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تحلیل ارتباط شاخص تولید و دبی چاه ها با هرزروی سیال حفاری در مخزن آسماری 
یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
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در تمامــی مراحــل اکتشــاف، حفــاری و بهره بــرداری از مخــازن هیدروکربــوری، هزینه هــای بســیاری 
ــر  ــر ب ــل موث ــي عوام ــروزه شناســایي و ارزیاب ــری از مخــزن انجــام می شــود. ام ــد حداکث ــرای تولی ب
دبــی و شــاخص تولیــدی چاه هــا، بســیار حائــز اهمیــت اســت. یکــی از پارامترهــای مهــم در برداشــت 
از مخــازن نفتــی، وجــود شــاخص های تولیــدی باالســت کــه ایــن مســئله در صــورت وجــود شــرایط 
ــر اســت. یکــی از فاکتورهــای مهمــی کــه  ــوری، امکان پذی زمین شناســِی خــاص مخــزن هیدروکرب
موجــب شــاخص تولیــد بــاال در مخــزن آســماری ایــن میــدان شــده اســت، وجــود شکســتگی های 
ــای  ــر نموداره ــد. عالوه ب ــرار گرفته ان ــا ق ــف چاه ه ــعاع های مختل ــه در ش ــت ک ــی باالس ــا تراوای ب
تصویــری، یکــی دیگــر از راه هــای شناســایی گســل ها و شکســتگی ها در مخــزن، بررســی داده هــای 
ــاال، باعــث به وجــود آمــدن  ــی ب ــا تراوای ــدان، مناطــق ب ــن می ــاری اســت. در ای هــرزروی ســیال حف
ــن  ــدف ای ــت. ه ــده اس ــزن ش ــه مخ ــیب دیدگی ب ــاری و آس ــن حف ــدید در حی ــای ش هرزروی ه
ــر  ــی اث ــرزروی و بررس ــای ه ــتفاده از داده ه ــا اس ــاال ب ــی ب ــق دارای تراوای ــایی مناط ــق شناس تحقی
ــرای دســتیابی  ــدان مــورد مطالعــه اســت. ب ــر شــاخص تولیــد چاه هــای می گســل ها و شکســتگی ها ب
بــه ایــن هــدف، بــا توجــه بــه داده هــای هــرزروی مربــوط بــه 363 حلقــه چــاه حفــاری شــده، مناطــق 
ــا هــرزروی شــدید در میــدان شناســایی و یــك ارتبــاط بســیار خوبــی میــان نمودارهــای شــاخص  ب
ــاط  ــان دهنده ارتب ــج، نش ــت. نتای ــده اس ــدا ش ــزن پی ــتگی های مخ ــا شکس ــی ب ــن دب ــد و باالتری تولی
بســیار خوبــی بیــن گســل ها و شکســتگی ها، داده هــای هــرزروی و شــاخص تولیــدی مخــزن اســت.

تولیـد در مخـزن آسـماری میـدان مـورد مطالعـه، متناسـب بـا تراوایـی 
مرتبـط بـا تخلخل زمینه سـنگ نبـوده و به مراتب بیشـتر از آن می باشـد. 
وجـود فشـارهای تولیـدی بـاال در بیشـتر چاه هـای ایـن میـدان، نقـش 
شکسـتگی ها را در تولیـد طبیعـی و بازیافـت نهایـی بسـیار پـر اهمیـت 
می کنـد. تولیـد هیدروکربور از مسـیر گسـل ها و شکسـتگي هاي طبیعي، 
یکي از اهداف مهم در ازدیاد برداشـت از مخازن هیدروکربوري اسـت 
و اولیـن گام در انجـام ایـن فرآینـد، مدلسـازي شکسـتگي هاي طبیعـي 
و القایـی در مقیـاس میدانـی اسـت. در ایـن مطالعـه جهـت بررسـی اثـر 
شکسـتگی های طبیعـی سـنگ مخزن بر هـرزروی گل حفـاری، ارزیابی 
و شـناخت صحیـح از خصوصیات شکسـتگی ها با شـاخص تولید و دبی 
چاه هـا، امـری الزم و ضـروری می باشـد. وجود گسـل ها و شکسـتگی ها 
در مخـازن کربناتـه کـه خود عامل بسـیار موثـری در تولیـد هیدروکربن 
اسـت، در حیـن عملیـات حفـاری مشـکالتی را نیـز بـا خـود بـه همـراه 
دارد، کـه از مهمتریـن آن می تـوان بـه هـرزروی سـیال حفـاری اشـاره 
نمـود. هـرزروی سـیال حفـاری در سـازند های مخزنـی در میادیـن نفتی 
می توانـد باعـث هـدر رفتـن سـرمایه و آسـیب های جـدی بـه الیه هـای 
بهـره ده هیدروکربـوری گـردد. بـر ایـن اسـاس بـر مبنای اطالعـات 363 

حلقـه چـاه حفاری شـده در میـدان مورد مطالعـه، از روش هایی اسـتفاده 
گردیـد کـه بررسـی و مقایسـه نتایـج حاصـل از آنهـا در تحلیـل نهایـی 
شـاخص تولیـد چاه هـا بـا شکسـتگی ها بسـیار سـودمند و مفید می باشـد. 
در ایـن تحقیـق بـه بررسـی میـزان حجـم هـرزروی سـیال حفـاری در 
مخـزن آسـماری و شناسـایی مناطـق بـا هـرزروی بـاال، بـا اسـتفاده از 
نمـودار فراوانـی داده هـا، در یکـی از میادین نفتی جنوب غـرب پرداخته 
شـده اسـت. بدین منظـور ابتـدا وضعیـت توزیـع داده هـای هـرزروی در 
کل مخـزن بـا توجـه به اطالعـات 363 حلقه چاه حفاری شـده در میدان 
به دسـت آمـده و بـا اسـتفاده از مـدل گسـل ها و شکسـتگی ها و در نظـر 
گرفتـن نقشـه های حبابـی باالتریـن دبـی و شـاخص تولید، مـورد تجزیه 

و تحلیـل قـرار گرفته اسـت.
 بررســی های به دســت آمــده نشــان می دهــد کــه بیشــترین میــزان 
ــا  ــماری ب ــزن آس ــا در مخ ــت و هرزروی ه ــد نف ــاخص تولی ــی و ش دب
ــی  ــاط بیشــترین دب ــاط مســتقیمی دارد و نق شکســتگی های مخــزن ارتب
و شــاخص تولیــد نفــت در چاه هایــی قــرار گرفتــه اســت کــه در بخــش 
ــده  ــاع 9، پراکن ــدان در قط ــرقی می ــاع 2 و جنوب ش ــمال غربی در قط ش

شــده اســت.
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 1-  مروری بر تحقیقات گذشته 
یکـی از مسـائلی کـه همـواره سـازندهای مخزنـی را مـورد تهدیـد قـرار 
می دهـد هرزروی هـای سـیال حفـاری ناشـی از بـاال بـودن وزن گل و یا 
شکسـتگی های درون مخـازن نفتـی می باشـد. در ایـن میان مخـازن نفتی 
یکـی از مهمتریـن منابـع تأمین کننـده هیدروکربور محسـوب می شـوند. 
عمومـاً در بسـیاری از مناطـق واجـد نفـت و گاز، به واسـطه ی شـرایطی 
ماننـد درز و شکسـتگی های موجـود در مخـازن نفتـی، دچـار آسـیب 
دیدگی هـای شـدید در مناطـق مجـاور چاه هـا و مناطـق بـا نفوذپذیـری 
تولیـد مخـزن خواهـد  در کاهـش  بـاال می شـوند کـه سـهم عمـده ای 
داشـت. از ایـن رو شـرکت های نفتـی عمومـاً بـه دنبـال راه هایـی بـرای 
کاهـش هزینه هـای ناشـی از هرزروی سـیال حفاری هسـتند، به خصوص 
پیش بینـی مناطـق دارای هـرزروی و نواحـی کـه احتمـال هـرزروی  در 
آن بیشـتر اسـت. انتخــاب روش مناسـب پهنه بندي و تهیه نقشـه تغییرات 
هرزروی1 سـیال حفاری در مخزن و سـازندهای بهره ده گــامی اساســی 
و مهــم در مدیریـت منابـع هیدروکربـوری مناطـق مختلـف بـه شـمار 
مـی رود ]1[. بدین منظـور اسـتفاده از داده هـای هـرزروی، بهتریـن گزینه 
خواهـد بـود و مدل هـای سـه بعدی گسـل ها و شکسـتگی ها، نقش مهمی 
در مهندسـی تولید از مخـازن هیدروکربوری دارنـد. روش های مختلفی 
بـرای مدلسـازی سـه بعدی وجـود دارد که در هر یك از ایـن روش ها از 

اطالعـات زمین شناسـی، ریاضیـات و آمـار اسـتفاده می شـود]2[. 
تاکنـون پژوهش هـاي اندکـی راجـع بـه اسـتفاده از داده های هـرزروی، 
بـراي بررسـی دبـی و شـاخص تولیـد از مخـازن انجـام گرفته اسـت. در 
سـال 2014 مطالعـه ای بـا هدف بررسـی اثـر انواع سـیال حفـاری بر نرخ 
تولیـد و شـاخص تولیـد انجـام شـد کـه نتایج آن نشـان داد کـه گل های 
گالیکولـی و روغنی اثر مناسـبی بـر روی کمیت های مخزنـی دارند]3[. 
در سـال 2013 یـك مطالعـه در زمینـه مدلسـازی پیش بینـی بهـره وری 
مشـخص  و  پذیرفـت  صـورت  چند جانبـه  چاه هـای  بهینـه  طراحـی  و 
شـد کـه تعـداد چاه هـای جانبـی مهم تریـن عامـل اسـت. طـول دهانـه 
چـاه اصلـی و طـول دهانـه شـاخه های دیگـر، عامـل ثانویـه در میـزان 
بهـره وری از ایـن چاه هـا می باشـد. زاویـه بیـن چـاه اصلـی و شـاخه های 
دیگـر دارای کمتریـن نفوذ می باشـد]4[. در سـال 2015 راه حـل تحلیلی 
و مکانیسـم های تولیـد سـیال از شکسـتگی های هیدرولیکـی چاه هـا و 
شکسـتگی های محـدود مـورد بررسـی قـرار گرفـت و ثابـت شـده کـه 
جریـان در مخـزن از بر هم نهی دو جریان اساسـی اسـت کـه یك جریان 
بیضـوی کانفـوکال معتبـر و یـك جریـان غیر تولیـدی متمرکـز بوسـیله 
شکسـتگی های محـدود می باشـد و همچنین یك فرمـول تحلیلی صریح 
و روشـن بـرای میـزان تولیـد مایـع کـه از وابسـتگی بـه بعـد شکسـتگی 
مشـتق شـده، ارائـه گردیـده اسـت]5[. در سـال 2008 بـا مطالعـه برروی 
مغزه هـای چنـد چـاه تولیـدی در میـدان تاریـم واقـع در کشـور چیـن، 
مشـخص شـد کـه بـر اثـر هـرزروی سـیال حفـاری و نفوذهـای شـدید 
سـیال بـه درون سـازند موجـب شکسـتگی هـای القایـی2  و انسـداد آبی 
در مخـزن شـده و کاهـش دبـی و تولیـد چاه هـا را به دنبال داشـته اسـت. 

بـا تهیـه سـیال کم آسـیب زننـده ای بنـام میکس متـال هیدروکسـید3  که 
سـازگاری زیـادی بـا سـازند دارد، توانسـته بودند هـرزروی در چاه های 
جدیـد را  تـا حـد زیـادی کنتـرل و بازگشـت تراوایـی در آنهـا را به 85 
درصـد برسـانند]6[. در سـال 2015 در میـدان نفتی اریـدو واقع در ایالت 
ادو نیجریـه مطالعـه ای بـرروی چاه هـای ایـن میـدان صـورت گرفت و با 
توجـه بـه هرزروی هـای اتفـاق افتـاده در ایـن چاه هـا در حیـن حفاری و 
عملیات تکمیل باعث آسـیب دیدگی4  شـدید مخزن و کاهش شـاخص 
تولیـد5 آن شـده بـود کـه با پیشـنهاد برنامـه اسـید زنی و عملیات سـوراخ 
کـردن نواحـی آسـیب دیـده، تا حـد زیادی به بازگشـت شـاخص تولید  
چاه های آن کمك شـده بود]7[. در سـال 2016 مدلسـازی تحلیلی نرخ 
بهینه سـازی  تنـگ در سـازند ماسه سـنگی و  تولیـد گاز در کانال هـای 
شکسـتگی های مصنوعـی صـورت گرفـت. جهـت مطلـوب شکسـتگی 
 π از حداکثر جهت نفوذپذیری داشـته باشـد. 

8 بایـد انحـراف کمتر از 
عالوه بـر ایـن، مـدل تحلیلـی بـا اسـتفاده از داده هـای اندازه گیـری شـده 
درجـا مـورد تائیـد قـرار گرفت و ایـن مطالعه یـك مبنای نظری مناسـب 

بـرای کانال هـای تنـگ ماسـه ای در مخـازن گازی فراهـم کـرد]8[.
هـدف از ایـن پژوهش بررسـی ارتباط مناطـق با هرزروی بـاال در مخزن 
آسـماری میـدان مـورد مطالعـه بـا چاه هایـی اسـت کـه دارای بیشـترین 
عالوه بـر  بتـوان  تـا  می باشـند  شـاخص  باالتریـن  و  نفـت  تولیـد  نـرخ 
مشـخص کـردن بخش هـای بـا هـرزروی بـاال، فاکتـور مهمـی کـه در 
افزایـش تولیـد چاه هـای ایـن میدان موثر اسـت، را معلوم کـرد. همچنین 
بـا مشـخص نمـودن ایـن فاکتـور، می تـوان نقـاط بهینـه را در عملیـات 
تکمیلـی چـاه بـرای افزایـش برداشـت مشـخص نمـود. بـا تهیــه مـدل 
گسـل ها و شکسـتگی ها در مخـزن آسـماری و اسـتفاده از پارامترهـاي 
کمـی هـرزروی و نقـشه هــاي حبابـی شـاخص تولید و باالتریـن دبی، با 
اسـتناد بـه آنهـا، ارتبـاط منطقی بین آنهـا مـورد ارزیابی قـرار می گیرد و 

تحـت تاثیـر بـودن هـر یـك نسـبت بـه دیگـری مشـخص می شـود.

2- معرفی میدان نفتی مورد مطالعه
میـدان مـورد مطالعـه در سـال 1307 کشـف و در سـال1310 عملیـات 
حفـاري در آن آغـاز شـد. تولیـد نفـت از مخـزن آسـماری ایـن میـدان 
در سـال 1318 هجـري شمسـي بـا چـاه شـماره 13 آغـاز شـد. تاریخچه 
بهره بـرداري از مخـزن نشـان مي دهـد کـه به جـز یـك دوره کوتـاه بیـن 
سـال هاي1330 تـا 1332، تولیـد از ایـن میـدان همـواره ادامـه و میـزان 
تولید نیز همیشـه سـیر صعودي داشـته اسـت به طوري که در سـال 1353 
بـه حداکثـر میـزان خـود یعنـي بالغ بـر 940 هـزار بشـکه در روز رسـیده 
اسـت]9[. ایـن میـدان دارای ذخیـره نهایـی قابـل اسـتحصال 8/5 بیلیـون 
بشـکه نفـت و ذخیـره گاز آن بـا در نظرگرفتـن گاز فهلیـان حـدود 21 
تریلیـون فـوت مکعـب تخمیـن زده می شـود و تـا انقـالب 1357، 6/5 
بیلیـون بشـکه نفـت آن تولیـد شـده اسـت. بخـش اعظـم تولیـد نفـت از 
سـازند آسـماری ایـن میـدان صـورت می گیرد و عمـده تولیـد نفت این 
میدان از مخازن آسـماری و بنگسـتان با حدود 478 هزار بشـکه در روز 
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است]10[.
 40000( خود  کم  نسبتاً  مساحت  وجود  با  دزفول6  فرو افتادگي  ناحیه 
بر مي گیرد و در  را در  ایران  تولیدي  نفت  غالب  تقریباً  مربع(  کیلومتر 
نفتي در آن وجود دارد که جزو میادین خیلي  حدود 45 میدان عظیم 
این  بشکه مي باشد.  میلیارد  از یك  بیش  نفت درجاي  با ذخیره  بزرگ 
جنوب غرب  کربناته  میادین  پیچیده ترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  میدان 
است که ساختمان آن بر روی افق آسماری، تاقدیسی کشیده و نامتقارن 
در  که  است  کیلومتر   12 تا   6 بین  متغیر  و عرض  کیلومتر   63 طول  به 

فرو افتادگی دزفول جنوبی قرار گرفته است )شکل-1(. 
مقدار شیب بر روی یال جنوبی آسماری عمدتاً زیاد )بیش از 50 درجه 
و حداکثر80 درجه در جنوب شرقی میدان( است، که نسبت به مقدار 
شیب در یال شمالی )متوسط40 درجه( بیشتر می باشد]11[. ویژگی های 
و  ایجاد  متعدد،  گسلش  بروز  ساختمان،  شیب  تنوع  قبیل  از  ساختاری 
توزیع شکستگی ها، تأثیر باال آمدگی قدیمی در دماغه شرقی آن، این 
میدان  این  مبدل ساخته است و در حوالی  به ساختمانی ویژه  را  میدان 
مورد  میدان  می شود.  دیده  ترش  گاز  و  سنگین  نفت  از  چشمه هایی 
مطالعه در جهت عمومي شمال غربي، جنوب شرقي تاقدیس هاي میادین 
نفتي جنوب ایران واقع شده است)شکل-2(. عمده تولید نفت از سازند 
از سنگ هاي کربناتي  میدان صورت مي گیرد که عمدتاً  این  آسماري 
تشکیل شده است. میانگین تخلخل مخازن این میدان حدود 30 درصد 
با افزایش عمق کاهش می یابد. مخزن آسماری، اولین مخزن  بوده که 
 1307 سال  در   3 شماره  چاه  حفاری  با  که  است  مطالعه  مورد  میدان 
کشف و تاکنون 397 حلقه چاه در این میدان حفاری شده است. در این 
مطالعه از اطالعات شاخص تولید، باالترین نرخ تولید، هرزروی و وزن 

گل موجود در آنها استفاده شده است.
است  شده  تشکیل  کربناته  سنگ های  از  عمدتاً  سازند  این  لیتولوژی 
در  بیشتر  دولومیت ها  و  زیرین  قسمت های  در  آهکی  سنگ های  که 
بسیار  ماسه سنگ حضوری  می شوند.  مشاهده  مخزن  فوقانی  بخش های 
به صورت  ضعیف و قابل اغماض دارد و پلمه سنگ )شیل( که معموالً 
الیه های نازک در بخش باالئی )پهنه A( و بخش انتهایی مخزن )پهنه

الیه ها  تداوم  فاقد  و  نداشته  چندانی  گسترش  غالباً  دارد،  وجود   )  D2
در مخزن است. ضخامت متوسط حفاری شده سازند آسماری520 متر 
است که از طرف شمال غرب به سمت جنوب شرق روند کاهشی دارد و 
حداقل به 280 متر می رسد. اطالعات تولیدی چاه ها نشان می دهد که با 
توجه به تخلیه شدن و کاهش فشار مخزن آسماری این میدان، چاه ها با 
کاهش تولید مواجه شده اند و با توجه به گازدهی و آبدهی چاه ها نیاز به 
عملیات تعمیر در آنها گسترش یافته است]9[. پهنه بندی سازند آسماری 
میدان مورد مطالعه توسط شرکت فرانسوی بیسیپ  فرانلب7 انجام شده 
بود. در این تقسیم بندی، مخزن آسماری بر پایه تغییرات جنس سنگ ها 
و  پهنه   11 به  چاه پیمایی  نمودارهای  از  استفاده  با  تخلخل  تغییرات  و 
زیرپهنه تقسیم شده بود که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. این 
مخزن دارای 4 پهنه اصلیA, B, C, D  می باشد. پهنه A خود به دو بخش 

A1, A2، پهنه B به پنج بخشB1, B2, B3, B4, B5  ، پهنه C به دو بخش 
برآوردهای  می شود]14[.  تقسیم   D1. D2 بخش  دو  به   D و   C1. C2
بیشترین سهم )حدود 20 درصد( نفت   B2 پهنه  اولیه نشان می دهد که 
 13 و   15  ،16 میزان  به   B4 C2،  A1و  پهنه های  آن،  از  پس  و  درجا8 
پهنه ها  سایر  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  درجا  نفت  از حجم  درصد 
شامل A2، B1،B3 ،B5  و C1 هر یك با سهم بین 3/6 تا 9 درصد در رده 
بعدی قرار دارند. پهنه های قاعده ای D1 و D2 مجموعاً حدود 3 درصد 
هیدروکربور را ذخیره کرده اند. این سازند از نظر سنگ شناسي به طور 
رسي  دولومیت، سنگ آهك  شامل سنگ آهك،  و  بوده  کربناتي  کل 
می دهد که  نشان  نقشه ها،  این  از  نتایج کلی کسب شده  است.  و شیل 
پهنه های A و B و قسمتی از C، غالباً ماهیت دولومیتی تا دولومیت آهکی 
دارد. در پاره  ای فواصل انیدریت رسوب نموده است و در بخش زیرین 
پهنه C و غالب پهنه D، عمدتاً سنگ آهك و سنگ آهك دولومیتی 
است. رسوب شیل به صورت عضو ناخالص سنگ های کربناته می باشد، 
بسیار  بعضی چاه ها حضور  در  نازک شیلی  میان الیه های  به طوری که 
ناچیزی دارد. روند کاهش ضخامت آسماری از غرب به شرق نیز قابل 
مشاهده است]9[. سازند آسماری با قرار گرفتن اکثر مخازن نفتی جنوب 
نفت  میزان  درجا،  هیدروکربن  از  زیادی  حجم  داشتن  آن،  در  غرب 
تولیدی باال و هرزروی نسبتاً شدید سیال حفاری در این سازند اهمیت 
مطالعاتی بسیاری دارد. به همین دلیل پیش بینی خصوصیات این سازند از 

موقعیت فروافتادگی دزفول در کمربند چین خورده زاگرس1

موقعیت جغرافیایی میدان نفتی مورد مطالعه در فروافتادگی 2
دزفول 
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اهمیت ویژه ای برخوردار است. با مطالعه شناخت و بررسی هرزروی و 
چگونگی انتشار آن در هر نقطه از مخزن، می توان در بهره برداری بهینه 
در  را  میادین  توسعه  برنامه ریزی های  و  داشته  عمده ای  نقش  مخزن  از 
بخش های عملیات حفاری، مهندسی مخزن و ازدیاد برداشت از مخازن 

کنترل نمود]12[.  

3- متدولوژی
3-1- ساخت بانک اطالعاتی

 کیفیـت داده بـرداری از چاه هـا در تحلیل های بعدی بسـیار مهم اسـت و 
بـرای تهیـه نمودارها و نقشـه هـرزروی و ویژگی هـای مورد نظـر که نیاز 
بـوده اسـت، از داده های مختصـات جغرافیایـی چاه ها، میـزان هرزروی، 
عمـق هـرزروی9، نفوذپذیـری و وزن گل اسـتفاده شـده اسـت. الزم بـه 
پهنـه اصلـی  بازه هـای عمقـی چهـار  ذکـر اسـت داده هـای هـرزروی، 
آسـماری را در بـر می گیـرد. در ایـن مرحلـه، گزارش هـای حفـاری و 
زمین شناسـی10، گـزارش نهایـی حفـاری، اطالعـات مهندسـی مخـازن، 
اطالعـات CDR )نمـودار انحـراف مسـیر چـاه( مربـوط بـه حفـاری و 
انحـراف چاه هـا، آزمایش چـاه11، نقشـه ها و نمودارهای حبابـی باالترین 
دبـی و شـاخص تولیـد مورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. در ایـن مرحله، 
جمـع آوری، دسـته بندی و سـپس انتخـاب داده های قابل اسـتفاده و مفید 

انجام شـده اسـت.
 

در  نفوذپذیـری  و  هـا  هـرزروی  حجـم  میـزان  بررسـی   -2-3
آسـماری مخـزن  پهنه هـای 

حجـم هرزروی هـای انجام شـده بر اثر عملیـات حفـاری در مقیاس  های 
متفاوت، در شـکل-3  نشـان داده شـده اسـت، که حجم های متفاوتی از 
هـرزروی را در ایـن سـازند مهم مخزنـی، برای کل مخزن نمایش نشـان 
می دهـد. ایـن نمـودار بـرای چهـار پهنـه اصلـی مخـزن آسـماری تهیـه 
شـده اسـت. همانگونه که در شـکل قابل مشـاهده اسـت، بیشترین حجم 
هرزروی هـا بیـن 0 تـا 20 بشـکه بـر سـاعت اسـت کـه از همـه مهمتـر، 
هرزروی هـای شـدید باالی200 بشـکه بر سـاعت اسـت کـه در حدود 3 
درصـد از کل هرزروی هـای رخ داده در 363 حلقـه چـاه مورد بررسـی 

را بـه خـود اختصاص داده اسـت.
در نمـودار میانگیـن هـرزروی، که در شـکل-4 نشـان داده شـده اسـت، 
تجزیـه و تحلیل هـای آمـاری توزیع هرزروی در پهنه های مختلف نشـان 
داد کـه پهنـه   B دارای باالتریـن میانگیـن هـرزروی در مخزن آسـماری 
و پهنـه  D دارای کمتریـن میانگیـن هـرزروی در مخزن آسـماری میدان 

مـورد مطالعه می باشـد.
 x، در ادامـه بـا توجه به داده های نفوذپذیری شکسـتگی ها در سـه جهت
y و z در چاه هـاي حفـاری شـده، مشـاهده مي گردد که یك همبسـتگي 
بـاال، بیـن میـزان هـرزروي گل و نفوذپذیـری در جهـات مختلـف هـر 
پهنـه وجود دارد و سـه نمـودار نفوذپذیری در جهات مختلف در شـکل  
5، ایـن مطلـب را تائیـد می کنـد و می تـوان نتیجـه گرفـت، بـا توجـه بـه 

اینکـه پهنـه B دارای بیشـترین میانگیـن هـرزروی اسـت، در اینجـا هـم 
دارای بیشـترین میـزان نفوذپذیـری در جهـت Y ،X و Z اسـت که رابطه 
مسـتقیمی بـر میـزان هـرزروی سـیال حفـاری دارد. در ایـن نمودارهـا 
مشـاهده می شـود کـه پهنـه C دارای کمتریـن نفوذپذیری در سـه جهت 
Y ،X و Z  اسـت. ایـن نکتـه قابـل ذکـر اسـت کـه مقـدار هرزروي ها در 
نقـاط مختلـف ایـن میـدان متفـاوت می باشـد. امـا آنچـه داراي اهمیـت 
اسـت ایـن اسـت کـه ایـن هرزروي هـا آنچنـان قابل توجـه می باشـند که 

در اکثـر مـوارد باعـث توقـف عملیـات حفـاري گردیده اسـت.

3-3- بررسي ارتباط وزن گل حفاری با هرزروی ها
در شـکل-6 داده هـای هـرزروی دارای مقادیـری بیـن 0 تـا 450 بشـکه 
بـر سـاعت هـرزروی می باشـند کـه نشـان دهنده تغییرپذیـری بسـیار زیاد 
داده هـای هـرزروی اسـت. ایـن میـزان تفـاوت در حجـم هرزروی هـا 
باعـث شـده اسـت تـا اهمیـت مطالعـات هـرزروی در ایـن میـدان را دو 
چنـدان کنـد. از آنجایـی کـه متوسـط وزن گل حفـاری جهـت حفـاری 
سـازند مخزنـی آسـماری در میادیـن جنوب غـرب کشـور 55 پونـد بـر 
فـوت مکعـب اسـت، در ایـن شـکل نیـز مشـخص شـده  اسـت کـه در 

آسماري 3 سازند  در  حفاری  سیال  هرزروی  میزان  طبقه بندی 
میدان مورد مطالعه

نمودار ستوني میانگین هرزروی ها به تفکیك پهنه هاي مخزن4
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بیشـتر چاه هـا در سـازند آسـماری بـا وزن گل 55 پونـد بر فـوت مکعب 
حفـاری شـده اسـت. محـدوده وزن گل به کار رفته در سـازند آسـماری 
میـدان مـورد مطالعـه بیـن 28 تـا 145 پونـد بـر فـوت مکعـب اسـت کـه 
وزن گل 28 در شـرایط اسـتفاده از تکنیـك حفـاری فـرو تعادلی در این 

میـدان بوده اسـت. 

پس از بررسی حجم هرزروی  ها و میزان نفوذپذیری در جهات مختلف 
میزان  همبستگی  نمودار  رسم  به  اقدام  بیشتر،  بررسی  برای  پهنه،  هر 
هرزروی در مناطق مختلف میدان در مخزن آسماری، با وزن گل شده 
است )شکل-6(. با رسم نمودار همبستگی بین داده های هرزروی و وزن 
گل مشخص شد که همبستگی بسیار ضعیفی وجود دارد و نشان می دهد 
هرزروی های انجام شده ارتباطی با وزن گل نداشته و تحت تاثیر عوامل 
در  با وزن گل  رابطه هرزروی  بیشتر  بررسی  برای  است.  بوده  دیگری 
متوسط در  باال و  با حجم  اینکه رخ دادن هرزروی های  دلیل  مخزن و 
حین حفاری در مخزن می تواند ناشی از چه عاملی باشد، به سراغ نمودار 
همبستگی برای داده های هرزروی و وزن گل رفته و ضریب همبستگی 
وزن گل و هرزروی به دست آمده است. در نمودار همبستگی شکل-  6، 
ضریب همبستگی0/0182 نمایش داده شده است که با توجه به ضریب 
همبستگی ضعیفی که در مخزن آسماری حاصل شده است، از بحث در 
مورد آنها صرف نظر کرده و این همبستگی بسیار ضعیف بین داده های 
وزن گل و هرزروی نشان می دهد که هرزروی در این مخزن نمی تواند 

ناشی از باال بودن وزن گل باشد.

3-4-تطابق هرزروي گل با شکستگی ها در حفاری مخزن آسماری
روش هاي  از  یکی  مخزن،  درون  در  حفاري  گل  هرزروي  بررسی 
آن  از  مخزنی  شکستگی هاي  تحلیل  و  مطالعه  در  که  است  مفیدي 
دیگر  و  شیب  امتداد،  حفاري،  گل  هرزروي  اگرچه  می شود  استفاده 
خصوصیات ساختاري شکستگی ها را مشخص نمی کند، اما با استفاده از 
آن می توان مکان هایی با تراکم شکستگی باال، همچنین محل احتمالی 
گسل ها را تعیین نمود. از آنجایی که عواملی مانند هرزروي به منظور 
شکستگی هاي  تحلیل  و  تجزیه  و  شده  شکسته  مناطق  نمودن  مشخص 
بعدی  دو  نقشه های  تهیه  بگیرند،  قرار  استفاده  مورد  می توانند  سازندها 
ادامه  در  است.  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از  که  است  میدان  هرزروی 
سعی شده است ارتباط بین هرزروی های شدید و نواحی از میدان که 
بدین  که  معرفی گردد  و  شناسایی  است،  دارای شکستگی های گسلی 
منظور براي بررسی بهتر، از قطاع بندي  و مدل گسل های تحت االرضی 
با  پهنه بندی  این  است.  شده  استفاده  شکل-7  در  مطالعه  مورد  میدان 
توجه به پارامترهای پتروفیزیکی مخزن و ساختار زمین شناسی آن توسط 
با  قطاع  مقیاس  بررسی ها در  تا  انجام شده است  مهندسی مخازن  اداره 
دقت بیشتری انجام شود. این قطاع بندی12 و خط اثر گسل ها در مخزن 
تا هرزروی های  RMS  مدل شده است،  نرم افزار13  به کمك  آسماری، 
ناشی از شکستگی های گسلی در هر قطاع بهتر مشخص گردد. در شکل 
مذکور، موقعیت قرارگیری گسل ها در هر بخش یا قطاع از میدان نشان 
داده شده است، تا تعداد و موقعیت گسل ها در هر پهنه، برای بررسی و 

ارتباط آن با هرزروی ها بهتر مشخص شود.
و  مشـخص  قطـاع  هـر  در  هـرزروی  داراي  چاه هـاي  صـورت  بدیـن 
درصـد هـرزروی کل چاه هـاي حفـاري شـده در هر پهنه محاسـبه شـده 
اسـت. بـا توجـه به مدل سـه بعدی هـرزروی به دسـت آمده در شـکل- 8 

5    Y, X, نمودار ستوني میانگین نفوذپذیری شکستگي ها در جهت
Z به تفکیك پهنه ها

آسماری 6 مخزن  در  گل  وزن  و  هرزروی  همبستگی  نمودار 
میدان مورد مطالعه
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شـمال غربی،  بخش هـای  در  موجـود  هرزروی هـای  می رسـد  به نظـر 
جنوب شـرقی و یـال جنوبـی، ناشـی از وجـود شکسـتگی هاي کششـی 
طولـی در مخـزن بـوده و منطبـق بـر بیشـترین انحنـاء گسـل هاي موجـود 
در یـال جنوبـی سـاختار می باشـند کـه وجـود رونـد این شکسـتگی ها را 

در مخـزن تأییـد می کنـد.
بـا بررسـی چاه های موردی در میدان مشـخص شـده اسـت کـه چاه های 
329، 245، 351، 35، 166، 299 و 66 در نواحـی نزدیـك و یـا بـر روی 
بـا مقایسـه نقشـه  خـط گسـل و شکسـتگی های شـدید واقـع شـده اند. 
دو بعـدی تهیـه شـده از محـل و موقعیـت گسـل ها و شکسـتگی ها در 
مخـزن آسـماری و مـدل دو بُعـدی هـرزروی گل حفـاری )شـکل-8(، 
مشـخص شـده اسـت کـه عامل اصلـی هـرزروی در ایـن چاه هـا، وجود 
شکسـتگی ها و گسـل ها بـوده اسـت. بـا توجـه بـه رونـد شکسـتگی ها و 
جهت یافتگـی آنهـا در نقـاط مختلـف مخـزن آسـماری و انطبـاق آن بـا 
نمودارهـای حبابـی شـاخص تولیـد و باالتریـن دبـی نفـت )شـکل-9(، 
نشـان داده شـده کـه در مکان هایـی که تراکم شکسـتگی ها بیشـتر بوده، 
میـزان دبـی، شـاخص تولیـد و هـرزروی نیز بیشـتر بوده اسـت و می توان 
بـه بخش هـای جنوب غـرب و شـمال غربی میـدان اشـاره داشـت. ایـن 
خـود تأییـدی بـر بیشـترین تولیـد هیدروکربـور از شکسـتگی ها، در این 

مخـزن کربناته اسـت.

با توجه به انتشار و جهت یافتگی شکستگی ها می توان گفت که به طبع 
آن، تخلخل و نفوذپذیری در این نواحی نیز باال خواهد بود و این مسئله 
تأیید  نیز  نفت )شکل-9(  باالترین دبی  و  تولید  نمودارهای شاخص  را 
می کند. وجود شکستگی های با نفوذپذیری باال از نظر تولید، یك مزیت 
بسیار خوب به شمار می آیند، اما در حفاری چاه ها، مشکالتی را نیز ایجاد 

خواهد کرد که در نظر گرفتن این مسئله امری ضروری است.

4- بحث
در بخش شمال غربی میدان در قطاع 2 )با توجه به قطاع بندی در شکل-

7( و نواحی مربوط به بخش انتهایی یال جنوبی، در جنوب شرق میدان 
مورد مطالعه، احتمال حجم هرزروی های باالی 100 بشکه وجود دارد 
با شرایط بحرانی هرزروی در  از وجود دو منطقه  امر حکایت  این  که 
حین عملیات حفاری دارد. همچنین این میزان هرزروی با شدت کمتری 
قسمتی  تا  و  و 4  قطاع های 1  بشکه در ساعت در  و در حدود 80-70 
با  می شود.  مشاهده  آسماری  تاقدیس  اصلی  کوهانه  ابتدایی  بخش  در 
توجه به شکل-4 خط اثر گسل ها در مخزن آسماری میدان مورد بررسی 
بین  ارتباط  در  ضعیف  بسیار  همبستگی  وجود  و  است  شده  مشخص 
هرزروی ها با وزن گل می تواند این فرضیه را مطرح نماید که این حجم 
نمی باشد.  بی ارتباط  مخزن  در  موجود  گسلی  خطوط  با  هرزروی  ها  از 
مناطق مشخص شده در شکل-8 که دارای احتمال هرزروی های شدید 
است، دارای خط اثر گسل در همان نواحی است و احتماالت هرزروی 
باالی 200 بشکه بر ساعت برای این مناطق به درستی تخمین زده شده 
است. میزان باالی تولید هیدروکربور در نمودار حبابی شاخص تولید و 
باالترین دبی تولید نفت در شکل-9، حاکی از آن است که یك ارتباط 
بسیار خوب و مستقیم بین نواحی با هرزروی باال، پهنه های با نفوذپذیری 

باال و شکستگی ها وجود دارد.

نتیجه گیری
1- مطالعات میزان بهره دهی چاه ها نشان می دهد که شاخص بهره دهی 

نقشه قطاع بندی و خط اثر گسل ها در مخزن آسماری میدان 7
مورد مطالعه

آسماری 8 مخزن  در  هرزروی  بر  گسل ها  تاثیر  بعدی  دو  نقشه 
و شاخص 9میدان مورد مطالعه]13[ )الف(   (Qo max) دبي   باالترین  حبابي  نمودارهای 

تولید (PI) )ب( در مخزن آسماري ]10[
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تا بیش از 500 بشکه در روز/ پام متغیر می باشد که این اختالف  از 2 
زیاد بین شاخص بهره دهی چاه ها، بیانگر تأثیر شدید سیستم شکستگی ها 
می باشد.  شکاف ها  با  چاه  دهانه  برخورد  نهایتاً  و  شکاف ها  تراکم  و 
این  در  بهره دهی ها  با شاخص  مستقیمی  ارتباط  داده  هرزروی های رخ 

نواحی دارد.
تاقدیس  روي  بر  شکستگی ها  تراکم  و  گسلی  خطوط  انطباق  با   -2
از مخزن، شامل  میزان حجم هرزروی ها، در هفت بخش  با  آسماري، 
یال  در  غربی  )شمال   3 قطاع  و جنوبی(،  )لیشتر شمالی  قطاع های 1و2 
شمالی میدان اصلی(، قطاع 6، 7 و 8 )قطاع مرکزي( و قطاع 9 )جنوب  
بیشترین  می باشند.  باالیی  همخوانی  داراي  جنوبی(،  یال  در  شرقی 
هرزروی در ناحیه لیشتر جنوبی و دماغه هاي شمال غربی و جنوب شرقی 

ساختار میدان به وقوع پیوسته است.
در  گل  وزن  و  هرزروي  شامل  حفاري  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه   -3

میزان  در  کمتری  سهم  گل  وزن  که  نمود  مشخص  آسماری  سازند 
هرزروي سیال در مخزن دارد و داده هاي وزن گل نشان می دهند که تنها 
بیشتری صورت  بودن وزن گل، هرزروی  باال  به دلیل  برخی چاه ها  در 
نواحی  در  هرزروی گل  میزان  بیشترین  پهنه ها  اکثر  در  و  است  گرفته 
نواحی  و همچنین  اصلی مخزن  نواحی مرکزي، کوهانه  لیشتر جنوبی، 

نزدیك به دماغه جنوب شرقی مشاهده می شود.
مخـزن  در  چاه هـا  دبـی  و  تولیـد  شـاخص  نمودارهـاي  تحلیـل  بـا   -4
آسـماری، مشـاهده شـده اسـت کـه بـاال بـودن شـاخص تولیـد و دبـی 
نفـت، درسـت در چاه هایـی وجـود دارد کـه بـرروی خطـوط گسـلی 
یـا در شـعاع نزدیـك آن واقـع شـده اند کـه ایـن مسـئله می توانـد دلیـل 
محکمـی بـر وجود شکسـتگی های زیـاد و نفوذپذیری بـاالی این مناطق 
باشـد و بررسـی ها نشـان داده اسـت کـه هرزروی های شـدید نیـز در این 

مناطـق اتفـاق افتاده اسـت.

1. Probability Lost
2. Induction Fracture
3. Mix Metal Hydroxide
4. Formation Damage
5. Productivity Index

6. Embayment Dezful
7. Beicip Franlab
8. Oil in Place
9. Depth Loss
 10. Drilling & Geology Reports

 11. Well Test
12. Sector
13. Reservoir Modeling Software
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