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نمودار های قطر س��نجی در چاه ش��ماره 018 واقع در یکی از میدان های نفتی غرب نش��ان می دهد که 
افزایش قطر و ریزش های س��ازند سروک باالیی در بازه های عمقی 4100 تا 4180 متری و به طور واضح تر، 
در حد فاصل اعماق 4310 تا 4400 متری رخ داده اس��ت. بررس��ی مقاطع نازک میکروس��کوپی و تفس��یر 
رخساره های سنگی فلوتستون تا رودستونی و آهک های پکستونی نشان می دهد که در بخشی از دیواره چاه 
که ریزش ها اتفاق افتاده اند، فابریک سنگ ها دانه ای تر هستند و همچنین میزان تخلخل، توسعه ریز ترک ها 
و اس��تیلولیت ها، پدیده هایی چون دولومیتی ش��دن، تبلور مجدد و انحالل در این بازه های عمقی افزایش 
یافته اند. نتایج نشان می دهد که در اکثر چاه های میدان مورد مطالعه، عمده ریختگی ها در آهک های رسی 
حدفاصل بین بخش چرتی تا شروع عضو احمدی ایجاد شده اند. وجود محتوای مواد آلی زیاد و ناخالصی های 
رس��ی در توالی یاد ش��ده مانع از درجه سنگ شدگی باال می ش��ود و در نتیجه، استحکام پایین و به تبع آن، 
وجود منافذ پُر فشار در فابریک سنگ را باعث می شود که این مورد به شدت مقاومت برشی سنگ را پایین 
می آورد و سبب گسترش ریزش ها می شود. در میدان مورد مطالعه بین میزان بروز ریزش ها و مقادیر باالی 
شاخص شکنندگی ارتباط مستقیم وجود دارد. به علت افزایش قطر چاه ها در راستای تنش کمینه در طی 
پدیده ریختگی ها و با تحلیل نتایج بدست آمده از محاسبه جهات تنش های برجای کمینه در میدان مورد 
مطالعه، به احتمال زیاد این افزایش قطر در چاه 18 در راستای آزیموت هایN140  و N320 رخ داده است.
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اطالعات مقاله

یک��ی از مهم تری��ن چالش ها در حف��اری چاه های نفت��ی، پدیده 
ریزش های درون س��ازندی و ناپایداری دیواره ها می باش��د. توسعه 
این ریزش ها س��بب بروز مشکالتی از قبل گیرکردن رشته حفاری 
و لوله ه��ا، افزای��ش قط��ر چاه، افزای��ش میزان هرزروی س��یاالت 
حف��اری، افزایش هزینه های حفاری  و ... می گردد. رفتار مکانیکی 
س��نگ های کربناته عمدتاً تابع جنس و ترکیب ش��یمیایی سنگ، 
ضرایب االس��تیک]8[ ، شاخص ش��کنندگی]10[ ، اندازه دانه ها، 
میزان سنگ شدگی، توسعه شکستگی ها و ریز ترک ها و همچنین، 
تشکیل سطوح آسیب پذیری همانند استیلولیت و رگه های انحاللی 
می باش��د. در چاه های واقع در یک��ی از تاقدیس-های نفتی غرب 
کشور شاهد بروز ریزش ها در سازند مخزنی سروک باالیی هستیم. 
در این مطالعه و به طور مش��خص در یک��ی از چاه های این میدان 
نفتی، توس��عه ریزش ها با استفاده از تحلیل داده های حفاری نظیر 
گرافیک های چاه، نقش��ه های هم ضخامت و تراکم شکس��تگی ها، 
مقاطع نازک و نمودار تصویرگر و داده های ش��اخص ش��کنندگی 
بررس��ی می ش��ود و دالیل توس��عه این ناپایداری ه��ا و همچنین 

پیشنهاد هایی کاربردی جهت رفع مشکل فوق بیان می گردد.

1- موقعیت زمین شناسی
تاقدی��س م��ورد مطالع��ه در مجاورت م��رز غرب ايران با كش��ور 
عراق، در جنوب تاقديس اناران و ش��مال غرب ميدان دهلران قرار 
دارد )ش��کل-1(. اي��ن تاقدیس از ديدگاه س��اختاري در محدوده 
شمال غربي فروافتادگي دزفول و زير پهنه دزفول شمالي قرار دارد. 
از نظر هندس��ه س��اختاری، تاقدیس مورد مطالعه از نوع نامتقارن 
و دارای امتداد کلی ش��مال غرب- جنوب شرق بوده که هم روند با 
چین خوردگی عمومی کوهزاد زاگرس می باش��د. رخنمون سطحی 
این میدان، سازند آغاجاری است و سازندهای گچساران، آسماری، 
گروه بنگس��تان در این میدان حفاری می ش��وند. چاه ش��ماره 18 
در یال شمال ش��رقی و کم شیب تِر تاقدیس مورد مطالعه قرار دارد. 
س��ازند مخزنی س��روک باالیی در این میدان نفتی با ضخامتی در 
حدود 300 تا 310 متر از باال به پایین ش��امل توالی های کربناته 
حاوی آهک های تمیز سفید و کرم رنگ، آهک قهوه ای روشن سخت 
تا نیمه س��خت در مواردی کمی رسی، تاحدی دولومیتی، یک الیه 
ش��یلی سبز خاکستری نازک با ضخامت حدود 2-3 متر موسوم به 
ش��یل بی نام )No name shale(، آهک ه��ای دولومیتی و بعضاً 
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دولومیت با رنگ قهوه ای روش��ن تا مایل به زرد سخت، آهک های 
چرتی قهوه ای روش��ن تا قهوه ای مایل به کرم با مقادیر کم چرت 
می باشد که به آهک ها نسبتاً آرژیلی و آرژیلی حاوی مقادیر زیادی 
از مواد آلی به رنگ قهوه ای، قهوه ای تیره، خاکستری تا خاکستری 
تیره نیمه سخت به نام عضو آهک آرژیلی احمدی ختم می گردد. 

 
2- روش مطالعه

2-1- بررسی ریزش ها در تاقدیس مورد مطالعه
بررس��ی نمودار قطری در چاه 018 در میدان مورد مطالعه نش��ان 
می ده��د که در مقطع 4100 تا 4180 متری و به طور واضح تر، در 
حد فاصل 4310 تا 4400 متری، افزایش قطر به خصوص در یکی 

از سه بازوهای نمودار قطری رخ داده است )شکل-2(. 

2-2- دالیل ریزش ها در تاقدیس مورد مطالعه
2-2-1- مواجهه مسیرچاه با صفحه گسل

یکی از دالیل ریزش های درون سازندی در چاه ها می تواند مواجهه 
مسیر چاه با صفحات گسلی باش��د. گسل ها در طبیعت پهنه های 
خرد ش��ده را ایجاد می کنند که در این حالت، نزدیکی به گس��ل، 
با تراکم بیش��تر در شکستگی ها همراه است. با توجه به اینکه چاه 

ش��ماره 018 در محدوده برداش��ت ژئوفیزیکی میدان قرار ندارد و 
به علت نبود مقطع لرزه نگاری بازتابی عمود بر این چاه و همچنین، 
بررسی نقش��ه کانتور زیرسطحی )UGC MAP( سروک پایینی 
که آثاری از عبور خطواره ی گس��لی در محدوده این چاه را نش��ان 
نمی دهند و نیز با توجه به تراکم پایین شکس��تگی ها در محدوده 
این چاه )ش��کل-3(، با قاطعیت نمی توان از وجود گس��ل و ایجاد 
پهنه خرد شده مسبب ریزش ها در این چاه صحبتی به میان آورد.

 
2-2-2- تأثی�ر خصوصی�ات سنگ شناس�ی و تغییرات رخس�اره ای بر 

میزان ریزش دیواره چاه در بخش هایی از سازند سروک باالیی
بر اس��اس مطالعه مقاطع میکروس��کوپی تهیه ش��ده از مغزه های 
حف��اری می��دان نفت��ی م��ورد مطالع��ه و همچنی��ن توصیف��ات 
ماکروسکوپی مغزه های حفاری نظیر بافت و ساخت های رسوبی و 
غیره...،تعداد 10 میکروفاسیس1 اصلی در سازند سروک شناسایی 
گردید. بررسی این رخساره ها بر پایه مدل های استاندارد تشخیص 
محیط ه��ای رس��وبی کربناته]9,3[  و همچنی��ن، فقدان تغییرات 
تدریجی رخس��اره ها و عدم گسترش رخس��اره های ریفی با تنوع 
زیاد نش��ان می دهد که محیط رس��وبگذاری س��ازند سروک یک 
پالتفرم کربناته ش��لف2 با پنج کمربند رخس��اره ای اصلی به شرح 

 1  موقعیــت کمربند کوهزایی زاگرس )منطقه مورد مطالعه در فروافتادگی دزفول 
شمالی با رنگ قرمز نشان داده شده است(

 2  مقطــع 4100 تا 4180 متری گرافیک چاه شــماره 18 میــدان مورد مطالعه که 
افزایش قطر در آن مشهود است. همچنین در حد فاصل 4310 تا 4400 متری 

افزایش قطر به خصوص در یکی از سه بازوی نمودار قطری رخ داده است
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زیر می باشد:
1. شلف داخلی نزدیک به ساحل3 

2. شلف داخلی دور از ساحل4  
3. شلف داخلی دور از ساحل تا شلف میانی5  

4. شلف میانی6  
5. شلف بیرونی7  

همان طور که اش��اره شد ریزش های درون سازندی در چاه شماره 

18 واقع در بخش میانی تاقدیس مورد مطالعه در دو بازه 4100-
4180 و 4310-4420 متری رخ داده اند. از عمق 4100 تا 4180 
متری )شکل-4( رخس��اره ها عمدتاً شامل فلوتستون تا رودستون 
با گس��ترش مح��دود و میان الیه هایی از آهک های وکس��تونی تا 
پکستونی مربوط به ش��لف داخلی، بایوکالست پلویید گرینستونی 
و آهک های پکستونی دولومیتی حاوی اکینودرم مربوط به محیط 
ش��لف داخلی دور از ساحل تا ش��لف میانی هستند که با پیشروی 
ناگهانی آب دریا به طور مقطعی و با ضخامت کم، رخس��اره عمیق 
وکس��تون تیره رنگ با اس��پیکول های اس��فنج و محتوای آلی زیاد 
مربوط به ش��لف بیرونی مشاهده می شوند. با پسروی سریع سطح 
آب دریا مجدداً رخس��اره های کم عمق ش��لف داخل��ی نزدیک به 
ساحل، آلگال پکستون های دارای فورامینفر های بنتیک و قطعات 
دوکفه ای مشاهده می شوند. با توجه به افزایش میزان ریزش دیواره 
چ��اه در این فاصله طی عملی��ات حفاری، می توان ب��ه موارد زیر 
به عنوان عوامل موثر بر توس��عه ریزش ها اش��اره کرد: نس��بت به 
بخش های باالیی، رخساره های این فواصل از لحاظ فابریک سنگ 
دانه ای تر8 شده اس��ت؛ همچنین میزان تخلخل، توسعه ریزترک و 
پدیده هایی چون دولومیتی شدن، تبلور مجدد و انحالل که منجر 
به افزایش میزان تخلخل و اش��باع ش��دن از آب سازندی می شود، 
افزایش یافته اس��ت. تشکیل زیاد استیلولیت ها و رگه های انحاللی 
و در م��واردی افزای��ش میزان ناخالصی رس��ی نی��ز باعث کاهش 
مقاومت برشی س��نگ و ریزش در دیواره چاه در حدفاصل اعماق 
4100-4180 ش��ده اس��ت. در حد فاصل 4310  تا 4420 متری 
س��ازند س��روک باالیی که شاهد بیش��ترین ریزش و افزایش قطر 
دیواره چاه هس��تیم، رخس��اره تش��کیل دهنده توالی های کربناته، 
عمدتاً رخس��اره بنتیک فورامینفر کلسی اسفر وکستون تا پکستون 
گل غالب می باش��د ک��ه مربوط به محیط ش��لف بیرونی عمیق یا 
دریای باز هس��تند. این رخساره رنگی تیره دارد که حاکی از وجود 
مقادیر زیادی مواد آلی و ناخالصی رس��ی در فابریک س��نگ است. 
در این بازه عمقی، عمده ترین قطعات اسکلتی شامل کلسی اسفر، 
فورامینفر های پالنکتونیک، اسپیکول اسفنج و خرده های اکینوئید 
هس��تند که در زیر س��طح طوفانی ام��واج9 در محیطی کاماًل آرام 
نهش��ته ش��ده اند و این محیط آرام و کم انرژی، ش��رایط مناسبی 
را ب��رای حفظ مواد آلی فراهم آورده اس��ت. لیتول��وژی غالب این 
رخساره در چاه شماره 18، سنگ آهک تا آهک آرژیلی خاکستری 
تیره و قهوه ای تاریک، نیمه سخت و شکننده با محتوای آلی فراوان 
می باشد )در نمونه های حل شده در اسید، بیشتر مواد آلی آن قابل 

 4  گرافیک و ســتون چینه شناســی چاه شــماره 18 در میدان مورد مطالعه. تغییر 
رخساره از آهک مارنی و آرژیلی به آهک تمیز در باال و پایین بخشی که افزایش 
قطــر در آن رخ داده اســت. در عمــق 4310 تا 4420 )حد فاصــل خطوط قرمز 
رنگ( رخساره آهک آرژیلی است ولی در باال و پایین آن رخساره سنگی به شکل 

آهک های تمیز وجود دارد

 3  نقشــه هم انحنا و تاثیر آن بر تراکم شکســتگی ها در محدوده چاه شــماره 018 
میدان مورد مطالعه )ستاره مشکی رنگ(.  نقاط با تمرکز بیشتر شکستگی با خطوط 
قرمز نشان داده شده اند. همان گونه که در شکل مشاهده می شود، موقعیت چاه 

در محدوده تمرکز کمتر شکستگی قرار دارد
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جدایش می باش��د(. در نمودار گام��ای طبیعی این چاه نیز افزایش 
می��زان API به دلیل افزایش زیاد مواد آلی )مواد آلی دارای عناصر 
رادیو ایزوتوپی طبیعی هس��تند( و ناخالصی رس��ی این موضوع را 
تأیید می کند. وجود محتوای مواد آلی زیاد و ناخالصی های رس��ی 
در توالی یاد ش��ده مانع از درجه سنگ ش��دگی باال می ش��ود و در 
نتیجه، استحکام پایین و به تبع آن، وجود منافذ پُر فشار در فابریک 
سنگ را باعث می شود که این مورد، به شدت مقاومت برشی سنگ 

را پایین می آورد و سبب گسترش ریزش ها می شود.
 

2-2-3- تأثیر شاخص شکنندگی10 بر توسعه ریزش ها
پارامت��ر ش��کنندگی معموالً برای تش��خیص پتانس��یل توس��عه 
شکستگی های طبیعی و القایی احتمالی در سنگ ها مورد استفاده 
قرار می گیرد و با ش��اخص ش��کنندگی )B( معرفی می گردد]10[ 
. ش��اخص ش��کنندگی در صنایع معدنی به صورت نسبت مقاومت 
فشارش��ی تک محوره )σC( به مقاومت کشش��ی)σT( معرفی شده 
است]1[. فرمول های زیر برای محاسبه میانگین شاخص شکنندگی 

مورد استفاده قرار می گیرند:

٧ 
 

  

  
يت ميانگين شاخص شكنندگي به قابليت حفرپذيري سنگ، شاخص نقطه ريزش، تراكم، شاخص چكش اشم

شاخص  )V(سون و پوا )E(هاي يانگ استفاده از مدول با نژانگ و همكارا  [2].اي وابسته استو سرعت لرزه
 هايها و دادهاي االستيكي قابل حصول از نموداره. به علت اينكه مدول[10] شكنندگي را محاسبه كردند

شارما و  .دارد هاي فراوانئوفيزيكي كاربرداي هستند، اين روش محاسبه شاخص شكنندگي در مطالعات ژلرزه
  :  [6]دندول زير را براي محاسبه شاخص شكنندگي پيشنهاد دافرمهمكاران، 
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 میانگین شاخص شکنندگی به قابلیت حفرپذیری سنگ، شاخص 
نقطه ریزش، تراکم، ش��اخص چکش اش��میت و س��رعت لرزه ای 
وابسته اس��ت.]2[  ژانگ و همکاران با استفاده از مدول های یانگ 
)E( و پواس��ون )V( شاخص ش��کنندگی را محاسبه کردند  ]10[. 

ب��ه علت اینکه مدول های االس��تیکی قابل حص��ول از نمودار ها و 
داده های لرزه ای هس��تند، این روش محاسبه شاخص شکنندگی 
در مطالعات ژئوفیزیکی کاربرد های فراوان دارد. شارما و همکاران، 

  ] فرمول زیر را برای محاسبه شاخص شکنندگی پیشنهاد دادند]6
 :
 

٧ 
 

  

  
يت ميانگين شاخص شكنندگي به قابليت حفرپذيري سنگ، شاخص نقطه ريزش، تراكم، شاخص چكش اشم

شاخص  )V(سون و پوا )E(هاي يانگ استفاده از مدول با نژانگ و همكارا  [2].اي وابسته استو سرعت لرزه
 هايها و دادهاي االستيكي قابل حصول از نموداره. به علت اينكه مدول[10] شكنندگي را محاسبه كردند

شارما و  .دارد هاي فراوانئوفيزيكي كاربرداي هستند، اين روش محاسبه شاخص شكنندگي در مطالعات ژلرزه
  :  [6]دندول زير را براي محاسبه شاخص شكنندگي پيشنهاد دافرمهمكاران، 
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هاي واقع در ميدان مورد در چاه هاي القايي مصنوعي هستند.هاي طبيعي و همچنين شكستگيگيشكست
هاي هاي صوتي، نمودارهاي قطر چاه، نمودارهاي مخزني از جمله نمودارتلفيق نمودار با استفاده از ،مطالعه

 )5-(شكل محاسبه گرديد 1تا  0 متغير مقادير باشاخص شكنندگي براي سازند مخزني سروك  ،گاما و غيره
، شكنندگي 12، شكنندگي كم11با اصطالحاتي از قبيل نيمه پالستيكها مستعد شكستگي و ريزش فواصلو 

ميانگين شاخص شكنندگي در همه  .معرفي شدند 15و شكنندگي خيلي زياد 14، شكنندگي زياد13متوسط
   باشد.ميمتغير . /58تا  . /34هاي ميدان مورد مطالعه بين مقادير بخش
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14 H Brittleness 

15 VH Brittleness 

مطالعات قبلی نشان می دهند که فواصلی از سنگ با نسبت باالیی 
از شاخص ش��کنندگی، بیشتر در معرض شکستگی های طبیعی و 
همچنین شکستگی های القایی مصنوعی هستند. در چاه های واقع 
در میدان مورد مطالعه، با اس��تفاده از تلفی��ق نمودار های مخزنی 
از جمل��ه نمودار های قطر چ��اه، نمودار های صوت��ی، نمودار های 
گاما و غیره، ش��اخص ش��کنندگی برای س��ازند مخزنی سروک با 
مقادیر متغیر 0 تا 1 محاس��به گردید )شکل-5( و فواصل مستعد 
شکس��تگی و ریزش ها با اصطالحاتی از قبیل نیمه پالس��تیک11، 
ش��کنندگی کم12، ش��کنندگی متوس��ط13، ش��کنندگی زیاد14 و 
شکنندگی خیلی زیاد15 معرفی شدند. میانگین شاخص شکنندگی 
در همه بخش های می��دان مورد مطالعه بین مقادیر 34/.  تا 58/. 

متغیر می باشد. 
 نتای��ج این مطالعه نش��ان می دهد که در هم��ه چاه های تاقدیس 
مورد مطالعه، س��ازند مخزنی س��روک از نوع سنگ بسیار شکننده 
نمی باشد؛ هرچند در درون سازند سروک بخش هایی وجود دارد که 
در آن، شکنندگی یا ریزش های زیادی توسعه یافته است. مقایسه 
نمودار های شاخص شکنندگی و نمودار های قطر چاه حاکی از آن 
اس��ت که در اکثر چاه های این میدان حد فاصل چرت های سازند 
س��روک باالیی و عضو آرژیلی احمدی، بیشترین ریزش و افزایش 
قطرها و همچنین، بیش��ترین مقادیر شاخص شکنندگی مشاهده 
می ش��ود. لذا نتایج نشان می دهد که در این میدان رابطه مستقیم 
بین شاخص شکنندگی و افزایش ریزش ها وجود دارد )شکل-6(.

 6  تطابــق بیــن مقادیــر باالی شــاخص ریختگی بــا بخش هایی از دیــواره چاه ها که 
افزایش قطر دارند.  5  مقادیر شاخص شکنندگی در چاه های مختلف میدان مورد مطالعه
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2-2-4- تأثیر جهات تنش های برجا بر توسعه ریختگی های درون چاهی16  
از دیگر دالیل ریزش ها و توس��عه ناپایداری ه��ا در چاه های نفتی 
می توان به پدیده ریختگی های درون چاهی اش��اره کرد. وقتی که 
حف��اری صورت می گی��رد، در حقیقت میداِن تن��ش در منطقه ی 
محل حفاری به هم می ریزد؛ چاه که یک منطقه کم فشار محسوب 
می ش��ود، در داخل س��ازند پرفشارحفاری ش��ده است و از آنجایی 
که در عمق، تمامی منافذ با س��یاالت پر ش��ده اس��ت، در نتیجه، 
فش��ار هیدروس��تاتیک نقش اصلی را در تغییر ش��کل اطراف چاه 
ب��ازی می کند. با توجه به اینکه همیش��ه س��یاالت تمایل دارند از 
محل پرفش��ار به محل کم فشار حرکت کنند، لذا پس از حفر یک 
چاه، ش��کل مقطع چ��اه از دایره به بیضی تبدیل می ش��ود که در 
محل قطرهای بیضی ریزش ها و ناپایداری ها تشکیل می شوند]4[. 

خردش��دگی ها و شکس��تگی های کشش��ی-القایی  تفس��یر شده 
مس��تخرج از نمودار های تصویرگر، جهت تعیین تنش های برجای 
میادین نفتی مورد استفاده قرار می گیرند]7[ . تحلیل میدان های 
تنش ناحیه ای نشان می دهد که شکستگی های کششی- القایی17 
در راستای تنش افقی حداکثر و خردشدگی های دیواره در راستای 

تنش افقی حداقل توسعه می یابند]4[  )شکل-7(. 
در چاه ش��ماره 018 میدان م��ورد مطالعه با توجه به افزایش قطر 
 ب��ه میزان زی��اد در یکی از بازوها )بازوی س��بز رن��گ یا C14 در 
ش��کل-2( نس��بت به دو بازوی دیگر به خصوص در بازه 4310 تا 
4400 متری، احتمال ریزش ها در اثر تغییر شکل سطح مقطع چاه 
و بیضی ش��دن دهانه چاه و در نتیجه تشکیل پدیده ریختگی های 
درون سازندی تقویت می ش��ود. با توجه به افزایش قطر چاه ها در 
راس��تای تنش کمینه در طی پدی��ده ریختگی ها و با تحلیل نتایج 
به دس��ت آمده از محاسبه جهات تنش های کمینه در میدان مورد 
مطالع��ه، به احتمال زیاد این افزای��ش قطر و ریزش ها در چاه 18 
 A رخ داده است )مکان N320 و N140 در راس��تای آزیموت های

در شکل-8(.
 

نتیجه گیری
بررس��ی نمودار ها در چاه ش��ماره 018 واق��ع در تاقدیس مورد 
مطالعه نش��ان می دهد که افزایش قطر ب��ه خصوص در یکی از 
س��ه بازوهای نمودار قطر س��نجی در بازه های عمقی 4100 تا 
4180 مت��ری و به طور واضح ت��ر در حد فاصل 4310 تا 4400 
متری رخ داده اس��ت. تحلیل نقش��ه های هم انحنا و نقشه تراکم 
شکستگی های میدان مورد مطالعه در محدوده چاه شماره 018 
نش��ان می دهد ک��ه موقعیت این چاه در مح��دوده تمرکز کمتر 
شکس��تگی ها قرار دارد و به همین جهت در مقایس��ه با س��ایر 
چاه های میدان، با قاطعیت نمی توان از وجود گسل و ایجاد پهنه 
خرد شده مس��بب ریزش ها در این چاه، صحبتی به میان آورد. 
لذا س��ایر عوامل احتمالی موثر بر توسعه ریزش ها در این میدان 
بررس��ی می شوند. تفس��یر مقاطع میکروسکوپی نشان می دهند 
که رخساره های فلوتستون تا رودستونی مربوط به شلف داخلی 
در بخش باالیی ریزشی س��ازند سروک )بازه های عمقی 4100 
تا 4180 متری(، نس��بت به بخش های باالتر این سازند از لحاظ 
فابریک س��نگی، دانه ای تر هس��تند؛ همچنی��ن، میزان تخلخل، 
توسعه ریزترک و پدیده هایی چون دولومیتی شدن، تبلور مجدد 
و انح��الل که منجر به افزایش میزان تخلخل و اش��باع ش��دن 

 a  7 و b شکســتگي هاي القایی و ریختگی ها ناشــي از حفاري که به ترتیب در راســتاي 
تنش هــاي  افقــي بیشــینه و کمینه تشــکیل می شــوند. c نمونــه ای از ریختگی ها و 
شکستگی های القایی مستخرج از نمودار تصویرگر در بخش میانی میدان مورد مطالعه

 8  جهــات تنش های بیشــینه و کمینــه در بخش های مختلف میــدان مورد مطالعه. 
پیکان هــای آبی رنگ نشــانگر جهت تنــش کمینه یا امتداد تشــکیل ریختگی ها 
هســتند. در چاه شماره 18 یا محدوده A، این ریزش ها با توجه به امتداد تنش 

کمینه، در راستای آزیموت 320 توسعه یافته اند.
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مقاالت پژوهشی

از آب س��ازندی می ش��وند، در این بازه عمقی افزایش یافته اند. 
توس��عه اس��تیلولیت ها و رگه های انحاللی و در مواردی افزایش 
میزان ناخالصی رس��ی نیز باعث کاهش مقاومت برش��ی سنگ 
و ری��زش در دیواره چ��اه در حد فاصل اعم��اق 4180-4100 
ش��ده است. همچنین مقاطع میکروس��کوپی چاه شماره 18 در 
میدان مورد مطالعه نش��ان می دهن��د که در حد فاصل4310 تا 
4420 متری س��ازند سروک باالیی که ش��اهد بیشترین ریزش 
و افزایش قطر در دیواره چاه هس��تیم، رخس��اره تشکیل دهنده 
توالی ه��ای کربناته، عمدتاً رخس��اره بنتیک فورامینفر کلس��ی 
اس��فر وکس��تون تا پکستون گل غالب می باش��ند که مربوط به 
محیط ش��لف بیرونی عمیق یا دریای باز هس��تند. این رخساره 
رنگ��ی تی��ره دارد که حاکی از وجود مقادیر زی��ادی مواد آلی و 
ناخالصی رس��ی در فابریک س��نگ اس��ت. وجود محتوای مواد 
آلی زیاد و ناخالصی های رس��ی در توالی یاد شده مانع از درجه 
سنگ ش��دگی باال می شود و در نتیجه، استحکام پایین و به تبع 
آن، وجود منافذ پر فش��ار در فابریک س��نگ را باعث می ش��ود 
که این مورد به ش��دت مقاومت برشی سنگ را پایین می آورد و 
سبب گسترش ریزش ها می ش��وند. مقایسه ریختگی ها در همه 
چاه های بخش ش��مال غربی میدان مورد مطالعه نشان می دهد 
که عمدتاً این ناپایداری ها در آهک های رس��ی حدفاصل بخش 
چرتی تا شروع عضو احمدی ایجاد شده اند )شکل-10(. بنابراین، 
مقایسه تغییرات لیتولوژی نش��ان می دهد که تغییر رخساره ها 

از آهک ه��ای تمی��ز به آهک های مارن��ی در بازه هایی که عمده 
ریختگ��ی رخ داده اند، نق��ش مهمی را ایفا کرده ان��د. نتایج این 
مطالعه نش��ان می دهند که در می��دان مورد مطالعه، بین میزان 
ریزش ها و مقادیر باالی ش��اخص ش��کنندگی ارتباط مس��تقیم 
وجود دارد، به طوری که مقایسه نمودار های شاخص شکنندگی 
و نمودار های قطر چاه حاکی از آن است که در اکثر چاه های این 
میدان حد فاصل چرت های سازند سروک باالیی و عضو آرژیلی 

 9  مقاسیه ریختگی ها درچاه های بخش شمال غربی میدان مورد مطالعه که حد فاصل 
سروک باالیی تا شروع عضو احمدی رخ داده است.

 10  نمــودار دو بعــدی عمق حفاری در مقابل وزن گل بهینه با اســتفاده از فشــار 
منفذی و فشار شکست سازند؛ که در عمق ریزش 4300 تا 4500 متری چاه 18 

)عالمت ستاره(، وزن گل بهینه  78 تا 82 پیشنهاد می گردد.
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پانویس هاپانویس ها
1. Microfacies
2. shelf carbonate platform
3. Proximal inner shelf
4. Distal inner shelf
5. Distal inner shelf to middle shelf
6. Middle shelf
7. Outer shelf
8. Grain dominated
9. Storm wave base
10. Brittleness index

11. Semi-Ductile
12. L Brittleness
13. M Brittleness
14. H Brittleness
15. VH Brittleness
16. Borehole break out
17. Tensile or Induced fractures
18. Back Ream
19. Pore pressure
20. Fracture Pressure 
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احمدی بیش��ترین ریزش و افزایش قطر ها و همچنین بیشترین 
مقادیر ش��اخص شکنندگی مشاهده می شود. با توجه به افزایش 
قط��ر به میزان زیاد در یکی از بازوها نس��بت به دو بازوی دیگر 
به خصوص در بازه 4310 تا 4400 متری، احتمال ریزش ها در 
اثر تغییر ش��کل س��طح مقطع چاه و بیضی شدن دهانه چاه در 
نتیجه تشکیل پدیده Borehole Breakouts نیز تقویت می شود. 
ب��ه علت افزایش قطر چاه ها در راس��تای تن��ش کمینه در طی 
پدی��ده ریختگی ها و با تحلیل نتایج به دس��ت آمده از محاس��به 
جهات تنش های کمینه در میدان مورد مطالعه، به احتمال زیاد 
این افزایش قطر در چاه 18 در راستای آزیموت های N140  و 

N320 رخ داده است. 
جهت عبور از محدوده ریزش یافته مورد نظر که در عمل با یک بازه 
ملتهب و مستعد ریختگی مداوم مواجه هستیم، موارد زیر پیشنهاد 
می شوند: تا حد امکان از زدودن دیواره چاه رو به عقب18 و درگیری 

ساق حفاری با سازند پرهیز شود. ترجیحاً ادامه حفاری بدون موتور 
درون چاهی صورت گیرد. ویس��کوزیته گل حفاری افزایش یابد و از 
پیل جهت تمیزس��ازی مداوم چاه اس��تفاده گردد. با توجه به بروز 
ریختگی ه��ا و وجود تجربیات مش��ابه در س��ایر چاه های میدان، با 
ترس��یم نمودار دو بع��دی عمق حفاری در مقاب��ل وزن گل بهینه 
حفاری با استفاده از مقادیر فشار منفذی19 و فشار شکست سازند20، 
در عم��ق ری��زش 4300 تا 4500 متری چ��اه 18، وزن گل بهینه 
حف��اری pcf 82-78 پیش��نهاد می گردد )ش��کل-11(. در صورت 
داشتن برنامه حفاری انحرافی، آزیموت های N230 و N50 )جهت 
تنش بیشینه( توصیه می گردد. با توجه به امتداد محوری تاقدیس، 
حفاری انحرافی در این جهات باعث می شود که بیشترین صفحات 
شکستگی های طولی قطع شوند که در این صورت، نرخ برداشت به 
دلیل افزای��ش تخلخل ثانویه افزایش می یابد و همچنین، از جهات 

ریختگی ها )جهت تنش کمینه( حداکثر فاصله را دارا هستیم.


