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حــدود 85درصد ذخایر نفتــی و 90درصد ذخایر گازی ایــران و همچنین 
49درصــد ذخایر نفــت جهان و 55درصد گاز جهان در ســنگ های کربناته 
تجمع کرده اند. در این خصوص ویلســون)1980( معتقد اســت حدود 260 
میــدان عظیم نفتی کربناته وجود دارد که 75درصد ذخایر قابل اســتحصال 

جهانی را در برگرفته است. 
مبتنی بر تعداد مخازن و بدون توجه به حجم هیدروکربورها، تقریبا ٩٠درصد 
مخازن بزرگ ایران، کربناته و ١٠درصد ماسه ســنگی هســتند. از این تعداد، 
53درصد مخازن بزرگ نفتی و 47درصد آن گازی اســت. به نظر می رسد از 
لحاظ حجم هیدروکربوری نیز نســبت مخازن کربناته به ماسه سنگی تقریبا 
 ،B9 به 1 صادق باشــد. مخازن اهواز، نوروز، فریدون، ابوذر، فروزان، ســاختار
ســروش از مخازن بزرگ ماسه ســنگی و برخی از مشهورترین مخازن بزرگ 
کربناته شامل میدان پارس جنوبی، آزادگان، آسماری، هفت کل، بی بی حکیمه 

و خانگیران هستند1. 
مخــازن کربناته بــه تفکیک گروه های مختلف زمین شناســی شــامل گروه 
دهرم، خامی، آســماری و بنگستان می باشد. گروه بنگســتان نام گروهی از 
ســازندهای زمین شناسی حوضه ی زاگرس با سن آلبین تا کامپانین است که 
شــامل یک چرخه ی رسوبی از سازندهای کژدمی، ســروک، سورگاه و ایالم 
اســت. مجموعه ی این سازندها گروه بنگستان نام گرفته اند که نام آن از کوه 

بنگستان در شمال بهبهان گرفته شده  است. 
میانگین تخلخل سنگ مخزن گروه بنگستان از 2درصد )در میدان نفتی شوروم( 
تــا 14درصد )در میــدان نفتی جفیر( متغیر اســت. تراوایی این ســازند به 
صورت عمده حدود 2میلی دارســی است و از نظر سنگ شناسی از کربناته ی 
دولومیتی2 و الیم اســتون3 تشکیل شده است. درصد برداشت از این سازند به 
دلیل تراوایی پایین و ناهمگونی باالی آن کمتر از 10درصد است. این ضریب 

برداشــت پایین سبب شده است تا عملیات الیه شکافی جزو اولین پیشنهادها 
برای بهبود جریان یا ازدیاد برداشــت در این مخازن باشــد. دلیل اصلی آن 
افزایــش ضریب بهره دهی یا تزریق پذیری چاه اســت که امکان تولید با دبی 

باالتر یا فشار کمتری از مخزن را به وجود می آورد. 
در مخازن با تراوایی کم مانند بنگســتان استفاده از روش تزریق آب به دلیل 
تزریق پذیری کم چاه نیازمند استفاده از پمپ های با توان و فشار کاری باالتر 
است. همچنین تزریق گاز به دلیل ایجاد رسوبات آلی به شدت تراوایی مخزن 
را کاهش می دهد. لذا در صورت تایید روش ازدیاد برداشت آب یا گاز، نیاز به 
انجام عملیات الیه شکافی در چاه های تزریقی ضروری است. نکته ی قابل توجه 
این اســت که فناوری الیه شــکافی هم به عنوان یک راه حل و هم به عنوان 
الزمه ی اجرای ســایر روش های ازدیاد برداشت و نگهداشت تولید در میدان 

بنگستان اهواز ضروری است.
نظر به اهمیت اجرای الیه شــکافی در مخازن موجود در ســازند بنگســتان، 
مطالعه ی تجربه های جهانی در اجرای عملیات الیه شــکافی در ســازندهای 
مشــابه کربناته با تراوایی پایین می تواند الگویی مناسب در اختیار مهندسین 
ایرانی قرار دهد. در این مطالعه مخزن سن اندرس که از نظر تراوایی، تخلخل، 
جنس ســنگ و حجم مخزن شــباهت مناسبی با مخازن کشــور در سازند 

بنگستان دارد، بررسی شده است.
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نفت آمریکا از این ســازند تولید می کنند. در بسیاری از مقاالت و گزارش های 
صنعتی از عنوان مخزن ســن آندرس برای این ســازند استفاده شده است که 
با توجه به گســتره ی وسیع این سازند باید به موقعیت جغرافیایی آن مخزن 

دقت داشت.
این ســازند در نقاط مختلف بین 1500 تا 6000 فوت عمق دارد و ضخامت 
ســازند بین 200 تا 300 فوت متغیر است.]1[ سه نوع سنگ در سازند وجود 

دارد که شامل: ریف، بکریف و الگون است. 
ریف دارای تراوایی بین 4 تا 32میلی دارسی، تخلخل 10 تا 18درصد، اندازه ی 
دانه  بزرگ تــر از 100میکرون و انحالل 85درصدی در اســید هیدروکلریک 
است. بک ریف دارای تراوایی بین 0.1 تا 3میلی دارسی، تخلخل 4 تا 10درصد، 
اندازه ی دانه 10 تا 250میکرون و انحالل 75درصدی در اسید هیدروکلریک 
است. با توجه به تراوایی، تخلخل و همچنین جنس سنگ، باید دقت شود که 
وضعیت ســنگ مخزن بنگستان اهواز مشابه سنگ بکریف سازند سن آندرس 
است. الگون دارای تراوایی کمتر از 0.1میلی دارسی، تخلخل کم، اندازه ی دانه 

کمتر از 10میکرون است.
در برخی مخازن موجود در این سازند تخلخل آن در محدوده ی 7 تا 16درصد 
و میانگین این تخلخل حدود 11.6 گزارش شــده اســت. از طرفی تراوایی این 
سازند متغیر است و بین 0.1 تا 50میلی دارسی در منابع مختلف گزارش شده 
اســت. این مقدار در مخازن مختلف متفاوت است. دبی تولیدی از چاه های این 
سازند اغلب پایین است. این دبی به ندرت از 200 بشکه در روز بیشتر می شود 
و معموال حدود 50 تا 100 بشکه در روز گزارش شده است. در جدول1 عمده 

تشابه ها و تفاوت های سازند بنگستان و سن اندرس ارائه شده است.

درس آموخته های عملیات هاي الیه شکافي صورت گرفته در سازند سن آندرس
از آنجا که صدها عملیات الیه شکافی در ده ها مخزن که از سازند سن آندرس 
تولید می کنند، انجام شده اســت لذا جمع بندی عملیات الیه شکافی در این 
مخازن کار آســانی نیســت. به همین منظور به ارائه ی گزارشی از تحقیقات 

انجام شده در منابع مختلف پرداخته شده است.
کارلسن و ســیپک در 1965 وضعیت الیه شکافی در یکی از مخازن حوزه ی 
شمالی که از ســازند سن آندرس تولید می کند را بررســی کردند.]2[ نتایج 
مطالعات تغییرات تخلخل در مغزه هــای کامل )خروجی از الگ( و مطالعات 
پالگ )در آزمایشــگاه( نشان می داد که روند تغییرات تخلخل از هر دو منبع 
یکســان است و میانگین تخلخل مغزه کامل 11.6 و پالگ 13.4درصد است. 
تراوایی میانگین در این مخزن 2.7میلی دارســی است. با وجود تراوایی پایین 
در این مخزن، عملیات تزریق آب در سال1963 با ایجاد دو پایلوت پنج نقطه 

با دبی تزریق 1000 بشکه در روز انجام می شود. 
میــزان تولیــد از مخزن تا 1964 حدود 1.5میلیارد بشــکه بوده اســت که 
معــادل 4درصد از تولید این مخزن بوده اســت. نفــت تولیدی از این مخزن 
جزو نفت های ســبک با درجه ی ســنگینی API 33 از عمق 5544 تا 5574 
فوتی تولید می شــود. در ســال1962 تعداد 128 چاه تولیدی در این مخزن 
وجود داشــت و در عملیات های الیه شــکافی به طور متداول 15 تا 20فوت 

مشبک کاری و 5000 گالن اسید استفاده می شود. 
در این مخزن به دلیل فشــار پایین، از پمپ برای فرازآوری مصنوعی استفاده 
می شــود و دبی میانگین چاه ها 140ب.ر است. فشار حباب سیال 825پام و 
دمــای مخزن 106درجه ی فارنهایت و نســبت گاز به نفت 361 فوت مکعب 
اســتاندارد بر بشــکه اســت. فشــار اولیه ی مخزن 2000پام و جنس سنگ 
مخزن کربناته ی الیماســتون و دولومیت اســت. ناحیه ی تولیدی دارای 45 
فوت ضخامت اســت ولــی ناحیه ی گذرای مخزن حــدود 90 فوت ضخامت 
دارد. اطالعات ارائه شــده در مطالعات کارلسن و سیپک تصویر کلی از سازند 
سن آندرس نیز هست. در این سازند تعداد بسیار زیادی عملیات تحریک چاه 
در سه دسته الیه شکافی با آب و پروپانت، با اسید و اسیدکاری صورت گرفته 
است. لذا می تواند یکی از بهترین مطالعات موردی برای الگوبرداری در مخازن 

مشابه باشد.
بلک و اســتاب در 1975 سه دســته عملیات شکاف هیدرولیکی، اسیدکاری 
و شــکاف اسیدی در ســازند ســن آندرس را در 5 میدان و 25 چاه مختلف 
بررســی کردند.]3[ نتایج آزمایش هدررفت سیال نشان می دهد برای سنگ 
نوع ریف 25 تا 50 پوند افزایه به 1000 گالن سیال آبی یا روغنی برای کنترل 
هرزروی4 نیاز است. برای سیال اسیدی مقدار افزایه 200 پوند به ازای 1000 
گالن ســیال خواهد بود. نتایج آزمایش هدررفت ســیال نشان می دهد برای 
ســنگ نوع بک ریف 25 پوند افزایه به 1000 گالن سیال آبی یا روغنی برای 

تفاوت هاتشابه ها

بنگستانسن آندرسویژگیبنگستانسن آندرسویژگی
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  1  مقایسه ی تشــابه ها و تفاوت های سازند بنگستان و سن آندرس
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کنترل هرزروی نیاز است. برای ســیال اسیدی مقدار افزایه بین 50 تا 200 
پوند به ازای 1000 گالن سیال خواهد بود.

در ریف به دلیل تراوایی باال از ماســه به عنوان پروپانت اســتفاده می شــود 
)الیه شــکافی با آب و پروپانت(، اما در بک ریف از اسید بدون پروپانت استفاده 
شده است)الیه شکافی اسیدی(. در سازند های تراوا این ناحیه هدایت پذیری5 
شــکاف با افزایش طول شــکاف افزایش زیادی نمی یابد. اما در سازندهای با 
تراوایی کم مانند بک ریف نقش طول شکاف در افزایش هدایت پذیری شکاف 

بسیار مهمتر است.)نکته ی قابل توجه در بنگستان اهواز(
نتایج عملیات های اســیدکاری نشــان می دهد که تزریق اسید در ریف ها با 
موفقیت ســبب افزایش شــاخص بهره دهی شده اســت اما در بک ریف های 
 HCl کربناته اسید نقش مناسبی نداشته اســت.)احتماال به دلیل استفاده از
به جای HF( مشــکل دیگــری که در عملیات اســیدکاری رخ می دهد تولید 
ذرات ریز یا فاین است. عمده ی فاین های تولیدی بعد از اسیدکاری از کوارتز، 
فلدســپار، دولومیت و انیدریت تشکیل شــده است. این ذرات در هر سه نوع 

سنگ مخزن به میزان قابل توجه تشکیل می شود.
در عملیات هــای الیه شــکافی این مخزن ارتفاع شــکاف پــس از عملیات از 
طریق نمودارگیری دما، اندازه گیری می شــود. علت آن گرماده بودن واکنش 
اسید ـ سنگ است که ســبب تغییرات دمایی در طول چاه می شود. همچنین 
طول شکاف از طریق مدل سازی کامپیوتری محاسبه می شود. ظرفیت جریان 
شــکاف و ضریب هرزروی سیال از طریق آزمایشگاه و نوع سنگ اندازه گیری 
می شــود. مدول االستیسیته و تراوایی نیز از آزمایشــگاه و اندازه گیری مغزه 
تعیین می شود و در نهایت تخلخل بر اساس داده های مغزه و نمودارهای الگ 

محاسبه می شود.
در ادامه به بررســی نتایج عملیات الیه شــکافی در چند چاه از 25 چاه مورد 
مطالعه در این مخزن می پردازیم. دقت شود که هریک از سناریوهای رخ داده 

در این چاه ها امکان وقوع در مخازن مشابه را دارد.
چاه AW: در این چاه الیه شــکافی با اســتفاده از آب و پروپانت )شن( انجام 
شد. در این چاه نسبت شاخص بهره دهی نظری با مقدار واقعی بعد از عملیات 
بســیار نزدیک بوده اســت. اما بعد از 7 روز از اجرای عملیات یک افت تولید 
ســریع به همراه افزایش نســبت آب به نفت رخ داده است. بعد از دو ماه چاه 
به دبی اصلی خود قبل از عملیات برگشــت. این نتایج ضعیف در اثر دو عامل 

رخ داده است: 
الف( در مرحله ی آخر 22500 گالن ســیال با 120 گونی6 شن 20-10 در 
لوله ی جداری مانده اســت. این عامل ممکن است سبب کاهش طول شکاف 

نسبت به طول برنامه ریزی شده باشد. 
ب( دبــی پمپ برابر با 12 بشــکه بر دقیقه7 ممکن اســت برای محدوده ی 
مشــبک کاری شده ی 32 فوتی زیاد باشد و سبب ایجاد شکاف با ارتفاع 120 

فوت بشــود. این موضوع ممکن اســت سبب تولید آب شــده باشد. در واقع 
اســتفاده از دبی باالتر سبب گسترش شکاف در ناحیه های خارج از ضخامت 

مخزنی شده است.
چاه EC: در این چاه الیه شکافی با استفاده از آب و پروپانت )شن( انجام شد. 
در این چاه نســبت شاخص بهره دهی نظری از نمودارهای مورس و مک گویر 
بــا مقدار واقعی بعد از عملیات نزدیک بود. این تشــابه در محدوده ی جریان 
پایا نیز حفظ شــد. در این ناحیه شاخص بهره دهی 3.9 برابر برای 3.5 سال 
بعد از عملیات بود. مقدار تخمینی دبی از نمودار تینســلی 3.7 برابر برای این 
ناحیه بود. در این چاه عملیات با اســتفاده از 20 هزار گالن آب ژل دار و 273 
گونی ماســه 40-20 با دبی پمپ 8 بشــکه بر دقیقه در ضخامت مخزنی 84 
فوتی انجام شــد. اطالعات عملیات این چاه می تواند الگوی اجرای عملیات در 

چاه های مشابه باشد.)شکل1(

چاه OS: این چاه مثالی از ســنگ های نوع ریف اســت. ابتدا یک عملیات 
اســیدکاری با 5250 گالن اسید 15درصد HCl انجام شده و سپس عملیات 
شکاف اسیدی با 8000 گالن با اسید معلق ساز انجام شده است. نتایج نظری 
و واقعی شــبیه به هم هستند. طول شکاف کم 29 فوتی در دو عملیات نشان 
می دهد در حالتی که تراوایی مخزن زیاد اســت )بیش از 10میلی دارســی( 
نیازی به افزایش طول شــکاف یا حجم تزریق نیست. در این چاه تا 1.5 سال 
بعد از عملیات، تولید 2 برابر ماند و بعد از 3 ســال این نســبت 1.7 برابر بود. 

بعد از 6 ماه از عملیات نیز پاسخ جریان ظاهر شد.
چاه VS: در این چاه بهره دهی واقعی بیشــتر از تخمین اولیه است. این اتفاق 
به دلیل وجود آسیب سازندی غیرعادی در چاه است. این چاه دارای سنگ از 

جنس ریف با تراوایی 2میلی دارسی و تخلخل 9درصدی است. 
چاه XC: نمونه ای از عملیات الیه شکافی اسیدی است که در آن با دبی پایین 

EC 1  نمــودار تغییرات دبی نفت، آب و ضریب بهره دهی در چاه 
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4.1 بشــکه در روز 5250 گالن اسید 20درصد HCl تزریق شده است. پیش 
از این نیز 8250 گالن امولســیون ویسکوز تزریق شده بود. در نتیجه عملیات 
دبی تولیدی پایدار 50 بشــکه بر روز به همراه کاهش تولید آب از 97 به 15 

بشکه در روز برای 2 سال رخ داد.
مارتینز و همکاران در ســال1994 با مطالعه ی عملیات الیه شــکافی در یکی 
دیگر از مخازن واقع در سازند سن آندرس در ایالت نیومکزیکو نشان دادند که 
این روش تحریک چاه موفقیت آمیز بوده است. شکل2 دبی تولیدی 9 چاه این 

مخزن را به تفکیک نشان می دهد. 
چاه های1 و 3 در ســال1991 تکمیل شــده اند و چاه های2 و 4 تا 9 در طی 
ســال های 1992 و 1993 تکمیل شده اند. چاه های4 و 5 مشکالت مکانیکی 
ناشــی از غلظت کم پروپانت موجود در شکاف را داشتند که مهمترین علت 

دبی کم این دو چاه است. 
این دو چاه برای الیه شــکافی مجدد کاندید شده اند. به طور میانگین در این 
9 چاه پس از الیه شــکافی 60 بشــکه در روز افزایش دبی رخ داده است که 

میانگین افزایش نسبت بهره دهی برابر 2.7 است.]4[
در شکل3 تغییرات فشار جریانی حین اجرای عملیات الیه شکافی نشان داده 
شده است. به ازای این تغییرات فشار عملیات در محدوده ی 4400 تا 4600 
فوتی عمق چاه اجرا شــد که به ایجاد شکافی بیضی شکل با طول 300 فوت 
انجامید. هندســه ی شکاف در شکل4 موجود است. قبل از انجام عملیات نیز 
تســت مینی فرک8 به منظور تعیین بازده هرزروی سیال انجام شده که مقدار 

بازده سیال )هرزروی( در سازند 50 تا 60درصد گزارش شده است.
در مطالعه ای دیگر اندرســون در 1991 نشــان داد که در صورت استفاده از 
اسید در الیه شکافی، سرعت واکنش اسید و سنگ مخزن باید مشخص شود. 
ثابت های این واکنش از نظر تعیین زمان مناسب برای خوردگی سنگ و مدت 

زمان انجام عملیات اهمیت دارد. 
در چاه های موجود در سازند ســن آندرس ضریب های واکنش اسید و سنگ 
با اســتفاده از آزمایش دیسک دوار9 تعیین می شــود. فرض استفاده شده در 
مطالعات ســنگ )دولومیت( و اســید )HCl( سازند ســن اندرس وجود یک 
واکنش درجه یک با ثابت واکنش آرینیوســی اســت. معادالت زیر ســرعت 

واکنش را نشان می دهند.
                                                                            

                                                          
ســید  ا غلظت   Cs  ، ) ( کنش  ا و u ســرعت  ن  آ ر  د که 
) (،K ثابــت واکنش و n درجه ی واکنش اســت. نتایج آزمایش 
دیســک دوار به ازای دماهای مختلف در شکل ارائه شده است. همان طور که 
مشــخص است برای سنگ های سن اندرس درجه ی واکنش بین 0.15 تا 0.4 

متغیر است.]5[

 2  نمودار تغییرات دبی در 9 چاه از چاه های مخزن سن آندرس طی الیه شکافی

 3  نمودار فشــار جریانی چاه طی یک عملیات الیه شکافی

 4  هند ســه ی شکاف و تغییرات تنش درجای سازند

 5  ثابت های واکنش اسید و سنگ مخزن سن اندرس بر اساس آزمایش دیسک دوار 



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 182 

33

عنوان
شکاف اسیدی 

تعادلی

سایر روش های تحریک 

چاه

30205تعداد عملیات

2915افزایش تولید به ازای هر چاه )ب.ر(

2117014260هزینه ی میانگین )دالر بر عملیات(

730950هزینه ی میانگین به ازای افزایش تولید )دالر(

  4  مقایســه ی هزینه و افزایش تولید )بر اساس داده های 1987(

  2    اطالعات ترکیب سنگ های مورد مطالعه 

  3    اطالعات مربوط به واکنش اسید و سنگ دولومیتی سن آندرس 

اطالعات مربوط به سنگ های استفاده شده در این مطالعه در جدول2 موجود 
است. به منظور جلوگیری از تشکیل دی اکسیدکربن و همچنین تشابه شرایط 
آزمایش به شــرایط مخزن، تمام آزمایش ها در فشــار 1000 پام انجام شده 
اســت. مقدار ثابت واکنش نیز برای ســنگ های دولومیتــی مخازن مختلف 
سن اندرس بین 7 تا 70 میکرو متغیر است. نتایج در جدول3 ارائه شده است.

اهمیت داده های حاصل از واکنش اســید و سنگ به دلیل کاربرد آن در نوع 
خاصی از الیه شــکافی اسیدی اســت که در چاه های حفاری شده در سازند 

سن آندرس انجام می شود. 
تینکر در 1989 این روش را الیه شــکافی اسیدی تعادلی10 نامید که طی آن 
در چندین مرحله پس از ایجاد شــکاف، اسید به داخل شکاف تزریق می شود 

و با اعمال فشار تعادلی بدون گسترش شکاف اجازه ی خوردگی سنگ توسط 
اسید داده می شــود. این روش یک روش اثبات شده در سازندهای ناهمگون 

و کربناته است. 
این روش دارای مزایایی اســت از جمله: ابعاد شــکاف کنترل شــده تر است، 
زمان تماس اســید برای خوردگی ســنگ حداکثر اســت و بهره دهی چاه با 
هزینه ی کمتر و مصرف آب کمتر نســبت به الیه شــکافی اســیدی معمولی 
انجام می شــود. در جدول4 و شــکل6 نتایج تغییرات دبی نفت و هزینه ی دو 
عملیات الیه شــکافی اسیدی تعادلی و اســیدکاری بر اساس مطالعه ی تینکر 

قابل مقایسه است.]6[
هوکابی در 1988 طراحي تحريک چاه در ســازند دولوميتي ســن آندرس 

 6  تغییرات دبی یکی از چاه های سازند سن اندرس طی عملیات الیه شکافی 

اسیدی تعادلی
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منطقه ی واسون11 در واحد بنت رانچ12 واقع در ياکوم کانتي ايالت تکزاس 
را بررســي کرد. این مطالعه حاوی جزییــات کاملی از اجرای عملیات های 

تحریک چاه در این سازند است. 
فرآيندهای تحریک چاه در اين مخزن به طور خالصه شامل این موارد است:

الف( شکاف اسيدي 
ب( استفاده از پروپانت هاي ماسه اي در شکاف 
ج( استفاده از اسيد براي انحراف نمک سنگ 

د( آغشته کردن به اسيد  

در این مطالعه این ســه روش تحریک چاه با جزییات توضیح داده شــده 
است. روش اســيدکاري در بســياري از موارد موفق بوده است. در مقابل 
عمليات هاي شکاف هيدروليکي به همراه تزريق شن به صورت دوره اي در 

چاه هاي ميدان اجرا مي شــود که نتايج آن متفاوت است. 
گاهــي به افزايش دبي توليدي نفت انجاميده وگاهي ســبب افزايش توليد 
آب شده است. در ســال1986 با وجود تغییر طراحی عملیات الیه شکافی 
با پروپانت، از 6 عمليات اجرا شده تنها 3 عمليات موفق بود. از 3 عمليات 

ناموفق، 2 عمليات به دليل کيفيت پايين ســيال شکست خورده اند.
تا قبل از سال1986 هيچ تالشي براي کنترل هندسه ی شکاف در طراحي 
عمليات اليه شــکافي اســيدي در اين ميدان انجام نشده است. به صورت 
کلــي در اين عمليات ها از 4000 تا 19000 گالن اســيد 20 يا 28درصد 
HCl برای اســیدکاری و تا 6100 گالن اسيد 15، 20 و 28درصد HCl به 

صورت تزريق متناوب نقطه اي13 اســتفاده مي شود. برای تعیین هندسه ی 
شــکاف پس از عملیات از نمودار دما استفاده می شود. 

نتايج نمودارگيري دمايي نشــان مي دهد شکاف ها در چاه های اين مخزن 
به ســمت پايين منحرف شــده اند. اين موضوع به همراه افزايش توليد آب 
در 1986 ســبب بررســي دوباره ی طراحي عمليات هاي اليه شکافي شد. 
همچنين پيشــنهاد شــد براي تعيين پارامترهاي کنترل کننده ی درجاي 

شــکاف، تست هاي ميداني مرتبط با اليه شکافي انجام شود.
بر اســاس مفاهيم ارائه شــده در مطالعات موجود]9-7[، در آزمايش های 
پیش تزريق بــا هدف اندازه گيري توزيع عمودي تنش هاي درجاي حداقل، 
اندازه و توزيع عمودي ضريب هرزروی 14 سيال و فشارهاي رویی توسعه ی 
شکاف15 انجام مي شــود. از آب تازه به عنوان سيال تزريقي استفاده شده 
اســت. عمليات پیش تزريق شــامل ســه مرحله ی: تزريــق، افت و خروج 

جريان16 است. 
در شکل7 یک نمونه از عملیات های پیش تزریق مینی فرک نشان داده شده 
است. بر اســاس نتایج این آزمایش ها مقدار مدول يونگ برابر با 6 ميليون 

پام و نســبت پواسون برابر با 0.3 براي سنگ هاي ميانگين مخزن بود.

در شــکل8 متغیرهای مهم طراحی عملیات الیه شکافی که از آزمایش های 
قابل مشاهده است.  پیش تزریق به دست می آید، 

حداقل تنش درجا با S 3، فشــار بسته شــدن همزمان با ISIP که معادل 
فشــار الزم براي توســعه ی شکاف اســت، اختالف اين فشار و تنش درجا 
برابر با فشــار رويي توسعه ی شــکاف و ضريب هرزروی کل )Ct( از طريق 
روابط موجود در منابع، محاسبه مي شود.]11-10[ برای سازند سن اندرس 

تغییرات این متغیرها در شــکل8 ارائه شده است.

 7  تغییــرات دبی در جریان عملیات مینی فرک

 8  تغییرات پارامترهای درجای موثر بر عملیات الیه شــکافی خروجی 

مینی فرک آزمایش 
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نتايج نشــان مي دهد که مقدار حداقل تنش درجا از اولين تخلخل تا سطح 
تماس آب و نفت تغيير نکرده اســت. در مقايســه با فشار رويي توسعه ی 
شــکاف، حداقل تنش درجا نمي تواند شــاخص توسعه ی شــکاف باشد. با 
توجه به فشــار رويي توسعه ی شکاف، محدوده ی باالي مخزن )معروف به 
اولين تخلخل( نياز به فشار رويي بيشتري نسبت به ناحيه ی اصلي مخزني 

دارد.اين موضوع دليل توســعه ی شکاف رو به پايين در مخزن است. 
ضريب هــرزروی کل)Ct( بــه دو طريق آزمايشــگاهي و تســت ميداني 
اندازه گيري شــده اســت، در بخش آزمايشــگاه ضريب هرزروی کل براي 
محــدوده ی ناحيــه ی اصلــي مخزني بيــن 0.0003 تــا 0.001 فوت بر 
جذر دقيقه و در تســت ميداني اين مقــدار 0.0005 فوت بر جذر دقيقه 
اندازه گيري شــده اســت. در اوليــن تخلخل نيــز اين مقدار بــه ترتيب 
0.00015 و 0.0001 فــوت بر جذر دقيقه براي تســت آزمايشــگاهي و 

اندازه گيري شده است.  ميداني 
نتايج نشــان مي دهد تســت ميداني با آب شيرين در دبي و حجم پايين با 
نتایج آزمايشگاهي حاصل از تزريق اسيد همخواني دارد. نتايج اندازه گيري 
فشــار رويي نيز نشــان دهنده ی فشــار رويي بين 800 تــا 1000 پام در 
ناحيه ی اولين تخلخل و فشــار 400 تا 500 پام در ناحيه ی مخزني است. 

اين نتايج با نتایج تســت هاي ميداني مينی فرک همخواني دارد.
در ادامــه ی ایــن مطالعــه، 4 عمليات شــکاف اســيدي 17AF، شــکاف 
هيدروليکي 18SF، تزريق اســيد انحراف دهنده ی نمک 19BJ و اسيدکاري 
20AT، بــه ازای 28 عمليــات AF، 6 عمليــات SF، 13 عمليات BJ و 11 

عمليات AT مقايســه شده است. براي تعيين عملکرد ميانگين دبي 12 ماه 
منتهي به عمليات با ميانگين دبي 12 ماه پس از آن مقايســه شــده است. 
نتايج نشــان دهنده ی عملکرد بهتر AF و SF نســبت به BJ و AT است. از 
ديدگاه اقتصادي، AF بازگشــت سرمايه سريع تر و سود بيشتري نسبت به 

سه عمليات ديگر دارد. 
به دليل قيمت پايين تر بازگشــت سرمايه ی BJ سريع تر از SF و در بازه ی 
يک ساله ســود يکساني دارند. با اين وجود SF ســرمايه گذاري بلندمدت 
بهتري در مقايســه با BJ اســت. اسيدکاري در مقايســه با 3 روش ديگر 
 BJ و SF گزينه ی مناســبي نيست. توليد آب، يکي از مخاطرات روش هاي

در مقايسه با AF است.
به عنــوان آخرین نکتــه، برای تعیین وضعیت شــکاف پــس از عملیات 
الیه شــکافی اســیدی می توان از الگ دما و گاما استفاده کرد. الگ دما به 
فاصله ی 30 دقیقه و یک ســاعت پس از عملیات در مقایســه با الگ های 
دما و گاما قبل از عملیات برای تحلیل وضعیت شــکاف مناســب هستند. 
در شــکل9 به خوبی ایجاد شــکاف در ابتدای ناحیه ی اصلی مخزن قابل 

است. مشاهده 

نتیجه گیری
در این مقاله به گزارشــات و منابع و مقاالت موجود در مورد الیه شــکافی 
ســازند سن آندرس پرداخته شــد. در ابتدا به بیان شباهت ها و تفاوت های 
این ســازند با ســازند بنگســتان که مبنای اصلی نتیجه گیری این مقاله 
می باشد، پرداخته شد و پس از مشخص شدن کامل شباهت ها و تفاوت ها، 
پروژه های الیه شــکافی در سازند سن آندرس بررسی شد و درس ها و نکات 
این پروژه ها که شــامل علت شکســت ها و موفقیت های این پروژه ها بود، 
بررســی شــد. البته که نمی توان با قاطعیت نسخه ای مشابه با سن آندرس 

به ازای هر بشکه نفتهزینه به ازای عملیاتعنوان

AF 260761443شکاف اسیدي

SF 336852150شکاف هیدرولیکي

BJ 209471931تزریق اسید انحراف دهنده ی نمک

AT 123654534اسیدکاري

  5  مقایســه ی اقتصادی عملیات های تحریک )بر مبنای دالر(

 9  تغیرات الگ دما و گاما قبل و بعد از عملیات الیه شــکافی
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برای مخازن ســازند بنگســتان پیچید زیرا هیچ دو مخزنی در دنیا دقیقا 
و کامال شــبیه به هم نیســتند و باید بررســی ها و تســت ها و آزمایشات 
و مطالعــات دقیق تری انجام شــود. ایــن مقاله تنها به بیان مشــکالت و 

چالش های پروژه های الیه شــکافی در سازند ســن آندرس پرداخت و باید 
بررســی شــود که آیا این چالش ها و مشکالت ممکن اســت برای سازند 

بنگســتان نیز وجود داشته باشند یا خیر.
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