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مقاالت پژوهشی

موضوع اس��تفاده از داده ه��ای مرتبط با گل حفاری برای تش��خیص 
ویژگی های مخازن شکافدار طبیعی موضوع تازه ای نیست. این موضوع 
اولین بار توس��ط Drummond در س��ال 1964 مطرح شد.]1[ با این 
ح��ال تا قبل از س��ال 1997 اکث��ر مدل های ارائه ش��ده جنبه کیفی 
داشتند و چندان به ارائه روابط کمی پرداخته نشد تا این که در سال 
Sanfillippo ،1997 و همکارانش]3[ موفق به ارائه روابط کمی شدند. 
البته مدل Sanfillippo دارای فرضیات ساده ساز بسیار زیادی بود و تا 

مدل سازی شرایط واقعی بسیار فاصله داشت.
 BP و همکاران��ش در س��ال 1996]2[ و با همکاری ش��رکت Dyke

با انج��ام تحقیقات روی چندین چاه از این ش��رکت به ارائه توصیفی 
کیفی از فرآیند هرزروی گل در مخازن ش��کافدار طبیعی و کاربرد آن 
در تشخیص ویژگی های این مخازن پرداختند. این محققان همچنین 
روش هایی برای اندازه گیری دقیق تر میزان گل هدر رفته ارائه دادند.

Sanfillippo و همکارانش در سال 1997]3[ با بررسی چندین چاه از 

ش��رکت Agip توانستند یک مدل کمی برای توصیف فرآیند نفوذ گل 
حفاری به ش��کاف های طبیعی پیدا کنند. سیال حفاری بررسی شده 
در این مدل نیوتنی بود و ش��کاف، تغییر ش��کل ناپذیر با دیواره های 
ناتراوا و طول دهانه ثابت در نظر گرفته شد. در این مدل رسوب ذرات 

جامد در شکاف به عنوان عامل بسته شدگی شکاف مطرح شد.
Lietard و همکاران��ش در س��ال های 1999]4-5[ مدلی کمی برای 

توصی��ف فرآیند نف��وذ گل حفاری به درون ش��کاف های طبیعی ارائه 
کردند. این محققان مدل را برای هر دو نوع سیال نیوتنی و غیرنیوتنی 
توسعه دادند که سیال غیرنیوتنی از نوع بینگهام پالستیک بود. جریان 
س��یال در محیط متخلخل، آرام فرض ش��د و شکاف هم تغییر شکل 
 ناپذی��ر با طول دهانه ثابت و دیواره های ناتراوا در نظر گرفته ش��د. بر 
اساس این مدل علت بسته شدن شکاف و پایان یافتن فرآیند هرزروی 
گل عالوه بر رسوب ذرات جامد موجود در گل، نقطه واروی گل عنوان 
ش��د. ماحصل این مدل نموداره��ای مرجع )Type Curves( بود که به 

کمک آنها می توان طول دهانه شکاف را به دست آورد.
Tronvoll و Lavrov در سال 2004]6[ مدلی کمی برای توصیف نفوذ 

گل حفاری به درون شکاف های طبیعی ارائه کردند. این محققان مدل 
را بر اس��اس فرض سیال نیوتنی توس��عه دادند. شکاف فرض شده در 
این مدل تغییر ش��کل  پذیر با دیواره های تراوا و طول دهانه غیرثابت 
 )Power-law بود. آنها در س��ال 2004 اثر س��یال غیرنیوتنی )از نوع
و در س��ال 2006 اثر س��یال س��ازند را وارد مدل خود کردند و مدل 

جامع تری ارائه كردند.]8-7[

 بخش مهندسی نفت دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز دانشگاه شیراز  مجتبی قائدی*، علی سوفالی، محمدرضا مساح 

از جمله چالش های مهم صنعت نفت، مطالعه و توسعه مخازن شکافدار طبیعی است. در این نوع مخازن 
رفتار س��یال در محیط متخلخل، به دلیل حضور ش��کاف هایی با تراوایی باال در کنار ماتریکس با تراوایی 
بس��یار کم پیچیدگی باالیی دارد که در نتیجه آن هزینه های مطالعه و توسعه به شدت افزایش می یابند. 
به دلیل وجود شکاف ها در مخازن شکافدار طبیعی به هنگام حفاری این مخازن، هرزروی گل حفاری رخ 
می دهد. این هرزروی اغلب اوقات بس��یار هزینه بر بوده و گاها سبب بروز مشکالت فنی و خطرات بعد از 
آن می شود. در طول چندین سال اخیر تالش های متعددی جهت توصیف کیفی و کمی فرآیند نفوذ گل 
حفاری به درون شکاف انجام شده است. با استفاده از این مدل ها و با داشتن داده ی مناسب، یافتن مکان 
ش��کاف ها و ویژگی های آنها امکان پذیر می ش��ود. پس از یافتن مکان و ویژگی های شکاف ها مدل سازی 
رفتار مخزنی این مخازن واقع گرایانه تر و دقیق تر می شود و همچنین می توان برای جلوگیری از نفوذ گل 
به س��ازند راه حل هایی اندیشید. در این مقاله پس از بررسی مدل های مهم ارائه شده در کارهای گذشته 
برای ارزیابی ش��کاف های طبیعی با استفاده از داده های هرزروی گل، نقاط قوت و ضعف هر کدام از این 
مدل ها مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نهایت، کارهایی که می تواند در آینده در این حوزه مورد بحث 

و بررسی قرار گیرد، معرفی خواهد شد.
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Huang و همکارانش در س��ال 2011]9[ مدل��ی کمی برای توصیف 

نفوذ گل حفاری به درون ش��کاف های طبیع��ی ارائه کردند. این مدل 
برای س��یاالت غیرنیوتنی و بر اس��اس مدل Lietard توسعه داده شد. 
در این مدل شکاف ها به صورت تغییر شکل  ناپذیر با طول دهانه ثابت 
و دیواره های ناتراوا در نظر گرفته ش��دند. نتیجه این مدل یک معادله 
اس��ت که به راحتی و با داشتن چند پارامتر مقدار طول دهانه شکاف 
قابل محاس��به اس��ت. در ادامه مدل های مهم ارائه ش��ده در کارهای 
گذشته جهت توصیف شکاف های طبیعی به کمک داده های هرزروی 

گل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معرفی مدل های موجود
1- مدل Dyke  و همکاران

در حفاری سازند های ش��کافدار برای تشخیص کیفی و کمی مکان و 
ویژگی های ش��کاف ها نیاز به داده های حج��م )و یا دبی( گل حفاری 
وجود دارد. روش های اندازه گیری مرسوم دقت کافی را ندارند به همین 
عل��ت Dyke و همکاران در س��ال 1995]2[ چندین راه برای افزایش 
دقت اندازه گیری حجم گل پیش��نهاد دادند. استفاده از دبی سنج های 
مغناطیس��ی، بازتاب دهنده های التراس��ونیکی و یا دستگاه های معلق 
روی سطح گل می تواند در حفاری هایی که در خشکی انجام می شوند 
دقت اندازه گیری حجم گل حفاری را تا 0.5 بش��که افزایش می دهند. 
البت��ه در حفاری در دریاها به دلیل مواج بودن دریاها و تکان خوردن 

دکل این دقت تا 2 بشکه کاهش می یابد.
بر اس��اس تحقیق��ات Dyke  و همکاران با بررس��ی نمودار های حجم 
گل هدررفته   زمان این نتیجه به دس��ت می آید که در ابتدا سرعت نفوذ 
گل به س��ازند باالس��ت اما به تدریج با ادامه فرآیند نفوذ و افت فش��ار 
گل در ش��کاف سرعت نفوذ کاهش یافته و در نهایت متوقف می شود. 
همچنین بر اس��اس این نمودارها نوع فضای خالی )ش��کاف طبیعی، 

شکاف مصنوعی یا ماتریکس سنگ( قابل تشخیص است. 
نف��وذ گل حفاری به درون ماتریکس س��نگ حج��م گل را به صورت 
پیوسته کاهش می دهد چرا که با ادامه فرآیند حفاری، سطح بیشتری 
در اختیار گل برای نفوذ به س��ازند قرار می گیرد. نفوذ گل حفاری به 
درون ش��کاف طبیعی در ابتدا پرس��رعت بوده، به تدریج کند ش��ده و 
نهایتا متوقف می ش��ود. این نوع نفوذ به فشار وابسته نیست. نفوذ گل 
حفاری در ش��کاف های مصنوعی به شدت وابس��ته به فشار است و در 
صورت ایجاد ش��وک فشاری )همانند خاموش و روشن شدن پمپ ها( 

حجم گل کم و زیاد می شود.
نتایج تحقیقات Dyke  و همکاران به طور خالصه این به شرح است: 

1- ب��رای ش��کاف هایی با عرض صف��ر ت��ا 250-150 میکرومتر گل 
حفاری شکاف را در ناحیه بسیار نزدیک به چاه می بندد. در این حالت 

هرزروی گل قابل تشخیص نیست.
2- برای شکاف هایی با عرض 250-150 تا 750-500 میکرومتر گل 
حفاری شکاف را در فاصله ای نسبتا دور از چاه می بندد. در این حالت 

هرزروی گل قابل تشخیص است.
3- برای ش��کاف هایی ب��ا عرض بزرگت��ر از 750-500 میکرومتر گل 
حفاری به تنهایی توانایی بس��تن ش��کاف را ندارد. در این حالت برای 
جلوگیری از هرزروی گل حف��اری باید از مواد کنترل کننده هرزروی 

)LCM( استفاده شود.

2- مدلSanfillippo  و همکاران
مدلSanfillippo  و همکاران]3[   بر اس��اس معادله انتشار )نفوذ( 
برای شبیه سازی فرآیند نفوذ گل حفاری نیوتنی به درون شکاف های 
افقی، تغییر شکل ناپذیر و با دیواره های ناتراوا توسعه داده شد. اختالف 
فشار ثابت به عنوان ش��رایط مرزی، صرف نظر از تراوایی ماتریکس در 
مقابل ش��کاف و توزیع متقارن سیال در شکاف، از فرضیات این مدل 
هس��تند. همچنین ش��کاف های جهت دار )غیر عمود بر چاه( به کمک 
روابطی به ش��کاف هایی افقی معادل سازی ش��دند. براساس داده های 
موج��ود، معادل��ه ی زیر حج��م کل گل هدر رفته با زم��ان را توصیف 

می کند:
( )cum 0V t V C t= + )1(

در این رابطه t نش��ان دهنده ي زمان،  Vcum حجم کل گل هدر رفته 
با زمان، V0 حجم گل هدر رفته تا قبل از زمان t و c  ضریب تناسب 

معادله است.
 پس از بی بعدسازی پارامترهای زمان و حجم گل و استفاده از معادله 
پویزله برای تبدیل تراوایی به عرض ش��کاف و حل معادله دیفرانسیل 
حاصل، معادله ی 2 به دس��ت می آید. مقدار ضری��ب c پس از برازش 

منحنی با داده های واقعی 2.01 به دست آمد.

)2(

)3(
)4(
)5(
)6(

 
 

بعدسازي پارامترهاي زمان و حجم گل و استفاده از معادله پويزله براي تبديل تراوايي به عرض شكاف پس از بي 
هاي پس از برازش منحني با داده cآيد. مقدار ضريب دست ميبه 2ي و حل معادله ديفرانسيل حاصل، معادله

 آمد. دستهب 2,01واقعي 
(2) V� = c t�

ln(t�)  
(3) 			t� =

w�t
12ϕC�μr���  

(4) cα w�

ln(αw�) −
β
h = 0 

(5) α = t
12ϕC�μr���  

(6) β = V���
2πϕC�r��� ΔP 

 eqrگرانروي گل،  μتخلخل،  ϕرفته بدون بعد،  حجم گل هدر DV ،بدون بعد زمان يدهندهنشان Dtدر اين رابطه 
است. نتايج اين كار پذيري كلي برابر با تراكم tCو  اختالف فشار Pميزان بازشدگي شكاف،  w شعاع معادل،

سازي هاي با دقت بسيار باال و همچنين روابط توسعه داده شده در مشخصهسنجنشان داد كه استفاده از جريان
مدل توسعه داده شده در اين كار جهت تشخيص ميزان هرزروي سريع و البته با  توجهي دارد.ها تاثير قابلشكاف

ها و هاي بسته شدن شكافوان از نتايج اين كار جهت بررسي مكانيزمتدقت باال قابل استفاده است. همچنين مي
   تفسير آنها كمك گرفت.

  
  و همكاران  Lietardمدل -3

گيـري و  مغـزه ها در مخـازن شـكافدار،   در بين ابزارهاي شناسايي شكاف، [5-4]و همكاران  Lietardاساس مدل بر
همـين منظـور اسـتفاده از    بـه  را ندارنـد. قيـاس مخزنـي   در م توانايي تشخيص و تفكيك انواع شكاف نمودارگيري

  شود.گل و تطبيق آن با مدلي مطلوب پيشنهاد مي هرزرويهاي داده
هـاي  بـراي شـكاف   براي سياالت نيوتني و غيرنيوتني و (نفوذ)، انتشار يبراساس معادله و همكاران  Lietardمدل
ي ازي پارامترهاي زمان و شعاع نفوذ معادلهسبعدشد. پس از بي اوا توسعه دادههاي ناترشكل ناپذير با ديواره تغيير

  :آيددست ميهب ديفرانسيل
(7) r� =

r�
r�  

(8) t� = βt
(9) 								β = �wr��

�
× (ΔP�3μ�) 

(10)  dt�
dr� =

4r� ln(r�)
1 − α(r� − 1) 

در این رابطه tD نش��ان دهنده ي زمان بدون بعد، VD حجم گل هدر 
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رفته بدون بعد، ϕ تخلخل، μ گرانروی گل، req شعاع معادل،w میزان 
بازش��دگی شکاف، P ∆  اختالف فش��ار و Ct برابر با تراکم پذیری کلی 
اس��ت. نتایج این کار نشان داد که استفاده از جریان سنج های با دقت 
بس��یار باال و همچنین روابط توس��عه داده ش��ده در مشخصه س��ازی 
ش��کاف ها تاثیر قابل توجهی دارد. مدل توس��عه داده شده در این کار 
جهت تشخیص میزان هرزروی سریع و البته با دقت باال قابل استفاده 
اس��ت. همچنین می توان از نتایج این کار جهت بررس��ی مکانیزم های 

بسته شدن شکاف ها و تفسیر آنها کمک گرفت. 

3- مدل Lietard  و همکاران
بر اس��اس مدل Lietard و همکاران]5-4[، در بین ابزارهای شناسایی 
ش��کاف ها در مخازن ش��کافدار، مغزه گی��ری و نمودارگی��ری توانایی 
تش��خیص و تفکیک انواع شکاف   در مقیاس مخزنی را ندارند. به همین 
منظور استفاده از داده های هرزروی گل و تطبیق آن با مدلی مطلوب 

پیشنهاد می شود.
م��دل Lietard و همکاران براس��اس معادله ی انتش��ار )نف��وذ(، برای 
س��یاالت نیوتنی و غیرنیوتنی و برای ش��کاف های تغییر شکل ناپذیر 
با دیواره های ناتراوا توس��عه داده شد. پس از بی بعدسازی پارامترهای 

زمان و شعاع نفوذ معادله ی دیفرانسیل به دست می آید:
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ها و هاي بسته شدن شكافوان از نتايج اين كار جهت بررسي مكانيزمتدقت باال قابل استفاده است. همچنين مي
   تفسير آنها كمك گرفت.

  
  و همكاران  Lietardمدل -3

گيـري و  مغـزه ها در مخـازن شـكافدار،   در بين ابزارهاي شناسايي شكاف، [5-4]و همكاران  Lietardاساس مدل بر
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  شود.گل و تطبيق آن با مدلي مطلوب پيشنهاد مي هرزرويهاي داده
هـاي  بـراي شـكاف   براي سياالت نيوتني و غيرنيوتني و (نفوذ)، انتشار يبراساس معادله و همكاران  Lietardمدل
ي ازي پارامترهاي زمان و شعاع نفوذ معادلهسبعدشد. پس از بي اوا توسعه دادههاي ناترشكل ناپذير با ديواره تغيير
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 yثابت مازاد حين حفاري،  رفشا �ΔP شعاع بدون بعد، Drشعاع چاه،  wrشعاع نفوذ گل حفاري،  irدر اين روابط، 
  وي پالستيك سيال بينگهام است.رگران p و نقطه واروي گل حفاري

صورت به ديفرانسيل يبرابر با صفر است. بنابراين معادله αبراي سياالت نيوتني نقطه واروي و درنتيجه مقدار 
است. بر اساس اين معادله براي سياالت نيوتني تنها علت بسته شدن  زيري جواب آن معادله كهتحليلي حل شده 

 :هاي حفاري استشكاف، رسوب خرده
(12)  t� = r�� ∗ (ln(r��) − 1) + 1

 زيري شود. حل عددي اين معادله، معادلهصورت تحليلي حل نميبه ديفرانسيلي براي سياالت غيرنيوتني معادله
 :است
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نتايج استفاده از اين روابط و نمودارهاي مرجع  ند.) توسعه داده شدType Curvesنمودارهاي مرجعي ( و همكاران
هـاي حفـاري قابـل محاسـبه اسـت و      هاي طبيعي با استفاده از تاريخچه دادهنشان داد كه ميزان بازشدگي شكاف

هـاي طبيعـي در توليـد از مخـزن و ميـزان      تواند اطالعات بسيار بااهميتي را براي شناسايي ميزان تاثير شكافمي
تواند بر اساس نتـايج ميـزان   كننده هرزروي گل ميهمچنين انتخاب مواد كنترلشكاف ارائه كند.  تراوايي ناشي از
 يكننده هرزروي بايد بـه انـدازه  هاي هرزروي گل اتفاق بيفتد. مواد كنترلها و آناليز بهنگام دادهبازشدگي شكاف

    ها نفوذ كند.كافي دانه ريز باشد تا به درون شكاف
  

   Sawarynمدل-4
يك مدل عددي بود و نياز به سعي و خطا داشت.  ارائه شد براي سيال نيوتنيكه   [5-4]و همكاران  Lietardمدل

ارائه كردنـد كـه فـرم    همين مدل يك مدل تحليلي بر اساس  [10]2001در سال  Sawarynبراي حل اين مشكل 
 :نهايي آن به شرح زير است
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   بيشينه شعاع نفوذ گل بدون بعد است. D MAXrاين رابطه در 
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در این روابط، ri شعاع نفوذ گل حفاری، rw شعاع چاه، rD شعاع بدون 
بعد، ΔPΔ فشار ثابت مازاد حین حفاری، Ʈy نقطه واروی گل حفاری و 

μp گرانروی پالستیک سیال بینگهام است.

ب��رای س��یاالت نیوتنی نقطه واروی و درنتیجه مق��دار α برابر با صفر 
اس��ت. بنابراین معادله ی دیفرانس��یل به صورت تحلیلی حل شده که 
ج��واب آن معادله ی زیر اس��ت. بر اس��اس این معادله برای س��یاالت 
نیوتنی تنها علت بسته شدن شکاف، رسوب خرده های حفاری است:

)12(

 
 

(11)  α = 3r�τ�
wΔP�  

 yثابت مازاد حين حفاري،  رفشا �ΔP شعاع بدون بعد، Drشعاع چاه،  wrشعاع نفوذ گل حفاري،  irدر اين روابط، 
  وي پالستيك سيال بينگهام است.رگران p و نقطه واروي گل حفاري

صورت به ديفرانسيل يبرابر با صفر است. بنابراين معادله αبراي سياالت نيوتني نقطه واروي و درنتيجه مقدار 
است. بر اساس اين معادله براي سياالت نيوتني تنها علت بسته شدن  زيري جواب آن معادله كهتحليلي حل شده 

 :هاي حفاري استشكاف، رسوب خرده
(12)  t� = r�� ∗ (ln(r��) − 1) + 1

 زيري شود. حل عددي اين معادله، معادلهصورت تحليلي حل نميبه ديفرانسيلي براي سياالت غيرنيوتني معادله
 :است

(13)  t(���)� =
t(�)� + 4r(���)� ln(r(���)�) Δr�

1 − α(r(���)� − 1)  
  Lietardمعادالت است. بنابراين در مـدل حل تر از ) بسيار سادهType Curvesاستفاده از نمودارهاي مرجع ( غالباً

نتايج استفاده از اين روابط و نمودارهاي مرجع  ند.) توسعه داده شدType Curvesنمودارهاي مرجعي ( و همكاران
هـاي حفـاري قابـل محاسـبه اسـت و      هاي طبيعي با استفاده از تاريخچه دادهنشان داد كه ميزان بازشدگي شكاف

هـاي طبيعـي در توليـد از مخـزن و ميـزان      تواند اطالعات بسيار بااهميتي را براي شناسايي ميزان تاثير شكافمي
تواند بر اساس نتـايج ميـزان   كننده هرزروي گل ميهمچنين انتخاب مواد كنترلشكاف ارائه كند.  تراوايي ناشي از
 يكننده هرزروي بايد بـه انـدازه  هاي هرزروي گل اتفاق بيفتد. مواد كنترلها و آناليز بهنگام دادهبازشدگي شكاف

    ها نفوذ كند.كافي دانه ريز باشد تا به درون شكاف
  

   Sawarynمدل-4
يك مدل عددي بود و نياز به سعي و خطا داشت.  ارائه شد براي سيال نيوتنيكه   [5-4]و همكاران  Lietardمدل

ارائه كردنـد كـه فـرم    همين مدل يك مدل تحليلي بر اساس  [10]2001در سال  Sawarynبراي حل اين مشكل 
 :نهايي آن به شرح زير است

(14)  �� =
4����� ln(�����)

� �ln � ����� − 1
����� − ��� +

�� − 1
�����

�

+ 4�����
� �1

��
1

�����
�
�
��ln������� +

1
�� − ��� �ln(

�����
�� ) + 1

���
�

���
 

   بيشينه شعاع نفوذ گل بدون بعد است. D MAXrاين رابطه در 
  

Civan and Rasmussenمدل -5

برای س��یاالت غیرنیوتنی معادله ی دیفرانسیل به صورت تحلیلی حل 
نمی شود. حل عددی این معادله، معادله ی زیر است:
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تواند بر اساس نتـايج ميـزان   كننده هرزروي گل ميهمچنين انتخاب مواد كنترلشكاف ارائه كند.  تراوايي ناشي از
 يكننده هرزروي بايد بـه انـدازه  هاي هرزروي گل اتفاق بيفتد. مواد كنترلها و آناليز بهنگام دادهبازشدگي شكاف

    ها نفوذ كند.كافي دانه ريز باشد تا به درون شكاف
  

   Sawarynمدل-4
يك مدل عددي بود و نياز به سعي و خطا داشت.  ارائه شد براي سيال نيوتنيكه   [5-4]و همكاران  Lietardمدل

ارائه كردنـد كـه فـرم    همين مدل يك مدل تحليلي بر اساس  [10]2001در سال  Sawarynبراي حل اين مشكل 
 :نهايي آن به شرح زير است
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   بيشينه شعاع نفوذ گل بدون بعد است. D MAXrاين رابطه در 
  

Civan and Rasmussenمدل -5

غالبا اس��تفاده از نمودارهای مرجع )Type Curves( بس��یار ساده تر از 
حل معادالت اس��ت. بنابراین در مدل Lietard و همکاران نمودارهای 

مرجعی )Type Curves( توسعه داده شدند. نتایج استفاده از این روابط 
و نمودارهای مرجع نشان داد که میزان بازشدگی شکاف  های طبیعی 
با استفاده از تاریخچه داده های حفاری قابل محاسبه است و می تواند 
اطالعات بس��یار بااهمیتی را برای شناس��ایی میزان تاثیر شکاف های 
طبیعی در تولید از مخزن و میزان تراوایی ناش��ی از شکاف ارائه کند. 
همچنی��ن انتخاب مواد کنترل کننده هرزروی گل می تواند بر اس��اس 
نتایج میزان بازش��دگی شکاف ها و آنالیز بهنگام داده های هرزروی گل 
اتفاق بیفتد. مواد کنترل کننده هرزروی باید به اندازه ي کافی دانه ریز 

باشد تا به درون شکاف ها نفوذ کند.  

 Sawaryn 4- مدل
مدل Lietard و همکاران]5-4[  که برای س��یال نیوتنی ارائه شد یک 
مدل عددی بود و نیاز به س��عی و خطا داش��ت. برای حل این مشکل 
Sawaryn در سال 2001]10[ یک مدل تحلیلی بر اساس همین مدل 

ارائه کردند که فرم نهایی آن به شرح زیر است:

 
 

(11)  α = 3r�τ�
wΔP�  

 yثابت مازاد حين حفاري،  رفشا �ΔP شعاع بدون بعد، Drشعاع چاه،  wrشعاع نفوذ گل حفاري،  irدر اين روابط، 
  وي پالستيك سيال بينگهام است.رگران p و نقطه واروي گل حفاري

صورت به ديفرانسيل يبرابر با صفر است. بنابراين معادله αبراي سياالت نيوتني نقطه واروي و درنتيجه مقدار 
است. بر اساس اين معادله براي سياالت نيوتني تنها علت بسته شدن  زيري جواب آن معادله كهتحليلي حل شده 

 :هاي حفاري استشكاف، رسوب خرده
(12)  t� = r�� ∗ (ln(r��) − 1) + 1

 زيري شود. حل عددي اين معادله، معادلهصورت تحليلي حل نميبه ديفرانسيلي براي سياالت غيرنيوتني معادله
 :است

(13)  t(���)� =
t(�)� + 4r(���)� ln(r(���)�) Δr�

1 − α(r(���)� − 1)  
  Lietardمعادالت است. بنابراين در مـدل حل تر از ) بسيار سادهType Curvesاستفاده از نمودارهاي مرجع ( غالباً

نتايج استفاده از اين روابط و نمودارهاي مرجع  ند.) توسعه داده شدType Curvesنمودارهاي مرجعي ( و همكاران
هـاي حفـاري قابـل محاسـبه اسـت و      هاي طبيعي با استفاده از تاريخچه دادهنشان داد كه ميزان بازشدگي شكاف

هـاي طبيعـي در توليـد از مخـزن و ميـزان      تواند اطالعات بسيار بااهميتي را براي شناسايي ميزان تاثير شكافمي
تواند بر اساس نتـايج ميـزان   كننده هرزروي گل ميهمچنين انتخاب مواد كنترلشكاف ارائه كند.  تراوايي ناشي از
 يكننده هرزروي بايد بـه انـدازه  هاي هرزروي گل اتفاق بيفتد. مواد كنترلها و آناليز بهنگام دادهبازشدگي شكاف

    ها نفوذ كند.كافي دانه ريز باشد تا به درون شكاف
  

   Sawarynمدل-4
يك مدل عددي بود و نياز به سعي و خطا داشت.  ارائه شد براي سيال نيوتنيكه   [5-4]و همكاران  Lietardمدل

ارائه كردنـد كـه فـرم    همين مدل يك مدل تحليلي بر اساس  [10]2001در سال  Sawarynبراي حل اين مشكل 
 :نهايي آن به شرح زير است
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   بيشينه شعاع نفوذ گل بدون بعد است. D MAXrاين رابطه در 
  

Civan and Rasmussenمدل -5

)14(

در این رابطه rD MAX بیشینه شعاع نفوذ گل بدون بعد است. 

Civan and Rasmussen 5- مدل
مدل Civan and Rasmussen در س��ال 2002]11[ بر اس��اس مدل

Lietard  و همکاران ارائه شد. حل معادله ی این مدل از معادله ی مدل 

Sawaryn بسیار ساده تر بود:

)15(

 
 

ي ارائه شـد. حـل معادلـه    و همكاران  Lietardاساس مدل بر [11]2002در سال  Civan and Rasmussenمدل 
  :تر بودبسيار ساده Sawarynي مدل اين مدل از معادله
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  Lavrov and Tronvollمدل -6
گـل حفـاري    هرزروي سبب تشديد )Overbalance Drillingهاي فراتعادلي (حفاري ،شكافداردر سازندهاي غالبا 
بخشـي از گـل هـدر رفتـه بـه چـاه        ،شود. در اين نوع حفاري در صورت خاموش كردن سيسـتم گـردش گـل   مي

 د.شو) تلقي ميKickگردد كه به اشتباه ضربه (بازمي
بـا در   بـه درون شـكاف   )Power-lawغيرنيوتني ( گل حفاري يند نفوذآفر Lavrov and Tronvoll[8-6]در مدل 

پـذيري  هـاي قبلـي تغييـر شـكل    در اين مـدل بـرخالف مـدل   . بررسي شد هاي شكافنظر گرفتن ناتراوايي ديواره
   .ورد بررسي قرار گرفتها مشكاف

نشانگر  زيري معادله اي خطي دارد.رابطه عرض شكاف در يك نقطه با فشار در همان نقطه فرض شد در اين مدل
 :نظر گرفته شد ي شكاف صاف و يكنواخت دردر اين مدل سطح اوليهي خطي است. همچنين اين رابطه
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طـول دهانـه شـكاف در     ��ضريب سختي نرمال شـكاف،   ��فشار در نقطه موردنظر از شكاف،  �در اين معادله 
 Lavrov andي اصلي مدلي زير، معادلهمعادله هم طول دهانه شكاف نقطه موردنظر از شكاف است. �و  0فشار 

Tronvoll مقطعـي گـل و خـواص    گل را به ساير پارامترهاي آن (نظير تغيير فشار  هرزرويدبي اين معادله . است
 :كندمرتبط مي )رئولوژي آن
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 بـر  ) اسـت. Mobility( پذيري گل حفاريكننده حركتضريب توصيف ���نرخ نفوذ گل حفاري و  qدر اين رابطه 
پارامترهاي موثر چاهي و عرض اوليه دهانه شكاف رئولوژي گل، طول شكاف، فشار سازند، فشار تهاساس اين مدل 

گل با افزايش طول شكاف، افزايش عرض شكاف و افزايش اختالف فشـار   هرزرويميزان  باشند.ميگل  هرزرويبر 
  يابد.(اختالف بين فشار گل حفاري و فشار سيال سازند) افزايش مي

 ���ضـريب   اسـت.  )Yield Point( و نقطـه واروي گـل   ���خـود وابسـته بـه دو پـارامتر ضـريب       ،رئولوژي گـل 
ينـد نفـوذ گـل    آكننـده پايـان فر  ) و نقطه واروي گل توصـيف Mobility( پذيري گل حفاريكننده حركتتوصيف

 يابد.و كاهش نقطه واروي گل افزايش مي ���گل با كاهش ضريب  هرزرويزمان حفاري است. 
  

  
Lavrov and Tronvoll 6- مدل

 Overbalance( غالبا در س��ازندهای ش��کافدار، حفاری های فراتعادلی
Drilling( س��بب تش��دید هرزروی گل حفاری می ش��ود. در این نوع 

حفاری در صورت خاموش کردن سیس��تم گردش گل، بخشی از گل 
هدر رفته به چاه بازمی گردد که به اشتباه ضربه )Kick( تلقی می شود.
در م��دل Lavrov and Tronvoll[6-8] فرآین��د نف��وذ گل حف��اری 
غیرنیوتنی )Power-law( به درون ش��کاف با در نظر گرفتن ناتراوایی 
دیواره های ش��کاف بررسی ش��د. در این مدل برخالف مدل های قبلی 

تغییر شکل پذیری شکاف ها مورد بررسی قرار گرفت. 
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در این مدل فرض ش��د عرض ش��کاف در یک نقطه با فشار در همان 
نقطه رابط��ه ای خطی دارد. معادله ی زیر نش��انگر این رابطه ی خطی 
اس��ت. همچنین در این مدل س��طح اولیه ی شکاف صاف و یکنواخت 

در نظر گرفته شد:

)16(

 
 

ي ارائه شـد. حـل معادلـه    و همكاران  Lietardاساس مدل بر [11]2002در سال  Civan and Rasmussenمدل 
  :تر بودبسيار ساده Sawarynي مدل اين مدل از معادله
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  Lavrov and Tronvollمدل -6
گـل حفـاري    هرزروي سبب تشديد )Overbalance Drillingهاي فراتعادلي (حفاري ،شكافداردر سازندهاي غالبا 
بخشـي از گـل هـدر رفتـه بـه چـاه        ،شود. در اين نوع حفاري در صورت خاموش كردن سيسـتم گـردش گـل   مي

 د.شو) تلقي ميKickگردد كه به اشتباه ضربه (بازمي
بـا در   بـه درون شـكاف   )Power-lawغيرنيوتني ( گل حفاري يند نفوذآفر Lavrov and Tronvoll[8-6]در مدل 

پـذيري  هـاي قبلـي تغييـر شـكل    در اين مـدل بـرخالف مـدل   . بررسي شد هاي شكافنظر گرفتن ناتراوايي ديواره
   .ورد بررسي قرار گرفتها مشكاف

نشانگر  زيري معادله اي خطي دارد.رابطه عرض شكاف در يك نقطه با فشار در همان نقطه فرض شد در اين مدل
 :نظر گرفته شد ي شكاف صاف و يكنواخت دردر اين مدل سطح اوليهي خطي است. همچنين اين رابطه
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طـول دهانـه شـكاف در     ��ضريب سختي نرمال شـكاف،   ��فشار در نقطه موردنظر از شكاف،  �در اين معادله 
 Lavrov andي اصلي مدلي زير، معادلهمعادله هم طول دهانه شكاف نقطه موردنظر از شكاف است. �و  0فشار 

Tronvoll مقطعـي گـل و خـواص    گل را به ساير پارامترهاي آن (نظير تغيير فشار  هرزرويدبي اين معادله . است
 :كندمرتبط مي )رئولوژي آن
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 بـر  ) اسـت. Mobility( پذيري گل حفاريكننده حركتضريب توصيف ���نرخ نفوذ گل حفاري و  qدر اين رابطه 
پارامترهاي موثر چاهي و عرض اوليه دهانه شكاف رئولوژي گل، طول شكاف، فشار سازند، فشار تهاساس اين مدل 

گل با افزايش طول شكاف، افزايش عرض شكاف و افزايش اختالف فشـار   هرزرويميزان  باشند.ميگل  هرزرويبر 
  يابد.(اختالف بين فشار گل حفاري و فشار سيال سازند) افزايش مي

 ���ضـريب   اسـت.  )Yield Point( و نقطـه واروي گـل   ���خـود وابسـته بـه دو پـارامتر ضـريب       ،رئولوژي گـل 
ينـد نفـوذ گـل    آكننـده پايـان فر  ) و نقطه واروي گل توصـيف Mobility( پذيري گل حفاريكننده حركتتوصيف

 يابد.و كاهش نقطه واروي گل افزايش مي ���گل با كاهش ضريب  هرزرويزمان حفاري است. 
  

در این معادله P فش��ار در نقطه موردنظر از شکاف، Kn ضریب سختی 
نرمال شکاف، w0 طول دهانه شکاف در فشار صفر و w هم طول دهانه 
ش��کاف نقطه موردنظر از شکاف اس��ت. معادله ی زیر، معادله ی اصلی 
مدل Lavrov and    Tronvoll است. این معادله دبی هرزروی گل را به 
س��ایر پارامترهای آن )نظیر تغییر فشار مقطعی گل و خواص رئولوژی 

آن( مرتبط می کند:
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ي ارائه شـد. حـل معادلـه    و همكاران  Lietardاساس مدل بر [11]2002در سال  Civan and Rasmussenمدل 
  :تر بودبسيار ساده Sawarynي مدل اين مدل از معادله

(15)  �� = ������������ − 1� �− ln(��) �
��

�����
+ ln �1 − ��

�����
���

+� 1
��

�

���
�� 1
�����

�
�
− � ��

�����
�
�
� 

 
  Lavrov and Tronvollمدل -6
گـل حفـاري    هرزروي سبب تشديد )Overbalance Drillingهاي فراتعادلي (حفاري ،شكافداردر سازندهاي غالبا 
بخشـي از گـل هـدر رفتـه بـه چـاه        ،شود. در اين نوع حفاري در صورت خاموش كردن سيسـتم گـردش گـل   مي

 د.شو) تلقي ميKickگردد كه به اشتباه ضربه (بازمي
بـا در   بـه درون شـكاف   )Power-lawغيرنيوتني ( گل حفاري يند نفوذآفر Lavrov and Tronvoll[8-6]در مدل 

پـذيري  هـاي قبلـي تغييـر شـكل    در اين مـدل بـرخالف مـدل   . بررسي شد هاي شكافنظر گرفتن ناتراوايي ديواره
   .ورد بررسي قرار گرفتها مشكاف

نشانگر  زيري معادله اي خطي دارد.رابطه عرض شكاف در يك نقطه با فشار در همان نقطه فرض شد در اين مدل
 :نظر گرفته شد ي شكاف صاف و يكنواخت دردر اين مدل سطح اوليهي خطي است. همچنين اين رابطه
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طـول دهانـه شـكاف در     ��ضريب سختي نرمال شـكاف،   ��فشار در نقطه موردنظر از شكاف،  �در اين معادله 
 Lavrov andي اصلي مدلي زير، معادلهمعادله هم طول دهانه شكاف نقطه موردنظر از شكاف است. �و  0فشار 

Tronvoll مقطعـي گـل و خـواص    گل را به ساير پارامترهاي آن (نظير تغيير فشار  هرزرويدبي اين معادله . است
 :كندمرتبط مي )رئولوژي آن
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 بـر  ) اسـت. Mobility( پذيري گل حفاريكننده حركتضريب توصيف ���نرخ نفوذ گل حفاري و  qدر اين رابطه 
پارامترهاي موثر چاهي و عرض اوليه دهانه شكاف رئولوژي گل، طول شكاف، فشار سازند، فشار تهاساس اين مدل 

گل با افزايش طول شكاف، افزايش عرض شكاف و افزايش اختالف فشـار   هرزرويميزان  باشند.ميگل  هرزرويبر 
  يابد.(اختالف بين فشار گل حفاري و فشار سيال سازند) افزايش مي

 ���ضـريب   اسـت.  )Yield Point( و نقطـه واروي گـل   ���خـود وابسـته بـه دو پـارامتر ضـريب       ،رئولوژي گـل 
ينـد نفـوذ گـل    آكننـده پايـان فر  ) و نقطه واروي گل توصـيف Mobility( پذيري گل حفاريكننده حركتتوصيف

 يابد.و كاهش نقطه واروي گل افزايش مي ���گل با كاهش ضريب  هرزرويزمان حفاري است. 
  

در ای��ن رابط��ه q نرخ نف��وذ گل حفاری و Kci ضری��ب توصیف کننده 
حرکت پذی��ری گل حف��اری )Mobility( اس��ت. بر اس��اس این مدل 
رئولوژی گل، طول ش��کاف، فش��ار س��ازند، فش��ار ته چاهی و عرض 
اولیه دهانه ش��کاف پارامترهای موثر بر هرزروی گل می باشند. میزان 
هرزروی گل با افزایش طول ش��کاف، افزایش عرض شکاف و افزایش 
اختالف فش��ار )اختالف بین فش��ار گل حفاری و فشار سیال سازند( 

افزایش می یابد.
رئول��وژی گل، خود وابس��ته به دو پارامتر ضری��ب Kci و نقطه واروی 
گل )Yield Point( اس��ت. ضریب Kci توصیف کننده حرکت پذیری گل 
حف��اری )Mobility( و نقطه واروی گل توصیف کنن��ده پایان فرآیند 
نف��وذ گل حفاری اس��ت. زمان ه��رزروی گل با کاه��ش ضریب Kci و 

کاهش نقطه واروی گل افزایش می یابد.

7- مدل Huang  و همکاران
در مهندس��ی حف��اری برای تصمیم گیری س��ریع و درس��ت احتیاج 
ب��ه روش هایی س��ریع و در عین حال دقیق اس��ت. نمودارهای مرجع 
)Type Curves( دقت و س��رعت کافی را ندارند. بدین منظور Huang و 

همکارانش در س��ال 2011]9[ بر پایه م��دل Lietard و همکاران و با 
تحلیلی تقریبا مشابه آنها فرآیند نفوذ گل حفاری غیرنیوتنی به شکاف 
افقی را بررسی کردند. این مدل به شکل یک معادله ی درجه 3 است 
و 3 ریشه دارد. از 3 ریشه ي این معادله قطعا 1 ریشه مثبت و حقیقی 

است. این ریشه جواب مسئله و طول دهانه شکاف موردنظر است:
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  و همكاران  Huangمدل-7
هايي سريع و در عـين حـال دقيـق اسـت.     گيري سريع و درست احتياج به روشدر مهندسي حفاري براي تصميم

در سـال   و همكـارانش  Huangمنظـور  بـدين  .دقت و سرعت كـافي را ندارنـد  ) Type Curvesمرجع ( هاينمودار
نفوذ گل حفـاري غيرنيـوتني بـه     يندآفرو با تحليلي تقريبا مشابه آنها  و همكاران Lietard بر پايه مدل [9]2011

ايـن   يريشـه  3از  .ريشـه دارد  3و  اسـت  3ي درجـه  به شكل يك معادله اين مدل شكاف افقي را بررسي كردند.
  :ريشه مثبت و حقيقي است. اين ريشه جواب مسئله و طول دهانه شكاف موردنظر است 1معادله قطعا 
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در  2البته ضريب عبارت درجه  مترهاي ورودي معادله است.ا) پار�����رفته ( حداكثر گل هدر در اين معادله

آن معادله به شكل ساده زير در  ينظر كردن است كه در نتيجهاين معادله به دليل بسيار كوچك بودن قابل صرف
 :آيدمي
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توانـد  نتايج اين مدل مـي توان گفت كه اند، ميكه در توسعه اين مدل مورد استفاده قرار گرفته يهايبا وجود فرض
 هـا كمـك كنـد.   بينـي ميـزان بازشـدگي شـكاف    با دقت خوبي بدون نياز به استفاده از نمودارهاي مرجع در پيش

و همچنـين دقـت مناسـبي ميـزان بازشـدگي       بـا سـرعت   توانـد كار مـي بيني شده در اينپيش 3درجه  يمعادله
   بيني كند.هاي طبيعي را پيششكاف

  
و همكاران  Razaviمدل  -8

Razavi نگهـام يب يرفتـار نفـوذ گـل حفـار     فيتوصـ  يبـرا  [14-12]2017 تـا  2015 هـاي و همكارانش در سال 
شـكاف بـه درون سـازند بـا اعمـال       يهـا وارهيمدل اثر نفوذ گل از د نيارائه كردند. در ا يبه شكاف مدل كيپالست
مـدل   نيا قتاز صحت و د نانيمنظور اطمدر نظر گرفته شد. به ياصل يو همكارانش در معادله Carter يمعادله

صورت گرفت  يواقع يتايد نيو همچن يقبل يليتحل يهاحاصل از مدل جيحاصل از آن با نتا جينتا نيب ياسهيمقا
) Fluid Leak offشـكاف (  يهـا وارهيـ نظر گرفتن اثر نفوذ گل به درون سازند از د در نيمحقق نيا يبه ادعا و بنا
اسـت   تيـ بابت حائز اهم نيدقت از ا شيافزا نياست. ا شتهمدل دا نيحاصل از ا جيدقت نتا شيمهم در افزا ياثر

 هـرزروي كننـده  نوع مواد كنتـرل  نيتخم نيشكاف (عرض شكاف) و بنابرا زيسا نيدست آمده در تخمكه مدل به
 يها اطالعات مهمـ مدل نيا نيدارد. همچن ييبسزا ريچاه تاث يو طراح يمخزن يهايسازهيدر شب نيگل و همچن

  دارند. تياهم اريبس يكيدروليه يزنشكاف نديآكه در فر دهنديقرار م ام اريرا در اخت
اسـت.   ليفرانسـ يمعادله د كيشكل بهو  1999و همكارانش در سال  Lietard يمعادله هيدست آمده بر پاهمدل ب

 يبـرا  ريـ ز يمعادله. انددست آوردههب يشعاع انيو جر يخط انيهر دو حالت جر يمعادله را برا نيا نيمحقق نيا
  :برقرار باشد ستميدر س يشعاع انياست كه جر يحالت

VmMax( پارامترهای ورودی 
در ای��ن معادله حداکث��ر گل هدر رفت��ه )

معادله است. البته ضریب عبارت درجه 2 در این معادله به دلیل بسیار 
کوچک بودن قابل صرف نظر کردن است که در نتیجه ي آن معادله به 

شکل ساده زیر در می آید:
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  و همكاران  Huangمدل-7
هايي سريع و در عـين حـال دقيـق اسـت.     گيري سريع و درست احتياج به روشدر مهندسي حفاري براي تصميم

در سـال   و همكـارانش  Huangمنظـور  بـدين  .دقت و سرعت كـافي را ندارنـد  ) Type Curvesمرجع ( هاينمودار
نفوذ گل حفـاري غيرنيـوتني بـه     يندآفرو با تحليلي تقريبا مشابه آنها  و همكاران Lietard بر پايه مدل [9]2011

ايـن   يريشـه  3از  .ريشـه دارد  3و  اسـت  3ي درجـه  به شكل يك معادله اين مدل شكاف افقي را بررسي كردند.
  :ريشه مثبت و حقيقي است. اين ريشه جواب مسئله و طول دهانه شكاف موردنظر است 1معادله قطعا 
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در  2البته ضريب عبارت درجه  مترهاي ورودي معادله است.ا) پار�����رفته ( حداكثر گل هدر در اين معادله

آن معادله به شكل ساده زير در  ينظر كردن است كه در نتيجهاين معادله به دليل بسيار كوچك بودن قابل صرف
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توانـد  نتايج اين مدل مـي توان گفت كه اند، ميكه در توسعه اين مدل مورد استفاده قرار گرفته يهايبا وجود فرض
 هـا كمـك كنـد.   بينـي ميـزان بازشـدگي شـكاف    با دقت خوبي بدون نياز به استفاده از نمودارهاي مرجع در پيش

و همچنـين دقـت مناسـبي ميـزان بازشـدگي       بـا سـرعت   توانـد كار مـي بيني شده در اينپيش 3درجه  يمعادله
   بيني كند.هاي طبيعي را پيششكاف

  
و همكاران  Razaviمدل  -8

Razavi نگهـام يب يرفتـار نفـوذ گـل حفـار     فيتوصـ  يبـرا  [14-12]2017 تـا  2015 هـاي و همكارانش در سال 
شـكاف بـه درون سـازند بـا اعمـال       يهـا وارهيمدل اثر نفوذ گل از د نيارائه كردند. در ا يبه شكاف مدل كيپالست
مـدل   نيا قتاز صحت و د نانيمنظور اطمدر نظر گرفته شد. به ياصل يو همكارانش در معادله Carter يمعادله

صورت گرفت  يواقع يتايد نيو همچن يقبل يليتحل يهاحاصل از مدل جيحاصل از آن با نتا جينتا نيب ياسهيمقا
) Fluid Leak offشـكاف (  يهـا وارهيـ نظر گرفتن اثر نفوذ گل به درون سازند از د در نيمحقق نيا يبه ادعا و بنا
اسـت   تيـ بابت حائز اهم نيدقت از ا شيافزا نياست. ا شتهمدل دا نيحاصل از ا جيدقت نتا شيمهم در افزا ياثر

 هـرزروي كننـده  نوع مواد كنتـرل  نيتخم نيشكاف (عرض شكاف) و بنابرا زيسا نيدست آمده در تخمكه مدل به
 يها اطالعات مهمـ مدل نيا نيدارد. همچن ييبسزا ريچاه تاث يو طراح يمخزن يهايسازهيدر شب نيگل و همچن

  دارند. تياهم اريبس يكيدروليه يزنشكاف نديآكه در فر دهنديقرار م ام اريرا در اخت
اسـت.   ليفرانسـ يمعادله د كيشكل بهو  1999و همكارانش در سال  Lietard يمعادله هيدست آمده بر پاهمدل ب

 يبـرا  ريـ ز يمعادله. انددست آوردههب يشعاع انيو جر يخط انيهر دو حالت جر يمعادله را برا نيا نيمحقق نيا
  :برقرار باشد ستميدر س يشعاع انياست كه جر يحالت

با وجود فرض هایي که در توسعه این مدل مورد استفاده قرار گرفته اند، 
می ت��وان گفت که نتایج این مدل می تواند با دقت خوبی بدون نیاز به 
اس��تفاده از نمودارهای مرجع در پیش بینی میزان بازشدگی شکاف ها 
کم��ک کند. معادله ي درجه 3 پیش بینی ش��ده در این کار می تواند با 
سرعت و همچنین دقت مناسبی میزان بازشدگی شکاف های طبیعی 

را پیش بینی کند. 

8- مدل Razavi  و همکاران
Razavi و همکاران��ش در س��ال های 2015 تا 2017]14-12[ برای 
توصیف رفتار نفوذ گل حفاری بینگهام پالستیک به شکاف مدلی ارائه 
کردند. در این مدل اثر نفوذ گل از دیواره های ش��کاف به درون سازند 
ب��ا اعمال معادله ی Carter و همکاران��ش در معادله ی اصلی در نظر 
گرفته ش��د. به منظور اطمینان از صحت و دقت این مدل مقایس��ه ای 
بی��ن نتایج حاصل از آن با نتایج حاص��ل از مدل های تحلیلی قبلی و 
همچنی��ن دیتای واقعی صورت گرفت و بنا به ادعای این محققین در 
 Fluid( نظر گرفتن اثر نفوذ گل به درون س��ازند از دیواره های شکاف
Leak off( اثری مهم در افزایش دقت نتایج حاصل از این مدل داشته 

است. این افزایش دقت از این بابت حائز اهمیت است که مدل به دست 
آمده در تخمین س��ایز شکاف )عرض ش��کاف( و بنابراین تخمین نوع 
مواد کنترل کننده هرزروی گل و همچنین در شبیه سازی های مخزنی 
و طراحی چاه تاثیر بسزایی دارد. همچنین این مدل ها اطالعات مهمی 
را در اختی��ار ما قرار می دهند که در فرآیند ش��کاف زنی هیدرولیکی 

بسیار اهمیت دارند.
مدل به دس��ت آم��ده بر پایه معادله ی Lietard و همکارانش در س��ال 
1999 و به ش��کل یک معادله دیفرانس��یل اس��ت. ای��ن محققین این 
معادله را برای هر دو حالت جریان خطی و جریان ش��عاعی به دس��ت 
آورده اند. معادله ی زیر برای حالتی است که جریان شعاعی در سیستم 

برقرار باشد:
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 :برقرار باشد ستميدر س يخط انياست كه جر يحالت يبرا ريز يو معادله
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گـل   ذطـول نفـو   fxضريب نفوذ گل به درون سازند و  LCشعاع نفوذ گل حفاري به درون شكاف،  frدر اين روابط 
    حفاري به درون شكاف است.

 انيـ و مـدل جر  يرفته را كمتر از مقدار واقعـ  هدر يمقدار گل حفار يخط انيدست آمده، مدل جربه جيبنا به نتا
كه زمـان بـه    ي(زمان ينفوذ گل حفار نديآفر ي. در انتهازنديم نيتخم ياز مقدار واقع شتريمقدار را ب نيا يشعاع

) در صـورت در نظـر نگـرفتن نفـوذ گـل بـه       سدخود بر يكند و شعاع نفوذ گل به مقدار حد ليم تينهايسمت ب
نتـايج   اسـت.  شـتر يب يمقدار واقع زهر دو مدل) ا ي(برا افتهينفوذ  يشكاف) مقدار گل حفار يهاوارهيسازند (از د

دست آمد. دليـل  ههاي ميداني بهاي واقعي ميدان مقايسه و تطابق خوبي با دادهحاصل از استفاده اين مدل با داده
    دليل در نظر گرفتن نفوذ گل از ديواره شكاف به درون سازند در اين مدل است.اين تطابق خوب به

  
و همكاران  Bychinaمدل-9

Bychina  قاتيتحق يبر مبنا [16]2017و همكارانش در سال Lavrov and Tronvoll نفوذ  نديآفر فيتوص يبرا
اسـت و   ييبا مشتقات جز ليفرانسيمعادله د كيمعادله  نيند. اددست آورهب يابه درون سازند معادله يگل حفار
 نيـ ا نيدر نظر گرفته شد. همچن هاوارهيد قياز طر يشكل شكاف بر اثر فشار وارده و نفوذ گل حفار رييدر آن تغ

معادلـه بـه    نيـ در نظر گرفته شد. نحـوه حـل ا   يحفار اليدست آمد كه در آن اثرات انواع سهب يمعادله به صورت
 قيتحق نيمعادله در ا ي) است. درستExplicit Finite Difference( يبه روش تفاضل محدود ضمن يصورت عدد

دسـت آمـد.   هب قاتيتحق جيحاصل با نتا جينتا سهيمعادله و مقا نيآن در ا الاعم گر،يد قاتيتحق اتيبا اعمال فرض
 ايـ و  ريناپـذ تـراكم  اليساز (اعم از سـ ساده اتيهمچنان فرض دهديدست مهمعادله ب نيكه ا يخوب جينتا رغميعل

 يمعـادالت قبلـ   زمعادلـه ا  نيـ ا جيحـال نتـا  نيـ با اكند ولي كمي از واقعيت دور مينظر از اثر جاذبه) آن را صرف
  تر است.قيدق

در نظـر گرفتـه شـد. اثـر      Lavrov and Tronvollعرض شكاف هماننـد معـادالت    رييتغو شكل شكاف  ريياثر تغ
فشار در نظر گرفته شـد. معادلـه   ـسرعت در معادله سرعتـيتنش برش يعموم يگوناگون با اعمال رابطه االتيس
  است: ريبه شرح ز يكل ليفرانسيد
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مقاالت پژوهشی

و معادله ی زیر برای حالتی است که جریان خطی در سیستم برقرار باشد:
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گـل   ذطـول نفـو   fxضريب نفوذ گل به درون سازند و  LCشعاع نفوذ گل حفاري به درون شكاف،  frدر اين روابط 
    حفاري به درون شكاف است.

 انيـ و مـدل جر  يرفته را كمتر از مقدار واقعـ  هدر يمقدار گل حفار يخط انيدست آمده، مدل جربه جيبنا به نتا
كه زمـان بـه    ي(زمان ينفوذ گل حفار نديآفر ي. در انتهازنديم نيتخم ياز مقدار واقع شتريمقدار را ب نيا يشعاع

) در صـورت در نظـر نگـرفتن نفـوذ گـل بـه       سدخود بر يكند و شعاع نفوذ گل به مقدار حد ليم تينهايسمت ب
نتـايج   اسـت.  شـتر يب يمقدار واقع زهر دو مدل) ا ي(برا افتهينفوذ  يشكاف) مقدار گل حفار يهاوارهيسازند (از د

دست آمد. دليـل  ههاي ميداني بهاي واقعي ميدان مقايسه و تطابق خوبي با دادهحاصل از استفاده اين مدل با داده
    دليل در نظر گرفتن نفوذ گل از ديواره شكاف به درون سازند در اين مدل است.اين تطابق خوب به

  
و همكاران  Bychinaمدل-9

Bychina  قاتيتحق يبر مبنا [16]2017و همكارانش در سال Lavrov and Tronvoll نفوذ  نديآفر فيتوص يبرا
اسـت و   ييبا مشتقات جز ليفرانسيمعادله د كيمعادله  نيند. اددست آورهب يابه درون سازند معادله يگل حفار
 نيـ ا نيدر نظر گرفته شد. همچن هاوارهيد قياز طر يشكل شكاف بر اثر فشار وارده و نفوذ گل حفار رييدر آن تغ

معادلـه بـه    نيـ در نظر گرفته شد. نحـوه حـل ا   يحفار اليدست آمد كه در آن اثرات انواع سهب يمعادله به صورت
 قيتحق نيمعادله در ا ي) است. درستExplicit Finite Difference( يبه روش تفاضل محدود ضمن يصورت عدد

دسـت آمـد.   هب قاتيتحق جيحاصل با نتا جينتا سهيمعادله و مقا نيآن در ا الاعم گر،يد قاتيتحق اتيبا اعمال فرض
 ايـ و  ريناپـذ تـراكم  اليساز (اعم از سـ ساده اتيهمچنان فرض دهديدست مهمعادله ب نيكه ا يخوب جينتا رغميعل

 يمعـادالت قبلـ   زمعادلـه ا  نيـ ا جيحـال نتـا  نيـ با اكند ولي كمي از واقعيت دور مينظر از اثر جاذبه) آن را صرف
  تر است.قيدق

در نظـر گرفتـه شـد. اثـر      Lavrov and Tronvollعرض شكاف هماننـد معـادالت    رييتغو شكل شكاف  ريياثر تغ
فشار در نظر گرفته شـد. معادلـه   ـسرعت در معادله سرعتـيتنش برش يعموم يگوناگون با اعمال رابطه االتيس
  است: ريبه شرح ز يكل ليفرانسيد

در این روابط rf ش��عاع نفوذ گل حفاری به درون ش��کاف، CL ضریب 
نفوذ گل به درون س��ازند و xf طول نفوذ گل حفاری به درون ش��کاف 

است. 
بنا به نتایج به دس��ت آمده، مدل جریان خطی مقدار گل حفاری هدر 
رفته را کمتر از مقدار واقعی و مدل جریان شعاعی این مقدار را بیشتر 
از مق��دار واقع��ی تخمین می زند. در انتهای فرآین��د نفوذ گل حفاری 
)زمانی که زمان به سمت بی نهایت میل کند و شعاع نفوذ گل به مقدار 

حدی خود برس��د( در صورت در نظر نگرفتن نفوذ گل به س��ازند )از 
دیواره های شکاف( مقدار گل حفاری نفوذ یافته )برای هر دو مدل( از 
مقدار واقعی بیشتر است. نتایج حاصل از استفاده این مدل با داده های 
واقعی میدان مقایس��ه و تطابق خوبی با داده های میدانی به دست آمد. 
دلیل این تطابق خوب به دلیل در نظر گرفتن نفوذ گل از دیواره شکاف 

به درون سازند در این مدل است. 

9- مدل Bychina  و همکاران
 Lavrov and و همکارانش در سال 2017]16[ بر مبنای تحقیقات Bychina

Tronvoll ب��رای توصی��ف فرآیند نفوذ گل حفاری به درون س��ازند معادله ای 

   1     مقایسه نقاط قوت و ضعف مدل های مهم ارائه شده در کارهای گذشته برای ارزیابی شکاف های طبیعی با استفاده از داده های هرزروی گل

چالش هانوآوریوضعیت چاهنوع سیالوضعیت شکاف هانوع بررسینام مدل

Dyke  و 
عمودی.....................کیفیهمکاران  

1. ارائه روشی برای افزایش دقت 
اندازه گیری حجم گل هدر رفته

2. دسته بندی انواع شکاف طبیعی مخزن 
و ارائه روش مناسب برای کنترل هریک 

از آنها
3. توصیف کیفی فرآیند نفوذ گل به 

شکاف ها

در حالت حفاری غیرخشکی 
به دلیل امواج دریا و تکان 

خوردن دکل دقت اندازه گیری 
به شدت پایین آمد )تا دقت 2 

بشکه(.

Sanfillippo   و 
. ارائه مدل کمی برای اولین بار در این عمودینیوتنی کمیهمکاران

حوضه
در نظر نگرفتن مواردی چون: 
تغییر شکل پذیری شکاف ها و 

نفوذپذیری شکاف ها

 Lietard   و 
کمیهمکاران

تغییر شکل ناپذیر 
با عرض ثابت، نفوذ 

ناپذیر
نیوتنی و 
عمودیغیرنیوتنی

1. بررسی اثر سیال غیرنیوتنی )عالوه بر 
سیال نیوتنی( بر فرآیند نفوذ
2. بررسی شکاف های جهت دار

در نظر نگرفتن مواردی چون: 
تغییر شکل پذیری شکاف ها و 

نفوذپذیری شکاف ها

Sawarynکمی
تغییر شکل ناپذیر 
با عرض ثابت، نفوذ 

ناپذیر
1. ارائه معادله ای ساده برای سیاالت عمودیغیرنیوتنی

غیرنیوتنی مدل Lietard  و همکاران
در نظر نگرفتن مواردی چون: 
تغییر شکل پذیری شکاف ها و 

نفوذپذیری شکاف ها

 Rasmussen
and Civanکمی

تغییر شکل ناپذیر 
با عرض ثابت، نفوذ 

ناپذیر
1. ارائه معادله ای ساده برای سیاالت عمودیغیرنیوتنی

غیرنیوتنی مدل Lietard  و همکاران
در نظر نگرفتن مواردی چون: 
تغییرشکل پذیری شکاف ها و 

نفوذپذیری شکاف ها

 Lavrov and
Tronvollکمی

تغییر شکل پذیر 
با عرض  غیرثابت، 

نفوذ ناپذیر
1. در نظر گرفتن اثر تغییر شکل شکاف عمودیغیر نیوتنی

با فشار
در نظر نگرفتن نفوذپذیری 

شکاف ها

Huang   و 
کمیهمکاران

تغییر شکل ناپذیر 
با عرض ثابت، نفوذ 

ناپذیر
عمودیغیرنیوتنی

1. جواب تقریبا دقیق با سرعت باال با 
ارائه معادله ای درجه 3 به عنوان جایگزین 

)Type Curves( نمودارهای مرجع

کاهش دقت مدل با فرضیات 
ساده ساز و در نظر نگرفتن 
مواردی چون: تغییر شکل 
شکاف و نفوذپذیری شکاف

Razavi   و 
کمیهمکاران

تغییر شکل پذیر 
با عرض  غیرثابت، 

نفوذ پذیر
1. در نظر گرفتن اثر نفوذ گل از دیواره عمودیغیرنیوتنی

شکاف به سازند

رای انواع گل حفاری پاسخگو 
نیست.

معادله ی نفوذ گل حفاری 
از دیواره شکاف به سازند 

معادله ای ساده است.

 Bychina   و 
کمیهمکاران

تغییر شکل پذیر 
با عرض  غیرثابت، 

نفوذ پذیر
1. در نظر گرفتن انواع گل حفاریعمودیانواع گل حفاری

اثر جاذبه را نادیده می گیرد 
)تنها برای شکاف های افقی 

مناسب است(
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به دس��ت آوردند. این معادله یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی است و 
در آن تغییر شکل شکاف بر اثر فشار وارده و نفوذ گل حفاری از طریق دیواره ها 
در نظر گرفته ش��د. همچنین این معادله به صورتی به دس��ت آمد که در آن 
اثرات انواع س��یال حفاری در نظر گرفته شد. نحوه حل این معادله به صورت 
ع��ددی به روش تفاضل محدود ضمنی )Explicit Finite Difference( اس��ت. 
درس��تی معادله در این تحقیق با اعمال فرضی��ات تحقیقات دیگر، اعمال آن 
در این معادله و مقایسه نتایج حاصل با نتایج تحقیقات به دست آمد. علی رغم 
نتایج خوبی که این معادله به دس��ت می دهد همچنان فرضیات ساده ساز )اعم 
از س��یال تراکم ناپذیر و یا صرف نظر از اثر جاذب��ه( آن را کمی از واقعیت دور 

می کند ولی با این حال نتایج این معادله از معادالت قبلی دقیق تر است.
 Lavrov اثر تغییر شکل شکاف و تغییر عرض شکاف همانند معادالت
and Tronvoll در نظ��ر گرفته ش��د. اثر س��یاالت گوناگ��ون با اعمال 

رابطه ی عمومی تنش برش��ی �  سرعت در معادله سرعت � فشار در نظر 
گرفته شد. معادله دیفرانسیل کلی به شرح زیر است:
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 يرو هندسه شكاف و فشار سازند سه عامل مهم و موثر بر رفتـار هـدر   ،يگل حفار يرئولوژ قيتحق نيا يبر مبنا
گل عامل مخالف است  يسازند و گل عامل موافق و نقطه وارو اليفشار س نياختالف ب نديآفر نيگل هستند. در ا

 يطور كلـ . بهشوديثابت م يپس از مدت تينها و در افتهيكاهش  جيتدرحال نفوذ به سازند به گل در يدب نيبنابرا
 سي)، كاهش اندFluid Behavior Index( اليرفتار س سيگل، كاهش اند يكاهش فشار سازند، كاهش نقطه وارو

  .ابدييم شيگل افزا هرزرويشكاف،  هياول زيسا شي) و افزاConsistency Indexثبات گل (
گذشـته بـراي ارزيـابي    هاي مهم ارائـه شـده در كارهـاي    مدلمقايسه نقاط قوت و ضعف  1طور خالصه جدول به

  دهد.هاي هرزروي گل را نشان ميهاي طبيعي با استفاده از دادهشكاف
  

  هاي هرزروي گلهاي طبيعي با استفاده از دادههاي مهم ارائه شده در كارهاي گذشته براي ارزيابي شكافمدلمقايسه نقاط قوت و ضعف  -1جدول 

نوع   نام مدل
وضعيت  نوع سيال هاوضعيت شكاف  بررسي

  هاچالش  نوآوري  چاه

Dyke   و
  عمودي  .........  ............  كيفي  همكاران

. ارائه روشي براي افزايش دقـت  1
  رفته گيري حجم گل هدراندازه

بنــدي انــواع شــكاف   . دســته2
ــه روش   ــزن و ارائـ ــي مخـ طبيعـ
  مناسب براي كنترل هريك از آنها

يند نفوذ گل آ. توصيف كيفي فر3
  هابه شكاف

ـ  در  دليـل  هحالت حفاري غيرخشـكي ب
امواج دريا و تكان خـوردن دكـل دقـت    

شدت پايين آمد (تا دقت هگيري باندازه
  بشكه). 2

Sanfillippo   
  كمي  و همكاران

تغييــــر شــــكل
ناپــذير بــا عــرض 
  ثابت، نفوذناپذير

  عمودي  نيوتني
. ارائه مدل كمي براي اولين بـار  1

 در اين حوضه
 : تغييـر در نظر نگـرفتن مـواردي چـون   

هـا و نفوذپـذيري   پـذيري شـكاف  شكل
  هاشكاف

 Lietard    و
 همكاران

 كمي
تغييــــر شــــكل 
ناپــذير بــا عــرض 
  ثابت، نفوذ ناپذير

ــوتني  نيـــ
و 

  غيرنيوتني
  عمودي

بررسي اثـر سـيال غيرنيـوتني    .1
يند آ(عالوه بر سيال نيوتني) بر فر

  نفوذ
  دارهاي جهت. بررسي شكاف2

 تغييـر  در نظر نگـرفتن مـواردي چـون:   
هـا و نفوذپـذيري   پـذيري شـكاف  شكل
  هاشكاف

Sawaryn كمي 
تغييــــر شــــكل 
ناپــذير بــا عــرض 
  ثابت، نفوذ ناپذير

  عمودي  غيرنيوتني

ــه.1 ــه معادل ــراي ارائ ــاده ب اي س
ــوتني مــــدل  ســــياالت غيرنيــ

Lietard  و همكاران   

 در نظر نگـرفتن مـواردي چـون: تغييـر    
هـا و نفوذپـذيري   پـذيري شـكاف  شكل
  هاشكاف

بر مبنای این تحقیق رئولوژی گل حفاری، هندس��ه شکاف و فشار سازند 
س��ه عام��ل مهم و موثر بر رفت��ار هدر روی گل هس��تند. در این فرآیند 
اختالف بین فش��ار س��یال س��ازند و گل عامل موافق و نقطه واروی گل 

عامل مخالف اس��ت بنابرای��ن دبی گل در حال نفوذ به س��ازند به تدریج 
کاهش یافته و در نهایت پس از مدتی ثابت می ش��ود. به طور کلی کاهش 
 Fluid( فش��ار سازند، کاهش نقطه واروی گل، کاهش اندیس رفتار سیال
Behavior Index(، کاه��ش اندیس ثب��ات گل )Consistency Index( و 

افزایش سایز اولیه شکاف، هرزروی گل افزایش می یابد.
به طور خالصه جدول 1 مقایسه نقاط قوت و ضعف مدل های مهم ارائه 
شده در کارهای گذشته برای ارزیابی شکاف های طبیعی با استفاده از 

داده های هرزروی گل را نشان می دهد.

نتیجه گیری
در این پژوهش مدل های مهم ارائه شده در کارهای گذشته برای ارزیابی 
ش��کاف های طبیعی با اس��تفاده از داده های هرزروی گل معرفی ش��د و 
همچنین نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مدل ها مورد بحث قرار گرفت. 
بر اس��اس فرض های استفاده شده در توسعه این مدل های می توان گفت 
که مدل ه��ای Tronvoll و Lavrov یک��ی از کامل ترین مدل های موجود 
است که تقریبا اکثر حاالت مختلف را در نظر گرفته و بیشتر از سایرین به 
واقعیت نزدیک ش��ده است. با این حال همچنان مواردی در مدل سازی ها 

بررسی نشده باقی مانده اند که عبارتند از:
1- بررسی اثر تراوایی در دیواره ی شکاف

2- بررسی اثر سر خوردن سیال روی دیواره ها
3- بررسی فرآیند نفوذ گل به شکاف های مصنوعی و عوامل موثر بر آن

4- بررسی اثر سیال سازند و تاثیر آن روی فرآیند هرزروی گل


