نشریه علمی ژئومکانیک نفت

JOURNAL OF PETROLEUM GEOMECHANICS
) (JPG
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واژگان کلیدی

چکیده

الگوریتمهای یادگیری
ماشینHyperparameter ،

نگارههای مربوط به چاههای نفتی تفسیر/پردازش میشوند تا خصوصیات پتروف یزیک ی ،مکانیکی و ژئومکانیکی
درجا را برای سنگهای پیرامون چاههای نفتی تشخیص دهند .اما همه نگارهها به دلیل هزینه باال و مشکالت
زمینشناسی امکان برداشت امکانپذیر نمیباشد .بهطور مثال نگارههای مربوط بهکندی موجهای صوتی حاوی

 ،Tuningروش- k
نزدیکترین همسایه) KNN

اطالعات ژئوفیزیکی و ژئومکانیکی حیاتی برای تعیین مدولهای االستیسیته دینامیکی ،مدول یانگ ،مدول
( ،روشهای ترکیبی،
بالک ،مقاومت/آمپدانس صوتی ،مدول برشی و نسبت پواسون سنگهای پیرامون در اطراف دیواره چاه هستند.
Random Forest
بنابراین در این تحقیق ابتدا دو چاه تصادفی از یکی از میدانهای نفتی جنوب ایران برگزیده شد که یکی
Extra Tree ،Regression
بهعنوان چاه آموزشی جهت تعیین مدل مناسب و دیگری جهت پیشبینی زمان موجهای صوتی انتخاب شد.
 ،Regressionتخمین
این دادهها با استفاده از طیف وسیعی از روشهای یادگیری ماشین و تنظیم فراپارمترها ( Hyperparameter
پارامترهای ژئومکانیکی
 )Tuningروی الگوریتمها ،بهترین مدلها جهت پیشبینی /تخمین الگهای صوتی ارائه شد ،در این فرایند،
از بین روشهای رگرسیون ،روش  - kنزدیکترین همسایه ( )KNNو از بین روشهای ترکیبی الگوریتم جنگل تصادفی ( Random Forest
 ) Regressionو الگوریتم درختان اضافی ( )Extra Tree Regressionباالترین ضریب همبستگی را نشان دادهاند .درنتیجه الگوریتم درختان
اضافی جهت مدلسازی بر روی دادههای آموزشی و آزمایشی چاه انجام گرفت .سپس این مدل جهت پیش بینی /سنتز زمان موجهای صوتی طولی
و برشی چاه هدف بکار گرفته شد .سپس با مقایسه دادههای واقعی چاه هدف ،مقدار خطای جذر میانگی ن مربعات و مجذور  Rبه دست آمد .در
ادامه با استفاده از روابط پوراالستیک تنشهای برجا میدان تعیین شدند و معلوم گردید مخزن سروک و ایالم در رژیم تنش معکوس و مخزن
آسماری در رژیم تنش نرمال تا امتدادلغز قرار دارند .در پایان با استفاده از معیارهای مکانیک سنگ بهترین وزن بهینه گل حفاری در چاه مورد
مطالعه ارائه شد.

 .1پیش گفتار
بیشترین مشکالت حفاری ناشی از مشکالت پایداری دیواره
چاه است که باعث از دست رفتن زمان و هزینه بیش از حد
میشود .در سازندهای غیر مخزنی مسئلهدار شامل الیههای

گچی ،انیدریتی ،مارنی ،آهکهای نازک الیه و زونهای
مخزنی به دلیل تخلخل و فشار باال مشکالتی از جمله پدیده
فیشینگ ()Fishing

کیک ،تغییر مسیر چاه  ،لگدزدن  ،فرایند
و تلفات گل و الی بیش از حد باعث میشود  .با توجه به اینکه
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nhafezi@um.ac.ir

نشریه ژئومکانیک نفت؛ دوره 5؛ شماره 4؛ زمستان 1401

تخمین پارامترهای ژئومکانیکی ،تجزیه و تحلیل ...

ناپایداری چاه یکی از بحرانیترین چالشها است نهتنها در
مرحله ساخت چاه بلکه بر کل چرخه زندگی یک چاه تاثیرگذار

است [ .]8این عمدتاً بهعلت تبدیل گچ ) (CaSO4·2H2Oبه
انیدریت ) (CaSO4میباشد  .در اثر این واکنش در یک مخزن

است ،با ایجاد مسائلی همچون ریزش دیواره چاه ،هرزروی گل،
گیرافتادن لوله ،تولید ماسه و هر عاملی که منجر به ناپایداری

بسته/حوضه بسته آب آزادشده در اثر انتقال به سنگ
آهکهای میان الیهای در سازندهای تبخیری یا مخزنی

دیواره چاه میشود  .کل زمان مورد نیاز برای حل مشکل تا از
سرگیری مجدد عملیات از نقطه یا عمقی که این رویداد رخ
میدهد زمان غیر مولد  (NPT) 1نام دارد NPT .معموالً تا 32

پرفشار در طول زمان زمینشناسی بیش از حد تحتفشار
منفذی قرار میگیرند  .بنابراین ،زمانی که وزن گل بهدرستی
انتخاب و تنظیمنشده باشد ،لگدزدن ممکن است رخ دهد.

درصد از حفاریها را تشکیل میدهد .ازجمله هزینههای
عملیات برای چاههای آبهای عمیق [ ،]1بهطورکلی نتایج در
این زونها ناپایدار نشان میدهد که گرادیان فشار منفذی،
گرادیان شکست برشی و گرادیان شکست کششی بشدت
متغیر است .همچنین پنجره وزن بهینه گل در این زونها

درنتیجه  ،هرزروی گل حفاری  2مشکل عمدهای است که در
فرآیند حفاری با آن مواجه میشود و از آن بهعنوان از بین
رفتن ناخواسته کل یا بخشی از گل حفاری در این سازندها
تعریف میشود  .این به این دلیل است که فشار اعمالشده
توسط ستون سیال حفاری بهاندازه کافی برای غلبه بر فشار

بشدت باریک میباشد  .عالوه بر این مشکالت ژئومکانیکی نیز
با آنها همراه است 40 .درصد  NPTمربوط به حفاری در
آبهای عمیق ،و محیطهای چالشبرانگیز و غیره است [.]2
کل هزینه مسائل مربوط به ژئومکانیک چندین میلیارد دالر
است [ 50 .]3درصد از  NPTمرتبط است با مسائل مربوط به

اعمالشده توسط سیاالت در سازند حفاری زیاد نمیباشد .اگر
اقدام فوری برای کنترل ضربه انجام نشود ،چاه کشته میشود ،
یا فوران رخ می دهد .درنتیجه فرایند فیشینگ( 3روش بازیابی
تجهیزات گمشده یا گیرکرده در چاه) و ناپایداری چاه که منجر
به افزایش زمان و هزینه عملیات میشود رخ میدهد.

ژئومکانیک (پایداری ،هرزروی گل حفاری ،گیرافتادن لوله
حفاری و غیره) که تقریباً  11درصد از بودجه حفاری را
تشکیل میدهد [ .]4بهطور خالصه ،رویدادهای بیثبات کننده
غیرمنتظره افزایش مییابد .ازجمله  :خطرات حفاری ،کاهش
ایمنی ،آسیب احتمالی کارکنان و افزایش زمان غیرتولیدی

هنگامیکه یک چاه در حال حفاری است ،وضعیت تنش درجا
تغییر /عوض و بسته به میدان بهطور بالقوه باعث مشکالت
پایداری چاه )مانند جریان ضربه ،تنگی چاه درنتیجه گیر
افتادن تجهیزات حفاری ،گیرکردن لولهها ،شکستگیها و
هرزروی گل) که منجر به تأخیر در فعالیت حفار ی )(NPT

رخ خواهد داد .عالوه بر این ،این عوامل بسیار گران هستند و
بهراحتی میتوانند اگر بهطور مکرر اتفاق بیفتد منجر به
افزایش هزینه شود .دانشمندان بسیاری از جمله اصالن نژاد
تحقیق بر روی کربناتها [ ،]5یا بررسی پایداری چاه بر روی
ماسهسنگها [ ،]6همچنین در سالهای اخیر پایداری دیوار
چاه بر روی شیلها صورت پذیرفته است [ .]7در سازندهای
تبخیری تلفات بیش از حد گل بهطور متناوب رخ میدهد و

میشود.
یکی از روشهای تحلیل پایداری چاهها استفاده از نگارههای
چاههای نفتی میباشد .نگارههای مربوط به چاههای نفتی
تفسیر/پردازش میشوند تا خواص پتروفیزیکی ،مکانیکی ،و
ژئومکانیکی درجا را تخمین بزنند که برای شناسایی الیههای
زیرسطحی ضروری است .انواع مختلفی از نگارهها وجود دارد
که هر یک اطالعات متمایز در مورد ویژگیهای زیرسطحی

همینطور در الیههای آهکی نازک الیه به دلیل شکستگی و
گسترش درز و شکاف هرز روی گل رخ میدهد .این آهکهای
نازک الیه بهصورت میان الیههای در سازندهای تبخیری
مسئلهدار گچساران و سازندهای مخزنی قرار گرفته است .فشار
منفذی در سازندهای غیرمخزنی پرفشار جهت تحلیل پایداری
چاه بیش از حد غیرطبیعی و نزدیک به ( 1.1psi/ftیا بیشتر)

ارائه میدهد .نگارههای مانند اشعه گاما ) ،(GRمقاومت،
چگالی و نگارههای مربوط به نوترون بهعنوان نگارههای معمول
چاه (قابل دسترس) در نظر گرفته میشوند که در اکثر چاهها
اجرا میشوند .نگارههای دیگر چاه مانند طیفسنجی رزونانس
مغناطیسی هسته ) ،(NMRپراکندگی د یالکتریک،
طیفسنجی عنصری و گاهی الگهای صوتی تنها در تعداد

1
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)Non-productive -time (NPT

Lost Circulation
Fishing
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محدودی از چاهها اجرا میشوند .نگارههای مربوط بهکندی
موج صوتی حاوی اطالعات ژئومکانیکی/ژئوفیزیکی حیاتی

پشتیبان غیرخطی طبقهبندی کردهاند [ .]19بسیاری از
مدلهای دیگر مبتنی بر نگارههای پتروفیزیک سنگ با توجه

برای تعیین مشخصات زیرسطحی در اطراف چاه هستند .اغلب
الگهای صوتی برای تکمیل فرایند مطالعات لرزهای یا

به خصوصیات غیرمتعارف و متعارف مخزنها برای پیشبینی
مناسب الگها ارائه شده است .بهطورکلی پیشبینی همه این

تعیین/پیشبینی خواص ژئومکانیکی مورد نیاز است.
هنگامیکه الگهای صوتی در یک چاه یا دریک فاصله زمانی
وجود ندارند ،یک روش معمول سنتز آنها بر اساس چاههای

نگارهها مبتنی بر فاصله به فاصله واحدهای ژئومکانیکی/واحد
سنگی و نیاز به زمان کافی ،تخصص انسانی و کالیبراسیون
آنها دارد.

مجاور آنها است که دارای نگارههای صوتی هستند .این
بهعنوان سنتز الگ صوتی یا تولید الگ شبهصوتی نامیده
میشود [.]9
در سالهای اخیر استفاده از الگهای چاهنگاری جهت
شناسایی الیههای زمینشناسی با استفاده از روشهای

در این مطالعه ،یک رویکرد جدید برای پیشبینی دقیقتر
الگهای صوتی برشی با استفاده از طیف وسیعی از
الگوریتم های شباهت ،مبتنی بر یادگیری ماشین ( ،)MLجهت
پیشبینی دادههای ازدسترفته پیشنهاد شده است .استفاده
از الگوهای تشابه چاههای مختلف با خواص ژئوفیزیکی،

یادگیری ماشین تحقیقات قابلتوجهی را به خود دیده است
[ .]10،11تکنیک های محاسباتی معاصر در تخمین
پارامترهای ناشناخته مانند رخسارهها کامالً سودمند هستند
[ ،]10،12گسل و شکستگیها [ ،]13الگهای مربوط به
پتروفیزیک با استفاده از مدلهای فیزیک سنگ [،]14

زمینشناسی ،سنگشناسی و ژئومکانیکی مشابه جهت تهیه
یک مدل دقیق که در تصمیمگیری حائز اهمیت است
ارائهشده است .در مرحله بعد واحدهای ژئومکانیکی بهوسیله
الگوریتمهای بدون نظارت یادگیری ماشین تعیین شد .سپس
تنشهای برجا و دیواره چاه با روابط پوراالستیک به دست آمد

همینطور میتوان با دسترسی به الگهای تصویری  4و
اطالعات آزمایشگاهی از هر سازند با استفاده از ترکیب
الگوریتمهای نظارتشده و بدون نظارت در شناسایی و
پیشبینی رخساره های مختلف بکار گرفته شود [.]15
محمدعلی و همکاران با استفاده از این الگوریتمها برای

و وضعیت رژیم تنش در میدان مورد مطالعه که یکی از
میدانهای واقع در جنوب ایران میباشد مشخص گردید .در
ادامه تحقیق ،با استفاده از معیار مور -کلمب و موگی  -کلمب
وزن بهینه گل جهت پایداری چاه تعیین شد.

 .2روش تحقیق

عمقهایی که الگهای صوتی برشی وجود ندارند ارائه دادهاند
[ .]16تیاگو و همکاران با بررسی روشهای Classification
در یادگیری ماشین بهترین روش جهت شناخت الیههای
سنگشناسی را روش جنگل تصادفی  5پیشنهاد دادهاند [ .]17
پیشبینی سرعت موج برشی با استفاده از الگهای
پتروفیزیکی با استفاده یادگیری عمیق به دلیل توانایی باال در
پیشبینی سرعت موج برشی انجام گرفته است [.]18

الگهای زمان موج فشاری ( ) DTCOو زمان موج برشی
( )DTSMدر همه چاههای حفرشده در یک میدان به دلیل
محدودیتهای مالی یا عملیاتی به دست نمیآیند .در چنین
شرایطی تکنیکهای یادگیری ماشین را میتوان برای
پیشبینی نگارههای صوتی  DTCOو  DTSMبرای تخمین
پارامترهای ژئومکانیکی ،ارزیابی تنشهای برجا و تعیین پنجره
وزن بهینه گل استفاده کرد .هدف اولیه این تحقیق تحلیل
داده های مبتنی بر داده های پتروفیزیکی ،توسعه مدلهای
مبتنی بر داده با پردازش الگهای معمولی (دستیابی آسان)
از چاههای دارای داده الگ صوتی و استفاده از مدلهای مبتنی

بهطورکلی اندازهگیری دقیق سرعت موج برشی از اهمیت
باالیی برخوردار است ،زیرا آن نقش اساسی در تعیین خواص
ژئومکانیکی در تشخیص الیههای زمینشناسی ایفا میکند .
بهطورکلی  ،شباهت همبستگی بین نگارهها نقش اصلی را در
پیشبینی الگهای صوتی برشی -طولی ایفا میکند .اآلنازی
و گیتس توزیع نفوذپذیری و رخسارههای الکتریکی در مخازن
ماسهسنگی بسیار ناهمگن را با استفاده از تکنیک ماشین بردار
Image log

بر داده برای استخراج زمان موج فشارشی و موج برشی
چاههای فاقد الگ صوتی میباشد.
در این تحقیق جهت سنتز الگهای صوتی از دادههای

4

forest method

3

5Random
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چاههای که دارای تمام پارامترها مطابق جدول  1استفاده شده
است.
جدول  .1دادههای استفاده شده جهت سنتز نگارههای صوتی
چاه پیشبینی

چاه مدل

واحد

نام نگاره

بله

بله

V/V

)Neutron (NPHI

بله

بله

API

)Gamma Ray (SGR

بله

بله

API

)Gamma Ray (GR

بله

بله

Gram/cm3

)Density (RHOB

؟

بله

µs/foot

)Compressional travel time (DTCO

؟

بله

µs/foot

)Shear travel time (DTSM

مراحل این مطالعه در قالب ارزیابی یادگیری ماشین
نظارتشده شامل ورود دادهها ،بازرسی دادهها  ،تعیین
ویژگیهای رتبهبندی ،بررسی الگوریتمها ،دادههای
پردازششده  ،و فراپارامترها تنظیم شده است .در این تحقیق
مدل یادگیری ماشین بهینهشده است .برای این منظور

طیف گستردهای از مدلها جهت آزمایش توانایی مدلها برای
مدیریت تغییرات در داده ها ،تشخیص الگوها و بهینهسازی
سوگیری/واریانس انتخاب شد .از بین این روشها مدلهای
 ، KNNجنگل تصادفی و درختان اضافی بهتر عمل کردند.
مدلهای درختان طبقهبندی و رگرسیون (CART) 6ازنظر

مجموعه داده در چاههای مدلسازی آموزش داده شده و در
چاه هدف مستقر شده است .جدول  2خالصهای از مدلهای
انتخاب شده را ارائه میدهد.

محاسباتی کم هزینهتر ،شفافتر ،و فراپارامترها بهراحتی در
آنها قابل تنظیم هستند .بعد از انتخاب این مدلها برای
تنظیم فراپارامترها ،ابتدا دادهها استانداردسازی شد و
مدلهای  ، KNNجنگل تصادفی و درختان اضافی بهترین
عملکرد را نشان دادهاند  .پس از تنظیم فراپارامترها ،مدل

جدول  .2مدلهای بکار گرفته شده یادگیری ماشین در این
تحقیق
شرح

اختصار

نام مدل

Baseline

LinReg

Linear Regression

Regularization
Regularization
Baseline
Baseline
Baseline
Neural Net

Ridge
Lasso
KNN
DecTree
SVR
MLP

Ensemble
Ensemble
Ensemble
Ensemble

AB
GBM
RF
ET

Ridge Regression
Lasso Regression
KNearest Neighbors
Decision Tree
Support Vector
Multi-Layer
Perceptron
AdaBoost Regressor
Gradient Boosting
Random Forest
Extra Trees
Regressor

)Classification and regression trees (CART

درختان اضافی بهترین عملکرد را نشان دادهاند .سپس این
مدل بر روی دادههای آموزشی ( )training setsو آزمایشی
)(testing setsچاه مدل بکار گرفته شد و نتایج جهت
پیشبینی در چاههای هدف (فاقد نگارههای صوتی) بکار
گرفته شد.

 1 .2ارزیابی دادهها
ویژگیهای دادهها در برابر کندی موج فشاری متغیر
پیشبینی ) (DTCOنشان داده میشود (شکل  .)1تجزیه و
تحلیل نشان میدهد که دو متغیر هدف ،زمان موج فشاری
)(DTCOو زمان موج برشی ) (DTSMدارای ضریب همبستگی
پیرسون قوی  0/98هستند .یک نقشه حرارتی از ضرایب
همبستگی پیرسون برای دادهها در شکل  2نشان داده
میشود  .برای بازرسی اولیه ،مقایسه متغیرهای مستقل با هر
6
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دو متغیر هدف (وابسته) ضروری به نظر میرسد  .در این مقاله
پیشبینی مدل نهایی شامل هر دو متغیر ()DTCO-DTSM
هدف میباشد.

شکل  .1ویژگیها ی متغیرهای مستقل در برابر زمان موج فشارشی یا متغیر هدف ) (DTCOدر چاه مدل

شکل  . 2نقشه حرارتی از ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته یا هدف ()DTCO, DTSM
در چاه مدل

در بازرسی اولیه ،تعداد دادههای پرت آماری که دقت مدل را
نسبتاً پایین میآورند الزم است ،تحت یک فیلتر  z-scoreقرار
گیرند تا همه متغیرهایی که بیش از سه انحراف استاندارد از
میانگین دارند حذف شوند .این در حالی است دادهها در
مناطق اصلی متمرکز هستند ،شکل دادهها را حفظ میکند.

برای این منظور نیاز است با استفاده از تابعهای احتماالتی
گوناگون شامل :تابع جرم احتمال مشترک (7 ) PMF؛ تابع
چگالی احتمال (8 ) PDF؛ و نمودارهای پراکندگی  9در مقابل
متغیر هدف ( )DTSM, DTCOاین دادههای پرت مشخص
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9 Scatter

)Probability mass function (PMF
)Probability density function (PDF

plot
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میگردند .شکل  3تابع چگالی احتمال متغیرهای مستقل و
وابسته در چاه مدل نشان داده میشود.

شکل  . 3تابع چگالی احتمال متغیرهای مستقل و وابسته در چاه مدل

 2.2عملکرد الگوریتمها بر روی دادههای استاندارد

 Whiskerدر شکل  4نشان دادهشده است .همانطور که
مشخص است عملکرد الگوریتم  – kنزدیکترین همسایه،

شش مدل برای آزمایش اولیه انتخاب شده است که شامل
رگرسیون خطی  ،10رگرسیون ستیغی  ،11رگرسیون السو -k ،12

درخت تصمیم و رگرسیون بردار پشتیبان بعد از
استانداردسازی بهتر از بقیه عملکرده است.

شده

نزدیکترین همسایگی ،13درخت تصمیم 14و رگرسیون بردار
پشتیبان 15هستند .همه این روشها در فرآیند مدلسازی
انتخاب نمیشوند .درخت تصمیم نشاندهنده عملکرد جنگل
تصادفی و درختان اضافی هستند ،درحالیکه رگرسیون بعد از
نرمالسازی نشانهای از افزایش عملکرد را نشان میدهد .نتایج
با اجرای هر مدل بر روی همان مجموعه داده با اعتبارسنجی
متقاطع  k- foldsبرابر با  10اجرا شده است .نمودارهای Box
 and whiskerبرای نشان دادن نتایج ده الگوریتم اجراشده
است .

نشان دادهشده
مدلهایی مانند  - kنزدیک ترین همسایه و رگرسیون بردار
پشتیبان هنگام کار بر روی یک مجموعه داده استاندارد ،بهبود
قابلتوجهی در مدل دارند .این شامل تبدیل همه بردارهای
ویژگیها است تا میانگین آنها در مرکز صفر و انحراف

بهطور پیشفرض  kنزدیکترین همسایه از کتابخانه
 (sklearn) Learnاز منطق رأیگیری با پنج همسایه نزدیک

استاندارد آن در  1قرار گیرد .نتایج عملکرد پایه مدل در
مجموعه دادههای استانداردشده بهوسیله نمودار & Box

استفاده میکند و وزن های همسایه یکنواخت هستند .سه
الگوریتم مختلف برای انتخاب در دسترس هستند که

10

13 K-nearest

11

14

شکل  .4عملکرد پایه الگوریتم یادگیری ماشین
 3.2تنظیم فراپارامترها در روش KNN
Scikit

neighbors
Decision tree
15Support vector regression

linear regression
Ridge regression
12 Lasso regression
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عبارتنداز الگوریتمهای درختی شامل  kd tree ،ball treeو
 .]20[ bruteشکل  5نشان میدهد که چگونه مقدار مربع R

 Regressionو  Extra Tree Regressionبرای ساخت مدل
ترکیبی انتخاب شدهاند  .جنگل تصادفی و درختان اضافی بر

با مقادیر متغیر همسایه از یک تا بیستویک تغییر میکند.
مقدار افزایش  Kبه عنوان اعداد فرد بکار گرفته میشود تا از

اساس عملکرد ماهرانه مدل و درخت تصمیم از مراحل قبلی
انتخاب میشوند  .الگوریتم گرادیان تقویتی ( Gradient

ایجاد تساوی در طول فرآیند رأیگیری

 )Boostingبرای مقایسه و ارزیابی مدلها انتخابشده است.
شکل  6نشان میدهد که مدلهای مختلف بدون تنظیم
فراپارامترها چگونه عمل میکنند .آنها با استفاده از 10

جلوگیری شود.

تقسیم از اعتبار سنجی متقاطع  k - foldsتولید شدهاند .هر
ویژگی متغیر مستقل برای داشتن میانگین صفر و انحراف
استاندارد ،یک به یک استانداردشده است.

شکل  .5عملکرد  KNNبا تنظیم مقدار  Kکه حالت بهینه 3
میباشد.

در شکل  5مشخص است که مقدار  Kمساوی  3بهترین
تناسب را ارائه میدهد (Sklearn) Scikit Learn .بهوسیله
تابع  Grid Search CVبرای انتخاب بهترین فراپارامترها
استفادهشده است [ ]20که درخت توپ را برای الگوریتم و
فاصله را برای وزنها انتخاب میشوند .الگوریتم درخت توپ
و  KD Treeالگوریتمهای درختی هستند که برای تقسیم
فضایی نقاط داده و تخصیص آنها به مناطق خاص استفاده
میشوند .بهعبارتدیگر ،آنها برای ساختار دادهها در یک
فضای چندبعدی استفاده میشوند .برای بهینهسازی
فراپارامترهای  ،KNNالگوریتم مساوی درخت توپ K ،تعداد
همسایگان مساوی  3و وزنها مساوی فاصلهها میباشند.
درنتیجه  ،مقدار مجذور  Rبه  0/9428افزایش یافته است.
 4.2ارزیابی مدلهای ترکیبی
چهار مجموعه مدل شامل:
Boosting Regression

شکل  .6عملکرد چهار مدل ترکیبی یادگیری ماشین برای
ساخت بهترین مدل
 5 .2تنظیم فراپارامتر در الگوریتمهای منتخب

فراپارامترها با بیشترین تأثیر بر روی مدلهای مبتنی بر
درخت ،تعداد درختان تولیدشده است .با افزایش تعداد
درختان ،عملکرد مدل نیز افزایش مییابد  .این همچنین به
قدرت محاسباتی بیشتری برای در پردازش مدلهای درختان
اضافی نیاز دارد .تعداد درختان از پنج تا  300متغیر بود .زمان
محاسبه برای بررسی اینکه آیا مدل ارزیابی دقت برای سرعت
ضروری است یا خیر ،ردیابی شد .نتایج حاصل از تنظیم
هایپرپارامتر بر روی جنگل تصادفی در شکل  7و درختان
اضافی در شکل  8نشان داده می شود.

16
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شکل  .7تنظیم فرا پارامترها بر روی مدل جنگل تصادفی که در این تحقیق عدد  100انتخاب شد.

.

شکل  .8تنظیم فرا پارامترها بر روی مدل درختان اضافی که در این تحقیق عدد  100انتخاب شد.

بهطورکلی عملکرد مدل با افزایش درختان بهبود مییابد،
درحالیکه زمان محاسبه روند صعودی خطی را حفظ میکند.

 6.2آموزش و استقرار نهایی
مدل درختان اضافی در تمام مشاهدات از مجموعه داده
استاندارد آموزش داده شده است  .اعتبار سنجی متقاطعk-
 Fold Cross-Validationبا  10تقسیمبندی انجام شد که

در این تحقیق  100درخت انتخاب شده است .زیرا تعادل
خوبی بین دقت و کارایی مدل برای ساخت مدل در سراسر
مدل ایجاد میکنند .با  100درخت در مدل درختان اضافی

منجر به مقدار مجذور  Rمساوی  0/95و ریشه میانگین مربعات
خطای  1 /8تعیین شده است .برای تجسم عملکرد مدل ،یک
تقسیم آموزشی/آزمایشی ( )20 /80انتخاب شد .شکل 9
پیشبینیهای مدل را برای مدلسازی آموزشی برای DTCO
و  DTSMنشان میدهد .شکل  10جهت تست مدل آموزشی

مقدار مجذور  Rمتوسط  ، 0/9487در مدل جنگل تصادفی
مقدار مجذور  Rمتوسط  0/94و در مدل  KNNمقدار مجذور
 Rمتوسط  0 /9424از مرحله قبل بهدستآمده است .مدل
درختان اضافی تا حدی بهتر از مدل جنگل تصادفی و مدل
 KNNعملکرده است .با پایه خوبی از ارزیابی مدلها و تنظیم
فراپارامترهای فوق ،مدل درختان اضافی را میتوان در کل
مجموعه داده در چاههای مدل با دادههای آموزشی و آزمایشی

با هشتاد درصد داده با بیست درصد باقیمانده تحت عنوان
داده آزمایشی انجام گرفته است .همانطور که مشخص است
مقدار مجذور  Rهم برای مدل آزمایشی و آموزشی به هم
نزدیک میباشد  .بنابراین مسئله بیش برازش یا کم برازش رخ
نداده است .البته علت نزدیکی مقدار مجذور  Rبرای هر دو

انجام داد و سپس در چاههای هدف جهت پیشبینی
متغیرهای وابسته ( )DTCO, DTSMبکار گرفت.
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داده آموزشی و آزمایشی استفاده از روشهای جدیدتر اعتبار
سنجی متقاطع ( ) k-Foldبکار گرفته شده است .اگر مجموعه

در شکل  11مشاهده کرد .نتایج این پیشبینی نیز با
پارامترهای واقعی مدل مقایسه شده است که مقدار مجذور R

دادههای آموزشی را بهطور تصادفی به  kزیرنمونه یا الیه
) (Foldبا حجم یکسان تفکیک کنیم ،میتوان در هر مرحله از

در حدود  0/92است .خاطرنشان میشود با نزدیک بودن چاه
مدل به چاه هدف و همینطور تعداد بیشتر نگارههای چاههای

فرایند ، CVتعداد  k-1از این الیهها را بهعنوان مجموعه داده
آموزشی و یکی را بهعنوان مجموعه داده اعتبارسنجی در نظر
گرفت .در این روش خود دادههای آموزشی در مدل به 10

نفتی /متغیرهای مستقل جهت پیشبینی ،مقدار  Rافزایش
مییابد ،همینطور استفاده یکی از الگهای صوتی بهعنوان
متغیر مستقل جهت پیشبینی الگ دیگر مقدار  Rبه یک

قسمت تبدیلشده است و در هر بار پردازش داده به ترتیب
قسمتی از داده نق ش اعتبار سنجی مدل را ایفا میکند .البته
خاطرنشان میشود ،میتوان در اعتبار سنجی دادههای
آموزشی از روش اعتبارسنجی مونت کارلو (Monte Calro
) Cross Validationاستفاده کرد .اما ایرادی که این روش با

نزدیک میگردد .البته با توجه به تصادفی بودن انتخاب چاه
هدف ،نزدیک نبودن با چاه مدل و کم بودن متغیرهای مستقل
یا نگارهها در مدل پیشبینی مقدار مجذور  Rبه همین ترتیب
کم میگردد.
در مجموع  10مدل یادگیری ماشین بر روی توانایی آنها

توجه به انتخاب تصادفی داده ها دارد ،نسبت حجم دادههای
آموزشی و اعتبارسنجی به تعداد تکرارها وابسته نخواهد بود و
برخالف روش  k-Foldمیتوان با هر تعداد ،فرآیند  CVرا انجام
داد .ولی در عوض به دلیل انتخاب تصادفی زیرنمونهها ،ممکن
است بعضی از مشاهدات هرگز در بخش اعتبارسنجی به کار

جهت پیشبینی زمان موج فشاری و زمان موج برشی مورد
بررسی قرار گرفت KNN .با مجموعه داده استانداردشده از بین
مدلهای پایه بهترین مدل را ارائه داده است .همچنین از بین
مدلهای گروه ترکیبی ،جنگل تصادفی و درختان اضافی
بهترین عملکرد را نشان داده است  .برای هر سه مدل،KNN

گرفته نشده و بعضی دیگر بیش از یکبار در محاسبات برآورد
خطای مدل به کار روند .از شکل  9و  10مشخص است که
مدل درختان اضافی در پیشبینی مقادیر  DTCOو  DTSMاز
ستونهای ویژگی ورودی بهخوبی کار میکند .بعدازاین مرحله
دادههای چاه هدف وارد مدل شده و نتایج پیشبینیهای

 Random forestو  Extra Treesبا تغییرات بر روی
فراپارامترها ،مدل بهبود یافت که منجر به مقادیر مربع  Rبه
ترتیب  0/94 ،0/9428و  0/95شد  .مدل درختان اضافی
درنهایت انتخاب شد ،در کل مجموعه دادهها در چاه مدل
آموزش داده شد و برای پیشبینی مقادیر چاه هدف به کار

متغیر وابسته استخراج میشوند .این پیشبینیها را میتوان

گرفته شد.

شکل  .9انتخاب مدل درختان اضافی بهعنوان بهترین حالت پیشبینی الگهای صوتی بر روی دادههای آموزشی ،همانطور که
قابلانتظار است مدل بر روی دادههای آموزشی خوب عمل کرده است.

9
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شکل  .10انتخاب مدل درختان اضافی بهعنوان بهترین حالت پیشبینی الگهای صوتی بر روی دادههای آزمایشی ،با توجه به باال

بودن مقدار  Rمدل ،برروی دادههای آموزشی و آزمایشی مدل در حالت تعادل میباشد .بنابراین ،حالت بیش برازش ()Over fitting
و کم برازش ( )Under fittingاتفاق نیفتاده است

شکل  .11مقایسه پیشبینی نگارههای کندی موج برشی بهوسیله الگوریتم درختان اضافی با نگاره واقعی چاه هدف

10
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 .3تخمین پارامترهای ژئومکانیکی سنگ،
توزیع تنش و ارزیابی پایداری چاهها
تعیین خواص مکانیکی سنگها از قبیل االستیک ،مقاومت
برشی ،مقاومت فشاری تکمحوره و فشار منفذی در بسیاری
از مسائل مرتبط با مخازن هیدروکربنی از قبیل شکست
هیدرولیکی 17تخمین میزان ذخیره  ،مشکالت فرونشست،18
ارزیابی ماسه دهی  19چاههای نفتی ضروری [ .]22 ،23تخمین
خصوصیات مکانیکی سازندهای زیرسطحی عموماً میتواند از
طریق اطالعات حاصل از مغزههای حفاری و یا استفاده از
دادههای چاهنگاری انجام شود .تعیین خواص مکانیکی
سازندها از طریق نمونههای مغزه پرهزینه بوده و به دلیل تعداد
کم ،قابلیت تعمیم به سرتاسر الیه مخزن را دارا نمیباشد .این
در حالی است که تعیین این پارامترها از طریق اندازهگیری
نگارههای چاه بهوسیله پیوسته بودن دادهها سریعتر بوده و از
قابلیت تعمیم بیشتری برخورداراست [ .]24،25به همین
دلیل ،عموماً از این نگارهها جهت تعیین پارامترهای
ژئومکانیکی و تحلیل مسائل مربوط به پایداری دیواره چاهها،
تعیین مقدار و جهت تنش توزیعشده و روی دیواره چاهها
استفاده میشود  .در این بخش از تحقیق با استفاده از روابط،
پارامترهای ژئومکانیکی در مسائل مربوط به پایداری چاهها
تعیین گردید .سپس با استفاده از روابط موجود تنشهای برجا
میدان و دیواره چاه تعیین گردید و درنهایت با استفاده از
معیارهای مکانیک سنگ وزن بهینه گل حفاری تعیین شد.

 1.3مراحل ساخت مدل ژئومکانیکی )(MEM
این فرآیند شامل تخمین مدول های االستیک سنگ ،خواص
مقاومتی ،همچنین فشار منفذی ،و تنشهای برجا میباشد.
برای چنین تشکیالت غیر مخزنی مسئلهدار دارای
سنگشناسی پیچیده (شامل انیدریت ،گچ ،مارن و
سنگآهک) ،الیههای مخزنی پرفشار ،و آهکهای نازک الیه
دارای درز و شکاف با فشار غیرطبیعی به دلیل قرارگیری در
سازندهای غیر مخزنی مسئلهدار ضروری است .بنابراین ،یافتن
این معادالت با بهترین تطابق با دادههای اصلی ،مشاهدات
میدانی ،و آزمایشگاهی در بخشهای فرعی زیر مورد بررسی
قرار گرفت .برای ساخت چنین مدلی از دادههای ورودی واقعی
Hydraulic fracturing
Subsidence problems

چاه هدف در نمودار شکل  12ا ستفاده شده است .در این چاه
جهت حفظ بیشتر دادهها و شناخت بیشتر میان الیهها یا
الیههای پنهان از نرمال سازی صدکهای داده استفاده نشده
است .در این نمودار هیستوگرام از عمق  3100تا 3900
دادهها نشان داده میشود که تمام سازند بنگستان را شامل
میشود ،همانطور که مشخص است مقدار گاما کم میباشد
و افزایش زمان موجهای صوتی بیشتر به علت تخلخل شکافی،
حفرهای و غالبی میباشد  .ارتباط این دادهها بهوسیله نقشه
حرارتی از ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل
و متغیرهای هدف در شکل  13نشان داده میشود .ارتباط
پارامترهای ژئومکانیکی بهوسیله نقشه حرارتی ضرایب
همبستگی پیرسون ،جهت تعیین زونهای ژئومکانیکی از
چهار روش یادگیری ماشین بدون نظارت شامل مدل -k
میانگین ( ،)K-Means Clusteringالگوریتم خوشهبندی
سلسله مراتبی ( ،)HACالگوریتم خوشهبندی DBSCAN
مبتنی بر غلظت ،و مدل آمیخته گوسی ( Gaussian Mixture
 )Modellingجهت تعیین واحدهای ژئومکانیکی مخزنی
پرفشار ،آهکهای نازکالیه و غیرمخزنی مسئلهدار استفاده
شد .از بین روشهای مورد مطالعه روش  GMMبهجای اینکه
بر اساس فاصله باشد ،مبتنی بر توزیع است و از مرزهای
خوشه/تصمیم بیضی استفاده میکند .بنابراین منجر به
طبقهبندی نرمتری میشود .همانطور که در این ماتریس
مشخص است روش  GMMبا تخلخل و کندی موجهای صوتی
ارتباط مثبت و با چگالی که قابل انتظار است ارتباط منفی
برقرار کرده است .بنابراین واحدهای ژئومکانیکی با دقت باال
انتخاب گردیده [ .]26بعد از این مرحله که واحدهای
ژئومکانیکی و دادههای پتروفیزیکی /ژئومکانیکی بهدستآمده
جهت شناخت بهتر متغیر ویژگیها بهصورت نگاره عمقی در
شکل  14نشان داده میشود .در این شکل دادههای ورودی
جهت ساخت مدل ژئومکانیک ) (MEMهمانطور که مشخص
است در محدوده مخزن ایالم و سروک خط ) (NCTانحراف
دارد و زمان موج طولی و برشی افزایش یافته است .این
محدوده نشانه مخزن /فشار بیش از حد ( Over pore
) pressureمیباشد .یکی از روشهای شناسایی زونهای
مخزنی مقایسه زونها با درجه اشباع آب است که در این
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زونها معلوم گردید درجه اشباع آب کم شده است .درنتیجه
درجه اشباع هیدروکربن افزایش یافته است .علت این امر به

سازند مخزنی آسماری با میان الیههای آهک نازک الیه قرار
دارد که در نمودار کالیپر مشکالت ریزش دیواره این سازند

دلیل افزایش اندازه و بازشدگی درزهها و شکافها میباشد ،
درنتیجه باعث افزایش تخلخل شده است .با توجه به افزایش

دیده میشود .در تقسیمبندی دیگری بهوسیله میانگینگیری
نگاره چگالی ،به بیست واحد طبقه شده است که واحد 18

اندازه حفرات در این زون ،نیروی ارشمیدسی در مقابل نیروی
مویین افرایش میابد درنتیجه باعث راندن آب و جایگزینی
نفت بجای آب میگردد .همچنین از عمق  2200تا  2470نیز

بهعنوان زون نفتخیز سروک شناخته میشود.

شکل  .12نمودار هیستوگرام مربوط به دادههای حاصل از چاه هدف  ،جهت شناخت بیشتر این دادهها از عمق  3100الی 3900
مربوط به سازند بنگستان جدا شده است.

شکل  .13ارتباط پارامترهای ژئومکانیکی بهوسیله نقشه حرارتی ضرایب همبستگی پیرسون ،جهت تعیین زونهای ژئومکانیکی از
چهار روش یادگیری ماشین بدون نظارت شامل مدل  -kمیانگین ( ،)K-Means Clusteringالگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی
(  ،)HACالگوریتم خوشهبند ی  DBSCANمبتنی بر غلظت ،و مدل آمیخته گوسی )(Gaussian Mixture Modelling
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شکل  .14دادههای ورودی جهت ساخت مدل ژئومکانیک ) (MEMهمانطور که مشخص است در محدوده مخزن ایالم و سروک
خط ) (NCTانحراف دارد و زمان موج طولی و برشی افزایش یافته است .این محدوده نشانه مخزن /فشار بیش از حد

( Over pore

) pressureمیباشد.

 2 .3تعیین مدول االستیسته سنگ و مقاومت
فشاری سنگ
مدول دینامیک یانگ ( ،) Edمدول برشی ) 𝑛𝑦𝑑𝐺( ،مدول المه
(𝑛𝑦𝑑 𝜆)  ،و مدول بالک) 𝑛𝑦𝑑𝑘( با استفاده از روابط  1تا 4
تخمین زده شده است [  :]27که در آن ) 𝑟𝑔 (𝑏𝜌 چگالی
𝑐𝑚3

ظاهری است؛ )𝑠𝜇( 𝑝𝑡∆ کندی موج فشاری است؛
𝑡𝑓

)𝑠𝜇 (𝑠𝑡∆
𝑡𝑓

کندی موج برشی است؛
() 1

) 𝜌𝑏 (3∆𝑡𝑠2 − 4∆𝑡𝑝2
) ∆𝑡𝑠2 (∆𝑡𝑠2 − ∆𝑡𝑝2

صوتی /التراسونیک) .کرنش و دامنههای تنش مشخص ساخته
شده اس ت [ .]28،29درحالیکه مدولهای استاتیک
نشاندهنده رفتار در باند فرکانس بسیار پایین )(0.01 1/sیا
دامنههای پایینتر و بزرگتراست [ .]29در این مقاله برای
تطبیق بهتر مدول استاتیکی با نتایج آزمایشگاهی اصلی ،مدول
یانگ دینامیکی ( )Edبا استفاده از معادله  5به مدول استاتیک
) (Esتبدیل شد [.]30
() 5

× 𝐸𝑑 (𝑝𝑠𝑖) = 1.34 × 1010

() 2

𝐺𝑑𝑦𝑛 = 𝜌𝑉𝑆2

() 3

𝜆 𝑑𝑦𝑛 = 𝜌𝑉𝑆2 − 2𝜌𝑉𝑆2

() 4

4
𝑘𝑑𝑦𝑛 = 𝜌𝑉𝑃2 − 𝜌𝑉𝑆2
3

𝐸𝑠 (𝐺𝑃𝑎) = 0.414𝐸𝑑 − 1.059

این مدول با تستهای آزمایشگاهی بر روی نمونه بهدستآمده
از سازند متناسب است  .در مرحله بعد نسبت پواسون با
استفاده از کندی موج برشی و فشاری مطابق فرمول  6زیر به
دست آمد [:]27
2

()6

مقادیر مدولهای استاتیک با پویا متفاوت است  .زیرا
اندازهگیریهای دینامیکی در یک بانک فرکانسی (لرزهای/

13

(∆𝑡𝑠 ⁄∆𝑡𝑝 ) − 2
2

⌋2 ⌊(∆𝑡𝑠 ⁄∆𝑡𝑝 ) − 1

= 𝑑𝑣
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با فرض یک محیط االستیک ،ضرایب تغییر شکل برشی غیر
االستیک در نظر گرفته نمیشوند [ .]31بنابراین ،نسبت
(.)Vs = Vd

پواسون پویا و استاتیک برابر هستند
همبستگیهای مختلف مقاومت فشاری تکمحوری )(UCS
شامل :بردفورد برای انواع سنگها [ ]32؛ زوبک برای نمونه
سنگهای مخازن آهکی  -دولومیتی []23؛ و چانگ بروی
مخازن آهک  -دولومیت خاورمیانه دارای شکستگیهای
بریکوت انجام گرفته است [ ]33که هر چهار رابطه  7تا  10با
مقایسه مقاومت فشاری تکمحوری آزمایشگاهی میدان ارتباط
خوبی دارند.
()7

𝑆𝐸𝑈𝐶𝑆(𝑀𝑃a) = 2.28 + 4.1089

()8

𝑈𝐶𝑆(𝑀𝑃𝑎) = 13.8𝐸𝑆0.51

()9

𝑆𝐸𝑈𝐶𝑆(𝑀𝑃𝑎) = 135.9𝑒 −4.8

()10

∅𝑈𝐶𝑆 (𝑀𝑃𝑎) = 143.8𝑒 −6.98

در این مطالعه مقاومت کششی سنگ یکدهم مقاومت فشاری
در نظر گرفته شده است .در مرحله بعد زاویه اصطکاک داخلی
جهت تعیین فشار شکست برشی /وزن گل معادل مورد نیاز
است که از رابطه همبستگی  (Plumb, 1994) 11استفاده
شده است [.]34
()11

) 𝑒𝑙𝑎φ = 26.5 − 37.4( 1 − NPHI − 𝑉𝑠ℎ
+62.1 (1 − NPHI − 𝑉𝑠ℎ𝑎𝑙𝑒 )2

در این رابطه  φزاویه اصطکاک داخلی NPHI ،مقدار تخلخل
خواندهشده از نمودار نوترون و  Vshaleحجم شیل بهدستآمده
از نمودار پرتو گاما میباشند .ازآنجاییکه زاویه اصطکاک
داخلی سنگ میزان ارتباط و همبستگی بین دانهها در سنگ
را نشان میدهد .با زیادشدن شیل در نمودار ،مقدار زاویه
اصطکاک داخلی سنگ کمتر شده و با کمشدن مقدار شیل،
زاویه اصطکاک داخلی سنگ نیز افزایش مییابد.
درصورتیکه  NPHIدر دسترس نباشد ،میتواند آن را با
استفاده از همبستگی با  UCSو با در نظر گرفتن لیتولوژی به
دست آورد [ .]33با توجه به اینکه تخلخل نوترونی موجود
است برای محاسبه حجم شیل از فرمول  12محاسبه گردیده
است [.]35

)Repeat formation tester (RFT

𝑛𝑖𝑚𝑅𝐺 𝐺𝑅 −
𝑛𝑖𝑚𝑅𝐺 𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 −

() 12

= 𝑒𝑙𝑎𝑉𝑠ℎ

بر اساس برآورد برای سازند بنگستان ،آسماری و گچساران،
در این کار ،زاویه  φاز  21تا  43درجه متغیر است و متوسط
آن برای سازند گچساران  23درجه است  .حد متوسط برای
سازندهای مخزنی ایالم و سروک (بنگستان)  40درجه
میباشد .این مقدار جهت تعیین محدوده مدول سنگ و
مقاومت استفاده شده است.

 3.3اندازهگیری فشار منفذی
اندازهگیری فشار منفذی معموالً با استفاده تست تکرار
سازند  ،20آزمایش دینامیک ماژوالر  ،21آنالیزهای تست چاه ،و
استفاده از سنسورهای اندازه گیری فشار در حین حفاری انجام
میپذیرد اما ازآنجاییکه فشار منفذی سازند مخزنی پرفشار و
غیر مخزنی مسئلهدار (گچساران) بیشازحد غیرعادی است و
نفوذپذیری آن به علت میان الیههای آهک نازک الیه دارای
شکستگی ،بسیار زیاد است .در فواصل زمانی کم (با درصد
انیدریت باال ،گچ یا نمک) اندازهگیر ی مستقیم عمالً انجام
نشد .جهت تعیین فشار منفذی با استفاده از اندازه گیریهای
مستقیم در طی پدیده فوران گل در زونهای تبخیری انجام
گرفته است [ . ]8در این تحقیق اندازهگیری فشار منفذی در
واحدهای مخزنی سروک با استفاده از تست تکرار سازند
) (RFTبهدستآمده است .درنتیجه با این تست نگاره فشار
منفذی در زونهای مخزنی کالیبره گردیده است .بهطورکلی،
برخی از همبستگی فشار منفذی شامل توان حفاری ،دادههای
لرزهای [ ، ]36ثبت صوتی با استفاده از روش ایتون یا باورز یا
ثبت مقاومتی جهت تعیین فشار منفذی تا به حال ارائه شده
است [.]37،38
ایتون رابطه تجربی را برای پیشبینی گرادیان فشار منفذی از
طریق زمان عبور موج فشاری ارائه داد .بعد از کالیبره کردن
روش ایتون با دادههای تست تکرار سازند در چاههای مختلف
ضریب  nبین ) (0 . 5 ≤ n ≤ 1.5تعیین شده است .این مقدار
حد واسط برای عمقهای مختلف مخزن و با مقایسه تستهای
تعیین فشار منفذی ،عدد مناسب انتخاب شده است .که در
رابطه  13زیر ارائه شده است.

20

)Modular dynamics testing (MDT

14

21
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)(13

0.5≤n≤1.5

𝑡∆

) 𝑛𝑡∆ ( ) 𝑔𝑛𝑃 𝑃𝑝𝑔 = 𝑂𝐵𝐺 − (𝑂𝐵𝐺 −
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شکل  15پارامترهای ژئومکانیکی با استفاده از روابط کالیبره
با دادهها تعیین شده است.

در رابطه باال  tnزمان عبور موج یا کند شدگی در فشار نرمال،
 tزمان عبور موج بهدستآمده از نگار صوتی چاه میباشد .در

شکل  . 15تعیین پارامترهای ژئومکانیکی با استفاده از روابط متناسب با دادههای تستهای آزمایشگاهی نشان داده میشود.

 .4تنشهای برجا
در روابط کلی جهت تعیین مقدار تنشها معموالً یکی از
تنشها بهصورت قائم و دو تنش دیگر بهصورت افقی میباشد.

نحوه تعیین تنشهای برجا وجزئیات بیشتر در مورد تنشهای
برجا روشهای مختلف ارائه شده است [.]22،23

15
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 1.4تعیین تنشهای عمودی ،افقی حداکثر و

درصورتیکه دادههای حاصل از این آزمایشات محدود باشند،
جهت تعیین پیوسته این تنش از روابط تجربی استفاده

برای تعیین تنش روباره مقدار چگالی مورد نیاز است .ابزار
چاهنگاری برای تعیین چگالی سازند ،از ابزار اشعه گاما فعال

میگردد بریکلز و وان ایکلن [ ]40برای تخمین تنش افقی
حداقل رابطه تجربی بر مبنای اطالعات شکست هیدرولیکی

حداقل

برخوردار است و با استفاده از اثر پراکندگی کامپتون  22چگالی
سازند را تعیین میکنند که در اکثر موارد با چگالی توده سنگ
برابر است .چگالی برای تعیین خواص مکانیکی سنگها از دو
جانب مفید است .اول آنکه چگالی جهت تعیین مدلهای
االستیکی دینامیکی مورد استفاده قرار میگیرد .دوم آنکه

که بر اساس اطالعات چندین منطقه مختلف بهدستآمده با
استفاده از روابط  15تا  16ارائه دادهاند.
𝑚 𝜎ℎ = 0.0053𝐷 1.145 + 0.46(𝑃𝑓 − 𝑃𝑓𝑛 ) 𝐷 < 3500

()15
> 𝐷 ) 𝑛𝑓𝑃 𝜎ℎ = 0.0264𝐷 − 31.7 + 0.46(𝑃𝑓 −

چگالی بهدستآمده تخمین مناسبی از تنش قائم برای نواحی
که از نظر تکتونیکی کمتر فعال بودند در اختیار میگذارد .در
این نواحی تنش قائم بهعنوان یک تنش اصلی مطرح میشود
و برابر با تنش روباره خواهد بود .اما ازآنجاکه نگار چگالی هر
چاه تنها بری چند صد متر در دسترس است ،برای تعیین
تنش قائم الزم است تا چگالی برای اعماق مدنظر برونیابی
شود .با در نظر گرفتن این شرایط ،مقدار تنش روباره یا تنش
عمودی (𝑣𝜎( توسط انتگرالگیری چگالی سنگها از سطح تا

)( 16

در روابط باال D ،عمق برحسب متر Pf ،فشار منفذی،

و σh

مقدار تنش افقی حداقل برحسب مگاپاسکال هستند.
ازآنجاییکه سنگهای رسوبی متخلخل و حاوی سیال
میباشند  ،فشار منفذی در عمق  Hبرابر وزن ستون سیال
باالیی در همان عمق خواهد بود .بنابراین ،فشار منفذی نرمال
) (Ppnاز طریق رابطه  17زیر تعیین میگردد.
() 17

عمق موردنظر از رابطه  14زیر به دست میآید [.]23
)(14

𝑚 3500

𝐻

𝑧𝑔 ̅𝜌 ≅ 𝑧𝑑𝑔)𝑧( 𝑓𝜌 𝑃𝑃𝑛 = ∫0

چگالی سیال منفذی برای آبشور در بازه
متغیر میباشد  .بنابراین گرادیان فشار منفذی با هر کیلومتر
عمق تقریباً  10 MPaتغییر خواهد کرد .در بیشتر موارد ،فشار
منفذی از مقدار نرمال ) (ppnمنحرف میشود که به آن فشار
منفذی غیر نرمال  26گفته میشود  .بریکلز و وان ایکلن به این
نکته اشاره کردند که رابطه باال با درجه اعتماد نسبتاً مناسبی
در نواحی با خصوصیات زمینشناسی مختلف به کار گرفته
1.03-1.07g/cm3

𝑍

𝑧𝑔 ̅𝜌 ≅ 𝑧𝑑𝑔)𝑧(𝜌 𝜎𝑣 = ∫0

در رابطه باال )𝑧(𝜌 چگالی سنگ در عمق  Zو ̅𝜌 چگالی متوسط
الیههای سنگی میباشد  .بنابراین ،انداز تنش قائم (𝑣𝜎( در واقع
برابر است با انتگرال چگالی سنگ از سطح تا عمق مورد نظر
میباشد .از آنجا که نگار چگالی از سطح تا عمق مدنظر در
دسترس نمیباشد با استفاده از برونیابی نگار دانسیته یا از
طریق نگارههای دیگر میتوان مقدار چگالی را تعیین کرد.
چگالی ظاهری برای بخشهای این مخزن توسط الگهای
مربوط به چاه ارزیابی شده است .بااینحال برای بخشهایی

شود .این روابط برای مناطقی که عمق نفوذ آب کم و یا صفر
باشد کاربرد دارد .تمامی این روابط تجربی ارائه شده برای
تعیین تنش حداقل افقی تخمین خاصی را ارائه میکنند که
باید از طریق دادههای آزمایشات برجا بررسی و کالیبره گردند.
در یک حوضه تکتونیکی فعال ،روش عملی برای تخمین تنش

که چگالی ندارند  ،برای تخمین فشار روباره میتوان از سرعت
لرزهای  vpاستفاده کرد [ .]39برای گرادیان فشار روباره در
خاورمیانه  1.13-1.15psi/ftبهدستآمده است .
حداقل تنش افقی از طریق دادههای لیک آف تست ،شکست
هیدرولیکی ،23مینی فراکچر  24و دادههای هرز روی گل  25برای
نقاط خاصی از چاه و بهصورت گسسته به دست میآید.

افقی حداقل ) (σhو تنش افقی حداکثر ) (σHبا توجه به شرایط
تنش زمینساختی از روابط پوراالستیک معموالً برای تخمین
تنشهای افقی استفاده میشود [ .]41بنابراین در این پژوهش

22 Compton

25 Mud

loss

scattering
Hydraulic Fracturing
24 Mini- Fracture Test

26 Abnormal

23
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با توجه به قرارگیری مخزن در جنوب ایران از روابط  18تا 19
پوراالستیک جهت تعیین تنشهای افقی استفاده شده است.

آورد .خاطرنشان میشود روش دیگری جهت همبستگی بین
تنش افقی حداقل و تنش افقی حداکثر ارائه شده است .در

= 𝜎ℎ

این روش با استفاده از مدول برشی عمودی و افقی در
سازندهای ناهمسانگرد بهدستآمده است [ .]44،45درنهایت،

(𝜎𝑣 − 𝛼𝑃𝑃 ) + 𝛼𝑃𝑃 + 𝑆𝑡𝑒𝑐𝑡ℎ

() 18
)(19

𝐻𝑡𝑐𝑒𝑡𝑆 (𝜎𝑣 − 𝛼𝑃𝑃 ) + 𝛼𝑃𝑃 +

𝑣
𝑣1−
𝑣
𝑣1−

= 𝐻𝜎

در اینجا 𝑣 𝑃𝑃 ،𝛼،𝜎𝑣 ،و 𝑆𝑡𝑒𝑐𝑡ℎبه ترتیب نسبت پواسون ،تنش
روباره؛ ضریب بایوت و تنش زمین ساختی میباشد .ضریب
بایوت از طریق آزمونها ی آزمایشگاهی تعیین و مقدار آن از
صفر (برای سنگهای سخت با تخلخل صفر) تا یک (برای
سنگهای متخلخل در حوضههای رسوبی کمعمق) تغییر
میکند .معموالً در مطالعات ژئومکانیکی مخازن نفت و گاز ،به
دلیل سخت بودن اجرای آزمونها  ،از انجام آنها صرفنظر
میشود  .در این تحقیق ،با توجه به اینکه این میدان هم دارای
مخزن ماسهسنگی و هم آهک – دولومیتی متخلخل میباشد ،
این نسبت در محدوده  0.7 ≤ 𝛼 ≤ 1در نظر گرفته شد
ضریب بایوت به توجه به جنس آهکی مخزن بنگستان  0 /7در
نظر گرفته شد .در این چاه در شرایط تکتونیکی فعال ،تغییرات
تنش افقی حداقل با استفاده از مطابقت با دادههای اندازهگیری
شده واقعی (معموالً داده های آزمایش نشت) انجام میپذیرد.
این روش کرنش اصالح شده نامیده میشود [ .]41جایگزینی
معادالت معادل برای تنشهای زمین ساختی در معادالت 20
تا  21شامل ضرایب کرنش تکتونیکی در جهت حداقل تنش
افقی 𝜀𝑥 ،و در جهت تنش افقی حداکثر  𝜀𝑦 ،میباشد [.]41
𝐸𝜐

𝐸

𝑣

𝐸𝜐

𝐸

𝑣

)𝑆ℎ = 1−𝑣 (𝑆𝑉 − 𝛼𝑃𝑃 ) + 𝛼𝑃𝑃 + 1−𝜐2 𝜀𝑥 + 1−𝜐2 𝜀𝑦 (20
)𝑆𝐻 = 1−𝑣 (𝑆𝑉 − 𝛼𝑃𝑃 ) + 𝛼𝑃𝑃 + 1−𝜐2 𝜀𝑦 + 1−𝜐2 𝜀𝑥 (21

در رابطه باال  aضریب بایوت v ،نسبت پواسون pp ،فشار
منفذی 𝜀𝑥 ،𝜀𝑦 ،کرنش در جهت تنش افقی حداکثر و حداقل
میباشند .که از رابطه  22تا  23محاسبه میگردد [  .]42این

پس کالیبره کردن نتایج مدول سنگ ،مقاومت ،فشار منفذی
و محدوده تنشهای برجا در محدوده سازندهای آسماری،
ایالم و سروک نشان داده میشود .با مقایسه بزرگای از تنشها
مشخص است رژیم تنش در محدوده سازندهای گچساران و
آسماری رژیم تنش نرمال تا امتدادلغز  𝜎𝑣 > 𝜎𝐻 > 𝜎ℎتا
 𝜎𝐻 > 𝜎𝑣 > 𝜎ℎو در محدوده سازند ایالم و سروک
معکوس𝑣𝜎 >  𝜎𝐻 > 𝜎ℎمیباشد .قابلذکر است با بررسی
الگهای تصویری و شکستگیهای برشی در این چاه جهت
تنش حداقل در امتداد زاگرس و با آزیموت  320میباشد .در
شکل  16تغییرات تنشهای برجا میدان ،تنشهای اصلی و
فرعی دیواره چاه و آزمایش تست یکپارچگی سازند
) (Formation integrity testکه این تست معموالً  5تا  10مگا
پاسکال قبل از نقطه ) (LOTبه خاطر عدم شکست دیواره چاه
متوقف میشود .همانطور که مشاهده میشود تنش افقی
حداقل ) (Leak of testدقیقاً کمی جلوتر از این نقطه قرار
گرفته است .بنابراین نتایج کامالً درست میباشد.
)(22

]× [ (1⁄1 − 𝑣) − 1

( (23

])𝑣 × [1 − (𝑣 2⁄1 −

𝑣× 𝑉𝜎
𝑠𝐸
𝑣× 𝑉𝜎
𝑠𝐸

= 𝑥𝜀
= 𝑦𝜀

الزم به ذکر است ،تنشهای محلی در چاههای مایل از روابط
 24تا  29زیر به دست میآید این روابط در تعیین تنشهای
دیواره چاه در این میدان بکار گرفته شد که به خاطر تقریباً
عمودی بودن این چاه تنشهای فرعی تقریباً صفر میباشد.
)𝜎𝑥 = (𝜎𝐻 𝑐𝑜𝑠 2𝛼 + 𝜎ℎ 𝑠𝑖𝑛2 𝛼)𝑐𝑜𝑠 2 𝜑 + 𝜎𝑣 𝑠𝑖𝑛2 𝜑 (24

رابطه یک پیشبینی اولیه جهت تعیین این پارامترها را
میدهد  .برای اطمینان کامل باید با وزن بهینه گل حفاری

)(25

)𝛼 𝜎𝑦 = (𝜎𝐻 𝑠𝑖𝑛2 𝛼 + 𝜎ℎ 𝑐𝑜𝑠 2

)𝜎𝑧 = (𝜎𝐻 𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 + 𝜎ℎ 𝑠𝑖𝑛2 𝛼)𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝜎𝑣 𝑐𝑜𝑠 2 𝜑 (26

اجرا شده در مخزن کالیبره گردد .با استفاده از آزمون لیک
آف  -تست ) ،(LOTنتایج تست مینی  -فرکچر تست یا نتایج
فشار گل جایی که باعث ) (Mud lossشده است .میتوان
مقادیر تنش افقی حداقل ) (σhرا کالیبره کرد [  .]43در این
تحقیق با استفاده از لیک آف تست و ) (Mud Lossتنش افقی
-

)(27
)(28
)(29

حداقل کالیبره گردیده است .میتوان کرنشهای تکتونیکی را
با انطباق با تنش افقی حداقل که کالیبره گردیده به دست

17

1

𝜑𝑛𝑖𝑠 𝛼𝜏𝑦𝑧 = 2 (𝜎ℎ − 𝜎𝐻 )𝑠𝑖𝑛2
1

𝜑𝜏𝑥𝑧 = 2 (𝜎𝐻𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 + 𝜎ℎ 𝑠𝑖𝑛2 𝛼 − 𝜎𝑣 )𝑠𝑖𝑛2
1

𝜑𝑠𝑜𝑐 𝛼𝜏𝑥𝑦 = 2 (𝜎ℎ − 𝜎𝐻 )𝑠𝑖𝑛2
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شکل  .16در این شکل محدوده تنشهای برجا در محدوده سازندهای گچساران ،آسماری ،ایالم و سروک نشان داده میشود .با
مقایسه بزرگای از تنشها مشخص است رژیم تنش در محدوده سازندهای گچساران و آسماری رژیم تنش نرمال تا امتداد لغز
 𝜎𝑣 > 𝜎𝐻 > 𝜎ℎتا > 𝜎𝑣 > 𝜎ℎ

𝐻𝜎 و در محدوده سازند ایالم و سروک معکوس 𝑣𝜎 >

 𝜎𝐻 > 𝜎ℎمیباشد .نتایج تست یکپارچگی سازند

) (FITاین نتایج را ثابت میکند.

میباشد [.]48

 2.4تنشهای ناشی از حفاری
یکی از پرکاربردترین معادالت ارائهشده برای تعیین تنش در
دیواره و اطراف چاه معادالت کرچ میباشد [ .]46این مجموعه

1

) − (𝜎𝐻 − 𝜎ℎ ) (1 +
2

𝑟2

∆𝑃𝑅 2

)(30

معادالت برای سازندهای ضخیم ،همگن و ایزوتروپیک،
االستیک (که میتوان فرض کرد سازند کمتر از نیمی از
مقاومت فشاری خود است( شامل یک چاه استوانهای است که
در معرض تنشهای اصلی حداقل و حداکثر قرار دارد [.]41
که در چاههای قائم𝑣𝜎 بهعنوان تنش قائم ،تنشهای مؤثر در
فاصله  Rدر دستگاه مختصات استوانها ی بهوسیله نلسون
 2005بر اساس معادالت کرچ  30 27تا  33بهصورت زیر
Kirsch

𝑅2

1

𝜎𝜃𝜃 = 2 (𝜎𝐻 − 𝜎ℎ ) (1 +
𝑟2

1

𝑅4

3 𝑟4 ) cos 2𝜃 −

𝑅2

1

𝜎𝑟𝑟 = 2 (𝜎𝐻 − 𝜎ℎ ) (1 − 𝑟2 ) + 2 (𝜎𝐻 − 𝜎ℎ ) (1 −
∆𝑃𝑅 2

)(31

27

18

𝑟2
𝑅4

𝑅2

𝑅4

𝑅4

4 𝑟2 + 3 𝑟4 ) cos 2𝜃 +
1

)(32

𝜃𝜎𝑟𝜃 = 2 (𝜎𝐻 + 𝜎ℎ ) (1 + 4 𝑟2 − 3 𝑟4 ) sin 2

)(33

) 𝑃𝑃𝛼( 𝜎𝑧𝑧 = 𝜎𝜈 − 2𝜈(𝜎𝐻 − 𝜎ℎ ) cos 2𝜃 −

نشریه ژئومکانیک نفت؛ دوره 5؛ شماره 4؛ زمستان 1401

تخمین پارامترهای ژئومکانیکی ،تجزیه و تحلیل ...

در روابط باال 𝜃𝑟𝜏 تنش برشی شعاعی ،نسبت پواسون،
ضریب بایوت P ،اختالف فشار گل و فشار منفذی θ ،زاویه

𝛼

یا موازی 𝐻𝜎 (جاییکه بیشترین احتمال شکست کششی در
دیواره چاه رخ میدهد) برابر با روابط  37تا  39خواهد بود:

آزیموت با𝐻𝜎 و Rشعاع چاه میباشد  .بنابراین ،سه تنش اصلی
القایی در دیواره چاه بهصورت زیر میباشند :تنش مؤثر ()σrr
عمود بر چاه عمل میکند ؛ تنش محوری مؤثر ( )σzzموازی با
محور چاه عمل میکند .تنش مماسی مؤثر ) (σθθعمود بر
صفحه  σrrو  σzzعمل میکند  .معادالت کرچ عموماً برای
محدوده دیواره چاه سادهسازی میشوند تا بیانگر تغییرات در
دیواره باشند .ازآنجاکه چاههای نفتی تحت فشار باالی گل
حفاری میباشند و کیک گل در دیواره چاه تشکیل میشود،
فرض نفوذناپذی ری برای سنگ مخزن معتبر به نظر میرسد.
در این شرایط ،بزرگی مقدار تنشهای مؤثر دیواره بستگی به
بزرگی تنشهای برجای مؤثر ( 𝑣𝜎  ،)𝜎𝐻 , 𝜎ℎ ,شعاع چاه ( ،)R
فاصله از مرکز چاه ( )rو فشار منفذی ( )PPدارد .در شکل 17
تنش مماسی در مقطع چاه برای زاویه  θنشان داده میشود
که در میدان مورد مطالعه تنش حداقل با توجه به
شکستگیهای برشی/بریکوت در امتداد زاگرس میباشد.

)(37

𝑛𝑖𝑚
𝜃𝜃𝜎
) 𝑃𝑃𝛼( = 3𝜎h − 𝜎𝐻 − 𝑃𝑊 −

)( 38

) 𝑃𝑃𝛼( 𝜎𝑟𝑟 = 𝑃𝑊 −

)(39

) 𝑃𝑃𝛼( 𝜎𝑧𝑧 = 𝜎v − 2𝜈(𝜎𝐻 − 𝜎ℎ ) −

محاسبه تنش مماسی حداکثر در دیواره چاه در θ=90,270یا
عمود بر ( 𝜎ℎجاییکه بیشترین احتمال شکست برشی ( Break

 )outدر دیواره چاه رخ میدهد ) و همینطور تفاضل این دو
تنش برابر با روابط  40تا  43خواهد بود:
)( 40

𝑥𝑎𝑚
𝜃𝜃𝜎
) 𝑃𝑃𝛼( = 3𝜎H − 𝜎ℎ − 𝑃𝑊 −

)(41

) 𝑃𝑃𝛼( 𝜎𝑟𝑟 = 𝑃𝑊 −

() 42

) 𝑃𝑃𝛼( 𝜎𝑧𝑧 = 𝜎v + 2𝜈(𝜎𝐻 − 𝜎ℎ ) −

)( 43

𝑥𝑎𝑚
𝑛𝑖𝑚
𝜃𝜃𝜎
𝜃𝜃𝜎 −
) 𝜎 = 4(𝜎𝐻 −

معادله باال تغییرات سینوسی تنش مماسی در دیواره چاه را
نشان میدهد  .براساس رابطه کرچ ،تمرکز تنش با فاصله از
دیواره چاه تغییر میکند .تنش مماسی ) 𝜃𝜃𝜎( در راستای
تنش افقی حداقل دارای باالترین مقدار خود است که این با
افزایش فاصله از دیواره چاه کاهش مییابد  ،این تنش در
راستای تنش افقی حداکثر روی دیواره چاه  R=rدارای

شکل  .17مقطع و موقعیت تنشهای اطراف چاه در میدان
مورد مطالعه جهت تنش حداقل با توجه به شکستگیهای
) (Break outدر امتداد زاگرس میباشد.

اگر تنش در دیواره چاه بررسی شوند ( ) R=rمعادالت کرچ
) (Kirschدر روابط  34تا  36بهصورت روابط زیر ساده
میشوند.
𝜎𝜃𝜃 = (𝜎𝐻 − 𝜎ℎ ) − 2(𝜎𝐻 − 𝜎ℎ ) × cos 2𝜃 − 𝑃𝑊 −
) 𝑃𝑃𝛼(
)(34

کمترین مقدار است .در شرایطی که فشار گل حفاری از تنش
مماسی حداقل بیشتر باشد ،احتمال ایجاد شکستگی کششی
در دیواره وجود دارد .درحالیکه اگر فشار گل کمتر از تنش
مماسی حداکثر باشد شکستگی برشی در دیواره اتفاق خواهد
افتاد .تنشها در جهت حداقل تنش افقی (که برای تعیین
شکست برشی بالقوه) و همچنین ترتیب تنشهای القاشده در
جهت حداکثر تنش افقی (که در تعیین فشار بالقوه شکست
کششی در نظر گرفته میشود).

 .5معیارهای شکست

)(35

) 𝑃𝑃𝛼( 𝜎𝑟𝑟 = 𝑃𝑊 −

حفظ پایداری چاه طی حفاری و بهرهبرداری یکی از مهمترین

)(36

) 𝑃𝑃𝛼( 𝜎𝑧𝑧 = 𝑆𝜎𝑉 − 2𝜈(𝜎𝐻 − 𝜎ℎ ) cos 2𝜃 −

مسائلی است که همواره مورد توجه بوده است .طی حفاری دو
مشکل اساسی که منجر به ناپایداری چاه میشوند .خردشدگی

در این روابط ،تأثیر پارامترهای سنگ لحاظ نشده است و
محیط االستیک در نظر گرفته شده است روابط کرچ میتواند
برای محاسبه تنش مماسی حداقل در دیواره چاه در θ=180,0

و شکستگی دیواره چاه میباشند منجر به گیرکردن رشته
لولههای حفاری ،هرز رفتن گل و مسدود شدن چاه شوند.

19
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مشکالت مربوط به پایداری در خالل حفاری با انتخاب صحیح
وزن گل حفاری از بین خواهد رفت .بنابراین وزن بهینه گلی
که بتوان شرایط پایداری چاه را فراهم سازد ،بسیار مهم و حائز
اهمیت خواهد بود .این مشکل میتواند از طریق انتخاب معیار
شکست مناسب که شرایط تنشهای بهدستآمده را بهخوبی
مدلسازی کند برطرف میگردد  .در ادامه دو معیار شکست
که عموماً در مسائل مربوط به پایداری چاه استفاده میشوند ،
مورد بحث خواهند گرفت.

1.5

)(48

𝜑 𝜎𝑡 = 2𝐶 cos 𝜑 ⁄1 + sin
𝐶𝜎
))2(tan(𝜋 ⁄4 + 𝜑⁄2

𝑟𝐶 = 𝜎𝐶 (1 − sin 𝜑)⁄2 cos 𝜑 O

)(49

 2.5وزن بهینه گل بر اساس معیار موهر-کلمب
بهطورکلی تنشهای اطراف دیواره چاه عبارتاند از تنشهای
مماسی ( 𝜃𝜃𝜎) ،تنش شعاعی (𝑟𝑟𝜎) ،و تنش محوری ( 𝑧𝑧𝜎) که
این تنشها با تغییر فشار گل ( )PWکنترل میشود .اما این در

معیار شکست موهر-کلمب 28

معیار زیادی برای شکست سنگ ارائه شدهاند که معیار موهر-
کلمب یکی از سادهترین و پرکاربردترین آنها است .این معیار
مدلی ساده اما مؤثر برای تعیین مقاومت برشی سنگ ارائه
میدهد  .بر طبق معیار موهر -کلمب ،پارامترهای مانند تنش
قائم ،چسبندگی ،و زاویه اصطکاک داخلی در مقاومت برشی
سنگ مؤثر هستند .بر این اساس این معیار ،گسیختگی در
یک صفحه وقتی اتفاق میافتد که رابطه میان تنش برشی و
قائم بهصورت رابطه  44میباشد.
)(44

() 47

𝜑 𝜎𝐶 = 2𝐶 cos 𝜑⁄1 − sin

τ = C + σn tan φ

در رابطه باال ،تنش نرمال بر صفحه شکست اعمال میشود C ،

مورد تنش محوری درست نمیباشد .بنابراین هرگونه تغییری
در فشار گل فقط روی تنش مماسی و شعاعی تأثیرگذار خواهد
بود .بهطورکلی دو نوع ناپایداری عموماً در دیواره چاه رخ
میدهد :حالت اول 𝜃𝜃𝜎 < 𝑟𝑟𝜎 که مرتبط با شکستگیهای
برشی است .که این شکستگیها برشی با افزایش بیش اندازه
تنش مماسی در دیواره چاه رخ میدهد ؛ حالت دوم <
𝑟𝑟𝜎 که مرتبط با شکستگیهای کششی است .در اثر افزایش
بیش از حد تنش شعاعی در دیواره چاه شکستگیهای کششی
𝜃𝜃𝜎

رخ میدهد  .با افزایش فشار هیدرو استاتیک گل حفاری )،(Pw
تنش شعاعی )𝑟𝑟𝜎( افزایش مییابد و مقدار تنش مماسی
) 𝜃𝜃𝜎( به سمت مقاومت کششی سنگ کاهش پیدا میکند.
مقادیر تنش مماسی و شعاعی و محوری در دیواره چاه
بهصورت روابط  50تا  54محاسبه میگردد  .بنابراین حد باالی

چسبندگی مواد ،و 𝜑 زاویه اصطکاک داخلی است .این معیار با
نادیده گرفتن تنش 𝜎2فرض میکند که تنش میانی تأثیری بر
شکست سنگ ندارد .در آزمایش سه محوره𝜎1 ≥ 𝜎2 = 𝜎3
شکل خطی شده این معیار بهصورت تابعی از تنشهای اصلی
و بهصورت معادله  45زیر بیان میشود.

فشار گل ) (PW.Fدر ارتباط با شکستگیهای کششی بوده که
باید کمتر از مقدار تنش مماسی محاسبه گردد .با توجه به
شرایط بیانشده سه حالت زیر برای تنشهای اصلی

𝜎1 = 𝜎𝐶 + 𝑞𝜎3

) 𝑧𝑧𝜎 (𝜎𝜃𝜃 , 𝜎𝑟𝑟 ,وجود دارد که حد باالی فشار گل را تعیین
میکنند :حالت اول 𝑧𝑧𝜎 > 𝜃𝜃𝜎 > 𝑟𝑟𝜎 ؛ حالت دوم > 𝑟𝑟𝜎

)(45

𝜃𝜃𝜎 > 𝑧𝑧𝜎 ؛ حالت سوم 𝜃𝜃𝜎 > 𝑟𝑟𝜎 > 𝑧𝑧𝜎 ؛ در راستایی
شکست𝜎3،

در اینجا  𝜎1تنش اصلی حداکثر مؤثر در لحظه
تنش اصلی حداقل مؤثر در لحظه شکست و 𝐶𝜎 مقاومت
فشاری تکمحوره یا ) (UCSمیباشد .پارامتر 𝑞 ،مقاومت
فشاری تکمحوره ) 𝐶𝜎( ،مقاومت کششی ) 𝑡𝜎( ،و مقاومت
چسبندگی ) (Cنیز از رابطههای  46تا  49بدست میآید:

 θ=0یا  θ=πمقدار تنش مماسی حداقل است و شکست در
جهت 𝐻𝜎 گسترش مییابد و متناسب با آن سه تنش اصلی در
دیواره چاه بصورت زیر خواهند بود [( ]49جدول .)3

)𝑞 = 1 + 𝑠𝑖𝑛𝜑 ⁄1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑂𝑟 𝑡𝑎𝑛2 (𝜋⁄4 + 𝜑 ⁄2) (46

)Mohr – Coulomb (MC

28

20

() 50

𝑛𝑖𝑚
𝜃𝜃𝜎
) 𝑃𝑃𝛼( = D − 𝑃𝑊 −

() 51

) 𝑃𝑃𝛼( 𝜎𝑟𝑟 = 𝑃𝑊 −

() 52

) 𝑃𝑃𝛼( 𝜎𝑧𝑧 = E −
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() 53

𝐻𝜎 𝐷 = 3𝜎ℎ −

)(56

) 𝑃𝑃𝛼( 𝜎𝑟𝑟 = 𝑃𝑊 −

() 54

) 𝐸 = 𝜎𝜈 − 2𝜈(𝜎𝐻 − 𝜎ℎ

)(57

) 𝑃𝑃𝛼( 𝜎𝑧𝑧 = B −

با توجه به روابط باال چنانچه فشار گل بیش از حد مجاز باشد
) 𝐹 ،(𝑃𝑤 ≥ 𝑃𝑊.شکستگیها کششی در جاه رخ میدهد.

()58

𝐴 = 3𝜎𝐻 − 𝜎ℎ

()59

) 𝐵 = 𝜎𝜈 + 2𝜈(𝜎𝐻 − 𝜎ℎ

وقتیکه مقدار  PWکم شود ،مقدار 𝜃𝜃𝜎 به سمت مقاومت
فشاری حداکثر افزایش مییابد  .بنابراین حد پایین فشار مجاز

جدول  .3تعیین حد باال ی فشار گل ) 𝑭 (𝑷𝒘,با استفاده از
معیار موهر -کلمب

گل( 𝐵 )𝑃𝑊.در ارتباط با شکستگی برشی دیواره چاه میباشد.
مانند حالت قبل بهطور خالصه سه حالت وجود دارد که باید
برای تعیین حد پایین فشار گل دارد.حالت اول≥ 𝜃𝜃𝜎 ≥ 𝜎𝑧z
𝑟𝑟𝜎  ،حالت دوم 𝑟𝑟𝜎 ≥ 𝑧𝑧𝜎 ≥ 𝜃𝜃𝜎  ،حالت سوم
𝑧𝑧𝜎 ≥ 𝑟𝑟𝜎 ؛ در این حالت برای ایجاد شکستگی برشی که در

≥ 𝜃𝜃𝜎

راستای  𝜃 = ± 𝜋⁄2ایجاد خواهد شد ،مقادیر تنش مماسی
و شعاعی و محوری در دیواره چاه بهصورت  55تا  59محاسبه
میگردد.
() 55

𝑥𝑎𝑚
𝜃𝜃𝜎
) 𝑃𝑃𝛼( = 𝐴 − 𝑃𝑊 −

𝑭𝑷𝒘 ≥ 𝑷𝒘,

𝟑𝝈 ≥ 𝟐𝝈 ≥ 𝟏𝝈

Modes

𝐸𝑞 𝑃𝑃𝑤,𝐹1 = 𝐶 +

𝑧𝑧𝜎 ≥ 𝜃𝜃𝜎 ≥ 𝑟𝑟𝜎

1

= 𝑃𝑤,𝐹2

𝜃𝜃𝜎 ≥ 𝑧𝑧𝜎 ≥ 𝑟𝑟𝜎

2

𝜃𝜃𝜎 ≥ 𝑟𝑟𝜎 ≥ 𝑧𝑧𝜎

3

𝐷𝑞 𝐶 −
𝑞1+

𝐷 𝑃𝑤,𝐹3 = (𝐶 − 𝐸 )⁄𝑞 +

با جایگزینی معادالت باال در معیار موهر -کلمب ،حد پایین
فشار گل در سه حالت ذکرشده در جدول  4به دست میآید.

جدول  .4تعیین حد پایین فشار گل ( 𝑩 (𝑷𝒘,با استفاده از معیار موهر -کلمب []49

𝑩≤ 𝑷𝒘,

𝟑𝝈 ≥ 𝟐𝝈 ≥ 𝟏𝝈

Modes

= 𝑃𝑤 ,𝐵1

𝑟𝑟𝜎 ≥ 𝜃𝜃𝜎 ≥ 𝜎𝑧z

1

𝑃𝑤,𝐵2

𝑟𝑟𝜎 ≥ 𝑧𝑧𝜎 ≥ 𝜃𝜃𝜎

2

𝑧𝑧𝜎 ≥ 𝑟𝑟𝜎 ≥ 𝜃𝜃𝜎

3

𝐶𝐵−
𝑞
𝐶𝐴−
=
𝑞1 +

𝒘𝑷

𝐵𝑞 𝑃𝑤,𝐵3 = 𝐴 − 𝐶 −

در جدول باال نحوه مقادیر  ،C ،B ،Aو  qاز رابطههای اشارهشده
به دست میآیند .اگر فشار گل کمتر از فشار 𝐵 𝑃𝑤,برسد
) 𝐵 (Pw≤𝑃𝑤,شکستگی برشی در دیواره رخ خواهد داد.

بنابراین لزوم استفاده از معیارهای سهبعدی که تأثیر تنش
اصلی میانی را در نظر بگیرد ضروری به نظر میرسد .یکی از
معیارهای شکست سه محوره معیار دراگر  -پراگر است که به

بنابراین ،میتوان گفت که خردشدگی دیواره با توجه به معیار
موهر -کلمب زمانی اتفاق میافتد که یکی از سه حالت فوق

دلیل ساده بودن مورد استفاده قرار میگیرد .اما تخمینهای
این معیار اغلب بیشتر از حد معقول است .بنابراین ،استفاده از

اتفاق بیفتد.

آن در پیشبینی وزن بهینه گل توصیه نمیشود .آل عجمی و
زیمرین در سال  2005معیار شکست سهبعدی را ارائه کردند
که به معیار موگی – کلمب شهرت یافته است [ .]49معیار
موگی کلمب تأثیر تنش اصلی میانی را بر روی مقاومت سنگ
در نظر میگیرد و برخالف معیار دراگر -پراگر نتایج واقعیتری
ارائه میدهد  .موگی با آزمایش سه محوره واقعی  30بر روی
سنگها نشان داد که تنش اصلی میانی در واقع روی مقاومت

 3 .5معیار موگی –

کلمب 29

معیار موهر  -کلمب که در قسمت قبل بیان شد اثر تنش
اصلی میانی را بر مقاومت سنگ نادیده میگیرد .درنتیجه
انتظار میرود محافظهکارانه عمل کند و فشار گل الزم برای
پایداری دیواره چاه را بیش از مقدار واقعی تخمین بزند.
)Mogi – Coulomb (MG

29

Polyaxial
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سنگ تأثیر داشته و شکست در راستای صفحه  𝜎2رخ میدهد.
بر این اساس موگی معیار خود را بهصورت رابطه  60بیان کرد.
)(60

) 𝜎𝑜𝑐𝑡 = 𝑓(𝜎𝑚,2

در رابطه باال که  fیک رابطه غیرخطی توان دار میباشد ،

)(62

𝜎𝑚,2 = (𝜎1 + 𝜎3 )⁄2

پارامترهای تابع شکست را بهراحتی نمیتوان به پارامترهای
مقاومت کلمب شامل  Cو 𝜑 ارتباط داد[ .]49بنابراین ،آل
عجمی و زیمرین پیشنهاد کردن که تابع  fیک تابع یکنواخت
صعودی است ،براساس معیار موگی شکست زمانی رخ میدهد
که انرژی کرنش پیچشی  31به مقدار بحرانی برسد بهطوریکه
مقدار  σm,2را بهصورت یکنواخت افزایش دهد .آنها رابطه
موگی را با اصالحاتی بهصورت رابطه  63تا  65ارائه دادند و
آن را موگی – کلمب نامیدند.
)(63

()68

) √𝐼12 + 3𝐼22 = 𝑎′ + 𝑏′ (𝐼1 − 𝜎2

()69

𝜑𝑠𝑜𝑐 𝑐𝑎′ = 2

()70

1

𝜏𝑜𝑐𝑡 = 3 √(𝜎1 − 𝜎2 )2 + (𝜎2 − 𝜎3 )2 + (𝜎3 − 𝜎1 )2

()67

𝐼2 = 𝜎1 𝜎2 + 𝜎2𝜎3 + 𝜎3 𝜎1

با استفاده از روابط  68تا  70معیار موگی –کلمب خواهیم
داشت

( )𝜎𝑚.2یک تنش اصلی موثر میانی و 𝑡𝑐𝑜𝜏 تنش برشی
اکتاهدرال بوده و برابر با روابط  61تا  62است.
)(61

()66

𝐼1 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3

′

𝜑𝑛𝑖𝑠 = 𝑏

تنشهای اصلی در دیواره چاه با توجه به معادالت کرچ تغییر
خواهد کرد .در این معادالت نشاندهنده بیشترین تمرکز تنش
در دیواره چاه میباشد  .بنابراین بهوسیله این معادالت
متغیرهای استرس اول و دوم بهصورت روابط  71تا  72به
دست خواهد آمد.
)(71

𝐸 𝐼1 = 𝐷 +

)(72

2
𝑊𝑃 𝐼2 = 𝐷𝐸 + 𝐷𝑃𝑊 −

𝜏𝑜𝑐𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝜎𝑚,2

با توجه به نتایجی که آزمایشات سه محوره بر روی سنگهای
مختلف به دست آوردند ،نشان دادند که معیار موگی -کلمب
میتواند با تغییر پارامترها به معیار موهر -کلمب تبدیل شود،

=b

بنابراین معیار خود را معیار موگی کلمب نامیدند .با توجه به
اینکه معیار موگی -کلمب تأثیر تنش میانی را در نظر گرفته

()64

𝜑 𝑐 cos

()65

𝜑 sin

2√2
3
2√2
3

=𝑎

از مقایسه این معیار با معیار موهر -کلمب میتوان نتیجه
گرفت که معیار موگی -کلمب منطبق بر معیار موهر -کلمب
است .با انطباق این دو معیار مقادیر  aو  bبرای معیار موگی
–کلمب بهصورت معادله باال به دست میآیند .معادله (باال)
گسترشی از معیار کولمب خطی است .دامنه
استرسموگیبهعنوان معیار شکست موگی -کلمب شناخته
میشود  .اثر تقویتی تنش اصلی میانی میتواند با استفاده از
قانون موگی -کلمب در نظر گرفته شود .متغیرهای تنش اول
) ،(I1و تنش دوم ) (I2بهوسیله رابطههای  66تا  67زیر به
دست میآیند.

strain energy

و یک معیار سهبعدی میباشد  ،برای تحلیل پایداری چاه
مناسب به نظر میرسد  .بنابراین ،آل عجمی و زیمرمن با
جایگذاری روابط معادالت ارائه شده در حد پایین و باالی فشار
گل در معیار معیار -کلمب در رابطه ارائه شده آن ،حد پایین
فشار گل و باال فشار گل را در سه حالت ذکر شده ،مطابق با
روابط ذکر شده در جدول  5و  6به دست میآیند .مشابه معیار
موهر -کلمب ،محدوده مجاز فشار گل برای موگی -کلمب
برابر  PW.B<PW<PW.Fاست .اگر  PWبزرگتر از  PW.Fباشد
شکست کششی و اگر  PWکمتر از  PW.Bباشد شکستگی
برشی در دیواره چاه رخ خواهد داد (جداول  5و .)6

31 Distortional
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جدول  .5تعیین حداکثر فشار (𝑭 (𝑷𝒘,از معیار موگی – کلمب

𝑭≥ 𝑷𝒘,

𝟑𝝈 ≥ 𝟐𝝈 ≥ 𝟏𝝈

𝒘𝑷

Modes

1
])𝑁𝐷 [(3𝐷 + 2𝑏′ 𝑁) + √𝐽 + 12(𝑁 2 + 𝑏′
6 − 2𝑏′ 2
1
1
2
𝜃𝜃𝜎 ≥ 𝑧𝑧𝜎 ≥ 𝑟𝑟𝜎
𝑃𝑤,𝐹2 = 𝐷 − √12[𝑎′ + 𝑏′ (𝐷 − 2𝑃0 )]2 − 3(𝐷2𝐵)2
2
6
1
3
𝜃𝜃𝜎 ≥ 𝑟𝑟𝜎 ≥ 𝑧𝑧𝜎
])𝑀𝐷 [(3𝐷 + 2𝑏′ 𝑀) + √𝐽 + 12(𝑀2 − 𝑏′
= 𝑃𝑤,𝐹3
6 − 2𝑏′ 2
2
2
𝐷 = 3𝜎ℎ − 𝜎𝐻 ,
𝐸 = 𝜎𝑣 − 2𝑣(𝜎𝐻 − 𝜎ℎ ), 𝐽 = 𝐷 2 (4𝑏′ − 3) + (𝐸 2 − 𝐷𝐸)(4𝑏′ − 12),
′
𝐸( ′
′
′
′
𝑏𝑁=𝑎 +
− 2𝑃𝑂 ), 𝑀 = 𝑁 + 𝑏 𝐷, 𝑎 = 2𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜑,
𝜑𝑛𝑖𝑠 = 𝑏
= 𝑃𝑤 ,𝐹1

𝑧𝑧𝜎 ≥ 𝜃𝜃𝜎 ≥ 𝑟𝑟𝜎

1

جدول  .6تعیین حداقل فشار ( 𝑩 (𝑷𝒘,از معیار موگی – کلمب

𝑩≤ 𝑷𝒘,

𝒘𝑷

𝟑𝝈 ≥ 𝟐𝝈 ≥ 𝟏𝝈

Modes

1
])𝐾𝐴 [(3𝐴 + 2𝑏′ 𝐾) + √𝐻 + 12(𝐾 2 + 𝑏′
6 − 2𝑏′ 2
1
1
2
𝑟𝑟𝜎 ≥ 𝑧𝑧𝜎 ≥ 𝜃𝜃𝜎
𝑃𝑤,𝐵2 = 𝐴 − √12[𝑎′ + 𝑏′ (𝐴 − 2𝑃0 )]2 − 3(𝐴 − 2𝐵)2
2
6
1
]) 𝐺𝐴 [(3𝐴 + 2𝑏′ 𝐺 ) + √𝐻 + 12(𝐺 + 𝑏′
3
𝑧𝑧𝜎 ≥ 𝑟𝑟𝜎 ≥ 𝜃𝜃𝜎
= 𝑃𝑤,𝐵3
6 − 2𝑏′ 2
2
12
𝐴 = 3𝜎𝐻 − 𝜎ℎ ,
)𝐵 = 𝜎𝑣 + 2𝑣(𝜎𝐻 − 𝜎ℎ ), 𝐻 = 𝐴2 (4𝑏′ − 3) + (𝐵2 − 𝐴𝐵)(4𝑏′ − 12
′
𝐵( ′
′
′
′
𝑏𝐾=𝑎 +
− 2𝑃𝑂 ), 𝐺 = 𝐾 + 𝑏 𝐴, 𝑎 = 2𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜑,
𝜑𝑛𝑖𝑠 = 𝑏
= 𝑃𝑤 ,𝐵1

 .6پنجره ایمن وزن گل
ساخت پنجره بهینه وزن گل بخش مهمی از برنامهریزی و
عملیات چاه است .حفاری بیشازحد متعادل ،یا حفاری
نامتعادل [ ،]50این پنجره نتیجه نهایی ) (1-Dیک مدل زمین
مکانیکی که گرادیان معادل فشار منفذی ،شکست برشی
( ،)Breakoutو شکست کششی ( )Fractureمرز پایین و باال
این پنجره را تشکیل میدهد .در مرز پایینی توسط فشار
منفذی یا مشخصات شکست برشی (هر کدام بزرگتر) .مرز
باالیی توسط نمودار ازدسترفته گل یا شکست کششی
تشکیل شده است.

 1.6گرادیان فشار شکست برشی
شکست برشی ناشی از حفاری یک شکست برشی فشاری در
دیواره چاه است که درنتیجه صفحات شکست متقاطع در
دیواره چاه رخ میدهد .و قطعات از دیواره چاه جدا میشود و
دیواره بهصورت بیضی میشود .در این مطالعه جهت وزن
بهینه گل از دو معیار مور -کلمب ،موگی -کلمب استفاده شده
است .فشاری که باعث شکست برشی میشود به حالت
شکست برشی وابسته است .که بر اساس ترتیب تنشهای

𝑟𝑟𝜎 ≥ 𝜃𝜃𝜎 ≥ 𝜎𝑧z

1

القایی/نزدیک چاه تعیین میشود [ .]51در این چاه مورد
مطالعه به ترتیب بر اساس ترتیب تنشهای القاشده در جهت
تنش افقی حداقل 𝑟𝑟𝜎 ≥ 𝑧𝑧𝜎 ≥ 𝜃𝜃𝜎 حالت این شکست
شناخته میشود بهعنوان یک حالت شکست گسترده شناخته
میشود [ .]52کمترین فشار گل برای جلوگیری از
شکستگیهای برشی با استفاده از معیار مور  -کلمب محاسبه
شد .براساس تنشهای اصلی بهدستآمده و زاویه شکست در
این معیار میتوان دایره موهر را رسم نمود .با برازش منحنی
بر دایره موهر بهدستآمده میتوان مدل و مقدار مقاومت
برشی سنگ را تعیین نمود .این روش سادهای برای تخمین
مقاومت برشی سنگ تعیین میشود  .با برازش منحنی بر دایره
موهر ،نقاط زیر سطح منحنی نقاط پایدار هستند و تحت آنها
شکست رخ نمیدهد .حال اگر نقطه محاسبهشده بر اساس
تنشهای اصلی روی منحنی بیفتد ،سنگ در شرایط بحرانی
تنش قرار میگیرد .اما اگر نقطه محاسبهشده در باالی منحنی
برازش شده قرار گیرد  ،سنگ تحت تأثیر تنش شکسته خواهد
شد .در حالت شکست برشی ،با در نظر گرفتن اینکه = 𝜃𝜎
 ،𝜎𝑧 = 𝜎2 ،𝜎1و  𝜎𝑟 = 𝜎3جایگزینی این مقادیر در معیار
شکست ارائهشده پایینترین محدودیت فشار گل بهمنظور
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جلوگیری از شکستگی ) ( PW.Bخواهد بود .در حالت شکست
کششی تنش مماسی در کمترین حد خود میباشد .طبق

()73

همین رویه ،حداقل و حداکثر مجاز فشار گل برای جلوگیری
از ایجاد برش و شکاف در اطراف دیواره چاه برای حالت

()74

≤ 𝑃𝑊 ≤ 3𝜎ℎ − 𝜎𝐻 − (𝛼𝑃𝑃 ) −

𝑇0
≤

شکستگی کششی عمودی بهوسیله روابط  73تا  74ارائه
شده است .در جدول  7شکست کششی برای حالتهای
مختلف شکست کششی نشان داده میشود [.]53،54

)3𝜎𝐻 −𝜎ℎ −𝑈𝐶𝑆+𝑎𝑃𝑃 (𝑞−1
)(𝑞+1

𝑊𝑃
)𝐷𝑉𝑇×(9.81×1000

≤

)(3𝜎𝐻 −𝜎ℎ −𝑈𝐶𝑆+𝑎𝑃𝑃 (𝑞−1))⁄(𝑞+1
)𝐷𝑉𝑇×(9.81×1000
3𝜎ℎ −𝜎𝐻 −(𝛼𝑃𝑃 )−𝑇0
)𝐷𝑉𝑇×(9.81×1000

جدول  .7شکست کششی برای حالتهای مختلف شکست در دیوار چاه نشان داده می شود []53،54
)Tensile failure pressure (PW. F

Criteria

Modes

𝑃𝑊.𝐹 ≤ 3𝜎ℎ − 𝜎𝐻 − (𝜎𝑃𝑝 ) − 𝑇0

𝜎𝜃𝜃 − 𝑇0 ≤ 0

𝑃𝑊.𝐹 ≤ 3𝜎ℎ − 𝜎𝐻 − 𝜎𝑣 + 2𝑣𝜎𝐻 − 2𝑣𝜎ℎ

𝜎𝑍𝑍 − 𝑇0 ≤ 0

Mode 1 (Vertical fracture):
) 𝜃𝜃𝜎 > 𝑧𝑧𝜎 > 𝑟𝑟𝜎(
Mode 2 (Horizontal fracture):
)𝑧𝑧𝜎 > 𝑟𝑟𝜎 > 𝜃𝜃𝜎(

با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق  ،با استفاده از
پارامترهای چاهنگار ی و از استفاده از روابط کالیبره شده

نفت در طی فرایند تول ید دو حالت متصور است یا فشار منفذی
به دلیل کاهش هیدروکربن کم میشود ( این فرایند باعث

پارامترهای ژئومکانیکی تعیین شد .سپس با استفاده از
معیارهای مکانیک سنگ و مقایسه این معیارها بهترین وزن
گل پیشنهاد گردید .همانطور که مشخص است گرادیان
پنجره وزن بهینه گل حفاری در مخزن آسماری ،ایالم و
سروک بشدت باریک میباشد ( شکل  .)18با مقایسه نتایج

تغییر شکل /فشردگی مخزن رخ میدهد درنتیجه مقاومت
سنگ و مدول های االستیسیته کاهش میباید و باعث کاهش
مقاومت برشی دیواره چاه میگردد ) یا در حالت دوم باعث
جایگزینی آب در طی فرایند تولید به علت برداشت
هیدروکربن میگردد (در این حالت نیز به دلیل افزایش فشار

گرادیان واقعی گل حفاری با گرادیان بهینه حفاری
بهدستآمده از نتایج معیارهای مور –کلمب و موگی -کلمب
معلوم گردید که پیشبینی وزن گل جهت جلوگیری از
شکست بهدرستی تعیین شده است .حتی از وزن گل واقعی
حفاری بهتر عمل کرده است چون در مخزن سروک وزن گل

منفذی مقاومت برشی دیواره کاهش مییابد) .بنابراین ،با توجه
به باریک شدن پنجره گل حفاری در این واحدها پیشنهاد
میگردد که گرادیان وزن بهینه گل به سمت گرادیان شکست
کششی حتیالمقدور متمایل باشد تا از شکستگیهای برشی
یا بریکوت جلوگیری به عمل آید (شکل .)16

حفاری واقعی مماس بر فشار منفذی میباشد در حالیکه در
وزن بهینه پیشبینی شده از انحراف آن به سمت گرایان
شکست برشی جلوگیری کرده است .بهطورکلی در چاههای
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تخمین پارامترهای ژئومکانیکی ،تجزیه و تحلیل ...

شکل  .18تعیی ن وزن بهینه گل در زونهای غیر مخزنی مسئلهدار ،آهکهای میان الیه در سازندهای تبخیری گچساران ،و
الیههای مخزنی دارای فشار باال (آسماری ،ایالم و سروک) معلوم گردید که پنجره گل بشدت باریک میباشد.
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