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بررســی ژئومکانیکــی ایجــاد شــکاف در مخــازن
تخلیــه شــده
پوریا بهنودفر و محمد جواد عامری

*

دانشکده مهندسی نفت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت94/8/30 :

تاريخ پذيرش95/3/10 :

چكيده
از نظــر ژئومکانیکــی بــا تولیــد از مخــزن و تخلیــه تدریجــی آن ،تغییراتــی در مخــزن ایجــاد میشــود .در ایــن مقالــه امــکان ایجــاد
شــکاف و شکســتگی در مخــازن تخلیــه شــده بررســی شــده اســت .بــه ســه روش امــکان شــکلگیری شــکاف در ابــن نــوع مخــازن
وجــود دارد .ممکــن اســت در مخــزن بــه علــت تولیــد ،گســل درســت شــود .گاهــی الزم اســت بــه منظــور رســیدن بــه الیههــای
پایینتــر ،مخــزن تخلیــه شــده حفــاری شــود .چــون در اثــر تخلیــه فشــار منفــذی کاهــش مییابــد ،موقــع حفــاری وزن گل معمولــی
نیــز میتوانــد شــکاف ایجــاد کنــد و هــرزروی گل رخ بدهــد .شــکاف حالــت ســوم مربــوط بــه زمانــی اســت کــه در مخــزن در حــال
تخلیــه عملیــات شــکاف هیدرولیکــی انجــام شــود .هنــگام ایجــاد شــکاف هیدرولیکــی ،کاهــش فشــار منفــذی عامــل مســاعدی اســت و
بــا فشــار پمــپ کمتــر میتــوان بــه هــدف رســید .در ایــن مقالــه امــکان چرخــش تنشهــای افقــی نیــز بررســی میشــود کــه در ایــن
صــورت ،میتــوان بــا شــکاف هیدرولیکــی بــه نقــاط جدیــدی از مخــزن دســت یافــت .در اخــر بــا اســتفاده از پارامترهــای ژئومکانیکــی
یکــی از مخــازن میــدان پــارس جنوبــی ،امــکان ایجــاد گســل و چرخــش تنشهــا بــر اثــر تولیــد پیشبینــی میشــود.

كلمات كليدي :ایجاد شکاف ،فشار منفذی ،تخلیه مخزن ،میدان پارس جنوبی ،ژئومکانیک
مقدمه

بعضــی اوقــات الزم اســت جهــت دســتیابی بــه مخــزن

در اثــر تولیــد ،مخــزن تخلیــه مــی شــود .ایــن مخــازن

مــی تواننــد رفتــار هــای متفاوتــی نســبت بــه حالــت

اولیــه از خــود نشــان بدهنــد .اتفاقــی کــه در اثــر تخلیــه
مــی افتــد ،کاهــش فشــار منفــذی اســت .ایــن کاهــش
تاثیــرات مختلفــی دارد .مــی توانــد باعــث ایجاد مشــکالت

شــود و بــا بــه عنــوان عامــل مســاعد بــه حســاب بیایــد.

ممکــن اســت در اثــر تولیــد ،گســل در مخــزن ایجــاد

شــود .کاهــش فشــار منفــذی و رســیدن مســیر تنــش بــه
مقــدار بحرانــی عامــل ایــن اتفــاق هســتند.
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي
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موجــود در الیــه هــای زیریــن ،مخــزن تخلیــه شــده

حفــاری شــود .بــرای مثــال در میــدان نفتــی اهــواز بعــد
از ســال هــا برداشــت از مخــزن کــم عمــق تــر ،عملیــات

حفــاری بــه منظــور برداشــت از مخــزن عمیــق تــر
صــورت مــی گیــرد .در اثــر کاهــش فشــار منفــذی در

ســازندهای تخلیــه شــده ،بــرای جلوگیــری از شــکاف و

هــرزروی در زمــان حفــاری الزم اســت از وزن گل پایینــی
اســتفاده شــود .ایــن در حالــی اســت کــه بــرای جلوگیــری
از ورود ســیاالت الیــه هــای باالتــر بــه درون چــاه ،وزن گل

از حــد مشــخصی نبایــد پاییــن تــر بیایــد.
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بــا حفــاری در نواحــی تخلیــه شــده تغییــرات زیــادی در

میتــوان بــه مناطــق جدیــدی از مخــزن دســت یافــت.

عامــل مشــکالت زیــادی باشــد کــه بــا روشهــای ســنتی

درون مخــزن تخلیــه شــده پرداختــه میشــود .بــرای ایــن

گرادیــان فشــار رخ میدهــد .ایــن تغییــرات میتوانــد
حفــاری نمیتــوان آنهــا را حــل نمــود [ .]1روشهــای
مختلفــی بــرای حفــاری مخــزن تخلیــه شــده اســتفاده
میشــود .میتــوان هنــگام اســتفاده از وزن گل بیشــتر

از کمتریــن تنــش اصلــی ،بــا حفــاری در جهــت مناســب
از ایجــاد شــکاف هیدرولیکــی نزدیــک چــاه جلوگیــری

کــرد .اســتفاده از افزودنیهایــی جهــت جلوگیــری از

نفــوذ گل بــه ســازند و یــا افزودنیهــای مقــاوم کننــده
بــرای ســیمان کــردن دانههــای ســازند در دیــواره چــاه

هــم برخــی از مشــکالت را کــم میکننــد [ .]2افــزودن

در ایــن مقالــه بــه نحــوه ایجــاد ایــن ســه نــوع شــکاف
منظــور ابتــدا پارامتــر مســیر تنــش تعریف شــده و ســپس

بــه کاهــش مقــدار فشــار منفــذی در اثــر تخلیــه پرداختــه
میشــود .در ادامــه شــرایط الزم جهــت چرخــش

تنشهــای افقــی بررســی خواهــد شــد و در آخــر نیــز

بــا اســتفاده از پارامترهــای ژئومکانیکــی یکــی از مخــازن
میــدان پــارس جنوبــی هرکــدام از مــوارد بیــان شــده
مطالعــه میشــود.

ایجاد گسل در اثر تولید

مــواد جلوگیــری کننــده از هــرزروی میتوانــد باعــث

مطالعــات زیــادی در حالتهایــی کــه هــم برداشــت

اســت حتــی بــا وجــود مــواد جلوگیــری کننــده تــا 1000

در مخــازن نفــت و گاز میشــود ،انجــام شــده اســت.

کاهــش هــرزروی بشــود .البتــه مــواردی مشــاهده شــده

ســیال و هــم تزریــق ســیال باعــث فعــال شــدن گســل

بشــکه گل هــرز رفتــه اســت [ .]3سیســتمهای مدیریــت

براســاس مطالعــات انجــام شــده بــر تزریــق در کوههــای

بــر طــرف میکننــد .در ایــن سیســتمها کــه مخصــوص

در مخــازن نفــت و گاز معمــوال در اثــر افزایــش فشــار

و ســطح گل در رایــزر را تغییــر میدهــد .در نتیجــه

میدهــد .علــت لغــزش گســل ایجــاد شــده در ایــن

[ .]4بــا اســتفاده از مــواد مقــاوم کننــده هــم میتــوان از

تنــش نرمــال موثــر بــر صفحــه گســل اســت [ .]7ایــن

ســیلیکاتها دیــواره چــاه را مســتحکم و بــه پایــداری چــاه

گســل باشــد .در ایــن قســمت مکانیــزم ایجــاد گســل

بــه ســازند اســت [ .]5بــرای جبــران کاهــش تولیــد گاهــی

کافــی بــزرگ اســت بررســی میشــود.

فشــار گل نیــز برخــی از مشــکالت مخــارن تخلیــه شــده را

راکــی و میــدان نفتــی رنجلــی در کلــورادو ،ایجــاد گســل

حفــاری در دریــا هســتند ،پمپــی کــف دریــا نصــب شــده

منفــذی بــا ســیالبزنی و شــکاف هیدرولیکــی رخ

فشــار هیدرواســتاتیکی در کــف چــاه کنتــرل میشــود

حالتهــا افزایــش فشــار منفــذی و در نتیجــه کاهــش

ایجــاد شــکاف در دیــواره جلوگیــری کــرد .بــرای مثــال

در حالــی اســت کــه تولیــد نیــز میتوانــد عامــل ایجــاد

کمــک کننــد .عیــب اســتفاده از ایــن مــواد آســیب آنهــا

عملیــات مشــبک کاری را دوبــاره انجــام میدهنــد .ایــن

نرمــال در اثــر تولیــد ،زمانــی کــه مســیر تنــش بــه انــدازه
مسیر تنش

در حالــی اســت کــه بــا انجــام عملیــات شــکافدار کــردن

نظریــه پــورو االســتیک را مــی تــوان بــرای پیشبینــی

در حالــی کــه تخلیــه در بعضــی از مخــازن میتوانــد

مخــزن ایزوتروپیــک 1و االســتیک کــه بــه طــور بینهایــت

ســودمندی هــم بــر عملکــرد مخــزن داشــته باشــد .بــرای

توســط بــار گرانشــی اعمــال شــود ،رابطــه بیــن تنــش موثر

میتــوان تولیــد را تقریبــا بــه انــدازه اول رســاند [.]6

مشــکالت دشــواری را ایجــاد کنــد ،میتوانــد تاثیــر

مثــال ایجــاد شــکاف هیدرولیکــی در مخــازن تخلیــه
شــده نســبت بــه شــکاف در همــان مخــزن قبــل از تخلیــه
آســانتر اســت .در واقــع بــا فشــار کمتــری شــکاف ایجــاد

میشــود .همچنیــن در صــورت چرخــش جهــت تنشهــا

مقــدار تغییــرات تنــش در اثــر تخلیــه بــه کار بــرد .در یــک
گســترده شــده ،اگــر تنهــا منبــع تنــش فشــاری افقــی
عمــودی و تنــش موثــر افقــی متناظــر بــا فــرض کرنــش
ســطحی بــه صــورت زیــر محاســبه مــی شــود [:]8
2

1. Plane Strain
2. Isotropic
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کــه  SHorنماینــده  SHmaxو  Shminاســت و هــر دو را میتــوان
بــه جــای  SHorقــرار داد [ α .]8ضریــب بیــوت و  ϑنســبت
پواســون اســت .اگــر از دو طــرف نســبت بــه فشــار منفذی
مشــتق گرفتهشــود:
()2

 1 − 2ϑ 
=∆
S Hor α 
 ∆Pp
 1−ϑ 

بــا منظــم کــردن معادلــه  2مــی تــوان مســیر تنــش بــرای
یــک مخــزن را تعریــف کــرد کــه برابــر نســبت تغییــر
تنــش افقــی بــه تغییــر در فشــار منفــذی اســت [.]9

1 − 2 ϑ  ∆SHor
A= α 
=
 1 − ϑ  ∆Pp

()3

واضــح اســت کــه چــون رابطــه  2بــرای یــک مخــزن
بــی نهایــت افقــی و دارای ضخامــت محــدود بــه دســت
آمــده اســت ،تنــش عمــودی تغیــر نمــی کنــد .بــه وســیله
مدلســازی فشــردگی مخــزن نشــان داده شــده اســت

کــه اگــر نســبت گســترش جانبــی بــه ضخامــت یــک
مخــزن بیشــتر از 10بــه 1باشــد (کــه معمــوال هســت)،
معادلــه  2بــا دقــت باالیــی درســت اســت .بنابرایــن در
مخازنــی کــه در مقایســه بــا ضخامتشــان بــه طــور جانبــی

گســترش یافتهانــد تنشهــای افقــی بــا تخلیــه شــدن

کاهــش مییابنــد و تنــش عمــودی ضرورتــا ثابــت
میمانــد [.]10
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گســل نرمــال در حالــت تعادلــی اصطکاکــی قــرار دارد کــه

رابطــه زیــر برقــرار باشــد:

) (µ

()5

=f

) SV − ( Pp − ∆Pp

) )S h − ∆S h ( − ( Pp − ∆Pp

که در آن:
()6

2

)

(

µ 2 +1 + µ

)=( µ

f

بــا ســاده کــردن رابطــه  4و  ،5رابطــه زیــر حاصــل
میشــو د :
()7

 −∆Pp + ∆Sh 
∆Pp
=
f ( µ ) 1 −
(
)  −

Sh − Pp
Sh − Pp  Sh − Pp


SV − Pp

بــا توجــه بــه رابطــه  ،5زمانــی کــه گس ـلهای نرمــال در
تعــادل اصطکاکــی هســتند ،رابطــه  7بــه صــورت زیــر در

میآیــد [.]9

( )8


 −∆Pp + ∆S h   ∆Pp
 − 
 S h − Pp
  S h − Pp

f (µ ) −f (µ )
= ) (µ


بـ�ا توجـ�ه بـ�ه تعریـ�ف مسـ�یر تنـ�ش و قـ�رار داد ن

f

�A=ΔSh

 ،min/ΔPpمیــزان بحرانــی مســیر تنــش(* )Aاز رابطــه
 9حاصــل میشــود .همــان طــور کــه بیــان شــد ،اگــر
مســیر تنــش از * Aبیشــتر شــود ،در اثــر تولیــد گســل

نرمــال ایجــاد میشــود.
()9

2

)

1
2

µ +1 + µ

(

A * = 1−

بــرای  μ =0/6مســیر تنــش تئــوری مرتبــط بــا گســل

بــا توجــه بــه اینکــه در اثــر تخلیــه مخــزن  Ppکاهــش

نرمــال ،تقریبــا برابــر بــا  0/67خواهــد بــود .ایــن امــر

بیشــتر باشــد ،امــکان ایجــاد گســل نرمــال درون مخــزن

تنــش از  0/67حالــت ناپایــدار میشــود .در ایــن مــوارد

را میتــوان از شــرط شکســت موهــر -کولومــب محاســبه

میشــود .ایــن در حالــی اســت اگــر مســیر تنــش کمتــر

شــده و بــا توجــه بــه تغییــرات فشــار منفــذی در یــک

گســل ایجــاد نمیشــود [.]10

مییابــد ،اگــر مســیر تنــش تخلیــه از مقــدار بحرانــی

نشــانگر ایــن مطلــب اســت کــه بــا زیادتــر شــدن مســیر

وجــود دارد .مقــدار بحرانــی بــرای ایجــاد گســل نرمــال

در نهایــت بــا تخلیــه بــه انــدازه کافــی ،گســل ایجــاد

کــرد .بــرای یــک مخــزن کــه بــه طــور جانبــی گســترده

از  0/67باشــد ،بــدون توجــه بــه مقــدار تخلیــه هرگــز

بــازه زمانــی ،اگــر فشــار اولیــه  Ppو تنــش اولیــه  Sباشــد،
بعــد از مدتــی فشــار و تنــش بــه انــدازه  ΔPpو  ΔSکاهــش
مییابنــد .بــا توجــه بــه روابــط اندرســون بــرای گســل

نرمــال میتــوان رابطــه ذیــل را بیــان کــرد [:]9
()4

2

)

µ 2 +1 + µ

(

شــکل  1نشــان مــی دهــد کــه در حالــت اول در اثــر

تولیــد بــه طــور حتــم گســل ایجــاد خواهــد شــد .حالــت

دوم مســیر تنــش تقریبــا برابــر مســیر تنــش بحرانــی
اســت و بــاز هــم امــکان ایجــاد گســل وجــود دارد .در

SV − Pp
ó1
=
≤
حالــت ســوم بــدون در نظــر گرفتــن مــدت و مقــدار
ó 3 S hmin − Pp

بــا توجــه بــه کاهــش فشــار منــذی و تنــش افقــی ،زمانــی

تولیــد ،هرگــز گســلی ایجــاد نخواهــد شــد.
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1

مسیر تنش بحرانی

مسیر تنش (بدون بعد)

مسیر تنش

0/8
0/6
0/4
0/2

0
2
1
مورد فرضی مطالعه شده
شکل  1مقایسه مسیر تنش و مسیر تنش بحرانی در سه حالت فرضی.
3

از نمودارهــای ارتبــاط دهنــده  ψو فشــار کمــک گرفــت.

مدت زمان الزم برای ایجاد گسل در اثر تولید

بــا آغــاز تولیــد از یــک مخــزن گازی ،فشــار مخــزن در در
حالــت گــذرا و طبــق رابطــه  10تغییــر میکنــد [:]11

بــه ایــن منظــور بــا محاســبه  ψمیتــوان فشــار مربــوط را
پیــدا کــرد .زمانــی گســل ایجــاد میشــود کــه اختــاف
فشــار حاصــل برابــر طــرف چــپ رابطــه  11شــود .زیــرا


kt
1637QTz µ  
= ) P 2 ( r ,t
Pi 2 − 
(log µc r 2∅ − 3.23 )10

kh




شــرط الزم بــرای ایجــاد گســل خــارج شــدن محیــط از

کــه در اینجــا  kو  T ،Q ،c ،z ،µبــه ترتیــب عبارتنــد از

بــه مقــدار محاســبه شــده در ســمت چــپ رابطــه ،11

تعــادل اصطکاکــی اســت .در اثــر رســیدن اختــاف فشــار

 :ثابــت گازهــا ،لزجــت ،دمــا  ،دبــی ،قابلیــت فشــردگی و

تروایــی ( )mdاســت.

بــا توجــه بــه ایــن کــه رابطــه  5بــرای گســل نرمــال
صــادق اســت ،بــا اســتفاده از رابطــه  5و بــه دســت آوردن

تغییــرات فشــار در طــول زمــان از رابطــه  ،10زمــان الزم
بــرای ایجــاد گســل محاســبه میشــود .پــس از گذشــت
مــدت زمــان  tکــه در رابطــه  11صــدق مــی کنــد ،گســل

نرمــال ایجــاد میشــود.
Pi −

()11

( µ ) Sh – (1 − f ( µ ) ) Pp
=
(µ ) − A f (µ ) −1

SV − f
f


kt
1637QTz µ  
Pi − 
  log µc r 2∅ − 3.23
kh




در صورتــی کــه زمــان بــه دســت آمــده بیشــتر از زمــان
اتمــام جریــان ناپایــدار و رســیدن حالــت جریــان مخــزن

بــه شــبه پایــدار باشــد ،الزم اســت اختــاف فشــار ایجــاد
شــده در اثــر تولیــد بــه صــورت زیــر محاســبه شــود [:]12
()12

در اینجــا  ψشــبه فشــار 1اســت .بــر اســاس  ψ2میتــوان
فشــار را پــس از مــدت زمــان معیینــی کــه از تولیــد

میگــذرد محاســبه کــرد .بــرای ایــن منظــور میتــوان

محیــط از تعــادل اصطکاکــی خــارج و گســل ایجــاد
میشــود .همچنیــن پارامتــر هــای رابطــه  12بــه صــورت

زیــر تعریــف میشــوند:
()13

()14

1.417 *106Tq sc
= qD
khψ i

2t D
) + ln ( 0.472 reD
reD2

=Ä
PD

در رابطــه  qsc, T, k, ψ،13بــه تریتیــب ،دبــی در حالــت
اســتاندارد ،دمــا ،تراوایــی و شــبه فشــار اســت .در رابطــه

 14پارامترهــای بــدون بعــد بــه کار رفتــه بــه صــورت زیــر
تعریــف میشــوند:

()15

0.0002637 k t
φµcrw2
re
rw

()16

= tD

= reD

همچنیــن زمــان تبدیــل حالــت جریــان از ناپایــدار بــه
شــبه پایــدار از رابطــه زیــر بــه دســت میآیــد:
()17

φµcrw2

0.0002637 k t

= t pss

ایجاد شکاف در هنگام حفاری مخزن تخلیه شده

در بعضــی از مــوارد الزم اســت کــه مخــزن تخلیــه شــده
حفــاری شــود تــا بتــوان بــه الیههــای پاییــن تــر

1. Pseudo Pressure

شماره ،92
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دسترســی پیــدا کــرد .چــون در اثــر تخلیــه فشــار منفــذی

زیــاد نیســت ،شــکاف هیدرولیکــی بیشــتر بــه صــورت

هــرزروی گل وجــود دارد .هنــگام حفــاری بایــد بــرای

آن بــه انــدازه الزم نخواهــد بــود .پــس از تخلیــه مخــزن

کاهــش مییابــد ،امــکان ایجــاد شــکاف و در نتیجــه
جلوگیــری از ورود ســیال احتمالــی از الیــه بــاالی مخــزن،
فشــار را تنظیــم کــرد .امــا اگــر بــا همــان فشــار گل در

حفــاری اولیــه مخــزن تخلیــه شــده حفــاری شــود ،ممکن
اســت دیــواره چــاه بشــکند و هــرزروی رخ بدهــد .در واقــع

وزن گل الزم بــرای حفــاری الیــه تخلیــه شــده پاییــن تــر
از وزن الزم بــرای حفــاری الیــه بــاالی آن اســت .ایــن

امــر کــه خــاف تجربیــات حفــاری در الیههــای معمولــی
اســت ،میتوانــد باعــث ایجــاد مشــکل بشــود.

()18

کــه در ایــن جــا Pw

= 2σ h − Pf + T 0

frac
w , max

P

عمــودی گســترش مییابــد و میــزان گســترش افقــی
و کاهــش فشــار منفــذی و تنشهــای افقــی ،گســترش
افقــی شــکاف افزایــش مــی یابــد .شــکل  2چگونگــی تاثیر
اختــاف تنــش افقــی در الیــه مــورد نظــر و الیههــای

مجــاور را نشــان میدهــد.
چرخش تنشها در اثر تخلیه

همانطــور کــه در بــاال بحــث شــد ،تخلیــه در یــک
مخــزن کــه بــه طــور جانبــی گســترده شــده باعــث

کاهــش تنشهــای افقــی بــه طــور مســاوی میشــود .در
چنیــن حالتــی انتظــار نم ـیرود کــه در جهــت تنشهــا

فشــار درون چــاه و  Pfفشــار منفــذی

تغییــری رخ بدهــد .امــا بــر اســاس اندازهگیــری جهــت

بــا اســتحکام فشــاری بســیار کوچکتــر اســت .بــا توجــه

مشــخص میشــود کــه در نزدیــک گســلها جهــت

اســت T0.اســتحکام کششــی ســنگ اســت کــه در مقایســه

تنشهــای وارد بــر چاههــا در چنــد میــدان ایــن طــور

بــه کاهــش همزمــان فشــار منفــذی و تنــش افقــی ،حــد

تنشهــا تغییــر میکنــد [.]14

بــاالی فشــار کاهــش مییابــد .در نتیجــه در صــورت
ادامــه حفــاری بــا وزن گل ســابق چــاه دچــار شــکاف
میشــود.

ایجاد شکاف در اثر شکاف هیدرولیکی

در ایــن قســمت بــه بررســی تخلیــه یــک میــدان ایــده آل
محــدود کــه توســط یــک گســل نــا تــراوا احاطــه شــده

اســت ،پرداختــه میشــود .چــون گســل بــه عنــوان یــک
معبــر بــرای جریــان ســیال عمــل میکنــد ،تغییــرات

در اثــر تخلیــه و در نتیجــه کاهــش فشــار منفــذی

تنشهــا در هنــگام تخلیــه ایزوتروپیــک نخواهــد بــود.

ایجــاد کــرد .همچنیــن در مناطقــی کــه تفــاوت تنــش

مخــزن و بــا زاویــه مشــخصی بــا بیشــترین تنــش اصلــی

میتــوان بــا اعمــال فشــار کمتــری در مخــزن شــکاف

شــکل  3بــه صــورت شــماتیکی گســلی را بــه عنــوان مــرز

افقــی کمینــه بیــن الیــه مــورد نظــر و الیههــای اطــراف

نشــان میدهــد]9[.

شکل  :a 2نحوه گسترش شکاف هیدرولیکی در یک مخزن ماسهای که تنها تفاوت کمی بین کمترین تنش مخزن و الیههای اطراف وجود
دارد .مقدار کمترین تنش افقی با خط مستقیم نشان داده شده است :b .در اثر تخلیه تفاوت تنش افقی میان مخزن و الیههای اطراف
افزایش یافته است [.]11
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شکل  3تخلیه در یک طرف گسل و در نتیجه کاهش تنش نرمال در سرتاسر گسل به اندازه .]10[ AΔP

حالــت تنــش جدیــد در مخــزن و نزدیــک گســل طبــق

شــکل  3بــه صــورت زیــر خواهــد بــود [:]15
()19

) (1 − cos 2θ

()20

) (1 + cos 2θ

()21

A ∆Pp

2
A ∆Pp

2

=S
S Hmax − A ∆Pp −
x

=S
S hmin − A ∆Pp −
y
sin 2θ

A∆Pp
2

= ôxy

چرخــش بزرگتریــن تنــش افقــی اصلــی نزدیــک بــه
گســل نســبت بــه آزیمــوت  SHmaxاولیــه ،بــه صــورت زیــر
محاســبه میشــود:

گذشــت زمــان و انجــام عملیــات شــکافت هیدرولیکــی
میتــوان بــه نقــاط جدیــدی از مخــزن دســت یافــت.

مطالعه موردی یکی از مخازن میدان پارس جنوبی

ميــدان گازي پــارس جنوبــي بزرگتريــن ميــدان گازی

جهــان اســت .ايــن ميــدان در فاصلــه  100 kmاز ســاحل
ايــران در خليــج فــارس قــرار دارد و داراي مســاحتي حدود
 9700 kmاســت .حــدود  3700 kmآن در آبهــاي

2

2

جمهــوري اســامي ايــران واقــع شــده اســت .مخــزن ايــن

ميــدان در عمقــي بيــن  2700تــا  3100 mاز كــف دريــا
واقــع شــده و ضخامــت متوســط آن برابــر بــا 400 m

 2τ xy 
=از ديــدگاه زمينشناســي ايــن مخــزن در پهنــه
ميباشــد.
−1
=
ã 0.5
tan −1 
 0.5 tan
S
S
−


x
y


زاگــرس واقــع شــده و دو ســازند كربناتــي داالن و كنــگان


A ∆Pp sin 2θ


 ( S H − Sh ) + A ∆Pp cos 2θ 

مخــازن ايــن ميــدان را تشــكيل ميدهنــد .مخــرن

 qرا بــه عنــوان نســبت تغییــرات فشــار منفــذی بــه تفاوت

در مجمــوع شــش الیــه شــاخص از نظــر خصوصيــات

()22

تنشهــای افقــی اولیــه تعریــف میشــود و مقــدار آن

بــرای تخلیــه مثبــت در نظــر گرفتــه میشــود:

∆Pp

()23

مــورد مطالعــه داراي الیههــاي متنوعــي ميباشــد ولــي

مكانيكــي در ايــن مخــرن شناســايي شــد [.]16
مشخصات ژئومکانیکی مخزن مورد مطالعه

=q

بــه منظــور ســاخت مــدل مکانیکــی و بــه دســت آوردن

میتــوان چرخــش تنــش را بــا جایگزینــی  qدر معادلــه

دادههــای مختلفــی اســتفاده میشــوند .بــرای مثــال

S Hmax − S hmin

 22بــه ســادگی بــه عنــوان تابعــی از  ،qمســیر تنــش ()A
و جهــت گســل ( )θبیــان کــرد [:]15
()24

 A q sin 2θ 
ã = 0.5 tan −1 

1 + A q cos 2θ 

تنشهــای برجــا و خصوصیــات مکانیکــی مخــزن،
میتــوان بــه داده الگهــای مختلــف ،گزارشهــای

حفــاری و مغزهگیــری اشــاره کــرد .در صــورت نبــود هــر
یــک از دادههــا ،محاســبات بــا اســتفاده از روابــط تجربــی

در اثــر چرخــش تنشهــا و بــه خصــوص تنــش افقــی

بیــان شــده انجــام میگیــرد.

مدیریــت کــرد .بــا توجــه بــه ایــن کــه شــکاف هیدرولیکی

چگالــی و رابطــه زیــر بــه دســت آورد:

کمینــه ،میتــوان عملیــات ایجــاد شــکاف هیدرولیکــی را
عمــود بــر تنــش افقــی کمینــه گســترش مییابــد ،در اثــر

چرخــش تنشهــای افقــی شــکاف هیدرولیکــی نیــز در
جهتهــای جدیــدی گســترش مییابــد .در نتیجــه بــا

فشــار روبــاره را مــی تــوان بــا اســتفاده از دادههــای الگ

()25

H

σV = ∫ ρb ( h ) dh
0

کــه در اینجــا  ρbچگالــی ســنگ اســت .بــا اســتفاده رابطــه
 26کــه یــک رابطــه تجربــی اســت ،میتــوان ســرعت

شماره ،92
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موج برشی را از موج فشاری به دست آورد [.]18

()26

1396-1

میتــوان گفــت زمانــی شکســت رخ میدهــد کــه شــرط

1.16 V s + 1.36

Vc
= زیــر برقرار باشــد:

کــه در اینجــا  Vcســرعت مــوج فشــاری و  Vsســرعت

()35

خصوصیــات ژئومکانیکــی ســنگ مخــزن از روابــط زیــر بــه

تنشهــای اصلــی اســت ،رابطــه زیــر برقــرار خواهــد بــود:

مــوج برشــی اســت .ســرعتها بــر حســب  km/sهســتند.

دســت میآینــد .بررســی ایــن خصوصیــات بــه منظــور
مطالعــه مخــزن مــورد نظــر و همچنیــن بــه دســت آوردن

تنشهــای برجــای منطقــه اهمیــت دارد.
()27

2

ρb

) ( ∆t s

()28

G dyn = 13474.45

=
) E dyn 2G (1 + ϑ

()29

همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن کــه  σr'=Pwیکــی دیگــر از
2τ θς

()36

'σ θ' − σ ζ

= ) tan ( 2 β

بایــد توجــه داشــت کــه طبــق فــرض بــاال ،رابطــه زیــر

برقــرار خواهــد بــود:

'
3

∂ó
=0
∂θ

()37

که در اینجا خواهیم داشت[:]20

2

 ∆t s 
0.5 
 −1
 ∆t c 
=
2
 ∆t s 

 −1
 ∆t c 

σ =T0
'
3

+ 4τ θς2

ϑdyn

2

)

'− σ ζ

'

θ

(σ

∂ó
∂ó  1
1  ∂ó
=
+

−
∂θ
∂θ  4
2  ∂θ
'
3

'
3

'
3

کــه در روابــط بــاال Gdyn ،مــدول برشــی و  Edynمــدول

()38

'

∂ó ' 
∂ó ' 
'
'  ∂ó 3
+ 3  + 8τ θς 3 
 2 (σ θ − σ ζ ) 
∂θ 
 ∂θ ∂θ 


مــوج اســت [ .]9میتــوان بــا اســتفاده از رابطــه زیــر

()39

'∂ó 3
=−
4 (σ x σ y ) sin ( 2θ ) − 8τ θς cos 2θ
∂θ

یانــگ در حالــت دینامیــک هســتند ∆t .معکــوس ســرعت
پارامتــر دینامیکــی بــه اســتاتیکی تبدیــلکــرد [.]19
()30

در مرحلــه بعــد ،بــا اســتفاده از ماتریــس تبدیــل

E sta 0.4145E dyn − 1.0593
=مختصــات تنشهــا از مختصــات محلــی چــاه بــه

در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از الگ  FMIو شکســتهای

مختصــات تنشهــای برجــا تبدیــل میشــوند Pw .و

محاســبه میشــوند .بــه ایــن منظــور ،از الگ  FMIمیانگیــن

خــط عمــود اســت .بــا اســتفاده از الگ  ،FMIدو پارامتــر

القایــی ایجــاد شــده در حیــن حفــاری تنشهــای افقــی برجا
زاویــه شکســتهای ایجــاد شــده بــه دســت میآیــد.

γ

از دادههــای چــاه بــه دســت میآینــد γ .زاویــه چــاه بــا
 βو  θکــه بــه ترتیــب عبارتنــد از زاویــه شکســتگی در

میتــوان تنشهــای موثــر وارد بــر دیــواره چــاه را بــه

صفحــه افقــی و زاویــه شکســتگی در صفحــه عمــودی

σ

σ′ =  0
0


 36و  ،37دو تنــش افقــی و همچنیــن  φکــه آزیمــوت
تنشهــای افقــی نســبت بــه مختصــات چــاه اســت ،بــه

تنشهــای اصلــی موثــر در دیــواره چــاه را میتــوان از

رافســون غیــر خطــی بــرای حــل همزمــان ســه معادلــه

'σ 1' = σ r

اســت .طبــق رابطــه  3و بــا اســتفاده از جــدول  2مــی

شــکل زیــر نمایــش داد:

0

τ θς 
σ ζ' 

()31

0

σθ
τ θς
'

'
r

روابــط زیــر محاســبه کــرد:
()32

+ σ ζ' ) + 4τ θς2
2

()33
()34

'

θ

(σ

+ σ ζ' ) +

θ

(σ
=

'
2

ó

θ

(σ
=

'
3

ó

'

2
+ 4τ θς2

2

)

'− σ ζ

'

θ

(σ

2

− σ ζ' ) −

'

بــه دســت میآینــد .بــا حــل همزمــان ســه معادلــه ،35

دســت میآینــد .در ایــن مقالــه از روش حــل نیتــون
اســتفاده شــده اســت .نتایــج در جــدول  1قابــل مشــاهده

تــوان مســیر تنــش را بــرای الیــه هــای مختلــف مخــزن

مــورد مطالعــه بــه دســت آورد .شــکل  4مســیر تنــش را

بــرای شــش الیــه نشــان میدهــد .بــا اســتفاده از رابطــه

بــا فــرض اینکــه  σ'3کمریــن تنــش اصلــی اســت در نتیجه

 9نیــز مقــدار مســیر تنــش بحرانــی (* )Aبــرای الیههــای
مختلــف محاســبه و در شــکل  4بــا هــم مقایســه شــدهاند.

بررسی ژئومکانیکی ایجاد...
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جدول  1تنشهای برجای منطقه.
)SV (MPa

)SH (MPa

)Sh (MPa

54/20

47/62

40/50

جدول  2خصوصيات ژئومکانیکی الیههای شاخص مخزن پارس جنوبي.
شماره
الیه
1
2
3
4
5
6

الیه (جنس)

ضخامت

مدول باتگ (،)E

GRAINSTONE (Coarse
)grained

نسبت
پواسون

ضریب
بیوت

زاویه اصطکاک
داخلی ()ø

14/7

76000

0/25

0/89

52/9

MUDSTONE

141/3

363000

0/40

0/83

39/6

50/9

238000

0/35

0/82

38/7

PACKSTONE (Coarse
)grained

58/7

72000

0/25

0/90

20/1

47/4

106000

0/30

0/93

30/75

)GRAINSTONE (Fine grained

25/3

253000

0/45

0/87

25/4

)PACKSTONE (Fine grained
MASSIVE GRAINSTONE

مسیر تنش (بدون بعد)

1
0/8
0/6
0/4
0/2
0

1

2

()bar

3

شماره الیه

مسیر تنش بحرانی

4

5

6

مسیر تنش

شکل  4مقایسه مسیر تنش و مسیر تنش بحرانی در  6الیه مخزن پارس جنوبی.

همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود تنهــا در الیــه چهــارم

شــکل  6نمابــش داده شــده اســت .میتــوان مشــاهده

توجــه بــه مقــدار تولیــد و تخلیــه شــدن ،امــکان تشــکیل

تغییــرات زیــادی داشــته باشــد.

امــکان ایجــاد گســل وجــود دارد .در بقیــه الیههــا بــدون

کــرد کــه زمــان الزم بــر حســب دبــی تولیــد میتوانــد

گســل وجــود نــدارد .وجــود گســل بــرای ادامــه حفــاری

بــرای دو الیــه ابتدایــی مخــزن مــورد مطالعــه ،نمــودار

جدیــدی را بــه وجــود مــیآورد .بــرای مثــال میتوانــد

و گســل در شــکل  7و  8نمایــش داده شــده اســت.

گســل الیــه چهــارم ،فــرض میشــود کــه مخــزن بــه

هیدرولیکــی جدیــد هــم تغییــر میکنــد .بــا توجــه

فــاز و تنهــا گاز انجــام میگیــرد .همچنیــن ماننــد شــکل

کمینــه ،میــزان چرخــش تنشهــای افقــی کمینــه و

میشــود .بــا اســتفاده از پارامتــر هــای جــدول  3 ،2 ،1و

برابــر اســت.

و یــا ایجــاد شــکاف هیدرولیکــی چالشهــا و مشــکالت

چرخــش جهــت تنــش افقــی بــا زاویــه بیــن تنــش اولیــه

باعــث هــرزروی گل شــود .بــرای محاســبه زمــان ایجــاد

بــا چرخــش تنشهــای افقــی جهــت شــکافهای

شــکل دایــره اســت .همچنیــن تولیــد بــه صــورت تــک

یــه گســترش شــکاف در جهــت عمــود بــر تنــش افقــی

 5تولیــد تنهــا از یــک چــاه در مرکــز مخــزن انجــام

بیشــینه بــا میــزان تغییــر در جهــت شــکافهای جدیــد

 ،4زمــان ایجــاد گســل بــر حســب دبــی تولیــد در نمــودار
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مکان چاه فرضی

68 km

شکل  5تولید از تنها یک چاه فرضی در مرکز مخزن.
جدول  3پارامترهای ناحیه مورد بررسی [.]17
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جدول  4مشخصات گاز تولیدی فرضی.
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شکل  6مدت زمان الزم برای ایجاد گسل بر حسب دبی تولیدی در الیه چهارم.

شکل  7میزان تغییر جهت تنش براساس زاویه ابتدایی آن با گسل برای الیه اول ()0/593=A
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-60 -40 -20
0 20 40 60
80 100
زاویه میان تنش افقی پیشینه و استریک گسل (درجه)

50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-100 -80

بررسی ژئومکانیکی ایجاد...

53

-60 -40 -20 0
20 40 60
80 100
زاویه میان تنش افقی پیشینه و استریک گسل (درجه)

چرخش تنشهای افقی برحسب درجه

50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-100 -80

شکل  8میزان تغییر جهت تنش براساس زاویه ابتدایی آن با گسل برای الیه دوم ()0/276=A
مــورد مطالعــه ،انجــام شــکافت هیدرولیکــی میتوانــد

نتیجهگیری

 -1در حالــت کلــی وزن گل الزم بــرای حفــاری الیــه
تخلیــه شــده پایینتــر از وزن گل الیــه باالیــی آن اســت.

ایــن موضــوع خــاف حفــاری الیههــای عــادی اســت کــه
بــا افزایــش عمــق فشــار گل الزم نیــز زیــاد میشــود.
در صــورت عــدم توجــه بــه وزن گل مناســب بــرای
الیــه تخلیــه شــده ،ایجــاد شکســت و هــرزروی گل رخ

میدهــد .ایــن موضــوع در حفــاری چاههــای جدیــد در
مخــزن میــدان پــارس جنوبــی پــس از تخلیــه آن بســیار

اهمیــت دارد.

 -2بــه طــور کلــی تخلیــه و کاهــش فشــار منفــذی باعــث
میشــود کــه بــرای ایجــاد شــکاف هیدرولیکــی بــه فشــار

پمــپ کمتــری نیــاز باشــد .در اثــر چرخــش جهــت
تنشهــا ،شــکاف هیدرولیکــی در جهتهــای جدیــدی

گســترش مییابنــد و میتــوان بــه نقــاط جدیــدی از
مخــزن دســت یافــت .بــا گذشــت زمــان و تولیــد از مخــزن

میــزان تولیــد را افزایــش دهــد و تولیــد از مناطــق
جدیــدی انجــام شــود.

 -3احتمــال ایجــاد گســل تنهــا در الیــه چهــارم مخــزن
مــورد مطالعــه در پــارس جنوبــی وجــود دارد .در دیگــر
الیههــا در طــول زمــان تولیــد هرگــز گســل ایجــاد

نخواهــد شــد.

 -4بــا تولیــد MMscfا 7از تنهــا یــک چــاه حفــر شــده در

مرکــز مخــزن گازی پــارس جنوبــی ،پــس از ده ســال در
دیــواره چــاه گســل نرمــال ایجــاد میشــود.

 -5در مخــزن پــارس جنوبــی هرچــه  qو زاویــه اولیــه
تنــش بــا گســل بیشــتر باشــد ،چرخــش جهــت تنــش

هــم در اثــر تخلیــه بیشــتر میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه
 qوابســته بــه تغییــر فشــار منفــذی اســت ،هرچــه تخلیــه

بیشــتر شــود چرخــش جهــت تنشهــا هــم بیشــتر

میشــود.
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