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مطالعه موردي شناخت اثر گاز در سازندهاي كربناته با 
استفاده از نمودار قطرسنج در دو ميدان نفتي ايران

مقدمه
بررسي رفتار سنگ متخلخل تحت  تاثير نيروهاي تراكمي يكي از 
مهمترين مسائل مورد توجه در حين حفاري ســنگ مخزن است كه در 
حيطة علم "پرومكانيك4" قرار مي گيرد. در اثر حركات اليه اي، تنش 
فشاري محدودكننده و يا تغييرات فشار منفذي، سنگ و منافذ آن دچار 
تراكم مي شوند. از طرفي استخراج هيدروكربن يا آب زيرزميني باعث 
كاهش فشار منفذي و در نتيجه افزايش تنش مؤثر در مخازن مي گردد. 
براي سازندهاي با تخلخل زياد يا سيمان شدگي ضعيف، ميزان افزايش 
تنش مؤثر براي تغييرشــكل هاي غيراالستيك سنگ، كافي است. اين 
رخداد، باعث وقوع فرآيندهاي ميكرومكانيكي مانند رشــد و توســعة 
ميكروســاختارها، شكست ســيمان بين دانه ها، چرخش و لغزش دانه ها 
نسبت به هم، شــكست دانه ها و ايجاد تغيير شــكل پالستيك در آن ها، 
آســيب به منافذ و كاهش تخلخل مي شود. اين رفتار سنگ، ناپايداري 
ديــواره چاه را به همراه دارد. بــراي پيش بيني اين پديده و كنترل رفتار 
سنگ متخلخل، شــناخت رفتار غيراالستيك ســنگ، نوع شكست و 

حاالت انتقالي رفتار شكننده به تغيير شكل پذير حائز اهميت است. [1]

از هم گسيختگي سنگ5 
ســنگ ها در حالت طبيعي و به خصوص در اليه هاي عميق تحت 

تأثير وزن سنگ و سيال اليه هاي فوقاني قرار دارند و تنش هاي موجود 
در تودة سنگ ناشي از اين نيروي ثقلي6 است.

تنش، باعث بوجود آمدن كرنش و تغييرشــكل در اجزاي متعدد 
ســنگ خواهد شد و تغيير شكل در سنگ نيز محتاج فضاي الزم براي 
حركت است. از آن جا كه سنگ محدود شده است، تنش در سنگ هاي 
واقــع در زير زمين ذخيره مي گردد. اندازه تنش ممكن اســت آن قدر 
زياد باشد كه گاهي بيش از نقطة گسيختگي سنگ شود. بالفاصله بعد 
از اينكه به  چنين سنگي اجازة حركت داده شود، تنش هاي پس ماند7 و 
ذخيره شده در سنگ آن را به حركت در مي آورد. اين حركت و آزاد 
شدن تنش به وسيله سيال موجود در منافذ سنگ محدود شده است كه 
به نوبه خود در مقاومت سنگ در رسيدن به نقطه از هم گسيختگي تاثير 
مي گذارد. تنش ها و تغيير شكل ها ممكن است در حد ارتجاعي8 باشد 
و به عبارت ديگر در اين حالت حد ارتجاعي سنگ بيش از تنش هاي 
پس ماند خواهد بود. از طرف ديگر، ممكن است حد ارتجاعي كمتر 
از ميزان تنش ها و بيش از مقاومت سنگ باشد كه در اين حالت بسته 

به شرايط، منجر به ترك خوردگي يا ريزش سنگ مي شود. [2]
با ايجاد هر حفرة مصنوعي در سنگ، سقفي از سنگ هاي فوقاني 
تشــكيل مي گردد. در اين صــورت وزن اليه هــاي فوقاني به صورت 
توزيع يكنواخت روي عميق ترين اليه كه همان جداره حفرة حفاري 

نمودار قطرسنج، مقاومت  سنگ، فشار منفذي، ريزش ديواره، تنش ديواره 

دانــش مكانيك ســنگ2 در تمامي دوران توســعه ميادين هيدروكربوري از مرحله اوليه اكتشــاف نظير بررســي تنش حاكم بــر ميدان، تا مرحله 
ارزيابي و توسعه مانند پيش بيني تراكم مخزن و وجود گسل نقش اساسي دارد. يكي از نتايج مفيد اين شناخت، پي  بردن به داليل برخي از پديده هاي 
ناشــناخته اي اســت كه به طور معمول و مستقيم قابل شناســايي و اندازه گيري نيستند. از آن جمله مي توان به ريزش ديواره چاه در سازندهاي گاز زده 
كربناته اشــاره كرد كه نمودارهاي ارزيابي مخازن بطور قطعي قادر به تشــخيص گاز در آنها نيستند. در نظر گرفتن رفتار مقاومتي ســنگ مخزن سبب 
به دست آوردن اطالعات بسيار مفيدي در مورد نحوه پاسخ سنگ به تنش هاي وارده حين حفاري سازند و نيز جلوگيري از ايجاد خطاهاي قابل توجه 

در طراحي و در نتيجه كاهش هزينه هاي حفاري و توليد در طول عمر مخزن هيدروكربوري مي شود. 
در اين مقاله ســعي شــده است تا با استفاده از نشانه هاي به دست آمده از نمودار قطرسنج3 و به استناد مقاومت مكانيكي سنگ، احتمال حضور گاز 

در سازندهاي كربناته تشخيص داده شود.

هاشم عمراني1    كارشناس ارشد مخازن، مناطق نفتخيز جنوب
بابك دهقاني  كارشناس ارشد مخازن، مناطق نفتخيز جنوب

خيراهللا نورايي   كارشناس ارشد زمين شناسي، مناطق نفتخيز جنوب
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شده اســت، اثــر مي كند. نيروهاي مؤثــر تحت عنوان نيروي رانشــي 
به ســمت حفــره حركت مي كننــد. به همين داليل تغيير شــكل تودة 
ســنگ بارگذاري شده به وسيلة ســنگ هاي محيط محدود مي گردد. 
براي متوقف كردن حركت تودة ســنگ به ســمت حفره چاه بايد از 
سازه هاي حائل استفاده كرد. اين كار معموال توسط لوله هاي جداري 
انجــام مي پذيرد. در اين صورت، نيروهاي اعمال شــده به وســيلة لوله 
جــداري خنثي و مانع از هم گسيختگي ســنگ مي گــردد. اما پيش از 
راندن لولــه جداري به دليل عدم تعادل فشــاري امــكان ايجاد ترك 
و ريزش ســنگ ديواره وجود دارد. نيروي مقــاوم در برابر اين تنش 
كه به ســمت درون حفره عمل مي كند، وزن گل حفاري اســت. هر 
عامل بر هم زننده تعادل ميان ســيال حفاري و تنش رو به درون سنگ 

مي تواند ناپايداري ديواره چاه را به همراه داشته باشد. [3]
يكي ديگر از عوامل برهم زننده تعادل فشــاري، جابجايي ســيال 
درون منفذي با ســيال حفاري اســت. اين پديده بيشتر هنگام حفاري 
ســازندهاي گازي رخ مي دهد. جايي كه سيال حفاري به راحتي گاز 
درون خلــل و فرج را پس زده و جايگزين ســيال منفــذي مي گردد. 
تفــاوت ميزان تراكم پذيري ســيال حفــاري و گاز موجود در خلل و 
فــرج و همچنين تغييــر توزيع تنش در ديواره چاه ســبب از بين رفتن 
تعادل بين نيروها شده و زمينه ناپايداري ديواره چاه را فراهم مى آورد. 
به عبارت ديگر، عامل ريزش ديواره چاه در هنگام حفاري سازندهاي 
گازي را مي تــوان به تحليل نيروهاي مقــاوم در برابر از هم  گسيختگي 

سنگ و بر هم خوردن توازن ابتدايي تنش ها نسبت داد.

نمودار قطرسنج 
 از ايــن نمودار بــراي اندازه گيــري قطر داخلي حفــره چاه و يا 
تغييرات ايجاد شــده در پوشــش جداري چاه ها استفاده مي شود. اين 
ابــزار را مي توان به تنهايي و يا همراه ســاير نمودارهــاي پتروفيزيكي 
اســتفاده نمود. يكي از موارد عمده اســتفاده از اين نمودار به دســت 
آوردن حجــم دقيق داخل حفره چاه براي تعيين مقدار ســيمان جهت 

سيمان كاري پشت لوله جداره و تعيين نقاط شسته شده است. [4]

بطــور كلي كاربــرد نمودار قطرســنج را مي تــوان در موارد زير 
خالصه كرد:

- تعيين ضخامت رسوب گل روي ديواره چاه
- اندازه گيري حجم حفره چاه براي محاسبه حجم سيمان

- تشــخيص محل ريــزش ديواره چاه بــراي قرارگيري ابزارهاي 
آزمايش چاه (همانند ابزار اليه آزمايي مكرر9)

- تصحيــح نمودارهــا از نظر قطر و ضخامت رســوب گل روي 
ديــواره چاه و پديــده washout كه باعث ارزيابي بهتــر نمودارهاي 

پتروفيزيكي مى گردد.
 بــراي درك ايــن مطلب كه  آيا ســيال درون ســازند تاثير قابل 
مالحظه اي بر ريــزش ديواره چاه دارد يا خير، الزم اســت در هنگام 
بررسي نمودار قطرسنج از نمودارهاي آزمايش سازندي بطور موازي 
نيز اســتفاده شود. آزمايش هاي فشار سازندي شــامل گرفتن نمونه و 
اندازه گيري فشــار سازند مي باشند. اين آزمايش ها اطالعاتي در مورد 
نوع و خصوصيت سياالت ســازند و فشار سيال درون سازندي فراهم 
مي كنــد. به طوركلي فشــار ســازند به كمك آزمايش هــاى مختلف 
ازجملــه آزمايش ســاق مته10، آزمايش ســاخت فشــار، اليه آزمايي 
مكرر و مميزي فشــار ســاكن  قابل اندازه گيري  است. از آنجاكه در 
سازندهاي كربناته نمودارهاي پتروفيزيكي متداول، در تشخيص گاز 
ســازند داراي محدوديت هستند، لذا در ايــن تحقيق از داده هاي اليه 

آزمايي مكرر به عنوان داده هاي مرجع استفاده شده است.

تشخيص گاز در سازند هاي گاز زده مخزن با استفاده از نمودارهاي متداول 
پتروفيزيكي

تشــخيص گاز از روي نمودارهــاي متــداول پتروفيزيكــي در 
ســازندهاي ماســه اي معمــوال از اطمينان مناســبي برخوردار اســت. 
در اين حالــت به دليــل چگالي كم گاز و در پــي آن كاهش غلظت 
هيدروژنــي، منحني چگالــي در جهت كاهش يعني به ســمت چپ 
منحني نوترون حركت كرده و نمــودار نوترون نيز در جهت كاهش 
يعني به ســمت راســت نمودار دانسيته حركت مي كند و جدايش بين 

  2     نماي داخلي حفره چاه و تاثير آن بر نمودار قطرسنج   1    نماي كلي از حالت هاي مختلف ريزش ديواره چاه در زمان حفاري
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تشــخيص ناحيه گاززده در ســازندهاي ماسه ســنگي با استفاده از 
نمودارهاي متداول پتروفيزيكي  

    3  

  

 

افزايش قطر حفره چاه در نمودار قطرســنج در ناحيه گاززده سازند 
نسبت به ناحيه نفتي در چاه –A  ميدان الف 

    4  

افزايش قطر حفره چاه در نمودار قطرســنج در ناحيه گاززده سازند 
نسبت به ناحيه نفتي در چاه –B  ميدان الف 

    5  

 عدم مشــاهده افزايش قطر حفره چاه در نمودار قطرسنج به دليل 
عدم گاززدگي سازند در چاه - C ميدان الف  

    6  

دو نمودار به بيش از 5 واحد مي رســد. نمونه اي از اين رفتار نمودارها 
در شكل3 نمايش داده شده است. [4]

 در اليه هايــي كه جنس آنها مخلوطي اســت از دو يا ســه كاني 
(مثل دولوميت آهكي و دولوميت ماســه اي) يــا داراي تخلخل بسيار 
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كم هستند، شــناخت ســطح تماس گاز و نفــت به كمك نمودارهاي 
پتروفيزيكي بسيار دشوار است. [4]

در اين مقاله با اســتفاده از نمودار قطرسنج سعي شده است وجود 
گاز در ناحيه  هاي كربناته گاززده تشــخيص داده شــود. همانطور كه 
پيش تــر نيز گفته شــد ناحيه  هــاي گاززده مقاومــت كمتري در حين 
حفــاري از خــود نشــان مي دهند و درنتيجــه حفاري آنهــا با ريزش 
ديــواره چاه همــراه اســت. در واقع نمودار قطرســنج كــه تغييرات 
قطــر ديواره چاه را نشــان مي دهــد مي تواند به عنــوان ابزاري جهت 
كمك به تشــخيص احتمــال وجود گاز به كار برده شــود. به عبارت 
ديگــر، در ســازندهاي كربناته مشــكوك به حضــور گاز، افزايش 
قطر حفره چاه نشــانه اي از وجود گاز در ســازند حفاري شــده تلقي 

مي گردد. 
بروز چنين پديده اي در حفاري چاه هاي مختلف مشــاهده شــده 

  B ، اســت. در اين مقاله براي نمونه تغييرات نمودار قطرســنج سه چاه
A و C در ميدان "الف" و چاه D در ميدان نفتي "ب" در مقابل نمودار 

اليه آزمايي مكرر چاه هاي مذكور نشان داده شده است.
 همانطوركه در شــكل هاى 4 تا 7 ديده مي شــود نمودار قطرسنج 
در ناحيه  هاي كربناته و ماســه اي حاوي گاز دچار ريزش شــده است. 
به نظر مي رســد مهمترين عامــل افزايش قطر چاه وابستــه به تغيير در 
مقاوت ســنگ و سيال موجود در آن است. مطابق شكل6 چاه C فاقد 
ســتون گاز است بنابراين فاقد ريزش ديواره چاه در ناحيه  هاي كربناته 
و ماسه اي است. بر عكس، در شكل هاي 4، 5 و 7 كه به ترتيب مربوط 
به چاه هــاي B، A و D مى گردد، به دليل دارا بودن ناحيه هاى گازي، 

ريزش ديواره در ناحيه هاى كربناته قابل مشاهده است.

نتيجه گيري
در سازندهاي كربناته حاوي گاز كه امكان تشخيص گاز از روي 
نمودارهاي پتروفيزيكي متداول، مشــكل و با محدوديت همراه است، 
بررســي نمودار قطرسنج مي تواند نشانه ي مناســبي از وجود و يا عدم 
وجود گاز ارائه كند. بررســي نمودار قطرســنج در چاه هاي مختلف 
نشــان مي دهد كه در ســازندهاي كربناته گاززده ريزش ديواره چاه 
بيشــتر بوده و نمودار قطرســنج عدد بزرگتري را نشــان مي دهد. اين 
پديده را شــايد بتوان به برهم خوردن تعــادل طبيعي تنش هاي وارد بر 
ديواره چاه نسبت داد. در حفاري ســازندهاي غير گازي، فشــار گل 
حفاري در بسياري مواقع قادر به خنثي كردن تنش هاي وارد به سمت 
چاه اســت اما در ســازندهاي گاززده به دليل مقاومت ضعيف ســيال 
درون ســازندي در مقابل نفوذ گل حفاري به درون ســازند، ســيستم 
فشــاري و تعادل نيروهاي وارد بر ســنگ به هم خورده كه در بسياري 
مــوارد، بسته به مقاومت طبيعي ســنگ ســازند و تنش هــاي ابتدايي، 
ديواره دچار شكست و ريزش مي گردد. بنابراين ريزش بيش از اندازه 
ديواره چاه در چنين ســازندهايي مي تواند نشانه اي از حضور گاز در 

آن تلقي گردد.

  افزايش قطر حفره چاه در نمودار قطرســنج در ناحيه گاززده سازند 
نسبت به ناحيه نفتي در چاه –D  ميدان ب 
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