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اليه شكافى هيدروليكي، تراوايي، آسيب سازند، هندسه شكاف

بيشتر مخازن ايران از نوع كربناته شكافدار بوده و برخي از اين مخازن با وجود فشار باال، تراوايي كافي براي جريان يافتن سيال از مخزن به سمت چاه را ندارند. در 
صورت عدم تراوايي مناسب در سنگ مخزن، انجام عمليات اليه شكافي مي تواند با ايجاد كانالى با قابليت انتقال و هدايت مناسب، سيال را از مخزن به سمت چاه هدايت 
نمايد. تشخيص و ارزيابى هندسه و ابعاد شكاف ايجاد شده در يك چاه شامل تحليل داده هاى قبل، بعد و هنگام انجام عمليات اليه شكافي هيدروليكي مى باشد. اهميت 
ارزيابي شكاف ايجاد شده به اين دليل است كه چه بسا در يك عمليات اليه شكافي، شكاف مناسب ايجاد شود، اما در اثر عوامل مختلف اين شكاف بسته شود. روش هاى 
تشخيص هندسه شكاف شامل دو دسته روش هاى مستقيم و غير مستقيم مى باشند كه در اين مقاله به تفصيل در مورد اين روش ها بحث مى شود و در ادامه چند مورد 

از اين روش ها كه در ميادين نفتي جنوب غربي ايران مورد استفاده قرار گرفته، معرفى شده اند. 

 مقدمه 
انجام عمليات اليه شكافي هيدروليكي سهم قابل توجهي در افزايش توليد 
نفت و گاز در دنيا داشته است. شكاف هيدروليكي براي اولين بار در سال 1947 
در ايالت كانزاس و با هدف مقايسه بين عملكرد روش اسيدكاري و اليه شكافي 
ــال 1981 بيش از 800 هزار مورد اليه  ــد. پس از آن تا س هيدروليكي انجام ش
ــكافي هيدروليكي انجام شده و تا سال 1988 اين تعداد از يك ميليون مورد  ش

تجاوز نموده و در حال حاضر استفاده از اين روش به شدت اوج گرفته است. 
از زمان آغاز استفاده از اين روش، عمليات اليه شكافي هيدروليكي از يك 
شيوه ساده با حجم و دبي كم به يك روش مهندسي پيچيده و به منظور اهداف 
ــت. اين روش مي تواند براي بهبود سطح توليد چاه ها  ــده اس گوناگون تبديل ش
ــكالت حفاري و صدمات ناشي از توليد در اطراف چاه به  ــيلة غلبه بر مش به وس
ــكاف هايي با قابليت هدايت  كار رود. همچنين اين روش مي تواند براي ايجاد ش
ــتفاده شود.  باال كه در اعماق اليه نفوذ كرده اند در مخازن با نفوذپذيري كم اس
ــكاف در چاه هاي تزريقى و چاه هاي دفع مواد زائد براي افزايش  امروزه ايجاد ش

تزريق پذيرى امرى معمول است. 
ــكافي هيدروليكي يكى از روش هاى متداول است كه  در حال حاضر اليه ش
ــر دنيا استفاده مي شود. اما اين روش  براي انگيزش چاه هاي نفت و گاز در سراس
ــى و پيچيدگى خصوصيات مخزنى چاه هايى  ــكالت عمليات در ايران به دليل مش
ــد و به  ــت، هنوز در ابتداى راه مى باش ــده اس كه در آن ها اين عمليات انجام ش
ــى در اين روش پس از  ــت. به طور كل ــك عمليات رايج در نيامده اس ــورت ي ص
ــا گرانروى كم و  ــيالي ب ــازند موردنظر، س ــي هاي ضروري بر روي س انجام بررس
فشار باال به صورت سيال پيش تزريق جهت ايجاد ترك و گسترش آن به داخل 
ــيال اصلي كه گرانروى آن به  ــيال، س ــود. پس از تزريق اين س چاه پمپ مي ش

ــت به همراه مواد نگهدارنده به  ــيال پيش تزريق بيشتر اس مراتب از گرانروى س
ــود. سيال اصلي باعث افزايش عرض ترك و گسترش آن  داخل چاه تزريق مي ش
مي شود. عالوه بر اين مواد نگهدارنده موجود در آن از بسته شدن ترك جلوگيري 
مي كنند. پس از تزريق تمام سياالت و اتمام پمپاژ، ماده روان كننده5 موجود در 
سيال اصلي باعث كاهش گرانروى مي شود به اين ترتيب كانالي با قابليت هدايت 
ــده معموالً  ــكاف هاي ايجاد ش هيدروليكي باال براي جريان نفت باقي مي ماند. ش

بصورت قائم بوده اما شكاف هاي افقي و مورب نيز مي تواند وجود داشته باشد.
ــده اي در بهره برداري اقتصادي  ــكافي هيدروليكي نقش عم امروزه اليه ش
ــتند.  ــه در حاالت ديگر انگيزش چاه، غيراقتصادي هس ــاي كم تراوا ك از اليه ه
ــكافي ايفا مى كند.   ــكالت طراحي و هزينه هاي باالي اجراي عمليات اليه ش مش
هيدروليكي نياز به ارتقاء روش هاي طراحي شكست و قابليت هاي اجرائي آن را 
ــكار ساخته است. براي انجام موفقيت آميز عمليات اليه شكافي هيدروليكي  آش
بايد پيش از اجراى عمليات، بررسي هاي الزم صورت گرفته و با مدل سازى هاى 
ــب، طراحى عمليات صورت گيرد. براي آگاهى از كميت و كيفيت شكاف  مناس
ــى هاى ويژه اى نيز پس از انجام  ــت آزمايش ها و بررس ــده نيز الزم اس ايجاد ش
ــه و ابعاد  ــى كه براي ارزيابى هندس ــرد. در ادامه روش هاي ــات صورت گي عملي
ــكافى به كار گرفته  مي شوند،  ــده پس از انجام عمليات اليه ش ــكاف ايجاد ش ش

معرفي شده اند.
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 آزمايشات الزم براي اليه شكافي
پس از اينكه داده هاي به دست آمده از نمودارهاى چاه پيمايى، بررسي هاي 
ــرار گرفت،  ــل مورد تحليل ق ــاي موجود به طور كام ــي و مغزه ه ــن شناس زمي
ــكافي بايد بر روي چاه انجام  ــا قبل از عمليات اليه ش ــه اي از آزمايش ه مجموع
ــرايط  ــرد تا اينكه اطالعات موجود از ش ــورد تجزيه و تحليل قرار گي ــده و م ش
ــيله تكميل گردد. مقصود اصلي از انجام اين آزمايش ها تعيين  مخزن به اين وس
ــته، فشار اوليه مخزن و موارد ديگر از  و تخمين نفوذپذيري مخزن، ضريب پوس
ــت سيال6 است و عالوه بر اين يكي از اهداف  قبيل تنش هاي برجا و ضريب نش
ــكافي چاه، تعيين پتانسيل جريان مخزن از سازند  انجام آزمايش قبل از اليه ش
ــاي اوليه توليد  ــاي مختلفي براي تحليل داده ه ــت. اگرچه روش ه موردنظر اس
مخزن وجود دارد ولي بهترين روش برآورد جريان مخزن، انجام آزمايش ساخت 
فشار7 است. تنش هاي برجا يكي از مهم ترين متغيرها براي اندازه گيري مي باشد 
كه توسط آزمايش تعيين تنش برجا اندازه گيري مي شود. در اين آزمايش سيال 
با فشار الزم براي ايجاد شكاف به قسمت مورد نظر پمپ مي شود. پس از ايجاد 
ــيال را قطع كرده و پس  ــز در ناحيه موردنظر، مي توان پمپاژ س ــكاف هاي ري ش
ــش ديگري كه از آن اطالعات  ــاي برجا را اندازه گيري كرد. آزماي از آن تنش ه
ــكافي هيدروليكي به دست  ــازندها براي اليه ش ــناخت س مفيدي به منظور ش
مي آيد، آزمايش اليه شكافى محدود8 از طريق اندازه گيري تزريق و نشت سيال 
است. در اين آزمايش خصوصيات سيال به كار رفته بايد مشابه سيالي باشد كه 

براي فرآيند اليه شكافي هيدروليكي استفاده مى شود. 

 روش هاى تحليل شكاف پس از عمليات اليه شكافى
ــته مستقيم و غير مستقيم  ــكاف به طور كلى به دو دس روش هاى تحليل ش
تقسيم مى شوند. تقسيم بندى كلى اين روش ها در شكل 1 نشان داده شده است.

 روش هاى مستقيم
در اين روش ها ابعاد و هندسه شكاف ايجاد شده به طور مستقيم اندازه گيري 

و مورد ارزيابى قرار مي گيرد. اين روش ها به دو طريق انجام مى شوند:

روش هاى مستقيم برون چاهى
ــوند.  ــكافى انجام مى ش اين روش ها خارج از چاه و در هنگام عمليات اليه ش
ــتفاده از تجهيزات ويژه در اطراف چاه مى باشد و ممكن  دراين روش ها نياز به اس
است توسط يكى از دو روش ترسيم شكاف بوسيله شيب سنج9 و يا روش ترسيم 
ــكاف به وسيله ميكرولرزه انجام گيرد. شيب سنج  مى تواند جهت و ابعاد شكاف  ش
ــده را با تخمين خوبي ترسيم نمايد. شيب سنج برون چاهي در يك چاه  ايجاد ش
كم  عمق در نزديكى چاه مورد آزمايش قرار داده مى شود و شيب سنج درون چاهى 
ــته مى شود و  ــكافى كار گذاش نيز در يك چاه عمودى و نزديك اليه مورد اليه ش
ــده را تعيين نمايند [1]. يكى از  ــكاف ايجاد  ش هر دو مى توانند جهت و ابعاد ش
ــنج برون چاهي اين است كه اندازه گيرى در عمق  محدوديت هاى عمده شيب س
بيش از 3000 متر مشكل خواهد بود بنابراين براي بيشتر مخازن بنگستاني قابل 
استفاده نبوده و بهتر است در اين مخازن از شيب سنج درون چاهى استفاده شود. 
ــرى دستگاه هاى مخصوص ايجاد شده  ــتفاده از يك س ميكرولرزه نيز با اس
ــاس ثبت  و بررسى  ــط يك سرى از دستگاه هاى حس ــده توس و صوت ايجاد ش

مى شود. شمايى از ساز و كار روش ميكرولرزه در شكل 3 مشاهده مى شود. 

ــكاف ارائه  ــت كه يك تصوير كلى از ش ــت اين روش ها در اين اس محدودي
ــاوى پروپانت10  ــكاف را كه ح ــمت هايى از ش مي كنند و اطالعاتى در مورد قس

مي باشد مشخص نمي سازند.

1  نمودار انواع روش هاى تحليل شكاف هيدروليكى

2  ساز و كار ترسيم شكاف بوسيله شيب سنج

6 Leak off
7 Build up
8 Micro frac 
9 Tiltmeter
10 Propant
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روش هاى مستقيم درون چاهى
ــا راندن ابزار  ــكافى و ب ــا معموالً قبل و بعد از عمليات اليه ش ــن روش ه اي
ــت عمده اين  ــوند. محدودي ــير مى ش ــري در درون چاه انجام و تفس نمودارگي
روش ها عمق نفوذ كمتر از نيم متر بوده و كاربرد آنها محدود به نزديكي ديواره 
ــد، بنابراين نمي توانند ميزان رشد شكاف را تعيين نمايند. برخي از  چاه مى باش

اين روش ها عبارتند از:

ردياب راديواكتيو
ــد. در اين روش در حين  ــتفاده از نمودار گاما مي باش اين روش در واقع اس
ــيال هيدروليكى و پروپانت، ردياب راديواكتيو نيز به آنها افزوده  پمپ كردن س
ــده و ميزان  ــكافى، نمودار گاما رانده ش ــود. پس از پايان عمليات اليه ش مى ش
ــى چاه اندازه گيرى  ــود ردياب راديواكتيو در نزديك ــى از وج راديواكتيويته ناش
ــان دهنده محل شكاف خواهد بود  ــديد در نمودار گاما نش ــود. انحراف ش مى ش
[1]. در شكل 4 نواحى قرمز رنگ روى نمودار نشان دهنده محل و مقدار شكاف 

ايجاد شده مى باشد. 

نمودار دما
با توجه به تزريق سيال با حجم باال در عمليات اليه شكافي هيدروليكي 
ــد، پس از اتمام  ــاي آن خيلي كمتر از دماي مخزن مي باش ــه معموالً دم ك
ــده در آن نفوذ كرده نسبت به ساير  ــيال تزريق ش عمليات، ناحيه اي كه س
قسمت هاي مخزن دماي كمتري دارد. جايى كه پروفايل دما كمتر از مقدار 
ــخص  كننده شكاف خواهد بود[1].  ــان دهد مش دماى معمول مخزن را نش
ــده بازه اي كه در آن پروفايل دما  ــكل 5 نشان داده  ش همان گونه كه در ش
ــه عنوان ارتفاع  ــان مى دهد ب ــرى كمتر از دماى واقعى مخزن را نش مقادي

شكاف در نظر گرفته مى شود.
ــده در يكي از چاه هاي مخزن بنگستان  ــكل 6 نمودار دماي رانده ش ش
ــكافي رانده  ــان مي دهد كه قبل و بعد از عمليات اليه ش ميدان اهواز را نش
ــت. رنگ آبي كه نمايانگر نمودار دماي قبل از انجام عمليات است،  شده اس
به صورت خطي صاف است و هيچ گونه جرياني را نشان نمي دهد. خط قرمز 
ــد) نشان مي دهد كه  ــان دهنده نمودار دما پس از عمليات مي باش رنگ (نش
در اثر تزريق سيال سرد دما كاهش يافته است. هم چنين نشان مي دهد كه 
سيال در زير مشبك ها گسترش يافته و وارد اليه هاي زيرين شده كه امري 

نامطلوب به شمار مي رود. 

نمودار نگار توليد11 
ــيال به  ــخيص محل و مقدار ورود س اين نمودار كاربردهاي فراواني در تش
ــط شكاف  ــيال توس ــيري براي حركت س درون چاه دارد. بنابراين چنانچه مس
هيدروليكي ايجاد شده باشد، اين امر به وسيله نمودار نگار توليد تشخيص داده 
ــود. در چاه هاى حفره باز مي توان ارتفاع شكاف ايجاد شده را تعيين نمود  مي ش
ــكافي  ــبك هايي كه در اثر عمليات اليه ش و در چاه هاى داراي لوله جداري، مش

در توليد مشاركت پيدا نموده اند تشخيص داده مي شوند.

3  اساس كار تشخيص شكاف با روش ميكرولرزه

4  نمودار ردياب راديواكتيو

Production Log 511  اختالف دماي قبل و بعد از عمليات اليه شكافى
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نمودار تصويري12 
ــت  و آزيموت  ــوان تصاويرى از جه ــن نمودارها مي ت ــتفاده از اي ــا اس ب
ــكافي  ــده در عمليات اليه ش ــاد ش ــي ايج ــى و مصنوع ــكاف هاى طبيع ش
ــت آورد. از تفسير اين نمودار مى توان  هيدروليكى يا عمليات حفاري به دس
ــكل 7 نمودار تصويري يكى  جهت تنش حداكثر افقي را تعيين نمود. در ش
از چاه هاى ميدان مسجد سليمان نشان داده شده است. در اين نمودار رنگ 
ــكاف هاى  ــمت چپ) بيانگر محل ش آبى فيروزه اى در تصوير ديناميك (س
ايجاد شده در حين حفارى است. به طور كلي قسمت هاى سياهرنگ تصوير، 

شكل و وضعيت شكاف هاى ايجاد شده را نشان مى دهد.
 

دوربين درون چاهى13 
ــداري بوده و اطالعاتى  ــزار معموالً در چاه هاى داراي ج ــتفاده از اين اب اس
ــاركت كننده در توليد  ــبك ها و نواحى مش ــورد وضعيت لوله جداري، مش در م
ــتفاده از اين ابزار  ــت مى دهد، اما در چاه هاى حفره باز نيز مى توان با اس به دس

وضعيت كيفى شكاف ايجاد شده را بررسى نمود (شكل 8).

نمودار قطرسنج14  
اين نمودار ميزان انحراف ديواره چاه از حالت متقارن دايره اي به حالت 
ــر را اندازه گيري مى كند و  ــي نابراب ــل وجود تنش هاي افق ــوي، به دلي بيض
مى توان از نوع 4 بازو آن جهت حداكثر تنش افقى را نيز به دست آورد. در 
چاه هاى حفره باز  اين نمودار قبل و بعد از عمليات شكاف هيدروليكى رانده 
مى شود . به همراه اين نمودار بايد نمودارهاى چگالى، نوترون، صوتى و اشعه 
گاما را نيز بررسى نمود، زيرا ممكن است كه بيضوى شدن چاه در اثر ريزش 
ــد، نمودارهاى چگالى،  ــكاف زياد باش ــد. چنانچه عرض ش ديواره چاه15 باش
ــان مى دهند. در  ــرون و صوتى پرش قابل مالحظه  اى را در آن نقطه نش نوت
شكل  9 نمودار نتايج حاصل از اندازه گيري قطرسنج از نوع سه بازو به همراه 
نمودارهاى چگالى، نوترون و صوتى ارائه شده است. همان طور كه در شكل 
ديده مي شود در محلى كه شكاف وجود دارد نمودار قطرسنج منحرف شده 
و حالت بيضوى شدن چاه را به خوبى نمايش داده و بقيه نمودارها نيز قرائت 

غيرعادى را در آن محدوده نشان مى دهند.
 

 نمودار صدا16 
نمودار صدا ميزان صداى ايجاد شده ناشى از حركت سيال را اندازه گيرى 
مى كند. فواصل ورود سيال به چاه صدايى را ايجاد مى كند كه با سيگنال هاى 
ــى به منظور اندازه گيرى ارتفاع  ــت. اين ويژگ فواصل غير توليدى متفاوت اس
ــتفاده مى شود و  ــكاف به كار مى رود. اين روش در چاه هاى حفره باز نيز اس ش
با توجه به حساسيت نمودار صدا به حركت سيال توليدى، چنانچه در ناحيه 
ــكافى ايجاد شده باشد، اين نمودار ارتفاع شكاف در آن ناحيه  غير توليدى ش

را اندازه گيرى نمى كند.

6  نمودار دما قبل و بعد از عمليات اليه شكافى در يكى از 
چاه هاى ميدان اهواز

7  نمودار تصويري در يكى از چاه هاى ميدان مسجد سليمان

12 Image Log
13 Downhole Video Camera 
14 Caliper
15 Washout
16 Noise Logging
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 نمودار صوتى دو قطبى17 
ــى دو قطبى قبل و بعد  ــير نمودار صوت ــكل 10 تصويرى از تفس در ش
ــت. اولين ستون سمت  ــده اس ــكاف در چاه عمودى A آورده ش از ايجاد ش
ــده در حفره باز و حفره جداري مي باشد.  ــعه گاماى رانده ش چپ، نمودار اش
ــتونلى را نشان مى دهد.  ــتون زمان گذر امواج طولى، برشى و اس دومين س
ــترى) و زمان گذر موج برشى  ــتون سوم تفاوت آنيزوتروپى (سايه خاكس س
ــريع (سايه صورتى) و موج برشى كند (سايه ارغوانى) قبل و بعد از ايجاد  س
شكاف را نشان مى دهد. ستون چهارم تفاوت بين ويژگى هاى االستيك قبل 
ــان مى دهد. پنجمين ستون، بازه مشبك كارى  ــكاف را نش و بعد از ايجاد ش
شده (سايه قرمز) و نمودار شكاف ايجاد شده كه با استفاده از آنيزوتروپى و 
ــرعت موج برشى ُكند (قبل و بعد از ايجاد شكاف) محاسبه شده،  اختالف س
را نشان مى دهد. براساس نتايج نمودار دوقطبى، ارتفاع كلى شكاف 59 متر 
ــمت باال و 6 متر به طرف  ــكاف 42 متر به س ــد كه از نقطه ايجاد ش مى باش

پايين رشد داشته است. 

 روش هاى غير مستقيم
ــكافي  ــاي ارزيابي عمليات اليه ش ــوم ترين روش ه ــن روش ها مرس اي
ــكاف،  ــاى حاصل از تحليل آن ها مى توان ابعاد ش ــند، زيرا از داده ه مى باش
ــيارى از پارامترهاى ديگر را به دست  ــكاف و بس قابليت انتقال و هدايت ش
ــكافي،  ــتفاده از اين روش بايد قبل و بعد از عمليات اليه ش ــراي اس آورد. ب

آزمايش بهره دهي يا چاه آزمايي انجام و نتايج آن تحليل شود.

ارزيابى عمليات اليه شكافي با روش چاه آزمايى
ــس از عمليات اليه  ــاى ارزيابى يك چاه پ ــن بخش ه ــى از مهم تري يك
شكافي هيدروليكى، انجام چاه آزمايى مى باشد. با استفاده از چاه آزمايى يك 
چاه اليه شكافي شده، تا حدودي مى توان ميزان موفقيت عمليات را ارزيابي 

8  شكاف تصويربردارى شده توسط دوربين درون چاهى

9  تشخيص شكاف طبيعى با استفاده از نمودار قطرسنج

10  نمودار DSI قبل و بعد از عمليات اليه شكافى

11  رژيم هاى جريانى در مخازن اليه شكافى شده

17 Dipole Sonic Imager
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ــرد. درصورتي كه در چاه مورد مطالعه، چاه آزمايي قبل و بعد از عمليات  ك
ــيال به سمت چاه در  ــده باشد، تغيير رژيم جريان س ــكافي انجام ش اليه ش
ــاهده مي باشد. دوره هاى جريانى مختلفى  نمودار هاي چاه آزمايي قابل مش
ــكافي شده (داراى يك شكاف عمودى) در  را مى توان براى يك چاه اليه ش
نظر گرفت.  در ابتدا يك جريان خطى در شكاف وجود خواهد  داشت كه اين 
ــت تحت تأثير پديده انبارگي چاه18 قرار  دوره خيلى كوتاه  بوده و ممكن اس
گرفته و اصًال ديده نشود. هدف از تحليل جريان خطي در اين دوره به دست 
ــن رژيم جريانى كه  ــت. دومي ــكاف19 (Xf) اس آوردن پارامتر نصف طول ش
ممكن است قابل مشاهده باشد،  دوره جريان دو خطى20 مى باشد.  اين دوره 
ــكاف و پايان دوره انبارگي  ــان  دهنده قابليت انتقال و هدايت ش جريانى نش
ــد.  در اين رژيم جرياني دو جريان به صورت خطي رخ مي دهد  چاه مى باش
كه يكي از سمت ماتريس به طرف شكاف و ديگري از شكاف به سمت دهانه 
چاه مي باشد. در صورتي زمان آزمايش كافي باشد، دوره جريان شبه شعاعى 
نيز در مرزهاي مخزن مشاهده خواهد شد[2]. در شكل 11 انواع رژيم هاي 
جرياني كه ممكن است در چنين چاهي به وجود آيد نشان داده شده است.

 نتيجه گيري
ــي و تحليل ابعاد و  ــخيص، بررس ــن مقاله روش هاي مختلف تش در اي
ــه شكاف مورد بحث قرار گرفت. با توجه به مطالب ذكر شده استفاده  هندس
از نمودارگيري به دليل عمق نفوذ كم، بيشتر براي تشخيص ايجاد و شروع 
ــب مي باشند و استفاده از شيب سنج مي تواند وضعيت بهتري  شكاف مناس

از شكل كلي شكاف ارايه دهد. 
ــكافي، چاه آزمايي و  ــل عمليات اليه ش ــن روش هاي تحلي متداول تري
ــكافي هيدروليكي  ــد كه در عمليات اليه ش ــتفاده از نمودار دما مي باش اس
ــده در مناطق نفت خيز جنوب از اين دو روش بيشتر استفاده شده  انجام ش
ــت. از بين تمام روش هاي ذكر شده، روش چاه آزمايي مفيدترين روش  اس
ــد، زيرا ميزان كارايي شكاف ايجاد شده را مشخص مي كند. به طور  مي باش
كلي با شناخت بهتر اين روش ها مي توان در هر عمليات، با توجه به امكانات 
ــراي تحليل و  ــبي را ب ــات مخزن و چاه، روش مناس ــن خصوصي و هم چني
بررسي عمليات اليه شكافي برگزيد. بنابراين پيشنهاد مي شود كه به منظور 
بررسي عملكرد عمليات اليه شكافي ، عالوه بر انتخاب روش مناسب از بين 
روش هاي ذكر شده، با توجه به شرايط چاه و مخزن، چاه آزمايي قبل و بعد 

از عمليات انجام شود.
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