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پیشبینی و مدلسازی پنجرۀ ایمن وزن
گل حفاری بر اساس اطالعات چاه پیمایی در
یکی از میادین گازی جنوب ایران
مرتضی آزادپور* و نوید شادمنامن
گروه مهندسی اکتشاف نفت ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،ایران
تاريخ دريافت93/3/11 :

تاريخ پذيرش93/8/3 :

چكيده
گرادیــان فشــار شکســت و فشــار منفــذی از جملــه پارامترهــای کلیــدی در بحــث مدلهــای مکانیکــی زمیــن بــه شــمار میرونــد .اطــاع
از مقــدار ایــن فشــارهای تحتاالرضــی میتوانــد کمــک شــایانی در برنامهریــزی ایمــن ،صرفهجویــی اقتصــادی و مدلســازی کارآمــد
مخــزن داشــته باشــد .هــدف اصلــی ایــن مطالعــه ،تعییــن پنجــرۀ ایمــن گل حفــاری بــا اســتفاده از اطالعــات چــاه پیمایــی بــه منظــور
جلوگیــری از شکســت ســازند و هــرزروی گل در یکــی از میادیــن گازی جنــوب ایــران اســت .حــد بــاالی پنجــرۀ ایمــن گل حفــاری بــه
فشــار شکســت ســازند و حــد پاییــن پنجــره بــه فشــار منفــذی یــا فشــار ســازند معــروف اســت .در ایــن مطالعــه ،از رابطــۀ ایتــون()Eaton
بــه منظــور تخمیــن فشــا ر منفــذی اســتفاده شــده اســت .ســپس بــا بهرهگیــری از نســبت پواســون و فشــار منفــذی تخمیــن زدهشــده،
مقــدار فشــار شکســت محاســبه و پنجــرۀ ایمــن گل حفــاری تعییــنمیشــود .در نهایــت مــدل فشــار منفــذی و فشــار شکســت ســازند،
بــه کمــک نرمافــزار( )Petrelو بــر اســاس مدلســازی زمینآمــاری بــراي كل ميــدان تهيــه شــده اســت .اعتبــار مــدل بــه دســت آمــده
توســط اطالعــات یکــی از چاههــا کــه در مدلســازی اســتفاده نشــده بــود ،مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه حاكــي از مناســب بــودن
مــدل تخمیــن زدهشــده بــه منظــور برنامهریــزی حفــاري اســت.

كلمــات كليــدي :پنجــرۀ ایمــن گل حفــاری ،فشــار شکســت ،فشــار منفــذی ،نســبت پواســون ،مدلســازی
زمینآمــاری

مقدمه

ارزیابــی دقیــق مقادیــر فشــارهای تحتاالرضــی اســاس

برنامهریــزی در حفــاری چــاه اســت .درک درســتی از

بــاال و پاییــن پنجــرۀ ایمــن ســیال حفــاری را تشــکیل
میدهنــد ،منجــر بــه انتخــاب مناســب نقــاط تعبیــۀ
لولــۀ جــداری ،طراحــی بهینــۀ لولههــای جــداری ،تعییــن

بهتریــن مســیر حفــاری ،جلوگیــری از ناپایــداری دیــوارۀ
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مقادیــر فشــار منفــذی و فشــار شکســت ســازند کــه حــد
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چــاه ،جلوگیــری از هــرزروی ســیال حفــاری و خطــرات

ناشــی از فــوران چــاه میشــود.
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فشــار منفــذي 1بــه فشــار ســيال درون حفــرات ســنگ

اســت .ازای ـنرو چگالــی معــادل گــردش گل 8بــه صــورت

اكتشــاف و حفــاري منابــع هیدروکربنــی اســت و میتــوان

()1

گفتــه میشــود کــه از کمیتهــای مهــم در بحــث
آن را از طریــق محاســبۀ تفاضــل فشــار مؤثر(2فشــار وارده

بــر ســاختار ســنگ) از فشــار روباره(3فشــار ناشــی از وزن
الیههــا و ســیال درون آنهــا در قســمتهای باالیــی

عمــق) بــه دســت آورد .ایــن رابطــه بــه عنــوان رابطــۀ
ترزاقــی شــناخته شــده اســت .بــر اســاس اصــل ترزاقــی،
فشــار روبــاره کــه ناشــی از مجمــوع وزن ماتریکــس

ســنگ و ســیال درون حفــرات ســنگ اســت ،بــه فشــار
مؤثر(تنــش ماتریکــس) و فشــار منفــذی ســازند تقســیم

میشــود .در واقــع در هــر عمــق ،بخشــی از فشــار روبــاره
(فشــار لیتواســتاتیک) توســط فشــار منفــذی و بخــش

باقیمانــده توســط تمــاس بیــن ذرات (فشــار مؤثــر) مقابلــه

میشــود[.]1

فشــار شکســت 4بــه حــد باالیــی تحمــل ســنگهای

تشــکیلدهندۀ دیــوارۀ چــاه در مقابــل فشــار وارده بــه

آن گفتــه میشــود .فشــار وارد شــونده بــر دیــوارۀ چــاه
متشــکل از عوامــل مختلفــی از جملــه چگالــی گل ،ارتفــاع

عمــودی ســتون گل ،خردههــای حمــل شــده ،افــت
فشــار ناشــی از رانــدن و خــارج کــردن 5لولــۀ حفــاری و

ورود ســیاالت دیگــر ماننــد گاز ،هــوا ،نفــت یــا آب اســت.
ایــن فشــار بــر حســب واحــد  psiیــا  psi/ftنشــان داده

میشــود.

در شــرایط ایســتا ،6فشــار گل حفــاری بــه شــکل

هیدرواســتاتیک و ناشــی از چگالــی و ارتفــاع عمــودی
ســتون ســیال اســت .در زمــان گــردش گل حفــاری ،بــه

دلیــل اصطــکاک بیــن گل بــا اجــزای سیســتم گــردش
شــامل لولههــای ســطحی ،رشــتۀ حفــاری ،جتنازلهــا

7

و فضــای حلقــوی ،نیــاز بــه اعمــال فشــار توســط پمــپ
اســت .فشــار تولیدشــده توســط پمــپ معمــوالً معــادل
مجمــوع افــت فشــار ناشــی از اصطــکاک در هــر یــک از

بخشهــای فــوق اســت .از آنجــا کــه فشــار جبرانــی مربوط

بــه اصطــکاک فضــای حلقــوی در ارتبــاط بــا ســازندهای
اطــراف قــرار میگیــرد ،فشــار اعمالــی بــه دیــوارۀ چــاه

در حالــت گــردش گل کمــی بیشــتر از حالــت اســتاتیک

زیــر بیــان میشــود:

در رابطۀ باال ECD ،چگالی معادل گردش گل (MW ،(ppg

وزن گل حفــاری ( APL ،(ppgافــت فشــار فضــای حلقوی

9

( )psiو  TVDعمــق عمــودی( )ftاســت[ .]2الزم بــه ذکــر

اســت چگالــی گل حفــاری در طــول گــردش گل ثابــت

نمیمانــد بــه عنــوان مثــال وزن خردههــای حمــل
شــده در فضــای حلقــوی باعــث افزایــش اثــر چگالــی گل

حفــاری میشــود .از طــرف دیگــر ورود گاز یــا هــوا از
طریــق ســازند بــه درون ســیال حفــاری میتوانــد باعــث

کاهــش چگالــی گل حفــاری شــود .در طــول عملیــات

حفــاری بعــد از هــر  30فــوت حفــاری نیــاز بــه اضافــه
کــردن یــک لولــۀ حفــاری اســت .بــرای ایــن کار ،رشــتۀ
حفــاری بایســت چنــد متــر بــاال آورده شــود کــه ایــن
میتوانــد باعــث مکیــده شــدن گاز بــه زیــر مجموعــۀ

تــه چاهــی شــود .از طــرف دیگــر در ایــن زمــان رشــتۀ

حفــاری در ســطح زمیــن از هــوا پــر میشــود .زمانــی

کــه گل بــه داخــل رشــتۀ حفــاری پمــپ میشــود ،بــا گاز
یــا هــوا مخلــوط شــده و در نتیجــه چگالــی گل حفــاری

کاهــش مییابــد[.]3

فشــار وارده بــر دیــوارۀ چــاه بیشــتر در بــاز ۀ بیــن فشــار

منفــذی و فشــار شکســت قــرار داده میشــود کــه ایــن
بــازه تحــت عنــوان پنجــرۀ ایمــن گل حفــاری شــناخته
میشــود .در برخــی مــوارد فشــار اعمالــی بــه دیــوارۀ
چــاه را خــارج از ایــن بــازه انتخــاب میکننــد .مثــ ً
ا در
ســازندهای هرزپذیــر و دارای نفوذپذیــری زیــاد ،وزن گل

را زیــر فشــار منفــذی انتخــاب میکننــد تــا از خطــرات
ناشــي از هــرزروی جلوگیــری شــود .بــه طــور کلــی ،اگــر
1. Pore Pressurer
2. Effective Pressure
3. Overburden Pressure
4. Fracture Pressure
5. Surge & Swab
6. Static
7. Jet Nozzles
8. Equivalent Circulating Density
9. Annular Pressure Loss
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فشــار وارده بــر دیــوارۀ چــاه کمتــر از فشــار ســازند باشــد،

بــر اســاس نتایــج مطالعــات گذشــته بــر روی ســازندهای

درون چــاه شــارش کننــد و اگــر فشــار وارده بــر دیــوارۀ

یــا همــان آهکهــای آرژیلیتــی اســتفاده از روش ایتــون

ایــن اجــازه بــه ســیاالت ســازند داده میشــود کــه بــه

چــاه بیشــتر از فشــار ســازند باشــد ،امــکان ایجــاد درز
و شــکاف در ســنگ دیــوارۀ چــاه و در نتیجــۀ هــرزروی

ســیال حفــاری بــه درون ســازند وجــود دارد .گاهگاهــي
ديــده شــده كــه هــرزروي بــه صــورت كامــل 1صــورت

گرفتــه و باعــث از دســت داد كامــل چــاه شــده اســت.
حفــاری در هــر دو حالــت ،بــا مشــکل روبــرو میشــود کــه

بــرای عمليــات و شــركتهاي حفــاری امــری خطرنــاک

کربناتــه ،در الیههــای کربناتــه بــا میــان الیههــای شــیلی
قابــل تعمیــم اســت[ 5و  .]6همچنیــن در قســمتهایی از
الیههــای کربناتــه کــه دارای سیســتم شکســتگی باالیــی

میباشــند و از ایــن جهــت دارای تراوایــی و تخلخــل

مناســب هســتند ،چگالــی ســیال در فضــای منفــذی

ایــن الیههــا در ارتبــاط بــا فشــار تخمیــن زدهشــده در
الیههــای مجــاور قــرار میگیــرد[.]7

در واقــع روش ایتــون ،نســخۀ اصالحشــدۀ روش عمــق

اســت.

معــادل هاتمــن و جانســون اســت کــه در ســال 1965

روش کار

کــه فشــار روبــاره( )Sوابســته بــه فشــار منفــذی ( )Pو

ارائــه شــد[ .]8هــر دو روش اســتناد بــه ایــن فــرض دارنــد

بــه منظــور تعییــن حــد بــاال و پاییــن پنجــرۀ ایمــن

تنــش مؤثــر عمــودی( )σاســت کــه توســط رابطــۀ ترزاقــی

شکســت ســازند کــه بیانگــر ایــن حــدود هســتند ،تخمین

()2

ســازند ماننــد فشــردگی ،تخلخــل و حرکــت ســیال

طراحــی شکســت هیدرولیکــی مخــزن بــه منظــور

طبیعــی در یــک ناحیــۀ زمینشناســی منجــر بــه تغییــر

و تأثیرگــذار اســت .آزمایــش نشــت ســازند 2دقیقتریــن

پارامتــر قابــل اندازهگیــری کــه بــه نحــوی بتوانــد ایــن

اســت .در میادینــی کــه ایــن آزمایــش صــورت نگرفتــه،

کمــی فشــار منفــذی ســازند مــورد اســتفاده قــرار گیــرد

فشــار شکســت ســازند اســتفاده کرد .یکــی از ایــن روشها

روش ایتــون از معتبرتریــن روشهــای تعییــن مقــدار

رابطــه از پارامترهــای فشــار منفــذی ،فشــار روبــاره و

گل حفــاری میبایســت مقادیــر فشــار منفــذی و فشــار

ارائــه شــد [:]1

زده شــوند .در تخمیــن فشــار منفــذی ،از ویژگیهــای

تعییــن فشــار شکســت در تحلیــل پایــداری چــاه و

اســتفاده میشــود .هرگونــه تغییــر در فشــار منفــذی

افزایــش ضریــب ایمنــی و نــرخ تولیــد چــاه بســیار مهــم

در برخــی از ایــن ویژگیهــا میشــود .بنابرایــن ،هــر نــوع

روش در اندازهگیــری مســتقیم فشــار شکســت ســازند

تغییــرات را نشــان دهــد ،میتوانــد بــه منظــور ارزیابــی

میتــوان از روشهــای تحلیلــی و تجربــی بــرای تعییــن

[.]4

اســتفاده از رابطــۀ فشــار شکســت ایتــون اســت کــه ایــن

فشــار منفــذی اســت .ایتــون در مطالعــه خــود بــر روی
الیههــای شــیلی ،عــدم تحکیــم کافــی الیههــا را بــه

عنــوان عامــل ایجــاد فشــار غیــر نرمــال در نظــر گرفــت.
در ایــن روش ،از یــک مقــدار نمایــی مشخصشــده بــرای

P=S-σ

نســبت پواســون اســتفاده میکنــد .فشــار محاسبهشــده،
حــد باالیــی پنجــرۀ ایمــن گل محســوب میشــود بــه
طوریکــه فشــار گل حفــاری درون چــاه نبایــد از ایــن

مقــدار تجــاوز کنــد.

منطقــه ،در فرمــول تجربــی اســتفاده میشــود .مطالعــات

پــس از تعییــن فشــارهای منفــذی و شکســت ســازند کــه

فشــار منفــذی بــر اســاس دادههــای چــاه پیمایــی

کار بــا وزن گل بــه کار رفتــه در زمــان حفــاری ارزیابــی

ایتــون منجــر بــه ارايــه چهــار فرمــول جهــت پیشبینــی

بیانگــر حــدود پنجــرۀ ایمــن گل حفــاری هســتند ،نتایــج

و حفــاری ،از قبیــل نمودارهــای مقاومــت ،هدایــت

میشــود.

الکتریکــی ،زمــان ســیر مــوج ســونیک و

d-exponent

(ضریــب نمایــی مربــوط بــه حفــاری ســازند) گردیــد.

1. Completely Lost
2. Leak-off Test
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زمینشناسی میدان مورد مطالعه و پردازش دادهها

نمودارهــای پتروفیزیکــی و دادههایــی کــه در ایــن پــروژه
مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد ،مربــوط بــه یکــی از
میادیــن گازی جنــوب ایــران میباشــند .بــه طــور عمــده

بازههــای مخزنــی در ایــن میــدان شــامل ســازندهای
کنــگان و بخــش باالیــی ســازند داالن میشــوند .در
نامگــذاری عربــی ،ســازند گنــگان و داالن در مجمــوع
تحــت عنــوان ســازند خــوف شــناخته میشــوند .ســازند

خــوف بــه پنــج الیــه  K1تــا  K5تقســیم میشــود کــه
در آن ،الیههــای  K1و  K2معــادل کنــگان و الیههــای

 K3و  K4معــادل داالن باالیــی هســتند K5 .معــادل

داالن پایینــی و بخــش نــار اســت .از نظــر زمینشناســی،
الیههــای مخزنــی در ســازندهای داالن و کنــگان دارای

ســن پرمیــن باالیــی تــا تریــاس پایینــی میباشــند و از

دیــدگاه سنگشناســی شــامل ســنگ آهــک ،انیدریــت،
دولومیــت و ایلیــت هســتند.

فشــارهای ثبتشــده در منطقــه توســط آزمایــش

1

MDT

اندازهگیــری شــده اســت .در تمــام چاههــای منطقــه،
نمودارهــای معمــول چاهپیمایــی شــامل نمــودار چگالــی،

زمــان عبــور امــواج تراکمــی ،گامــا و تخلخــل ثبــت شــده

اســت .همچنیــن در تعــدادی از چاههــا ،عــاوه بــر
اطالعــات بــاال ،نمــودار زمــان عبــور امــواج برشــی نیــز

موجــود اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه عمــق مشــترک

نمودارهــای چــاه پیمایــی ثبتشــده شــامل ســطح
باالیــی  1 Kتــا ســطح باالیــی نــار اســت .در ایــن مطالعــه

از اطالعــات نمــودار چاهپیمایــی  10چــاه بــا پراکندگــی
نســبتاً زیــاد اســتفاده شــده اســت کــه از ایــن تعــداد تنهــا

 3چــاه عــاوه بــر اطالعــات چاهپیمایــی دارای اطالعــات

نتایــج فشــار  MDTو اطالعــات وزن گل حفــاری نیــز

بودهانــد.

اطالعــات حاصــل از نمودارهــای چاهپیمایــی موجــود

بــرای تعییــن فشــار منفــذی بــر اســاس روش ایتــون مورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .بــه منظــور اســتفاده از اطالعــات

1395-2

ســازند ،شــوری گل و اثــر کیــک گل دیــوارۀ چــاه ،تصحیح

کــرد .عوامــل ذکرشــده ،در قرائــت دســتگاه اندازهگیــری

تأثیرگــذار هســتند .بــه منظــور تصحیــح اثــرات محیطــی
از مــاژول تصحیــح نرمافــزار ژئــوالگ اســتفاده شــد.

همچنیــن بــه منظــور بررســی اثــر گاز بــر روی نمــودار
زمــان عبــور صــوت ،نتایــج مطالعــات اندرســون مبنــای
کار قــرار گرفــت[ .]9بــر ایــن اســاس ،اثــر گاز بــر روی

نمودارهــای زمــان عبــور امــواج تراکمــی بــا افزایش اشــباع
گاز افزایــش مییابــد امــا ایــن موضــوع در مــورد امــواج

برشــی ناچیــز اســت .از ایــن رو ،بــه منظــور اطمینــان از
تصحیــح اثــر گاز ،نمــودار زمــان عبــور امــواج برشــی در
مقابــل زمــان عبــور امــواج تراکمــی در دو ناحیــۀ آبــی و

گازی بــا خصوصیــات سنگشناســی یکســان رســم شــد.
انطبــاق خــط رونــد در هــر دو محیــط ،بیانگــر عــدم نیــاز

بــه تصحیــح گاز در نمــودار زمــان عبــور امــواج تراکمــی
اســت (شــکل -1الــف) .همچنیــن ،بــه منظــور حــذف اثــر

تغییــرات محلــی شــدید و هموارســازی دادههــا ،از روش
میانگینگیــری 2RMSاســتفاده شــد .بــه عنــوان مثــال

شــکل -1ب کاربــرد ایــن تصحیــح را بــرای دادههــای

زمــان عبــور امــواج تراکمــی نشــان میدهــد.
نتایج و بحث

همانطــور کــه گفتــه شــد ،روش ایتــون از رایجتریــن
روشهــا در تعییــن مقــدار فشــار منفذی اســت .بــه منظور

تعییــن مقــدار فشــار منفــذی بــه کمــک روش ایتــون،
ابتــدا بايــد تغييــرات پارامترهــای مختلــف پتروفیزیکــی

وابســته بــه تخلخــل ماننــد زمــان عبــور صــوت ،چگالــي
و غیــره در شــیل یــا اليههــاي شــيلي مثــل آهكهــاي

آرژيليتــي دارای فشــار نرمــال ،در عمــق تحقيــق بررســي
و ســپس خــط رونــد طبيعــي بــر اســاس ایــن الیههــا

تعييــن شــود .در زیــر رابطــۀ ایتــون بــر اســاس زمــان
ســیر مــوج ســونیک نشــان داده شــده اســت[.]10
()3

چاهپیمایــی ،ابتــدا میبایســت ایــن اطالعــات را نســبت

بــه اثــرات محیطــی ماننــد اثــر ریــزش دیــوارۀ چــاه ،دمای

1. Modular Formation Dynamics Tester
2. Root Mean Square

پيش بيني و مدلسازي...
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شکل  1الف) بررسی اثر گاز در ناحیۀ آبی و گازی .ب) تصحیح دادههای زمان عبور امواج تراکمی قبل و بعد از تصحیح.

در رابطۀ باال  Pnفشار هيدرواستاتيک نرمال P ،مقدار فشار

 ∆tmزمــان ســیر امــواج ســونیک در ماتریکــس شیل(شــیل

تحقيق است که به صورت زیر محاسبه میشود:

ســطح c ،ثابــت تجربــی و  zعمــق اســت .زمــان عبــور

منفذي واقعي در هر عمق و  Sمقدار فشار روباره در عمق

()4

S = 0 . 433× ρb × Z

بــا تخلخــل صفــر) ∆tml ،زمــان ســیر امــواج ســونیک در

مــوج در الیههــای ســطحی حــدود 170-200 µsec/ft

در رابطــۀ بــاال S ،فشــار روبــاره بــر حســب  ρb ،psiچگالــی

در نظــر گرفتــه میشــود .لــذا مقــدار  ∆tmlرا بــه طــور

متــر اســت .از آنجــا کــه نمــودار چگالــی در چــاه مــورد

مقــدار زمــان ســیر  ∆tmبــر اســاس معیارهــای بررســی

تــودهای ســنگ بــر حســب  gr/cm3و  Zعمــق بــر حســب
مطالعــه تنهــا در ناحیــۀ مخزنــی گرفتهشــده ،لــذا مقــدار
چگالــی در نواحــی دیگــر بــه طــور میانگیــن 2/31 gr/cm3

در نظــر گرفتــه شــد .بــر اســاس رابطــۀ فــوق ،مقــدار

میانگیــن  185 µs/ftدر نظــر گرفتــه شــد و همچنیــن

هالــت و همــکاران حــدود  50 µs/ftدر نظــر گرفتــه شــد
[ .]13ثابــت  cبــا بــرازش نمــودار خــط رونــد نرمــال زمــان

عبــور امــواج ســونیک بــه دســت میآیــد.

گرادیــان فشــار روبــاره در ناحیــۀ مــورد مطالعــه حــدود

بــر اســاس اطالعــات حفــاری ،فشــار گل مــورد اســتفاده

فشــار هیدرواســتاتیک نرمــال بــا توجــه بــه درصــد شــوری

هیدرواســتاتیک نرمــال است(شــکل  ،)2از ایــن رو میتوان

گرادیــان فشــار هیدرواســتاتیک را بیــن 0/433-0/465 psi/ft

فشــار نرمــال هســتند و میتوانــد جهــت بــرازش نمــودار

و شــوری آب منطقــه ،مقــدار گراديــان فشــار هيدرواســتاتيک

بنابرایــن الیههــای شــیلی بــا فشــار نرمــال در بــازۀ

 1 psi/ftتخمیــن زده شــد.

و نــوع ســیال ســازند متفــاوت اســت .ایتــون بــازۀ مقــدار

در نظــر گرفــت .بــا توجه بــه مطالعــات انجامشــده در خاورمیانه
نرمــال  0/464 psi/ftدر نظــر گرفتــه شــد[.]11

نســبت   ∆t n در معادلــۀ  3مقــدار زمــان عبــور صــوت
∆t

 o
نرمــال بــه مقــدار اندازهگیــری شــدۀ آن در
در شــرايط

هــر عمــق را نشــان میدهــد .تعییــن خــط رونــد نرمــال
در روش ایتــون اهمیــت بســزایی دارد .شــکل کلــی معادلۀ

خــط رونــد نرمــال زمــان عبــور صــوت نســبت بــه عمــق را
میتــوان بــه صــورت زیــر بیــان کــرد[:]12
()5

∆tn=∆tm+(∆tml-∆tm)e-cz

در رابطــۀ بــاال ∆tn ،زمــان ســیر نرمــال امــواج ســونیک،

تــا عمــق حــدود  2600 mدر شــرایط نزدیــک بــه فشــار

گفــت کــه الیههــای شــیلی باالتــر از ایــن عمــق دارای
رونــد نرمــال در رابطــۀ ایتــون مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

 1000تــا  2600 mکــه دارای اطالعــات چاهپیمایــی نیــز
میباشــند ،جهــت فرمــول ایتــون و بــرازش نمــودار خــط

رونــد نرمــال انتخــاب شــده اســت .ایــن الیههــا شــامل

بخشهــای شــیلی الیههــای :احمدی(ســروک) ،هــوار
(داریــان) ،خلیج(گــدوان) ،ســورمه پایینــی ،نیریــز و ســودیر

باالیی(دشــتک) اســت .ایــن الیههــا در شــکل  2بــا نقــاط

مشــکی مشــخص شــدهاند .خــط رونــد نرمــال بــا توجــه بــه
معادلــۀ  5و منطبــق بــر نقــاط شــیلی دارای فشــار نرمــال در

بــاالی عمــق  2600 mرســم شد(شــکل .)3
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شکل  3برازش خط روند نرمال زمان عبور امواج سونیک بر الیههای شیلی دارای فشار نرمال.

رابطــۀ زیــر معادلــه خــط رونــد نرمــال مــوج ســونیک را

نشــان میدهــد.
()6

∆tn=50+(185-50) e-0.00137z

تنهــا مجهــول باقیمانــده بــرای محاســبۀ فشــار منفــذی

طبــق رابطــۀ ایتــون ،ثابــت نمایــی  xاســت .ایتــون در
مطالعــۀ خــود مقــدار  xرا  3در نظــر گرفــت ولــی ایــن
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مقــدار بــا توجــه بــه سنگشناســی و نــوع مخــزن نیــاز

بــه تعییــن فشــار منفــذی و نســبت پواســون در کلیــۀ

فشــار منفــذی حوضــۀ رســوبی غــرب کانــادا کــه دارای

مقــدار فشــار منفــذی ،بــر اســاس معادلــه( )3بــرای

نمایــی  1بــرای مقــدار  xاســتفاده کردنــد[ .]6همچنیــن

بــه منظــور تعییــن نســبت پواســون نیــاز بــه اطالعــات

قزاقســتان از مقــدار  0/1-0/3بــه عنــوان ثابــت  Xاســتفاده

ســرعت امــواج برشــی تنهــا در ســه چــاه منطقــه موجــود

آمــده بــر اســاس مقادیــر فشــار اندازهگیــری شــدۀ ،MDT

عصبــی مصنوعــی و بــا اســتفاده از الگوریتــم تغذیــۀ

بــا توجــه بــه روابــط بــاال ،نمــودار فشــار منفــذي بــر

امــواج برشــی در  7چــاه باقیمانــده انجــام شــد .دادههــاي

نتایــج حاصــل از تخمیــن فشــار توســط رابطــۀ ایتــون در

 ،RHOB ،DTمیباشــند و از تعــداد  20نــرون در آمــوزش

بــه تعدیــل دارد .بــه طــور مثــال ،کونرتــاس در تعییــن

چاههــای مــورد مطالعــه اســت.

ترکیــب سنگشناســی ماســه و شــیل بــود از ثابــت

کلیــۀ چاههــا بــر حســب عمــق محاســبه شــده اســت.

کدیــاروف در تعییــن فشــار منفــذی ســنگهای کربنات ـه

ســرعت امــواج تراکمــی و برشــی اســت .اطالعــات نمــودار

کردنــد[ .]5بــا تصحیــح نمــودار فشــار منفــذی بــه دســت

اســت .بــه همیــن منظــور ،بــا اســتفاده از تکنیــک شــبکۀ

مقــدار بهینــۀ ثابــت نمایــی  Xحــدود  0/5تعییــن شــد.

پیشرونــده در نرمافــزار  ،MATLABتخمیــن ســرعت

حســب عمــق در چاههــای مــورد مطالعــه تعییــن شــد.

چــاه  Aدر شــکل( )3نشــان دادهشــده اســت.

بــه منظــور تعییــن فشــار شکســت بــر اســاس اطالعــات
چــاه پیمایــی ،از رابطــۀ فشــار شکســت ایتــون اســتفاده
شــد .ایــن رابطــه از پارامترهــای فشــار منفــذی ،فشــار

روبــاره و نســبت پواســون اســتفاده میکنــد .فشــار
محاسبهشــده ،حــد باالیــی پنجــرۀ ایمــن گل محســوب

میشــود بــه طوریکــه فشــار گل حفــاری درون چــاه

نبایــد از ایــن مقــدار تجــاوز کنــد .رابطــۀ ایتــون در تعییــن
فشــار شکســت بــه صــورت زیــر اســت:

()7

کــه در آن F ،فشــار شکســت S ،فشــار روبــاره P ،فشــار

منفــذی و  υنســبت پواســون اســت کــه بــه کمــک

اطالعــات ســرعت امــواج تراکمــی و برشــی محاســبه
میشــود .پــس از تعییــن فشــار شکســت ،نتایــج بــه

دســت آمــده بــا فشــار گل حفــاری مــورد اســتفاده در

حفــاری چــاه  Aمــورد بررســی قــرار گرفــت .قــرار گرفتــن

فشــار گل حفــاری مــورد اســتفاد ه درون پنجــرۀ ایمــن

گل حفــاری کــه محــدودۀ بیــن فشــار منفــذی و فشــار
شکســت است(شــکل  ،)3حاکــی از مناســب بــودن
تخمیــن انجــام شــده اســت.

جهــت مدلســازی پنجــرۀ ایمــن وزن گل حفــاری
در میــدان مــورد مطالعــه ،مطابــق معادلــه( )7نیــاز

ورودي بــه شــبكه ،شــامل نمودارهــاي

NPHI ،GR

شــبکه اســتفاده شــد .در اســتفاده از شــبکۀ عصبــی بــرای
تخمیــن ســرعت امــواج برشــی ،از هــر ســه چــاه دارای

نمــودار ســرعت امــواج برشــی در فرآينــد آمــوزش(،)%70
اعتبارســازی( )%15و آزمایــش( )%15شــبكه اســتفاده
شــد و شــبکه بــا ضریــب همبســتگی  R =%96ســاخته

ـبكۀ عصبــي ،نمــودار
شــد .پــس از طراحــي و آمــوزش شـ 
ســرعت امــواج برشــی در هــر چــاه تعییــن و بــا اســتفاده
از معادلــۀ  8مقــدار ضریــب پواســون در تمامــی چاههــا
محاســبه شــد.

()8

υ

کــه در آن Vp ،و  Vsبــه ترتیــب ســرعت امــواج تراکمــی
و ســرعت امــواج برشــی هســتند .در نهایــت مدلهــای

پتروفیزیکــی فشــار منفــذی و نســبت پواســون ،بــه کمــک
نرمافــزار  Petrelو بــر اســاس مدلســازی زمیــن آمــاری

بــراي كل ميــدان تهيــه و بــا توجــه بــه معادلــه( )7مــدل
فشــار شکســت در میــدان مــورد مطالعــه بــه دســت آمــد

(شــکل  .)4اعتبــار ســنجی مــدل بــه دســت آمــده توســط

اطالعــات چــاه  Bکــه در مدلســازی اســتفاده نشــده

بــود ،حاكــي از مناســب بــودن مــدل تخمیــن زده شــده
جهــت برنامهریــزی حفــاري است(شــکل .)5
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شکل  5مقایسۀ پنجرۀ فشار گل حفاری تخمین زده شده از مدل (ناحیۀ بین فشار منفذی و فشار شکست) و مقدار فشار گل مورد
استفاده در زمان حفاری چاه مورد نظر.

نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه ،تعییــن پارامترهــای فشــار منفــذی،

نســبت پواســون و فشــار شکســت در یکــی از میادیــن
گازی جنــوب ایــران مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .بــرای
تعییــن فشــار منفــذی از رابطــۀ ایتــون اســتفاده شــد کــه

ایــن رابطــۀ بــا ضریــب نمایــی حــدود  0/5تطابــق خوبــی
را بــا اطالعــات فشــار اندازهگیــری شــدۀ  MDTدر منطقــۀ

مــورد مطالعــه نشــان داد .بــر اســاس اطالعــات ســرعت

امــواج تراکمــی و برشــی ،مقــدار نســبت پواســون تعییــن

شــد و در برخــی از چاههــا کــه فاقــد اطالعــات ســرعت
امــواج برشــی بودنــد ،ایــن نمــودار بــا اســتفاده از روش
شــبکههای عصبــی مصنوعــی بــا تقریــب قابــل قبولــی

تخمیــن زده شــد .بــا توجــه بــه فشــار منفــذی بــرآورد

شــده و نســبت پواســون در چاههــای منطقــه ،مدلهــای

پتروفیزیکــی فشــار منفــذی و نســبت پواســون بــراي
كل ميــدان ،بــه کمــک نرمافــزار  Petrelو بــر اســاس

مدلســازی زمیــن آمــاری تهيــه گردیــد و در نهایــت،

بــا توجــه بــه رابطــۀ فشــار شکســت ایتــون مــدل فشــار
شکســت در میــدان مــورد مطالعــه بــه دســت آمــد .ناحیــۀ

بیــن فشــار منفــذی و فشــار شکســت محاسبهشــده کــه

بیانگــر پنجــرۀ ایمــن فشــار گل حفــاری اســت ،دارای
تطابــق خوبــی بــا وزن گل حفــاری مــورد اســتفاده در

زمــان حفــاری ســازند اســت .بــه طــور کلــی میتــوان

گفــت نمــودار زمــان عبــور صــوت از بهتریــن نمودارهــاي
درون چاهــي در بــرآورد فشــار منفــذي و فشــار شکســت
اســت .همچنیــن نمــودار ســرعت امــواج برشــی كــه از
مهمتریــن نمودارهــاي درون چاهــي جهــت محاســبۀ

نســبت پواســون و در نتیجــه فشــار شکســت اســت را

ميتــوان بــه کمــک ديگــر نمودارهــا و روش شــبكههاي

عصبــي مصنوعــي بــا تقريــب قابــل قبولــی تخميــن زد.

تغييــرات فشــار منفذي ،نســبت پواســون و فشــار شکســت
در زونهــاي مختلــف ميــدان مــورد مطالعــه احتمــاالً بــه

دلیــل تغييــر تخلخــل ،نــوع ســيال و چگالــي آن ناحیــه
اســت .از نتایــج ایــن تحقیــق میتــوان در تعییــن دقیــق

پنجــرۀ ایمــن گل حفــاری بــه منظــور طراحــی وزن گل

بهینــه و کاهــش خطــر حفــاری و همچنیــن انتخــاب
محــل مناســب جهــت نصــب لولههــای جــداری در

عملیــات حفــاری در فازهــای توســعۀ میــدان اســتفاده
کــرد.

تشکر و قدردانی

در اینجــا الزم اســت از واحــد پژوهــش و توســعۀ شــرکت

نفــت و گاز پــارس ( )POGCکــه اجــازۀ انتشــار ایــن مقالــه
را دادهانــد سپاســگزاری نماییــم .همچنیــن از کارشــناس

زمیــن شناســی شــرکت پتروپــارس کــه در مشــاوره ایــن

تحقیــق مــا را یــاری نمودهانــد ،کمــال تشــکر را داریــم.

1395-2

،87 شماره

166
)psi(

)gr/cm (
3

 فشار هیدرواستاتیک:Pn
)psi(

)psi(
)ft/sec(

عالئم و نشانهها

 چگالی تودهای سنگ:ρb
 فشار روباره:S

 تنش مؤثر عمودی:σ
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)ft/sec(
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 زمان سیر امواج سونیک در سطح:ΔTml

 زمان سیر امواج سونیک در شرايط نرمال:ΔTn

)µs/ft(  زمان سیر اندازهگیری شده امواج سونیک:ΔTo

 عمق:Z

)psi(

 فشار شکست:F

 نسبت پواسون:υ
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 فشار منفذي:P
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