تحلیل ارتباط شاخص تولید و دبی چاهها با هرزروی سیال حفاری در مخزن آسماری
یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران
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در تمامــی مراحــل اکتشــاف ،حفــاری و بهرهبــرداری از مخــازن هیدروکربــوری ،هزینههــای بســیاری
بــرای تولیــد حداکثــری از مخــزن انجــام میشــود .امــروزه شناســايي و ارزيابــي عوامــل موثــر بــر
دبــی و شــاخص تولیــدی چاههــا ،بســیار حائــز اهمیــت اســت .یکــی از پارامترهــای مهــم در برداشــت
از مخــازن نفتــی ،وجــود شــاخصهای تولیــدی باالســت کــه ایــن مســئله در صــورت وجــود شــرایط
زمینشناســیِ خــاص مخــزن هیدروکربــوری ،امکانپذیــر اســت .یکــی از فاکتورهــای مهمــی کــه
موجــب شــاخص تولیــد بــاال در مخــزن آســماری ایــن میــدان شــده اســت ،وجــود شکســتگیهای
بــا تراوایــی باالســت کــه در شــعاعهای مختلــف چاههــا قــرار گرفتهانــد .عالوهبــر نمودارهــای
تصویــری ،یکــی دیگــر از راههــای شناســایی گسـلها و شکســتگیها در مخــزن ،بررســی دادههــای
هــرزروی ســیال حفــاری اســت .در ایــن میــدان ،مناطــق بــا تراوایــی بــاال ،باعــث بهوجــود آمــدن
هرزرویهــای شــدید در حیــن حفــاری و آســیبدیدگی بــه مخــزن شــده اســت .هــدف ایــن
تحقیــق شناســایی مناطــق دارای تراوایــی بــاال بــا اســتفاده از دادههــای هــرزروی و بررســی اثــر
گس ـلها و شکســتگیها بــر شــاخص تولیــد چاههــای میــدان مــورد مطالعــه اســت .بــرای دســتیابی
بــه ایــن هــدف ،بــا توجــه بــه دادههــای هــرزروی مربــوط بــه  363حلقــه چــاه حفــاری شــده ،مناطــق
بــا هــرزروی شــدید در میــدان شناســایی و یــک ارتبــاط بســیار خوبــی میــان نمودارهــای شــاخص
تولیــد و باالتریــن دبــی بــا شکســتگیهای مخــزن پیــدا شــده اســت .نتایــج ،نشــاندهنده ارتبــاط
بســیار خوبــی بیــن گسـلها و شکســتگیها ،دادههــای 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 میباشـد.
وجـود فشـارهای تولیـدی بـاال در بیشـتر چاههـای ایـن میـدان ،نقـش
شکسـتگیها را در تولیـد طبیعـی و بازیافـت نهایـی بسـیار پـر اهمیـت
میکنـد .تولیـد هیدروکربور از مسـیر گسـلها و شكسـتگيهاي طبيعي،
يكي از اهداف مهم در ازدیاد برداشـت از مخازن هيدروكربوري اسـت
و اوليـن گام در انجـام ایـن فرآینـد ،مدلسـازي شكسـتگيهاي طبيعـي
و القایـی در مقیـاس میدانـی اسـت .در ایـن مطالعـه جهـت بررسـی اثـر
شکسـتگیهای طبیعـی سـنگ مخزن بر هـرزروی گل حفـاری ،ارزیابی
و شـناخت صحیـح از خصوصیات شکسـتگیها با شـاخص تولید و دبی
چاههـا ،امـری الزم و ضـروری میباشـد .وجود گسـلها و شکسـتگیها
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 میتـوان بـه هـرزروی سـیال حفـاری اشـاره
نمـود .هـرزروی سـیال حفـاری در سـازندهای مخزنـی در میادیـن نفتی
میتوانـد باعـث هـدر رفتـن سـرمایه و آسـیبهای جـدی بـه الیههـای
بهـرهده هیدروکربـوری گـردد .بـر ایـن اسـاس بـر مبنای اطالعـات 363
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شــاخص تولیــد ،دبــی چــاه ،هــرزروی ســیال،
مخــزن آســماری ،شکســتگی

حلقـه چـاه حفاری شـده در میـدان مورد مطالعـه ،از روشهایی اسـتفاده
گردیـد کـه بررسـی و مقایسـه نتایـج حاصـل از آنهـا در تحلیـل نهایـی
شـاخص تولیـد چاههـا بـا شکسـتگیها بسـیار سـودمند و مفید میباشـد.
در ایـن تحقیـق بـه بررسـی میـزان حجـم هـرزروی سـیال حفـاری در
مخـزن آسـماری و شناسـایی مناطـق بـا هـرزروی بـاال ،بـا اسـتفاده از
نمـودار فراوانـی دادههـا ،در یکـی از میادین نفتی جنوب غـرب پرداخته
شـده اسـت .بدینمنظـور ابتـدا وضعیـت توزیـع دادههـای هـرزروی در
کل مخـزن بـا توجـه به اطالعـات  363حلقه چاه حفاری شـده در میدان
بهدسـت آمـده و بـا اسـتفاده از مـدل گسـلها و شکسـتگیها و در نظـر
گرفتـن نقشـههای حبابـی باالتریـن دبـی و شـاخص تولید ،مـورد تجزیه
و تحلیـل قـرار گرفته اسـت.
بررســیهای بهدســت آمــده نشــان میدهــد کــه بیشــترین میــزان
دبــی و شــاخص تولیــد نفــت و هرزرویهــا در مخــزن آســماری بــا
شکســتگیهای مخــزن ارتبــاط مســتقیمی دارد و نقــاط بیشــترین دبــی
و شــاخص تولیــد نفــت در چاههایــی قــرار گرفتــه اســت کــه در بخــش
شــمالغربی در قطــاع  2و جنوبشــرقی میــدان در قطــاع  ،9پراکنــده
شــده اســت.
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یکـی از مسـائلی کـه همـواره سـازندهای مخزنـی را مـورد تهدیـد قـرار
میدهـد هرزرویهـای سـیال حفـاری ناشـی از بـاال بـودن وزن گل و یا
شکسـتگیهای درون مخـازن نفتـی میباشـد .در ایـن میان مخـازن نفتی
یکـی از مهمتریـن منابـع تأمینکننـده هیدروکربور محسـوب میشـوند.
عمومـاً در بسـیاری از مناطـق واجـد نفـت و گاز ،بهواسـطهی شـرایطی
ماننـد درز و شکسـتگیهای موجـود در مخـازن نفتـی ،دچـار آسـیب
دیدگیهـای شـدید در مناطـق مجـاور چاههـا و مناطـق بـا نفوذپذیـری
بـاال میشـوند کـه سـهم عمـدهای در کاهـش تولیـد مخـزن خواهـد
داشـت .از ایـن رو شـرکتهای نفتـی عمومـاً بـه دنبـال راههایـی بـرای
کاهـش هزینههـای ناشـی از هرزروی سـیال حفاری هسـتند ،بهخصوص
پیشبینـی مناطـق دارای هـرزروی و نواحـی کـه احتمـال هـرزروی در
آن بیشـتر اسـت .انتخــاب روش مناسـب پهنهبندي و تهیه نقشـه تغییرات
هرزروی 1سـیال حفاری در مخزن و سـازندهای بهرهده گــامی اساســی
و مهــم در مدیریـت منابـع هیدروکربـوری مناطـق مختلـف بـه شـمار
مـیرود[ .]1بدینمنظـور اسـتفاده از دادههـای هـرزروی ،بهتریـن گزینه
خواهـد بـود و مدلهـای سـهبعدی گسـلها و شکسـتگیها ،نقش مهمی
در مهندسـی تولید از مخـازن هیدروکربوری دارنـد .روشهای مختلفی
بـرای مدلسـازی سـهبعدی وجـود دارد که در هر یک از ایـن روشها از
اطالعـات زمینشناسـی ،ریاضیـات و آمـار اسـتفاده میشـود[.]2
تاکنـون پژوهشهـاي اندکـی راجـع بـه اسـتفاده از دادههای هـرزروی،
بـراي بررسـی دبـی و شـاخص تولیـد از مخـازن انجـام گرفته اسـت .در
سـال  2014مطالعـهای بـا هدف بررسـی اثـر انواع سـیال حفـاری بر نرخ
تولیـد و شـاخص تولیـد انجـام شـد کـه نتایج آن نشـان داد کـه گلهای
گالیکولـی و روغنی اثر مناسـبی بـر روی کمیتهای مخزنـی دارند[.]3
در سـال  2013یـک مطالعـه در زمینـه مدلسـازی پیشبینـی بهـرهوری
و طراحـی بهینـه چاههـای چندجانبـه صـورت پذیرفـت و مشـخص
شـد کـه تعـداد چاههـای جانبـی مهمتریـن عامـل اسـت .طـول دهانـه
چـاه اصلـی و طـول دهانـه شـاخههای دیگـر ،عامـل ثانویـه در میـزان
بهـرهوری از ایـن چاههـا میباشـد .زاویـه بیـن چـاه اصلـی و شـاخههای
دیگـر دارای کمتریـن نفوذ میباشـد[ .]4در سـال  2015راهحـل تحلیلی
و مکانیسـمهای تولیـد سـیال از شکسـتگیهای هیدرولیکـی چاههـا و
شکسـتگیهای محـدود مـورد بررسـی قـرار گرفـت و ثابـت شـده کـه
جریـان در مخـزن از برهمنهی دو جریان اساسـی اسـت کـه یک جریان
بیضـوی کانفـوکال معتبـر و یـک جریـان غیرتولیـدی متمرکـز بوسـیله
شکسـتگیهای محـدود میباشـد و همچنین یک فرمـول تحلیلی صریح
و روشـن بـرای میـزان تولیـد مایـع کـه از وابسـتگی بـه بعـد شکسـتگی
مشـتق شـده ،ارائـه گردیـده اسـت[ .]5در سـال  2008بـا مطالعـه برروی
مغزههـای 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 القایـی 2و انسـداد آبی
در مخـزن شـده و کاهـش دبـی و تولیـد چاههـا را بهدنبال داشـته اسـت.

بـا تهیـه سـیال کم آسـیب زننـدهای بنـام میکس متـال هیدروکسـید 3که
سـازگاری زیـادی بـا سـازند دارد ،توانسـته بودند هـرزروی در چاههای
جدیـد را تـا حـد زیـادی کنتـرل و بازگشـت تراوایـی در آنهـا را به 85
درصـد برسـانند[ .]6در سـال  2015در میـدان نفتی اریـدو واقع در ایالت
ادو نیجریـه مطالعـهای بـرروی چاههـای ایـن میـدان صـورت گرفت و با
توجـه بـه هرزرویهـای اتفـاق افتـاده در ایـن چاههـا در حیـن حفاری و
عملیات تکمیل باعث آسـیبدیدگی 4شـدید مخزن و کاهش شـاخص
تولیـد 5آن شـده بـود کـه با پیشـنهاد برنامـه اسـیدزنی و عملیات سـوراخ
کـردن نواحـی آسـیب دیـده ،تا حـد زیادی به بازگشـت شـاخص تولید
چاههای آن کمک شـده بود[ .]7در سـال  2016مدلسـازی تحلیلی نرخ
تولیـد گاز در کانالهـای تنـگ در سـازند ماسهسـنگی و بهینهسـازی
شکسـتگیهای مصنوعـی صـورت گرفـت .جهـت مطلـوب شکسـتگی
π
بایـد انحـراف کمتر از  8از حداکثر جهت نفوذپذیری داشـته باشـد.
عالوهبـر ایـن ،مـدل تحلیلـی بـا اسـتفاده از دادههـای اندازهگیـری شـده
درجـا مـورد تائیـد قـرار گرفت و ایـن مطالعه یـک مبنای نظری مناسـب
بـرای کانالهـای تنـگ ماسـهای در مخـازن گازی فراهـم کـرد[.]8
هـدف از ایـن پژوهش بررسـی ارتباط مناطـق با هرزروی بـاال در مخزن
آسـماری میـدان مـورد مطالعـه بـا چاههایـی اسـت کـه دارای بیشـترین
نـرخ تولیـد نفـت و باالتریـن شـاخص میباشـند تـا بتـوان عالوهبـر
مشـخص کـردن بخشهـای بـا هـرزروی بـاال ،فاکتـور مهمـی کـه در
افزایـش تولیـد چاههـای ایـن میدان موثر اسـت ،را معلوم کـرد .همچنین
بـا مشـخص نمـودن ایـن فاکتـور ،میتـوان نقـاط بهینـه را در عملیـات
تکمیلـی چـاه بـرای افزایـش برداشـت مشـخص نمـود .بـا تهیــه مـدل
گسـلها و شکسـتگیها در مخـزن آسـماری و اسـتفاده از پارامترهـاي
کمـی هـرزروی و نقـشههــاي حبابـی شـاخص تولید و باالتریـن دبی ،با
اسـتناد بـه آنهـا ،ارتبـاط منطقی بین آنهـا مـورد ارزیابی قـرار میگیرد و
تحـت تاثیـر بـودن هـر یـک نسـبت بـه دیگـری مشـخص میشـود.
 -2معرفی میدان نفتی مورد مطالعه

میـدان مـورد مطالعـه در سـال  1307کشـف و در سـال 1310عمليـات
حفـاري در آن آغـاز شـد .توليـد نفـت از مخـزن آسـماری ایـن میـدان
در سـال  1318هجـري شمسـي بـا چـاه شـماره  13آغـاز شـد .تاريخچه
بهرهبـرداري از مخـزن نشـان ميدهـد كـه بهجـز يـك دوره كوتـاه بيـن
سـالهاي 1330تـا  ،1332توليـد از ایـن میـدان همـواره ادامـه و ميـزان
توليد نيز هميشـه سـير صعودي داشـته اسـت بهطوري كه در سـال 1353
بـه حداكثـر ميـزان خـود يعنـي بالغ بـر  940هـزار بشـكه در روز رسـيده
اسـت[ .]9ایـن میـدان دارای ذخیـره نهایـی قابـل اسـتحصال  8/5بیلیـون
بشـکه نفـت و ذخیـره گاز آن بـا در نظرگرفتـن گاز فهلیـان حـدود 21
تریلیـون فـوت مکعـب تخمیـن زده میشـود و تـا انقلاب 6/5 ،1357
بیلیـون بشـکه نفـت آن تولیـد شـده اسـت .بخـش اعظـم تولیـد نفـت از
سـازند آسـماری ایـن میـدان صـورت میگیرد و عمـده توليـد نفت این
میدان از مخازن آسـماری و بنگسـتان با حدود  478هزار بشـكه در روز
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است[.]10
ناحيه فروافتادگي دزفول با وجود مساحت نسبتاً كم خود (40000
كيلومتر مربع) تقريباً غالب نفت توليدي ايران را در بر ميگيرد و در
حدود  45ميدان عظيم نفتي در آن وجود دارد که جزو ميادين خيلي
بزرگ با ذخيره نفت درجاي بيش از یک میلیارد بشكه ميباشد .این
میدان یکی از بزرگترین و پیچیدهترین میادین کربناته جنوبغرب
است که ساختمان آن بر روی افق آسماری ،تاقدیسی کشیده و نامتقارن
به طول  63کیلومتر و عرض متغیر بین  6تا  12کیلومتر است که در
فرو افتادگی دزفول جنوبی قرار گرفته است (شکل.)1-
مقدار شیب بر روی یال جنوبی آسماری عمدتاً زیاد (بیش از  50درجه
و حداکثر 80درجه در جنوب شرقی میدان) است ،که نسبت به مقدار
شیب در یال شمالی (متوسط 40درجه) بیشتر میباشد[ .]11ویژگیهای
ساختاری از قبیل تنوع شیب ساختمان ،بروز گسلش متعدد ،ایجاد و
توزیع شکستگیها ،تأثیر باال آمدگی قدیمی در دماغه شرقی آن ،این
میدان را به ساختمانی ویژه مبدل ساخته است و در حوالی این میدان
چشمههایی از نفت سنگین و گاز ترش دیده میشود .میدان مورد
مطالعه در جهت عمومي شمالغربي ،جنوبشرقي تاقديسهاي ميادين
نفتي جنوب ايران واقع شده است(شکل .)2-عمده توليد نفت از سازند
آسماري اين ميدان صورت ميگيرد كه عمدتاً از سنگهاي كربناتي
تشكيل شده است .میانگین تخلخل مخازن این میدان حدود  30درصد
بوده که با افزایش عمق کاهش مییابد .مخزن آسماری ،اولین مخزن
میدان مورد مطالعه است که با حفاری چاه شماره  3در سال 1307
کشف و تاکنون  397حلقه 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.
لیتولوژی این سازند عمدتاً از سنگهای کربناته تشکیل شده است
که سنگهای آهکی در قسمتهای زیرین و دولومیتها بیشتر در
بخشهای فوقانی مخزن مشاهده میشوند .ماسهسنگ حضوری بسیار
ضعیف و قابلاغماض دارد و پلمه سنگ (شیل) که معموالً بهصورت
الیههای نازک در بخش باالئی (پهنه  )Aو بخش انتهایی مخزن (پهنه
 ) D2وجود دارد ،غالباً گسترش چندانی نداشته و فاقد تداوم الیهها
در مخزن است .ضخامت متوسط حفاری شده سازند آسماری 520متر
است که از طرف شمالغرب به سمت جنوبشرق روند کاهشی دارد و
حداقل به  280متر میرسد .اطالعات تولیدی چاهها نشان میدهد که با
توجه به تخلیه شدن و کاهش فشار مخزن آسماری این میدان ،چاهها با
کاهش تولید مواجه شدهاند و با توجه به گازدهی و آبدهی چاهها نیاز به
عملیات تعمیر در آنها گسترش یافته است[ .]9پهنهبندی سازند آسماری
میدان مورد مطالعه توسط شرکت فرانسوی بیسیپ فرانلب 7انجام شده
بود .در این تقسیمبندی ،مخزن آسماری بر پایه تغییرات جنس سنگها
و تغییرات تخلخل با استفاده از نمودارهای چاهپیمایی به  11پهنه و
زیرپهنه تقسیم شده بود که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت .این
مخزن دارای  4پهنه اصلی A, B, C, Dمیباشد .پهنه  Aخود به دو بخش
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 ،A1, A2پهنه  Bبه پنج بخش ، B1, B2, B3, B4, B5پهنه  Cبه دو بخش
 C1, C2و  Dبه دو بخش  D1, D2تقسیم میشود[ .]14برآوردهای
اولیه نشان میدهد که پهنه  B2بیشترین سهم (حدود  20درصد) نفت
درجا 8و پس از آن ،پهنههای C2، A1و  B4به میزان  15 ،16و 13
درصد از حجم نفت درجا را به خود اختصاص دادهاند .سایر پهنهها
شامل  A2، B1،B3 ،B5و  C1هر یک با سهم بین  3/6تا  9درصد در رده
بعدی قرار دارند .پهنههای قاعدهای  D1و  D2مجموعاً حدود  3درصد
هیدروکربور را ذخیره کردهاند .اين سازند از نظر سنگشناسي بهطور
کل کربناتي بوده و شامل سنگآهک ،دولوميت ،سنگآهک رسي
و شيل است .نتایج کلی کسب شده از این نقشهها ،نشان میدهد که
پهنههای  Aو  Bو قسمتی از  ،Cغالباً ماهیت دولومیتی تا دولومیت آهکی
دارد .در پارهای فواصل انیدریت رسوب نموده است و در بخش زیرین
پهنه  Cو غالب پهنه  ،Dعمدتاً سنگ آهک و سنگ آهک دولومیتی
است .رسوب شیل بهصورت عضو ناخالص سنگهای کربناته میباشد،
به طوری که میانالیههای نازک شیلی در بعضی چاهها حضور بسیار
ناچیزی دارد .روند کاهش ضخامت آسماری از غرب به شرق نیز قابل
مشاهده است[ .]9سازند آسماری با قرار گرفتن اکثر مخازن نفتی جنوب
غرب در آن ،داشتن حجم زیادی از هیدروکربن درجا ،میزان نفت
تولیدی باال و هرزروی نسبتاً شدید سیال حفاری در این سازند اهمیت
مطالعاتی بسیاری دارد .به همین دلیل پیشبینی خصوصیات این سازند از

1

موقعیت فروافتادگی دزفول در کمربند چینخورده زاگرس

2

موقعیت جغرافیایی میدان نفتی مورد مطالعه در فروافتادگی
دزفول
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اهمیت ویژهای برخوردار است .با مطالعه شناخت و بررسی هرزروی و
چگونگی انتشار آن در هر نقطه از مخزن ،میتوان در بهرهبرداری بهینه
از مخزن نقش عمدهای داشته و برنامهریزیهای توسعه میادین را در
بخشهای عملیات حفاری ،مهندسی مخزن و ازدیاد برداشت از مخازن
کنترل نمود[.]12
 -3متدولوژی
 -1-3ساخت بانک اطالعاتی

کیفیـت دادهبـرداری از چاههـا در تحلیلهای بعدی بسـیار مهم اسـت و
بـرای تهیـه نمودارها و نقشـه هـرزروی و ویژگیهـای موردنظـر که نیاز
بـوده اسـت ،از دادههای مختصـات جغرافیایـی چاهها ،میـزان هرزروی،
عمـق هـرزروی ،9نفوذپذیـری و وزن گل اسـتفاده شـده اسـت .الزم بـه
ذکـر اسـت دادههـای هـرزروی ،بازههـای عمقـی چهـار پهنـه اصلـی
آسـماری را در بـر میگیـرد .در ایـن مرحلـه ،گزارشهـای حفـاری و
زمینشناسـی ،10گـزارش نهایـی حفـاری ،اطالعـات مهندسـی مخـازن،
اطالعـات ( CDRنمـودار انحـراف مسـير چـاه) مربـوط بـه حفـاری و
انحـراف چاههـا ،آزمایش چـاه ،11نقشـهها و نمودارهای حبابـی باالترین
دبـی و شـاخص تولیـد مورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت .در ایـن مرحله،
جمـعآوری ،دسـتهبندی و سـپس انتخـاب دادههای قابل اسـتفاده و مفید
انجام شـده اسـت.

اینکـه پهنـه  Bدارای بیشـترین میانگیـن هـرزروی اسـت ،در اینجـا هـم
دارای بیشـترین میـزان نفوذپذیـری در جهـت  Y ،Xو  Zاسـت که رابطه
مسـتقیمی بـر میـزان هـرزروی سـیال حفـاری دارد .در ایـن نمودارهـا
مشـاهده میشـود کـه پهنـه  Cدارای کمتریـن نفوذپذیری در سـه جهت
 Y ،Xو  Zاسـت .ايـن نكتـه قابـل ذكـر اسـت كـه مقـدار هرزرويها در
نقـاط مختلـف ايـن ميـدان متفـاوت میباشـد .امـا آنچـه داراي اهميـت
اسـت ايـن اسـت كـه ايـن هرزرويهـا آنچنـان قابلتوجـه میباشـند كه
در اكثـر مـوارد باعـث توقـف عمليـات حفـاري گرديده اسـت.
 -3-3بررسي ارتباط وزن گل حفاری با هرزرویها

در شـکل 6-دادههـای هـرزروی دارای مقادیـری بیـن  0تـا  450بشـکه
بـر سـاعت هـرزروی میباشـند کـه نشـاندهنده تغییرپذیـری بسـیار زیاد
دادههـای هـرزروی اسـت .ایـن میـزان تفـاوت در حجـم هرزرویهـا
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 جنوبغـرب کشـور  55پونـد بـر
فـوت مکعـب اسـت ،در ایـن شـکل نیـز مشـخص شـده اسـت کـه در

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

حجـم هرزرویهـای انجام شـده بر اثر عملیـات حفـاری در مقیاسهای
متفاوت ،در شـکل 3-نشـان داده شـده اسـت ،که حجمهای متفاوتی از
هـرزروی را در ایـن سـازند مهم مخزنـی ،برای کل مخزن نمایش نشـان
میدهـد .ایـن نمـودار بـرای چهـار پهنـه اصلـی مخـزن آسـماری تهیـه
شـده اسـت .همانگونه که در شـکل قابل مشـاهده اسـت ،بیشترین حجم
هرزرویهـا بیـن  0تـا  20بشـکه بـر سـاعت اسـت کـه از همـه مهمتـر،
هرزرویهـای شـدید باالی 200بشـکه بر سـاعت اسـت کـه در حدود 3
درصـد از کل هرزرویهـای رخ داده در  363حلقـه چـاه مورد بررسـی
را بـه خـود اختصاص داده اسـت.
در نمـودار میانگیـن هـرزروی ،که در شـکل 4-نشـان داده شـده اسـت،
تجزیـه و تحلیلهـای آمـاری توزیع هرزروی در پهنههای مختلف نشـان
داد کـه پهنـ ه  Bدارای باالتریـن میانگیـن هـرزروی در مخزن آسـماری
و پهنـه  Dدارای کمتریـن میانگیـن هـرزروی در مخزن آسـماری میدان
مـورد مطالعه میباشـد.
در ادامـه بـا توجه به دادههای نفوذپذیری شکسـتگیها در سـه جهت x،
 yو  zدر چاههـاي حفـاری شـده ،مشـاهده ميگردد كه يك همبسـتگي
بـاال ،بيـن میـزان هـرزروي گل و نفوذپذیـری در جهـات مختلـف هـر
پهنـه وجود دارد و سـه نمـودار نفوذپذیری در جهات مختلف در شـکل
 ،5ایـن مطلـب را تائیـد میکنـد و میتـوان نتيجـه گرفـت ،بـا توجـه بـه

3

طبقهبندی میزان هرزروی سیال حفاری در سازند آسماري
میدان مورد مطالعه

4

نمودار ستوني میانگین هرزرویها به تفكيك پهنههاي مخزن
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بیشـتر چاههـا در سـازند آسـماری بـا وزن گل  55پونـد بر فـوت مکعب
حفـاری شـده اسـت .محـدوده وزن گل بهکار رفته در سـازند آسـماری
میـدان مـورد مطالعـه بیـن  28تـا  145پونـد بـر فـوت مکعـب اسـت کـه
وزن گل  28در شـرایط اسـتفاده از تکنیـک حفـاری فـرو تعادلی در این
میـدان بوده اسـت.

پس از بررسی حجم هرزرویها و میزان نفوذپذیری در جهات مختلف
هر پهنه ،برای بررسی بیشتر ،اقدام به رسم نمودار همبستگی میزان
هرزروی در مناطق مختلف میدان در مخزن آسماری ،با وزن گل شده
است (شکل .)6-با رسم نمودار همبستگی بین دادههای هرزروی و وزن
گل مشخص شد که همبستگی بسیار ضعیفی وجود دارد و نشان میدهد
هرزرویهای انجام شده ارتباطی با وزن گل نداشته و تحت تاثیر عوامل
دیگری بوده است .برای بررسی بیشتر رابطه هرزروی با وزن گل در
مخزن و دلیل اینکه رخ دادن هرزرویهای با حجم باال و متوسط در
حین حفاری در مخزن میتواند ناشی از چه عاملی باشد ،به سراغ نمودار
همبستگی برای دادههای هرزروی و وزن گل رفته و ضریب همبستگی
وزن گل و هرزروی بهدست آمده است .در نمودار همبستگی شکل،6 -
ضریب همبستگی 0/0182نمایش داده شده است که با توجه به ضریب
همبستگی ضعیفی که در مخزن آسماری حاصل شده است ،از بحث در
مورد آنها صرفنظر کرده و این همبستگی بسیار ضعیف بین دادههای
وزن گل و هرزروی نشان میدهد که هرزروی در این مخزن نمیتواند
ناشی از باال بودن وزن گل باشد.
-4-3تطابق هرزروي گل با شکستگیها در حفاری مخزن آسماری
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نمودار ستوني میانگین نفوذپذیری شكستگيها در جهت Y, X,
 Zبه تفكيك پهنهها

6

نمودار همبستگی هرزروی و وزن گل در مخزن آسماری
میدان مورد مطالعه

بررسی هرزروي گل حفاري در درون مخزن ،یکی از روشهاي
مفیدي است که در مطالعه و تحلیل شکستگیهاي مخزنی از آن
استفاده میشود اگرچه هرزروي گل حفاري ،امتداد ،شیب و دیگر
خصوصیات ساختاري شکستگیها را مشخص نمیکند ،اما با استفاده از
آن میتوان مکانهایی با تراکم شکستگی باال ،همچنین محل احتمالی
گسلها را تعیین نمود .از آنجایی که عواملی مانند هرزروي به منظور
مشخص نمودن مناطق شکسته شده و تجزیه و تحلیل شکستگیهاي
سازندها میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند ،تهیه نقشههای دو بعدی
هرزروی میدان است که از اهمیت فراوانی برخوردار است .در ادامه
سعی شده است ارتباط بین هرزرویهای شدید و نواحی از میدان که
دارای شکستگیهای گسلی است ،شناسایی و معرفی گردد که بدین
منظور براي بررسی بهتر ،از قطاعبندي و مدل گسلهای تحتاالرضی
میدان مورد مطالعه در شکل 7-استفاده شده است .این پهنهبندی با
توجه به پارامترهای پتروفیزیکی مخزن و ساختار زمینشناسی آن توسط
اداره مهندسی مخازن انجام شده است تا بررسیها در مقیاس قطاع با
دقت بیشتری انجام شود .این قطاعبندی 12و خط اثر گسلها در مخزن
آسماری ،بهکمک نرمافزار RMS 13مدل شده است ،تا هرزرویهای
ناشی از شکستگیهای گسلی در هر قطاع بهتر مشخص گردد .در شکل
مذکور ،موقعیت قرارگیری گسلها در هر بخش یا قطاع از میدان نشان
داده شده است ،تا تعداد و موقعیت گسلها در هر پهنه ،برای بررسی و
ارتباط آن با هرزرویها بهتر مشخص شود.
بدیـن صـورت چاههـاي داراي هـرزروی در هـر قطـاع مشـخص و
درصـد هـرزروی کل چاههـاي حفـاري شـده در هر پهنه محاسـبه شـده
اسـت .بـا توجـه به مدل سـهبعدی هـرزروی بهدسـت آمده در شـکل8 -

145

بهنظـر میرسـد هرزرویهـای موجـود در بخشهـای شـمالغربی،
جنوبشـرقی و یـال جنوبـی ،ناشـی از وجـود شکسـتگیهاي کششـی
طولـی در مخـزن بـوده و منطبـق بـر بیشـترین انحنـاء گسـلهاي موجـود
در یـال جنوبـی سـاختار میباشـند کـه وجـود رونـد این شکسـتگیها را
در مخـزن تأییـد میکنـد.
بـا بررسـی چاههای موردی در میدان مشـخص شـده اسـت کـه چاههای
 299 ،166 ،35 ،351 ،245 ،329و  66در نواحـی نزدیـک و یـا بـر روی
خـط گسـل و شکسـتگیهای شـدید واقـع شـدهاند .بـا مقایسـه نقشـه
دو بعـدی تهیـه شـده از محـل و موقعیـت گسـلها و شکسـتگیها در
مخـزن آسـماری و مـدل دوبُعـدی هـرزروی گل حفـاری (شـکل،)8-
مشـخص شـده اسـت کـه عامل اصلـی هـرزروی در ایـن چاههـا ،وجود
شکسـتگیها و گسـلها بـوده اسـت .بـا توجـه بـه رونـد شکسـتگیها و
جهتیافتگـی 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 مکانهایـی که تراکم شکسـتگیها بیشـتر بوده،
میـزان دبـی ،شـاخص تولیـد و هـرزروی نیز بیشـتر بوده اسـت و میتوان
بـه بخشهـای جنوبغـرب و شـمالغربی میـدان اشـاره داشـت .ایـن
خـود تأییـدی بـر بیشـترین تولیـد هیدروکربـور از شکسـتگیها ،در این
مخـزن کربناته اسـت.

با توجه به انتشار و جهت یافتگی شکستگیها میتوان گفت که بهطبع
آن ،تخلخل و نفوذپذیری در این نواحی نیز باال خواهد بود و این مسئله
را نمودارهای شاخص تولید و باالترین دبی نفت (شکل )9-نیز تأیید
میکند .وجود شکستگیهای با نفوذپذیری باال از نظر تولید ،یک مزیت
بسیار خوب بهشمار میآیند ،اما در حفاری چاهها ،مشکالتی را نیز ایجاد
خواهد کرد که در نظر گرفتن این مسئله امری ضروری است.
 -4بحث

در بخش شمالغربی میدان در قطاع ( 2با توجه به قطاعبندی در شکل-
 )7و نواحی مربوط به بخش انتهایی یال جنوبی ،در جنوبشرق میدان
مورد مطالعه ،احتمال حجم هرزرویهای باالی  100بشکه وجود دارد
که این امر حکایت از وجود دو منطقه با شرایط بحرانی هرزروی در
حین عملیات حفاری دارد .همچنین این میزان هرزروی با شدت کمتری
و در حدود  80-70بشکه در ساعت در قطاعهای  1و  4و تا قسمتی
در بخش ابتدایی کوهانه اصلی تاقدیس آسماری مشاهده میشود .با
توجه به شکل 4-خط اثر گسلها در مخزن آسماری میدان مورد بررسی
مشخص شده است و وجود همبستگی بسیار ضعیف در ارتباط بین
هرزرویها با وزن گل میتواند این فرضیه را مطرح نماید که این حجم
از هرزرویها با خطوط گسلی موجود در مخزن بیارتباط نمیباشد.
مناطق مشخص شده در شکل 8-که دارای احتمال هرزرویهای شدید
است ،دارای خط اثر گسل در همان نواحی است و احتماالت هرزروی
باالی  200بشکه 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 یک ارتباط
بسیار خوب و مستقیم بین نواحی با هرزروی باال ،پهنههای با نفوذپذیری
باال و شکستگیها وجود دارد.
نتیجهگیری

7

8

نقشه قطاعبندی و خط اثر گسلها در مخزن آسماری میدان
مورد مطالعه

نقشه دو بعدی تاثیر گسلها بر هرزروی در مخزن آسماری
میدان مورد مطالعه[]13

 -1مطالعات میزان بهرهدهی چاهها نشان میدهد که شاخص بهرهدهی

9

نمودارهای حبابي باالترين دبي (( )Qo maxالف) و شاخص
توليد (( )PIب) در مخزن آسماري []10
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از  ۲تا بیش از  ۵۰۰بشکه در روز /پام متغیر میباشد که این اختالف
زیاد بین شاخص بهرهدهی چاه ها ،بیانگر تأثیر شدید سیستم شکستگیها
و تراکم شکافها و نهایتاً برخورد دهانه چاه با شکافها میباشد.
هرزرویهای رخ داده ارتباط مستقیمی با شاخص بهرهدهیها در این
نواحی دارد.
 -2با انطباق خطوط گسلی و تراکم شکستگیها بر روي تاقدیس
آسماري ،با میزان حجم هرزرویها ،در هفت بخش از مخزن ،شامل
قطاعهای 1و( 2لیشتر شمالی و جنوبی) ،قطاع ( 3شمال غربی در یال
شمالی میدان اصلی) ،قطاع  7 ،6و ( 8قطاع مرکزي) و قطاع ( 9جنوب
شرقی در یال جنوبی) ،داراي همخوانی باالیی میباشند .بیشترین
هرزروی در ناحیه لیشتر جنوبی و دماغههاي شمالغربی و جنوبشرقی
ساختار میدان بهوقوع پیوسته است.
 -3تجزیه و تحلیل اطالعات حفاري شامل هرزروي و وزن گل در

11. Well Test

6. Embayment Dezful

1. Probability Lost

12. Sector

7. Beicip Franlab

2. Induction Fracture

13. Reservoir Modeling Software

8. Oil in Place

3. Mix Metal Hydroxide

9. Depth Loss

4. Formation Damage

10. Drilling & Geology Reports

5. Productivity Index
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