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1- گروه زمين شناسي،دانشكده علوم زمين،دانشگاه شهيد بهشتي، تهران
2- مديريت اكتشاف، شركت ملي نفت ايران، تهران

3- شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، اهواز
1. Drilling mud loss data
2. PI-Productivity Index

مقدمه :
شكستگي ها رايج ترين ساختار  زمين شناسي هستند كه ممكن است 
در  هر رخنمون سنگي وجود داشته باشند ]8[. البته به دليل فرآيندهاي 
پيچيده اي كه در تشكيل آنها دخالت دارد، تحليل و بررسي آنها به خصوص 
از ديدگاه ساختاري، به ويژه در مورد شكستگي هاي زير سطحي مشكل بوده 
و به همين خاطر علي رغم اهميت زياد، كمتر مورد توجه زمين شناسان 
قرار گرفته اند. در رابطه با اهميت خاصيت شكستگي ها مي توان به نقش 
مؤث��ر آنها در افزايش تخلخل، نفوذ پذيري و در نتيجه توليد باالي نفت 
در مخازن كربناته جنوب  باختري ايران اش��اره كرد. شكستگي ها يكي 
از مهم ترين مسير هاي جريان سيال در مخازن كربناته هستند ]5[. در 
اين مخازن، غالباً توليد متناسب با نفوذ پذيري مرتبط با تخلخل زمينه 
سنگ نبوده و به مراتب بيشتر از آن مي باشد، لذا نقش شكستگي ها در 

تخليه طبيعي، باز يافت ثانويه و باالخره باز يافت نهايي بس��يار پر اهميت 
تلقي مي ش��ود ]3[. بنابراين مطالعه و بررس��ي شكستگي ها و شناخت 
موقعيت و نحوه گسترش آنها در سرتاسر مخزن، مي تواند به طرح توسعه 
ميدان، تعيين محل هاي مناسب جهت احداث چاه هاي جديد، افزايش 
طول عمر و  بهره دهي مناسب مخزن، كاهش هزينه هاي پي جويي و  درك 
كلي ما از سيستم شكستگي در ميادين نفتي، كمك قابل توجهي نمايد. 
از اين رو در اين مطالعه با هدف تعيين نواحي با تراكم شكس��تگي  باال و 
با استفاده ازداده هاي هرزروي گل حفاري1، وزن گل حفاري و همچنين 
ش��اخص بهره دهي مخزن2، به بررس��ي مخازن آسماري و بنگستان در 
ميدان نفتي بي بي حكيمه، كه يك��ي از بزرگترين ميادين نفتي جنوب 
باختری ايران مي باش��د، پرداخته شده اس��ت. اين ميدان با روند باختر، 
شمال باختري-  خاور، جنوب خاوري در حدود 230 كيلومتري جنوب 

 حميد مداحي1 ، سيداحمدعلوي1، ايرج عبداللهي فرد2، حسن اميري بختيار3، حسين طالبي3

تعيين نواحي با تراكم شكستگي باال در ميدان نفتي بي بي حكيمه 
با استفاده از داده هاي حفاري و شاخص بهره دهي مخزن

چكيده:
در اي�ن مطالع�ه با ه�دف تعيين نواحي با تراكم شكس�تگي  باال و با اس�تفاده از داده هاي ه�رزروي گل حفاري، وزن گل 
حفاري و همچنين ش�اخص بهره دهي مخزن، به بررس�ي مخازن آس�ماري و بنگس�تان در ميدان نفتي بي بي حكيمه، كه يكي 
از بزرگترين ميادين نفتي جنوب باختري ايران مي باش�د، پرداخته ش�ده اس�ت. مخازن آسماري و بنگس�تان در اين ميدان، 
بر اس�اس خصوصيات پتروفيزيكي و سنگ ش�ناختي به ترتيب به چهار و نه زون مختلف تقس�يم ش�ده اند. تحليل داده ها و 
نقش�ه هاي هم ارزش هرزروي گل حفاري تهيه ش�ده براي اين مخازن، بيانگر اين اس�ت كه شكستگي در تمامي زون ها وجود 
دارد و مي�زان هرز-روي گل و بنابراين تراكم شكس�تگي، بر خالف مخزن بنگس�تان، در مخزن آس�ماري با افزايش عمق در 
مجموع از يك روند كاهش�ي پيروي مي كند. بررس�ی وزن گل حفاري مربوط به اين مخازن نيز، باالترين تراكم شكس�تگي را 
در كوهانه هاي اصلي آنها، كه از بيش�ترين ميزان خمش عرضي و طولي برخوردار هس�تند، همچنين در قسمت هايي از مخزن 
كه تحت تأثير عملكرد گسل  ها و يا خمش محوري واقع شده اند نشان داده است. شاخص بهره دهي مخزن نيز باالترين تراكم 

شكستگي را در نواحي گسل خورده، همچنين در كمان بيروني خمش محوري ساختمان هر مخزن نشان داده است. 

واژه هاي كليدي : تراكم شكستگي - داده هاي حفاري- شاخص بهره دهي- مخزن- آسماري- بنگستان- بي بي حكيمه
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خاوري اهواز، در نزديكي خليج فارس و در حاش��يه خاوري فروافتادگي 
دزفول واقع ش��ده و از آخرين تاقديس هاي كشيده و نا متقارن كمربند 
چين خورده زاگرس محسوب  مي شود )شكل1(. افق مخزني آسماري در 
اين ميدان داراي 75 كيلومتر طول و به طور متوسط 5 كيلومتر عرض 
بوده و براس��اس خصوصيات پتروفيزيكي و سنگ شناختي به چهار زون 
مختلف تقسيم شده است]1[. افق مخزني بنگستان نيز 72 كيلومتر طول 
و به طور متوسط 4/5 كيلومتر عرض داشته و به 9 زون مختلف تقسيم 

مي شود]2[. 

شكل1- موقعيت ميدان نفتي بي بي حكيمه در فرو افتادگي دزفول 
)با تغييرات از]4[(.

 بحث:
در اين مطالعه جهت تعيين نواحي با تراكم شكستگي  باال در مخازن 
آس��ماري و بنگس��تان ميدان نفتي بي بي حكيمه، از داده هاي استاتيك 
زمين شناس��ی3 و ديناميك  چاه هاي حفر ش��ده در اين مخازن استفاده 
ش��ده است ]1،2،6و7[. بدين منظور داده هاي مربوط به ميزان هرزروي 
گل حفاري در چاه هاي حفر ش��ده در هر افق مخزني مورد ارزيابي قرار 
گرفته و نقش��ه هاي هم ارزش حاصل از آنها براي زون هاي مختلف هر 
مخزن تهيه شده و مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. عالوه بر اين 
از داده  هاي مربوط به وزن گل به كار رفته در حين حفاري نيز اس��تفاده 
شده و نقشه هاي هم ارزش وزن گل حفاري براي رأس هر يك از افق هاي 
مخزني تهيه شده است. مقدار شاخص بهره دهي چاه هاي مختلف مخازن 
آسماري و بنگستان نيز مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه حاصل از آن در 
قالب نقش��ه هم ارزش شاخص بهره دهي براي هر افق مخزني ارائه شده 

است.  
1-1- استفاده از داده هاي حفاري:
1-1-1- داده هاي هرز روي گل حفاري:

هرز روي  گل  حفاري در درون مخزن، يكي از روش هاي مفيدي است 
كه در مطالعه و تحليل شكس��تگي هاي مخزني از آن استفاده مي شود. 
جهت به كارگيري اين روش بايد شرايطي يكسان بر مخزن حاكم باشد، 
يعني اينكه وزن گل در طول مدت حفاري يك چاه به ويژه درون مخزن 

بايد تقريباً ثابت بوده و دچار تغييرات شديد نگردد، زيرا افزايش وزن گل 
باعث ازدياد فشار هيدرواستاتيك درون چاه شده و اين خود باعث ايجاد 
شكس��تگي هاي القايي3 )در درون مخزن و به تبع آن افزايش مصنوعي 
هرزروي  گل مي ش��ود. اين هرز روي هيچ گون��ه ارتباطي با خصوصيات 
زمين شناسي مخزن نداشته و به نوبه خود تفسير شكستگي هاي مخزن را 
با مشكل مواجه مي سازد. همچنين فشار هيدروستاتيك مخزن در چاه هاي 
مختلف مورد مطالعه نيز بايد يكسان باشد. به عنوان مثال در حين حفاري 
اولين چاه هاي حفر شده، به دليل باال بودن فشار هيدرواستاتيك مخزن 
كه خود ناشي از دست نخورده بودن مخزن و عدم استحصال هيدروكربور 
از آن مي باشد، قاعدتاً از گل هاي سنگين با وزن باال استفاده شده است. 
بنابراين در حين حفاري اين چاه ها شاهد مقدار هرزروي بي رويه و حتي 
كامل گل به كار رفته، خواهد بود. در حالي كه در حين حفاري چاه هاي 
بعدي كه با گذشت زمان نسبتاً زيادي نسبت به اولين چاه هاي حفر شده 
در مخزن صورت مي گيرد، به دليل كاهش فشار هيدرواستاتيك مخزن 
كه خود ناش��ي از اس��تحصال هيدروكربور از آن است، از وزن پايين گل 
حفاري استفاده شده است. از اين رو مقدار هرزروي گل در حين حفاري 
اين گونه چاه ها نيز به نوبه خود افت چش��مگيري را نس��بت به چاه هاي 
قديمي تر نشان خواهد داد. عالوه بر اين بايد فقط به هرز روي هاي در حين 
حفاري توجه گردد. هرز روي ها يي كه در حالت ساكن چاه اتفاق مي افتد 

ارزش فني خاصي ندارد.
اگ��ر چه ه��رزروي گل حفاري، امتداد، ش��يب و ديگر خصوصيات 
ساختاري شكستگي ها را مشخص نمي كند اما با  استفاده از آن مي توان 
مكان هايي با تراكم شكستگي باال، همچنين محل احتمالي گسل ها را 
تعيين نمود. جهت برداش��ت صحيح داده هاي ه��رزروي گل حفاري از 
گزارش روزانه حفاري چاه ها استفاده شده است. ميزان وزن گل حفاري، 
فواصل عمقي حفاري شده، ميزان هرزروي گل در حين حفاري بر حسب 
بشكه در ساعت )BPH(، ميزان هرزروي انباشتي در سازند طي يك روز 
و مجموع س��اعات حفاري ش��ده در همين مدت مواردي هستند كه از 
اين گزارش ها برداش��ت و ثبت ش��ده اند. به منظور استفاده از اين روش، 
ميزان هرز روي گل براي هر يك از زون هاي مخازن آسماري و بنگستان، 
در چاه هاي مختلف محاس��به و نتايج حاصل از آن به صورت نقشه هاي 
ه��م ارزش هرز روي  گل  حفاري براي هر زون مخزني ارائه ش��ده اس��ت. 

)شكل هاي2- الف تا د(.
با  توجه به نقشه هاي تهيه شده براي مخزن آسماري ميدان نفتي 
بي بي حكيمه، شكستگي در تمامي زون هاي اين مخزن وجود دارد و ميزان 
هرز روي گل و بنابراين تراكم شكستگي، با افزايش عمق در مجموع از يك 
روند كاهش��ي پيروي مي كند. در زون يك، س��ه منطقه كامالً مشخص 
داراي هرز روي شديد تري نسبت به ديگر قسمت هاي مخزن هستند كه 
بارز ترين آنها در  منتهي اليه جنوب  خاوري مخزن مش��اهده مي ش��ود، 
جايي كه محل گذر بلنداي خارگ- ميش )Kharg-Mish High( مي باشد 
)ش��كل1(. دو منطقه ديگر در محدوده شمال باختري و تقريباً مركزي 
مخزن واقع شده اند. هرز روي در اين دو منطقه  مي تواند ناشي از عملكرد 
گس��ل هاي موجود در محدوده شمال  باختري، و تأثير خمش محوري 
ساختار و شكستگي هاي باز كشش��ي حاصل از آن در محدوده مركزي 

 مخزن باشد )شكل2-الف(.
در زون دو نيز سه منطقه با هرز روي شديد مشاهده مي شود. بيشترين 
هرز روي در يال ش��مال خاوري از محدوده تقريباً جنوب  خاوري مخزن 
وجود داش��ته و مي تواند ناش��ي از تأثير توأمان بلنداي خارگ- ميش و 
خمش محوري ساختار در  اين محدوده از مخزن باشد. دو منطقه ديگر در 
محدوده مركزي و شمال باختري مخزن واقع شده اند و مي توانند مؤيد تأثير 
خمش محوري در قسمت مركزي مخزن و گسل هاي موجود در محدوده 
ش��مال باختري مخزن باشند )شكل2-ب(. اما بيشترين ميزان هرز روي 
3. Static geological data
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4. Calmination

گل حفاري زون سه مخزن، در محدوده شمال  باختري آن، جايي كه محل 
عملكرد گسل هاي موجود در آن منطقه و شكستگي هاي همراه با آن ها 
مي باشد، مشاهده مي شود. منطقه ديگر نيز در محدوده مركزي مخزن 
كه متأثر از خمش محوري ساختمان مخزن مي باشد وجود دارد. سومين 
منطقه داراي هرزروي نس��بتاً شديد گل در اين زون در محدوده جنوب 
خاوري مخزن مش��اهده مي شود )ش��كل2- ج(. در نهايت زون چهارم 
مخزن دو منطقه با هرز روي شديد گل را نشان مي دهد كه يكي در شمال 
باختري مخزن و ديگري در محدوده مركزي آن مشاهده مي گردد. شدت 
هرز روي در بخش شمال  باختري اين زون همانند زون سه بسيار شديدتر 
است )شكل2- د(. مقايسه ميزان هرز روي گل در زون هاي مختلف مخزني 
نشان مي دهد كه بيشترين ميزان هرز روي در زون هاي يك و دو )مناطق 
كم عمق تر( رخ داده اس��ت. افزايش قابل مالحظه ه��رز روي  گل در اين 
مناطق را مي توان به گس��ترش شكستگي هاي باز و طولي كه در اثر فاز 
كششي حاكم بر قسمت هاي بااليي سازند آسماري )اعماق باالتر از سطح 

خنثي( ايجاد شده اند، نسبت داد.
با  توجه به نقشه هاي تهيه شده براي مخزن بنگستان، شكستگي در 
تمامي زون هاي اين مخزن وجود دارد. اما برخالف مخزن آس��ماري، در 
اينجا ميزان هرز روي و بنابراين تراكم شكستگي، با افزايش عمق از يك 
روند كاهش��ي منظم پيروي نمي كند. حتي در برخي زون هاي عميق ، 
ميزان هرزروي گل از زون هاي كم عمق تر به مراتب بيش��تر اس��ت. اين 
پديده مي تواند ناش��ی از عوامل مختلفی همچون عملكرد گس��ل رانده 
موجود در مركز مخزن كه در امتداد محور آن توسعه يافته است ، باشد. 
چ��را كه نرخ لغ��زش و ميزان جابه جايي گس��ل هاي رانده پنهان كه در 
زير اكثر تاقديس هاي كمربند چين خورده  ران��ده زاگرس وجود دارند، 
با نزديك ش��دن به سطح زمين كاهش مي يابد. اين امر نيز به نوبه خود 
مي تواند باعث كاهش تراكم شكستگي هاي برشي مرتبط با گسل و در 
نتيجه كاهش نس��بي هرزروي گل در مناطق كم عمق تر گردد. عالوه بر 
اين باالترين تراكم شكس��تگي در تمام زون ه��اي اين مخزن، در كمان 

بيروني خمش هاي محوري آن، ب��ه ويژه كمان بيروني خمش محوري 
اصلي موجود در اين مخزن وجود دارد. باال بودن تنش هاي كششي، دليل 

افزايش تراكم شكستگي در اين قسمت از ساختمان مخزن است.    

1-1-2- داده هاي وزن گل حفاري:
كاهش يا افزايش وزن گل حفاري به طور مستقيم تحت تأثير فشار 
سازند حفاري شده است. زيرا عموماً وزن گل حفاري به گونه اي برابر فشار 
هيدروستاتيك سازند تنطيم مي گردد كه از جريان مواد سازندي ناپايدار 
به درون چاه و همچنين از جريان مصنوعي گل حفاري به درون سازند 
جلوگيري شود. از آنجا كه فشار، رابطه مستقيم با تنش دارد ميزان وزن 
گل حفاري، با درصد كمي خطا، ش��باهت زيادي با تنش ليتواستاتيك 
ساختار دارد .بر همين اساس نقشه توزيع تغييرات وزن گل در يك افق 
زمين شناس��ي مي تواند منعكس كننده وضعيت توزيع تنش در آن افق 
باشد. به عبارت ديگر نقش��ه هم ارزش وزن گل حفاري در رأس مخازن 
آس��ماري و بنگستان ميدان بي بي حكيمه، تا حدود زيادي نقشه توزيع 
تنش را براي اين افق هاي مخزني نش��ان مي دهد. نقش��ه هم ارزش وزن 
گل حفاري براي رأس مخزن آس��ماري )شكل4-الف(، بيشترين ميزان 
وزن گل را به ترتيب در نواحي باختري، مركزي، كوهانه4  اصلي مخزن 
و همچني��ن نواحي نزديك به دماغه جنوب خاوري آن نش��ان مي دهد. 
افزايش وزن گل يا به عبارتي افزايش تنش ليتواستاتيك در كوهانه اصلي 
مخزن آس��ماري مي تواند در پاس��خ به خمش عرضي )خمش ناشي از 
چين خوردگي(، همچنين خمش طولي )محوري( موجود در اين قسمت 
از ساختار، به وجود آمده باشد. اما وزن گل باال در نواحي نزديك به دماغه 
جنوب خاوري اين مخزن مي تواند به دليل گذر بلنداي خارگ- ميش از 
اين منطقه باشد. اين پديده در نواحي باختري مخزن نيز مي تواند ناشي 
ازعملكرد گسل هاي موجود در اين منطقه، همچنين گسل رانده موجود 
در جنوب باختري تاقديس، كه در اين نواحي بيش از ديگر قسمت هاي 
مخزن به قاعده يال جنوب باختري آن نزديك شده است، باشد. در ناحيه 

شكل2- الف تا د( به ترتيب نقشه هاي هم ارزش هرز روي گل حفاري براي زون هاي يك تا چهار مخزن آسماري در ميدان نفتي بي بي حكيمه.
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شكل3- الف تا ي( به ترتيب نقشه هاي هم ارزش هرزروي گل حفاري براي زون هاي يك تا نه مخزن بنگستان در ميدان نفتي بي بي حكيمه.           .          

مركزي مخ��زن نيز وزن گل باال در كم��ان بيروني يكي از خمش هاي 
محوري ساختمان مخزن مشاهده مي شود. اما نقشه هم ارزش وزن گل 
حفاري براي رأس مخزن بنگستان )شكل4-ب(، بيشترين ميزان وزن گل 
را در كوهانه اصلي اين مخزن نشان مي دهد. همان طور كه عنوان شد اين 
موضوع مي تواند در پاس��خ به خمش ناشي از چين خوردگي، همچنين 
خمش طولي )محوري( موجود در اين قس��مت از ساختمان مخزن به 

وجود آمده باشد. 
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شكل4–  نقشه هم ارزش وزن گل حفاري براي رأس مخزن الف( آسماري ب( بنگستان در ميدان نفتي بي بي حكيمه.

شكل5 - نقشه  هم ارزش شاخص بهره دهي براي مخزن الف( آسماري ب( بنگستان در ميدان نفتي بي بي حكيمه.
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1-2- استفاده از شاخص بهره دهي: 
اختالف تراكم شكس��تگي هاي باز و خصوصيات هيدروليكي آنها، 
سهم عمده اي دركنترل شاخص بهره دهي چاه هاي مختلف ميدان نفتی 
بي بي حكيم��ه ايفا مي كند. در اين مطالعه جهت بررس��ي تراكم جانبي 
شكس��تگي هاي مخازن آسماري و بنگس��تان در اين ميدان، از مقادير 
شاخص بهره دهي برخی چاه های حفر شده در اين مخازن، استفاده شده 
است و نتيجه آن به صورت نقشه هاي هم ارزش شاخص بهره دهي براي 
هر افق مخزني ارائه گرديده است )شكل5(. اين نقشه ها حاكي از وضعيت 
توليدي بهتر مخزن آس��ماري از نظر تراوايي و قابليت عبور سياالت در 
نواحي باختري نس��بت ب��ه نواحي خاوري تر آن مي باش��د. اين موضوع 
مي تواند متأثر از عملكرد گسل هاي موجود در قسمت هاي باختري مخزن 
باشد. بخش هايي از نواحي خاوري و مركزي كمان بيروني خمش محوري 
آن است. اين وضعيت در مخزن بنگستان نيز مشاهده مي شود. به عبارت 
ديگر، حداكثر ميزان شاخص بهره دهي مخزن بنگستان مربوط به كمان 
بيروني خمش محوري آن مي باشد. همان طور كه عنوان شد، باال بودن  
تنش هاي كششي، دليل افزايش تراكم شكستگي ها و در نتيجه باال بودن 

ميزان شاخص بهره دهی در اين قسمت از ساختمان مخزن است.

نتيجه گيري: 
تحليل داده ها و نقشه هاي هم ارزش هرزروي گل حفاري تهيه شده 
براي مخازن آس��ماري و بنگستان در ميدان نفتي  بي بي حكيمه، بيانگر 
اين است كه شكستگي در تمامي زون هاي اين مخازن، به ويژه زون هاي 
بااليي آنها وجود دارد و ميزان هرزروي و بنابراين تراكم شكس��تگي، بر 
خالف مخزن بنگستان، در مخزن آسماري با افزايش عمق، در مجموع از 
يك روند كاهشي پيروي مي كند. افزايش قابل مالحظه هرز روي  گل در 
زون هاي بااليي را مي توان به توسعه شكستگي هاي باز كه در اثر فاز كششي 
حاكم بر قسمت هاي بااليي سازند آسماري )اعماق باالتر از سطح خنثي( 
ايجاد شده اند نسبت داد. در مخزن آسماري باالترين تراكم شكستگي در 
كمان  بيروني خمش هاي محوري ساختمان آن و همچنين در محل گذر 

گسل هاي موجود در محدوده شمال باختري مخزن مشاهده مي شود. در 
مخزن بنگستان نيز، باالترين تراكم شكستگي در كمان  بيروني خمش-

هاي محوري س��اختمان آن وجود دارد. با استفاده از داده هاي وزن گل 
حفاري نيز باالترين تراكم شكستگي در كوهانه هاي اصلي مخازن كه از 
بيشترين ميزان خمش عرضي و طولي برخوردار هستند، همچنين در 
قسمت هايي از مخزن كه تحت تأثير عملكرد گسل  ها و يا خمش محوري 
واقع شده اند مشاهده مي شود. بررسي شاخص بهره دهي مخزن نيز باالترين 
تراكم شكستگي را در نواحي متأثر از عملكرد گسل ها، همچنين در كمان 

بيروني خمش هاي محوري ساختمان هر مخزن نشان مي دهد. 
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