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عبدالنبي هاشمي دانشگاه صنعت نفتمهاجر عبادي*   شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب

اثر انواع گل حفاري بر نرخ تولید و شاخص بهره دهي چاه ها 
در میدان نفتي منصوري

امروزه تنها عملکرد گل حفاري معیار انتخاب آن نیست. بلکه عالوه بر عملکرد عواملي نظیر زمین شناسي منطقه، طراحي چاه، هزینه، آثار زیست محیطي، 
استحکام سنگ، فشار و دماي چاه، میزان تولید، آسیب سازندي و ... نیز در انتخاب گل حفاري مهم تلقي مي شوند. بنابراین باید تمام جوانب کاربردي 
گل، به ویژه کمیت هاي مخزني که در صیانت از مخازن، تولید آینده و روش هاي ازدیاد برداش��ت بس��یار مؤثرند نیز بررس��ي شوند. هدف این تحقیق 
بررس��ي اثر انواع مختلف گل حفاري بر نرخ تولید و ش��اخص بهره دهي چاه هاي میدان منصوري اس��ت. براي دس��تیابي به این هدف تعدادي چاه که 
با انواع گل حفر ش��ده اند در چهار گروه مختلف )که از نظر مخزنی و زمین شناس��ی مش��ابه هس��تند( انتخاب گردیده و با استفاده از اطالعات میداني 
بهره برداري و چاه آزمایي، کمیت هاي مخزني مورد نظر این چاه ها محاس��به و بررس��ي شد. نتایج نشان دهنده ارتباط خوبي بین داده هاي تولیدي مخزن 
است. همچنین نتایج داده هاي چاه آزمایي بیانگر اثر مناسب گل گالیکولي و گل روغني بر کمیت هاي مخزني در مقایسه با انواع دیگر گل مي باشد.

گل حفاري، شاخص بهره دهي، نرخ تولیدي

مقدمه
عمده گل هاي حفاري از رس ها، مواد وزن دهنده، خرده های حفاری و 
... تشکیل شده اند. فشار زیاد گل حفاري )که برای جلوگیری از فوران 
چاه بیشتر از فشار مخزن درنظر گرفته می شود(، موجب نفوذ ذرات گل 
به س��ازند، پر شدن خلل و فرج س��نگ و تشکیل الیه فیلترشده گل در 
سطح دیواره چاه می گردد. زمانی که چاه در مدار تولید قرار می گیرد 
این ذرات بسیار ریز، همراه با جریان تولید به آسانی از سطح سازند جدا 
نشده و س��بب ایجاد صدمات سازندی می شوند. هنگام آغاز حفاري، 
نوع گل با توجه به هزینه های حفاری انتخاب می شود که به طور معمول 
این ش��یوه برای حفاری س��ریع به کار می رود. با حفاری بخش نفت ده 
سازند، باید چگونگی حفظ حداکثر بهره دهی چاه به عنوان اصلی ترین 
مس��أله مدنظر قرار گیرد. هرچند این امر ممکن اس��ت موجب کندی 

عملیات حفاری شود ]4[.
در ای��ن تحقیق ب��ا توجه به تالش هاي فراوان جه��ت جایگزیني گل 
روغني با گل گالیکولي در ش��رکت مل��ي مناطق نفت خیز جنوب، 
ابتدا جهت آش��نایي با گل گالیکولي، ش��رح مختصري از کاربرد 
ای��ن گل در میادی��ن نفتي ش��رکت مذکور به وی��ژه در میدان اهواز 
ارائه ش��ده است. با اس��تفاده از داده هاي چاه آزمایي و تفسیر آنها با 
نرم افزارهایي مانن��د FAST، Pansys، کمیت ه��اي مخزني نظیر 

ضری��ب بهره دهي، تراوایي، ضریب پوس��ته و نرخ تولیدي چاه هاي 
حفر ش��ده با گل گالیکولي بررسي و با چاه هاي مجاور آنها مقایسه 

مي شود.

1- انواع گل حفاري

1-1- گل های پایه آبی
پایه و اس��اس اغلب گل های حفاری که امروزه در استخراج نفت به کار 
مي روند آب است و به همین دلیل عموماً آنها را گل های حفاری پایه آبی 
یا آب پایه می نامند. گل حفاری از دو فاز مایع و جامد تشکیل شده است.

1-1-1- فاز مایع
مي تواند یکی از انواع آبهای زیر باشد:

ال��ف( آب معمولی :آبی اس��ت که نمک آن کمت��ر از 10000 گرم بر 
میلي لیتر1 است.

ب (آب شور که خود به سه دسته تقسیم می شود:
 آب شور سطحی که کلرید آن حدود 20000 گرم بر میلي لیتر است.

 آب دریا که کلرید آن 45000-35000 گرم بر میلي لیتر است.
 آب نمک اشباع که کلرید آن 320000-280000 گرم بر میلي لیتر است.

)m_ebadi39@yahoo.com( نویسندة عهده  دار مکاتبات*
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فاز جامد  -2-1-1
در حفاري به دو دسته تقسیم مي شود:

الف( جامدات فعال: جامداتی هستند که از ترکیب با آب یا مایع از خود 
واکنش نش��ان می دهند؛ یعنی ترکیب یا پراکنده شده و به صورت معلق 

درمي آیند. این جامدات بر خواص گل حفاری تأثیرگذارند.
ب ( جامدات غیرفعال: جامداتی هس��تند که ی��ا عماًل برای افزایش وزن 
گل اضافه می شوند یا کنده هایی هستند که در حین حفاری به گل وارد 

می شوند و در ترکیب با آب یا مایع از خود واکنش نشان نمی دهند ]3[.

1-2- گل هاي پایه آبي پلیمري
محدودیت هاي فراوان و عدم کارایي مناس��ب گل هاي حفاري بنتونایتي 
موجب مي شود سیاالت دیگري به عنوان جایگزین آنها مدنظر قرار گیرند. 
از این رو استفاده از گل هاي پلیمري که عالوه بر ایجاد گرانروي در سیستم، 
در برابر آلودگي هاي مختلف نیز پایدار بوده و به خوبي افت صافي را کنترل 
مي کنند مطالعه و آزمایش شده است. گل هاي پلیمري ممکن است فقط 

از پلیمرها و مواد وزن دهنده ساخته شده باشند یا براي رسیدن گل به مقدار 
مناسبي از گرانروي و قدرت ژله اي، در آن از مقداري بنتونایت پیش هیدراته 

)به دلیل کاهش هزینه و بهبود وضعیت افت صافي( استفاده شده باشد.]1[

1-3- گل های پایه روغني
سابقه استفاده گل هاي روغني به بیش از نیم قرن قبل مي رسد و این سیال 
تا زمان تکمیل الیه هاي بهره ده، قبل از ورود به این الیه ها استفاده مي شده 
که نتایج بهتري نیز داش��ته و این نظریه مورد قبول مهندسان بهره برداري 
واقع شده است. اساس نظریه بر این استوار است که روغن از نظر ترکیبات 
به ترکیبات الیه هاي بهره ده نزدیک است و اگر به صورت عصاره وارد 
الیه تولیدي ش��ود نه روي الیه هاي ش��یلي و جامدات محصول الیه اثر 
مي گذارد و نه به الیه ها خسارت وارد مي کند. به همین منظور در ابتدا از 
نفت خام استفاده مي شد. اگر مواد روغني به عنوان پایه در محیط آب قرار 
گیرند و به صورت ذرات ریز پخش شوند گل را گل امولسیوني روغن 
در آب مي نامند و اگر آب در محیط مواد روغني به عنوان پایه قرار گرفته 

5 
 

  هاي مجاورهاي مرجع مورد بررسي با چاه: شماي چاه1-شكل
  

 1   شمای چاه های مرجع مورد بررسی با چاه های مجاور
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و به صورت ذرات بسیار ریز پخش گردد گل را گل امولسیوني آب در 
روغن مي گویند.

هر سیس��تم امولیس��وني از دو محیط ی��ا فاز غیرقابل امتزاج تش��کیل 
مي ش��ود. یک��ي از دو فاز به صورت گلبول هاي بس��یار ریز در داخل 
فاز دیگر پراکنده و پخش مي ش��ود. فازي را که به صورت ذرات ریز 
اس��ت فاز غیرپیوس��ته یا داخلي و فازي را که در بی��رون قرار گرفته 
فاز پیوس��ته یا خارجي مي گویند. اساساً عالوه بر نوع امولسیون ساز2 
به کار رفته، مقدار هرکدام از فازهاي مخالف هِم ش��امل آب و روغن 

در سیس��تم بس��یار مهم بوده و در نوع امولس��یون تشکیل شده نقشي 
اساسي دارد.

2- بررسي اثر انواع گل در میدان منصوري
می��دان منصوري در ناحیه دزفول ش��مالي، در فاصل��ه 45 کیلومتري 
جنوب اهواز و 50 کیلومتري غرب بندر ماهش��هر واقع ش��ده است. 
روند این س��اختمان از روند ساختمان هاي آب تیمور، اهواز و مارون 
که همان روند زاگرس )ش��مال غرب-جنوب ش��رق( اس��ت تبعیت 

 2    بررسی خواص گل حفاری و سر سازند چاه MI-A و چاه های مجاور

6 
 

  
  هاي مجاورو چاه MI-A: بررسي خواص گل حفاري و سر سازند چاه 2-شكل

  

  
  هاي مجاورو چاه MI-B: بررسي خواص گل حفاري و سر سازند چاه 3-شكل

  
  

 3    بررسی خواص گل حفاری و سر سازند چاه MI-B و چاه های مجاور

6 
 

  
  هاي مجاورو چاه MI-A: بررسي خواص گل حفاري و سر سازند چاه 2-شكل

  

  
  هاي مجاورو چاه MI-B: بررسي خواص گل حفاري و سر سازند چاه 3-شكل
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مي کند.
در این مقایس��ه ابتدا کمیت هاي مهم خ��واص گل حفاري نظیر وزن 
گل، گرانروي، نقطه تس��لیم، صافآب گلو ش��وري گل مورد بررسي 
قرار گرفت. س��پس با اس��تفاده از داده های چاه آزمایی، اثر انواع گل 
بر نرخ تولید و ش��اخص بهره دهی چاه های میدان منصوري بررس��ي 
گردید. برای مقایس��ه سعی ش��د چاه های مجاور حفاری شده با گل 
گالیکولی که س��اختار زمین شناسی و مخزنی یکساني دارند انتخاب 

گردند تا بررسی و مقایسه صورت گرفته دقیق و قابل اعتماد باشد.

2-1- بررسي خواص گل چاه هاي مورد بررسي
در چاه ه��اي MI-A، MI-B، MI-C، MI-D و چاه ه��اي مجاور آنها براي 
حفاري حفره "1/2-8 )سازندهاي آسماري، پاپده، گورپي و ایالم تا ابتداي 
س��روک( انواع گل با وزن 80-68/5 پوند برفوت مکعب و براي حفاري 
حفره "1/8-6 )سازند سروک( انواع گل با وزن 80-65 پوند برفوت مکعب 
اس��تفاده شد. شکل-1 شمای کلی چاه های حفر شده و شکل هاي-2 تا 5 
بررسی خواص گل حفاري نظیر وزن، گرانروي، نقطه تسلیم، صافآب و 
ش��وري و نیز عمق سر سازند برای چاه هاي حفر شده با انواع گل را نشان 

 4     بررسی خواص گل حفاری و سر سازند چاه MI-C و چاه های مجاور

7 
 

  
  هاي مجاورو چاه MI-C: بررسي خواص گل حفاري و سر سازند چاه 4-شكل

  

  
  هاي مجاورو چاه MI-D: بررسي خواص گل حفاري و سر سازند چاه 5-شكل

  
  نرخ توليدبررسي ميداني اثر گل حفاري بر  - 2- 2

 كار اين براي. گرددمي بررسي منصوري ميدان هايچاه توليد نرخ بر حفاري گلانواع  اثر بخش اين در     
 انواع با كه مجاور هايچاه با منصوري ميدان در گاليكولي گل با شده حفر چاه حلقه چهار در توليد نرخ
 و شناسيزمين ساختار با مجاور هايچاه شده سعي مقايسه در. است شده مقايسه اندشده حفر هاگل ديگر

 و دقيق گرفته صورت بررسي تا گردد انتخاب گاليكولي گل توسط شده حفر هايچاه با مشابه مخزني
  .باشد اعتمادقابل

 5   بررسی خواص گل حفاری و سر سازند چاه MI-D و چاه های مجاور

7 
 

  
  هاي مجاورو چاه MI-C: بررسي خواص گل حفاري و سر سازند چاه 4-شكل

  

  
  هاي مجاورو چاه MI-D: بررسي خواص گل حفاري و سر سازند چاه 5-شكل

  
  نرخ توليدبررسي ميداني اثر گل حفاري بر  - 2- 2

 كار اين براي. گرددمي بررسي منصوري ميدان هايچاه توليد نرخ بر حفاري گلانواع  اثر بخش اين در     
 انواع با كه مجاور هايچاه با منصوري ميدان در گاليكولي گل با شده حفر چاه حلقه چهار در توليد نرخ
 و شناسيزمين ساختار با مجاور هايچاه شده سعي مقايسه در. است شده مقايسه اندشده حفر هاگل ديگر

 و دقيق گرفته صورت بررسي تا گردد انتخاب گاليكولي گل توسط شده حفر هايچاه با مشابه مخزني
  .باشد اعتمادقابل
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مي دهند. در این مرحله نتایج زیر حاصل شد:
وزن گل در چاه هاي مذکور در مقایسه با یکدیگر تقریباً شرایط برابري 
داش��ته اس��ت. با توجه به گرانروي ظاهري، نقطه تسلیم و صافآب گل 
گالیکولي، کیفیت برتر این گل از نظر تشکیل کیک گل، معلق سازي 
ذرات جامد و حمل کنده هاي حفاري به اثبات مي رس��د. ش��وري آب 
نش��انگر میزان یون کلر به عنوان یکي از عوامل آلودگي زیست محیطي 
است که در گل گالیکولي حداکثر 142000-43000 گرم بر میلي لیتر 
بوده است. این ارقام با سایر انواع گل مورد استفاده در چاه هاي مجاور با 

شوري حداکثر 400000-360000 گرم بر میلي لیتر  قابل مقایسه نیست.

2-2- بررسي میداني اثر گل حفاري بر نرخ تولید
     در ای��ن بخ��ش اثر ان��واع گل حفاري بر نرخ تولی��د چاه های میدان 
منصوری بررس��ي می گردد. برای این کار نرخ تولید در چهار حلقه چاه 

حفر ش��ده با گل گالیکولي در میدان   منصوری با چاه هاي مجاور که با 
انواع دیگر گل ها حفر ش��ده اند مقایسه شده است. در مقایسه سعی شده 
چاه های مجاور با س��اختار زمین شناسی و مخزنی مشابه با چاه های حفر 
شده توسط گل گالیکولی انتخاب گردد تا بررسی صورت گرفته دقیق 

و قابل اعتماد باشد.
 MI-A، MI-B، MI-C، شکل هاي-6 تا 9 نتایج مقایسه نرخ تولید چاه هاي
MI-D با چاه هاي مجاور میدان منصوری که با سایر انواع گل حفر شده اند 

را نشان می دهند. طبق شکل ها مشاهده مي شود که چاه هاي حفر شده با گل 
گالیکولي و روغني، نس��بت به چاه هاي حفر شده با انواع دیگر گل نرخ 

تولیدي بیشتري دارند.
 

2-3- بررسي میداني اثر گل حفاري بر شاخص بهره دهي
     در این بخش اثر انواع گل حفاري بر شاخص بهره دهي چاه های میدان 

 6   مقایسه نرخ تولید چاه MI-A با چاه های مجاور در میدان منصوري

8 
 

ميدان هاي مجاور چاه با MI-A ،MI-B ،MI-C، MI-D هايچاه توليد نرخنتايج مقايسه  9تا  6-هايشكل
 حفر هايشود كه چاهمشاهده مي هاد. طبق شكلندهرا نشان مي اندشده حفرگل انواع ساير با كه منصوري 

  .دارندتوليدي بيشتري  نرخگل انواع ديگر شده با  هاي حفرچاهنسبت به  ،و روغنيشده با گل گاليكولي 
  

  
  منصوري هاي مجاور در ميدانبا چاه MI-Aچاه  توليد نرخ: مقايسه 6-شكل

  

  
  هاي مجاور در ميدان منصوريبا چاه MI-Bچاه  توليد نرخ: مقايسه 7-شكل

  

  
  منصوريهاي مجاور در ميدان با چاه MI-Cچاه  توليد نرخ: مقايسه 8-شكل

  

 7   مقایسه نرخ تولید چاه MI-B با چاه های مجاور در میدان منصوري

8 
 

ميدان هاي مجاور چاه با MI-A ،MI-B ،MI-C، MI-D هايچاه توليد نرخنتايج مقايسه  9تا  6-هايشكل
 حفر هايشود كه چاهمشاهده مي هاد. طبق شكلندهرا نشان مي اندشده حفرگل انواع ساير با كه منصوري 

  .دارندتوليدي بيشتري  نرخگل انواع ديگر شده با  هاي حفرچاهنسبت به  ،و روغنيشده با گل گاليكولي 
  

  
  منصوري هاي مجاور در ميدانبا چاه MI-Aچاه  توليد نرخ: مقايسه 6-شكل

  

  
  هاي مجاور در ميدان منصوريبا چاه MI-Bچاه  توليد نرخ: مقايسه 7-شكل

  

  
  منصوريهاي مجاور در ميدان با چاه MI-Cچاه  توليد نرخ: مقايسه 8-شكل

  

 8   مقایسه نرخ تولید چاه MI-C با چاه های مجاور در میدان منصوري
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ميدان هاي مجاور چاه با MI-A ،MI-B ،MI-C، MI-D هايچاه توليد نرخنتايج مقايسه  9تا  6-هايشكل
 حفر هايشود كه چاهمشاهده مي هاد. طبق شكلندهرا نشان مي اندشده حفرگل انواع ساير با كه منصوري 

  .دارندتوليدي بيشتري  نرخگل انواع ديگر شده با  هاي حفرچاهنسبت به  ،و روغنيشده با گل گاليكولي 
  

  
  منصوري هاي مجاور در ميدانبا چاه MI-Aچاه  توليد نرخ: مقايسه 6-شكل

  

  
  هاي مجاور در ميدان منصوريبا چاه MI-Bچاه  توليد نرخ: مقايسه 7-شكل

  

  
  منصوريهاي مجاور در ميدان با چاه MI-Cچاه  توليد نرخ: مقايسه 8-شكل

  
 9   مقایسه نرخ تولید چاه MI-D با چاه های مجاور در میدان منصوري

9 
 

  
  منصوريهاي مجاور در ميدان با چاه MI-Dچاه  توليد نرخ: مقايسه 9-شكل

  
  دهيبررسي ميداني اثر گل حفاري بر شاخص بهره -3- 2

 براي. گرددمي بررسي منصوري ميدان هايچاهدهي بهره شاخص بر حفاري انواع گل اثر بخش اين در     
 كه مجاور هايچاه با منصوري ميدان از گاليكولي گل با شده حفر چاه حلقه چهاردهي بهره شاخص كار اين
 ساختار با مجاور هايچاه شده سعي مقايسه در. است شده مقايسه اندشده حفر هاگل ديگر انواع با

 صورت بررسي تا گردد انتخاب گاليكولي گل توسط شده حفر هايچاه با مشابه مخزني و شناسيزمين
  .باشد اعتمادقابل و دقيق گرفته

هاي چاه با MI-A ،MI-B ،MI-C، MI-Dهاي چاه دهيبهره شاخصنتايج مقايسه  13تا  10- هايشكل    
شود كه مشاهده مي هاطبق شكل د.ندهرا نشان مي اندشده حفرگل انواع ساير با كه مجاور ميدان منصوري 

 دهيبهره شاخصگل انواع ديگر شده با  رهاي حفچاهنسبت به  ،و روغنيشده با گل گاليكولي  حفر هايچاه
  .دراددهي بيشتري شده با گل پايه آبي شاخص بهره چاه حفر Cهاي گروه در چاه البته .دنبيشتري دار

  

  
  هاي مجاور در ميدان منصوريبا چاه MI-Aدهي چاه : مقايسه شاخص بهره10-شكل

 10  مقایسه شاخص بهره دهی چاه MI-A با چاه های مجاور در میدان منصوری
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  منصوريهاي مجاور در ميدان با چاه MI-Dچاه  توليد نرخ: مقايسه 9-شكل
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 براي. گرددمي بررسي منصوري ميدان هايچاهدهي بهره شاخص بر حفاري انواع گل اثر بخش اين در     
 كه مجاور هايچاه با منصوري ميدان از گاليكولي گل با شده حفر چاه حلقه چهاردهي بهره شاخص كار اين
 ساختار با مجاور هايچاه شده سعي مقايسه در. است شده مقايسه اندشده حفر هاگل ديگر انواع با

 صورت بررسي تا گردد انتخاب گاليكولي گل توسط شده حفر هايچاه با مشابه مخزني و شناسيزمين
  .باشد اعتمادقابل و دقيق گرفته

هاي چاه با MI-A ،MI-B ،MI-C، MI-Dهاي چاه دهيبهره شاخصنتايج مقايسه  13تا  10- هايشكل    
شود كه مشاهده مي هاطبق شكل د.ندهرا نشان مي اندشده حفرگل انواع ساير با كه مجاور ميدان منصوري 

 دهيبهره شاخصگل انواع ديگر شده با  رهاي حفچاهنسبت به  ،و روغنيشده با گل گاليكولي  حفر هايچاه
  .دراددهي بيشتري شده با گل پايه آبي شاخص بهره چاه حفر Cهاي گروه در چاه البته .دنبيشتري دار

  

  
 11   مقایسه شاخص بهره دهی چاه MI-B با چاه های مجاور در میدان منصوری  هاي مجاور در ميدان منصوريبا چاه MI-Aدهي چاه : مقايسه شاخص بهره10-شكل
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  هاي مجاور در ميدان منصوريبا چاه MI-Bدهي چاه : مقايسه شاخص بهره11-شكل

  

  
  مجاور در ميدان منصوريهاي با چاه MI-Cدهي چاه : مقايسه شاخص بهره12-شكل

  

  
  هاي مجاور در ميدان منصوريبا چاه MI-Dدهي چاه : مقايسه شاخص بهره13-شكل

  
  نتيجه گيري

، شركت توليدي هايسياست به توجه با و زماني هايمحدوده بعضي در كه كرد توجه نكته اين به بايد
 اين در البته. خواهد بود واقعي توليد نرخ حداكثر از كمتر و كرده تغيير برداريبهره اداره توسط توليد نرخ

 بر حفاري گلانواع  اثر بررسي ازپس  .باشد حداكثر و واقعي رديمقا ،يتوليد ايهنرخ اغلب شد سعي تحقيق
 حفرانواع گل ساير  باكه  منصوري ميدان هاي مجاورچاهاز  چهار گروه در چاهتوليد  نرخ و دهيبهره شاخص

  :حاصل شد نتايجاين  اندشده
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  هاي مجاور در ميدان منصوريبا چاه MI-Dدهي چاه : مقايسه شاخص بهره13-شكل

  
  نتيجه گيري

، شركت توليدي هايسياست به توجه با و زماني هايمحدوده بعضي در كه كرد توجه نكته اين به بايد
 اين در البته. خواهد بود واقعي توليد نرخ حداكثر از كمتر و كرده تغيير برداريبهره اداره توسط توليد نرخ

 بر حفاري گلانواع  اثر بررسي ازپس  .باشد حداكثر و واقعي رديمقا ،يتوليد ايهنرخ اغلب شد سعي تحقيق
 حفرانواع گل ساير  باكه  منصوري ميدان هاي مجاورچاهاز  چهار گروه در چاهتوليد  نرخ و دهيبهره شاخص

  :حاصل شد نتايجاين  اندشده

 13   مقایسه شاخص بهره دهی چاه MI-D با چاه های مجاور در میدان منصوری
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  هاي مجاور در ميدان منصوريبا چاه MI-Bدهي چاه : مقايسه شاخص بهره11-شكل

  

  
  مجاور در ميدان منصوريهاي با چاه MI-Cدهي چاه : مقايسه شاخص بهره12-شكل

  

  
  هاي مجاور در ميدان منصوريبا چاه MI-Dدهي چاه : مقايسه شاخص بهره13-شكل

  
  نتيجه گيري

، شركت توليدي هايسياست به توجه با و زماني هايمحدوده بعضي در كه كرد توجه نكته اين به بايد
 اين در البته. خواهد بود واقعي توليد نرخ حداكثر از كمتر و كرده تغيير برداريبهره اداره توسط توليد نرخ

 بر حفاري گلانواع  اثر بررسي ازپس  .باشد حداكثر و واقعي رديمقا ،يتوليد ايهنرخ اغلب شد سعي تحقيق
 حفرانواع گل ساير  باكه  منصوري ميدان هاي مجاورچاهاز  چهار گروه در چاهتوليد  نرخ و دهيبهره شاخص

  :حاصل شد نتايجاين  اندشده

منصوری بررسي می گردد. برای این کار شاخص بهره دهي چهار حلقه چاه 
حفر شده با گل گالیکولي از میدان   منصوری با چاه هاي مجاور که با انواع 
دیگر گل ها حفر شده اند مقایسه شده است. در مقایسه سعی شده چاه های 
مجاور با ساختار زمین شناسی و مخزنی مشابه با چاه های حفر شده توسط گل 

گالیکولی انتخاب گردد تا بررسی صورت گرفته دقیق و قابل اعتماد باشد.
MI- ش��کل هاي-10 تا 13 نتایج مقایسه ش��اخص بهره دهي چاه هاي    

A، MI-B، MI-C، MI-D با چاه هاي مجاور میدان منصوری که با س��ایر 

انواع گل حفر شده اند را نشان می دهند. طبق شکل ها مشاهده مي شود که 
چاه هاي حفر ش��ده با گل گالیکولي و روغني، نسبت به چاه هاي حفر 
شده با انواع دیگر گل شاخص بهره دهي بیشتري دارند. البته در چاه هاي 

گروه C چاه حفر شده با گل پایه آبي شاخص بهره دهي بیشتري دارد.

نتیجه گیري
بای��د به این نکته توجه کرد که در بعضي محدوده هاي زماني و با توجه 
به سیاست هاي تولیدي شرکت، نرخ تولید توسط اداره بهره برداري تغییر 
کرده و کمتر از حداکثر نرخ تولید واقعي خواهد بود. البته در این تحقیق 
سعي شد اغلب نرخ هاي تولیدي، مقادیر واقعي و حداکثر باشد. پس از 
بررس��ي اثر انواع گل حفاري بر شاخص بهره دهي و نرخ تولید چاه در 

چهار گروه از چاه های مجاور میدان منصوري که با سایر انواع گل حفر 
شده اند این نتایج حاصل شد:

 نتایج بررسي میدانی اثر انواع گل حفاری بر شاخص بهره دهي و نرخ تولید 
چاه هاي میدان منصوري بیانگر کیفیت نسبتاً مناسب تر کمیت هاي مخزنی 
چاه هاي حفر شده با گل گالیکولي و روغني نسبت به چاه هاي مجاور حفر 
شده با سایر انواع گل مي باشد. به عبارت دیگر در یک نگاه مي توان گفت 
که گل گالیکولي نسبت به سایر انواع گل هاي دیگر اثر بهتر و مثبت تري بر 
کمیت هاي مخزني داشته و در بدبینانه ترین حالت، این گل در مقایسه با سایر 

گل ها در یک رده قرار مي گیرد.
  با توجه به مشکل زیست محیطی گل روغنی که برای حفاری سازندهای 
شیلی و تولیدي، گلي ایده آل به حساب مي آید، استفاده از این گل در حفاری 
چاه هاي مناطقي که از نظر زیست محیطي حساس هستند )مثل دریا( منسوخ 
شده و گل گالیکولی و سیلیکاتی جایگزین آن شده اند. بنابراین بهتر است 

این فرآیند در مناطق نفت خیز جنوب به صورت کامل انجام گردد.
  آسیب سازند ناشي از عوامل مختلفي از جمله خصوصیات سنگ مخزن 
است. از این رو انتخاب نوع گل حفاري مورد نیاز براي حفاري الیه بهره ده 
باید با درنظر گرفتن تمامي کمیت هاي اثرگذار بر آسیب سازندي صورت 

پذیرد.


