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بررسی ریختگیهای سازند سروک در یکی از تاقدیسهای نفتی غرب
محسن شوراب* ،مسعود عباسی ،شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر مهدی یوسفی ،دانشگاه بیرجند  

چکیده

اطالعات مقاله

نمودارهای قطر س��نجی در چاه ش��ماره  018واقع 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  4100تا  4180متری و بهطور واضحتر،
تاریخ پذیرش د   اور98/05/18 :
در حد فاصل اعماق  4310تا  4400متری رخ داده اس��ت .بررس��ی مقاطع نازک میکروس��کوپی و تفس��یر
رخسارههای سنگی فلوتستون تا رودستونی و آهک های پکستونی نشان می دهد که در بخشی از دیواره چاه
که ریزش ها اتفاق افتادهاند ،فابریک سنگها 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 ناخالصیهای
رس��ی در توالی یاد ش��ده مانع از درجه سنگ شدگی باال می ش��ود و در نتیجه ،استحکام پایین و بهتبع آن،
وجود منافذ پُر فشار در فابریک سنگ را باعث میشود که این مورد بهشدت 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 واژگان کلید ی:
ریختگ��ی س��ازندی ،رخس��اره رس��وبی،
مطالعه ،به احتمال زیاد این افزایش قطر در چاه  18در راستای آزیموت های N140و  N320رخ داده است .شاخص شکنندگی ،میدان نفتی
تاریخ ارسال نویسند   ه98/04/16 :
تاریخ ارسال به د   اور98/04/21 :

مقدمه

یک��ی از مهمتری��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[ ، ]8شاخص ش��کنندگی[ ، ]10اندازه دانه ها،
میزان سنگشدگی ،توسعه شکستگی ها و ریز ترک ها و همچنین،
تشکیل سطوح آسیبپذیری 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 بهطور 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��ههای همضخامت و تراکم شکس��تگی ها،
مقاطع نازک و نمودار تصویرگر و داده های ش��اخص ش��کنندگی
بررس��ی میش��ود و دالیل توس��عه این ناپایداری ه��ا و همچنین
پیشنهاد هایی کاربردی جهت رفع مشکل فوق بیان میگردد.

 -1موقعیت زمینشناسی

تاقدی��س م��ورد مطالع��ه در مجاورت م��رز غرب ايران با كش��ور
عراق ،در جنوب تاقديس اناران و ش��مالغرب ميدان دهلران قرار
دارد (ش��کل .)1-اي��ن تاقدیس از ديدگاه س��اختاري در محدوده
شمالغربي 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��مالغرب -جنوب شرق بوده که همروند با
چینخوردگی عمومی کوهزاد زاگرس میباش��د .رخنمون سطحی
این میدان ،سازند آغاجاری است و سازندهای گچساران ،آسماری،
گروه بنگس��تان در این میدان حفاری میش��وند .چاه ش��ماره 18
در یال شمالش��رقی و کمشیبت ِر تاقدیس مورد مطالعه قرار دارد.
س��ازند مخزنی س��روک باالیی در این میدان نفتی با ضخامتی در
حدود  300تا  310متر از باال به پایین ش��امل توالی های کربناته
حاوی آهک های تمیز سفید و کرمرنگ ،آهک قهوه ای روشن سخت
تا نیمهس��خت در مواردی کمی رسی ،تاحدی دولومیتی ،یک الیه
ش��یلی سبز خاکستری نازک با ضخامت حدود  3-2متر موسوم به
ش��یل بی نام ( ،)No name shaleآهک 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 نیمهسخت به نام عضو آهک آرژیلی احمدی ختم می گردد.
 -2روش مطالعه

 -1-2بررسی ریزش ها در تاقدیس مورد مطالعه

ش��ماره  018در محدوده برداش��ت ژئوفیزیکی میدان قرار ندارد و
بهعلت نبود مقطع لرزهنگاری بازتابی عمود بر این چاه و همچنین،
بررسی نقش��ه کانتور زیرسطحی ( )UGC MAPسروک پایینی
که آثاری از عبور خطوارهی 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 بهمیان آورد.

بررس��ی نمودار قطری در چاه  018در میدان مورد مطالعه نش��ان
می ده��د که در مقطع  4100تا  4180متری و بهطور واضحتر ،در میزان ریزش دیواره چاه در بخش هایی از سازند سروک باالیی
حد فاصل  4310تا  4400متری ،افزایش قطر به خصوص در یکی 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
از سه بازوهای نمودار قطری رخ داده است (شکل.)2-
ماکروسکوپی مغزه های حفاری نظیر بافت و ساخت های رسوبی و
 -2-2دالیل ریزش ها در تاقدیس مورد مطالعه
غیره،...تعداد  10میکروفاسیس 1اصلی در سازند سروک شناسایی
 -1-2-2مواجهه مسیرچاه با صفحه گسل
گردید .بررسی این رخساره ها بر پایه مدل های استاندارد تشخیص
یکی از دالیل ریزش های درونسازندی در چاه ها می تواند مواجهه محیط ه��ای رس��وبی کربناته[ ]9,3و همچنی��ن ،فقدان تغییرات
مسیر چاه با صفحات گسلی باش��د .گسل ها در طبیعت پهنه های تدریجی رخس��اره ها و عدم گسترش رخس��اره های ریفی با تنوع
خرد ش��ده را ایجاد می کنند که در این حالت ،نزدیکی به گس��ل ،زیاد نش��ان می دهد که محیط رس��وبگذاری س��ازند سروک یک
با تراکم بیش��تر در شکستگی ها همراه است .با توجه به اینکه چاه پالتفرم کربناته ش��لف 2با پنج کمربند رخس��اره ای اصلی به شرح
 -2-2-2تأثی�ر خصوصی�ات سنگ شناس�ی و تغییرات رخس�اره ای بر

 2مقط��ع  4100تا  4180متری گرافیک چاه ش��ماره  18می��دان مورد مطالعه که
 1موقعی��ت کمربند کوهزایی زاگرس (منطقه مورد مطالعه در فروافتادگی دزفول
شمالی با رنگ قرمز نشان داده شده است)
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افزایش قطر در آن مشهود است .همچنین در حد فاصل  4310تا  4400متری
افزایش قطر به خصوص در یکی از سه بازوی نمودار قطری رخ داده است
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زیر می باشد:
 18واقع در بخش میانی تاقدیس مورد مطالعه در دو بازه -4100
3
 .1شلف داخلی نزدیک به ساحل
 4180و  4420-4310متری رخ داده اند .از عمق  4100تا 4180
4
 .2شلف داخلی دور از ساحل
متری (شکل )4-رخس��اره ها عمدتاً شامل فلوتستون تا رودستون
5
 .3شلف داخلی دور از ساحل تا شلف میانی
با گس��ترش مح��دود و میانالیههایی از آهک های وکس��تونی تا
6
 .4شلف میانی
پکستونی مربوط به ش��لف داخلی ،بایوکالست پلویید گرینستونی
7
 .5شلف بیرونی
و آهک های پکستونی دولومیتی حاوی اکینودرم مربوط به محیط
همان طور که اش��اره شد ریزش های درونسازندی در چاه شماره ش��لف داخلی دور از ساحل تا ش��لف میانی هستند که با پیشروی
ناگهانی آب دریا بهطور مقطعی و با ضخامت کم ،رخس��اره عمیق
وکس��تون تیرهرنگ با اس��پیکولهای اس��فنج و محتوای آلی زیاد
مربوط به ش��لف بیرونی مشاهده می شوند .با پسروی سریع سطح
آب دریا مجددا ً رخس��اره های کمعمق ش��لف داخل��ی نزدیک به
ساحل ،آلگال پکستون های دارای فورامینفر های بنتیک و قطعات
دوکفهای 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
 3نقش��ه همانحنا و تاثیر آن بر تراکم شکس��تگیها در محدوده چاه ش��ماره  018دانهایتر 8شده اس��ت؛ همچنین میزان تخلخل ،توسعه ریزترک و
میدان مورد مطالعه (ستاره مشکی رنگ) .نقاط با تمرکز بیشتر شکستگی با خطوط پدیده هایی چون دولومیتی شدن ،تبلور مجدد و انحالل که منجر
قرمز نشان داده شدهاند .همانگونه که در شکل مشاهده میشود ،موقعیت چاه به افزایش میزان تخلخل و اش��باع ش��دن از آب سازندی میشود،
در محدوده تمرکز کمتر شکستگی قرار دارد
افزایش یافته اس��ت .تشکیل زیاد استیلولیتها 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
 4180-4100ش��ده اس��ت .در حد فاصل  4310تا  4420متری
س��ازند س��روک باالیی که شاهد بیش��ترین ریزش و افزایش قطر
دیواره چاه هس��تیم ،رخس��اره تش��کیلدهنده توالیهای کربناته،
عمدتاً رخس��اره بنتیک فورامینفر کلسیاسفر وکستون تا پکستون
گل غالب میباش��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 ،عمدهترین قطعات اسکلتی شامل کلسی اسفر،
فورامینفرهای پالنکتونیک ،اسپیکول اسفنج و خردههای اکینوئید
هس��تند که در زیر س��طح طوفانی ام��واج 9در محیطی کام ً
ال آرام
نهش��ته ش��دهاند و این محیط آرام و کمانرژی ،ش��رایط مناسبی
را ب��رای حفظ مواد آلی فراهم آورده اس��ت .لیتول��وژی غالب این
 4گرافیک و س��تون چینهشناس��ی چاه ش��ماره  18در میدان مورد مطالعه .تغییر
رخساره از آهک مارنی و آرژیلی به آهک تمیز در باال و پایین بخشی که افزایش رخساره در چاه شماره  ،18سنگآهک تا آهک آرژیلی خاکستری
قط��ر در آن رخ داده اس��ت .در عم��ق  4310تا ( 4420حد فاص��ل خطوط قرمز تیره و قهوهای تاریک ،نیمهسخت و شکننده با محتوای آلی فراوان
رنگ) رخساره آهک آرژیلی است ولی در باال و پایین آن رخساره سنگی به شکل میباشد (در نمونههای حل شده در اسید ،بیشتر مواد آلی آن قابل
آهکهای تمیز وجود دارد
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻔﺮﭘﺬﻳﺮي ﺳﻨﮓ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻘﻄﻪ رﻳﺰش ،ﺗﺮاﻛﻢ ،ﺷﺎﺧﺺ
و ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺮزهاي واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ] .[2ژاﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪولﻫﺎي ﻳﺎﻧﮓ ( )Eو ﭘﻮاﺳﻮ
ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ] . [10ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪولﻫﺎي اﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل از ﻧﻤﻮد
ﻟﺮزهاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاوا
جدایش میباش��د) .در نمودار گام��ای طبیعی این چاه نیز افزایش فرمول زیر را برای محاسبه شاخص شکنندگی پیشنهاد دادند[] 6
ﻫﻤﻜﺎران ،ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ را ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ]: [6

می��زان  APIبهدلیل افزایش زیاد مواد آلی (مواد آلی دارای عناصر :
رادیو ایزوتوپی طبیعی هس��تند) و ناخالصی رس��ی این موضوع را
تأیید میکند .وجود محتوای مواد آلی زیاد و ناخالصیهای رس��ی
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ،ﺑﻴ
از
ﺑﺎﻻﻳﻲ
ﺴﺒﺖ
ﻧ
ﺑﺎ
ﺳﻨﮓ
از
ﻓﻮاﺻﻠﻲ
ﻛﻪ
دﻫﻨﺪ
ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن
ﻗﺒﻠﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
در توالی یاد ش��ده مانع از درجه سنگش��دگی باال میش��ود و در مطالعات قبلی نشان می دهند که فواصلی از سنگ با نسبت باالیی
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﭼﺎهﻫﺎي واﻗﻊ
نتیجه ،استحکام پایین و بهتبع آن ،وجود منافذ پُرفشار در فابریک از شاخص ش��کنندگی ،بیشتر در معرض شکستگی های طبیعی و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻗﻄﺮ ﭼﺎه ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺻﻮ
سنگ را باعث میشود که این مورد ،بهشدت مقاومت برشی سنگ همچنین شکستگی های القایی مصنوعی هستند .در چاه های واقع
ﮔﺎﻣﺎ و ﻏﻴﺮه ،ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺮوك ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ  0ﺗﺎ  1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔ
در میدان مورد مطالعه ،با اس��تفاده از تلفی��ق نمودار های مخزنی
را پایین میآورد و سبب گسترش ریزشها میشود.
و ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و رﻳﺰشﻫﺎ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ،11ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﻛ
از جمل��ه نمودار های قطر چ��اه ،نمودار های صوت��ی ،نمودار های
ﻣﺘﻮﺳﻂ ،13ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ زﻳﺎد 14و ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد 15ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜ
 -3-2-2تأثیر شاخص شکنندگی 10بر توسعه ریزشها
گاما و غیره ،ش��اخص ش��کنندگی برای س��ازند مخزنی سروک با
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻴﺪان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ./34ﺗﺎ  ./58ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
پارامت��ر ش��کنندگی معموالً برای تش��خیص پتانس��یل توس��عه مقادیر متغیر  0تا  1محاس��به گردید (شکل )5-و فواصل مستعد
شکستگی های طبیعی و القایی احتمالی در سنگ ها مورد استفاده شکس��تگی و ریزش ها با اصطالحاتی از قبیل نیمه پالس��تیک،11
قرار می گیرد و با ش��اخص ش��کنندگی ( )Bمعرفی می گردد[ ]10ش��کنندگی کم ،12ش��کنندگی متوس��ط ،13ش��کنندگی زیاد 14و
 .ش��اخص ش��کنندگی در صنایع معدنی بهصورت نسبت مقاومت شکنندگی خیلی زیاد 15معرفی شدند .میانگین شاخص شکنندگی
فشارش��ی تکمحوره ( )σCبه مقاومت کشش��ی( )σTمعرفی شده در همه بخش های می��دان مورد مطالعه بین مقادیر  ./34تا ./58
است[ .]1فرمولهای زیر برای محاسبه میانگین شاخص شکنندگی متغیر می باشد.
مورد استفاده قرار می گیرند:
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
اﺷﻤﻴﺖ
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻘﻄﻪ
شاخصﺣﻔﺮﭘﺬﻳﺮي
ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ
ﺗﺮاﻛﻢ،شاخص
رﻳﺰش،سنگ،
حفرپذیری
ﺳﻨﮓ،قابلیت
شکنندگی به
میانگین
شکنندگی یا ریزش های زیادی توسعه یافته است .مقایسه
ﭼﻜﺶآن،
ﺷﺎﺧﺺ در
ﺳﻮن ()V
( )Eو
ﻫﺎي ﻳﺎﻧﮓ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪول
تراکم ،ﻫﻤﻜﺎران
ریزش ،ژاﻧﮓ و
نقطهاﺳﺖ ].[2
ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺮزهاي واﺑﺴﺘﻪ
لرزهﭘﻮاای
س��رعت
اش��میت و
ش��اخصﺑﺎ چکش
ﺷﺎﺧﺺ شاخص شکنندگی و نمودار های قطر چاه حاکی از آن
نمودار های
ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و
ﺣﺼﻮل
اﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ازﻗﺎﺑﻞ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪولﻫ
اس��ت]2[.ﻋﻠﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ ] . [10ﺑﻪ
هایازیانگ
مدول
همکارانﺎيبا استفاده
ژانگ و
ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪوابسته
ﻫﺎيدر اکثر چاه های این میدان حد فاصل چرت های سازند
داده که
اس��ت
ﻓﺮاوان دارد.
محاسبه ﻛﺎرﺑﺮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژراﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ در
ﺷﺎﺧﺺ
روشوﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
پواس��ون
ﺮزهاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ ()E
کردندﻫﺎي[.]10
ش��کنندگی
( )Vشاخص
ﺷﺎرﻣﺎ وباالیی و عضو آرژیلی احمدی ،بیشترین ریزش و افزایش
س��روک
ﻤﻜﺎران ،ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ را ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ]: [6
ب��ه علت اینکه مدول های االس��تیکی قابل حص��ول از نمودار ها و قطرها و همچنین ،بیش��ترین مقادیر شاخص شکنندگی مشاهده
داده های لرزه ای هس��تند ،این روش محاسبه شاخص شکنندگی می ش��ود .لذا نتایج نشان می دهد که در این میدان رابطه مستقیم
در مطالعات ژئوفیزیکی کاربرد های فراوان دارد .شارما و همکاران ،بین شاخص شکنندگی و افزایش ریزش ها وجود دارد (شکل.)6-

ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻮاﺻﻠﻲ از ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﭼﺎهﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﻴﺪان ﻣﻮرد
ﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻗﻄﺮ ﭼﺎه ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
ﺎﻣﺎ و ﻏﻴﺮه ،ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺮوك ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ  0ﺗﺎ  1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ(5-
ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و رﻳﺰشﻫﺎ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ،11ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﻛﻢ ،12ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ
ﺘﻮﺳﻂ ،13ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ زﻳﺎد 14و ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد 15ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ در ﻫﻤﻪ
ﺨﺶﻫﺎي ﻣﻴﺪان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ./34ﺗﺎ  ./58ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 5مقادیر شاخص شکنندگی در چاههای مختلف میدان مورد مطالعه
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٧

 6تطاب��ق بی��ن مقادی��ر باالی ش��اخص ریختگی ب��ا بخشهایی از دی��واره چاهها که
افزایش قطر دارند.
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از دیگر دالیل ریزش ها و توس��عه ناپایداری ه��ا در چاه های نفتی
می توان به پدیده ریختگی های درونچاهی اش��اره کرد .وقتی که
میدان تن��ش در منطقهی
حف��اری صورت میگی��رد ،در حقیقت
ِ
محل حفاری بههم میریزد؛ چاه که یک منطقه کمفشار محسوب
میش��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 میکند .با توجه به اینکه همیش��ه س��یاالت تمایل دارند از
محل پرفش��ار به محل کمفشار 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 ریزشها 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[ . ]7تحلیل میدان های
17
تنش ناحیه ای نشان می دهد که شکستگیهای کششی -القایی
در راستای تنش افقی حداکثر و خردشدگی های دیواره در راستای
تنش افقی حداقل توسعه می یابند[( ]4شکل.)7-
در چاه ش��ماره  018میدان م��ورد مطالعه با توجه به افزایش قطر
ب��ه میزان زی��اد در یکی از بازوها (بازوی س��بز رن��گ یا  C14در
ش��کل )2-نس��بت به دو بازوی دیگر به خصوص در بازه  4310تا
 4400متری ،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 ریختگیها و با تحلیل نتایج
بهدس��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
در راس��تای آزیموت های  N140و  N320رخ داده است (مکان A
در شکل.)8-
نتیجهگیری

 a 7و  bشكس��تگيهاي القایی و ریختگیها ناش��ي از حفاري که به ترتیب در راس��تاي
تنشه��اي افق��ي بيش��ينه و كمينه تش��کیل میش��وند c .نمون��های از ریختگیها و
شکستگیهای القایی مستخرج از نمودار تصویرگر در بخش میانی میدان مورد مطالعه

 8جه��ات تنشهای بیش��ینه و کمین��ه در بخش های مختلف می��دان مورد مطالعه.
پیکانه��ای آبی رنگ نش��انگر جهت تن��ش کمینه یا امتداد تش��کیل ریختگیها
هس��تند .در چاه شماره  18یا محدوده  ،Aاین ریزشها با توجه به امتداد تنش
کمینه ،در راستای آزیموت  320توسعه یافتهاند.

بررس��ی نمودار ها در چاه ش��ماره  018واق��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  4100تا
 4180مت��ری و به طور واضحت��ر در حد فاصل  4310تا 4400
متری رخ داده اس��ت .تحلیل نقش��ههای همانحنا و نقشه تراکم
شکستگیهای میدان مورد مطالعه در محدوده چاه شماره 018
نش��ان میدهد 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  4180متری) ،نس��بت به بخش های باالتر این سازند از لحاظ
فابریک س��نگی ،دانهایتر هس��تند؛ همچنی��ن ،میزان تخلخل،
توسعه ریزترک و پدیده هایی چون دولومیتی شدن ،تبلور مجدد
و انح�لال که منجر به افزایش میزان تخلخل و اش��باع ش��دن
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از آب س��ازندی می ش��وند ،در این بازه عمقی افزایش یافته اند.
توس��عه اس��تیلولیتها و رگههای 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  18در
میدان مورد مطالعه نش��ان می دهن��د که در حد فاصل 4310تا
 4420متری س��ازند سروک باالیی که ش��اهد بیشترین ریزش
و افزایش قطر در دیواره چاه هس��تیم ،رخس��اره تشکیلدهنده
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 ناخالصیهای 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 بهش��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��مالغربی 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 چاههای این
میدان حد فاصل چرت های سازند سروک باالیی و عضو آرژیلی

 10نم��ودار دو بع��دی عمق حفاری در مقابل وزن گل بهینه با اس��تفاده از فش��ار
 9مقاسیه ریختگیها درچاههای بخش شمالغربی میدان مورد مطالعه که حد فاصل
سروک باالیی تا شروع عضو احمدی رخ داده است.
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منفذی و فشار شکست سازند؛ که در عمق ریزش  4300تا  4500متری چاه 18
(عالمت ستاره) ،وزن گل بهینه  78تا  82پیشنهاد میگردد.

169 ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی
 ماهنامه

 ترجیحاً ادامه حفاری بدون موتور.ساق حفاری با سازند پرهیز شود
 ویس��کوزیته گل حفاری افزایش یابد و از.درونچاهی صورت گیرد
 با توجه به بروز.پیل جهت تمیزس��ازی مداوم چاه اس��تفاده گردد
 با،ریختگی ه��ا و وجود تجربیات مش��ابه در س��ایر چاه های میدان
ترس��یم نمودار دو بع��دی عمق حفاری در مقاب��ل وزن گل بهینه
،20 و فشار شکست سازند19حفاری با استفاده از مقادیر فشار منفذی
 وزن گل بهینه،18  متری چ��اه4500  تا4300 در عم��ق ری��زش
 در صورت.)11- پیش��نهاد می گردد (ش��کل78-82 pcf حف��اری
 (جهتN50  وN230  آزیموت های،داشتن برنامه حفاری انحرافی
، با توجه به امتداد محوری تاقدیس.تنش بیشینه) توصیه میگردد
حفاری انحرافی در این جهات باعث می شود که بیشترین صفحات
 نرخ برداشت به،شکستگی های طولی قطع شوند که در این صورت
 از جهات،دلیل افزای��ش تخلخل ثانویه افزایش می یابد و همچنین
.ریختگی ها (جهت تنش کمینه) حداکثر فاصله را دارا هستیم

احمدی بیش��ترین ریزش و افزایش قطرها و همچنین بیشترین
 با توجه به افزایش.مقادیر ش��اخص شکنندگی مشاهده می شود
قط��ر به میزان زیاد در یکی از بازوها نس��بت به دو بازوی دیگر
 احتمال ریزش ها در، متری4400  تا4310 به خصوص در بازه
اثر تغییر ش��کل س��طح مقطع چاه و بیضی شدن دهانه چاه در
. نیز تقویت می شودBorehole Breakouts نتیجه تشکیل پدیده
ب��ه علت افزایش قطر چاه ها در راس��تای تن��ش کمینه در طی
پدی��ده ریختگی ها و با تحلیل نتایج بهدس��ت آمده از محاس��به
 به احتمال زیاد،جهات تنش های کمینه در میدان مورد مطالعه
 وN140  در راستای آزیموت های18 این افزایش قطر در چاه
. رخ دادهاستN320
جهت عبور از محدوده ریزش یافته مورد نظر که در عمل با یک بازه
 موارد زیر پیشنهاد،ملتهب و مستعد ریختگی مداوم مواجه هستیم
 و درگیری18 تا حد امکان از زدودن دیواره چاه رو به عقب:می شوند

پانویس 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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