن ،آس��ماري میانی به ّ
آس��ماري پایینی به ّ
سن (میوسن پیشین-بوردیگالین )10تقسیم
(آکیتانین )9و آسماري باالیی به ّ
میشود .از مجموع چهار ناحیهی مخزني ،نیمهی باالیی ناحیهی 1-جزء
آسماري باالیی ،نیمهی پایینی ناحیهی 1-و نواحی2-و 3جزء آسماري
میانی و ناحیهی 4-آس��ماري پایینی را تشکیل میدهند .مخزن آسماري
این میدان عمدتاً از طبقات کربناته (آهک و دولومیت) تش��کیل شدده
است .شدت دولومیتی شدن 11از سرسازند آسماري تا ناحیهی 3-کام ً
ال
مشهود است (شكل .)2-همچنین شدت دولومیتی شدن نواحی2-و 1نیز
بیش��تر از ناحیهی 3-بوده و در ناحیهی 4-این پدیده کمتر دیده میشود
[ .]7در مخزن آسماری این میدان نواحی1-و2و3و 4بهترتیب ضخامت
میانگی��ن  86 ،130 ،98و  85مت��ر دارند که ناحی��هی 2-بهترین کیفیت
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تخمینها نشان داد که در بخشهای لیشتر جنوبی و شمالی و جنوبشرقی
میدان احتمال زیادی برای هرزرویهای بیش از  100بش��که در س��اعت
وج��ود دارد [ .]6هدف این پژوهش مطالعهی ارتباط مناطقی با هرزروی
زیاد با عوامل مؤثر بر آن در مخزن آسماری است .عواملی نظیر وزن گل،
نوع گل و شکستگیها در چاههایی که بیشترین مشکل را داشتهاند بررسی
شده است .از اینرو عالوه بر مشخص شدن بخشهایی با هرزروی زیاد،
عوامل مهمی که در افزایش هرزروی این میدان مؤثر بوده نیز مش��خص
گردید .در همین راستا میتوان نقاط بهینه را در عملیات حفاری و تکمیلی
چاه مشخص کرد .در این مطالعه نقشههای همارزش هرزروی و وزن گل
در مخزن آس��ماری تهیه ش��ده و با تهیهی مدل ه��رزروی و وزن گل در
مخزن آس��ماری و اس��تفاده از مقدار و درصد وزن گل مورد استفاده در
حفاری سازندهای مختلف و با استناد به آنها تأثیر بسیار خوبی از وزنهای
ل مورد استفاده در بخشهای با هرزروی زیاد بهدست آمده است.
زیاد گ 

بیشترینديلم
گنبدان و بندر
دو
است.را دارد [.]8
شدهمخزن
تولیدواقعنفت
مخزنی و

در میدان مورد مطالعه مخزن آسماری بر اساس خصوصیات پتروفیزيکی و سنگ شناختی به

شده و به سه واحد آسماری پايینی به سنّ الیگوسن ،آسماری میانی به سنّ میوسن پیشین (آک

بااليی به سنّ (میوسن پیشین-بورديگالین )10تقسیم میشود .از مجموع چهار ناحیهی مخ
3

 2ناحیهبندی مخازن آسماری در میدان مورد مطالعه در چاه ]9[1-
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 -2روش کار
قاعدتاً از گلهاي سنگین استفاده شده است .بنابراین حین حفاري این چاهها
 -1-2بررسی دادههاي هرزروي گل حفاري
شاهد هرزروي زیاد و حتی کامل گل خواهیم بود .در حالیکه حین حفاري
با مطالعه ،شناخت و بررسی هرزروی و چگونگی انتشار آن در هر نقطه چاههاي بعدي که با گذشت زمان نسبتاً زیادي نسبت به اولین چاههاي مخزن
از مخزن میت��وان در بهرهبرداری بهینه از مخزن نقش عمدهای داش��ت و انجام میشود بهدلیل کاهش فشار هیدرواستاتیک مخزن (ناشی از برداشت
برنامهریزیهای توسعهی میادین را در بخشهای عملیات حفاری ،مهندسی هیدروکربن) از گل سبکتري استفاده شده است .از اینرو مقدار هرزروي
مخزن و ازدیاد برداشت از مخازن کنترل کرد [ .]10برای بررسی هرزروی گل حین حفاري اینگونه چاهها نیز به نوبهی خود افت چشمگیري نسبت
گل حفاری باید شرایطی یکسان بر مخزن حاکم باشد؛ یعنی اینکه وزن گل به چاههاي قدیمیتر خواهد داشت .عالوه بر این باید فقط به هرزرويهاي
ي در حالت ساکن چاه ارزش فنی خاصی
در طول مدت حفاري یک چاه بهویژه درون مخزن تغییرات شدیدی نداشته حین حفاري توجه گردد .هرزرو 
باشد؛ زیرا افزایش شدید وزن گل باعث ازدیاد فشار هیدرواستاتیک درون ندارد.
چاه ش��ده و این خود باعث ایجاد شکستگیهاي القایی در درون مخزن و
در اين مطالعه جهت برداش��ت صحیح دادههاي هرزروي گل حفاري
12
بهتبع آن افزایش مصنوعی هرزروي گل میشود .این هرزروي هیچ ارتباطی از گزارشهای روزانهی حفاري چاهها اس��تفاده ش��ده است .وزن گل
با خصوصیات زمینشناس��ی مخزن ندارد .همچنین فش��ار هیدرواستاتیک حفاري ،فواصل عمقی حفاري ش��ده ،مقدار هرزروي گل حین حفاري
مخزن در چاههاي مختلف مورد مطالعه نیز باید تقریباً یکس��ان باشد .حین بر حس��ب بشکه در ساعت ،13مقدار هرزروي انباشتی در سازند طی یک
حفاري اولین چاهها بهدلیل زیاد بودن فشار هیدرواستاتیک مخزن (که خود روز و مجموع س��اعات حف��اري در همین مدت مواردي هس��تند که از
ناشی از دست نخورده بودن مخزن و عدم برداشت هیدروکربن از آنست) این گزارشها برداش��ت و ثبت شدهاند .جهت اس��تفادهی هرچه بهتر از
دادهه��اي هرزروي گل در اين مطالعه ،اطالع��ات تمامي  179حلقه چاه
ميدان بررسي شد و نتايج آن بهصورت نقشههاي همارزش هرزروي گل
(بشكه در ساعت) براي الیههای آسماري بااليي و پاييني توسط نرمافزار
 RMS14ارائه گردید (شكلهای4-و .)3با توجه به نقشههاي تهيه شده در
شکلهای4-و 3مشاهده میشود که در الیهی آسماري بااليي سه ناحيهی
مشخص با بيشترين مقادير هرزروي (تا  120بشكه در ساعت) وجود دارند.
شکل  -3نقشهی همارزش هرزروی گل برای آسماری بااليی میدان نفتی مورد مطالعه بارزترين حجم هرزروی در بخش مركزي و محدودهی خمش س��اختار
مشاهده ميش��ود .دو ناحيهی ديگر در شمالغربي و جنوبشرقي ميدان
بیشترين قابلتوجه اينكه در محدودهی وسيعي از ستيغ و يال
اند .نكتهی
واقع شده
ناحیه با
همانطور که در شکل 4-نشان داده شده ،در آسماری پايینی نیز مثل آسماری بااليی سه
هرزروي تا بيش از  40بشكه در ساعت نيز قابلمشاهده
س��اختار،است
جنوبيبسیار کمتر
مطالعههرزروی
مورد مخزن
نفتینواحی
میدانساير
يی ،در
آسماری باال
مقايسه
بنابراين در
همند.
مشاهدها
هرزروی-3قابل
بااليی
برایباآسماری
هرزروی گل
ارزش
نقشهی
شکل
 3نقشهی همارزش هرزروي گل براي الیهی آسماري بااليي ميدان
رس��د ناشي از وجود شكستگيهاي كششي طولي در
يافته مي
کاهشهنظر
است كه ب
است.
که به بیان ديگر میتوان گفت تراکم شکستگیها در آسماری پايینی نسبت به آسماری بااليی
نفتي مورد مطالعه
مخزن و منطبق بر محدودهی بيش��ترين انحناء س��اختار و
مركزيبیشترين
بخ��شناحیه با
همانطور که در شکل 4-نشان داده شده ،در آسماری پايینی نیز مثل آسماری بااليی سه
استساختار باشند.
جنوبي
هرزرویهاي
هرزروی قابلمشاهدهاند .بنابراين در مقايسه با آسماری بااليی ،در ساير نواحی مخزن گسل
بسیاريالکمتر
شکل 4-نشان داده شده در الیهی آسماري پاييني نيز مثل
کاهش که
همانطور
يافتهدراست.
که به بیان ديگر میتوان گفت تراکم شکستگیها در آسماری پايینی نسبت به آسماری بااليی
الیهی آسماري بااليي سه ناحيه با بيشترين هرزروي قابلمشاهدهاند .بنابراین
در مقايسه با الیهی آسماري بااليي ،در ساير نواحي مخزن هرزروي بسيار
كمتر اس��ت كه به بيان ديگر ميتوان گفت تراكم شكستگيها در الیهی
آسماري پاييني نسبت به الیهی آسماري بااليي كاهش يافته است.
 -2-2بررسی دادههاي وزن گل حفاري

شکل  -4نقشهی همارزش هرزروی گل برای آسماری پايینی میدان نفتی مورد مطالعه
 4نقشهی همارزش هرزروي گل براي الیهی آسماري پاييني ميدان
نفتي مورد مطالعه

عوامل بس��ياري ميتوانند باعث كاهش يا افزايش هرزروي شوند
ك��ه يكي از مهمتري��ن آنها را ميتوان وزن گل دانس��ت .کاهش یا

6

شکل  -4نقشهی همارزش هرزروی گل برای آسماری پايینی میدان نفتی مورد مطالعه
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افزایش وزن گل حفاري بهطور مس��تقیم تحت تأثیر فش��ار س��ازند
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شکل  -5مقدار و درصد وزن گلهای مورد استفاده در حفاری سازند آسماری میدان مورد مطالعه

آسماری بهوقوع
از آنجا که طی بررسیهای انجام شده در اين مطالعه بیشترين مشکالت حفاری در سازند
حفاري ش��ده اس��ت .زی��را عموم��اً وزن گل بهگونهاي برابر فش��ار

15
مواد سازندي
ش��ود که
تنظیم م
صورتسازند
هیدرواستاتیک
توسط نرمافزار
جریانگل،
ارزشاز وزن
هاییهم
نقشه
پیوسته ،اطالعات وزن گل حفاری برای سازند آسماری به

ناپایدار به درون چاه و همچنین جریان مصنوعی گل به درون سازند

16
بااليیاز17یکرا نمايش
ش��ود.گل
جلوگیريوزن
 RMSتهیه و تحلیل شدند .شکل 6-نقشهی همارزش
آسماریشهایی
سازندح��االت بخ
برایدر برخی
س��ازندها و

شکل  -6نقشهی همارزش وزن گل برای آسماری بااليی میدان نفتی مورد مطالعه

سازند فشارهای سازندی متفاوتی دارند که شناسایی و تفکیک آنها
آسماری در
میدهد .همانطور که مشاهده میشود بازهی وزن گل مورد استفاده حین حفاری بخش بااليی سازند
موردایمن چاههای نفت و گاز امری بس��یار ضروری است.
حفاری
جهت
شکل 7-نقشهی همارزش وزن گل تهیه شده برای سازند آسماری پايینی 18را نشان میدهد .بازهی وزن گل
حفاریستیغ دو
ناحیهی
واقع
بررسیدردادهچاه
وزن گل
است.
چاههای مختلف بین  42تا  131پوند متغیر بوده
درههای
در چا
های گل
های وزن
حداکثر هدف
برای
ایناز
نیل (ببهیش
وزن گل
استفاده حین حفاری بخش پايینی سازند آسماری بین  43تا 120پوند متغیر است .حداکثر
کار بسیار راهگشا باشد .در اين بخش اطالعات مفيدي از
تواند
ش��ده می
ساختار به
 101پوند) برای حفاری بخش پايینی سازند آسماری در چاههای واقع در ستیغ کوهانك
نفتیهمورد
آسماریبااليی میدان
ساختارگل برای آسماری
کوهانك همارزش وزن
شکل  -6نقشهی
آسماری در
ازند
س
از
بخش
اين
که
هايی
چاه
ی
تمام
اين
مرکزیبر
عالوه
کارمطالعهرفته است.
میدان ب
الزمدهبراي حفاري س��ازندهاي مختل��ف ميدان گردآوري
گل
وزن
ميدان از  62پوند حفاری ش
باالييگل بیش
آس��ماري وزن
آسماری در آنها با
گلسازند
وزن از
ارزشبخش
ه��مکه اين
یهايی
چاه
رفته است6 .همچنین
براي الیهی
نقش��ه
نزديك به
ارزشو
ستیغ
کهبراي
استفاده
ی وزن
اس��ت .بدين
بازهی وزن گل
حفارینشان می
آسماری پايینی 18را
تهیه
گل گل
وزن
نواحیهم
نقشهی
اغلب7-
شکل
مطالعه
مورد
نفتي
در يالهای
موردهايی
مقابلگلچاه
مقايس��هدر
ترتيب بادارند.
ساختار قرار
ش��دهتیغ
بخشموردس
شدهدهد.در
شدهسازنداند.پوند
بیشآنشدهازواقعبرای70
وزن
آنهادر با
از
یش
(ب
گل
وزن
حداکثر
است.
متغیر
پوند
120
تا
43
بین
آسماری
سازند
پايینی
بخش
حفاری
حین
استفاده
حفاري يك سازند در چاههاي مختلف و بررسي مشكالت حفاري
گلمرکزی ساختار
کوهانك
در ستیغ
واقعچاههای
آسماری در
جنوبیپايینی سازند
برایوحفاری بخش
 101پوند)
است.
ت��وانپوند
64م-ي42
حفاریبهدرکاردراي��نآنها
وزن
شدهواقعاند
ساختار
شمالی
بهينهی مورد نياز براي حفاري اين
وزن گل
چاهها
رفته است .همچنین چاههايی که اين بخش از سازند آسماری در آنها با وزن گل بیش از  62پوند حفاری شده
س��ازند را بهصورت تجربي تعيين کرد .اطالعات وزن گل اس��تفاده
اغلب در نواحی ستیغ و نزديك به آن واقع شدهاند.
ش��ده براي حفاري سازندهاي مختلف در  22حلقه چاه ،استخراج و
بهصورت خالصه در شکل 5-ارائه شده است.
س��ازند آهکی آسماری یکی از مخازن اصلی میدان مورد بررسی
اس��ت که حفاری این سازند در تمامی چاهها با هرزروی همراه بوده
اس��ت .کمترین وزن گل برای حفاری این س��ازند  58پوند در چاه-
 174و بیش��ترین وزن گل  116پوند در چاههاي33-و 159اس��تفاده
شده است .در چاه 33-حفاری سازند آسماری با وزن گل  116پوند
9
 7نقش��هی همارزش وزن گل براي الیهی آس��ماري پاييني ميدان
شروع شده که باعث هرزروی کامل گل و متعاقباً حفاری کنارگذر
نفتي مورد مطالعه

9
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با گل  115پوندی گردیده که این چاه نیز با همین مشکل روبرو شده
و در نهایت س��ومین چاه کنارگذر با گلی به وزن  92پوند و کاهش
وزن تا  72پوند با هرزروی متوس��ط تا شدید حفاری شده است .در
مجموع در  36درصد از چاهها اين س��ازند با وزن گل  58-67پوند،
در  18درص��د از چاهها با وزن گل  70-74پون��د ،در  23درصد از
چاهه��ا با وزن گل  80-90پون��د و در نهايت در  23درصد از چاهها
نيز با وزن گل  99-116پوند حفاري شده است (شكل.)5-
از آنجا كه طي بررس��يهاي انجام ش��ده در اين مطالعه بيش��ترين
مشكالت حفاري در سازند آسماري بهوقوع پيوسته ،اطالعات وزن
گل براي س��ازند آس��ماري بهصورت نقشههاي همارزش وزن گل،
توسط نرمافزار  RMSتهيه و تحليل شدند .شكل 6-نقشهی همارزش
وزن گل 16براي سازند آسماري بااليي 17را نمايش ميدهد .همانطور
كه مش��اهده ميش��ود بازهی وزن گل مورد اس��تفاده حين حفاري
بخش بااليي سازند آسماري در چاههاي مختلف از  42تا  131پوند

9
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8

نقشهی شبيهسازي شده از شكستگيهاي تجمعي و گسلهاي طولي و عرضي با تلفيق روند گسلها و شكستگيها در تاقديس آسماري []11

نوع گل اس��تفاده ش��ده براي حفاري س��ازند آس��ماري ميدان
مورد مطالعه

متغير بوده است .حداكثر وزن گل در چاههاي واقع در ناحيهی ستيغ
دو كوهانك س��اختار آسماري میدان بهكار رفته است .عالوه بر اين
تمامی چاههايي كه اين بخش از سازند آسماري در آنها با وزن گل
بيش از  70پوند حفاري ش��ده در بخش ستيغ ساختار قرار دارند .در
مقابل چاههايي كه در يالهاي شمالي و جنوبي ساختار واقع شدهاند
وزن گل حفاري در آنها  42-64پوند است.
شكل 7-نقشهی همارزش وزن گل تهيه شده براي سازند آسماري
پاييني 18را نشان ميدهد .بازهی وزن گل مورد استفاده حين حفاري
بخش پاييني س��ازند آسماري از  43تا 120پوند متغير است .حداكثر
وزن گل (بی��ش از  101پون��د) ب��راي حفاري بخش پاييني س��ازند
آس��ماري در چاههاي واقع در ستيغ كوهانك مركزي ساختار بهكار
رفته اس��ت .همچنين چاههايي كه اين بخش از س��ازند آسماري در
آنها با وزن گل بیش از  62پوند حفاري ش��ده اغلب در نواحي ستيغ
و نزديك به آن واقع شدهاند.
در این میدان هندس��هی ساختاري شكس��تگيها در سراسر مخزن
گس��ترش دارن��د ام��ا در پهنههايي تجمع شكس��تگي يا گس��لهاي
كوچك طولي و عرضي مشاهده ميشود .عالوه بر اين چاههايي در
بخشهاي خاصي از مخزن حفر ش��دهاند كه هرزروي زیاد و توليد
زيادی دارند .بدين ترتيب مهمتري��ن عامل هرزروی زیاد چاهها در
اين پهنهها گس��ترش شكستگيهاي تجمعي و گسلهاي ياد شده در
اين نواحي اس��ت .اين شكستگيهاي تجمعي يا گسلهاي كوچك
عرضي و طولي توس��ط شرکت اس��تاتاويل با تلفيق نقشهی تراكم
شكستگيها بر پايهی جهتگيري گسلهاي طولي و عرضي شناخته
ش��ده روي تاقديسهاي آسماري 19در زاگرس شبيهسازي 20شدهاند
(شكل .)8-با دقت در نقشهی شبيهسازي شده ميتوان مشاهده کرد
كه گس��لها و شكستگيهاي طولي و عرضي در سه ناحيه از مخزن

83
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 -3-2بررسي نوع گل استفاده شده براي حفاري سازندهاي مشكلدار

با توجه به نقش��ههای همارزش هرزروی ،21نرخ هرزروي در اين
ميدان از نوع متوس��ط تا ش��ديد يا هرزروي كامل 22است كه بهنظر
ميرسد استفاده از سيال مناسب جهت كنترل هرزروي امري الزامي
اس��ت .بدين منظور نوع س��يال اس��تفاده ش��ده براي حفاري سازند
آس��ماري ميدان تجزيه و تحليل شد تا از اين طريق بتوان ارتباط بين

 10الف) نمودار چينهاي س��ازند آس��ماري نشاندهندهی ضخامت
طبقات ش��يلي در چاههاي مورد مطالعه بههمراه نوع گل اس��تفاده
ش��ده براي حف��اري ش��يلها (طبقات ش��يلي با رنگ خاكس��تري و
اليههاي آهكي با رنگ آبي نمايش داده ش��دهاند) – ( :Wگل پايه
آبي) :O ،گل پايه روغني و )N.S: No Sample

11

تعداد چاههاي حفاري ش��ده در هر قطاع نس��بت به چاههاي با

مشكل هرزروی

84

 -3بحث و بررسی

تجزي��ه و تحلي��ل اطالع��ات حفاري ش��امل ه��رزروي و وزن گل
مش��خص کرد كه بيش��ترين هرزروي در سازند آس��ماري در ناحيهی
مرك��زي (كوهان��هی اصل��ي س��اختار) و دماغهه��اي ش��مالغربي و
جنوبش��رقي ساختار میدان بهوقوع پيوس��ته كه در ناحيهی كوهانهی
اصل��ي همخواني تقريباً خوبي با دادههاي وزن گل حفاري دارد .بدين
ترتيب كه بیش��ترین وزن گل را ميتوان در ناحيهی کوهانهی اصلی و
كوهانك جنوبش��رقي مخزن مشاهده کرد .افزایش هرزروي و وزن
گل در اين نواحي میتواند در پاس��خ به انحناء ناشی از چینخوردگی
و همچنین انحناء طولی این قس��مت از س��اختار بهوجود آمده باش��د
كه س��بب توسعهی شكس��تگيهاي كشش��ي در اين ناحيه شده است.
همچنین گس��ل راندهی يال جنوبغربي تاقدیس ک��ه در این نواحی
بی��ش از دیگر قس��متهاي مخزن ب��ه قاعدهی ی��ال جنوبغربي آن
نزدیک ش��ده نیز مؤثر اس��ت .اما هرزروي زیاد در نواحی نزدیک به
دماغهی جنوبشرقي این ساختار میتواند متأثر از گسل پیسنگی نيز
باش��د كه در این محدوده از میدان مؤثر بوده است .بررسي تعدادی از
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آس��ماري تراكم بيش��تري دارند كه با نتايج حاصل از بررس��يهاي
ه��رزروي كل و مق��دار توليد چاهها كه در باال به آنها اش��اره ش��د
همخواني خوبي دارد.

نوع گل و مش��كالت حفاري را كاوش کرد .س��ازند آسماري این
میدان داراي مياناليههاي ش��يلي و مارني 23اس��ت كه بهطور معمول
حفاري در اين اليهها در اغلب موارد همراه با مش��كالتی بوده است.
بههمين علت نوع گل اس��تفاده ش��ده براي حفاري اين طبقات بسيار
حائز اهميت اس��ت .اطالعات نوع گل مورد اس��تفاده براي حفاري
سازند آسماري در  22حلقه چاه تجزيه و تحليل شد .نتایج بررسیها
نشان داد سازند آسماري در 91درصد چاهها با گل پايه آبي ،24در 4
درص��د چاهها با گل پايه روغني 25و در  5درصد چاهها با هر دو نوع
گل حفاري شده است (شكل.)9-
جهت بررس��ي ارتباط مياناليههاي شيلي و نوع گل استفاده شده
در حفاري س��ازند آس��ماري نمودار چينهاي رسم شد (شكل.)10-
اي��ن نمودار بر اس��اس اطالعات حاص��ل از نمودارهاي ترس��يمي،
گزارشهاي نهايي زمينشناس��ي و گزارشهای حفاري رس��م شده
اس��ت .همانطور كه در شکل 10-مشاهده ميش��ود ستون چينهاي
سازند آس��ماري در اغلب چاههاي مورد مطالعه مياناليههاي شيلي
با ضخامتهاي متغيري دارد كه بيش��ترين ضخامت مربوط به چاه-
( 42حدود  50متر) اس��ت .بررس��يها نشان ميدهند بهجز چاههاي-
152و ،2ساير چاهها در كل ضخامت سازند آسماري با گل پايه آبي
حفاري شدهاند .در این دو چاه مياناليههاي شيلي سازند آسماري با
گل پايه روغني حفاري شدند.
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 در ناحيهی كوهانهی،بيشترين مقدار هرزروي در سازند آس��ماري
اصلي س��اختار و ناحيهی جنوبشرقي و ناحيهی نزديك به دماغهی
ش��مالغربي ساختار میدان بهوقوع پيوسته و بيشترين وزن گل نيز در
.كوهانهی اصلي و كوهانك جنوبشرقي مخزن بهكار رفته است
بررس��يها نشان مي دهند كه اغلب چاههاي مشكلدار در ناحيهی
كوهان��ك مركزي ميدان واقع ش��دهاند و چاههاي واقع در فاصلهی
.بيشتری از اين ناحيه تقريباً بدون مشكل حفاري شدهاند
در ميدان مورد بررس��ي تعداد چاههاي حفاري شده در هر قطاع و
-تعداد چاههاي مشكلدار در همان قطاع نشان ميدهد كه قطاعهاي
 (واقع در ناحيهی مركزي س��اختار) نس��بت به دماغههاي شرقي4و5
و غربي پتانس��يل بيش��تري جهت بروز مش��كل حين حفاري دارند و
 در ناحيهی ش��مالغربي و جنوبش��رقي2و7-همچني��ن قطاعهاي
 ش��امل كمترين،مي��دان با وجود تعداد زیاد چاههای حفاري ش��ده
.تعداد چاههاي مشكلدار هستند

چاههاي حفاري شده در هر قطاع نس��بت به تعداد چاههاي مشكلدار
) نش��ان ميدهد كه قطاع ناحيهی مركزي11-در همان قطاع (ش��كل
.) شامل بيشترين تعداد چاههاي مشكلدار است4و5-ميدان (قطاعهای
 كه در بخش غربي و شرقي ميدان قرار دارند2و7-همچنين قطاعهای
با وجود تعداد زیاد چاههاي حفاري شده شامل كمترين تعداد چاههاي
.مشكلدار هستند
نتیجهگیری

 با گلهاي پايه،بررسيها نشان ميدهد سازندهاي مستعد هرزروی
آبي يا پايه روغني حفاري ش��دهاند اما تغيير نوع گل كمك چنداني
 حلقه چاه حفاری شده22 به حل اين مش��كالت نکرده و از مجموع
) بهدلیل وضعیت%60(  حلقه چاه13  در،در مخزن آس��ماری میدان
. آرايش لولههاي جداري تغيير داده شدهاند،نامساعد هرزروی چاه
با تجزيه و تحليل اطالعات هرزروي و وزن گل مش��خص شد كه
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