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 مقدمه
ــود،  اغلب اوقات، حفاري و تكميل چاه ها به روش فرا تعادلي انجام مى ش
ــارى فروتعادلي نظير  ــت كه روش هاى متفاوت حف ــى بيش از نيم قرن اس ول
ــتفاده قرار گرفته  ــوا، حفارى با گل هوا زده و... مورد توجه و اس ــارى با ه حف
ــتگاه  ــكل جديد، با ابداع دس ــت. با اين وجود، حفارى فرو تعادلى به ش اس
ــال 1988 در درياى شمال آغازگرديده است[4].  فوران گير دوراني از س
ــازند، كم تر از  ــاري در محل تماس با س ــيال حف ــار س در اين روش، فش
ــده و اجازه داده مي شود در  ــازند در نظر گرفته ش ــيال س ــار مؤثر س فش
ــوند، جريان  ــناخته مي ش ــمت هايي كه پايه نواحي توليدي مخزن ش قس
ــنگ موجود باشند به درون  ــت در توده س نفت، آب يا گاز كه ممكن اس
ــيال حفاري در گردش، به سطح  ــياالت به همراه س چاه راه يابند. اين س
ــوند[2]. از مزيت هاى حفارى فرو تعادلى مى توان به افزايش  منتقل مي ش
ــوان حفاري در  ــش هزينه ها، باال رفتن ت ــاري و درپى آن كاه ــرعت حف س
ــازندهاي مشكل ساز و محافظت از يك ناحيه نفتي به  واسطه صدمه سيال  س

حفاري اشاره نمود.

1. زمين شناسى ميدان
ــرس در ناحيه فروافتادگى دزفول  ــدان نفتي مورد مطالعه از روند زاگ مي
پيروى مى كند. در اين ميدان ليتولوژى غالب در مخزن آسمارى، سنگ آهك، 
ــاس خصوصيات سنگ شناسى و پارامترهاى  ــيل و دولوميت است. بر اس ش
ــود كه در اين  ــمارى به 5 زون مخزنى تفكيك مى ش ــازند آس مخزنى، س
ــترش خوبى را  ــمارى بااليى، ميانى و تحتانى گس ــدان، بخش هاى آس مي

مطالعه امكان سنجى نتايج حاصل از حفارى فروتعادلى 
سازند آسمارى در يكى از ميادين نفتى ايران

پيام كاووسى2   شركت نفت فالت قاره ايرانمهديه هاشمى1   شركت پارس پترو زاگرس 

ــال 1988 تاكنون، حفارى  ــت. اين روش حفارى معايبى به همراه دارد. از اين رو از س ــنتى يا فرا تعادلى اس  روش حفارى در مخازن هيدروكربنى اغلب س
فرو تعادلى به عنوان راه حلى براى برطرف نمودن معايب حفارى فرا تعادلى به اجرا درآمده است. 

ــده است كه با بررسى و ارزيابى نتايج حاصل از حفارى فروتعادلى سازند آسمارى يكى از ميادين واقع در فروافتادگى دزفول، روش  ــعى ش در اين مقاله س
ــان مى دهد كه در حفارى فروتعادلى نسبت به  ــده در ميدان مورد مطالعه نش ــى هاى انجام ش ــده مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. نتايج حاصل از بررس ياد ش

فراتعادلى، سرعت حفارى، عمر مفيد مته و نرخ نفوذ مته افزايش يافته و هزينه و زمان كاهش مى يابد.
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ــامل سنگ شناسي،  ــرايط زمين شناسي يك منطقه ش ــان مى دهند. ش نش
مقاومت سنگ ها، نوع سيال موجود در فضاهاي خالي سنگ، فشار، تراوايي 
سازند و وضعيت تنش وارد بر سنگ ها مى باشد. عوامل فشارشى و كششى 
ــنگ، ضخامت اليه ها،  ــوند. اين امر به نوع س ــبب بروز شكستگى مى ش س
ــتگى دارد. فعال بودن رژيم تكتونيكى  ــار، حرارت و فاكتورهاى زمانى بس فش
ــده در اين ميدان، مؤيد وجود شكستگى هاى متعدد در  ــيم ش و مقاطع ترس
ــتگى در قسمت ستيغ مخزن گسترش  ــمارى است. سيستم شكس مخزن آس
ــمت شمال غربى، حضور اليه هاى شيلى سبب قطع شدگى  خوبى دارد. در قس
ــتگى ها در سازند  ــت. باتوجه به تجمع شكس ــده اس ارتباط عمودى مخزن ش

آسمارى، پديده هرزورى گل به شدت ديده مى شود. 

2. انتخاب روش مناسب حفارى در مخزن
اگرچه براي هر نوع سنگ، انواع مختلف سيال حفاري مي تواند مورد استفاده 
ــرعت حفاري در سنگ هاي  ــياالت براى افزايش س قرار گيرد، اما بعضي از اين س
خاص، پتانسيل بااليي دارند. به طور معمول سياالت حفاري سبك تر براى حفاري 
در سنگ هاي سخت با سرعت بيش تر، پتانسيل باالتري دارند. بنابراين در صورت 

نبود مشكل خاص، استفاده از اين سياالت در اولويت قرار دارد.
ــاى مربوط به چاه هاى يكى  ــد، در اين مقاله داده ه هم چنان كه گفته ش
ــت. بر  ــن واقع در فروافتادگى دزفول مورد مطالعه قرار گرفته اس از ميادي
اساس اطالعات و گزارش هاى موجود، در اين ميدان براى تعيين كم ترين 
ــتفاده در حالت پايدارى چاه، از آناليزهاي پايداري چاه  وزن گل قابل اس
ــرايط حفارى فروتعادلي استفاده شده است. هم چنين سرعت  پيرامون ش
ــرايط حفارى فرو تعادلى نيز  حفارى و به دنبال آن، افزايش عمر مته در ش
ــى قرار گرفته و در نهايت، اطالعات به دست آمده با اطالعات  مورد بررس
ــت. منابعى كه براى تعيين  ــى سازند مخزنى مقايسه شده  اس زمين شناس
ــازند آسمارى به كار  ــترش و شناخت وضعيت شكستگى س چگونگى گس
رفته اند عبارتند از: مغزه، مقطع نازك، نتايج هرزروى گل و در نهايت ارزيابى 

الگ هاى پتروفيزيكى.
ــاب روش حفارى فروتعادلى در  ــت كه دليل اصلى انتخ الزم به ذكر اس
ــار در عمق 2557 مترى است. به دنبال  ميدان مورد مطالعه، افت ناگهانى فش

اين افت، فشار در ناحيه ياد شده به 2276 پام رسيده است. 
ــار ته چاه بايد در محدوده  ــراى اجراى عمليات حفاري فروتعادلي، فش ب
ــازند باشد (شكل 1). هم چنان كه در  ــار شكست سازند و فشار منفذي س فش
ــاه يا ظرفيت  ــود، مرز پاييني مربوط به پايداري چ ــاهده مى ش ــكل 1 مش ش

سرعت جريان است .
ــيار پيچيده بوده  در طى حفارى فروتعادلى، رفتار فازها در داخل چاه بس
و پارامترهاى متعددى بر آن دخيل است. به منظور انتخاب حفارى فرو تعادلى، 
بر روى دو چاه از اين ميدان، آناليزهاي پايداري انجام شده است. ميزان حجم 
ــه موردى  ــمارى و مقايس ــازند آس هرزروى گل در زون هاى مختلف مخزن س
نتايج حاصل از دو چاه حفارى شده به روش فرا تعادلى با يك چاه فروتعادلى 
(شكل2)، مؤيد اين نكته است كه در جريان حفارى فرو تعادلى، حجم هرزروى 

گل تا حد زيادى كنترل گرديده و مخزن دچار آسيب كم ترى شده است.

A  2: تغييرات حجم هرزروى گل در حفارى فروتعادلى سازند 
آسمارى، B وC : حجم هرزروى گل در حفارى فراتعادلى سازند 
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(m/h)  نرخ نفوذ (psi) اختالف فشار

 2/67 656/4
4/49 287
2/83 607/1
2/55 414/4

4 349/7
3/52 321/7
2/11 969/1

آسماري 1  نرخ نفوذ براي اختالف فشارهاي متفاوت در اليه 1 سازند 

3  نرخ نفوذ مته در مقابل اختالف فشار در اليه 1 از سازند آسماري 
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ــت؛ دليل اين  امر اين  ــنگين، نرخ نفوذ پايين اس در حفاري با گل هاي س
ــي از زير مته  ــه وزن گل، كنده هاي حفاري به راحت ــه در نتيج ــت ك اس
ــناورى به وجود آمده توسط  ــوند؛ هم چنين بر اثر نيروي ش خارج نمي ش
ــود[3].  اما  ــازند به خوبي برقرار نمى ش ــنگين، تماس مته با س گل س
ــبك، عالوه بر كاهش نيروي شناورى، كنده هاي حفاري  در گل هاي س
ــود اين دو عامل،  ــوند؛ از اين رو با بهب ــز از زير مته بهتر خارج مي ش ني
ــه با توجه به  ــود ك ــرعت حفاري افزايش مى يابد. البته يادآور مى ش س
ــرعت حفاري تا ميزان محدودى  ــت كه س ــرايط عملياتى، ممكن اس ش
(بين 2 تا 10 برابر) افزايش يابد. در نتيجه شرايط به وجود آمده، روان كاري 
ــورت مي گيرد، بنابراين عمر  ــدن آن نيز بهتر ص و روغن كاري مته و خنك ش

مته زياد مى شود[1].
سازند آسماري در اليه ها و ميان اليه ها داراي شيل است، ولى اين سازند 
ــنگ هاي سخت و فشرده تشكيل شده است؛ در نتيجه به طور  در مجموع از س
متوسط، نرخ نفوذ در سازند آسماري تقريباً پايين است. افزايش نرخ نفوذ به 
ــار هيدرواستاتيك گل حفاري و فشار سازندى ته چاه  اختالف فشار بين فش

بستگى دارد.

ــوان نرخ نفوذ را  ــتفاده از حفاري فروتعادلي، مى ت ــه همين دليل با اس ب
ــود، رابطه  ــاهده مى ش افزايش داد (جدول1). همان طور كه در جدول 1 مش
ــت. هم چنين در  ــار اليه مورد مطالعه  خطي اس بين نرخ نفوذ و اختالف فش
ــده، نرخ نفوذ مته نيز كاهش  ــتفاده ش ــار فراتعادلى گل اس جاهايى كه از فش

يافته است (شكل3).
مطالب گفته شده نشان مى دهند كه در سازندهاي داراي سنگ سخت، 
ــتفاده از حفاري فرو تعادلي در اين گونه  ــت. از اين رو، اس نرخ نفوذ پايين اس
ــد. افزايش نرخ نفوذ مته مي تواند بعضي  ــيار مؤثر باش ــازندها مي تواند بس س
ــد. به عالوه به حداقل  ــاري فروتعادلي را جبران كن ــاي اضافي حف از هزينه ه
ــوذ را بهبود  ــاري فروتعادلي، نرخ نف ــرزروى گل در عمليات حف ــاندن ه رس

بخشيده و زمان حفاري را كاهش مي دهد.

 نتيجه گيرى 
ــى هاى انجام شده در ميدان مورد مطالعه مؤيد  1. نتايج حاصل از بررس
باالرفتن سرعت حفارى، افزايش عمر مفيد مته، افزايش نرخ نفوذ مته، كاهش 

هزينه ها و زمان در حفارى فروتعادلى نسبت به حفارى فراتعادلى است. 
ــت؛ در اين  ــخت، نرخ نفوذ پايين اس ــنگ س ــازندهاي داراي س 2. در س

سازندها استفاده از حفاري فروتعادلي مي تواند بسيار مؤثر باشد.
ــمارى در ميدان  ــازند مخزن آس 3. با توجه به اين كه ليتولوژى غالب س
ــت، بنابراين يكى از  ــيار سخت و دولوميت اس ــنگ آهك بس مورد مطالعه، س
مشكالت عمده حفارى فراتعادلى اين مخزن، هرزروى گل و آسيب پيشرونده 
به سازند مخزنى است. از اين رو حفارى فروتعادلى بهترين روش براى كنترل 

چاه و كاهش آسيب ديدگى مخزن است.
ــيار بااليى در  ــار بس 4. در برخى ميادين جنوب ايران، بخش كلهر با فش
سازند آسمارى ديده مى شود؛ حفارى فرو تعادلى در اين نقاط بسيار خطرناك 
است. بنابراين قبل از انجام حفارى فروتعادلى بايد از سازندها و فشار سازندى 

در ميدان مورد نظر شناخت دقيقى حاصل شود.
ــخصات دقيق محل حفارى  ــاى افقى به دليل اين كه بايد مش 5. در چاه  ه
ــخص باشد،  ــيب، آزيموت و ... مش از جمله: مختصات، زاويه انحراف چاه، ش
ــه اى داده ها الزامى  ــتم گردش گل و به دنبال آن، ثبت لحظ ــتفاده از سيس اس

است؛ بنابراين در اين گونه چاه ها، حفارى فرو تعادلى پيشنهاد نمى گردد.
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