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ارزيابي بهتر نواحي توليدي در ميدان گازي خانگيران با استفاده از مقايسه نمودار قطرسنج 1و
اشعه گاماي طبيعي سنگ 2برداشت شده در حين حفاري و پس از بهرهبرداري از چاه
حامد قربانپور يامي* ،ايمان فرزاد ،حسین هنرمند ،شرکت نفت و گاز شرق   

چکیده

نتايج مطالعه بر روي چاههاي ميدان گازي خانگيران نش��ان ميدهد در فواصل مخزني سازند شوريجه و
مزدوران در اثر خروج س��يال گازي و آب هم��راه آن ،به مرور نمكهاي محلول در آب ،عناصر راديواكتيو و
س��اير ذرات معلق بر روي ديواره چاه رس��وب كرده 3و سبب كاهش قطر ديواره چاه و افزايش ميزان نمودار
گاماي طبيعي سنگ ميگردند .لذا ميتوان با مقايسه نمودار قطرسنج و اشعه گاماي طبيعي سنگ برداشت
ش��ده در حين حفاري چاه كه بههمراه نمودارهاي كامل ارزيابي مخزن 4برداش��ت ميگردد ،با نمودارهاي
مع��ادل خ��ود كه پس از بهرهبرداري از چاه معموالً با نمودارهاي توليد چاه 5برداش��ت ميش��وند ،زونهاي
توليدي كنوني و گذش��ته و زونهاي آبي ش��ده چاه را بهتر شناسايي نمود .البته تمامي زونهاي توليدي با
توجه به زمان شروع بهرهبرداري از چاه و ميزان آب همراه با گاز ،لزوماً داراي اين دو خصوصيت نميباشند،
اما اگر در فاصلهاي از چاه ،ميزان نمودار گاما باالتر رفته و يا قطر ديواره چاه كاهش يافته باشد(بهشرط اينكه
اين كاهش قطر ناشي از تورم یا حرکت زونهاي شيلي و تبخیری نبوده باشد) ،قطعاً نشاندهنده مشاركت
آن زون در توليد كنوني يا گذشته چاه است.
مقدمه

بهمنظور تعيين ميزان تخلخل ،اش��باع آب و سنگشناس��ي مخزن در تمامي
چاههايي كه جهت اكتشاف و يا توليد نفت و گاز حفاري ميشوند ،نمودارهاي
ارزيابي كامل مخزن ( )Full setبرداش��ت ميگردد .سپس چاه بهصورت حفره
باز 6يا حفره بس��ته 7تكميل و در م��دار توليد قرار ميگيرد .در چاههاي حفره
بس��ته كه توس��ط لولههاي جداري 8يا لولههاي آس��تري 9پوش��انده ميشود،
10
فواصل مفيد بر اس��اس نمودارهاي Full setشناس��ايي شده و مشبككاري
ميشوند .در چاههاي حفره باز كل حفره در مدار توليد قرار ميگيرد .با كمك
نموداره��اي  Full setميتوان فواصل متخلخل را مش��خص ك��رد و تا حدود
زيادي تخلخلهاي مفيد را از غير مفيد تشخيص داد ،اما نميتوان بهطور قطع
و يقين مش��خص كرد چه زونهايي و با چه كميتي در توليد چاه مش��اركت
خواهند داشت .براي اين منظور پس از گذشت مدتزماني از بهرهبرداري چاه،
بهمنظور شناسايي درصد مشاركت زونها در توليد ،بررسي دما و فشار مخزن،
جريانهاي بيناليهاي11و نيز شناس��ايي زونهاي آبي ،ابزارهاي نمودارگيري
تولي��د ( )PLTبرداش��ت ميگردد .دو نمودار مهم كه هميش��ه هم��راه با ابزار
12
 PLTدر چاه برداش��ت ميگردد ،نمودار قطرس��نج و اش��عه گاماي طبيعي
س��نگ ميباشد .از آنجاييكه اين دو نمودار در زمان حفاري چاه نيز برداشت
ميش��وند ،مقايس��ه آنها با هم ميتواند كمك ش��اياني به تشخيص تغييرات
حاصل��ه پس از بهرهبرداري از چاه و تش��خيص بهت��ر زونهاي مخزني نمايد.
نتايج اين مطالعه نش��ان ميدهد پس از ش��روع بهرهبرداري از چاه ،دو نمودار
فوق ميتوانند نسبت به زمان حفاري ،دچار تغيير گردند بهطوريكه در برخي
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واژگان کلید ی:
نمودارهاي كامل ارزيابي مخازن ،نمودارهاي
توليد ،نمودار گاما ،نمودار قطرسنج ،رسوبات
ديواه چاه ،پس از توليد چاه

زونهاي توليدي قطر چاه كاهش و نمودار گاما افزايش مييابد.
 -1میدان و سازند مورد مطالعه

بهمنظ��ور انجام اين تحقيق ،چاههاي ميدان گازي خانگيران(ش��كل )1كه در
س��ازند مزدوران تكميل شدهاند و برخي از چاههاي توليدي از سازند شوريجه
انتخاب شدند .سازند مزدوران سازندي كربناته با سن ژوراسيك فوقاني بوده و
در ميدان خانگيران حاوي گاز خشك 13ترش است كه بيش از  90درصد گاز
موجود در آن از نوع متان ميباشد .دومين سازند توليدي اين ميدان شوريجه
اس��ت .سازند شوريجه به سن زمينشناس��ي كرتاسه زيرين سازندي آواري و
حاوي گاز شيرين و مقادیری میعانات گازی 14است .سازند شوريجه بهترتيب
از قسمت پايين به باال داراي دو افق تولیدی ماسه سنگي Bو Dميباشد .اکثر
چاهه��ای تولیدی از بخش  Dباالتر از س��طح تم��اس آب و گاز قرار دارند لذا
تولید آب س��ازندي 15از این زون گزارش نشده است .اما در برخی از چاههای
بخش  Bآب س��ازندی بههمراه گاز تولید میگردد .عالوهبر این ،بخشی از آب
تولیدی از زونهای  Bو Dاین س��ازند ناش��ی از آب اشباع 16و مقدار ناچیزی
آب همزاد 17است.
 -2بحث  و روش مطالعه

پ��س از اتمام حف��اري يك چاه ،بهمنظور ارزيابي كيفيت مخزني يك س��ازند
زمين شناسي ،نمودارهاي پتروفيزيكي مختلفي در آن برداشت ميگردد .اين
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نمودارها مبناي تشخيص فواصل مخزني و كيفيت مخزن ميباشند .بر اساس
نموداره��اي معمولي پتروفيزيكي 18ميتوان تخلخل كل و مفيد ،اش��باع آب
كل و مفيد و سنگشناس��ي س��ازند مورد مطالعه را تعيين نمود اما نميتوان
م��وارد مهمي مانند اندازه تخلخل ،تراوايي ،نوع و اندازه شكس��تگيها ،درصد
دقيق عناصر و س��اختارهاي رسوبي را تشخيص داد .براي اين منظور ميتوان
از ابزارهاي ويژه نمودارگيري19همچون نمودارهاي تشديد مغناطيس هستهاي
ب��ا نامهاي تجاري 20MRILو 21CMRنمودارهاي صوتي دوقطبي مانند،22DSI
27
 23WSTTو  ،24 XMACنمودارهاي تصويري مانند  26UBI 25 FMIو EMI
و نمودار طيفسنجي عنصري  28ECSبهره جست .در نهايت با كمك همه اين
الگها ميتوان فواصل مخزني را با دقت بيش��تري شناسايي نمود .اما چيزي
ك��ه همچنان مبهم باق��ي ميماند ،تعيين كميت ميزان مش��اركت هر بخش
مخزن در توليد اس��ت .بهعنوان مثال بر اس��اس نمودارهاي فوق ،ما تشخيص
خواهي��م داد در يك حدفاصل خاص ،جنس س��نگ دولومي��ت آهكي با 30
درصد اشباع آب 70،درصد اشباع گاز و 10درصد تخلخل مفيد ميباشد .اما با
اطمين��ان كامل نميتوانيم بگوييم آيا در نهايت پس از تكميل و جريان دادن
چاه ،اين زون دولوميتي در توليد مشاركت خواهد كرد يا خير ،چه سهمي از
تولي��د چاه را در بر ميگيرد و چ��ه حجمي از آب بههمراه هيدروكربور از اين
زون خارج ميگردد .براي دانس��تن اين مه��م پس از تكميل چاه ،نمودارهاي

توليد در چاه برداشت ميگردد.
همانط��ور كه ميدانيم رفت��ار توليدي هر چاه تابع عوامل مختلفي ميباش��د
ك��ه از جمله ميتوان به حفره باز يا بس��ته بودن چاه ،كيفيت مش��بك كاري
در چاههاي حفره بس��ته ،زاويه چاه ،قطر حفره توليدي ،دما و فش��ار س��ازند،
ترش��وندگي ،آس��يبديدگي احتمالي س��ازند بر اثر ورود گل حفاري ،ميزان
تخلخ��ل و تراواي��ي ،نوع تخلخل و مقدار آن ،درجه اش��باع آب ،وجود يا عدم
وجود شكستگي باز ،جنس سنگ ،نوع رس ،نحوه ارتباط فضاهاي متخلخل به
هم (مس��ير جريان) ،نحوه سيمانبندي بيندانههاي سنگ و درنهايت ،ميزان
تفاوت فش��ار اليههاي مخزني يك سازند اش��اره نمود .اختالف فشار اليههاي
توليدي بعضاً باعث ميش��ود بخش��ي از توليد بهجاي خروج از دهانه چاه ،از
زونهاي پرفش��ار وارد زون كمفشار مجاور خود شود .لذا پس از تكميل چاه،
بهمنظور بررس��ي رفتار واقعي توليد ،در بازهه��اي زماني متناوب ،نمودارهاي
توليد در چاه برداشت ميگردد.
هدف اصلي از برداشت نمودارهاي توليد ،تعيين دقيق فواصل مشاركتكننده
در توليد ،درصد مش��اركت هر زون در توليد ،ميزان آب توليدي از هر زون و
همچنين ،بررسي شرايط فشار و دماي چاه و تشخيص جريانهاي بيناليهاي
احتمالي در چاه ميباش��د .ابزار  PLTش��امل حسگر ثبت دما و فشار ،پروانه
30
چرخنده يا اسپينر  29كه شدت و جهت جريان را ثبت ميكند ،نمودار CCL
كه نقاط اتصال لولههاي جداري را مشخص ميكند ،نمودار قطر سنج يا كاليپر
كه با ثبت تغييرات قطر ديواره چاه تصحيحات الزم در محاس��به دبي جريان
را اعمال ميكند و نمودار گاما كه بهمنظور همعمقس��ازي برداشت ميگردد،
می باشد .عالوه بر اينها بعضاً تجهيزات ديگري مانند  31HPT-SNLكه صداي
جريان را رصد ميكند بههمراه  PLTبرداش��ت ميگردد كه در اينگونه موارد،
به اصالح به كل تجهيزات Super PLTگفته ميشود .از مجموع موارد فوق دو
نمودار گاما و كاليپر مورد بحث اصلي اين مقاله ميباشند.
 -1-2نمودار قطرسنج()Caliper

 1موقعيت ميدان گازي خانگيران در شمالشرق ايران

نمودار قطرس��نج ي��ا كاليپر بهمنظور بررس��ي وضعيت ديواره چاه برداش��ت
ميگردد .همانطور كه ميدانيم در هنگام حفاري چاه ،ممكن است ديواره چاه
در برخي زونهاي ش��يلي شسته شود يا ريزش نمايد ،در زونهاي شكستگي
ريزش كند ،در زونهاي تبخيري بس��ته شود و در زونهاي شيلي آبدوست
تورم يابد .همچنين در زونهاي تراوا و متخلخل ،گل حفاري ممكن است وارد
مخزن شده و ذرات جامد موجود درگل كه به آن سلهگل يا مادكيك 32گفته
ميش��ود بر روي ديواره چاه رسوب نمايد .لذا بهمنظور بررسي كيفيت و قطر
ديواره چاه ،ابزار كاليپر بهتنهايي يا همراه با ساير ابزارهاي نمودارگيري مانند
 full setو PLTبه درون چاه رانده ميشود.
كارب��رد اصلي كاليپ��ر ا ِعمال تصحيح��ات محيطي الزم ب��ر روي نمودارهاي
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پتروفيزيك��ي و نمودارهاي توليد و پس از آن ،مطالع��ات ژئومكانيك ،برآورد
حجم سيمان موردنياز در پشت لولههاي جداري و آستري ،آناليز آنيزوتروپي
ابزارهاي دايپل س��ونيك و بررسي ميزان خوردگي لولههاي جداري میباشد.
ابزاره��اي كاليپر با توجه به كاربرد آن و ش��رايط حف��ره چاه به انواع مختلفي
تقسيمبندي ميشوند و با توجه به هدف عملیات از نوع يك بازويي يا چندين
بازويي آن استفاده ميگردد.
ِ
در هنگام نمودارگيري توليد ( )PLTكه مورد بحث اين مقاله اس��ت ،نمودار
كاليپر بهمنظور تصحيح اثر قطر چاه در محاس��بات توليد به درون چاه رانده
ميشود .همانطور كه ميدانيم گشادشدگي يا تنگشدگي ديواره چاه بر روي
قرائ��ت نمودارهاي توليد از جمل��ه نمودار چگالي و اس��پينر تاثير ميگذارد.
كارب��رد مه��م ديگر اين نمودار كه در اين مقاله به آن پرداخته ش��ده اس��ت،
تشخيص زونهاي توليدي است .همانطور كه اشاره شد ،پس از پايان حفاري
چاه ،نمودار كاليپر همراه با نمودارهاي فولسويت به جهت اعمال تصحيح اثر
قطر چاه بر روي الگهای پتروفیزیکی برداشت ميگردد و پس از بهرهبرداري
از چاه نيز نمودار كاليپر همراه با نمودارهاي توليد بهمنظور كمك به هممركز
نگه داشتن ابزار نمودارگيري و اعمال تصحيحات الزم در محاسبه توليد چاه،
برداش��ت ميشود .مقايس��ه دو نمودار كاليپر برداشت شده در دو حالت فوق
در چاههاي میدان خانگيران نش��ان ميدهد كه در برخي از زونهاي توليدي
بهدليل رس��وب م��واد جامد همراه س��يال توليدي ،قطر دي��واره چاه كاهش
ميياب��د و اي��ن كاهش قطر ميتواند ش��اخصه مهميدر تش��خيص زونهاي
توليدي باش��د .همچنين در هنگام حفاري چاه ممكن اس��ت گلگمش��دگي
ش��ديدي در زونهاي توليدي اتفاق بيافتد كه پس از توليد از چاه ،مواد گل
حفاري و مواد استفاده شده جهت کنترل هرزروی از آن قسمت خارج شده و

س��بب كاهش قطر ديواره چاه ميگردد .مثال شاخص اين پديده در شكل2-
نمايش داده شده است(چاه.)71
در هنگام حفاري چاه  ،71گلگمش��دگي ش��دیدی(حدود 450بشكه) طي
س��ه روز در حد فاصل زردرنگ شكل 2-داش��تهايم(گزارش حفاري چاه) .بر
اس��اس نمودار کالیپر که پس از  5ماه توليد از چاه برداشت شده ،دیواره چاه
تا  3اينچ كاهش قطر يافته اس��ت .نمودار چگالي فولس��ويت نشاندهنده دو
شكس��تگي در اين مكان اس��ت و نمودارهاي توليد نشاندهنده مشاركت 25
درصدي اين زون در توليد ميباش��ند .ش��ايان ذكر اس��ت لزوم��اً در هر زون
تولي��دي ،كاهش قطر ديواره چاه اتفاق نميافتد بلكه كاهش قطر تابع عوامل
مختلفي مانند ميزان مواد جامد يا محلول همراه با س��يال خروجي از ديواره
چ��اه ،حجم آب توليدي كه حلكننده و حملكننده اصلي رس��وبات اس��ت،
جنس رس��وبات و ش��رايط دما ،فشار و  PHس��يال ميباش��د[ .]2اما اگر در
حد فاصلي قطر ديواره چاه كاهش يافته باشد ،بهشرطي كه كاهش قطر ناشي
از تورم ش��يلهاي آبدوست و حركت خميري كانيهاي تبخيري نظير نمك
در ديواره چاه نبوده باشد ،حتماً آن بخش از مخزن در حال حاضر يا درگذشته
در توليد مش��اركت داشته است .از آنجاييكه اين رسوبات ممكن است سبب
مسدودسازي بخشي از فضاي متخلخل سنگ مخزن گردد ،پيشنهاد ميشود
در بازههاي زماني متناوب ،چاهها با اسيدكاري تميزسازي گردند.
در ش��كل 3-تصوی��ری از نمودارهاي توليد و پتروفيزيك��ي چاه ( )39نمايش
داده ش��ده است .در اين ش��كل ميزان كاهش قطر ديواره چاه پس از توليد بر
اس��اس نمودار كاليپر ابزار  PLTبا رنگ زرد نش��ان داده شده است .همانطور
كه مشاهده ميگردد دقيقاً در مقابل زونهاي مذكور نمودار گاماي ابزار PLT
اختالف فاحش��ي با نمودار گاماي برداشت شده در زمان حفاري چاه دارد كه

 2چ��اه ( )71ک��ه  5م��اه پ��س از تولید از چ��اه در آن نمودار  PLTگرفته ش��ده و
گلگمشدگي شدید نیز داشته است
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نش��اندهنده راديواكتيو بودن مواد جامد رسوب داده شده بر روي ديواره چاه
اس��ت .شايان ذكر اس��ت زون پتروفيزيكي ش��ماره  5قب ًال در توليد مشاركت
داش��ته ولي اكنون آبي ش��ده اس��ت .در حال حاضر عمده تولي��د این چاه از
قس��مت فوقاني زون 4ميباش��د .بخشهاي اصلي توليدي زون  5ش��امل سه
قس��مت با پیک باالی گاما میباش��د .نمودارهاي فول سويت ،متخلخل بودن
اين سه قسمت را تأييد ميكند.
در ش��کل 4-مث��ال دیگری از تش��خیص زونهای تولیدی بر اس��اس نمودار
قطرس��نج در س��ازند مزدوران چاه 40خانگیران نمایش داده ش��ده است .در
ای��ن چاه پس از ق��رار دادن لولههای جداری  9/625اینچ در ابتدای س��ازند
مزدوران و حفاری این سازند با مته  8/5اینچ تا عمق نهایی ،به دالیل عملیاتی
جداری 7اینچ نیز بر روی جداری  9/625اینچ رانده میش��ود .بهمنظور راندن
جداری  7اینچ ،حفره مزدوران با مگنس��ت پُر ش��ده و س��پس پشت آستری
 7اینچ س��یمان میگردد .در انتها مگنس��ت درون چاه با مته  5/875اینچی
تمیزسازی و چاه بهصورت حفره باز تکمیل میگردد .نتایج سه نمودار کالیپر
برداشت شده با ابزار  PLTدر سالهای  2009،2004و 2011که حداقل پس
از گذش��ت  10س��ال از تولید چاه برداشت شده اس��ت نشان میدهد كه اوالً
در زونهای فاقد تخلخل ،مگنس��ت به دیواره چاه نمیچسبد و با تمیزسازی
صورت گرفته توسط مته  5/875اینچ ،مگنست کنده شده و چاه به قطر اصلی
خود یعنی  8/5اینچ برمیگردد(اکثر فواصل زون 3و 4در ش��کل .)4-ثانیاً در
فواصل متخلخل(قسمت زیرین زون  )5و فواصل ریزشی(قسمت فوقانی زون
 )2مگنست کام ًال به دیواره چسبیده و قطر چاه کم میگردد .مثالی که برای

علت این رویداد میتوان به آن اش��اره کرد ،نحوه نصب سنگنمای ساختمان
میباشد ،بهطوریکه اگر پشت سنگهای نمای ساختمان بهصورت مصنوعی
ش��یار و تخلخل ایجاد نکنیم ،س��یمان خوب به آن نمیچسبد و بعد از مدتی
س��نگها ریزش میکند .ثالث��اً در فواصل متخلخل چناچه تراوایی مناس��بی
وجود داش��ته باشد ،فشار ناشی از تولید گاز سبب کنده شدن مگنست دیواره
چاه ش��ده و چاه به قطر اولی��ه خود یعنی  8/5اینچ برمیگ��رد .همانطور که
در ش��کل 4-مشاهده میشود ،مقایس��ه نمودار کالیپر برداشت شده در سال
 2004با  2009و 2011نش��ان میدهد مگنس��ت بخشه��ای متخلخل زون
 5ریزش کرده و بهجای آن ،در قس��متهای تراوای این زون ،رسوبات حاوی
مواد رادیواکتیو ایجاد ش��ده اس��ت .اختالف نمودار گامای (PLTنمودار قرمز
رنگ) با نمودار گامای برداش��ت شده در زمان حفاری چاه(نمودار سیاه رنگ)
نشاندهنده رسوب مواد رادیواکتیو در این فواصل میباشد.
در ای��ن می��دان بهجز یک چاه ،تمامي چاههاي توليدي از س��ازند ش��وريجه
بهصورت حفره بس��ته تكميل شدهاند و چاههاي توليدي از مزدوران بهصورت
حفره باز و حفره بس��ته ميباش��ند .از آنجائيكه در بسیاری از چاههاي حفره
بستهي اين ميدان نمودار كاليپر برداشت نشده است ،بررسي رسوب احتمالي
در لولههاي جداري ممكن نش��د .بهعنوان مثال از مجموع 9چاه ش��وريجهاي
كه در آن  PLTبرداش��ت ش��ده اس��ت ،تنها در چاه(50توليد ازشوريجه  )Bو
چاه(54تولي��د از ش��وريجه  )Dنمودار كاليپر رانده ش��ده ك��ه آن هم پس از
رس��يدن ابزار به باالترين زون مش��بك كاري ،ابزار كاليپ��ر گير كرده و PLT
وارد بخش مخزنی نش��ده اس��ت .در اين دو چاه از ابزار نمودارگيري ش��ركت
ش��لمبرژر استفاده شده است .كاليپر اين ش��ركت بر روي اسپينر قرار دارد و
بخش جدا نش��دني از ابزار  PLTاس��ت .اما در بیشتر ابزارهای  PLTمتعلق به
سایر ش��ركتهاي نمودارگيري فعال در ايران ،کالیپر بر روي بدنه ابزار نصب
میشود و قابل جداسازی است؛ مانند ابزارهای  PLTساخت شرکت ساندکس.
لذا در بس��ياري از چاههاي حفره بس��ته میدان خانگیران كه از ابزارهاي ساير
ش��ركتها استفاده شده است ،معموالً كاليپر بهدليل احتمال گير ،بر روی PLT
بسته نشده است.
 -1-1-2تشخيص نوع رسوبات

 4پالت تلفيق دادههاي  PLTبا نمودارهاي  Full setدر چاه ()40

همه اين روسوبات الزاماً راديواكتيو نيستند و شامل انواع كربناتها ،سولفاتها،
رسها و نمكها ميگردند[ .]3پيش��نهاد ميگردد از رسوبات درونچاهي در
فواصل��ي كه نمودار گاميتوليد افزايش يافته ،نمونه تهيه تا تركيبات عنصري
و ايزوتوپه��اي عناصر راديواكتيو آن شناس��ايي گ��ردد .از آنجاييكه در اين
مطالعه دسترس��ي به رس��وبات درونچاهي مقدور نش��د ،بهمنظ��ور دريافت
حداقل اطالعات ،از رس��وبات تشكيل شده در درون تأسيسات سطحي ميدان
خانگيران نمونه تهيه گرديد و نمونهها توس��ط ابزار  XRFواحد بازرس��ي فني
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م��ورد آناليز عنصري قرار گرفتند(جدول .)1ابزار  XRFمورد اس��تفاده از نوع
تفنگي قابل حمل بوده (المپيوس مدل )344و بيش��تر براي تشخيص عناصر
فلزي كاربرد دارد[ .]4توس��ط اين ابزار ميتوان عناصر س��نگينتر از منيزيم
و س��بكتر از اورانيوم را شناسايي كرد[ .]4رس��وبات مورد آزمايش بهترتيب
فاصله گرفتن از منشاء توليد گاز ،شامل رسوبات درون رشته تكميلي حفاري
چاه  ،36خط لوله گودال س��وخت چاه ،40آكوموالتور مركز جمعآوري غربي
ميدان(ش��ماره  )Dو مركز اندازهگيري گاز ( 33)CMFميباش��ند .در شكل5-
تصويري از رس��وبات ايجاد ش��ده در خط لوله گودال سوخت چاه شماره 40
خانگيران كه از رده خارج شده نمايش داده شده است.
نح��وه كاركرد ابزار XRFاينگونه اس��ت ك��ه پرتو ايكس با ان��رژي خاص به
ماده تابانده ميش��ود .در اثر اين تابش يك الكترون از مدارهاي الكتروني كه
بهترتيب دور ش��دن از هس��ته اتم N ، M، L، Kو  Oنام دارد جدا و به خارج از
اتم انتقال مييابد كه در نتيجه يك تهيجا ايجاد ميشود .مثال از اليه  Kجدا
ميشود .در اين حالت يك الكترون از اليه با انرژي كمتر مانند  Lيا  Mتمايل
خواهد داشت اين تهيجا را پر نمايد .اگر پرش الكترون از اليه  Mبه  Kباشد،
در اينص��ورت پرتو ايك��س حاصله را  Kβنامند ( βنمايش پرشهاي يك در
ميان اس��ت) ،ولي اگر پرش الكترون از اليه  Lبه  Kباش��د در اينصورت پرتو
ايك��س حاصله را  Kάنامند[ .]5اين عمل پرش آنقدر ادامه خواهد داش��ت تا
الكتروني از خارج از فضاي اتم گيراندازي و يا احتماالً اتم بهصورت يون مثبت
باق��ي بماند .با هر يك از پرشهاي فوق ،يك فوت��ون ايكس كه به آن ايكس
مش��خصه گويند ،توليد و ان��رژي آن برابر با اختالف ان��رژي دو اليه الكترون
دهنده و الكترون گيرنده ميباشد[ .]5طيف ايكس مشخصه توليد شده از هر
عنصر ،خاص آن عنصر بوده و انرژي مشخصي دارد .در نتيجه ،عناصر موجود
در ماده و فراواني آنها مشخص ميگردد[( ]6شكل.)6-
رسوبات مورد آزمايش ناشي از فرايند توليد گاز ترش از سازند مزدوران بوده
و بر اساس نتايج جدول 1-عمده آنها شامل گوگرد و آلياژهاي فلزي ميباشند
كه در اثر فرايند خوردگي ايجاد شده است .اين رسوبات تفاوت بسيار زيادي با
رسوبات ايجاد شده در ناحيه توليدي ديواره چاه دارند .همانطور كه در شكل3-
مشاهده ميگردد ،عمده رسوبات راديواكتيو در مقابل زونهاي توليدي ايجاد
ش��دهاند .در س��اير زونهاي حفره باز چاه مانند زون 3هيچگونه رسوبي ديده
نميشود و نمودار گاماي توليد نيز افزوده نشده است .لذا شايد بتوان اينگونه
نتيجه گرفت كه اكثر رسوبات راديواكتيو در هنگام خروج سيال از ديواره چاه
در اطراف محل خروج رسوب مينمايند و مقدار كمي نيز بهصورت محلول تا
سطح زمين رسيده و در لولهها رسوب ميكند .سپس در اثر گذر زمان به مرور
غلظت آنها افزايش مييابد .برخي از مواد راديواكتيو ديده ش��ده در تاسيسات
س��طحي نيز ميتواند ناش��ي از كنده شدن رس��وبات درونچاهي و انتقال به
س��طح باشد .همانطور كه در جدول 1-مشاهده ميگردد ،اكثر عناصر رسوبي
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مورد آزمايش در اثر خوردگي لولههاي درونچاهي ايجاد شدهاند ،اما مشاهده
برخي عناصر مانند س��رب ميتواند مويد وجود عناصر راديواكتيو باشد چراكه
س��رب عنصر مورد استفاده در تأسيسات س��رچاهي نيست و از طرفي مطابق
ش��كل 9-در اثر واپاشي عناصر راديواكتيو همچون اورانيوم و توريم در نهايت
سرب پايدار بهوجود ميآيد .عنصر زيركونيم نيز عالوهبر استفاده بهصورت آلياژ
ضدخوردگي ،در طبيعت عمدتاً بهصورت كاني زيركون ( )ZrSio4در شيلها و
ماس��هها يافت ميشود .اين كاني داراي ادخالهاي راديواكتيو و حاوي عناصر
توريوم و اورانيوم ميباش��د[ ]7و ممكن است در زون 1و 2مزدوران كه داراي
ش��يل و ماسه ميباشند ،يافت گردد[ .]8ش��ايان ذكر است ابزار  XRFداراي
محدوديتهايي در شناسايي عناصر سبك و راديواكتيو ميباشد .بهعنوان مثال
پرتوهاي گاماي ساتع شده از عناصر راديواكتيو ميتواند توليد ايكس مشخصه

 5تصويري از رسوبات ايجاد شده در درون لوله منتهي به گودال سوخت چاه 40

 6تصوير دستگاه XRFقابل حمل و نحوه كاركرد و انرژي پرتو ايكس ساتع شده از عناصر
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كند و س��بب تداخل انرژي دريافتي در ابزار  XRFگردد .لذا براي تش��خيص
دقيق عناصر بهخصوص عناصر راديواكتيو اوالً الزم اس��ت رس��وبات از فواصل
تولي��دي درونچاهي تهيه و ثانياً توس��ط ابزارهاي دقيقت��ري همچون آناليز
34 ICP MASSيا  35 ICP OESمطالعه گردند.
 -2-2نمودار اشعه گاما ()Gamma ray

در س��ازندهاي رس��وبي س��ه ايزوتوپ ناپايدار عناصر توريم پتاسيم و اورانيوم
عامل اصلي توليد اشعه گاماي طبيعي سنگ ميباشند كه توسط گيرندههاي
ابزارهاي نمودارگيري گاما ثبت ميگردد (ش��كل .)7-ساير عناصر راديواكتيو
در رس��وبات بس��يار محدود هستند و س��طح انرژي آنها در حد كيلو الكترون
ولت ( )Kevاست .در صورتيكه سطح انرژي سه عنصر فوق در محدوده مگا
الكترون ولت ( )Mevميباش��د .اين س��ه ايزوتوپ شامل توريم ( )Th232با
درص��د وجود  99/88درص��د در طبيعت و نيمهعمر ح��دود  14/05ميليارد
سال ،پتاسيم ( )K40با درصد وجود  0/012درصد و نيمهعمر حدود 1/248
ميليارد س��ال كه تنها ايزوتوپ ناپايدار اين عنصر اس��ت و اورانيوم ()U238
با درصد وجود  99/27درصد و نيمهعمر  4/468ميليارد س��ال ميباشند[.]9
ش��ايان ذكر اس��ت عددهاي كنار هر عنصر معرف عدد جرمي يا جرم اتمي به
مفهوم مجموع پروتونها و نوترونهاي آن عنصر است .با توجه به قابليت ابزار
گاما ،نمودارهاي گاما بهصورت مجموع تشش��ع س��ه عنصر فوق مانند نمودار
 SGRو  GRي��ا به تفكيك هر عنصر و نيز بهصورت مجموع دو عنصر توريم و
پتاسيم مانند نمودار CGRثبت ميشوند .در بين عناصر فوق ،دو عنصر توريم
و پتاسيم جزو س��اختار سنگها بهخصوص در شيلها و ماسهسنگها بوده و
عنصر اورانيوم عالوهبر وجود در ساختار اتمي كانيها بهصورت محلول در آب
فرار اس��ت .اورانيوم همچنين در دولوميت
س��ازندي نيز وجود دارد و بس��يار ّ
36
منشاء[ ]10نيز به

ثانويه(دياژنزي) ،ناپيوس��تگي رسوبي و مواد آلي س��نگ
وفور ديده ميشود .لذا ميتواند شاخص خوبي براي تشخيص اين موارد باشد.
همانطور كه در شكل( )7مشاهده ميشود پتاسيم 40تنها ايزوتوپ ناپايدار اين
عنصر بوده و پيك اصلي فراوان ترين انرژي در واپاشي ايزوتوپ پتاسيم 40برابر

با  1.46Mevميباش��د .اورانيوم چندين ايزوتوپ ناپايدار دارد كه فراوان ترين
آن اوارنيوم  238است .در اثر واپاشي آن يك زنجيره ايزوتوپي ايجاد ميگردد
ك��ه اولين آن ايزوت��وپ ناپايدار توريوم  234و آخرين آن س��رب پايدار 206
است(شكل .)8-فراوانترين پيك انرژي سري واپاشي اورانيوم  238مربوط به
واپاشي بيسموت  214با انرژي  1.76Mevميباشد كه در نمودارگيري معرف
اورانيوم است .توريوم  232نيز در نهايت به سرب پايدار  208تبديل ميشود.
در سري واپاشي توريم  ،232تاليم  208با انرژي 2.62Mevفراوانترين پيك
انرژي و معرف توريوم است.
از آنجاييكه نمودار گاما خواص ذاتي سنگها را ثبت مينمايد و تابع تخلخل
نيست ،كاربرد عمومي اين نمودار در صنعت نفت و نمودارگيري ،همعمقسازي
بي��ن نمودارها و همعمقس��ازي بين مغ��زه و نمودارها ميباش��د .لذا نمودار
گام��اي معمولي يا مجم��وع ،بههمراه تمامي ابزاره��اي نمودارگيري بهمنظور
همعمقس��ازي بين نمودارهاي برداشت ش��ده در زمانهاي مختلف برداشت
ميگردد .كاربرد تخصصي اين نمودار كمك به مطالعات زمينشناس��ي است.
از ابزارهاي گاماي اس��پكترال كه به تفكيك طيف گاماي هر س��ه عنصر فوق
را ثبت ميكنند ،ميتوان جهت تش��خيص نوع كاني رسي ،تشخيص زونهاي
ناپيوستگي ،تشخيص زونهاي غني از مواد آلي در سنگهاي منشاء ،زونهاي
دولوميت��ي ،رصد تغييرات بين زونهاي چاههاي مختلف يك ميدان از جمله
تغيير رخس��اره ،تغييرات ضخامت ،گسل خوردگي ،تش��خيص سرسازندها و
بهطوركلي كمك به مطالعه حوضه رسوبي در يك ميدان استفاده نمود.
در ابزارهاي  PLTنمودار گاما صرفاً بهمنظور هم عمق سازي با نمودار مرجع
عمق��ي و هم عمق س��ازي بين مراح��ل مختلف راندن ابزار ،PLTبرداش��ت
ميگردد .نمودار برداشت شده از نوع گاماي معمولي ميباشد .در اين مطالعه
مشخص ش��د نمودار گاماي برداشت شده با ابزار PLTميتواند كاربرد بسيار
ارزش��مندتري ني��ز جهت شناس��ايي زونهاي توليدي و آبي داش��ته باش��د.
بدينص��ورت كه مواد راديواكتيو موجود در س��يال مخزن(بهخصوص موجود
در آب س��ازندي) ميتواند بر روي ديواره داخلي چ��اه و فضاي اطراف ديواره

ترتيب فاصله گرفتن از منشاء توليد گاز
 1آزمايش  XRFبر روي رسوبات تأسيسات سطحاالرضي ميدان خانگيران به
ِ
نمونه ها

درصد عناصر فلزي تشخيص داده شده توسط آزمايش XRF
Fe

S

Si

Zr

Ni

Mn

Ti

V

Mo

Pb

P

Cr

Al

چاه 36

23.66

72.52

1.92

1.90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

چاه 40-نمونه1

24.91

20.36

43.28

1.17

-

0.33

1.57

-

-

-

-

-

8.38

چاه 40-نمونه2

12.53

65.15

16.82

5.51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

آكوموالتور-Dنمونه1

97.75

-

-

-

-

0.66

0.78

0.42

0.03

0.37

-

-

-

آكوموالتور-Dنمونه2

63.71

31.96

3.20

-

-

0.35

0.26

0.15

-

-

0.12

-

-

هدر cmf

69.26

24.78

0.30

-

0.12

0.35

4.56

-

-

-

-

0.06

-
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رسوب نمايد .در اين حالت ميزان نمودار گاما برداشت شده پس از توليد چاه نم��ودار گاماي زمان توليد چاه (نمودار گامای س��بز رنگ) در حد فاصل زون
نس��بت به نمودار گاماي برداشت ش��ده زمان حفاري چاه افزايش محسوسي مش��بك كاري شماره  5نسبت به نمودار زمان حفاری چاه(نمودار گامای آبی
مينماي��د كه تابع حجم آب توليدي ،حج��م و نوع مواد راديواكتيو موجود در رنگ)افزايش يافته اس��ت .بر اس��اس نتايج نمودارهاي  PLTاين حدفاصل در
س��يال مخزن ،ميزان مش��اركت آن زون در توليد و مدتزمان بهرهبرداري از حال حاضر بهش��دت آبي شده و تنها از قسمت فوقاني آن گاز توليد ميشود.
ش��ايان ذكر است در اين چاه دو بار نمودار  PLTبرداشت شده است و نمودار
چاه ميباشد(شكل2،3،10و.)11
در بين س��ه ايزوتوپ فوق عنصر اورانيوم بس��يار فرار بوده و بهراحتي در آب گاماي توليد تنها هنگاميكه اين حدفاصل آبي شده ،افزايش يافته است .الزم
س��ازندي حل و جابهجا ميشود .تجربه كار بر روي چاههاي ميدان خانگيران به ذکر اس��ت در برخي از چاههاي حفره بسته مانند اين چاه بهدليل ترس از
نش��ان ميدهد در چاههايي كه حجم آب توليدي افزايش يافته است ،نمودار گيركردن ابزار نمودارگيري و امكان عدم عبور ابزار از پستانك نارونده37رشته
گاما نيز افزايش محسوس��ي مييابد .لذا شايد بتوان گفت اورانيوم موجود در تكميل��ي ،نم��ودار كاليپ��ر همراه ب��ا ابزارهاي  PLTبرداش��ت نميش��ود .لذا
آب س��ازندي و ايزوتوپهاي ناش��ي از واپاشي آن ،عامل اصلي افزايش نمودار تش��خیص رسوبگذاری در مقابل فاصله مشبككاري شماره  5مقدور نیست.
گاماي برداش��ت ش��ده پس از توليد چاه ميباش��د .اي��ن ايزوتوپها احتماالً بهطورکلی ش��اید بتوان گفت بهدليل سطح صيقلي لولههاي جداري ،احتمال
بهص��ورت نمكهاي راديواكتيو ب��ر روي ديواره داخلي چ��اه و فضاي اطراف رس��وبگذاری مواد بر روي آنها نس��بت به چاههاي حفره باز كمتر است ،ولي
ديواره رس��وب مينمايد .در شكل 8-مراحل واپاش��ي ايزوتوپ اورانيوم  238پس از ايجاد خوردگي ،رس��وبات تشكيل ميش��وند .در چاههاي حفره بسته،
نمايش داده ش��ده اس��ت .اين عنصر در طي واپاشي در نهايت به سرب پايدار رس��وبات راديواكتيو عمدتاً در فضاي پش��ت لولههاي جداري مش��بك شده
 206تبديل ميگردد.
عنصر دوم اصلي راديواكتيو رس��وبات ايزوتوپ پتاس��يم 40است .پتاسيم در
اثر واپاش��ي به كلس��يم  40و گاز بياثر آرگون 40كه ه��ر دو عناصري پايدار
ميباشند ،تبديل ميگردد .پتاسيم در ساختار كانيها وجود دارد ا ّما در سيال
مخ��زن وجود ندارد .لذا قاعدت��اً نميتواند عامل افزايش گاماي توليد باش��د.
عنصر مهم راديواكتيو س��وم در رس��وبات توريم اس��ت .ايزوتوپ توريوم 232
موجود در س��اختار كانيها نيز مطابق شكل 9-در اثر واپاشي نهايتاً دو عنصر
راديواكتيو راديوم و گاز رادون توليد مينمايد[ ]11كه در سيال مخزن تجمع
مييابند .رادون گازي فرار بوده و در فاز گاز مخزن تجمع مييابد(ش��كل.)9-
رادون چون جزو گروه گازهاي بي اثر اس��ت ،با عناصر ديگر واكنش نميدهد
ول��ي در اثر تبديل به عناصر ديگر مانند پلونيوم و س��رب رس��وب راديواكتيو
 7طيف اش��عه گاماي طبيعي س��اتع ش��ده در رسوبات زمينناش��ي از سه ايزوتوپ
تش��كيل ميده��د[ .]11راديوم در فاز مايع مخزن تجمع مييابد (ش��كل)9-
ناپايدار توريوم ،پتاسيم و اورانيوم(شلمبرژر)
و ميتواند خود يا عناصر منتج از آن در رس��وبات ديواره وجود داش��ته باشد.
لذا پيش��نهاد ميگردد براي اينكه مشخص ش��ود چه عناصري سبب افزايش
نم��ودار گاماي توليد ميش��وند ،اوالً در برخي از چاهه��ا بههمراه ابزار  PLTاز
ابزار گاماي اس��پكترال اس��تفاده گردد .ثانياً از رسوبات راديواكتيو ديواره چاه
نمونههاي��ي جه��ت آناليز ايزوتوپي تهي��ه گردد .بهعنوان مث��ال اگر در آناليز
ايزوتوپي مش��خص شود سرب تش��خيصي در آكوموالتور( Dجدول )1از نوع
 208اس��ت ،ميتوان گفت از توريوم  232منتج ش��ده ،ولي اگر س��رب 206
باشد ،از اورانيوم  238توليد گرديده است.
 -1-2-2تغييرات نمودار اشعه گاما در چاههاي با توليد آب سازندي

در شكل 10-مثالي از يك چاه حفره بسته ( )cased holeآورده شده است كه
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و اطراف فواصل مش��بک کاری ش��ده در ديواره داخلي چ��اه تجمع مييابند.
پيشنهاد ميگردد در چاههاي حفره بسته نیز همواره نمودار كاليپر رانده شود
تا عالوهبر اعمال تصحيحات الزم در محاسبه دبی توليد ،تغيير شكل احتمالي
لولهها و رسوب احتمالي مواد راديواكتيو بر روي بدنده لولهها رصد شود.
در ش��كل 11-مثالي از يك چاه حفره باز نمايش داده ش��ده است كه نمودار
گاماي توليد آن پس از آبي ش��دن ،بهشدت افزايش يافته است .همانطور كه
مش��اهده ميگردد ،بر اساس نتايج نمودار  PLTبرداشت شده در سال 1998
مي�لادي ،در حدود  94درصد تولي��د از زون  4انجام ميگردد .نمودار گاماي
برداش��ت شده در آن زمان افزايش چشمگيري را نشان نميدهد اما بر اساس
نمودار گاماي برداشت شده در سال  2017ميالدي پس از افزايش توليد آب
چاه ،نمودار گاما افزايش چشمگيري داشته است .شايان ذكر است ابزار PLT

 9مراحل واپاش��ي ايزوتوپ اورانيوم  238و توريم  232به ايزوتوپهاي ناپايدار
راديوم ،رادون و سرب پايدار

 10افزاي��ش نم��ودار گاماي توليد در چاه ( )21در حد فاصل زون مش��بككاري 5
بهدليل افزايش توليد آب

در اين س��ال دچار اشكال ش��د و تنها نمودار گاما برداشت گرديد .همچنين
همانطوركه در تصوير مش��اهده ميگردد ،در ابتداي زون4پتروفيزيكي كه بر
اس��اس نمودارهاي فول سويت بهطور متوسط  7درصد تخلخل داريم ،نمودار
گام��اي توليد(نمودار قرمز رنگ) اندكي افزايش يافته ولي در حدفاصل زیرین
ای��ن زون كه بهطور متوس��ط 15درصد تخلخل داريم ،نمودار گاما بهش��دت
افزاي��ش پيدا كرده اس��ت .لذا ميتوان نتيجه گرفت ك��ه نمودار گاماي توليد
ميتوان��د ش��اخص كيفي خوبي براي تش��خيص ميزان مش��اركت زونها در
توليد باش��د ،البته بهشرط اينكه درصد آب موجود در آنها متناسب هم باشد
چراكه آب س��يال اصلي حلکننده و حملكننده نمكهاي راديواكتيو ميدان
خانگيران ميباشد و افزايش گاما بسيار وابسته به حجم آب توليدي است.
 - 2-2-2تغييرات نمودار اشعه گاما در چاههاي فاقد آب سازندي

در چاهه��اي مزدوراني مي��دان خانگيران كه گاز توليدي خش��ك بوده و آب
س��ازندي در آن توليد نميش��ود ،نمودارگامايتوليد افزايش بسيار كمييافته
و حجم رس��وب ايجاد ش��ده در ديواره چاه ناچيز است؛ مانند چاههاي شماره
 52،41،53،34و .14در اينگون��ه چاهه��ا عام��ل اصلي انتقال رس��وب و مواد
راديواكتي��و احتمال��ي ،آب اش��باع( بخ��ار آب هم��راه گاز) و آب همزاد( آب
محبوس ش��ده در هنگام رس��وب گذاري) ميتواند باشد .ميزان حدودي آب
همزاد و اش��باع توليدي از سازند مزدوران ميدان خانگيران كمتر از دو درصد
كل توليد گاز است(گزارش داخلي شركت نفت).
همانطور كه اش��اره ش��د دومين مخ��زن گازي مهم ميدان خانگيران س��ازند
ش��وريجه اس��ت كه حاوي گاز ش��يرين ميباش��د .اين س��ازند داراي دو افق
ماسهسنگي توليدي  Bدر پايين و  Dدر باال ميباشد و تمامي چاههاي تكميلي
در شوريجه بهصورت حفره بسته ميباشند .گاز توليدي از بخش  Bدر برخي
از چاهها كه سطح تماس آب و گاز باال آمده است ،حاوي آب سازندي ميباشد
ام��ا در بخش  Dتمامي چاههاي ميدان باالتر از س��طح تماس قرار داش��ته و
فاقد آب س��ازندي هس��تند .تاكنون در  3چاه توليدي از مخزن ش��وريجه B
نمودار  PLTبرداشت شده است .از اين بين در چاه 1و 4كه فاقد آب سازندي
ميباش��ند ،نمودار گاماي توليد افزايش نيافته و در چاه  50كه توليد آب نيز
داريم ،نمودار  PLTبهدليل مش��كل عملياتي وارد مخزن نش��ده است .لذا در
خصوص افزايش گاماي توليد در چاههاي آب زده ش��وريجه  Bفع ًال نميتوان
اظهار نظر كرد .اما در بخش  Dس��ازند ش��وريجه كه فاقد آب س��ازندي بوده
و مقدار آب همزاد و اش��باع آن نيز بهمراتب كمتر از س��ازند مزدوران اس��ت،
نمودار گاماي توليد در برخي چاهها افزايش يافته است .از سال  1393هجري
شمسي تاكنون از بخش  Dبهعنوان مخزن ذخيرهسازي گاز استفاده ميگردد،
بدينصورت كه در ماههاي گرم س��ال در آن تزريق گاز و در ماههاي س��رد،
برداشت صورت ميپذيرد .در بين  6حلقه چاه توليدي شوريجه  Dكه نمودار
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 PLTدر آن برداشت شده است(چاه هاي 6،16،32،54،55و )66تنها در سه
حلقه چاه ،گاماي توليد افزايش يافته است .در اين سه چاه نمودار گاما پس
از عمليات تزريق گاز( 1393ه.ش) برداش��ت شده است .در شكل 12-مثالي
از افزايش نمودار گاما در يكي از چاههاي توليدي/تزريقي در سازند شوريجه
نمايش داده ش��ده است[ .]1همانطور كه مش��اهده ميگردد ،نمودار گاماي
تولي��د در زون Dچاه (د) با وجودي كه ميزان آب توليدي اين زون بس��يار
بخش مشبككاري شدهي شماره  2 ،1و 3افزايش يافته
ناچيز است ،در سه ِ
اس��ت .لذا ميتوان اين چنين نتيجه گرفت كه عالوهبر آب س��ازندي مقدار
كمي از ايزوتوپهاي ناپايدار ميتوانند همراه گاز توليدي يا تزريقي و بهطور
خ��اص همراه گاز ميعاني حمل و در اطراف ديواره چاه رس��وب داده ش��ود.
البته نوع رس��وبات راديواكتيو در سازند ش��وريجه و مزدوران نيز به احتمال
زياد با هم متفاوت اس��ت و تصور بر اين است كه منشاء راديواكتيو بخشD
مخزن ش��وريجه ،گاز رادون باشد[ .]1رادون در فاز گاز مخزن تجمع مييابد
و ب��ا توجه به نيمهعمر كوتاه ميتوان��د به عناصر راديواكتيو ديگري همچون
راديوم، ،پلونيم ،س��رب و بيس��موت تبديل [ ] 8و آنها توس��ط گاز ميعاني،
آب اش��باع و آب همزاد حمل و در ديواره چاه رس��وب گذاري گردند .شايان
ذكر اس��ت عمده گاز تزريقي به مخزن Dشوريجه ميدان خانگيران از كشور
تركمنس��تان تأمين ميش��ود و براس��اس برخي مطالعات ،ميزان گاز رادون
موجود در قسمتهاي غربي اين كشور باال ميباشد[ .]13[ ]12لذا پيشنهاد
ميگردد ميزان گاز رادون و س��اير عناصر راديواكتيو محتمل موجود در گاز
تزريقي بررسي گردد.

 11افزايش نمودار گاما در اثر افزايش توليد آب در زون توليدي چاه ()44

نتیجه گیری

-1در فواص��ل تولي��دي معموالً قطر دي��واره كاهش و نم��ودار گاماي توليد
افزايش مييابد.
-2هرچه قطر ديواره چاه بيشتر كاهش يافته باشد ،حجم توليد گاز و آب از
آن زون بيشتر است.
 -3افزايش نمودار گاماي توليد در س��ازند مزدوران رابطه مس��تقيم با حجم
توليد و بهخصوص حجم آب سازندي دارد.
-4افزايش نمودارگاماي توليد در بخش Dس��ازند ش��وريجه ميتواند بهدليل
وجود گاز رادون در اين س��ازند و رس��وب عناصر راديواكتيو مانند راديوم در
ديواره چاه باشد.
-5در بخش  Bس��ازند ش��وريجه با توجه به نمودارهاي  PLTبرداشت شده،
نمودار گاماي توليد افزايش نيافته است.
 -6در چاههايی که به دالیل عملیاتی با مگنس��ت پرد ش��ده و سپس با مته
سایز کوچکتر حفاری شدهاند ،فواصل غیرمخزنی فاقد بندش مکنست بوده
و قطر اصلی چاه دیده میش��ود ،اما در فواصل متخلخل و ریزشی ،مگنست
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بهخوب��ی به دیواره چس��بیده و قطر دیواره چاه ،قطر مته ب��هکار رفته جهت
تمیزسازی مگنست میباش��د .در فواصل تراوا نیز مگنستی که مابین فواصل
متخلخل قرار میگیرد ،در اثر فش��ار تولی��د گاز ریزش کرده و قطر چاه ،قطر
اولیه قبل از عملیات مگنستکاری میباشد.
 -7گاز ميعان��ي ،آب اش��باع و آب هم��زاد ،عامل مهم انتقال و رس��وب مواد
راديو اكتيو در بخش  Dسازند شوريجه ميباشد.
 -8اگ��ر درفاصلهاي نمودار گام��اي توليد افزايش يافته باش��د ولي در توليد
مشاركت نكند ،حتماً آن فاصله در گذشته توليدي بوده و اكنون آبزده شده
و يا فضاي متخلخل آن در اثر رسوب جامدات همراه گاز بسته شده است.
 -9نمودار قطرسنج و اشعه گاماي توليد تناسب بسيار خوبي با تخلخل مخزن
دارد و بهطور خاص با روند نمودار چگالي مطابقت مينمايد.
 -10با اس��تفاده از اب��زار XRFقابل حمل ميتوان عناصر س��نگينتر از منيزيم و
س��بكتر از اورانيوم موجود در رس��وبات سرچاهي را شناس��ايي نمود .اما پرتوي

گاماي ساتع شده از عناصر راديواكتيو ميتواند سبب بُروز خطاء در نتايج گردد.
-11جهت تش��خيص اينكه كدام عنصر راديواكتيو توريم ،پتاس��يم يا اورانيوم
مهمترين تأثير را در افزايش نمودارگاماي توليد داشته است ،پيشنهاد ميشود
در يكي از چاهها ،نمودار گاماي اسپكترال همراه با ابزار  PLTبرداشت شود.
 -12از رس��وبات راديواكتيو درونچاهي نمونه ،تهيه و توس��ط آزمايش ICP
 MASSيا  ICP OESآناليز عنصري گردند.
 -3هم��واره در چاهه��اي حفر بس��ته نيز هم��راه با ابزار  PLTنم��ودار كاليپر
برداش��ت شود چراكه رس��وب احتمالي مواد و كاهش قطر چاه ميتواند سبب
ايجاد خطاء در محاسبات توليد گردد.
-4در چاههاي��ي كه حجم رس��وب ديواره چاه افزايش يافته اس��ت ،بهمنظور
بهبود شرايط توليد چاهها اسيدكاري شوند.
 -5مي��زان گاز رادون و عناص��ر رادیواکتیو احتمالی موجود در گاز دريافتي از
كشور تركمنستان محاسبه گردد.

پانویس ها
20. Magnetic Resonance Image logging
21. Combinable Magnetic Resonance Tool
22. Dipole Sonic Imager
23. Wave Sonic Tool
24. Cross Multiple Acoustilog
25. Full bore Formation Micro Imager
26. Ultrasonic Borehole Imager
27. Electrical Micro Imaging
28. Elemental Capture Spectroscopy Sonde
29. Spinner
30. Casing Collar Locator
31. Spectral Noise Logging- High Precision temperature
32. Mud Cake
33. Central Metering Facilities
34. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
35. Inductively Coupled Plasma optical Emission Spectrometry
36. Disconformity
37. No Go

1. Caliper
2. Gamma Ray
3. Scale Formation
4. Full set
5. Production logging tools
6. Open Hole
7. Cased Hole
8. Casing
9. Liner
10. Perforation
11. Cross flow
12. X-ray Fluorescence
13. Dry Gas
14. Condensate Gas
15. Formation water
16. Saturated Vapor Water
17. Connate Water
18. Conventional Logs
19. Special Logs
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