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چكيده:
لوله هاي جداري /آسـتري رانده شـده در مقابل سازند پر فشار گچساران در تعداد قابل توجهي از چاههاي ميدان مارون 

)بالغ بر 20 درصد چاههاي حفاري شده تا سال 1379( در مدت كوتاهي دچار آسيب ديدگي و تخريب شدند.
در اين مقاله با انجام مطالعات كتابخانه اي، ميداني و تهيه آمار چاههاي آسيب ديده مارون، عوامل مؤثر در آسيب ديدگي 

لوله هاي جداري/آستري بررسي و راه حلهاي پيشنهادي جهت رفع يا كاهش خطر آسيب ديدگي لوله ها مطرح شده است.
عامل اصلي آسيب ديدگي لوله هاي جداري/آستري چاههاي مارون حركت اليه هاي نمك شكل پذير بوده و به منظور رفع 
يا كاهش خطر آسيب ديدگي لوله ها پيشنهادات ويژه اي براي اجرا در مراحل مختلف )طراحي جداري، تأمين كاالي مناسب، 

عمليات حفاري ، سيمانكاري ، بهره برداري و ...( ارائه شده است.
واژه هاي كليدي : سـازند گچسـاران، رسوبات تبخيري،  تكتونيك، آالستيك، پالسـتيك، تنش، كرنش، فشار همه جانبه، 

بارنقطه اي، فروريختگي، برش 

 

 

 جاسم دشت بزرگي، هوشنگ محمودي، محمد حسن صالحي كسايي، عبدالكريم علي محمدي

بررسي	دالئل	آسيب	ديدگي	لوله	هاي	جداري/آستري	
ميدان	مارون	و	راه	حل	هاي	پيشنهادي)قسمت	اول(

* معاونت حفاري مناطق نفت خيز 

مقدمه:
ميدان م��ارون بطول 67 كيلومتر و عرض متوس��ط 7 كيلومتر 
يك��ي از بزرگترين مخ��ازن نفتي جنوب غرب ايران محس��وب 
مي ش��ود. اين مخزن تاقديس��ي نامتقارن با امتداد شمال غرب 
به جنوب ش��رق و هم راستا با ميادين همجوار بوده و در جنوب 
ش��رقي شهرس��تان اهواز قرار گرفته اس��ت. اين ميدان در سال 

1343 كشف و توسعه آن از سال 1348 شروع شد. 
ش��رايط ويژه و پيچيدگيهاي خاص سازند پر فشار گچساران در 
ميدان مارون و مش��كالت منحصر به فرد آن در زمان حفاري و 
بهر برداري باعث شده كه مشكالت اين سازند از زواياي مختلف 
و توس��ط كارشناسان رشته هاي فني و مهندسي با تخصص هاي 
گوناگ��ون مورد توجه جدي قرار گيرد. تا اينكه در س��ال 1376 
براس��اس گزارش آماري مش��خص ش��د كه در چاه هائيكه لوله 
ج��داري »5/8-9 در پوش س��نگ رانده ش��ده مقاومت بهتري 
نسبت به آس��تريهاي »7 و »5 داش��ته اند. پس از اين گزارش 
بمنظور بررسي همه جانبه موضوع و تعمق بيشتر در آن با هدف 
ارائه راهكارها و دس��تورالعملهاي عملياتي كميته حفاري مارون 
تش��كيل ش��د. اين كميته ضمن تعامل با كارشناسان مهندسي 
نف��ت و زمين شناس��ي به مطالعه و بررس��ي جنبه هاي مختلف 
مسأله، بررسي مقاالت و گزارشات منتشره داخلي و خارجي در 

اين خصوص و به بحث گذاشتن آنها در جلسات متعدد به تجزيه 
و تحليل موضوع پرداخته و س��پس راه حلهاي عملياتي مفيدي 

براي اجرا پيشنهاد كرد كه عماًل نتايج خوبي بدست آمد.

سازند گچساران :
سازند گچساران در ميدان مارون نيز داراي 7 بخش است كه به 
ترتيب از بخش يك ) پوش س��نگ( تا بخش 7 در باالي سازند 

آسماري رسوب گذاري كرده اند.
بخـش يك يا پوش س��نگ به ضخامت حدود 50 متر ش��امل 
تناوبي از اليه ه��اي انيدريد، مارل خاكس��تري، اليه هاي نازك 
س��نگ آهك و يك اليه نازك ش��يل بيتومينه مي باشد. بالغ بر 
75 درص��د كل بخش يك را اليه هاي انيدريد تش��كيل داده اند 

كه بيانگر پايداري اين بخش است.
 بخـش دو ب��ه ضخامت ح��دود 60 متر متش��كل از اليه هاي 
نم��ك با درون اليه هايي از انيدريد و مارل خاكس��تري اس��ت. 
حدود 70درص��د اين بخش اليه هاي نمكي مي باش��د كه بيانگر 

ناپايداري اين بخش است.
بخش سـه به ضخامت حدود 140 متر در قس��متهاي ابتدايي 
و انتهايي تناوبي از اليه هاي انيدريد ، مارل خاكس��تري تيره با 
درون اليه هايي از سنگ آهك مي باشد كه حالت نسبتاً پايداري 
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ب��ه آنها داده ولي در قس��مت مياني وجود اليه هاي نمكي باعث 
ناپايداري آن شده است.

بخـش چهـار متش��كل از اليه ه��اي ضخيم نم��ك، مارلهاي 
خاكس��تري روش��ن و اليه هاي انيدريد نازك است. بعلت حجم 
زياد اليه هاي نمكي و مارلي، اين بخش به شدت ناپايدار و داراي 
ضخامت بسيار متفاوت مي باشد )بعلت حدوث گسلهاي نرمال، 
معكوس و تراس��تي كه باعث حذف و افزايش ضخامت اليه ها و 
همچنين چين خوردگي كه سبب تجمع و يا فشردگي اليه هاي 

نمك مي شود(.
بخش پنج به ضخامت حدود 225 متر شامل اليه هاي انيدريد ، 
مارل خاكس��تري و درون اليه هايي از سنگ آهك و نمك است. 
مجموع ضخامت اليه هاي انيدريدي اين بخش حدود 100 متر 

بوده و بهمين دليل جزو بخش هاي پايدار محسوب مي شود.
بخش شـش متش��كل از تناوبي از الي��ه اي انيدريد و مارلهاي 
قرم��ز و درون اليه هايي از نمك مي باش��د. ضخامت اين بخش 
حدود 185 متر مي باش��د كه 88 متر آن اليه هاي انيدريد است 
و بعل��ت كمي اليه ه��اي نمكي اين بخش جزو بخش��هاي پايدار 

محسوب شود.
بخـش هفت متش��كل از اليه هاي متن��اوب انيدري��د و مارل 
خاكس��تري و بعضاً درون اليه هايي از سنگ آهك مي باشد. اين 
بخش فاقد اليه هاي نمكي اس��ت ودر باالترين قس��مت س��ازند 
گچساران قرار گرفته و حد فاصل رسوبات دريايي سازند ميشان 
و رس��وبات تبخيري سازند گچساران مي باش��د. از نظر فشاري 
جزو اليه هاي كم فش��ار و با وزن گل پايين بهمراه س��ازندهاي 
آغاجاري و ميش��ان حفاري مي شود. نقطه جداره گذاري حفره 
س��طحي در آخرين الي��ه انيدريد اين بخش و قب��ل از ورود به 

بخش پر فشار سازند گچساران 6 قرار دارد]1[.

بررسي عوامل تكتونيكي سازند گچساران :
ب��ا توجه به محيط رس��وبي و س��يكلي بودن طبق��ات و جنس 
تش��كيل دهنده س��ازند گچس��اران )مارل، كربنات، انيدريد و 
نمك( ميتوان بطور نسبي اين سازند را شكل پذير و با خاصيت 
االس��تيكي باال دانس��ت و طبق يكي از اصول علم تكنوتيك هر 
گاه طبقه اي ناپايدار )پالستيك( بين دو طبقه مقاوم قرار گيرد 
به ازاء هر چين ايجاد شده در طبقات مقاوم، چين هاي متعددي 
در طبقات ناپايدار ايجاد مي شود كه معموالً هيچگونه هماهنگي 
و هارمون��ي با چين هاي ايجاد ش��ده در اليه هاي مقاوم بااليي و 

پاييني ندارد )شكل 1(.
از آنجائيكه س��ازند گچساران بواس��طه داشتن اليه هاي نمك و 
مارل بطور نسبي س��ازند پالستيكي است، بطور طبيعي نسبت 
به طبقات مقاوم، آس��ماري در قسمت زيرين و سازند ميشان و 
آغاجاري در قس��مت باال، چين خوردگي بيشتري را پيدا نموده 
اس��ت و به دليل خاصيت شكل پذيري باال)تحت تاثير اليه هاي 

نمكي( داراي سيستم پيچيده در نحوه چين خوردگي است.
از طرفي خود سازند گچساران نيز از طبقات با ميزان پالستيسيته 
متفاوت تشكيل گرديده است بنابراين، قرار گرفتن طبقات نمكي 
و مارلي ناپايدار، بين طبقات انيدريتي نسبتاً مقاوم اين پديده را 
تش��ديد نموده و موجب ايجاد چين هاي بسيار كوچك و متعدد 
در اين س��ازند مي گردد كه در برخي موارد حتي در نمونه هاي 
دستي قابل رويت است. عدم تطبيق ستون حفاري شده در چاه 
اصلي با ش��اخه هاي انحرافي همان چاه كه با فاصله اي اندك از 
يكديگر حفاري ش��ده اند كه بارها در س��ازند گچساران ميادين 
مختلف از جمله ميدان مارون ش��اهد آن ب��وده ايم گواه بر اين 

مدعا است]1[.
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گردش ساختارهاي ناهماهنگ در ايران بر اثر چين خوردگي هاي گروه مقاوم در زير گروه غير فعال 

شكل 1- گردش ساختارهاي ناهماهنگ در ايران بر اثر چين خوردگي هاي گروه مقاوم در زير گروه غير فعال
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داليل پر فشار بودن در سازند گچساران :
بط��ور عمده اين س��ازند از رس��وبات تبخي��ري انيدريد و نمك 
ب��ا تخلخل نزديك به صفر كه در اثر اعمال فش��ار ش��كل پذير 
هستند مي باشند تشكيل شده كه بخوبي قادر به نگهداري نفت 
و گاز ف��رار در مخازن مي باش��ند. آنچه به اهميت س��ازند مورد 
بحث افزوده، وجود آبهاي ش��ور و تحت فش��ار اس��ت بطوريكه 
س��ازند گچسارن به عنوان سازند پرفش��ار و مسئله ساز در بين 

كارشناسان نفتي شهرت يافته است.
داليل پر فشار بودن اين سازند را در اثرعوامل زير مي دانند:كليه 
رس��وباتي كه در محيط هاي آبي مانن��د دريا، درياچه، رودخانه، 
كوالب و . . . گذاشته مي شوند، مقداري آب )ميان بافتي، ذره اي( 
در حين رس��وب گذاري در بي��ن دانه ها تحت عنوان آب همزاد 
وجود دارد، از آنجائيكه محيط رس��وب گذاري سازند گچساران 
در ي��ك چرخه )پروس��ه( پس��روي و به تب��ع آن كوالبي بوده، 
س��ولفاتها، ابتدا بصورت ژيپس )س��ولفات كلسيم آبدار( رسوب 
مي كنند كه هنگام دفن در حوضچه رس��وبي با زياد شدن عمق 
و در واقع با افزايش بار رس��وبي كه با افزايش درجه حرارت نيز 
همراه اس��ت، مولكولهاي آب را از دست داده و بصورت انيدريد 
باقي مانده و تظاهر مي كنند. بنابراين در سازند گچساران عالوه 
بروج��ود آبهاي همزاد، آب حاصل از تغيير حالت س��ولفاتها نيز 
به محيط اضافه مي ش��ود. چون نمكه��ا و انيدريد ها، بخصوص 
در اعماق زياد بواس��طه تراكم فاقد ه��ر گونه تخلخل و تراوايي 
هس��تند، آبهاي حاصله بطور عمده درون ميان اليه هاي كربناته 
و مارلي در سيكل رسوبي محبوس شوند. وجود چين خوردگي 
با مقياس كوچك در اين س��ازند نيز مي تواند عامل مضاعف در 
ايجاد آبهاي تحت فش��ار و سبب رانش نمك و مارل به قسمت 

نقاط كم فشارتر از جمله حفره در حال حفاري شود]1[.

عكس العمل سنگ هاي رسوبي در مقابل تنش هاي وارده :
در فشار جو سنگ هاي رسوبي بطور عادي شكننده هستند. با اين حال 
هنگامي كه تحت فشارهاي همه جانبه )confining pressure( باالئي 
قرار گيرند و در صورتي كه بين فشار درون سنگ و فشار اطراف 
ارتباطي وجود نداشته باشد، قابل انعطاف مي شوند.  شكل-2 در 
 Mancos مقام مقايسة نمودارهاي تنش / كرنش دو سنگ شيل
و سنگ نمك اين انتقال از شكننده به قابل انعطاف را با افزايش 
فشار همه جانبه نش��ان مي دهد و تفاوت هاي قابل مالحظه اي 
را بين اين دو ماده در پاسخ به تنش آشكار مي كند. براي شيل 
Mancos، درص��د كرنش در برابر تنش محوري مورد اس��تفاده  
)psi(  در مقادير مختلف فشار همه جانبه قرار داده شده است )شكل 

2-الف(. نمودار موارد زير را مشخص مي كند:
- در فشار همه جانبه صفر )فشار جو( شيل در تنش 7000 پام 

پس از متراكم شدن به ميزان 1 درصد، دچار شكستگي شد.
- در فشار همه جانبه1000پام، شيل تحت تنش 9000پام،پام، پس 

از تراكم2/5درصد دچار  شكستگي شد.
- در فش��ار همه جانبه 2000 پام، ش��يل كام��اًل قابل انعطاف 
)پالستيك( و بس��يار قوي تر شد. اين شيل تحت تنش محوري 
معادل 12000 پام و پس از تراكم 6 درصد دچار واروي ش��د ) 
تغيير شكل ثابتي يافت( . پس از آن با همان تنش تراكمي نمونه 
ش��يل تا 20 درصد، كه حد نهائي كاركرد دس��تگاه بود، بتدريج 

متراكم شد.
- بين فش��ارهاي همه جانب��ه 4000 و 6000 پ��ام مقاومت و 
قدرت ش��يل بش��دت افزايش يافت و براي آغاز واروي نيازمند 
تنش محوري بس��يار زيادتري گش��ت . تحت فشار 6000 پام، 
براي اينكه س��نگ دچار واروي ش��ود مقدار تنش محوري الزم 

20500 پام بود.

∆t)msec/ft(اجسام مختلف

لوله هاي جداري / آستري57

نمك جامد67

اليه نمكي در عمق 3249-3222 در چاه شماره 9 كوپال 71/5

اليه نمكي در عمق 3314-3296 در چاه شماره 29 كوپال 71/5

گل حفاري )آب نمك اشباع(172

گل روغني189

شكل 2 - روابط تنش / كرنش الف- Mancos Shale  ب- سنگ نمك
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همانگونه كه در شكل 2-ب نشان داده شده، سنگ نمك همان 
انتقال را از حالت شكننده به شكل پذير نمايش مي دهد ولي در 
مقادير بس��يار پايين تري از فشار همه جانبه – اما در فشارهاي 
همه جانبه 800 پام به باال كاماًل قابل انعطاف شده جريان پيدا 

مي كند.
ش��كل)3( رفتار تنش / كرنش  يك نمونه  استوانه اي از سنگ آهك 
متخلخل را نشان مي دهد. همانگونه كه مشهود است، نمونه درون يك 
محفظه آزمايش قرار داده ش��ده و در معرض تراك��م هيدروليكي 

قرار گرفته است.
- در حال��ت عدم اعمال فش��ار همه جانبه، س��نگ تحت تنش 
تراكمي معادل 12000 پام با كرنش��ي كمت��ر از 1 درصد دچار 

شكستگي شد.
- نمونه ديگري از سنگ آهك ، كه دقيقاً مشابه قبلي بود، درون 
محفظه قرار گرفت و در معرض فشار همه جانبه 3000 پام قرار 
گرف��ت . تنش تراكمي تا 24000 پام باال برده ش��د بدون اينكه 
شكس��تگي در سنگ رخ بدهد نمونه هم دستخوش تغيير شكل 
دائمي به ميزان 12 درصد طول گشت و به شكل يك » بشكه« 

درآمد و بهمان صورت باقي ماند. 
آزمايشاتي از اين دست زواياي تاريك موقعيت و وضعيت سنگ 
در ج��ا يا در ته چ��اه و چگونگي تاثير آن بر حفاري را روش��ن 

مي كند.]4[

رفتار اليه هاي نمكي تحت بارگذاري:
 ،)over burden(تاثير عواملي مانند فش��ار ناش��ي از وزن روباره
فشار درون جداري و دما روي حركت اليه هاي نمكي در ميادين 
مختلف مورد بررس��ي قرار گرفته و مش��خص شده است كه اگر 
تن��ش )stress( س��ازند كمتر از 3000 پام، دم��ا كمتر از 300 
درج��ه فارنهايت و عمق الية نمك كمتر از 3000 فوت باش��د 
حفرة ايجاد ش��ده در الية نمكي پايدار خواهد بود ولي در عمق، 
فش��ار و دماي باالتر الية نمك حركت كرده و باعث بسته شدن 

كامل حفره مي شود.
گزارش بررسي پايداري س��اختمان نمك كه در نتيجه گزارش 
 GLOYNA .قيد ش��ده بوس��يله آقايان »SPE« آزمايش��گاهي

SERATA اعالم شده است.
آنها فرض كرده اند كه اصل اساسي تنش است كه ناشي از فشار 
اليه هاي بااليي مي باش��د و تنش هاي ديگ��ر مي توانند به تنش 

اصلي اضافه شوند.
براي تجزيه و تحليل رفتار صخره هاي نمكي، فرض ش��ده است 

كه نمك داراي خواص فيزيكي مش��ابه )isotropic( اس��ت، كه 
اين فرض براساس ثبت فشارهاي الزم براي شكستن سازند، در 

موقع تزريق سيمان در ناحيه نمكي ثابت شده است.
اندازه گيريه��اي تجربي از خواص االس��تيكي صخره هاي نمكي 
نمايانگ��ر مي��زان )psi(. 150000 براي مدول يانگ )ش��اخص 
االستيسيته( و مقدار تقريباً 5 /0 براي نسبت پواسون، نمايانگر 
غي��ر قابل تراكم بودن اين ماده مي باش��د و مح��دوده مقادير از    
2300  ت��ا 5000 پ��ام )psi( ب��راي اعمال ني��روي محوري)در 

شرايط فشار جو( به اليه نمكي گزارش شده است.
اين تغيير ممكن اس��ت ناشي از اختالف در خواص نمك از يك 
ناحي��ه به ناحيه ديگر و در نهاي��ت اختالف در تكنيك آزمايش 
باش��د. نمك در فشارهاي محبوس نس��بتاً پايين، خيلي شكل 
پذير )ductile( اس��ت براي مثال در آزمايش مقاومت فشاري 3 
محوره كه بوس��يله HANDIN ارائه ش��ده افزايش طول بيشتر 
از 20 تا 30 درصد بدس��ت آمده اس��ت، بدون اينكه شكستگي 

ايجاد شود.
از جنبه ديگر، در ج��دول ذيل مدت زمان عبور امواج صوتي از 
اجس��ام مختلف از روي نمودارهاي صوتي موجود براي مقايسه 
آورده شده است. همانگونه كه مالحظه مي شود رفتار پالستيكي 
)خمي��ري( اليه هاي نمكي عميق ب��ا در نظر گرفتن مدت زمان 
و مقايس��ه آن با حالت  ) 71.5 sec/ (t m ft∆ = عبور امواج صوتي

( نيز قابل اثبات است.   67 sec/ (t m ft∆ = جامد نمك 
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