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تلفيق نمودارهاي ارزيابي كامل مخزنی 1و دادههاي حاصل از نمودارگيري از گل
حفاري 2جهت ارزيابي بهتر سنگ مخزن در يكي از ميادين گازي ايران
حامد قربانپور يامي* ،شركت نفت و گاز شرق بهرام موحد ،شرکت ملی نفت ایران

چکیده

در ایران عموماً از دادههاي نمودارگيري گل حفاري جهت كمك به تهيهی نمودار ترس��يمي زمينشناس��ي چاه و
ثبت متغیرهاي حفاري با هدف حفاري ايمن و بهينه استفاده ميگردد .بهعبارتي اين دادهها چشم حفار ،كمپانيمن
و زمينش��ناس س��رچاه بوده و اخطاره��ا و اطالعات الزم را جهت رصد حفاري در اختيار آنه��ا ميگذارد .مانند ثبت
لحظهاي درصد  H2Sگل حفاري ،س��ختي س��ازند و افزايش يا كاهش حجم گل موجود در س��تون چاه .در اين مقاله
تالش ش��ده عالوه بر معرفي كاربردهاي مهم و ش��ناخته شدهی اين دادهها ،به ارزش فراوان اين اطالعات در ارزيابي
بهتر سنگ مخزن اشاره گردد .همچنين كاربرد آنها در كاهش هزينههاي حفاري و تكميل چاه بيشتر نمایان میشود.
بدين منظور در دو چاه گازي ،سرعت نفوذ مته ( 4)ROPو نمودارهاي ثبت گاز( 5بهعنوان دو متغیر مهم از دادههاي
ارزش��مند گل حفاری) و نمودارهاي كامل ارزيابي مخزن اين دو چاه انتخاب ش��دند و پس از تلفيق همهی اطالعات،
ارزيابي دقيقتر سازندهاي مخزني آنها انجام شد.
مقدمه

در تمامی چاههايي كه جهت اكتشاف يا توليد نفت و گاز حفاري
ميش��وند اخذ نمودارهاي پتروفيزيكي امري ضروري است .اما فقط
در برخي چاهها نمودارگيري از گل حفاري انجام ميگردد .در حال
حاض��ر در ایران واحد عملياتي نمودارگیری از گل حفاری عمدتاً در
چاههاي اكتش��افي يا چاهه��اي گازي و ترش كه خطر فوران زیادی
دارد مستقر ميش��ود .این سرويس در ابتدا با هدف بررسي كيفيت
گل بازگشتي به سطح از لحاظ محتواي گاز يا نفت آن شروع بهكار
كرد [2و]1و همچنين ب��ا توجه به متغیرهاي حفاري و گل ،مكان
ورود به سازندهاي پرفشار حاوي هيدروكربور را تخمين ميزد [.]3
ابزارهاي كروماتوگرافي گاز از اوايل قرن بیس��تم س��اخته شدند اما
از ده��هی  70میالدی به بعد پ��س از اينكه ابزارهاي الكترونيكي را
آنقدر كوچك و مقاومی س��اخته ش��دند .كه روي دكلهاي حفاري
قابلاس��تفاده باش��ند ای��ن اب��زار وارد صنعت حفاري ش��د [5و.]4
مهمترين رسالت اين گروه ثبت دادههاي حاصل از عمليات حفاري
از قبي��ل درص��د  H2Sگل حفاري ،حج��م و نوع گازه��اي محلول
در گل ،متغیره��اي گل از قبيل فش��ار ،دما و وزن ،سنگشناس��ي
خردههاي حفاري ،س��رعت نفوذ مته ( )ROPكه شاخصي در تعيين
7
س��ختي سازند اس��ت .وزن روي مته ( ،6)WOBنوع مته و گشتاور
اس��ت كه جهت رصد ش��رايط چاه ،بهصورت نمودارهاي ترس��يمي
ارائه ميش��وند .اين دادهها يا مس��قيماً توس��ط سنس��ورهاي واحد
عمليات��ي نمودارگیری از گل حفاری ،ثبت میش��ود يا از گروههاي
ديگر حاضر در س��ر چاه از جمله حفاري ،گلشناسي و حفاري كج
( 8)DDدريافت ميگردد .بهعبارتي ميتوان گفت گروه نمودارگیری

3

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسند   ه97/09/25 :
تاریخ ارسال به د   اور97/10/12 :
تاریخ پذیرش د   اور97/11/06 :

واژگان کلید ی:
نمودارهاي پتروفيزيكي ،دادههاي
نمودارگيري از گل حفاري ،سنگ
مخزن ،سرعت نفوذ مته ،نمودار ثبت
گاز ،كروماتوگراف گازي

از گل حفاری ،چش��م حفار ،كمپانيمن و زمينش��ناس سرچاه بوده
و اخطاره��ا و اطالع��ات الزم را جهت رصد حف��اري در اختيار آنها
ميگذارد .در اين پروژه تالش ش��ده با استفاده از دادههاي ارزشمند
س��رعت نفوذ مت��ه و نموداره��اي ثبت گاز كه بخش��ي از دادههاي
نمودارگی��ری از گل هس��تند و تلفي��ق آن ب��ا دادهه��اي حاصل از
نموداره��ای ارزیابی کامل مخزن ش��ناخت بهتري از كيفيت مخزن
ارائه گردد.
 -1روش كار

جهت انجام اي��ن تحقيق دو چاه كه بهصورت زاويهدار در يكي از
ميادين گازي ايران حفاري ش��دهاند انتخ��اب گردیده و با كنار هم
قرار دادن دادههاي نمودارگیری از گل حفاری و نمودارهاي ارزیابی
کام��ل مخزن آنها ،س��ازند كربناتهی كن��گان و داالن بااليي آنها با
كمك نرمافزار  Geologمطالعه شده است .اين دو سازند به چهارده
ناحیهی پتروفيزيكي تقسيمبندي شدند؛ بهطوري كه سازند كنگان
نواحی  1-7و س��ازند داالن بااليي نواح��ی  8-14را دربر ميگيرد.
از دادهه��اي نموداره��ای ارزیابی کامل مخ��زن نمودارهاي نوترون،
چگال��ي ،صوتي ،عام��ل فتوالكتريك ،مقاومتي و اش��عهی گاما و از
دادههاي نمودارگیری از گل حفاری ،نمودارهاي سرعت نفوذ مته و
نمودارهاي ثبت گاز انتخاب شدند .در ابتد با توجه به روش متفاوت
ثب��ت عمق دادهه��ا ،نم��ودار  ROPو نموداره��اي Gas Detection
 Logsب��ا یکدیگ��ر و س��پس مجموع اي��ن نمودارها ب��ا نمودارهاي
ارزیابی کامل مخزن همعمقس��ازي ش��دند .تجربهی كار روي اين

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()ghorbanpour_geo@yahoo.com
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پروژه نش��ان داد اگر زمان رس��يدن گل از ته چاه به س��طح زمين
( )Lag Timeبهدرستي محاس��به گردد عمق دادههاي نمودارگیری
از گل بهخوبي قابلانطباق با س��اير دادهها و نمودارهاس��ت .عوامل
زي��ادي در تعيين دقي��ق Lag Timeدخيل هس��تند كه از جمله ی
آنه��ا ميتوان به تفاوت وزن گل با وزن خردههاي حفاري ،ريزش يا
بههمآمدگي ديوارهی چاه در طول مسير حركت خردههاي حفاري،
مقدار هرزروي گل ( ،)lossمقدار جريان گل به س��طح چاه (،)gain
قط��ر لولههاي حف��اري ،قطر مته و نرخ گردش گل اش��اره كرد .اما
در واقعي��ت بهدليل محدوديتهاي فراوان و فرض تأثير كم س��اير
عوامل ،فقط از س��ه مورد آخر جهت محاسبهی  Lag Timeاستفاده
می ش��ود؛ در صورتي كه اين فرض هميش��ه برقرار نيست .مث ً
ال اگر
دادهه��اي نمودارگیری از گل در حد فاص��ل 100متري از حفره ی
باز انتهايي چاه 2 ،متر نس��بت به دادههاي نمودارهاي پتروفيزيكي
اختالف عمق داشته باشد ،نش��اندهندهي خطاي ثابت محاسباتي
بوده و بهراحتي ميتوان دادهها را با يك شيفت كلي همعمقسازي
کرد .اما اگر بخش��ي از دادهها  2متر ،برخي  1متر و برخي  -2متر
اختالف عمق داشته باشند پديدههايی مانند هرزروي يا جريان گل
از چاه به س��طح ميتوانند سبب تعيين نادرس��ت  Lag Timeشده
و عم��ق دادهه��اي نمودارگیری از گل حفاری اش��تباه خواهند بود.
روشهاي متفاوتي براي محاس��بهی اين زمان معرفي شده اما طبق
تعريف متداول در صنعت نفت ،زمان تأخير رس��يدن گل يا خردهی
حفاري از انتهاي چاه به س��طح زمين بر حسب دقيقه برابر است با:
{ }Lag Time=K*Depth/GPMك��ه  Kضريب مته و برابر اس��ت با
مساحت فضاي بين ديواره ی استاندارد چاه و لولهی حفاري ,تقسيم
ب��ر ضريب تبديل يك گالن به مترمربع ک��ه (Depth .)0/003785
عمق مته درون چاه بر حسب متر و  GPMنرخ جريان گل بر حسب
گالن بر دقيقه است [7و.]6
در نهايت ،نمودارها پس از همعمقس��ازي در يك نمودار رس��م
و كيفي��ت مخزن��ي اين دو چ��اه از روي تمامي دادهه��ا ارزيابي و
مطالعه ش��د .بر اين اس��اس ن ُه فاصلهی مخزني مناسب در چاهA-
و ش��انزده فاصلهی مخزني در چاه B-جهت مشبككاري پيشنهاد
گردي��د .در تعيين فواصل مش��بككاري از برخي فواصل متخلخل
كه پس از تلفيق اطالعات ،غيرتراوا تشخيص داده شدند صرفنظر
گردید و برعك��س ،برخي فواصل خوب مخزني كه بهدليل كيفيت
ديوارهی چ��اه و بهتبع آن كيفيت نامناس��ب دادههای نمودارهای
ارزیابی کامل مخزن ناش��ناخته مانده بودند به فواصل پيش��نهادي
مشبككاري اضافه شدند.
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 -2بحث

نموداره��اي ثبت گاز گل درون چاه ،حین حفاري چاه برداش��ت
ميش��ود؛ بدين صورت كه در اثر حفاري چاه ،خردههاي سنگی 9از
جاي خود كندهش��ده و بههمراه گل به س��طح زمين ميرسند .اگر
حفاري در نواحي گازي انجام ش��ود اندكي از گاز آزاد شده از فضاي
متخلخل س��نگ همراه با گاز محب��وس در خردههاي حفاري وارد
فضاي چاه شده و در اثر گردش گل به سطح زمين می رسد .شايان
ذكر است پس از حفاري ناحیهی گازي ،فشار هيدرواستاتيك بيشتر
ناش��ي از وزن گل مانع از ورود مجدد گاز بهدرون چاه خواهد ش��د.
بنابراین فقط در لحظهی حفاری بهتناس��ب حجم تخلخل فاصلهی
حفاری ش��ده ،مقداری گاز وارد گل ش��ده و ثب��ت ميگردد .گاهی
پس از ورود به سازند مخزنی ,نمودار ثابتی از يک نوع گاز مشخص
بهصورت پسزمينه حتی در فواصل غيرمتخلخل ديده میشود .اين
نمودار گازی در اثر باقی ماندن گاز در گل بازگش��تی به چاه ايجاد
میش��ود .يا بهدليل وجود مياناليههای نازک و پرفش��ار گازی که
بر فش��ار هيدرواس��تاتيک گل حفاری غلبه ميکند ايجاد ميش��ود
که بايد فيلتر ش��ده و از دادهها حذف گردد .پس از رس��يدن گل و
خردههاي حفاري به س��طح زمين ،گل وارد محفظهی اس��توانهاي
چرخاني (بهعنوان جزئي از دس��تگاه كروماتوگراف گازي )10ش��ده

 1محفظهی استوانهاي جداكنندهی گاز از گل حفاري
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و گاز موج��ود در آن بههم��راه قس��مت زي��ادي از گاز محبوس در
خرده های حفاري از آن جدا ميگردد .اين گاز پس از رطوبتزدايي
وارد قس��مت آناليزكنندهی دس��تگاه كروماتوگراف گازي می شود و
اين دس��تگاه عالوه بر محاس��بهی حجم كل گاز ( 11)TGبه تفكيك
قادر است حجم هفت نوع گاز متان ( ،)C1اتان ( ،)C2پروپان (،)C3
ايزوبوت��ان ( ،)iC4نرم��ال بوتان ( ،)nC4ايزو پنت��ان ( )iC5و نرمال
پنت��ان ( )nC5را نیز تعيي��ن کند[9و .]8در ش��كل 1-تصويري از
دستگاه جداكنندهی گاز از گل حفاري نشان داده شده است [.]10
اين دادهها بر اس��اس زمانبندي اپراتور دس��تگاه بهصورت ممتد
حين حفاري برداش��ت می شوند و مث ً
ال سرعت برداشت اطالعات در

 2نم��ودار تلفيق دادههاي نمودارگیری از گل حفاری با نمودارهاي ارزیابی کامل
مخزن در چاهA-

دو چاه مورد مطالعه ،دو ثانيه در هر بار بوده است .در اين پروژه واحد
دادههاي س��رعت حفاري ( )ROPثبت شده توسط دستگاه حفاري،
متر بر س��اعت اس��ت [12و ]11و دادههاي پتروفيزيكي نمودارهای
12
ارزیابی کامل مخزن نيز از نمودارگيري با لولههاي حفاري ()TLC
برداش��ت ش��دهاند .در حفاري بخش مخزني اي��ن دو چاه از مته ی
بس��يار خوب  13PDCاستفاده ش��ده و متغیرهاي گل حفاري ثابت
بودهاند که بههمين دليل تفسير دادههاي  ROPراحتتر شده است.
در ش��كل 2-تمامي نمودارهاي پتروفيزيكي و نمودارهاي حاصل از
گل حفاري چاه A-پس از همعمقسازي در كنار هم رسم شدهاند.
نتايج اين تحقيق نشان داد نمودار  TGتناسب بسيار خوبي با حجم
تخلخ��ل مخ��زن و گاز موج��ود در آن دارد و بهط��ور خاص با روند
نمودار چگالي مطابقت ميکند.
همانطور كه در ش��كل 2-مش��اهده ميشود در ستون gamma
اي��ن نم��ودار ،دادههاي  ROPارائه ش��ده اند .نكت��هی قابلتوجه در
اين چاه تطابق بس��يار خوب نم��ودار نرخ نفوذ مته با نواحي مخزني
اس��ت؛ بهگونهاي كه در نواحي س��خت و كمتخلخ��ل كربناته مانند
نواحی7-و4و 2يا قس��مت انتهايي ناحی��هی 3637( 9-تا 3639/5
متري) س��رعت حفاري كاهش يافته و برعكس ،در فواصل متخلخل
مخزني مانند نواحي13-و12و11و8و6و5و 3سرعت حفاري بهشدت
افزايش يافته اس��ت .در نتيج��ه ميتوان از نم��ودار  ROPبهعنوان
ش��اخصي در تعيي��ن فواصل مخزن��ي قبل از برداش��ت نمودارهاي
کام��ل ارزیابی مخزن بهره جس��ت .پ��س از برداش��ت نمودارهاي
کامل ارزیابی مخزن نيز نمودار  ROPمكمل خوبي براي تش��خيص

 3نمودار تلفيق دادههاي نمودارگیری از گل حفاری با نمودارهاي ارزیابی کامل
مخزن در نواحی12-و 11چاهA-
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توسط نمودار  TGنشان ميدهد كه فاصلهی متخلخل فوق احتماالً

فواص��ل مخزن��ي ب��وده و در فواصلي كه الگه��اي مخزني كيفيت
مناس��بي ندارند ،نمودار  ROPراهگش��ا خواهد بود .عالوه بر اين از بهدليل وجود تخلخل غيرمؤثر يا مواد هيدروكربوري س��نگين مانند
اطالعات  ROPميتوان بهعنوان ش��اخصي جهت تعيين عمق ورود بيتومن يا آب ،فاقد كيفيت مناس��ب مخزني اس��ت .الزم بهتوضيح
ب��ه نواحی خاص كمك گرفت .مث ً
ال در ناحیهی 11-دو اليهی نازك اس��ت که در اين فاصله اگر گاز داخل سنگ مخزن بود قطعاً همراه
انيدريت��ي وجود دارد كه پس از اتمام آنها ناحیهی مخزني 12-آغاز ب��ا خردههاي حفاري باال ميآمد .حتي اگر هم فرض ش��ود بهدليل
ميگردد (ش��كل .)3-طبق ش��كل 3-در اين دو فاصلهی انيدريتي فشار بس��يار کم مخزن ،فشار هيدرواس��تاتيك گل بسيار بیشتر از
دادهه��اي  ROPمنطبق با دادههاي اش��عهی گاما كاهش مييابد و فش��ار مخزن بوده و خردههاي حف��اري و گاز بهداخل مخزن رفته
در نتيجه حین حفاري ميتوان از چنين نشانههايي براي مكانيابي و باال نيامدهاند ،باز هم مش��بككاري اين فاصله بهدليل فشار كم و
كمك گرفت.
احتمال وقوع رژیم جریان متقاطع 14پيشنهاد نميشود .در فاصلهی
دادهه��اي نمودار برخي از گازها پس از همعمقس��ازي با س��اير عمق��ي  3368تا  3377متري نيز ناحی��های متخلخل و دولوميتي
نموداره��ا بههم��راه نم��ودار گاز كل ( )TGك��ه توس��ط دس��تگاه ديده ميش��ود كه با وجود تخلخل زیاد بهدلي��ل وجود آب زياد در
كرماتوگ��راف گازي ثب��ت ش��ده در س��تون فاصل��ه زی��اد اس��ت اين اليه ،توليد گاز آن بر اس��اس نمودار  TGناچيز اس��ت و اگر اين
 Gas Detectionنموداره��ا ارائه ش��دهاند .همانطور كه در س��تون ناحیه مش��بك گردد به احتمال زياد آب بهداخل س��تون چاه وارد
 porosityتمامي شكلها مش��اهده ميشود بين نمودار  TGبا ساير خواهد ش��د .ناحیهی 2-مربوط به بخش فوقاني سازند كنگان است
نمودارهاي ارزیابی کامل مخزن تطابق بس��يار خوبي برقرار اس��ت .و در چ��اه B-نيز همين رفت��ار را دارد .با وجود اینکه تا كنون توليد
بهطوري كه حتي كوچكتري��ن فواصل مخزني نيز اثر خود را روي زيادي از اين ناحیه در ميدان انجام نش��ده اما با درجهی اشباع آب
آن نس��بت به نواحی پاييني سازند كنگان بیشتر است .بعضي مواقع
نمودار  TGنشان ميدهد.
يك��ي از مهمترين كابردهاي حاص��ل از اين مطالعه ،تعيين دقيق ممكن اس��ت بهداليل كم بودن قطر چاه يا شرايط نا ايمن حفاري،
فواصل مناس��ب مخزني جهت عمليات مش��بككاري چاههاس��ت .امكان نمودارگيري ارزیابی کامل مخزن از حفرهی باز ميس��ر نگردد
چراك��ه ش��ايد نمودارهاي کام��ل ارزیابی مخزن بهتنهاي��ي نتوانند يا بعضي مواقع بهدليل خرابي ابزار نمودارگيري و ريختگي ديوارهی
راهگشاي مناسبي براي تعيين تمامي فواصل مناسب مخزني باشند .چاه ،كيفيت نمودارهاي ارزیابی کامل مخزن برداش��ت شده ضعيف
اس��تفاده از روش تلفيق دادههاي نمودارهاي ارزیابی کامل مخزن و بوده و در نتيجه ممكن اس��ت در تعيين فواصل مشبككاري دچار
نمودارگیری از گل حفاری سبب قطعيت بیشتري در تعيين فواصل
مناس��ب مخزني ش��ده و عالوه بر آن سبب ميش��ود فواصل نازك
مخزني ،فواص��ل متخلخل اما غيرتراوا و فواص��ل احتمالي آبده نيز
بهتر مشخص گردند .مث ً
ال در ناحیهی 2-چاه ،A-در فاصلهی عمقي
 3379تا  3381متر حفار (ش��كل )4-يك فاصله ی مناسب مخزني
(كه احتماالً داراي شكستگي است) وجود دارد.
با توجه به قرائت تخلخل كم نوترون در این فاصله ( 4درصد) ،در
ابتدا ممكن بود مفسر ،تخلخل زیاد نمودار چگالي را ناشی از خرابي
الگ فرض كرده و شكس��تگي موجود را تشخيص ندهد .اما با توجه
به نمودار  TGكه بهخوبي وجود گاز در آن فاصله را تأیید ميکند با
اطمينان ميتوان گفت اين فاصله ،شكستگي داشته و تراوايي خوبي
دارد .اما در فاصلهی عمقي  3362/5تا  3366متري نيز كه به ظاهر
ناحیهای متخلخل اس��ت هيچ اثري از گاز روي نمودار  TGمشاهده
نميش��ود .نم��ودار  ROPو نمودارهاي ارزیاب��ی کامل مخزن وجود
 4نمودار تلفيق دادههاي نمودارگیری از گل حفاری با نمودارهاي ارزیابی کامل
تخلخ��ل در اين ناحیه را تصدي��ق ميكنند اما عدم تأييد وجود گاز
مخزن در ناحیهی 2-چاهA-
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خطا ش��ويم .در اين مواقع پس از راندن لولهی جداري يا آستري
تنها با برداش��ت نمودار گاما و نوترون هنگام برداشت نمودار بندش
س��يمان ( 16)CBL-VDLو تطاب��ق آن با دادهه��اي نمودارگیری از
گل حفاری حفرهی باز چاه و س��پس میانیاب��ی با چاههاي مجاور
كه نموداره��اي ارزیابی کامل مخزن و دادههاي نمودارگیری از گل
حفاری در آنها برداش��ت ش��ده بهراحتي ميتوان فواصل مناس��ب
مش��بككاري را تعيين کردد .استفاده از اين روش همچنين سبب
15

 5نمودار تلفيق دادههاي نمودارگیری از گل حفاری با نمودارهاي ارزیابی کامل
مخزن در چاهB-

كاهش هزينهها ميگردد.
بنابرای��ن حتي در صورت عدم وج��ود محدوديت عملياتي جهت
برداش��ت نمودارهاي ارزیابی کامل مخزن ،اگر سازند مخزني ميدان
گازي ،همگن باشد پيش��نهاد ميشود جهت صرفهجويي در وقت و
هزينهی حفاري از برداشت نمودار ارزیابی کامل مخزن در برخي چاهها
صرفنظر گردد و بهجاي آن به برداش��ت نمودار گاما و نوترون پس
از راندن لولهی جداري يا آستري اكتفا شود .بهطور خاص پيشنهاد
ميش��ود با توجه به هزينهی ش��ارژ روزانهی بس��يار زیاد دكلهاي
دريايی ،از یازده چاه يك سكوی حفاري دريايي فقط در چاه عمودي
مرجع و چهار چ��اه منطبق بر چهار جه��ت جغرافيايي نمودارهاي
ارزیابی کامل مخزن برداش��ت گردد و در شش چاه ديگر همزمان با
برداشت نمودار  CBL-VDLپس از راندن لولهی جداري يا آستري،
نمودار نوترون و گاما برداشت شود .با انجام اينكار حداقل دو روز در
برنامهی حفاري هر چاه صرفهجويي ميش��ود .چراكه چاههاي حفر
شده در سكوهاي دريايي زاويه دار بوده و برداشت نمودارهاي ارزیابی
کام��ل مخزن در اي��ن چاهها بايد ب��ا روش  TLCانج��ام گردد كه
دستکم دو روز وقت دكل را ميگيرد .از سوي ديگر با انجام اينكار
ريسك گيركردن ابزار نمودارگيري در حفرهباز چاه و از دست رفتن
حفرهی مخزني به حداقل ميرسد.
پ��س از مطالع��ه روي چاه 6-جه��ت اطمينان بيش��تر از صحت

 6نم��ودار تلفيق دادههاي نمودارگیری از گل حفاری با نمودارهاي ارزیابی کامل
مخزن در نواحی14-و13و 12چاهB-
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كار ،اين مطالعه روي چاه B-ميدان نيز تكرار ش��د که دقيقاً همان
نتايج حاصل از چاه A-بهدس��ت آمد و نتايج قبلي تأييد گردید .در
ش��كل 5-نمودار چاه B-ارانه شده اس��ت .در اين چاه نيز دادههاي
ارزیاب��ی کامل مخزن ،نمودارگیری از گل حف��اری و  ROPمطالعه
ش��دند و بهدلیل حفر چاه تا عمق بيش��تر ،ناحیهی 14-نيز در آن
نش��ان داده شده اس��ت .در نهايت بر اس��اس مطالعه ،طبق نمودار
ش��كل ،5-ش��انزده فاصلهی مناس��ب مخزني جهت مش��بككاري
چاه B-نيز پيش��نهاد شد .متأسفانه با توجه به اينكه تا زمان نگارش
اي��ن مقاله مش��بككاري اين دو چاه انجام نگردی��د و نمودار توليد
( 17)PLTنيز در آنها برداش��ت نشده ،مقايسهی نتايج اين تحقيق با
رفتار واقعي توليد چاه میسر نشد.

تلفيق دادههاي حاص��ل از نمودارگیری از گل حفاری و نمودارهاي
ارزیابی کامل مخزن ميتوان نتايج مثبت زير را حاصل کرد:
تعيين دقيق فواصل توليدي و مش��بككاري و تعيين دقيقتر مرز
آب و گاز ()GWC
ش��ناخت مياناليههاي با درصد اشباع آب زیاد در مخازن گازي و
جلوگيري از مشبككاري آنها
تمايز نواحی مناسب مخزني كه تخلخل مؤثر دارند از ساير نواحی
متخلخل و غيرتراوا
تأييد فواصل نازك مخزني كه از ريزشكس��تگيها توليد ميکنند
بهكمك نمودار TG

از ديگر كاربردهاي مهم تلفيق دادههاي نمودارگیری از گل حفاری با
نمودارهاي ارزیابی کامل مخزن تعيين عمق ورود به س��طح تماس آب و
گاز ( 18)GWCاست .طبق شكل 6-در چاه B-از عمق حدود  3725متري
بهبعد با وجود تخلخل زیاد س��نگ ،مق��دار نمودارهاي مقاومتي بهتدريج
كاهش مييابد و نمودار  TGبر خالف چاه -در ناحیهی 13-روند افزايشي
نشان نميدهد (شكل )7-و بنابراین احتماالً از اين فاصله به پايين ،درصد
اش��باع آب افزایش یافته و وارد ناحیهی حد واس��ط آب و گاز ش��دهايم.
پس از بررس��ي  19UGCميدان مشخص شد که فاصلهی ذكر شدهی فوق
با س��طح تماس گاز و آب مخزن تطابق دارد و چاه B-جهت مش��اهدهی
 GWCتا اين عمق حفاري شده است .با شناخت اين پديده ميتوان حين
حف��اري چاه ،بررس��ي دادههاي  TGو میانیابی چاه ب��ا چاههاي اطراف،
عمق ورود به ناحیهی آبي را بهموقع تش��خيص داده و از ادامهی حفاري
جلوگيري کرد.
تعيين دقيقتر فواصل مناس��ب مخزني ،همچنين س��بب انتخاب
صحيح مكان نصب پكر در آزمايش س��اقمته ( 20)FBDSTدر حالت
حفره باز چاه ش��ده و نيز بهدليل تعيين دقيق تعداد نقاط مناس��ب
جهت انجام آزمايش مكرر س��ازند ( ،21)RFTس��بب صرفهجويي در
هزينهها ميگردد .در شكل 7-نيمرخ عرضي بين چاههايA-و Bاين
ميدان رسم شده تا با میانیابی نواحی زمينشناسي ،روند تغييرات
خواص مخزني بين اين دو چاه نشان داده شود.
نتايج و پیشنهادها

در ای��ران ،دادهه��اي نمودارگي��ري از گل حف��اري عموماً جهت
کمک ب��ه تهيهی گرافي��ك نمودارگی��ری از چاه زمينشناس��ي و
ثبت متغیرهاي حفاري برداش��ت ميگردد .ع�لاوه بر این اهداف با
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کندطور خاص با روند نمودار چگالي مطابقت ميدر آن دارد و به
تر فواصل مناسب مخزني سبب انتخاب صحيح مكانتعيين دقيق
دليل تعيين) و ني��ز بهFBDST( متهنصب پك��ر در آزمايش س��اق
تر نقاط مناس��ب مخزن��ي جهت انجام آزمايش مكرر س��ازنددقيق
گرددها ميجويي در هزينه باعث صرفه،)RFT(
هايهمواره در چند چاه يك ميدان گازي و نفتی و در تمامي چاه
. از واحد عملياتي نمودارگیری از گل حفاری استفاده شود،اكتشافي
ه��اي نمودارگیری از گل داده،ای ويژه طي مطالع��ه،ب��راي ه��ر ميدان
ً هايی كه قبحف��اری چاه
TG خصوص نتاي��ج نمودارهايال حفر ش��ده (به
 دوباره بررس��ي شود تا شناخت بهتري از فواصل مخزني ميدان،)ROP و
توان در فواص��ل غيرمتدوال مخزني حتي مي.م��ورد مطالعه حاصل آي��د
ش��ود باميدانی كه نمودارهاي ارزیابی کامل مخزن در آن برداش��ت نمي
هاي نازكاليه ب��ه ميان،ه��اي نمودارگیری از گل حفاریی دادهمطالعه
.اند پی بردمخزني كه احتماالً تا كنون از ديد پنهان مانده

تعيين فواصل مناس��ب مخزن��ي در صورت خراب ب��ودن يا عدم
هايبرداش��ت نمودارهاي ارزیاب��ی کامل مخزن با اس��تفاده از داده
هاحاصل از نمودارگیری از گل حفاری و تطابق بين چاه
تش��خيص باقی ماندن گاز در گل برگش��تی به چاه و تش��خیص
های نازک پرفشاراليهميان
تعيين فواصل مناس��ب مخزني تنها با نمودار گاما و نوترون درون
ها به جاي برداش��ت و تطابق بين چاهTG ی ج��داری و نمودارلوله
نموداره��اي ارزيابي كامل مخزن کام��ل ارزیابی مخزن در حفره باز
ی اضافي ص��رف هزينه،چ��اه جهت جلوگي��ري از اتالف وقت دكل
و كاه��ش ريس��ك گير كردن اب��زار نمودارگيري در حف��ره باز چاه
خصوص در سكوهاي دريايیبه
 وROP هايشناسي با كمك دادهيابي نواحی زمينکمک به مكان
ها حین حفاري و تطابق چاهTG
 تناسب بسيار خوبي با حجم تخلخل مخزن و گاز موجودTG نمودار

پانویس ها
1. Full suite
2. Mud Logging
3. Graphic Well Log
4. Rate of penetration
5. Gas Detection logs
6. Weight on Bit
7. Torque
8. Directional Drilling
9. Cutting
10. Gas Chromatograph
11. Total Gas

12. Tough Logging Condition
13. Polycrystalline diamond compact
14. Cross Flow
15. Casing or Liner
16. Cement Band Log- Variable Density Log
17. Production Logging Tools
18. Gas Water Contact
19. Underground Contour Map
20. Full Bore Drill Stem Test
21. Repeat Formation Test
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