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آســیب ســازند، مربوط به ایجاد اختالل در تراوایی سازندهای زمین شناسی 
است که به دالیل مختلف ایجاد می شود و مشکلی اقتصادی و عملیاتی است 
که می تواند در حین حفاری، شــکاف هیدرولیکی، تولید نفت و گاز و ســایر 
عملیات ها رخ دهد. آمافل و همکارانش بیان کردند که: آسیب سازند مشکلی 
پرهزینه برای صنعت نفت و گاز اســت.]8[ آســیب ســازند آسیبی غیرقابل 

رویت، اجتناب ناپذیر و غیرقابل کنترل است. 
بنابراین، پیشگیری از ایجاد آسیب، بهتر از تالش برای حذف، پس از ایجاد آن 
می باشد. فرآیندهای اساسی که باعث ایجاد آسیب در سازندهای هیدروکربنی 

می شوند، شامل این موارد هستند:]1[ 
1( فرآیندهای فیزیکی ـ شیمیایی

2( فرآیندهای شیمیایی 
3( فرآیندهای هیدرودینامیکی )حرکت سیاالت مختلف( 

4( فرآیندهای حرارتی )تغییر دمای نواحی اطراف چاه( 

5( فرآیندهای مکانیکی )تنش های مختلف موجود در سازند( 
6( فرآیندهای بیولوژیکی )میکروارگانیســم در به وجود آمدن آســیب موثر 

است( 
مشخصه سازی محیط متخلخل از جمله ارتباط تخلخل و تراوایی آنها موضوعی 
بسیار مهم است. علی رغم بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی و تئوری در مورد 
تراوایــی محیط متخلخل، هنوز یک مــدل رضایت بخش برای پیش بینی و یا 
همبســتگی تراوایی محیط متخلخل تحت تحوالت با تماس با سیاالت منافذ 

وجود ندارد. 
آمافل و همکاران]8[ شــرایط موثر بر آسیب سازند را به 6 گروه دسته بندی 

کردند: 
1( ورود ســیاالت خارجی مانند آب و مواد شیمیایی جهت فرآیندهای ازدیاد 

برداشت، گل حفاری و سیاالت تعمیرچاه 
2( هجوم ذرات خارجی و حرکت ذرات درجا مانند شن و ذرات ریز 
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یکــی از روابط متداول برای پیش بینی تراوایی، معادله ی کارمن ـ کوزنی اســت که محدودیت های خاصی دارد 
و برای کاربردهای محیط متخلخل زمین شناســی پیچیده نامناســب اســت. از آنجا که گلوگاه منافذ توســط 
رســوبات جامدی بسته می شوند، تراوایی به شدت کاهش می یابد که این پدیده، اثر گلوله ی برفی نام دارد. در 
این شــرایط، تراوایی ممکن است به صفر نزدیک شود ولی تخلخل، چنین کاهشی را تجربه نمی کند. بنابراین 

رابطه ی خطی کارمن ـ کوزنی نمی تواند این پدیده را شبیه سازی کند.]2[
در این مقاله داده های تخلخل ـ تراوایی نمونه های مغزه ی مختلف توســط مدل ســیوان آنالیز شده است. رسم 
نمودار داده های آزمایشــگاهی مطابق با معادله ی ســیوان، نشــان داده اســت که مقدار تراوایی یک محیط 
متخلخل واقعی، تابعی قوی از تابع به هم پیوستگی حفرات و فاکتور سیمان شدگی است و ممکن است اختالف 
قابل توجهی با رابطه ی تعریف شــده توســط کارمن ـ کوزنی )رابطه ی خطی( داشته باشند.]6[ با توجه به مدل 
مدنظر و داده های موجود که از سازندی متشکل از ماسه سنگ و کربناته در جنوب شرق ترکیه استخراج شده، 
نشان داده شده است که مدل سیوان بیشترین حساسیت را به پارامترهای واحد جریانی و کمترین حساسیت 
را به پارامتر توانی دارد. همچنین با اســتفاده از روش نموداری وجتانوویچ و همکارانش، تشــخیص داده شده 
است که مدل سیوان توانایی تفسیر داده های واقعی را داشته و مکانیزم های آسیب رسوب سطحی ذرات درجا 

و تشکیل کیک داخلی و رسوب سطحی ذرات خارجی در سازند وجود داشته است.
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3( شرایط عملیاتی مانند دبی، فشار و دمای چاه 
4( خواص سنگ و سیال سازند 

5( نوع، مورفولوژی و موقعیت کانی های موجود 
6( عملیات توسعه ی چاه و بهره برداری از مخزن

بیشاپ]9[ نیز مکانیزم های آسیب سازند را این گونه بیان می کند:
1( ناســازگاری سیال ـ سیال )به طور مثال، امولسیون های ایجاد شده بین گل 

پایه روغنی و آب سازند(
2( ناســازگاری سیال ـ ســنگ )به طور مثال، رس متورم شونده اسمکتیت یا 
کائولینیــت که در تماس با آب با شــوری کم قرار می گیرد و ســبب کاهش 

شدید تراوایی چاه می شود.(
3( هجوم ذرات جامد )به طور مثال هجوم ذرات جامد حفاری شده(

4( به دام افتادن/مسدود شدن فاز
5( جــذب ســطحی مــواد شــیمیایی/تغییر ترشــوندگی )جــذب ماده ی 

امولسیون کننده، ترشوندگی سازند را تغییر می دهد.(
6( مهاجرت ذرات ریز و انسداد گلوگاه منافذ

7( فعالیت های بیولوژیکی )به طور مثال ورود باکتری به داخل ســازند حین 
حفاری و ایجاد لجن هایی که سبب کاهش تراوایی سازند می شوند.(

طی سال های گذشته مدل سازی آسیب ســازند در مخازن نفتی مورد توجه 
مستمر بوده است. گرچه مدل های زیادی پیشنهاد شده است، اما این مدل ها 
کاربرد کلی ندارند. مدل آسیب سازند یک رابطه ی پویا است که بیانگر قابلیت 

انتقال سیال در محیط متخلخل تحت فرآیندهای مختلف می باشد. 
معادلــه ای که اغلــب برای بیان ارتبــاط بین تخلخل و تراوایی اســتفاده 
ـ کوزنی اســت که دارای یک ســری فرضیات  می شــود، معادلــه ی کارمن 

می باشد.  محدودکننده 
در این معادله، فرض شده است که حفرات محیط متخلخل به شکل دسته ای 
از لوله های موئینه دارای انحراف اســت و هیــچ جریانی بین لوله های موئینه 

برقرار نیست. 
بنابرایــن، این مدل بیشــتر بــرای محیط هــای متخلخل بــا تراوایی باال و 
غیرمســتحکم، مثل محیط متخلخل با دانه های نسبتا بزرگ مانند ماسه و یا 
بسترهای شیشــه ای، کاربرد دارد.]7[ در تالش برای کاهش محدودیت های 
معادله ی کارمن ـ کوزنی، سیوان این معادله را با در نظر گرفتن مجموعه ای از 
لوله های موئینه دارای انحنا که با یکدیگر نیز در تعامل هستند، اصالح کرد. 
هدف از این مقاله، به دست آوردن مقادیر پارامترهای معادله ی سه پارامتری 
سیوان، انجام حساسیت سنجی روی پارامترهای مدل سیوان و تعیین درجه ی 
حساســیت مدل انتخاب شــده بر روی هریک پارامترهای مدل و در نهایت، 

بررسی توانایی مدل انتخابی بر روی تفسیر مکانیزم آسیب سازند است.

روش تحقیق
هیچ توافق عمومی در مورد تئوری مناسب و معادله ی تراوایی محیط متخلخل 
در حیطه ی بررســی های انجام شده تا به امروز وجود ندارد. مدل های موجود 
و در دسترس شامل معادله ی کوزنی ـ کارمن، دارای محدودیت های مشخصی 
هســتند و غالبا در مواردی که گلوگاه منافذ بدون کاهش چشمگیر تخلخل 
مسدود می شــوند، قابل استفاده است. معادله ی سیوان، در حقیقت "اثر شیر 
یا دروازه" گلوگاه های حفره را حین بسته شدن توسط رسوبات در نظر گرفته 
اســت. این معادله با دقت زیادی نشــان دهنده ی رابطه ی تخلخل و تراوایی 

محیط متخلخل تحت تحول توپولوژی منافذ توسط رسوبات است. 

معادله ی واحدهای جریانی خطی]2،1و6[
این مدل فرض می کند که معادله ی هاگن ـ پویزل و معادله ی دارسی می توانند 
به خوبی جریان را در محیط متخلخل نشان دهند و هیچ جریان متقابلی بین 
لوله هــا وجود ندارد و قطر لوله های جریان در طول مســیر جریان یکنواخت 
فرض شــده اســت. با در نظر گرفتن این دو معادله و مفهــوم میانگین قطر 

هیدرولیکی لوله، مدل کارمن ـ کوزنی حاصل می شود. 
معادله ی کوزنی ـ کارمن، یک معادله ی یک پارامتری ساده و آسان است. آمافل 
و همــکاران، معادله ی کارمن ـ کوزنی را به شــیوه ای معنادار و تک پارامتری 
ســازماندهی کردند که رابطه ای خطی بیــن میانگین قطر هیدرولیکی لوله و 

نسبت حجم حفره به حجم ماتریکس سنگ برقرار است:]2و7[
معادله ی )1(:                                                    

به پارامترγ، شــاخص زون جریانی یا پارامتر زون جریانی گفته می شــود که 
معادل با   است. در نتیجه، مناطق مختلف محیط متخلخل 
ناهمگن که خواص متفاوتی دارند، می توانند از نظر واحدهای جریانی مختلف 

مشخصه سازی شوند. 
از این طریق می توان پیچیدگی مدل ســازی را کاهش داد. g∑نشان دهنده ی 
سطح مخصوص دانه ها و τ نیز نشان دهنده ی انحنای حفرات محیط متخلخل 
اســت. در واقع پارامترهای انحنای لوله ها و ســطح ویــژه ی دانه های محیط 
متخلخــل در یک پارامتر واحد گنجانده شــده اســت و از این طریق تعداد 
پارامترهای تجربی کاهش داده می شــود. ایســکان، کوک و بگکی در ســال 
2007، یک مجموعه داده های آزمایشــگاهی را از ســازندی در جنوب شرق 
ترکیه جمع آوری کردند که کاهش تراوایی را در اثر آســیب ســازند به علت 
نفوذ گل حفاری در سازند نشان می دهد. لیتولوژی های موجود در این سازند 
شامل ماسه و سنگ آهک هســتند. داده های تخلخل، تراوایی اولیه و تراوایی 

بعد از آسیب این سازند در جدول1 نشان داده شده است.
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  1   داده های استخراج شده توسط ایسکان، کوک و بگکی]10[

0.35610.34200.38370.33580.37310.29040.31870.32910.3195تخلخل

)md( 42.643.736.326.540.522.926.824.513.8تراوایی اولیه

)md( 24.3322612.722.51113.413.47.40تراوایی ثانویه

 1  رابطه ی تخلخل و تراوایی بر اســاس معادله ی یک پارامتری ســیوان

اگر این داده ها با معادله ی خطی1 آنالیز شــوند، نموداری خطی به شــکل1 
حاصل می شــود کــه دارای ضریب رگرســیون با مقدار 0.2805 اســت که 
نشــان دهنده ی پراکندگی بســیار باالی داده ها و انحراف آنها از خط راست 
اســت. لذا معادله ی خطی سیوان که تاثیر فاکتور سیمان شدگی و توان را در 
نظر نگرفته است، به درســتی نمی تواند داده های این سازند را تحلیل کند و 

نیاز به استفاده از معادله ی دیگری برای آنالیز داده ها است. 
محدودیــت برجســته ی این مدل به دلیل این فرض اســت که لوله های 
جریان در همه ی زمان ها به دلیل تعریف لوله های هیدرولیکی و استفاده 
از این مفهوم برای فهم محیط متخلخل، باز یا رسانا باقی می مانند. عالوه 
بــر این، این معادله از نظر ریاضی فقط می تواند تقریب مرتبه اول )که در 
حقیقت نشان دهنده ی مقدارβ=1 است( را برای ارتباط بین قطر میانگین 
لوله و نسبت حجم حفره به حجم جامد فراهم آورد.)معادله ی 1( بنابراین، 
این مدل در درجه ی اول برای کاربردهای محیط متخلخل استاتیک در نظر 
گرفته شــده است که ساختار منافذ موثر یا رسانا )بافت، مورفولوژی و...( و 
خصوصیات )تخلخل، تراوایی، انحنا، ســطح ویژه و ...( حین جریان سیال 

بدون تغییر باقی می مانند. از این رو، این مدل امکان تغییر محیط متخلخل 
واقعی توسط تعامالت سیاالت با ماتریکس را فراهم نمی کند.]3،2و4[

معادله ی واحدهای جریانی توانی]4،2،1و6[
ســیوان معادله ی جدیدی از تراوایی را بر اساس الگویی از محیط متخلخل به 
صورت یک دســته از لوله های موئینه ی هیدرولیکــی دارای انحراف که تحت 
جریان عرضی بین آنها نیز می باشد، توسعه داد. بنابراین این مدل، الگوی جریان 
واقعی را نســبت به مدل های ارائه شــده ی قبلی بهتر نشان می دهد. نتیجه ی 
آن، یک رابطه ی تخلخل ـ تراوایی به شکل معادله ی واحد جریانی توانی است و 

بنابراین برای مشخصه سازی مخزن، مدل مناسب تری است.)شکل1( 
ســیوان از نظر تئوری، میانگین قطر منافذ را به عنوان تابعی ســه پارامتره و 
توانی از نســبت حجم حفره به حجم ماتریکس بر اساس ویژگی های فرکتال 
حفرات به هم پیوســته در محیط متخلخل بیان کرد.]6[ این رابطه، یک تابع 
توانی اســت که دارای سه پارامتر می باشــد که در معادله ی2 می توان آن را 

مشاهده کرد:]2[
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 2  رگرســیون خطی برای داده های ایســان، کوک و بگکی برای تعیین پارامترهای معادله ی سیوان

معادله ی )2(:                                                           

α، β و γ پارامترهای تجربی )به ترتیب نشان دهنده ی سیمان شدگی حفرات، 
توان نســبت حجم حفره به حجم جامد ماتریکس و به هم پیوستگی حفرات 
)تابعی از ســطح مخصوص دانه ها و پیچش حفرات( هستند و معموال α= 1 در 
نظر گرفته می شــود. γ زمانی که گلوگاه حفرات به طور کامل توسط رسوبات 
بســته می شــوند، معادل با صفر در نظر گرفته می شود. نتیجتا، معادله ی باال 
می تواند تراوایی معادل با صفــر را پیش بینی کند حتی اگر تخلخل غیرصفر 
باشــد. مقادیر پارامترهای β و γ می تواند بــه طور قابل توجهی تغییر کند اگر 
که جریان سیال از طریق گلوگاه حفرات محدود شود. این کالیبراسیون مدل 
می تواند به راحتی با اســتفاده از رسم خط مستقیم داده های تخلخل ـ تراوایی 
انجام شود. برای این منظور، معادله ی توانی می تواند به اشکال خطی مختلفی 

در سه روش زیر بیان شود:]4و5[
روش 1: وقتی که α، β و γ دارای مقادیر ثابتی هستند:

معادله ی )3(:                              

معادله ی )4(:              
روش 2: وقتی که β و γ متغیر و α ثابت است:

معادله ی)5(:                                           

معادله ی )6(:           
شــیب β 2 در معادله ی5 با استفاده از عبارت رگرسیون خطی در معادله ی7 

به دست می آید:]7[

معادله ی )7(:                   

پارامتر γ نیز طبق معادله ی8 به دست خواهد آمد:

معادله ی )8(:           
زیرنویس avg به میانگین حسابی اشاره می کند.

شــیب )β +1 2( در معادله ی6 با استفاده از عبارت رگرسیون خطی به شکل 
معادله ی9 به دست می آید:]7[

معادله ی )9(:               
 

معادله ی )10(:                 
روش 3: وقتی α، β و γ متغیر هستند:

معادله ی  )11(:                   

معادله ی )12(:      

نتایج و تحلیل
تعیین پارامترهای معادله ی توانی سیوان

از روش1 اســتفاده و فرض شده اســت که مقادیر پارامترهای α،  β و γ ثابت 
هســتند و ســپس از طریق رســم نمودار )معادله ی4(، مقادیر پارامترهای 

معادله ی توانی سیوان به دست آورده شده است. 
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باتوجه به شــکل2، مقدار پارامتر γ، معادل بــا 7.3638 و مقدار پارامتر 
β، معادل با 0.3081 محاســبه شده اســت. مقدار پارامتر α نیز معادل با 
0.5 در نظر گرفته شــده است. در حقیقت، در سنگ های ماسه ای، مقدار 
پارامتر  α به سمت یک و در سنگ های کربناته، مقدار پارامتر α به سمت 
تخلخل میل می کند که در این مطالعه، درصد بیشــتری از سنگ مدنظر، 
ســنگ کربناته بوده لذا مقدار α به مقدار تخلخل نزدیک اســت. مقادیر 
تراوایی نیز بر اساس معادله ی سیوان و طبق معادله ی13 به دست می آید:

معادله ی )13(:                

منحنی تراوایی بر حسب تخلخل می تواند بر اساس معادله ی سیوان رسم 

شود که در شکل3 این رابطه مشخص شده است.
همان طور که از این نمودار مشــخص است، داده ها با تقریب بسیار خوبی 
بر روی منحنی توانی قرار گرفته انــد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که 
داده های مورد اســتفاده که با اســتفاده از معادله ی یک پارامتری سیوان 
قابل تفسیر نبودند )شکل1(، حال با اســتفاده از معادله ی سه پارامتری 
سیوان کامال می توانند تجزیه وتحلیل شوند. زیرا در معادله ی سه پارامتری 
ســیوان، فاکتور سیمان شدگی و به هم پیوستگی حفرات محیط متخلخل 
در نظر گرفته شده اند که نشان دهنده ی یک محیط متخلخل واقعی است. 
اشــکال4 و 5، به ترتیب نمــودار تراوایی بر حســب تخلخل برای تغییر 

پارامترها به دو برابر و نصف مقدار اولیه را نشان می دهند.

 3  تراوایی برحســب تخلخل بر اساس مدل سه پارامتری سیوان

 4  بررسی آنالیز حساســیت توسط معادله ی سه پارامتری سیوان 
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در شــکل4، در ابتدا مقدار پارامتر a از مقدار اولیه ی 0.5 به مقدار 0.39 
کاهش یافته و دو پارامتر دیگر ثابت در نظر گرفته می شــوند تا تاثیر آن 

بر روی افزایش تراوایی، طبق معادله ی13، مشخص شود. )رنگ قرمز( 
در مرحله ی بعد، مقدار پارامتر β به دوبرابر مقدار اولیه افزایش یافته و مقدار 
آن معادل با  0.6162 قرار داده شده و دو پارامتر دیگر ثابت و برابر با مقدار 

اولیه در نظر گرفته می شوند.)رنگ آبی( 
در مرحلــه ی آخر، مقدار پارامتر γ به دو برابــر مقدار اولیه افزایش یافته 
)14.7276( و بار دیگر مقدار تراوایی با استفاده از معادله ی توانی سیوان 

در معادله ی13 محاسبه می  شود.)رنگ مشکی(
همان طور که در شکل4 مشاهده می شود، تغییر پارامتر γ بیشترین تاثیر 
و تغییــر پارامتر β کمترین تاثیر را بــر روی مقدار تراوایی و در نهایت بر 
روی معادله ی ســیوان خواهد داشــت که در حقیقت نشان دهنده ی این 
موضوع اســت که حین جریان ســیال در لوله های هیدرولیکی، تنها در 
جهت افقی جریان نداشــته و عالوه بر راستای افقی، ارتباط عمودی نیز 

بین لوله های هیدرولیکی حین جریان سیال وجود دارد.
در شــکل5 نیــز، در ابتدا مقــدار پارامتر a را از مقــدار اولیه ی 0.5 
بــه مقدار 0.8 افزایــش داده و دو پارامتر دیگر ثابــت در نظر گرفته 

طوسی(  می شوند.)رنگ 

در مرحله ی بعد، مقــدار پارامتر β را به نصف مقدار اولیه کاهش داده 
و مقــدار آن را معادل با 0.15405 قرار داده و دو پارامتر دیگر ثابت و 

برابر با مقدار اولیه در نظر گرفته می شــوند.)رنگ بنفش( 
در مرحلــه ی پایانی نیز، مقدار پارامتر γ را به نصف مقدار اولیه کاهش 
داده )3.6819( و بار دیگر مقدار تراوایی با استفاده از معادله ی توانی 

می شود.  محاسبه  سیوان 
در شــکل5 نیز مشاهده می شــود که بیشترین حساســیت معادله ی 
 β و کمترین حساســیت آن به پارامتر γ و a ســیوان به پارامترهــای
اســت. از طریق اشکال4 و 5 و نتیجه ی به دست آمده از آنها می توان 
بیان کرد کــه تراوایی محیــط متخلخل واقعی، وابســتگی زیادی به 
سیمان شدگی و به هم پیوستگی حفرات دارد، به همین دلیل هم است 
 )a(که معادله ی سیوان بیشترین حساسیت را به فاکتور سیمان شدگی

و به هم پیوستگی حفرات)γ( دارد. 
بر اســاس مقاالت مختلف، می توان محدوده ی تغییــرات پارامترهای 
مذکور را 20درصــد در نظر گرفت و لذا یک حساسیت ســنجی دیگر 
در این محدوده و با اســتفاده از نمودار تورنادو در شکل6 بررسی شده 
اســت که نتایجی مشــابه با آنالیز انجام شده در اشکال4 و 5 را نشان 

می دهد.

 5  روند کاهش تراوایی معادله ی ســه پارامتری ســیوان با تغییر پارامترهای آن
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 6  نمودار تورنادو در جه ی حساســیت تغییر پارامترهای معادله ی ســه پارامتری سیوان روی کاهش تراوایی 

همان طور که در شــکل6 مشاهده می شــود، کاهش پارامترهای γ و β و 
افزایش پارامتر a منجر به کاهش تراوایی ثانویه و افزایش پارامترهای γ و 
β و کاهش پارامتر a نیز منجر به افزایش تراوایی ثانویه شده است که در 
شــکل6، به ترتیب با مقادیر منفی و مثبت اختالف تراوایی ثانویه و اولیه 
مشخص شده است. در تمامی مقادیر تخلخلی که در شکل6 نمایان است، 
کاهش 20درصد پارامتر a و افزایش/کاهش پارامتر γ در محدوده ی مثبت 
و منفی 20درصد، بیشترین تاثیر و تغییر پارامتر β نیز کمترین تاثیر را بر 

روی اختالف تراوایی اولیه و ثانویه دارد. 

تفسیر آسیب سازند با استفاده از معادله ی سیوان
به طور کلی، آســیب تراوایی می تواند در دو دســته ی شــیمیایی یا مکانیکی 
طبقه بندی شــود. مورد آخری )مکانیکی( نیز به دو دسته طبقه بندی می شود: 
هجوم ذرات خارجی و تحرک ذرات درجای ســازند.]11[ تحوالت اخیر، شامل 
آنالیز امواج ایکس ذرات ریز سازند، نشان می دهد که ذرات متحرک، تنها مواد 
معدنی رس نیستند، بلکه مواد جامد دیگری نیز هستند که در کلیه ی سازندها 
در مقادیر کافی موجود هســتند تا باعث ایجاد آسیب در سازند شوند.]11[ به 
طور اساسی، دو منبع برای مهاجرت ذرات به داخل سنگ مخزن وجود دارد:

1( ذرات خارجی از سیاالت تکمیلی
2( ذرات ایجاد شده درون سنگ مخزن

مورد دوم، ممکن است ناشی از ناسازگاری سیال تکمیلی با سنگ سازند و یا 
با آب سازند باشد. ذرات رس خارجی نیز، در خارج از سازند تشکیل می شوند. 
مکانیک جابجایی ذرات در امتداد خطوط جریان شامل رسوب، جذب، انتشار 
و حرکت آنها اســت. به دام افتادن ذراتی که با سطح دانه در تماس مستقیم 
قرار دارند، با اصطکاک، فشار سیال، گرانش، برهم کنش های الکتروکینتیکی، 

نیروهای مولکولی و کشش سطح مشخص می شود.]11[ 
ســه مکانیزم اساســی مسدود شــدن منافذ حفره با توجه به مهاجرت ذرات 

خارجی وجود دارد که توسط وجتانوویچ و همکاران]11[ معرفی شده اند: 

1( رسوب سطحی )کاهش تدریجی قطر حفرات( 
در ایــن مکانیزم، قطر حفرات محیط متخلخل )لوله های هیدرولیکی موئینه( 
در حال کاهش یافتن اســت و لذا ســطح مقطع در برابر جریان کاهش پیدا 
می کند. اگر نمودار  برحســب زمان، با توجه به داده های به دست آمده 
از ســازند مورد مطالعه، رسم شــود و خط راستی با رگرسیون مناسب از بین 
داده های موجود عبور داده شــود، آنگاه می توان بیان کرد که مکانیزم آسیب 
موجود در این ســازند، رسوب سطحی ذرات با منشأ خارجی است. طبق این 
گفته، از داده های تراوایی قبل و بعد از آسیب استفاده شده و مشاهده می شود 

که ضریب رگرسیون 0.646 حاصل می شود.)شکل7(
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2( بلوکه شدن یک حفره )بسته شدن گلوگاه حفره( 
در ایــن مکانیزم، برخی از حفرات محیط متخلخل، توســط رســوباتی به 
طور کامل بســته شــده و منجر به از دست رفتن آن مسیرها برای حرکت 

می شوند.  سیال 
لذا دو مســیر بسته شده و غیربسته شــونده در سیستم وجود خواهد داشت. 
اگر نمودار بر حســب زمان رسم شود و داده ها بر روی یک خط راست با 
ضریب رگرســیون مناسبی قرار داده شوند، می توان نتیجه گرفت که مکانیزم 
آسیب ســازند، بسته شــدن گلوگاه حفره توســط ذرات خارجی موجود در 

سیاالت خارجی همچون گل حفاری است.)شکل8(

3( بسته شدن حجم حفره )تشکیل کیک داخلی(
در ایــن مکانیزم، ناحیه ای وجود دارد که ذرات با منشــأ خارجی در آن نفوذ 
کرده و منجر به تغییر تراوایی ناحیه ی مورد هجوم توســط ذرات، نســبت به 
ناحیه ی غیرهجومی و دورتر می شود. این فرآیند منجر به تشکیل فیلترکیک 
در حفره و در واقع، تجمع ذرات در داخل حفرات محیط متخلخل می شــود. 
برای بررسی وجود و یا عدم وجود این مکانیزم در سازند مدنظر توسط روش 
وجتانوویچ و همکاران، بایســتی نمودار  بر حســب زمان با اســتفاده از 
داده های تراوایی قبل از آســیب )به دست آمده توسط مدل سیوان( و بعد از 
آسیب رسم شــود. همان طور که در شکل9 مشاهده می شود، خط راستی از 

بین داده ها با ضریب رگرسیون 0.6348 عبور می کند.

 7  نمودار تشــخیص مکانیزم رسوب سطحی توسط جامدات خارجی

 8  نمودار تشــخیص مکانیزم بسته شــدن گلوگاه منافذ توسط جامدات خارجی
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 9  نمودار تشــخیص مکانیزم تشــکیل کیک داخلی توسط جامدات خارجی

 10  نمودار تشــخیص مکانیزم رسوب سطحی جامدات داخلی

مکانیزم های ذکر شــده، برای ذرات با منشــأ خارجی هستند که توسط 
ســیاالت خارجی مثل ســیاالت تکمیلــی و یا گل حفاری وارد ســازند 
می شــوند. وجتانوویچ توانست با استفاده از روش پیشنهادی خود و رسم 
نمودارهایــی، تفاوت بین مکانیزم های مختلف ذرات با منشــأ خارجی را 

مشخص کند. 
کار دیگری که وجتانوویچ و همکارانش انجام دادند این بود که بین ذرات 
با منشأ داخلی و ذرات با منشأ خارجی تفاوت قائل شدند و برای هر کدام 
از این ذرات، مکانیزم های متفاوتی را ذکر کردند. وجتانوویچ بیان کرد که 
اگر ذراتی با منشــأ داخلی نیز درون سازند وجود داشته باشند، این ذرات 
می توانند تحت تاثیــر نیروهای مختلف وارده بر آن ذرات، حرکت کرده و 

باعث ایجاد آسیب در منافذ محیط متخلخل شوند. 
بر این اساس، روشی نموداری را همانند روش های ذکر شده ارائه داد و بر 
آن اســاس، بیان کرد که اگر داده های تراوایی قبل و بعد از آسیب سازند 
روی نموداری به شکل برحســب زمان به شکل خطی با 

ضریب رگرســیون مناسب قرار بگیرند، می توان نتیجه گرفت که مکانیزم 
آســیب موجود در آن سازند، رسوب ســطحی ذرات برای محتوای ذرات 

اولیه ی ناچیز است.
در شــکل10 مشاهده می شــود که داده ها با تقریب نسبتا خوبی بر روی 
خط راســت قرار گرفته اند و ضریب رگرسیون این داده ها در این مکانیزم 
آســیب معادل با 0.7205 است. داده هایی که در این پروژه استفاده شده 
است، داده های مربوط به ایسکان، کوک و بگکی]10[ در سال 2007، از 
ســازندی در جنوب شرق ترکیه است که مقادیر تراوایی بعد از آسیب این 

سازند در اثر نفوذ گل حفاری به سازند به دست آمده است. 
این ســازند هم حاوی ذرات ماسه ســنگ و هم حاوی سنگ های کربناته 
اســت. ذرات با منشأ خارجی که در گل حفاری موجود است، وارد سازند 
مورد مطالعه شــده و باعث کاهش تراوایی در ناحیه ی اطراف چاه تزریقی 
)ناحیه ی مورد هجوم( شــده است. لذا یکی از مکانیزم های آسیبی که در 
این سازند مدنظر وجود دارد، قطعا بسته شدن حجم حفره )تشکیل کیک 
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داخلی( اســت. اما همان طور که از شکل9 که مربوط به نمودار تشخیص 
مکانیزم تشکیل کیک داخلی توسط ذرات با منشأ خارجی است، مشاهده 
می شود که داده های این ســازند با ضریب رگرسیون 0.6348 روی خط 
راســت قرار گرفته اند و این به مفهوم پراکندگی کمی از داده ها نســبت 
به خط راســت رسم شــده اســت. مفهوم این نمودار این است که عالوه 
بر مکانیزم تشــکیل کیک داخلی توســط ذرات خارجی، قطعا مکانیزم یا 
مکانیزم های دیگری نیز وجود داشــته است که باعث شده تمامی داده ها 

به طور کامل روی خط راست قرار نگیرند.
نتایج به دست آمده نشان از وجود تمامی مکانیزم های ناشی از ورود جامد 
خارجی به سازند را دارد ولی تاثیر مکانیزم تشکیل کیک داخلی بیشتر از 
رسوب سطحی و رسوب سطحی بیشتر از بسته شدن گلوگاه خارجی بوده 
اســت و این ذرات خارجی بیشتر باعث تشکیل کیک داخلی و نشستن بر 
روی سطوح منافذ شده اند. شــکل10 نیز نشان می دهد که جامداتی در 
خود ســازند وجود داشته که تحت تاثیر گل حفاری ورودی به سازند قرار 
گرفته اند و حرکت کرده و در نهایت بر روی سطوح منافذ محیط متخلخل 

رسوب کرده اند.
ایــن ذرات داخلــی می توانند ذرات رس موجود در ســازند باشــند که 
تحت تاثیر گل حفاری پایه ی آبی قــرار گرفته اند. بنابراین می توان گفت 
که مدل ســه پارامتری سیوان توانسته است مکانیزم های آسیب به وجود 
آمده در ســازند مورد مطالعه را تفسیر کند و بنابراین مدل مناسبی برای 

سنگ های متخلخل به خصوص سنگ های کربناته است.

 نتایج
1( معادله ی واحد جریان توانی ســیوان که دارای سه پارامتر می باشد، مورد 
مطالعه قرار گرفته اســت. در این مدل، برخالف مدل کارمن ـ کوزنی که یک 
مدل یک پارامتری اســت و جریان عرضی بین لوله های موئینه وجود ندارد، 
تاثیر فاکتور سیمان شــدگی )a(، توان حجم حفره به حجم ماتریکس )β( نیز 
در نظر گرفته شده اند و بیان شده که بین لوله های موئینه ی محیط متخلخل، 

جریان عرضی نیز برقرار اســت و پیوستگی بین منافذ محیط متخلخل وجود 
دارد. بنابراین این مــدل، توانایی بهتری برای تفســیر محیط های متخلخل 

واقعی را دارا می باشد. 
2( مدل ســیوان می تواند تراوایی محیط متخلخلی را صفر به دست آورد در 
صورتی که تخلخل آن محیط صفر نشــده است. اما مدل کارمن ـ کوزنی، تنها 

توانایی تفسیر تراوایی صفر را برای مقدار تخلخل صفر دارد.
3( سیوان نشان داده است که توان )β( مدل لوله های هیدرولیکی موئینه، به 
طــور قابل توجهی از یک انحراف دارد و لذا معادله ی کوزنی ـ کارمن که دارای 

توان ثابت یک می باشد برای چنین داده های واقعی مناسب نیستند. 
4( داده های ســازندی در جنوب شرق ترکیه مورد استفاده قرار گرفته که این 
ســازند در اثر نفوذ گل حفاری دچار آسیب شده است. با استفاده از داده های 
این ســازند )شــامل ســنگ های کربناته و ماسه ســنگ(، مقدار پارامترهای 
معادله ی ســیوان که مقادیر ثابتی در نظر گرفته شده اند، با استفاده از روش 

خطی سازی معادله ی سیوان، به دست آمدند که عبارتند از:
a = 0.5                        β = 0.3081                             γ = 7.3638

5( حساســیت معادله ی سه پارامتری ســیوان به پارامترهای a و γ بیشتر و 
نســبت به توان β کمتر است.)شکل تورنادو در شکل6 به خوبی نمایانگر این 

حقیقت است(
6( بــا توجــه به روش ارائه شــده توســط وجتانوویچ و همکارانش و رســم 
نمودارهای مختلف برای تشخیص مکانیزم آسیب سازند و با توجه به اشکال7 
و 8 می توان متوجه شد که ذرات خارجی موجود در گل حفاری و همین طور 
ذرات درجای موجود در سازند، باعث ایجاد آسیب هایی در سازند شده اند و لذا 
می توان گفت مکانیزم های آسیبی که در این سازند موجود است عبارتند از:

  تشکیل کیک داخلی در سازند، رسوب اندک ذرات خارجی ورودی به سازند 
روی سطوح حفرات.

 رسوب سطحی ذرات داخلی اندک موجود در سازند.


