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واژگان کلیدی

چکیده

مدل ژئومکانیک ،پایداری
مطالعه ژئومکانیکی میادین هیدروكربنی به منظور تحلیل پایداري چاه و برنامهریزي براي آن از اهمیت ویژهاي
چاه ،تنش برجا ،جهت
برخوردار است .طراحی یک مدل ژئومکانیک ،عاملی بسیار موثر در تحلیل پایداري موفق چاهها در میادین
بهینهی حفاری ،میدان نفتی
هیدروكربنی بهشمار می رود كه با توجه به اهمیت تعیین پارامترهاي ژئومکانیکی سازند در میدان نفتی شادگان
شادگان
در جنوب غرب ایران ،به چنین مطالعهاي پرداخته شدهاست .این مهم با استفاده از مدلهاي یک بعدي
ژئومکانیکی و با هدف تحلیل هاي پایداري چاه ،مربوط به سه چاه كاندید از میدان مورد نظر صورت پذیرفته است كه انتخاب چاههاي كاندید بر
اساس تحلیل اولیه دادههاي موجود انجام پذیرفته است .كلیه مراحل ساخت مدلهاي ژئومکانیکی با استفاده از نرم افزار تک الگ ()Techlog
انجام شده و پروفایل فشار سازندهاي مختلف در طول چاه بر اساس پارامتر حفاري محاسبه شد كه نتایج آن حاكی از وجود ناحیه فرافشار در
سازند گچساران میباشد .به دلیل محدودیت دادهها ،دیگر تحلیل هاي مربوط به ساخت مدل ژئومکانیکی در بازه مخزن آسماري محاسبه شده
است كه نتایج مدلهاي ساخته شده نشان میدهد كه رژیم میدان تنش حاكم در محدوده مخزن آسماري رژیم تنش نرمال و متمایل به رژیم
تنش امتداد لغز است .همچنین تحلیلهاي پایداري چاه نشان داده است كه بهترین جهت براي حفر چاه هاي مایل و افقی ،جهت شمال غربی
میباشد .مدل هاي ساخته شده با استفاده از گزارشهاي میدان و نتایج مقاالت معتبر و همچنین آزمایشهاي برجا اعتبارسنجی شدند.
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پیشگفتار

مطالعات ژئومکانیکی در اكتشاف ،بهره برداري و توسعه
میادین هیدروكربوري از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
ساخت چنین مدلهایی در صورتیكه اعتبارسنجی
( )Validationشده باشند ،میتوانند در جلوگیري و مدیریت
مهندسی بسیاري از پدیدههاي مرتبط به ژئومکانیک موثر
باشند .بهعنوان مثال پدیدههایی چون بهینهسازي جهت
حفاري ( ،)Trajectory Optimizationتولید ماسه ( Sand
 ،)Productionفعال شدن گسل ( )Fault Reactivationدر اثر
تولید ،آسیب دیدگی لوله جداري چاه (،)Casing Damage

یکپارچگی پوش سنگ ( ،)Cap Rock Integrityشکست
هیدرولیکی ( )Hydraulic Fracturingو موارد مشابه كه با
مکانیک سنگ ارتباط دارد ،بهكمک ژئومکانیک نفت قابل
بررسی و حل است .چنین مواردي هزینههاي بسیار زیادي را
به پروژه اعمال میكند؛ در صورتیكه به كمک ژئومکانیک نفت
قابل مدیریت است .ساخت مدلهاي ژئومکانیک در طول
توسعهي میادین هیدروكربوري از مرحلهي اكتشاف تا ترک
میدان میتواند ضمن تولید بهینه از میدان ،از اعمال هزینه
هاي اضافی به پروژه جلوگیري كند .با استفاده از نتایج این
تحقیق میتوان گرادیان فشار شکست و فشار منفذي از جمله
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پارامترهاي كلیدي در بحث مدلهاي مکانیکی زمین به شمار
می روند را محاسبه نمود .اطالع از مقدار این فشارهاي
تحتاالرضی میتواند كمک شایانی در برنامهریزي ایمن،
صرفهجویی اقتصادي و مدلسازي كارآمد مخزن داشته باشد.
هدف اصلی این مطالعه ،طراحی ژئومکانیکی و تعیین پنجره
ایمن گل حفاري با استفاده از اطالعات چاه پیمایی به منظور
جلوگیري از شکست سازند و هرزروي گل در یکی از میادین
گازي جنوب ایران –میدان شادگان  -است .حد باالي پنجره
ایمن گل حفاري به فشار شکست سازند و حد پایین پنجره به
فشار منفذي یا فشار سازند معروف است.
ساخت مدل ژئومکانیک ،بهعنوان یک مرحله اساسی در
مطالعات ژئومکانیکی غیر قابل اجتناب است .مدلها در ابتدا
در مقیاس چاه ( )Well Scaleساخته شده و در صورت لزوم
به كل مخزن و یا میدان تعمیم داده میشوند .مدلهاي یک
بعدي براي مطالعهي پدیدههاي مر تبط به مقیاس چاه و
مدلهاي سهبعدي براي مطالعهي پدیدههاي ژئومکانیکی در
مقیاس مخزن ( )Field Scaleبه كار میروند .مدل یکبعدي
چاه شامل پروفایلهایی از تنشهاي برجا ()In-situ Stresses
و خواص االستیک ( )Elastic Propertiesو مقاومتی سازندها
میباشد كه به كمک آنها میتوان تحلیلهاي پایداري چاه
اعم از تعیین جهت و شیب بهینه حفاري ،تعیین نقاط پایه
لوله جداري ( )Casing Shoe Depthو بهینهسازي برنامه گل
حفاري را انجام داد .مدلهاي یک بعدي در اصل یک بانک
دادههاي ژئومکانیکی از چاه مورد نظر است؛ در صورتی كه
ساخت مدلهاي سهبعدي نیازمند تحلیلهاي پیچیدهتري از
روشهاي عددي مانند روش المان محدود ( Finite Element
 )Methodبراي انجام محاسبات مربوط به تنش ،كرنش و فشار
سیال میباشد .مدلهاي سهبعدي براي انجام مطالعات دقیقتر
با مدلهاي مخزنی و جریان سیال كوپل شده ( )Couplingو
براي تحلیلهاي حرفهاي توسعهي میدان به كار میروند.
ناپایداري چاه در واقع یک مشکل ژئومکانیکی است كه تابعی
از تنشها و كرنشها است .در این تحقیق جهت تحلیل
پایداري دیواره چاه ،پنجره ایمن گل حفاري بوسیله مدلسازي
ژئومکانیکی بصورت مطالعه موردي در میدان شادگان از
میدانهاي نفتی در جنوب غربی ایران ارائه میگردد كه در این
راستا با استفاده از دادههاي پتروفیزیکی شامل عمق ،الگ
گاما ،الگ چگالی ،الگ نوترون ،زمان عبور موج صوتی تراكمی
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و برشی ،سایز مته ،فشار منفذي و میزان وزن گل كه از
عملیات چاهپیمایی حفاري استخراج شده به محاسبه مدولهاي
االستیک سنگ مخزن در حالت دینامیکی و تبدیل این مدولها
به حالت استاتیکی ،محاسبه مقدار تنش هاي برجا پرداخته و
با استفاده از معیار شکست مناسب براي تعیین محدوده مجاز
و مناسب فشار گل با توجه به مدل شکست و گسیختگی
(تعیین پایینترین و باالترین حد مجاز فشار گل براي
مدلهاي شکست برشی و مدلهاي شکست كششی توسط
معیار موهر-كولمب) ،پنجره ایمن گل حفاري تعیین و تحلیل
پایداري دیواره چاه انجام میپذیرد .این محدوده از فشار گل
به این امکان را فراهم میكند كه از ریزش دیواره چاه و
همچنین شکست هیدرولیکی در كل عمق حفاري جلوگیري
نمود .به عالوه با توجه به این محدوده از فشار گل میتوان از
ورود سیال سازند به دیواره چاه و همچنین از هرزروي گل
حفاري به سازند جلوگیري نمود و در نهایت میتوان از
مشکالت ناشی از ناپایداري دیواره چاه از قبیل گیركردن
لولهها ،عملیات ماندهیابی ،یکنواختسازي دیواره چاه ،سیمان
كاري ضعیف و كنار گذر ممانعت كرد.
مطالعات مختلفی در زمینه ساخت مدلهاي
ژئومکانیکی صورت گرفته است .القحطانی و رحیم در سال
 2001یک مدل ریاضی را براي مدلسازي و تعیین خواص
ژئومکانیکی در یکی از میادین نفتی عربستان ارائه دادند [.]1
محی الدین و همکاران در سال  2001با ساخت یک مدل
ژئومکانیکی مبادرت به تحلیل پایداري و تعیین پنجره گل
براي یک مخزن ماسهاي در عربستان نمودند [ .]2الرویلی و
چاردک در سال  2003مدل ژئومکانیکی سهبعدي را براي
میدان قوار عربستان طراحی كردند و روابطی را براي تعیین
ویژگیهاي زئومکانیکی سازند ارائه نمودند [ .]3ابالیوغلو و
همکاران در سال  2011با ساخت یک مدل ژئو مکانیکی در
سازند كلوش ،ناپایداري چاه را پیشبینی نمودند [ .]4رمجان
و همکاران در سال  2018یک مدل ژئومکانیکی سهبعدي را
براي تحلیل پایداري چاه در یکی از میادین نفتی ترینیداد و
توباگو طراحی نمودند [ .]5باقري و همکاران در سال 2021
یک مدل ژئومکانیکی را براي تحلیل پایداري چاه در یک
سازند كربناته ارائه دادند [.]6
مسئله اساسی این تحقیق ،ساخت مدلهاي یک بعدي
سه چاه كاندید ( )Candidate Wellاز میدان نفتی شادگان
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واقع در جنوب غربی ایران میباشد .هدف از ساخت مدلهاي
ژئومکانیکی ،بررسی پایداري چاه و تعیین جهت بهینه حفاري
براي حفر چاههاي مایل و افقی در طرح توسعهي میدان می
باشد .براي انتخاب چاههاي كاندید ،ابتدا دادههاي موجود
میدان دستهبندي شده و بر اساس كیفیت و كمیت دادهها،
انتخاب صورت میگیرد .بر این اساس ،سه چاه با شمارههاي
 12 ،24و  21انتخاب میشوند .كلیهي مراحل ساخت
مدلهاي تک بعدي ژئومکانیکی با استفاده از نرم افزار
تخصصی تکالگ ( )Techlogانجام شده است .در نهایت
مدلهاي ساخته شده با استفاده از الگهاي تصویري ( Image
 )Logچاههاي مجاور ،مطالعات تکمیلی مربوط به میدان و
همچنین نتایج حاصل از مطالعات مربوط به میادین همجوار
اعتبارسنجی میشود .نتایج نشان میدهد كه رژیم میدان
تنش ( )Stress Field Regimeحاكم بر مخزن آسماري نرمال
( )Normalو متمایل به رژیم امتداد لغز ( )Strike-slipمیباشد.
همچنین جهت بهینه حفاري براي حفر چاههاي مایل و افقی
جهت شمال غربی -جنوب شرقی است.
در این مقاله ،در بخش بعدي ابتدا میدان شادگان
معرفی شده و در ادامه ،دادههاي مورد نیاز براي ساخت مدل
ژئومکانیکی بررسی شده و چگونگی انتخاب چاههاي كاندید
توضیح داده شده است .سپس ،مراحل تولید مدل یک بعدي
ژئومکانیکی براي چاه شماره  24توصیف شده و پس از آن با
مقایسهي اولیهي نتایج حاصل از مدل ژئومکانیکی هر سه چاه
كاندید ،اعتبارسنجی مدلها توضیح داده شده است .در بخش
انتهایی ،نتایج حاصله و بحثهاي تکمیلی آورده شده است.

 .2میدان نفتی شادگان
میدان نفتی شادگان با  23كیلومتر طول و  6كیلومتر عرض
در جنوب غرب كشور قرار دارد .این میدان شامل سه مخزن
اصلی با نامهاي آسماري باال ( ،)Upper-Asmariآسماري پائین
( ،)Lower-Asmariو بنگستان ( )Bangestanمیباشد.
ضخامت متوسط مخزن آسماري حدودا  388متر بوده و شامل
سازندهاي هاي از جنس كربناته و ماسهسنگ و همچنین میان
الیههایی از مارن و شیل میباشد .بر اساس زون بندي زمین
شناسی این سازند مخزنی شامل  10الیه بوده كه الیههاي
یک و دو در مخزن آسماري باال و الیه هاي  6 ،5و  7در
آسماري پائین به عنوان مخزن شناخته میشوند .الیههاي ،1
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 5و  7بیشتر از جنس كربناته و الیههاي  2و  6از جنس ماسه
سنگ هستند .اطالعات خام میدان بر اساس دادههاي 26
حلقه چاه میباشد .تعداد  21عدد چاه در این میدان در سازند
آسماري حفاري شدهاند كه بیشتر اطالعات این میدان از این
چاهها به دست آمده است .بر اساس تاریخچه تولید مخزن
آسماري 49 ،درصد نفت تولیدي از این مخزن مربوط به چاه
 1و  2میباشد .تعداد چاههاي تولیدي در بنگستان  5عدد می
باشد .به دلیل تعداد كم چاههاي تولیدي و دوره كوتاهمدت
تولید از این مخزن ،عدم اطمینانهاي زیادي در این مخزن
وجود دارد .در این مقاله تمركز بر روي مخزن آسماري می
باشد .بر اساس طرح توسعه میدان سناریوهاي مختلفی براي
مخازن آسماري و بنگستان ارائه شده است .بدین ترتیب 12
چاه قائم و  5چاه افقی براي توسعه مخزن آسماري باالیی و
چهار چاه قائم و یک افقی براي مخزن آسماري پائینی باید
حفاري شود .بر اساس این سناریو 110 ،هزار بشکه در روز از
دو مخزن آسماري تولید خواهد شد .سناریوي برگزیده براي
مخزن بنگستان شامل  10چاه افقی می باشد .كه بر این اساس
نرخ تولید از این مخزن به  30هزار بشکه در روز خواهد رسید
[.]7
ساختار زمینشناسی میدان شادگان در نزدیکی
شادگان ،جنوب غربی ایران و در فالت خوزستان قرار گرفته
است .این طاقدیس هیچگونه رخنمونی در سطح زمین نداشته
و بوسیله عملیات لرزهاي شناسایی شده است .جهت طاقدیس
میدان شادگان شمال غربی -جنوب شرقی بوده و توسط
الیههاي ماسه سنگی ،مارن قرمز و كربناته كه متعلق به سازند
رسوبی آغاجاري هستند پوشانده شده است .باالترین نقطه
طاقدیس  2390متر زیر سطح دریا و نزدیک به چاه شماره 1
میدان است .پایینترین نقطه آن نیز در عمق  3180متري از
سطح دریا و بین دو میدان شادگان و رامشیر قرار دارد .نقطه
مقعر طاقدیس براي مخزن آسماري باال در عمق  3150متري
از سطح دریا و همین نقطه براي مخزن آسماري پائین 3225
متر از سطح دریا بین دو میدان شادگان و رامشیر قرار دارد.
دادههاي مربوط به فشار مخزن حاكی از متصل بودن دو آبران
( )Aquiferمخزن میدان شادگان و رامشیر دارد .در شکل 1
ستون زمینشناسی میدان شادگان نشان داده شده است [.]8
در ادامه و در بخش بعدي ،در جدولهاي  1الی  3دادههاي
مورد نیاز براي طراحی ژئومکانیکی چاهها در این میدان آورده
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شده است.

 .3بانک دادهها و انتخاب چاه کاندید
براي ساخت مدل ژئومکانیک با دقت باال و اعتبارسنجی معتبر
دادههاي جدول  1مد نظر میباشد .در این جدول اهمیت داده
هاي مورد نیاز با سه درجهي مختلف اهمیت نمایش داده شده
است.
در جدول  2دادههاي مربوط چاههاي میدان شادگان
آورده شده است .در این جدول عمق دادههاي موجود براي هر
چاه آورده شده و رنگ خاكستري نشان دهندهي موجود بودن
دادهي مد نظر است .همچنین حرف التین  Aبه معنی مخزن
آسماري و حرف التین  Bبه معنی مخزن بنگستان میباشد.
حروف التین  Uو  Lبه ترتیب به معنی باال و پایین میباشد .با
استفاده از دادههاي دو جدول مذكور چاههاي  12 ،24و 21
به عنوان چاههاي كاندید براي ساخت سه مدل ژئومکانیکی
یکبعدي در نظر گرفته شد .مطابق با شکل شماره  2این
چاهها در شرق و جنوب شرقی میدان قرار دارند.
بدین ترتیب و به طور خالصه از دادههاي جدول  3براي
ساخت مدلهاي ژئومکانیکی استفاده شده است .در ادامه
توضیح داده خواهد شد كه كمبود داده (با توجه به جدول )1
محدودیتهایی را براي اعتبارسنجی مدلهاي ژئومکانیک
ایجاد خواهد كرد.

 .4ساخت مدل ژئومکانیکی یکبعدی
در این قسمت مراحل ساخت مدل یک بعدي ژئومکانیکی در
چهار بخش مجزا توضیح داده میشود .الزم به یادآوري است
كه كلیهي مراحل ساخت مدلهاي ژئومکانیکی با استفاده از
نرم افزار تکالگ میباشد.

نشریه ژئومکانیک نفت؛ دوره 5؛ شماره 1؛ بهار 1401

میشود .این مقدار  2الی  2/5گرم بر سانتیمتر مکعب
میباشد .روش محاسبهي تنش روباره بدین صورت است كه
با داشتن متوسط چگالی در یک بلوک فرضی كوچک ،وزن آن
بلوک محاسبه شده و تنش روباره در هر نقطه برابر با مجموع
وزن بلوکهاي باالیی آن میباشد .این كار با استفاده از رابطه
( )1انجام میشود:
V

()1

Sv = ∫ ρz gdZ = ρ̅gZ
0

محاسبهي پروفایل فشار منفذي اهمیت زیادي در محاسبات
ژئومکانیکی چاه ها دارد .معموال در سازندهاي تراوا كه
خاصیت مخزنی دارند از تستهاي برجاي مستقیم مانند RFT
و یا  DSTاستفاده میشود .در صورتیكه مشکل اصلی حفاري
مربوط به سازند هاي ناتراوایی میباشد كه فشار زیاد سیال آن
ها ،مشکالت بسیاري براي حفاري ایجاد میكند .در این
سازندها ،آزمایش هاي مستقیم قابل اجرا نیست .به همین
دلیل روشهایی براي تخمین فشار سیال آنها وجود دارد.
یکی از این روش ها بر اساس رفتار نرمال سازند هاي ناتراوا
مانند شیل ،در اثر اعمال تنش همه جانبه است .در این روش،
خواص پتروفیزیک شیل مانند مقاومت ،سرعت امواج ،چگالی
و  ...نسبت به عمق و یا تنش روباره به صورت نرمال تغییر می
كند .در صورتی كه این تغییر به صورت نرمال نباشد؛ انتظار
وجود آنومالی فشار در آن ناحیه وجود دارد و می توان مقدار
فشار را تخمین زد .با استفاده از روش ایتون ( )Eatonمیتوان
مقدار فشار را محاسبه كرد [ .]10با توجه به اینکه الگهاي
پتروفیزیکی فقط در ناحیه مخزنی وجود دارند ،استفاده از این
الگها فقط فشار مخزن را به دست میآورد؛ در صورتی فشار
مخزن در این ناحیه به صورت مستقیم و به كمک آزمایش
برجاي  RFTموجود است.

 .1.4تعیین پروفایل فشار روباره و فشار منفذی در
طول چاه
مرحله اول ساخت مدلهاي ژئومکانیکی تعیین تنش روباره
( )Overburden Stressبر اساس الگ چگالی می باشد .با توجه
به اینکه این الگ فقط در محدودهي مخزن موجود است؛ براي
سازندهاي باال یک مقدار متوسط چگالی در نظر گرفته
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شکل  .1ستون زمین شناسی میدان نفتی شادگان []9
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جدول  .1دادههای مورد نیاز برای انجام مطالعات ژئومکانیکی
گروه

درجه اهمیت

داده

یک

⁎

سطح سازند ()Top Formation
دادههای زمین-
شناسی

دو

بلی
⁎

الگ زمینشناسی ()Lithology Log

خیر
⁎

دادههاي زمینساختاري ()Structural Data
كانیشناسی و نوع رس
)Clay Type

سه

موجود بودن داده

⁎

( Mineralogy and

نا كافی
بلی

الگ صوتی ()Sonic Log

⁎

موجود در سازند مخزن

الگ تصویري ()Image Log

⁎

موجود در سازند مخزن براي یک چاه

الگ چگالی ()Density Log

⁎

موجود در سازند مخزن

دادههای

الگ گاما ()Gamma Ray Log

⁎

موجود در سازند مخزن

پتروفیزیکی و الگ

الگ مقاومت ()Resistivity Log

⁎

الگ مختصات چاه ()CDR

⁎

بلی

الگ كالیپر ()Caliper Log

⁎

موجود در سازند مخزن
⁎

خیر

⁎

موجود در سازند مخزن براي چند چاه

مغزهRCAL-

⁎

موجود در سازند مخزن براي چند چاه

نمونه مقطع نازک ()Thin Section

⁎

خیر

توصیف زمینشناسی مغزه ()Core Description

⁎

خیر

الگ تولید ()Production Log
آنالیز روتین
تحلیل مغزه

آنالیز ویژه

مغزهCCAL-

⁎

خواص مقاومتی نمونه آزمایشگاهی
دادههای
آزمایشگاهی
مکانیک سنگ و
میدان تنش

⁎

پرواالستیک ( Elastic and

خواص االستیک و
)Poroelastic Properties
نسبت مولفههاي تنش
)Ratio

خیر
خیر

⁎

( Effective Stress

خیر
⁎

مسیر تنش ()Stress Path
گزارشهاي روزانه
)Report

داده های حفاری

⁎

حفاري ( Daily Drilling

گزارش نهایی حفاري ()End of Well Report
حفاري ( Mud

⁎

پارامترهاي حفاري و الگ گل
)Logging
تست یکپارچگی
)Test

مخزن و تولید از
میدان

خیر
خیر

⁎

خیر

⁎

سازند ( Formation Integrity

خیر
بلی

⁎

تست شکست سازند ()Leak-off Test

داده های مربوط به

موجود در سازند مخزن

خیر

رخداد هاي حفاري ()Drilling Event

⁎

ناقص

آزمایش ساق مته
آزمایش فشار سیال سازند
نرخ تولید
تاریخچه تولید

⁎
⁎

خیر
موجود در سازند مخزن براي چند چاه
موجود در سازند مخزن براي چند چاه
موجود در سازند مخزن براي چند چاه

⁎
⁎
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جدول  .2دادههای موجود مربوط به چاه های میدان
RCAL

SCAL

PVT

MDT

الگ تولیدی

آزمایش چاه

کاری

محدوده مشبک

مقاطع نازک

گزارشات حفاری

وزن گل

تست فشار سازند

الگ تصویری

چاه
آزمایش ساق مته

LA,
UA
LA

A

داده های تکمیل

B

A

B

برنامه حفاری

UA

A

الگ پتروفیزیک

LA,
UA
LA

شماره چاه

A/B

A

U
B

A

2900-3300

1

3900-4800

2

2950-3300

3

4200-4450

4

2950-3200

5

2900-3300

6

A

A

LA

A

A

3000-3400

7

A

A

UA

A

A

, 2200-3000

8

3000-3400
3000-3400

9

3100-3600

10

2950-3350

11
12

LA
LA

A

A

A

LA

A

A

A

A

LA

A

A

2950-3250

B

B

B

3900-4900

13

B

B

3000-4000

14

LA

2950-3250

15

LA

2800-3200

16

LA

2950-3250

17

LA

2950-3250

18

LA

2950-3250

19

3000-4600

20

LA

2900-3200

21

B

, 3000-3500

22

, 2950-3450

23

3900-4400
2950-3200

24

2900-3300

25

, 2900-3400

26

3800-4800
2900-3300

27

A

B

L
B
U
B
L
A

U
A
U
B

B
B

A
A

B

UA

3900-4900
B
LA

A

LA

35

نشریه ژئومکانیک نفت؛ دوره 5؛ شماره 1؛ بهار 1401

طراحی ژئومکانیکی میدان نفتی شادگان ...

جدول  .3دادههای استفاده شده در ساخت مدلهای ژئومکانیک
داده

زون

توضیحات

داده های حفاری

در تمام سازندها

از این گزارشات پارامترهاي حفاري استخراج شده و در نهایت
 Drilling exponentمحاسبه شده است

الگ ها

در سازند آسماري

BS, CALI, RHOB, NPHI, DT, RT, CGR, SGR, PHIT, PHIE

عمق سازند ها

در تمام سازندها

تعیین زون بندي مدل

الگ مختصات چاه

در تمام سازندها

تعیین

الگ reference

تست فشار سازند

در سازند آسماري

تعیین پروفایل فشار مخزن

شکل  .2پالن جانمایی چاههای میدان شادگان []9

یکی دیگر از الگهایی كه با استفاده از روش ایتون میتوان
پروفایل فشار را تخمین زد؛ الگ  Dcیا نماي حفاري
( )Drilling Exponentاست .این الگ با استفاده از دادههاي

گل و پارامترهاي حفاري به دست می آید؛ بدین ترتیب
میتوان پروفایل فشار منفذي را در طول چاه و با استفاده از
روش ایتون به دست آورد .رابطهي ایتون براي محاسبهي
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پروفایل فشار منفذي در طول چاه و سازندهاي باالي مخزن
با استفاده از رابطه ( )2به دست میآید [:]10
()2

Pp SV
SV Pn
Dc 1.2
=
() −( −
)
Z
Z
Z
Z DCn

كه در آن  :Ppفشار منفذي pn ،فشار هیدرواستاتیک Sv ،تنش
روباره Z ،عمق و پسوند  nبیانگر الگ نرمال (در شرایط فشار
هیدرواستاتیک) می باشد .محاسبهي الگ نماي حفاري با
استفاده از پارامترهاي حفاري مانند وزن روي مته ،دور مته،
وزن گل و قطر سرمته مطابق با رابطه ( )3محاسبه شده است
[:]10

()3

ROP
)
MWn
RPM
= Dc
×
12WOB
( log10
) MW
1000 BS
( log10

كه در آن  ROPنرخ نفوذ بر حسب فوت بر ساعت،
سرعت سرمته بر حسب دور بر دقیقه WOB ،وزن روي سرمته
بر حسب كیلو پوند BS ،قطر سرمته بر حسب اینچ و  MWوزن
گل در حالت میباشد .تندیس  nبیانگر وزن گل معادل فشار
سازند در شرایط فشار هیدرواستاتیک است .پروفایل فشار
منفذي داخل مخزن آسماري با استفاده از نتایج تست RFT
به این پروفایل اضافه میشود .در شکل  3پروفایل تنش روباره
و فشار منفذي در طول چاه نمایش داده شده است.
RPM

شکل  .3پروفایل تنش روباره و فشار منفذی
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 .2.4تعیین خواص االستیک و مقاومتی
( Young

خواص دینامیک االستیک شامل مدول یانگ
 )Modulusدینامیک ،ضریب پوآسون ()Poisson’s Ratio
دینامیک ،مدول برشی ( )Shear Modulusو مدول بالک
( )Bulk Modulusدینامیک با استفاده از الگ چگالی و الگ
سرعت امواج فشاري و برشی قابل محاسبه است .با توجه به
اینکه مبناي محاسبهي این خواص سرعت امواج است ،بنابراین
مقدار آنها از مقادیر استاتیک نظیر آن بیشتر میباشد .الزم
به ذكر است كه به دلیل ناقص بودن دادههاي مورد نیاز ،این
محاسبات فقط در سازند مخزنی انجام شده است .همچنین با
استفاده از محاسبات پتروفیزیکی و بر اساس روش الگ سرعت
امواج برشی با استفاده از الگ سرعت امواج فشاري محاسبه
شده است .روابط تعیین ضرایب االستیک دینامیک به شرح
زیر میباشد [:]11
()4

()5
()6
()7

3Vp 2 − 4Vs 2
Vp 2 − Vs 2

Edyn = ρVs 2

Vp 2 − 2Vs 2
2Vp 2 − 2Vs 2
4
ρV 2
3 s

معموال  0/9مقدار آن در حالت دینامیک در نظر گرفته
میشود.
در مرحلهي بعد ،خواص مقاومتی سازندها اعم از مقاومت
فشاري تکمحوري ( UCS – Unconfined Compressive
 ،)Strengthمقاومت چسبندگی ( ،)Cohesion Strengthزاویه
اصطکاک داخلی ( )Internal Friction Angleو مقامت كششی
( )Tensile Strengthمحاسبه میشود .تعیین این خواص نیز
همانند مدول االستیک استاتیک نیازمند آزمایشهاي
ژئومکانیک بر روي نمونههاي سازند است .به عبارت دیگر این
آزمایشها با هدف اعتبارسنجی روشهاي تجربی و تخمین
بهتر خواص مقاومتی انجام میشود .روشهاي مختلفی براي
تعیین مقاومت فشاري تکمحوري براي نواحی و سازندهاي
مختلف وجود دارد .در این روشها از الگهاي پتروفیزیک و
خواص االستیک استفاده میشود .در این مقاله ،با توجه به این
كه سازند آسماري بیشتر از جنس كربناته است ،روش RNC
كه مربوط به سنگهاي كربناته است ،استفاده شده است.
رابطهي آن به صورت زیر میباشد [:]12
()8

= νdyn

K dyn = ρVp 2 −
Gdyn = ρVs 2

كه در آن ها  Eمدول یانگ ν ،ضریب پوآسون G ،مدول برشی،
 Kمدول یانگ و  ρچگالی است Vp .و  Vsبه ترتیب سرعت
امواج فشاري و برشی میباشند .با توجه به اینكه مقدار خواص
سنگ در شرایط دینامیک غیر واقعی و بیش از مقدار نرمال
آن است ،براي انجام محاسبات ژئومکانیکی خواص االستیک
در شرایط استاتیک استفاده میشود .خواص االستیک
استاتیک بر اساس روابط تجربی با استفاده از خواص االستیک
دینامیک به دست میآیند .به طور كلی روش استاندارد بدین
صورت است كه الگ خواص دینامیک بر اساس نتایج
آزمایشهاي استاتیک كه بر روي سازند نمونههاي انجام شده
است ،كالیبره میشود .این آزمایشها منجر به تولید روابط
تجربی متنوع براي سازندهاي مختلف شده است .در این مقاله
محاسبه مدول یانگ استاتیک بر اساس روش جان فولر ( John
 )Fullerانجام شده است .مقدار ضریب استاتیک پوآسون

)UCS = 143.8 × exp(−6.95φ

كه در آن  φبیانگر تخلخل میباشد .همین مبناي جنس
سازند در مورد تعیین خواص مقاومتی دیگر نظیر مقاومت
چسبندگی و زاویه صطکاک داخلی مورد استفاده قرار گرفته
است .از روش پالمب ( )Plumbبراي محاسبه زاویه اصطکاک
داخلی استفاده شده است:
) 𝑒𝑙𝑎∅ = 25.6 − 37.4 × (1 − 𝑁𝑃𝐻𝐼 − 𝑉𝑠ℎ
()9
+62.1 × (1 − 𝑁𝑃𝐻𝐼 − 𝑉𝑠ℎ𝑎𝑙𝑒 )2

كه در آن  NPHIبیانگر الگ نوترون تخلخل و  Vshaleبیان
گر حجم شیل است كه از الگ گاما به دست میآید .مقدار
مقاومت كششی نیز  0/1مقاومت فشاري تک محوري در نظر
گرفته شده است .این تخمین براي بیشتر سنگهاي پوسته
زمین برقرار است [.]13

.3.4تعیین تنشهای برجا و پنجره ایمن گل حفاری
تعیین اندازه تنشهاي افقی حداقل و حداكثر از مهمترین
بخشهاي ساخت مدل ژئومکانیکی در طول چاه میباشد.
تعیین دقیق این تنشها تلفیقی از دادههاي تستهاي برجاي
تنش مانند آزمایش نشت ،یکپارچگی سازند و الگهاي
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تصویري ،دادههاي تکتونیک ،دادههاي آزمایشگاهی و
تحلیلهاي مهندسی را میطلبد .در این تحقیق ،بر اساس داده
هاي موجود ،این تنشها بر اساس روابط پرواالستیک محاسبه
شده است .ابتدا با استفاده از روابط پرواالستیک و خواص
االستیک مخزن ،كرنشهاي تکتونیکی مربوط محاسبه
میشود و سپس مقدار تنش هاي افقی تخمین زده میشود.
این روابط به شرح زیر میباشند [:]14
()10

𝜈
𝜈1 − 2
= 𝑛𝑖𝑚𝑆ℎ
𝑆 +
𝑝𝑃𝛼
𝑣 𝜈1−
𝜈1−
𝐸
𝐸𝜈
+
𝜀 +
𝜀
𝐻 1 − 𝜈2 ℎ 1 − 𝜈2

()11

𝜈
𝜈1 − 2
= 𝑥𝑎𝑚𝑆ℎ
𝑆𝑣 +
𝑝𝑃𝛼
𝜈1−
𝜈1−
𝐸
𝐸𝜈
+
𝜀 +
𝜀
1 − 𝜈2 𝐻 1 − 𝜈2 ℎ

كه در آن  Svتنش قائم Pp ،فشار سیال E ،مدول یانگ
استاتیک α ،ضریب بایوت و  υنسبت پوآسون در حالت
استاتیک می باشد .كرنشهاي تکتونیکی  εhو  εHنیز از طریق
روابط زیر به دست میآیند:
()12

𝜈 × 𝑣𝑆
1
(
)− 1
𝐸
𝜈1−

= 𝜀ℎ

()13

𝜈 × 𝑣𝑆
𝜈2
(1 −
)
𝐸
𝜈1−

= 𝐻𝜀

در شکل  4تنشهاي چاههاي كاندید به همراه خواص
االستیک استاتیک نشان داده شده است .همان طوريكه در

شکل مشاهده میشود ،میدان تنش غالب در مخزن آسماري
نرمال و متمایل به امتداد لغز میباشد .پس از محاسبهي
تنشهاي حداكثر و حداقل افقی و با داشتن خواص مقاومتی
سازند آسماري میتوان پنجرهي ایمن گل ( Mud Weight
 )Windowچاه را به ازاي معیارهاي مختلف شکست به دست
آورد .در این مقاله ،این تحلیل بر اساس معیار شکست موگی-
كولمب ( )Mogi-Coulombارئه شده است .این روش سازگاري
بیشتري با مخازن كربناته ایران دارد [ .]15روش كار بدین
ترتیب است كه بر اساس پروفایلهاي فشار سیال ،فشار
شکست سازند ،معیار شکست برشی و همچنین محاسبهي
تنشهاي اطراف چاه ،میتوان نواحی مربوط به فوران گل
( ،)Kickاز دست دادن گل ( ،)Mud Lossشکست برشی
( )Shear Failureو شکست كششی ()Tensile Fracture
سازند را مشخص كرد .در شکل  5پنجره گل ایمن حفاري،
براي سه چاه موردنظر نشان داده شده است .در این شکل وزن
گل حفاري نیز با خطچین نمایش داده شده است .همان طور
كه دیده میشود ،وزن گل در حفاري مخزن آسماري نزدیک
به مرز حداقل آن قرار دارد .اگرچه در برخی نواحی احتمال
شکست برشی سازند و تشکیل ریزش گوهاي ( )Breakoutدر
دیواره چاه وجود دارد .در صورت وجود نمودارهاي تصویري
چاه میتوان این مورد را بررسی كرد كه متاسفانه براي این
چاه این اطالعات موجود نبود .در قسمتهاي بعدي این مقاله،
اعتبارسنجی مدلها با استفاده از الگهاي تصویري یکی دیگر
از چاههاي میدان انجام میشود.
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شکل  .4میدان تنش در مخزن آسماری

شکل  .5پنجرهی ایمن گل حفاری
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 .4.4تعیین جهت بهینهی حفاری
در این قسمت می توان با تعیین تنشهاي اطراف چاه در اثر
تغییرات شیب و جهت شیب چاه بهینهترین جهت حفاري را
در هر عمق مشخص كرد .آزیموت تنش افقی حداكثر نسبت
به شمال  235درجه در نظر گرفته شده است .این زاویه بر
اساس جهت تنش حاكم در منطقه به صورت تخمینی در نظر
گرفته شده است [ .]16در صورت وجود اطالعات مربوط به
كالیپر چند بازویه و یا الگ تصویري اندازه این زاویه مشخص
میشود .در شکل  6نمودار استریئونت مربوط به جهت بهینه
حفاري چاه در عمق  3000متر براي چاه شماره  12نشان

داده شده است .مناطق آبی رنگ بیانگر مناطق كم مخاطره
حفاري میباشند .در این نمودار اعداد روي محیط بیانگر
آزیموت حفاري و اعداد در جهت شعاع بیانگر شیب چاه
میباشند .نقطه مركز بیانگر شیب  90درجه و چاه قائم بوده
و نقاط روي محیط بیانگر چاه افقی میباشد .قسمت باالي
شکل ،آسیب دیدگی چاه از نظر ایجاد شکست دیواره چاه و
تولید شکست گوهاي بررسی میكند .بر این اساس ،حفاري با
شیب  45درجه در جهت شمال غرب و جنوب شرق از ایمن
می باشد .در قسمت پائین شکل ،حفاري در آزیموت 330
درجه و به صورت افقی از نظر ایجاد شکست سازند بهترین
شرایط را دارد.

شکل  .6گراف تعیین جهت بهینهی حفاری
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 .5اعتبارسنجی مدلهای ژئومکانیک
در شکل  2پروفایل فشار منفذي و تنش قائم هر سه چاه نشان
داده شده است .همان طوري كه از شکل مشخص است مقدار
فشار سازندها و همچنین فشار روباره در یک اندازه میباشد.
مقدار ناحیه فرافشار در هر سه چاه در سازند گچساران مشهود
است .این چاه را میتوان با پروفایل فشار سازندهاي میدان در
طرح توسعهي میدان و شکل  7مقایسه كرد .هر چند مشخص

نشریه ژئومکانیک نفت؛ دوره 5؛ شماره 1؛ بهار 1401

نیست كه این پروفایل با چه روشی محاسبه شده است ولی
نتایج نشان میدهد سازگاري قابل قبولی بین این شکل و
محاسبات مدل ژئومکانیکی وجود دارد .الزم به ذكر است كه
واحد فشار منفذي در این شکل بر حسب چگالی است در
صورتیكه پروفایل فشار حاصل از سه چاه بر حسب پوند بر
اینچ مکعب میباشد [.]9

شکل  .7پروفایل فشار سیال در طول چاههای میدان []9

مورد دیگري كه میتوان به كمک آن اعتبارسنجی مدل
هايژئومکانیک را انجام داد ،الگهاي تصویري از دیواره چاه
میباشد .در این الگها شکستهاي كششی به صورت یک
خط و شکستهاي برشی به صورت ناحیه ریخته شده و یا
شکست گوهاي نمایش داده میشود .بدین ترتیب میتوان این
الگها را با محاسبات مربوط به پنجره ایمن گل كه در آن
چهار مرز شکست سازند ،هرزروي گل حفاري ،شکست برشی
و مرز فوران گل نمایش داده شده است (شکل  ،)3مقایسه
كرد .متاسفانه از میان  26چاه میدان شادگان ،فقط براي یک
چاه در مخزن آسماري الگ تصویري گرفته شده است .این
چاه شماره  13است و همانگونه كه در Error! Reference
 source not found.نشان داده شده است؛ در طرف دیگر

میدان واقع شده است .در شکل  8الگ تصویري این چاه
نمایش داده شده است .نتایج حاصل از این مقایسه نشان می
دهد سازگاري قابل قبولی بین شکست گوهاي محاسبه شده
حاصل از مدل هاي ژئومکانیک و الگ تصویري چاه شماره 13
در مخزن آسماري وجود دارد [.]17
نکته دیگري كه در خصوص اعتبارسنجی مدل هاي
ژئومکانیکی وجود دارد بررسی رژیم غالب تنش در مخزن
آسماري میدان مورد نظر می باشد .همان طور كه در !Error
 Reference source not found.نشان داده شده است رژیم
تنش در مخزن آسماري نرمال و نزدیک به رژیم تنش امتداد
لغز می باشد .با اندكی جستجو در مقاالت مختلف می توان
این قضیه را ثابت كرد [ .]20-18طالبی و همکاران به طور
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كامل این قضیه را اثبات كرده اند [.]21

شکل  .8الگ تصویری چاه شماره ]17[ 13

 .6نتیجهگیری
در این تحقیق ،پس از كنترل دادههاي خام میدان ،سه چاه
كاندید با شماره هاي  21 ،12و  24بر اساس داده هاي موجود
انتخاب شد .همان طوري كه توضیح داده شد ،تولید مدلهاي
ژئومکانیکی قابل اعتماد ،نیازمند طیف وسیعی از دادههاي
آزمایشگاهی و برجا در زمینه حفاري ،پتروفیزیک ،مخزن و
مکانیک سنگ است .متاسفانه علیرغم وجود دادههاي بسیار،
فقر دادههاي با درجهي اهمیت باالتر از منظر ساخت مدلهاي
ژئومکانیکی ،قابل اطمینان بودن این مدلها را تحت تاثیر قرار
میدهد .با این وجود مدلهاي مورد نظر بر اساس دادههاي
موجود تولید شد.
همانطوريكه در متن اشاره شد یکی از نواقص بزرگ
دادهها ،محدود بودن آنها به سازند مخزنی آسماري است.
بدین ترتیب تولید پروفایلهاي فشار منفذي سازندها و تنش
در طول چاه با چالش مواجه خواهد شد .براي رفع این مشکل
و براي محاسبه پروفایل فشار منفذي در طول چاه از دادههاي
گزارشهاي روزانه حفاري استفاه شد .بدین ترتیب كلیهي
پارامترهاي حفاري براي چاههاي كاندید از گزارشات روزانه
استخراج شده و نماي حفاري بدست آمد .سپس با استفاده از

این پارامتر پروفایل فشار منفذي محاسبه شد .این پروفایل در
مقایسه با تحلیلهاي مشابه مطابقت بسیار قابل قبولی دارد .با
توجه به محدودیتها براي محاسبهي خواص االستیک و
مقاومتی سازندها و همچنین تنشهاي برجا و پنجرهي ایمن
گل حفاري ،این موارد در بازه مخزنی محاسبه شد.
پس از تولید مدلهاي یک بعدي ژئومکانیکی ،یک
تحلیل پایداري چاه براي چاهها ارائه شد كه با توجه به حفاري
چاههاي مایل و افقی در طرح توسعهي میدان ،اهمیت این
موضوع بیشتر میشود .بدین ترتیب بر اساس مدلهاي ساخته
شده ،حفاري چاههاي افقی در جهت شمال غربی و جنوب
شرقی ایمنی بیشتري دارد .از جهت شکست سازند ،چاههاي
افقی نسبت به چاههاي قائم و مایل پایداري بیشتري دارند .به
عبارت دیگر بهترین جهت و شیب براي حفر چاه از منظر
شکست سازند به ترتیب جهت شمال غرب و شیب صفر (چاه
افقی) می باشد .از نظر شکست برشی و ریزش دیواره چاه نیز،
چاههاي در راستاي شمال غرب و شیب  45درجه پایداري
بهتري خواهند داشت .البته این مورد ممکن است براي اعماق
مختلف با تغییراتی همراه باشد.
بدیهی است تولید مدلهاي مدنظر نیازمند اعتبار
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سنجی است كه این كار با نتایج حاصل از تست هاي برجا،
نمودارهاي درون چاهی و تست هاي آزمایشگاهی قابل انجام
است .با توجه محدودیت دادهها در این زمینه ،یکی از روش
هاي اعتبارسنجی كار استفاده از الگهاي تصویري چاه دیگر
بود .اگرچه این چاه طرف دیگر میدان قرار داشت اما عدم
وجود ساختار زمینشناسی پیچیده در میدان ،تا حدودي این
مقایسه را توجیه میكند .نتایج این مقایسه نشان میدهد كه
سازگاري قابل قبولی در این خصوص برقرار است .تعیین فشار
منفذي و تنش هاي برجا به عنوان مهمترین بخشهاي مدل
ژئومکانیکی یکی دیگر از موارد براي اعتبارسنجی میباشد.
مقایسه پروفایل فشار منفذي در طول چاه با مطالعات دیگر
در طرح توسعه میدان كامال همخوانی دارد .اندازهگیري
تنشهاي برجا و تعیین رژیم تنش حاكم بر مخزن آسماري با
مقاالت موجود و تحقیقات گذشته در این زمینه هم خوانی
دارد .از طرفی تکرارپذیري نتایج مر بوط به هر سه مدل مورد
مطالعه می تواند به صورت قابل توجهی ،احتمال وجود خطاي
انسانی در محاسبات را كاهش دهد.
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 .7فهرست نمادها
جدول .4سیاهه نمادها
نماد

𝒗𝑺
𝒛𝝆
̅
𝝆
𝒈
𝒁
𝒑𝑷
𝒏𝑷
𝒄𝑫
𝒏𝒄𝑫

ROP
RPM
WOB
BS
MW

واحد

شرح

Pa

تنش روباره
چگالی
چگالی متوسط
شتاب گرانش زمین
عمق
فشار منفذي
فشار منفذي در حالت نرمال
نمایه حفاري
نمایه حفاري در حالت نرمال
نرخ نفوذ سرمته
سرعت دور سرمته
وزن روي سرمته
قطر مته
وزن گل
وزن گل در حالت نرمال
سرعت امواج فشاري
سرعت امواج برشی
مقاومت تک محوري
تخلخل
زاویه اصطکاک داخلی
حجم شیل
الگ نوترون تخلخل
تنش افقی حداقل
تنش افقی حداكثر
ضریب پوآسون
مدول یانگ
كرنش افقی حداقل
كرنش افقی حداكثر
ضریب بایوت

Kg/m3
Kg/m3
m/s2
m
Pa
Pa
m/s
Rotate/min
Kg
m
N/m3

𝒏𝑾𝑴
𝒑𝑽

m/s

𝒔𝑽

m/s

UCS

Pa

𝝋
∅

Deg

𝒆𝒍𝒂𝒉𝒔𝑽

V/V

NPHI

-

𝒏𝒊𝒎𝒉𝑺
𝒙𝒂𝒎𝒉𝑺
𝝂
𝑬
𝒉𝜺
𝑯𝜺
𝜶

Pa

N/m

Pa
Pa
-
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