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نفت خام يكي از اصلی تریــن منابع انرژي و نيروي محركه ی اقتصاد 
جهاني است و ايران 9درصد از كل مخازن نفت جهان را در اختیــار 
دارد که حدود یک درصد آن مشــترک است. هر صنعتي به  صرف 
وجودش اثرات نامطلوبي بر محيط خواهد داشت و صنعت نفت نيز 
از اين امر مســتثنی نيست. در طي مراحل مختلف از اكتشاف تا 
توليد در صنعت نفت مواد مختلفي مورد اســتفاده قرار می گیرد كه 
برخي از آنهــا خطرناك و سمي بوده و می توانند اثرات زيان باري از 
جنبه های مختلف داشته باشند. صنايع نفت و گاز به ســه دسته ی 
باالدســتی، میان دســتی )خطوط انتقال نفت و گاز( و پایین دستی 

تقسيم می شوند که هر كدام از آنها بسته به ماهيت فعاليت و توليد 
محصوالت اصلي و جانبي، منشــأ آلودگی های زیســت محیطی با 
ویژگی های متفاوت هســتند. صنعت حفاري چاه های نفت و گاز از 
جمله صنايع باالدستي نفت اســت كه از بيشترين پتانسيل آلودگي 
زیست محیطی برخوردار است. پسماندهای تولید شده در این بخش، 
شــامل محصوالت جانبی و طبیعی ناشــی از حفــاری زمین مانند 
کنده های حفاری، ســیاالت حفاری و افزودنی های آنها است که در 
صورت عدم مديريت صحيح، می توانند طبعات جبران ناپذیری برای 

محیط زیست داشته باشند.]1[
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با توجه به نیاز روزافزون به نفت و گاز و به تبع آن تولید حجم باالیی از پســماند در مرحله ی حفاری و 
اکتشــاف این صنعت، مدیریت پســماند به جهت کنترل مضرات ناشی از این صنعت، بسیار حائزاهمیت 
اســت. مدیریت صحیح پسماند با به حداقل رساندن میزان ضایعات یا به بیانی دیگر جلوگیری از تولید 
آلودگی آغاز می شــود. پیشگیری از تولید آلودگی به شــیوه های عملیاتی می گویند که منجر به حذف، 
تغییر یا کاهش حجم پســماند جهت تخلیه به زمین، هوا و یا آب می شــود. مدیریت پسماند با مراحلی 
از جمله اســتفاده ی مجدد، بازیافت، پاک سازی و در نهایت دفع طی می شود. مالحظات ژئومکانیکی در 
مدیریت پســماند در دو مرحله نقش بسیار پررنگی دارد، اولین کاربرد آن در به حداقل رساندن پسماند 
تولیدی با اســتفاده از حفاری جهت دار و کاربرد دیگر آن در دفع پســماندها با روش تزریق در الیه های 
زیرزمینی1 یا تزریق مجدد کنده های حفاری2 اســت. در حفاری جهت دار داشــتن اطالعات ژئومکانیکی 
منطقه کمک بسزایی در به دست آوردن آزيموت و جهت بهينه ی حفاری می کند. یکی از روش های دفع 
ایمن از منظر زیســت محیطی، تزریق پســماندها در الیه های زیرزمینی است، این روش به  شرط اجرای 
صحیح،  یکی از روش های اقتصادی و ایمن دفع پســماند قلمداد می شــود. در این روش دفع، مطالعات 
ژئومکانیکی از جمله تنش منطقه، گســل های موجود، جنس، ضخامــت و موقعیت الیه های زیرزمینی 
انجام می شــود که عالوه بر تشخیص جهت پیشروی و حجم شکاف های ایجاد شده، قابلیت اجرا یا عدم 
اجرای این روش را نیز مشخص می کند. عوامل دیگر تاثیرگذار بر این روش شامل نحوه ی تزریق )فضای 
حلقوی یا چاه تزریقی(، طراحی دوغاب تزریق در حالت ایستا و دینامیک، خصوصیات منطقه ی تزریق، 
سازند موردنظر، عمق تزریق، فشار شکستگی و نحوه ی کنترل گسترش شکست است. در این تحقیق به 
بررسی هر کدام از این عوامل و تاثیر تغییرات رئولوژی مایع تزریقی از جمله ویسکوزیته، غلظت جامدات 
و میزان تزریق پرداخته  شده است و در آخر نتایج اجرایی شدن این روش در میدان نفتی آزادگان شمالی 

که در یکی از برترین تاالب های جهان به نام هورالعظیم واقع شده، بیان می شود.
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1- مدیریت پسماند
مدیریت پســماند عملیات حفاری به يك مجموعه مقررات منسجم و 
سيستماتيك براي حفظ توليد، ذخيره، جمع آوری و حمل ونقل مواد زائد 
گفته می شــود كه منطبق با قوانين بهداشت، اقتصاد، حفاظت از منابع 
و الزامات زیســت محیطی است. اين مدیریت بر چهار اصل: 1-کاهش3 

2- بازیابی4 3- استفاده ی مجدد5 و 4- بازیافت6 استوار است.]1[
در مديريت پسماند قبل از هر كاري بايد سرچشمه ی توليد پسماند، 
حجم توليدي و نوع آنها را به  طور كامل مورد مطالعه قرار داد. پس از 
بررسي اطالعات به  دست  آمده و نيز شرايط محيطي منطقه، مديريت 
پسماند را که شــامل روش هایی از جمله به حداقل رساندن پسماند 
تولیــدی، استفاده ی مجدد، بازيافت، بهبود خواص و در نهایــت دفع 
پسماند است، اجرایی کرد. به  عنوان  مثال شايد در يك مكان بهترين 
و باصرفه ترین كار، دفع پسماند توليدي باشد، اما در جاي ديگر امكان 
دفع همان پسماند توليدي وجود نداشته و انجام عمليات بازيافت و 
بهبود خواص پسماند بسيار باصرفــه و مطمئن تر باشد. يك انتخاب 

مناسب جز با جمع آوری اطالعات انجام نخواهد شد.]3[
در شکل1 سلســله  مراتب مدیریت پسماند بر اساس میزان مطلوبیت 
نمایش داده  شــده است. اولویت اول به حداقل رساندن میزان ضایعات 
تولیدی است، اولویت دوم استفاده ی مجدد از ضایعات با ایجاد کمترین 
تغییرات در آنها بوده، اولویت سوم بازیافت پسماندها و تولید محصوالت 
جدید است، اولویت چهارم پاک سازی پسماندها بوده و در نهایت اولویت 

پنجم دفع ایمن زباله ها را شامل می شود.]4[
همان طور که در سلسله  مراتب مدیریت پسماند نشان داده  شده است، 

به حداقل رســاندن ضایعات، مطلوب ترین مرحله در مدیریت پسماند 
است.]4[ در مدیریت پسماند مالحظات ژئومکانیکی در دو مرحله نقش 
اساســی را ایفا می کند. اولین کاربرد آن در به حداقل رساندن ضایعات 
است. یکی از راه های کاهش پسماند تولیدی، حفاری جهت دار است که 
این امر محقق نخواهد شد مگر با داشتن اطالعات ژئومکانیکی منطقه. 
البته الزم به ذکر اســت که امروزه در بسياري از عمليات های حفاري، 
تكميلي و بهره برداري، عدم آگاهي از وضعيت ژئومكانيكي محيط، خود 

به نوعي ريسك بزرگی تلقي مي شود. 
حفاری جهت دار: حفاري جهت دار نوعي از حفاري اســت كه در آن 
مسير چاه بر اساس نقشه اي معين و از پيش طراحی  شده، براي رسيدن 
به ناحيه ی هدف7 از حالت عمودي منحرف مي شــود. اين نوع حفاري 
زماني انجام مي شود كه بنا به داليلي هدف نهايي از محلي كه بر روي 

زمين شروع به حفاري مي كنيم به  صورت جانبي داراي فاصله باشد.
ایــن نوع حفاری در شــرایط خاصی از مخزن و محــل حفاری انجام 
می شود. در این روش عالوه بر کاهش حجم کنده های حفاری می توان 
به کاربردهایی همچــون حفاري چندين حلقه چــاه در يك مخزن، 
حفاری چاه های متعــدد از روي يك دكل دريایي8 حفاري در مخازن 
نفتي مشــترك، حفاری مناطق غیرقابل  دسترس و حفاري گسل ها و 
گنبدهــاي نمكي و یا مکان هایی كه از نظر زمین شناســی حادثه خیز 

است، اشاره کرد.
این روش با اســتفاده از ابزارهای حفاری قابل هدایت شامل موتورهای 
قابل هدایت9 انجام می شــود که به مته اجازه می دهد چاهک را از هر 
زاویه جهت رســیدن به هدف هدایت کند. حفــاری جهت دار امکان 

 1  سلســله مراتب مدیریت پسماند به ترتیب اولویت]4[
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 2  حفاری جهت دار شــامل حفاری  هدایتی، حفاری افقی و چند جانبی]4[

حفاری در مناطق حســاس به محیط زیست را ایجاد می کند. بنابراین، 
یک دکل حفاری می تواند در حدود چند متر دورتر دیده شود و در عین  
حال هدفی را که در زیر یک منطقه ی حساس قرار دارد، حفاری کند. 
حفاری جهت دار در مقایســه با روش حفاری عمودی معمولی حجم 
کمتری از کنده های حفاری را تولید می کند، زیرا مخزنی که با سه حلقه 
چاه عمودی با ضایعات مرتبط با آن تخلیه می شود می تواند با یک چاه 

افقی منفرد و حجم کمتری از کنده های حفاری تخلیه شود. 
ســه حالت از فناوری حفاری جهت دار شــامل حفاری های هدایتی، 
حفاری افقی و چند جانبی از یک حلقه چاه اصلی، تنها تصویری از انواع 
مختلف حفاری جهت دار اســت.]4[ در شکل2 همان طور که مشاهده 
می شــود، در تصویر اول سمت راســت حفاری جهت دار10 در زوایای 
مختلف )حفاری هدایتــی(، در تصویر دوم حفاری افقی11 و در تصویر 

سوم حفاری چندجانبه12 نمایش داده  شده است. 
از آنجا كه هدف از انجام مطالعات ژئومكانيك، درك پاســخ زمين و از 
نگاهي دقيق تر، پاسخ سازندهاي زمين شناسي به شرايط ايجاد شده در 
مخازن هيدروكربني به كمك تحليل ژئومكانيكي است، لذا انجام اين 
مطالعات به شكلي گويا و منسجم، اين هدف را در طي زمان بهره برداري 

از ميدان جوابگو خواهد بود. 
از يك نقطه نظر خاص، هر چاهي كه حفر مي شــود، مي تواند به عنوان 
يك آزمايش مكانيك سنگي قلمداد شود. بسياري از چاه هاي حفر شده 
در سراســر دنيا در صنعت نفت و گاز، يا افقي هســتند يا انحرافي، به 
همين علت دانستن فاكتورهاي كنترل كننده ی شكستگي هاي ناشي 
از حفاري ـ چه فشاري و چه كششي ـ  در هرکدام از چاه های حفر شده 
بسيار حائزاهميت است، زیرا با تعميم روابطي كه براي چاه هاي عمودي 

موجود اســت، بــراي چاه هاي جهت دار و انحرافــي، مي توان به درك 
قابل قبولي از وضعيت شكستگي در اين نوع چاه ها دست يافت. داده هاي 
موردنياز براي مطالعه ی ژئومكانيكي به دو بخش عمده و بنيادي تقسيم 
مي شود. اين داده ها در يك ديد كلي عبارتند از: گروه داده هاي مربوط 

به تنش ها و گروه مربوط به خصوصيات ژئومكانيكي سازند. 
اين موضوع كه چه زمان به دانستن وضعيت مكانيكي زمين نياز داريم، 
بسيار مهم است. به طور مثال هنگامی كه پاره اي از سنگ تحت فشار از 
دو طرف قرار دارد، يكنواختي خاصي در سراسر سازند وجود دارد، ولي 
هنگامي كه در سازند حفره اي ايجاد شود، يكنواختي قبلي به هم مي ريزد 
و يك تمركز خاص در اطراف فضاي خالي شــكل مي گيرد. همچنین 
طبق شكل2 كه نمايي شــماتيك از امتداد مسير حفاري در زمین را 
نشان می دهد، بايد گفت كه در حين حفاري، وارد شدن از سازندي به 
سازند ديگر مالحظات زيادي را مي طلبد كه نگرش ژئومكانيكي در آن 
لحظه نيز حائزاهميت است، زیرا به کمک آن می توان آزيموت و جهت 

بهينه را بر حسب فشار شكستن سازند تعيين كرد.]12[
کاربرد دیگر ژئومکانیک در حیطه ی مدیریت پسماند، در دفع پسماندها 
اســت. روش های دفع انواع مختلفی دارند. بــرای بیان مهم ترین آنها 
می توان به روش هایی از جمله دفع در حوضچه های پسماند )لندفیل(، 
دفع در غارهای نمکی و تزریق در الیه های زیرزمینی اشــاره کرد.]5[ 
در روش تزریق در الیه های زیرزمینی تاثیرگذارترین عامل خصوصیات 
ژئوتکنیکی منطقه تزریق اســت که تعیین کننده ی اجرایی شــدن یا 
نشــدن این روش در آن منطقه اســت. در ادامه عالوه بر بیان کاربرد 
ژئومکانیک در این روش به بررسی دیگر جزییات این روش نیز پرداخته 

خواهد شد.]12[
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 3  تصویر شــماتیک تزریق پســماند به روش تزریق درون فضای حلقوی]6[

2- تزریق در الیه های زیرزمینی
اولین تزریق زیرزمینی پســماندها در اواخــر دهه ی 1980 میالدی با 
تزریق کمی زباله در پروژه ی حفاری در میدان Prado by ایالت آالسکا 
انجام شد.]16[ در سال 1990 این روش به  عنوان یک  راه حل اثربخش 
از نظر زیست محیطی و اقتصادی برای دفع زباله های حفاری تبدیل شد. 
اگرچه این روش یک روش شناخته  شده و موفق است که اثربخشی آن 
در گذر زمان تایید شــده است، اما دارای چالش های خاص خود است، 
مانند: تهیه ی دوغاب تزریق، انتخاب ســاختار مناســب جهت تزریق، 
شــناخت زمین شناســی منطقه، طراحی فرآیند، نظارت و تایید روند 
تزریق. همچنین در این روش نياز به شــناخت جامعي از ژئومكانيك، 
مكانيك چاه و رفتار جريان سيال براي تامين نيازهاي فرآيند و نظارت 

براي دفع پايدار نیز هست.]2[

3- روش های مرسوم تزریق پسماند به درون سازند
1-3- تزریق درون فضای حلقوی

در این روش، تزریق از طریق فضای حلقوی بین دو رشته پوشش چاه، 
به درون سازند انجام می شود. چاه مورد استفاده در این روش می تواند 

کاربری های دیگری نیز داشــته باشــد، به  عنوان  مثال تزریق دوغاب 
پسماند می تواند درون چاه های اکتشافی و یا چاه های بهره برداری انجام 
شــود.]2[ تزریق درون فضای حلقوی اغلب به سمت شیل ها هدایت 

می شود که دارای تراوایی پایینی است. 
در اين روش براي جلوگيــري از آلودگي آب های زیرزمینی کم عمق، 
می بایست عمق آب های سطحي در آن ميدان شناسايي شود، سپس 
با توجه به آن، جداره ی ســطحي تا عمقي رانده شود که مانع آلودگی 

سفره ی آب های سطحی شود.]6[

2-3- تزریق از طریق چاه تزریقی
در این روش، تزریق از طریق چاه اختصاصی که برای این منظور طراحی  
شده است، انجام می شود. این حالت معموال وقتی استفاده می شود که 
حجم زیادی از زباله ها از طریق یک چاه منفرد به ســازند شــنی که 
دارای تراوایی باالیی اســت تزریق می شوند. در برخی موارد، چاه تولید 
غیرفعال قدیمی ممکن است به چاه تزریق دوغاب تبدیل شود. در اين 
روش پسماندهاي حفاري در سازندهاي عميق زمين كه اصطالحا به آن 
منطقه ی تزريق گفته می شود تزريق می شود. در برخي مواقع منطقه ی 
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تزريق می تواند يك منبع عمیق آب زیرزمینی داراي پوش سنگ باشد 
که آب اين منبع بسيار شور بوده و ديگر قابلیت استفاده ی آشاميدني 
يا صنعتي نداشته باشد و يا ممكن است تزریق در سازندهای شکاف دار 
انجام شــود. الزم به ذکر است که عمليات تزريق توسط يك چاه دفع 

ممكن است ماه ها يا سال ها به طول بینجامد.]6[

4- دوغاب تزریق
کیفیت دوغاب پسماند یکی از مهم ترین پارامترهای تزریق زباله ها درون 
الیه های زیرزمینی است. طراحی نامناسب دوغاب منجر به ته نشینی 
ذرات در محلول شده و حتی منجر به مسدود شدن شکاف های ایجاد 
شــده می شود. طراحي دوغاب پسماند بستگي به خواص زمین شناسی 
کنده های حفــاری، نوع اختالط مواد تشــکیل دهنده ی گل حفاري و 
رئولوژي گل حفاري دارد. ســیال حفاری یک سیال پیچیده است که 

دارای تعداد زیادی افزودنی است. 
نوع و مقدار این افزودنی ها به روش حفاری و مخزنی که حفاری بر روی 
آن انجام می شود، بســتگی دارد. گل های حفاری را می توان به گل بر 
پایه ی آب13، گل بر پایه ی روغن14، گل با پایه ی سنتزی15، امولسیون ها، 
امولسیون های معکوس، هوا، مایعات فومی و... تقسیم کرد. همان طور 
که گفته شد طراحی دوغاب پسماند با توجه به سازند موردنظر متفاوت 
است، زیرا مشخصات سازند تعیین کننده ی سیال حفاری است و سیال 

حفار تاثیر بســزایی در طراحی دوغاب پسماند خواهد داشت. طراحی 
دوغاب در دو حالت ایستا و دینامیک انجام می شود.  

1-4- طراحی در حالت ایستا
در این حالت مطالعه بر روی پایداری ذرات در حالت تعلیق در شرایط 
استاتیک انجام می شود، زیرا زمانی که تزریق به  صورت متناوب انجام 
می شود دوغاب ممکن است ساعت ها در حالت ایستا قرارگرفته و موجب 
ته نشینی ذرات در سازند شــده و باعث مسدود شدن شکستگی های 
ایجاد شده شود. برای جلوگیری از مسدود شدن شکستگی ها چندین 
عامل، تاثیرگذار اســت از جمله دانه بندی مناســب کنده های حفاری 
نسبت به میزان بازشدگی شکستگی که متاثر از ارزیابی های ژئومکانیکی 
است. دیگر عامل تاثیرگذار بحث تعلیق ذرات در سیال است که متاثر 
از رئولوژی دوغاب است. در حالت استاتیک سرعت ته نشینی ذرات به 
ویسکوزیته ی ســیال پایه، غلظت ذرات و اندازه ی ذرات بستگی دارد. 
افزایش ویســکوزیته ی سیال پایه و غلظت ذرات باعث کاهش سرعت 
ته نشینی ذرات می شــود، در حالی  که افزایش اندازه ی ذرات، سرعت 
ته نشــینی را افزایش می دهد.]7[ برای افزایش و یا بهبود بخشــیدن 
ویســکوزیته و دیگر خواص فیزیکی دوغاب، افزودنی های گوناگوني با 

دوغاب مخلوط می شوند.                                   

 4  تصویر شــماتیک تزریق پســماند به روش تزریق از طریق چاه تزریقی]6[
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2-4- طراحی در حالت دینامیک
در این حالت مطالعه بر روی تعیین سرعت ذرات در یک جریان دوغاب 
انجام می شود. در این خصوص معادله ای جهت به دست آوردن سرعت 

نسبی ذره معرفی شده است.
معادله ی )1(:                           

VP= سرعت دینامیکی ذره

VM= سرعت مخلوط دوغاب

در شرایط دینامیک، افزایش سرعت جنبشی ذرات متاثر از افزایش 
اندازه ی ذرات است و مقدار آن با افزایش ویسکوزیتــه ی سیال پایه 
و غلظت ذرات کاهش پیدا می کنــد. استفاده از سرعت نسبی ذرات 
)VP/VM( بــه  عنــوان یک مقیاس براي بیان راندمان انتقال ذرات 
در ستون فضاي حلقوي امکان پذیــر است. این نتایج از تغییرات در 

سرعت نسبی ذرات به  دست  آمده است:
RPV< 1 -1 : ذرات جامد ســریع تر از سیال پایه حرکت کــرده که این 

ممکن است باعث بسته شدن فضاي حلقوي شود.
RPV= 1 -2 : ذرات جامد و سیال پایه با سرعت یکسان حرکت می کنند 

که این شرایط ایده آل خواهد بود.
RPV> 1 -3 : ذرات جامد کندتــر از سیال پایه حرکت کــرده و غلظت 
درجا را افزایش می دهند و مشکل ته نشینی ذرات را در حالت استاتیک 

بدتر می کند.]7[
بــا توجه به مطالب باال رئولــوژی دوغاب زباله، به  ویژه ویســکوزیته، 
مهم ترین پارامتر در طراحی دوغاب است. مطلوب است ویسکوزیته بین 
70 تا 80 ســانتی پواز باشد. از طرفی اندازه ی ذرات بر روی ویسکوزیته 
تاثیرگذار است و باید مقادیر بهینه در آن حفظ شود. بهینه ترین بازه ی 
اندازه ی ذرات بین 2 تا 350 میکرومتر اســت که غلظت حجمی برای 
ذرات کوچک تر از 150 میکرومتر بیــن 30 تا 40درصد و برای ذرات 

بزرگ تر از 150 میکرومتر 20درصد می باشد.]2[

5- معیار انتخاب و خصوصیات منطقه ی تزریق
مهم تریــن پارامترهایی که در تعیین محل تزریــق دوغاب تاثیرگذار 
هســتند، برابر است با: نفوذپذیری، تخلخل، ضخامت سازند موردنظر، 
عمق و ویژگی های ساختار زمین شناسی منطقه. مقادیر این پارامترها 
برای تزریق موفقیت آمیز در جدول1 آورده شــده است.]2[ براي ایجاد 
شکاف های زیرزمینی با اســتفاده از تزریق دوغاب بايد فشار تزريق از 

فشار طبيعي موجود در منطقه بيشتر باشد. 
ميزان اين فشار بســتگي به خصوصيات سازند، زمین شناسی منطقه 

و مــدت  زمان عمل تزريــق دارد. تزريق دوغاب می تواند به  عنوان يك 
فرآيند منفرد پيوسته يا تحت عنوان يك سري حلقه هــای متناوب کم 

 حجم اجرا شود. 
تعیین نرخ و مدت  زمــان تزریق و همچنین در کنار آن نرخ تغییرات 
دبی بستگی به تراوایی ســازند دارد که این عامل متاثر از ویژگی های 
ژئومکانیکی است که با تشخیص آنها می توان طراحی درست و بهینه ای 

از فرآیند تزریق داشت. 
عالوه بر آن مدت  زمان عمل تزریق بستگی به حجم پسماند تولیدی نیز 
دارد، در بعضي از سكوهاي دريايي كه حفاري بــه  صورت پيوسته انجام 
می شــود و فضاي كافي براي ذخيره ی روزانه ی سياالت وجود نــدارد، 
تزريق بايد به  صورت مداوم انجام شود. در نتیجه فشار را می توان ثابت 
در نظر گرفت و برای حالت تزریق متناوب با توجه به ســازند و حجم 

پسماند تزریقی در مرحله ی قبل، فشار مجددا تنظیم خواهد شد. 
مشكالتي كه در اثر ناسازگاري بين دوغاب و منطقه ی تزريق به وجود 

می آید عبارت است از:
1- مسدود شدن منطقه ی تزريق توسط مواد جامد معلق 

2- ته نشینی و پليمريزه شدن اجزای پسماندها پس از تزريق 
3- تغيير خصوصیات منطقه ی تزريق

همان طور که گفته شــد در بعضي از مواقع، دوغاب تزریق  شده با مواد 
موجود در منطقه ی تزريق واكنش می دهند. به  عنوان  مثال  می توان به 
متورم شدن خاك رس در اثر تماس با دوغاب و در نهایت كاهش قابليت 

نفوذ در منطقه ی تزريق اشاره کرد. 
در بعضي از موارد نيز تزريق اســيدي می توانــد باعث خوردگي مواد 
منطقه ی تزريق شــود و این امر می تواند باعث فرار پسماندها شود. در 
نتیجه برای جلوگیری از مشــکالت گفته شده، آگاهي از ویژگی های 
هيدرولوژيكي محيط زيرسطحي در محل چاه تزريق و اطراف آن، داراي 
اهميت اســت. چنين اطالعاتي را می تــوان از تاريخچه و گزارش های 
حفاري چاه های اطراف يا مطالعات زمین شناســی انجام شــده در آن 

منطقه از طريق ادارات و سازمان های مربوطه كسب کرد.]10[

6- سازندهای منتخب جهت تزریق دوغاب
تخلخل ســازندهای منتخب برای تزریق عمیق بین 0/238 تا 0/247 
است. نفوذپذیری سازندهای منتخب بین 0/604 تا 1/272 میکرومتر 
مربع اســت. انواع متفاوت سنگ ها خصوصيات نفوذپذيري متفاوتي را 
نیز دارا هستند. با آنکه سنگ ها به  صورت جامد ظاهر می شوند ولي از 
بافت ها و ذراتي كه توسط نيروهاي فيزيكي و شيميايي به  هم  پیوسته  
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 5  ســازندهای منتخب جهت دفع زباله های ناشی از حفاری]2[

شده اند، ساخته  شده اند. در اعماق چند هزار فوتي كه فشار زياد است، 
آب و ديگــر مايعات قادرند در فضاي خالــي بين ذرات حركت كنند. 
بعضي از انواع سنگ ها مانند رس ها و شيل ها حاوي ذرات بسيار ريزي 
هستند كه ذرات آنها در اثر جذب آب متورم شده و سيال نمی تواند به 

 راحتی در فضاي بين آنها حركت كند. 
در مقايسه، ماسه سنگ ها از سيماني شدن ذرات ماسه ساخته می شوند 
و فضاي خالي نســبتا بزرگ آنها به  راحتی به ســيال اجازه ی عبور در 
بين دانه را می دهد. ماسه ســنگ، ســنگ آهک و ماسه سنگ شيستي 
سازندهاي زمین شناسی هستند كه به  طور معمول به  عنوان منطقه ی 

تزريق مورد استفاده قرار می گیرند. 
در تحقیقاتی که با اســتفاده داده هایی از ســال 1980 تا 2020 انجام  
شده است به این نتیجه رسیدند که بیشترین تزریق ها در ماسه سنگ 
انجام شده، سپس شیل و مادســتون و کمترین تزریق در سنگ های 
آهکی انجام  شده است.)شکل6( همچنین الزم به ذکر است که حجم 

بزرگ تری از مخازن دنیا در ماسه ســنگ ها، سپس کربنات ها و بعد در 
شیل ها موجود است و عمدتا تزریق در سازندهایی که کار تولید در آن 
در حال انجام است، صورت می گیرد، زیرا این عمل باعث جلوگیری از 
حفاری های مجدد خواهد شــد و از همان حفاری های انجام  شده برای 

بهره برداری، به جهت تزریق نیز استفاده خواهد شد.
اگرچه ماسه ســنگ بهترین انتخاب برای تزریق اســت، اما انتخاب سازند 
مناسب بســیار پیچیده اســت.]2[ صرف نظر از نوع سنگ انتخابي براي 
ســازند تزريقي، ما می خواهیم كه محل تزريق، طبقه ای از زمين باشد كه 
از ســازندهایی با خصوصيات معكوس تشکیل  شــده باشد.)تراوايي کم  و 
زیاد( رشــد بهینه ی شکستگی ها زمانی اتفاق می افتد که سازند موردنظر 
توســط ردیف های متناوبي از شيل و ماسه تشکیل  شده باشد. زیرا به این 
صورت تزريق درون الیه ای كه ضعیف تر است انجام می شود و الیه ای كه 
بــا تراوايي كمتر بر روي آن قرار گرفته اســت به  عنوان مانعي براي عدم 

گسترش شكستگي عمل می کند.]10[

   1   معیارهای مناسب بودن منطقه جهت تزریق دوغاب]2[

مقدار پارامترپارامتر

معیارهای زمین شناسی

بیشتر از 5 مترضخامت مخزن
بیشتر از 10 مترضخامت سنگ روباره

از 3  10×10میکرومتر مربع تا  3  10×1000 میکرومتر مربعنفوذپذیری
بیشتر از 15درصدتخلخل

بین 200 تا 3000 مترعمق مخزن
تغییر شکل داده نشده یا سادهپیچیدگی ساختاری

شیل ماسه ای مقطع دارسنگ شناسی
متوسط ـ ضعیفمقاومت مخزن

نزدیک منابع آب زیرزمینی نباشدمنبع آب زیرزمینی

معیارهای زیست محیطی

کمارزش اقتصادی شکل گیری
دورایجاد در مناطق شهری / صنعتی

صفر ـ خیلی کمتاثیر بر روی پوشش گیاهی
کاهش دماتاثیر بر شرایط آب و هوایی منطقه

احیای مجددتاثیر آن بر روی سطح زمین
بسیار کمتغییرات ارتفاعی

فاصله ی کوتاهحمل ونقل
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 6  توزیع عمق ســازندهایی که تزریق عمدتا در آنها انجام شــده است]2[

 7  توســعه ی فشار در هنگام تزریق دوغاب زباله]2[

7- عمق تزریق
با توجه به اینکه عمق آب های زیرزمینی از سطح زمین حدود 200 متر 
اســت، ثابت  شــده که تزریق در عمق های پایین تر از سطح آب های 
زیرزمینی گزینه ی مناســبی برای دفع است، اما باز هم احتمال تاثیر 
بر محیط زیســت وجود دارد. این احتمال ناشی از طراحی نامناسب 
فرآیند، اجرای نامناســب پروژه و عدم نظارت بر روند تزریق اســت. 
به  عنوان  مثال وجود گســل های طبیعی در مجاورت چاه های تزریق 

و فعال شــدن آنها در هنگام تزریق می تواند باعث حرکت زباله ها به 
ســمت باال شود. همچنین عمق بیشــتر از 2500 متر باعث افزایش 
قابل  توجه فشــار تزریق می شــود که مطلوب نیست، در حالی  که در 

عمق کمتر از 500 متر این مشکل وجود ندارد.]2[ 
همان طور که در شکل7 مشاهده می شود بیشترین تزریق ها در عمق 

500 تا 2000 متری سطح زمین انجام شده است.
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8- فشار شکستگی
یکی از مهم ترین خصوصیات ســازند زیرزمینی فشــار شکستگی 
ســازند اســت. دوغاب می تواند با فشــار کمتر و یا بیشتر از فشار 

شکستگی سازند )شکست هیدرولیکی( تزریق شود. 
بــه  طور مثال در غارهای نمکی می توان با فشــار کمتر از فشــار 
شکستگی ســازند، تزریق دوغاب را انجام داد و در سازندهایی به 
 غیــر از غارهای نمکــی و یا مخازن تخلیه  شــده باید به طریقه ی 

شکست هیدرولیکی عمل تزریق انجام شود. 
تزریق دوغاب به طریقه ی شکست هیدرولیکی برای دفع مقادیر زیادی 
زباله می تواند به کار  رود و به  طور مثال ماسه سنگ های با تخلخل باال 
سازندهای مناسبی برای اجرای این روش است. یک پارامتر مهم که 
در تزریق به  وسیله ی شکست هیدرولیکی باید مورد توجه قرار گیرد، 
مکانیزم مهار شکستگی اســت که تضمین می کند شکستگی ایجاد 
شــده فراتر از مرز منطقه ی موردنظر نرود. اگرچه ســازندهای نرم از 
ظرفیت باالیی برای ذخیره سازی پسماند برخوردار هستند اما تزریق 
در ســازندهای نرم، غیرقابل  توصیف اســت زیرا مدل سازی شکست 
همیشــه چالش برانگیز بوده، به دلیل اینکه روابط بین فشار و عرض 

شکست در مقایسه با سازندهای سخت متفاوت است.]2[
در تزریق توسط شکســت هیدرولیکی در ابتدا سازند برای دریافت 
دوغاب آماده می شــود. بدیــن صورت که ابتــدا آب تميزي تحت 
سيستم فشــاري به درون سازند تزريق می شود تا شکاف ها را تميز 
کند. زماني كه آب آزادانه در شــکاف ها جريان پيدا كرد دوغاب را 
وارد چاه می کنیم و تزريق دوغاب تا زماني كه كل پسماندها تزريق 
شــوند، ادامه می یابد. در پايان عمليات، آب اضافي مجددا به درون 
سازند تزریق می شود تا جامدات درون چاه را بشوید و سپس پمپاژ 
قطع می شود. فشــار در سازند در نتیجه ی پخش مايع دوغاب پس 
از چند ســاعت از توقف تزريق دوغــاب، به  تدریج كاهش می یابد و 

جامدات در فضايي درون سازند به تله می افتند. 
در هنگام تزریق دوغاب، ســطح فشــار تزریق باید به  دقت رعایت 
شــود، زیرا فشــار تزریق پایین و یا تزریق با فشار باال می تواند عمر 
عملیاتــی چاه تزریق را به خطر بینــدازد و ظرفیت دفع زباله ی آن 
را محدود کند. در شــکل8 فشار ایجاد شــده در سازند در مراحل 

مختلف نمایش داده  شده است.]2[    

9- انتشار شکست
بــه  طور کلی تزريق دوغاب بر شكســتگي تكيه دارد و نفوذپذيري 

ســازند براي دريافــت دوغاب تزريقــي، يك عامــل كليدي براي 
تعيين شکستگی های ســنگ و به دنبال آن اندازه و نحوه ی توزيع 
شکستگی ها است. زماني كه دوغاب قادر به حركت در فضاي خالي 
نيست و فشــار تزريقي عمال ادامه می یابد، سنگ ها ترک  خورده يا 

شكافته می شوند. 
الزم به ذکر اســت که تزريق متناوب باعث ایجاد يك سري صفحات 
كوچك عمود بر ناحيه ی شكســتگي در نقطه ی تزريق می شــود. 
شکستگی های عمودي و افقي كه در فواصل دوري از نقطه ی تزريق 
توســعه  یافته اند می توانند با چاه های ديگر، شــکاف های طبيعي، 

گسل ها و يا سفره های آب آشاميدني برخورد كنند. 
اين شــرايط نامطلوب است و بايد توســط طرح های نظارتي از آن 
اجتناب شــود.]10[ در طرح هــای نظارتی بایــد فرآیند تزریق به  
صورت منظم بررسی و فشــار تزریق اندازه گیری شود، زیرا کاهش 
ناگهانی فشار تزریق می تواند نشان دهنده ی ورود دوغاب به مناطق 

حساسی همچون گسل ها و یا سفره های آب زیرزمینی باشد. 
همچنیــن در طرح های نظارتی پیشــنهاد می شــود از روش های 
عددی و تحلیلی/ نیمه تحلیلی برای شبیه ســازی فرآیند استفاده و 

فعال سازی گسل های اطراف بررسی شود.
یکــی از بزرگ تریــن دالیل ایجــاد آلودگی در این روش، انتشــار 
کنترل نشده ی شکست است. انتشار شکست توسط خواص مکانیکی 

منطقه ی تزریق و سازندهای اطراف آن اداره می شود. 
معموال دفع زباله به  صورت شــکل a  9 ، ایده آل اســت، اما در عمل 
این گونه نیست و ممکن اســت به هنگام تزریق دوغاب، شکستگی 

جدیدی با زاویه ی متفاوت در شکستگی قبلی ایجاد شود. 
گســترش شکست در سازند متاثر اســت از مداوم یا متناوب بودن 
تزریق و همچنین تغییر خصوصیات ژئومکانیکی ســازند. اگر تزریق 
به  صورت دســته ای انجام شود یک شاخه شکستگی جدید با حجم 
دسته ی تزریق  شده ایجاد می شود و میزان نشت و آسیب به سازند 

به میزان آسیب در اثر تزریق قبلی بستگی دارد. 
تجربیــات در پروژه هــای مختلف بــزرگ گویای این اســت که 
شکســتگی های متعدد می توانــد باعث کاهش دقــت در هدایت 
شکســتگی شــود، همچنین تزریــق طوالنی مدت باعــث ایجاد 
شکســتگی جدید با زاویه ی جدید می شــود و ممکن است باعث 
ایجاد شکســتگی افقی شود که اگر احتمال شکستگی افقی وجود 
داشته باشــد باید احتمال انتشار شکســت تا بستر دریا به  خوبی 

بررسی شود.]2[
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10- مکانیزم های مهار شکستگی
1-10- موانع تنش

ســازندهای مجاور ســازند تزریقی در صورتی که شــیب شکست 
بیشــتری نسبت به ســازند تزریقی داشته باشــند، می تواند مانع 

گســترش شکاف شود. شکل10 یک نمونه از محدود شدن شکاف 
به  وســیله ی یک مانع تنشی را نشان می دهد. سازندهاي باالیی با 
شیب شــکاف بیشتر مانند ســازندهاي نمکی می توانند به  عنوان 

سازندهاي ایده آلی جهت ایزوله کردن شکاف ها باشند.]11[

 8  مدل هــای مختلف برای توصیف دامنه ی دفع]2[

 9  احاطه شــدن شکاف با مانع تنشی]11[
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 10  احاطه شــدن شکاف با مانع مدول]11[

 11  احاطه شــدن شکاف با مانع )سازند( با تراوایی باال]11[
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 12  تشــکیل حالت تصفیه و گیر افتادن جامدات در شکاف]7[

2-10- موانع مدول
 NOVA SCOTIA شــکل11 یک نمونه از یک چاه تزریقی پسماند در
کشــور کانادا را نشان می دهد. در این مورد، شکاف به  وسیله ی یک 
ســازند آهکی که مدول االستیکی باالتري دارد محدود شده است. 
هنگامی  که شکاف قصد دارد به سازند سخت تر برسد، عرض شکاف 
در داخل یا نزدیکی ســازند سخت تر کاهش پیدا می کند، در نتیجه 
با افزایش اصطکاك وارد بر الیه ی سخت تر مانع از گسترش دهانه ی 

شکاف در سازند می شود.]11[

3-10- موانع تراوایی 
شکل12 نمونه ای از فرآیند تزریق مجدد را نشان می دهد که شکاف 
به  وسیله ی یک سازند با تروایی باالتر محدود شده است. واضح است 
که با نفوذ سیال به درون سازند با تراوایی باال، ذرات جامد در شکاف 
باقی می مانند، بنابراین از گسترش شکاف به سازند با تراوایی باالتر 

جلوگیري می شود.]11[
شکاف های موجود در الیه های شني می توانند دليلي بر نشت سريع 
فاز مايع دوغاب باشند. به دليل اینکــه جامدات در حالت انباشتگي 
در انتهاي شــکاف ها به جا می مانند، به همین دلیل پیشــنهاد شده 
اســت كه تزريق به داخل سازندهاي با تراوايي باال زمانــی كه نرخ 

توليد پسماند كم است، انتخاب خوبي نیست. 

در شکل13 نحوه ی بسته شدن شکاف در سازندهایی با تراوایی باال 
نمایش داده  شده است.]7[

11- بررسی رئولوژی مایع تزریقی، غلظت جامدات و میزان تزریق 
در مطالعه ی موردی تزریق دوغاب در الیه های زیرزمینی با استفاده 
از شکســت هیدرولیکی در شــهر تگــزاس ایاالت متحده ی آمریکا 
داده های ژئوفیزیکی موجود برای انجام تحلیل ژئوتکنیکی و بررسی 
تنش در محدوده ی موردنظر مورد استفاده قرار گرفته است. این امر 
در انتخاب بهترین منطقه برای تزریق دوغاب از نظر وجود پوشــش 
مناســب جهت جلوگیری از رشد شکست کمک شایانی می کند. در 
شــکل14 نتایج این مطالعه نشان داده  شده است. همان طور که در 
شکل، مشــاهده می شود ســازند موردنظر جهت تزریق دوغاب در 

عمق 1700 تا 1900 متری از سطح زمین قرار دارد.]8[
انتخاب بهینــه ی رئولوژی مایع تزریقی، غلظــت جامدات و میزان 
تزریق می تواند ظرفیت ذخیره ی زیرزمینی را در ســاختار موردنظر 
بهینــه كند. همچنین عــدم انجام ایــن کار می تواند باعث حرکت 
پســماند به خارج از منطقه ی موردنظر شده و سبب ایجاد آلودگی 
شــود. در این تحقیق شبیه سازی هایی انجام شــده است که تاثیر 
خواص مایع تزریقی بر رفتار انتشــار شکســتگی مشخص شود. به 
همین منظور 7 نوع دوغاب با خواص متفاوت جهت بررســی تاثیر 

این تفاوت ها مورد آزمایش قرار گرفته است.]8[
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 13    تجزیه وتحلیل ژئوتکنیکی تزریق و شــکل گیری پوشــش و الیه بندی آن]8[

 14  نمودارهای حاصله از تاثیر غلظت جامدات دوغاب تزریق]a ]8( تاثیر غلظت جامدات در عرض شکستگی  b( تاثیر غلظت جامدات در فشار خالص c( تاثیر غلظت جامدات در فشار سطح

   2   شبیه سازی شکستگی با استفاده از تغیر در خصوصیات سیال تزریق ]8[

تراوایی ) CP(میزان تزریق )BPM (غلظت مواد جامد )%( زمان تزریق )m(مورد

1600151010

2600151030 )مورد پایه(

3600151050

4600101030

5600201030

660015830

7600151230
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 15  نمودارهای حاصله از تاثیر میزان تزریق )سرعت تزریق( دوغاب ]a ]8( تاثیر سرعت تزریق در عرض شکستگی b( تاثیر سرعت تزریق در فشار خالص c( تاثیر سرعت تزریق در فشار سطح

1-11- تاثیر غلظت جامدات
در بررسی تاثیر غلظت جامدات بر روی سه پارامتر عرض شکستگی 
ایجاد شــده، فشار خالص و فشار ســطحی، پارامترهای مدت  زمان 
تزریق، ویســکوزیته و میزان تزریق ثابت در نظر گرفته  شده است 
و با افزایش غلظت جامدات در دوغاب تزریق این تغییرات بررســی 
خواهد شد.)مدت  زمان تزریق 10 ساعت، ویسکوزیته 30 سانتی پواز، 
میزان تزریق 10 بی پی ام( در نمودارهای شکل15 ستون قرمزرنگ 
نشــان دهنده ی دوغاب با غلظت 10درصد، ســتون مشکی غلظت 

15درصد و ستون سبز غلظت 20درصد است. 
مشــاهده می شــود که غلظت جامدات رابطه ی مستقیمی با عرض 
شکست و فشار خالص دارد که با افزایش غلظت جامدات در دوغاب 
تزریق، عرض شکســت و فشــار خالص افزایــش می یابد و غلظت 
جامدات با فشــار ســطح رابطه ی عکس دارد، به ایــن دلیل که با 
افزایــش تراکم مایع تزریقی، هدهیدرواســتاتیک افزایش می یابد و 

فشار سطح کاهش می یابد.]8[

2-11- تاثیر میزان تزریق )سرعت تزریق(
در بررســی تاثیر میزان تزریق )ســرعت تزریق( بر روی سه پارامتر 
عرض شکســتگی ایجاد شــده، فشــار خالص و فشــار ســطحی، 
پارامترهای مدت  زمان تزریق، ویســکوزیته و غلظت جامدات، ثابت 
در نظر گرفته  شــده و با افزایش ســرعت تزریق، تاثیر تغییرات آن 
بررســی خواهد شــد. )مدت  زمان تزریق 10 ســاعت، ویسکوزیته 
30 ســانتی پواز، غلظت جامدات 15درصد( در نمودارهای شکل16 

ستون قرمز نشان دهنده ی تزریق دوغاب با سرعت 8 بی پی ام، ستون 
مشکی 10 بی پی ام و ستون سبز 12 بی پی ام است. همان طور که در 
نمودارها مشاهده می شــود زمانی که میزان تزریق افزایش می یابد 
یا به عبارتی ســرعت تزریق افزایش می یابد باعث گســترش عرض 

شکستگی، افزایش فشار خالص و افزایش فشار سطح می شود.]8[

3-11- تاثیر ویسکوزیته
در بررســی تاثیر ویسکوزیته بر روی ســه پارامتر عرض شکستگی 
ایجاد شــده، فشار خالص و فشار ســطحی، پارامترهای مدت  زمان 
تزریــق، غلظت جامدات و میزان تزریق ثابت در نظر گرفته  شــده 
و بــا افزایش ویســکوزیته ی دوغاب تزریــق، تاثیــر تغییرات آن 
بررسی خواهد شــد.)مدت زمان تزریق 10 ساعت، غلظت جامدات 
15درصد، میزان تزریق 10 بی پی ام( در نمودارهای شکل17 ستون 
قرمز نشــان دهنده ی ویسکوزیته ی 10 ســانتی پواز، ستون مشکی 
30 سانتی پواز و ستون سبز 50 ســانتی پواز است. همان طور که در 
نمودارها مشــاهده می شود، ویســکوزیته رابطه ی مستقیم با عرض 

شکستگی، فشار خالص و فشار سطح دارد. 
با افزایش ویســکوزیته، فشار خالص افزایش می یابد و افزایش فشار 
خالص، دیوار شکســتگی را از هم جدا می کند و در نهایت عرض آن 

افزایش می یابد. 
همچنین فشار سطح با افزایش ویسکوزیته افزایش می یابد که دلیل 
آن، افزایش فشــار خالص اســت، زیرا هدهیدرو استاتیک در اینجا 

ثابت است.]8[
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 16  نمودارهای حاصله از تاثیر ویسکوزیته دوغاب تزریق]a ]8( تاثیر ویسکوزیته در عرض شکستگی  b( تاثیر ویسکوزیته در فشار خالص c( تاثیر ویسکوزیته در فشار سطح

12- مطالعه ی موردی میدان نفتي آزادگان شمالي
میــدان نفتی آزادگان به  عنوان یکــی از عظیم ترین میادین نفتی 
با مســاحت 60×20 کیلومترمربع در غرب اهواز و هم مرز با کشور 
عراق اســت. قســمت شــمالی این میدان در تــاالب هورالعظیم 
واقع شده است. این هور تنها تاالبی است که بر اساس بررسی های 
کارشناسی از 100 نمره، نمره ی 100 را کسب کرده و هیچ تاالبی 
تاکنــون چنین نمره ای را به دســت نیاورده اســت. در برنامه ی 
توســعه ی میدان نفتی آزادگان شــمالی جهت تولید زودهنگام از 
ایــن میدان، می بایســت تعداد 58 چاه در فاز اول توســعه ی این 

میدان حفاری و تکمیل شوند.
حال با توجه به این تعداد چاه موردنیاز جهت توسعه ی این میدان و 
حاصل شــدن مقدار زیادی از پسماند حفاری و مجاورت این میدان 
در کنار یکی از نادرترین تاالب های جهان، مدیریت پســماند، روش 

دفع در الیه های زیرزمینی را در این میدان الزامی کرده است. 
بنابرایــن تزریق مجــدد کنده های حفــاری با تاکیــد بر صرفه ی 
اقتصادی می تواند آســیب های زیست محیطی ناشی از پسماندهای 
عملیات حفاری این تعداد چاه را به حداقل برســاند. در این مطالعه 
پارامترهای موثر در اجرای پروژه بررســی  شده است. این پارامترها 

شامل موارد زیر هستند:
 بررسی ته نشینی ذرات در حالت استاتیک است، زیرا ممكن است 
دوغاب براي مدتي در فضاي حلقوي حالت سكون داشته باشد و 

منجر به ته نشینی ذرات و در نهایت دچار مسدود شدن چاه شود.
 به دست آوردن داده های مربوط به ناحيه ی مورد تزریق، زیرا بهتر 
است تعريفي در خصوص پروفايل تنش و خواص ســنگ  بر حسب 

عمق در يك چاه موجود باشد.
 بــه دســت آوردن پروفايل كمترين تنش درجا کــه بر اساس 

مارل،  سازندهاي  سنگ شناســی،  ديد  از  پتروفيزيك،  نمودارهاي 
سندستون و اليمستون را شــامل می شــود که ميانگين دانسيته ی 

آنها حدود 2/33 گرم بر سانتی متر مكعب است.
 به دســت آوردن مدول االســتيك کــه در این تحقیــق مقادير 
اســتاتيكي ضريب يانگ، براي نواحی و سازندهای مختلف محاسبه  
شده اســت. اين مقادير بر اساس ضريب االستيكي ديناميكي يانگ 

گرفته  شده از نمودارهاي صوتي و دانسيته بوده است. 
در اينجا فرض بر این است كه ضريب پواسون براي سازند آغاجاري 
0/29، بــراي ســازند ميشــان 0/31 و براي اليه ی هفتم ســازند 
گچســاران 0/36 است. ضريب االستيكي استاتيك يانگ كه مقادیر 
آنها براي انجام آناليز موردنیاز اســت معمــوال دو برابر کوچک تر از 

مقادير ديناميكي گرفته  شده از نمودارهاي صوتي هستند. 
مقادير االستيكي ضريب حدود 0/66 مقادير ديناميكي است. مفهوم 
مقادير بزرگ تر ضريب االســتيك عرض كمتر دهانه ی شكاف است 
و به  مراتب ايجاد شــكاف در مســاحت بزرگ تر را نتيجه می دهد. 

بنابراين، مقادير مورد استفاده بايد به نحو مطلوبي آناليز شوند.
 به دست آوردن ضريب نشت پذيري سيال که در شبیه سازی های 
شــكاف، مفهوم ضريب نشــت پذيري ســيال هرزروی سيال در 

سازند است. 
دبي نشت پذيري باالي سيال از توسعه ی شكاف جلوگيري می کند 
چون افت فشــار سريعي در شــكاف اتفاق خواهد افتاد. براي اينكه 
بتوانيم رشــد و توســعه ی شــكاف را كنترل كنيم بايد هدف را بر 
مبناي كم کردن عدد نشــت پذيري سيال در سازند بنا نهيم. البته 
افزايش دبي نشــت پذيري سيال در سازند، حالتي بحراني است كه 
ظرفيت ذخیره ســازی سيال در ســازند را كنترل می کند.)شبيه به 
فرآيند اســتفاده از الك لرزان در كنتــرل کردن ذرات جامد( براي 
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ســازندهاي مارلي، ضريب نشت پذيري سيال  در 
نظر گرفته می شــود، كه اين مقدار شبيه به مقداري است كه براي 

شيل مورد استفاده است. 
بر اســاس تعريف و مقدار ديگر پارامترهــاي موجود، مفهوم مقدار 
كم ضريب نشــت پذيري سيال در سازند، افزايش مساحت گسترش 

شكاف در سازند است.
 بررســی مشــخصات رئولوژي دوغاب که طراحی دوغاب پسماند 
بستگی به خواص زمین شناســی کنده های خارج  شده از چاه، نوع 
اختــالط مواد تشــکیل دهنده ی مواد گل حفــاری و رئولوژی گل 
حفاری دارد. از ديدگاه زمین شناســی، اين ميدان نفتي از مارل هاي 
خاکســتری رنگ، مارل قهوه اي، سيلتستون، اليمستون، انهيدرايت، 

شيل و نمک ساخته  شده است. 
نتیجه ای که شــرایط دوغاب پسماند چه در حالت استاتیکی و چه 
دینامیکی نشان می دهد، پسماند دوغابی با ویسکوزیته ی سیال پایه 
66/7 ســانتی پواز مورد نیاز اســت که بهترین شرایط را برای حمل 
30درصد حجمی از ذرات شن که در اندازه ی 424 تا 500 میکرون  

هستند جهت انتقال به درون سازند فراهم کند.
 در ایــن روش جهت جلوگیــری از آلودگی آب هــای زیرزمینی 
کم عمق می بایست عمق آب های سطحی در میدان آزادگان شمالی 
مشخص شــود. تمامي اطالعات مربوط به تكميل چاه و لوله گذاری 
از اطالعات استخراج  شده از نمودارهاي پتروفيزيكي و زمین شناسی 

استخراج شد. 
عمق نهايي و قطر حفره ی موردنظــر جهت انجام فرآيند تزريق به 

ترتيب 5580 فوت و 8/5 اينچ در نظر گرفته شد.
بعد از تعيين کردن تمامي اطالعات موردنیاز، مدل تعيين هندسه ی 
شــكاف جهت ايجاد آن براي انجام فرآيند شبیه ســازی نياز است. 
صرفا مكانيســم تزريق کنده ها، در ســازند ميشان بايد انجام شود، 
زیرا كه جاي مناســبي جهت حفظ پســماندها محسوب می شود و 
ليتولوژي آن شــامل اليمستون اســت كه گزينه ی مناسبي جهت 

انجام اين فرآيند است. 
دوغاب پســماند طبق برنامه ی طراحی  شده با استفاده از عملیات 
TOP JOB همان گونه که در شــکل4 نمایش داده  شده است تزریق 

می شــود. با انجام عملیات تزریق مجدد پسماند حفاری از سرازیر 
شدن 14500 بشــکه به ازای هر چاه به محیط اطراف جلوگیری 

می شود.]7[

جمع بندی و نتیجه گیری
1- بررسی ها نشان می دهد كه تزريق دوغاب بيشترين هزينه را در 
قسمت مطالعات زمین شناسی به خود اختصاص می دهد، اما با انجام 
این مطالعات می توان ســازندهاي نفوذپذير مختلف که در نزديك 
ميادين نفتي واقع شده اند را شناسايي كرده و با در نظر گرفتن عمق 
آب های ســطحي موجود در اين مناطق و نزدیکی چاه های دفع به 
محل توليد پسماند، بهترين مكان براي دفع را انتخاب كرد که بتوان 

در درازمدت تزریق پسماند در آن ناحیه را انجام داد.
2- در مورد كنترل عمليــات تزريق در چاه های عميق بايد به این 

نكات توجه كرد:
 حجم، ميزان جريان و ویژگی های پســماندهاي تزریق شده: حجم 
و ویژگی های پسماندها به اين دليل مورد ارزيابي قرار می گیرد تا از 
تغييرات ایجاد شــده در ویژگی هایی كه ممكن است بر راندمان كار 

اثر بگذارد، آگاهي حاصل شود.
 ویژگی های منابع زيرزميني آب آشــاميدني و ســاير آب هایی كه 
در باالي مناطق تزريق قرار دارند: ایجاد چاه های آب  زيرزميني، به 
ارزيابي منابع زيرزميني آب در باالدست منطقه جهت جلوگيري از 

نشت پسماند كمك می کند.
3- براي تزريق متناوب به داليلي مانند بســته و باز شــدن شكاف 
و جدايش جامدات از ســيال، شکاف های خوشه اي به وجود می آید. 
اگر شکاف های خوشه اي در نظر گرفته شود توسعه ی شكاف بسيار 
كمتــر و حجم كمتري از دوغاب قابل تزريــق خواهد بود. حداكثر 
حجم شكاف زماني به دست می آید كه حجم دوغاب تزریق شده به 

 صورت پيوسته پمپ شود.
4- اگر روش تزریق دوغاب پسماند در الیه های زیرزمینی به  درستی 
اجرا شــود باعث کاهش صدمه به محیط زیســت شده و هزینه های 
اجرایی آن در صورت دارا بودن شــرایط الزم منطقه نسبت به سایر 
روش ها بسیار پایین بوده و روشی بســیار اقتصادی است. خطرات 

ایمنی آن بسیار کم است. 
امکان سنجی این روش بسیار باال بوده و در بیشتر مناطق ملزومات 
اجرایی کردن این روش موجود اســت. این روش در صورت اجرای 
صحیح، مســئولیت کمی در قبال دفع پسماندها خواهد داشت، به 
این معنی که پسماندها پس از تزریق در سازند موردنظر حبس شده 

و اثر سوء بر محیط زیست نخواهند داشت.

پانویس هاپانویس ها
1. slurry injection
2. cuttings reinjection
3. Reduction
4. Recover

5. Reuse
6. Recycle
7. Target Area
8. Multiple wells from offshore s tructure

9. Steerable Motor
10. Directional

 ادامه پانویس ها و منابع در )دبیرخانه( موجود است.


