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تعیین مسیر بهینه حفاری در یکی از میادین
خلیجفارس به کمک مدل مکانیکی زمین
مصطفی اروجی و جواد عامری شهرابی

*

دانشکده مهندسی نفت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت94/8/12 :

تاريخ پذيرش95/3/16 :

چكيده
ناپایــداری دیــواره چــاه بهعــوان یکــی از اصلیتریــن مشــکالت در ضمــن حفــاری ،مطــرح اســت .ایــن پدیــده ســبب اتــاف وقــت و
تحمیــل هزینههــای اضافــی بــر کارفرمــا میگــردد .بــر ایــن اســاس تــاش فراوانــی بــرای رفــع ایــن مشــکل صــورت گرفتــه اســت .در
ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت تــا بــا ســاخت مــدل مکانیکــی زمیــن بــرای ناحیــه مخزنــی و اســتفاده از معیــار شکسـتهای متفــاوت،
ناپایــداری دیــواره بررســی گردیــده و مســیری پایــدار بــرای جلوگیــری از مشــکالت مربــوط بــه آن ،معرفــی شــود .بدینمنظــور نخســت
خــواص مکانیکــی ســنگ بــه کمــک دادههــای الگ و مغــزه بــرای ناحیــه مخزنــی محاســبه شــد .در ادامــه انــدازه و جهــت تنشهــای
برجــا در منطقــه و در ایــن ســازند بــه کمــک الگ چگالــی ،چنــد ضلعــی تنــش ،اطالعــات شکســت دیــواره و گزارشــات حفــاری بهدســت
آمــد .ســپس ســه معیــار شکســت بــه کار بســته شــد و پنجــره گل بــرای تمامــی مســیرهای ممکــن محاســبه گردیــد تــا مســیر بهینــه
بــرای ورود بــه الیــه مخزنــی ،معیــن و اثــر انتخــاب معیــار بــر تعییــن آن روشــن گــردد .معیارهــای شکســت مــورد اســتفاده شــامل
مــور – کولمــب ،بهعــوان رایجتریــن معیــار و موگــی– کولمــب و لیــد تصحیــح شــده ،بــا قابلیــت اســتفاده از تنــش میانــی میباشــند.
بررســی نتایــج بهدســت آمــده نشــان میدهــد ،بهینهتریــن مســیر بــرای حفــاری در ایــن الیــه ،مســیری بــا شــیب  60°وآزیمــوت
 70تــا  80°اســت .همچنیــن مشــخص شــد کــه انتخــاب معیــار شکســت ،تاثیــری بــر تعییــن مســیر بهینــه نــدارد هرچنــد معیارهــای
مختلــف مقادیــر متفاوتــی را بــرای پنجــره گل پیشبینــی میکننــد.
كلمات كليدي :پنجره گل ،مسیر بهینه حفاری ،مدل مکانیکی زمین ،معیار شکست ،ژئومکانیک.

برشــی 2از جملــه مهمتریــن مــوارد ناپایــداری دیــواره بــه

مقدمه

ناپایــداری چــاه ممکــن اســت ســبب افزایــش هزینههــای

حفــاری بیــن  10تــا  %15شــده و در مــوارد حــاد میتواند

بــه قیمــت از دســت رفتــن چــاه و جــان کارکنــان تمــام
شــود [ .]3-1درایــن میــان شکســت کششــی 1و شکســت
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شــمار میآینــد .یکــی از مشــکالت عمــده در حفــاری

در ایــن میــدان ،تکــرار پدیــده ناپایــداری دیــواره چــاه

در ناحیــه مخزنــی اســت ،بهطوریکــه تنهــا در چــاه
مــورد بررســی  29شکســتگی در اثــر حفــاری و در ناحیــه

مخزنــی رخ داده اســت.

1. Drilling Induced Tensile Fracture
2. Break Out
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بــه کمــک ســاخت مــدل مکانیکــی زمیــن 1و اســتفاده

افقــی بیشــینه اســت .روشهــای ارائــه شــده در طــی دو

ورود بــه مخــزن بــه گونـهای انتخــاب نمــود کــه از شــدت

بیشــینه پورواالســتیک ،معکــوس و چندضلعــی تنــش

از معیارهــای شکســت میتــوان مســیر چــاه را بــرای
مشــکالت کاســته شــود .مــدل مکانیکــی زمیــن از دو

بخــش اساســی تشــکیل شــده اســت :نخســت پارامترهــای

مکانیکــی ســنگ و دیگــر رژیــم تنشهــای برجــا در
منطقــه .بــرای محاســبه پارامترهــای مکانیکــی ســنگ در
ایــن ســازند میتــوان از روابــط ارائــه شــده در مقــاالت
ســود جســت [ 4و  ،]5امــا ایــن روابــط از دقــت قابــل

قبولــی برخــوردار نیســتند .وجــود رابطــه بیــن خــواص
مکانیکــی ســنگ و دادههــای الگ امــری روشــن بــوده و

در صــورت وجــود الگهــای مــورد نیــاز میتــوان خــواص
مکانیکــی ســنگ را هرچنــد بهصــورت خــام محاســبه

نمــود .مقادیــر محاســبه شــده در نهایــت بــه کمــک
دادههــای مغــزه کالیبــره میشــوند تــا نتایــج واقعــی
بهدســت آیــد .در بخــش دوم و بــرای تعییــن وضعیــت

دهــه اخیــر بــه منظــور محاســبه تنــش برجــای افقــی

هســتند [ .]15-13در ایــن میــان روش چنــد ضلعــی
تنــش از دقــت بیشــتری نســبت بــه دیگــر روشهــا

برخــوردار اســت امــا تعییــن دقیــق مــکان شکســتگیهای
رخ داده در دیــواره در حیــن حفــاری از ملزومــات ایــن
روش میباشــد [ .]13در نهایــت تعییــن پنجــره گل و
مســیر بهینــه بــه کمــک معیارهــای شکســت صــورت

میپذیــرد .معیارهــای مــور– کولمــب ،موگــی– کولمــب و

لیــد تصحیــح شــده معیارهــای رایــج بــرای تعییــن پنجــره

گل و مســیر بهینــه میباشــند .معیــار مــور– کولمــب بــه
ســبب در نظــر نگرفتــن اثــر تنــش میانــی برخــاف دو
معیــار دیگــر ،محافظــه کار محســوب میشــود [.]12

تکتونیک و چینهشناسی

رژیــم تنــش در ایــن ســازند ،تعییــن انــدازه و جهــت

میــدان در دســت بررســی واقــع در خلیجفــارس و در تنگه

تعییــن

بــه جنــوب اســت .ایــن میــدان گســل خــورده بــه ماننــد

کششــی و برشــی بــه کمــک الگ فــوق ،جهــت تنــش

نمکــی هرمــز میباشــد .فعالیــت ســازند هرمــز ســبب

برجــا ،شــامل تنــش برجــای روبــاره و دو تنــش برجــای

اســت [ .]16گســلها و گنبدهــای نمکــی میتواننــد

در منطقــه و در اعمــاق بــاال ،تنشهــای برجــا بهعــوان

شــرایط کلــی در منطقــه شــوند .امــا در شــرایط عــادی

روبــاره ،تنــش وارده ناشــی از وزن الیههــای فوقانــی ،بــه

تکتونیکــی فعــال در منطقــه تعییــن میشــوند .تنگــه

محاســبه اســت .تنــش برجــای افقــی کمینــه بــه کمــک

شــامل کمربنــد زاگــرس در شــمال غربــی ،صفحــه عربــی

قابــل تعییــن اســت [ .]6امــا در صــورت عــدم وجــود

عمــان در جنــوب اســت [ .]13تغییــرات ایجادشــده در

رابطــه االســتیک خطــی یــا ایتــون معیــن میگــردد کــه

اوراســیا و صفحــه عربــی میباشــد کــه بــه نــام برخــورد

تنشهــای برجــا ضــروری اســت .جهــت تنشهــای

هرمــز ،یــک طاقدیــس گســل خــورده در جهــت شــمال

میشــود [ .]10-6تعییــن آزیمــوت شکســتگیهای

بســیاری از میادیــن خلیجفــارس ،حاصــل فعالیــت ســازند

برجــای بیشــینه را روشــن مینمایــد .تانســور تنشهــای

وجــود گنبدهــای نمکــی متعــدد در ایــن ناحیــه شــده

افقــی نابرابــر اســت .اکثــرا در محاســبات وضعیــت تنــش

ســبب ایجــاد یــک رژیــم تنــش محلــی ،نامتناســب بــا

تنــش اصلــی لحــاظ میشــوند [ .]12-8تنــش برجــای

جهــت و میــزان تنشهــای برجــا توســط نیروهــای

کمــک دادههــای الگ چگالــی بهصــورت مســتقیم قابــل

هرمــز محــل تقاطــع چندیــن پدیــده مهــم زمینشناســی

دادههــای آزمایشهــای شکســت کششــی در مخــزن

در جنــوب ،پهنــه مکــران در شــمال شــرق و رشــته کــوه

چنیــن دادههایــی ،تنــش برجــای افقــی کمینــه بــه کمک

رشــتهکوه زاگــرس ناشــی از برخــورد صفحــات قــارهای

در صــورت عــدم تصحیــح پارامتــر نســبت پوآســون بــا

زاگــرس شــناخته شــده اســت [.]13

برجــا ،بــا اســتفاده از تفســیر الگ

FMI

2

خطــا همــراه اســت [.]9امــا مهمتریــن و در عیــن حــال
دشــوارترین بخــش در ایــن رونــد ،محاســبه تنــش برجــای

1. Mechanical Earth Model
2. Formation Microimager Incorporate
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در ســوی دیگــر فــرو رفتــن صفحــه اقیانوســی هنــد بــه

زیــر صفحــه ایــران از حــدود کرتاســه آغــاز و هنــوز ادامــه

پارامترهای مکانیکی سنگ
مدولهای االستیک

دارد کــه از دیگــر نیروهــای تکتونیکــی مهــم در منطقــه

رابطه مشخصی بین مدول یانگ ( )Eو نسبت پوآسون ( )νبا

گســل مینــاب واقــع در شــرق تنگــه هرمــز از یکدیگــر

بدین منظور دادههای الگ صوتی و چگالی برای محاسبه

ســازندهای ایــام و ســروک اهــداف اصلــی بررســی

انتشار موج در سنگ با روابط هوک ،روابط  1و  2بهدست

بهشــمار م ـیرود [ .]16ایــن دو پدیــده توســط سیســتم

سرعت انتشار موج در سنگ و چگالی آن ،وجود دارد [.]12

جــدا میشــوند.

مدولهای االستیک بهکار میروند .در صورت مقایسه روابط

در ایــن میــدان میباشــند .ســازند ایــام متعلــق بــه
کرتاســه باالیــی بــوده و دارای ضخامــت اندکــی اســت.
در بیشــتر مناطــق ایــن ســازند مشــاهده نشــده و در

عیــن حــال قابلیــت تولیــدی چندانــی هــم نــدارد .امــا
ســازند ســروک ،ســازند مخزنــی اصلــی در ایــن میــدان

کــه متعلــق بــه کرتاســه میانــی اســت از ســه الیــه مجــزا
شــکل گرفتــه اســت .در قســمتهای فوقانــی ایــن
ســازند ناپیوســتگی رســوبی مشــاهده شــده و بــا توجــه

بــه عــدم وجــود ســازند ایــام ســازند گورپــی بهصــورت
مســتقیم بــر ســازند ســروک قــرار گرفتــه و نقــش ســنگ

پوشــش را ایفــا میکنــد .درحالیکــه در قســمت تحتانــی
و در ارتبــاط بــا ســازند کژدمــی ،ســنگ مــادر میــدان کــه

دارای بیشتریــن بلــوغ در ایــن ناحیــه اســت ،اثــری از

ناپیوســتگی دیــده نشــده اســت .ســازند ســروک در ایــن
میــدان مشــتمل بــر ســه الیــه شــامل آهکهــای تمیــز
در بــاال (میشــریف) ،آهکهــای رسدار در قســمت میانــی

کــه میتــوان آن را برابــر بــا احمــدی در نظــر گرفــت
(خطیــا) و آهکهــای نســبتا تمیــز در قســمت تحتانــی
(معــدود) اســت.

ساخت مدل مکانیکی زمین

در اختیــار داشــتن ایــن مــدل ،کمــک شــایانی بــه درک

بهتــر شــرایط حفــاری و شــرایط مخــزن در اعمــاق نمــوده
و همچنیــن میتوانــد در طراحــی چاههــای توســعهای،
شــکافت هیدرولیکــی و بررســی تولیــد ماســه مــورد

اســتفاده قــرار گیــرد .مــدل مکانیکــی زمیــن شــامل

خــواص مکانیکــی ســنگ و رژیــم تنشهــای برجــا اســت
کــه در ادامــه نحــوه محاســبه هــر کــدام شــرح داده
خواهــد شــد.

میآیند [:]10

3v p2 − 4v s2

()1

v p2 − v s2

E d = ρ v s2

)v p − 4v s ( 2 − 2

()2

2)v p −v s ( 2 − 1

E d = 0.5

در روابــط فــوق  v sو  v pســرعت مــوج برشــی و فشــاری
برحســب

km
s

و  ρچگالــی ســنگ برحســب

gr
cm 3

اســت .زیرنویــس  dدر روابــط فــوق نشــانگر ایــن حقیقــت
اســت کــه مقادیــر بهدســت آمــده از روابــط  1و  2از

نــوع دینامیــک هســتند .پــس دادههــای مغــزه بایــد بــه

کارگرفتــه شــوند تــا ایــن مقادیــر دینامیــک بــه مقادیــر
اســتاتیک تبدیــل شــوند .بهصــورت معمــول نســبت
پوآســون دینامیــک بــا نســبت پوآســون اســتاتیک برابــر
فــرض میشــود [ .]15کالیبــره کــردن مــدول یانــگ بــه

کمــک رابطــه وان هیــردن انجــام شــده اســت [:]12
()3

E s = aE db

در ایــن رابطــه  αو  bپارامترهایــی هســتند کــه بایــد بــه

کمــک دادههــای مغــزه تعییــن شــوند.
مقاومت فشاری تکمحوره ()UCS

مقاومت فشاری تکمحوره پارامتری مهم و اثرگذار در
محاسبات است .به همین سبب روابط فراوانی برای تعیین
آن به کمک دیگر پارامترهای سنگ ارائه شده است .چانگ

و همکاران تعدادی از این روابط را گردآوری نمودهاند [.]5

در اکثر این روابط تالش شده است تا رابطهای بین مقاومت

فشاری تکمحوره و مدول یانگ استاتیک سنگ برقرار شود.

در این پژوهش از یک رابطه توانی بین مقاومت فشاری
تکمحوره و مدول یانگ استفاده شد ،که میتوان آن را به

شکل زیر نوشت:
()4

UCS = cE sd

تعیین مسیر بهینه حفاری ...
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در رابطــه  4ثابتهــای  cو  dبــه کمــک دادههــای مغــزه
کالیبــره میشــوند.

تنــش برجــای قائــم Ppn ،گرادیــان فشــارمنفذی عــادی،
 ∆tزمــان عبــور مــوج فشارشــی یــا همــان آهســتگی و

زاویه اصطکاک ( ) ϕ

 2 NCTخــط رونــد فشــرده عــادی اســت کــه از طریــق

کارهــای انجــام شــده در ایــن زمینــه انــدک اســت کــه

عبــور یــک خــط یــا منحنــی از دادههــای الگ مــوج

خــواص االســتیک باشــد .امــا بــه طــور مشــخص رابطـهای

رژیم تنشهای برجا

شــاید ناشــی از اهمیــت کمتــر آن در مقایســه بــا  UCSیــا

بیــن تخلخــل ســنگ و زاویــه اصطــکاک آن موجوداســت؛

بهطوریکــه هرچــه تخلخــل ســنگ بیشــتر باشــد،
زاوی ـه اصطــکاک کمتــر خواهــد بــود .بــا توجــه بــه ایــن
موضــوع کــه مقطــع مــورد نظــر مــا در ایــن پــروژه یــک

مقطــع کربناتــه بــا الیههــای شــیلی اســت ،بنابرایــن
رابطــه پالمــب بــرای محاســبه زاویــه اصطــکاک اســتفاده

شــده کــه دارای دقــت خوبــی در ســنگهای رســوبی
دارای شــیل اســت .ایــن رابطــه را میتــوان بــه فــرم زیــر

نمایــش داد [:]12

φ =26.5 − 37.4 * (1 − NPHI −V shale ) +

()5

2

) 62.1* (1 − NPHI −V shale

در رابطــه  NPHI ،5مقادیــر قرائــت شــده توســط الگ
نوتــرون اســت .همچنیــن حجــم شــیل بــه کمــک رابطــه

 6و بــا اســتفاده از دادههــای الگ گامــا تعییــن میشــود.
()6

GR − GR min
GR max − GR min

= V shale

فشارشــی بهدســت میآینــد [.]12
تنش برجای قائم ()S v

تنــش برجــای قائــم در هــر عمقــی عبــارت اســت از
وزن الیههــای فوقانــی .بنابرایــن بــرای محاســبه ،کافــی

اســت تــا چگالــی الیههــا از ســطح تــا عمــق مربوطــه

موجــود باشــد .بهصــورت معمــول الگ چگالــی هی ـچگاه
تــا ســطح رانــده نمیشــود ،پــس برونیابــی تــا ســطح

ضــروری اســت .رابطــه زیــر بــرای برونیابــی چگالــی تــا
ســطح اســتفاده شــده اســت [:]8
()8

) ρb = ρsur + A (TV D −W D − AG

a

در رابطــه فــوق

bاρاsur ،اρاTVD،ا،WD،اAG

بهترتیــب

چگالــی ،چگالــی در ســطح ،عمــق واقعــی ،ارتفــاع آب
دریــا و فاصلــه میــزدوار تــا ســطح دریــا میباشــند .دو

پارامتــر  αو  Aبهوســیله دادههــای الگ چگالــی در ناحیــه

مخزنــی کالیبــره میگردنــد.
تنش برجای افقی کمینه ()S h

در رابطــه  GR ،6مقــدار خوانــده شــده توســط الگ گامــا

در صــورت وجــود آزمایــش نشــت  ،3فشــار ســتون ســیال

شــده توســط الگ گامــا در مقطــع مــورد نظــر میباشــند.

از حالــت یــک خــط بــا شــیب ثابــت خــارج میشــود،

و  GR minو  GR maxکمتریــن و بیشــترین مقادیــر خوانــده
فشار منفذی

تعییــن دقیــق مقــدار فشــار منفــذی بــرای تعییــن
انــدازه تنشهــای برجــای موثــر ضــروری اســت .انجــام
تســتهای فشــاری ماننــد

MDT

1

دارای هزینههــای

بســیار باالیــی اســت ،بنابرایــن روابطــی بــرای تخمیــن
فشــار منفــذی ارائــه شــدهاند .از جملــه مهمتریــن

روابــط ارائــه شــده در ایــن زمینــه ،رابطــه ایتــون اســت

[.]12
()7

3

 NCT 
Ppg =OBG − )OBG − Ppn ( 

 ∆t 

در رابطــه فــوق  P pgگرادیــان فشــار ســازند OBG ،گرادیان

حفــاری را در زمانــی کــه نمــودار فشــار برحســب زمــان
میتــوان بهعــوان تخمینــی مناســب از تنــش برجــای
افقــی کمینــه در نظــر گرفــت [ .]7همچنیــن بهکمــک
تســتهای آزمایــش شــکافت کوچــک یــا شــکافت
4

هیدرولیــک میتــوان مقــدار دقیقتــری را بــرای تنــش

برجــای افقــی کمینــه تعییــن نمــود [ .]6بــا توجــه در

اختیــار نبــودن نتایــج آزمایــش فــوق رابطــه زیــر بــرای
تعییــن مقــدار تنــش برجــای افقــی کمینــه مــورد

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت [.]9

1. Modular Dynamic Test
2. Normal Compacted Trend Line
3. Leak Off Test
4. Mini Fracture
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υ

)S v − α Pp ( + α Pp
()9
1−υ
در رابطــه P p ،9ا S v ،و  S hبهترتیــب فشــار منفــذی،
=S
h

تنــش برجــای قائــم و تنــش برجــای افقــی بیشــینه

برحســب  mPaو همچنیــن  αو  νضریــب بایــوت و نســبت
پوآســون هســتند .نکتــه مهــم در اســتفاده از رابطــه ایتون،

کالیبــره کــردن پارامتــر  νاســت .بــا توجــه بــه عــدم وجود
دادههــای تســت شــکاف یــا نشــتی ،از دادههــای هــرزروی

بــرای کالیبــره کــردن نســبت پوآســون بهــره بــرده شــده
اســت .فشــار چــاه در زمــان هــرزروی کامــل بــا دقتــی
قابــل قبــول مقــدار تنــش را بــه مــا میدهــد البتــه در
صورتــی کــه بــا کاهــش وزن گل در همــان شــرایط میــزان

هــرزروی کاهــش یافتــه باشــد [.]15
تنش برجای افقی بیشینه ()SH

خواهــد آمــد کــه مقــدار تنــش برجــای افقــی بیشــینه بــه
یــک ناحیــه محــدود میکنــد .شکســت کششــی و برشــی

بــرای هرچــه محــدود تــر کــردن ایــن چندضلعی اســتفاده
میشــود.

شکست کششی

بــا افزایــش وزن گل حفــاری ،تنــش مماســی(  ) σ θکاهش
مییابــد و بــا ادامــه همیــن رونــد در یــک نقطــه بحرانــی
تنــش مماســی ،کششــی خواهــد شــد .در صورتــی کــه

مقــدار تنــش مماســی از حــد کششــی ســنگ فراتــر

بــرود ،ســنگ در اثــر کشــش خواهــد شکســت .معیــار
شکســت کششــی را بــه میتــوان بهصــورت زیــر نوشــت:
()11

σ 3 = −T 0

در رابطــه فــوق  σ 3مقــدار کمتریــن تنــش اصلــی اســت.
بــرای رعایــت احتیــاط در محاســبات،

T0

برابــر بــا صفــر

تعییــن  S Hبــه چندیــن روش امکانپذیــر اســت کــه

در نظــر گرفتــه میشــود .حــال اگــر بــرای بررســی توزیــع

دقیقتــر اســت .ایــن روش از تئــوری گســل اندرســون

یــک حــد پاییــن بــرای  S Hمشــخص میگــردد [.]12

در ایــن میــان چنــد ضلعــی تنــش ،روشــی بــه مراتــب

تنــش روابــط شــناخته شــده کــرش بــه کار بســته شــوند،

بــرای تعییــن نحــوه حرکــت صفحــات نســبت بــه هــم

()12
=σ θ
3)S h − Pp ( − )S H − PP ( − ∆P
,min
در معادلــه فــوق  ∆Pاختــاف فشــار ســازند و چــاه ( ) Pw

در یــک گســل و از تئــوری کولمــب بــرای تعییــن نســبت

تنــش اصلــی بیشــینه بــه تنــش اصلــی کمینــه بــرای

در دیــواره و

Pp

فشــار ســازند میباشــد.

ایجــاد گســل اســتفاده میکنــد [.]12

شکست برشی

طبــق تئــوری اندرســون ســه نــوع گســل ممکــن اســت

بــه کمــک ایــن پدیــده میتــوان یــک حــد بــاال بــرای

اتفــاق بیفتــد .اگر

کــه

S H > Sv > S h

S H > S h > Sv

SV > S H > S h

گســل نرمــال ،در صورتی

گســل امتــداد لغــز و در شــرایطی کــه

از نــوع معکــوس اســت .امــا بــر اســاس

 S Hتعییــن کــرد .تنــش مماســی بــا کاهــش وزن گل،

افزایــش خواهــد یافــت .ایــن امــر ســبب تمرکــز تنــش

پیرامــون دیــواره میگــردد .حــال اگــر در عمقــی خــاص،

نظریــه کولمــب ،در صورتــی کــه از چســبندگی ســنگ

شکســتگی برشــی بــه عــرض  βرخ داده باشــد بــا درنظــر

توجــه بــه شکســتگیهای فــراوان فرضــی منطقــی اســت،

(Pw )1 + q ( + PP )1 − q ( + UCS − )1 − 2cos β (S h )13
1 + 2cos β

صرفنظــر گــردد ،کــه ایــن فــرض در عمقهــای بــاال بــا

رابطــه بیــن تنــش اصلــی بیشــینه و کمینــه در گســل بــه
شــکل زیــر بهدســت خواهــد آمــد [:]6

σ 1 − Pp
=
) µ + ) µ 2 + 1(( 2
σ 3 − Pp

()10

در رابطــه فــوق  μضریــب اصطــکاک زمیــن اســت کــه
بهصــورت معمــول  0/6فــرض میشــود [ .]6حــال در
صــورت ترکیــب ایــن دو بــرای هــر ســه حالــت گســل و در

نظــر گرفتــن خــط

S H ≥ Sh

؛ یــک چنــد ضلعــی بهدســت

گرفتــن معــادالت کــرش میتــوان نوشــت [:]8

≤ SH

در رابطــه فــوق  qبــه کمــک رابطــه  14برحســب زاویــه
اصطــکاک تعییــن میشــود:
()14

1 + sin φ
=q
1 − sin φ

معیار شکست و مسیر بهینه

مقادیــر تنشهــای اصلــی بایــد در معیارهــای شکســت

جایگزیــن شــوند تــا پایــداری دیــواره بررســی و حــد پایین
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و بــاالی پنجــره گل تعییــن گــردد .معیــار مــور– کولمــب

 3اســتفاده گردیــد .در ایــن رابطــه مقادیــر  αو  bبایــد

اســت .ایــن معیــار بــه ســبب در نظــر نگرفتــن اثــر تنــش

مقادیــر  bبیــن  1/2تــا  1/4متغیــر اســت [ .]12بــه

از نخســتین معیارهــای ارائــه شــده و پرکاربردتریــن آنهــا
میانــی بهعــوان معیــاری محافظــهکار شــناخته میشــود

[ .]17همچنیــن بــرای بررســی بیشــتر و مقایســه ،دو
معیــار موگــی– کولمــب و لیــد تصحیــح شــده کــه اثــر
تنــش میانــی را لحــاظ میکننــد ،هــم در محاســبات بــه

کار گرفتــه شــدهاند [ 18و  .]19بــه کمــک معیارهــای

ارائــه شــده پنجــره گل بایــد بــرای تمامــی مســیرهای
ممکــن در محــدودهای کــه تنشهــا در دســترس

هســتند ،محاســبه شــود تــا بتــوان در بــاب بهینهتریــن
مســیر ســخن گفــت.

کالیبــره شــوند کــه مقادیــر  αبیــن  0/09تــا  0/3و
کمــک دادههــای مغــزه ایــن دو مقــدار بهترتیــب 0/243

و  1/297بهدســت آمدهانــد .همچنیــن بــرای محاســبه
 UCSبــا اســتفاده از رابطــه  4مقادیــر  cو  dبــه ترتیــب

 0/7195و  1/2547محاســبه شــدند .در ادامــه مقادیــر
زاویــه اصطــکاک توســط رابطــه پالمــب محاســبه گردیــد.
خــواص مکانیکــی ســنگ در عمــق در شــکل  2نمایــش
داده شــدهاند .نقــاط متمایــز بــر روی نمودارهــا ،دادههــای

مغــزه هســتند.
فشار منفذی

بــرای تعییــن فشــار منفــذی از دادههــای آزمایــش

MDT

بررسی چاه مورد نظر

در چــاه مجــاور اســتفاده شــده اســت کــه مجمــوع در 52

بــرای تعییــن پارامترهــای مکانیکــی ســنگ از الگهــای

فشــار ثبــت شــده از صحــت برخــوردار اســت .رابطــه

خــام خــواص مکانیکــی ســنگ اســتفاده شــده اســت.

دادههــای آزمایــش فشــار منفــذی محاســبه گردیــد.

خواص مکانیکی

نوتــرون ،گامــا ،چگالــی و صوتــی بــرای محاســبه مقادیــر
اطالعــات الگهــای مربوطــه در شــکل  1آورده شــده

اســت .الگهــای موجــود همگــی در بخــش ســروک و
ایــام گرفتــه شــده و از کیفیــت قابــل قبولــی برخــوردار

بودهانــد .بــرای کالیبــره کــردن مــدول یانــگ از رابطــه

نقطــه فشــار منفــذی ثبــت شــده و تنهــا در  25نقطــه
خطــی زیــر بــه کمــک روش کمتریــن مربعــات خطــا و
()15

=
Pp 0.0052* Depth + 29.027

در رابطــه نشــانگر عمــق برحســب متــر و فشــار منفــذی

برحســب  mPaاســت .در شــکل  3دادههــای تســت MDT

بهصــورت نقــاط برجســته دیــده میشــوند.
3700
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3900
0 50 100 0 0/2 0/4 2 2/5 3 50
100
150
چگالی ( )gr/cm3الگ نوترون ( )v/vالگ گاما
زمان عبور ()ms/ft
شکل  1نمودار الگهای گرفته شده.

عمق ()m
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3800
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3900
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زاویه اصطکاک مقاومت تکمحوره ( )mPaنسبت پوآسون مدول بانگ ()Gpa
شکل  2نمودار خواص مکانیکی سنگ.
3700

افزایــش بیشــتر عمــق بــا نــرخ باالیــی افزایــش یایــد.

عمق ()m

3800

شــود کــه چگالــی در مناطــق ســطحی کــم بــوده و بــا

3900

40

میشــود .مقادیــر تنــش برجــای قائــم برحســب عمــق
در شــکل  5بههمــراه تنــش برجــای افقــی کمینــه ،بــه
منظــور مقایســه ،آورده شــده اســت .تنــش برجــای قائــم

برخــاف دو تنــش دیگــر تــا ســطح قابــل محاســبه اســت.

مقدار فشار تست ()MDT

فشار هیدرواستاتیک

مقادیــر بهدســت آمــده بــرای چگالــی در شــکل  4دیــده

4000
35

50
45
فشار منفذی ()mPa
شکل  3فشار هیدرواستاتیک و مقادیر تست .MDT

همانگونــه کــه در شــکل پیــدا اســت مقادیــر فشــار
منفــذی بیــش از مقادیــر فشــار هیدرواســتاتیک هســتند.

تنــش برجــای قائــم

بــرای محاســبه تنــش برجــای قائــم ،چگالــی بــه کمــک
رابطــه  8تــا ســطح برونیابــی شــد .در ایــن رابطــه مقادیــر
 αو  Aبایــد کالیبــره شــوند کــه بــه کمــک دادههــای الگ
چگالــی ایــن مقادیــر بهترتیــب  0/302109و 0/107732

محاســبه شــدند .در محاســبات کالیبراســیون ،چگالــی

ســطح بــا فــرض تخلخــل  % 60در کــف دریــا بهدســت

آمــده اســت .ایــن برونیابــی بایــد بــه گونــهای انجــام

تنش برجای افقی کمینه

بــرای محاســبه تنــش برجــای افقــی کمینــه ،مقــدار

ν

بــا توجــه بــه اطالعــات هــرزروی کامــل در دو عمــق،

 0/31826بهدســت آمــده و ضریــب بایــوت برابــر بــا
 0/8256تعییــن گردیــد .مقادیــر بهدســت آمــده بــرای
تنــش برجــای افقــی کمینــه ،بــه کمــک رابطــه ،9

بههمــراه محدودههــای بهدســت آمــده از چندضلعــی
تنــش بــرای تنــش برجــای افقــی کمینــه در شــکل 5

نمایــش داده شــدهاند .مقادیــر بهدســت آمــده بــا
بازههــای تعییــن شــده توســط چنــد ضلعــی تنــش

همخوانــی دارد کــه نشــاندهنده صحــت روش اســت.
بایــد توجــه نمــود کــه مقادیــر حاصــل شــده بــرای تنــش

برجــای افقــی کمینــه بــه هیــچ عنــوان قابــل تعمیــم بــه
اعمــاق دیگــر نمیباشــد.
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شکل  5تخمین تنش برجای افقی کمینه (.)mPa

شکل  4مقادیر چگالی برونیابی شده.

فراهــم میشــود [ .]9ایــن شــرایط بهصــورت معمــول

تنش برجای افقی بیشینه

در محاســبه تنــش برجــای افقــی بیشــینه ،از چنــد

ضلعــی تنــش کمــک گرفتــه شــد .در ناحیــه مخزنــی
ایــن چــاه 22 ،شکســتگی کششــی و  7شکســتگی برشــی

در رژیــم تنــش امتــداد لغــز ،در صورتیکــه چــاه قائــم
باشــد ،فراهــم اســت.

آزیموت تنشهای برجا

رخ داده اســت کــه در  5عمــق شکســتگی برشــی و

بــرای تعییــن جهــت رژیــم تنــش ،اطالعــات آزیمــوت

شکســتگیها در جــدول  1زیــر آورده شــده اســت.

 8شکســتگیهای کششــی بهوســیله مربعــات و

کششــی همزمــان بــوده اســت .اطالعــات برخــی ازایــن

شکســتگیها در نمــودار رز رســم شــد .در شــکل

مقادیــر  Shبهدســت آمــده در بخــش پیشــین واطالعــات

شکســتگیهای برشــی توســط دوایــر نشــان داده شــدهاند.

شکســت بــرای محــدود کــردن هــر چــه بیشــتر

SH

اســتفاده شــده اســت .در شــکل  6یــک نمونــه از چنــد

شکســتگیهای کششــی ،حــدودا درراســتای

N 42 E

ا( Nشــمال و  Eشــرق) قــرار گرفتهانــد .بنابرایــن جهــت

ضلعیهــای تنــش محاســبه شــده ارائــه شــده اســت.

تنــش برجــای افقــی بیشــینه در راســتای 42 E

بیشــینه و محــور افقــی ،تنــش برجــای افقــی کمینــه

صفحــه عربســتان در ناحیــه برخــورد زاگــرس .همچنیــن

تنــش برجــای افقــی بیشــینه برحســب عمــق ،نمایــش

زاویــه  90°نســب بــه ایــن آزیمــوت وارد میگــردد.

بــرای تنشهــا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه رژیــم تنــش

آمــده خلیجفــارس همخوانــی دارد [ .]13بــرای تعییــن

تکتونیکــی در منطقــه همخــوان اســت .اختــاف تنــش

دادههــای چاههــای مجــاور اســت .وجــود گســلها و

بــه صــورت متوســط ســه برابــر مقــدار اختــاف آن بــا

در چاههــای مجــاور شــود.

فــراوان شکســت کششــی را نشــان میدهــد .بهصــورت
کلــی هــرگاه اختــاف تنــش برجــای افقــی بیشــینه و

مسیر بهینه

N

محــور عمــودی در ایــن شــکل تنــش برجــای افقــی

میباشــد کــه منطبــق اســت بــر جهــت نیــروی وارده از

اســت .در شــکل  7بازههــای محاســبه شــده بــرای

روشــن اســت کــه تنــش برجــای افقــی کمینــه بــا

داده شــده اســت .بــا توجــه بــه مقادیــر بهدســت آمــده

نتیجــه بــا مطالعــات پیشــین در خلیجفــارس بهدســت

در منطقــه امتــداد لغــز اســت کــه بــا شــرایط فعــال

دقیــق جهــت تنشهــا در سراســر ایــن میــدان نیــاز بــه

برجــای بیشــینه و تنــش برجــای افقــی از نظــر مقــدار

گنبدهــای نمکــی میتوانــد ســبب تغییــر جهــت تنــش

تنــش برحــای قائــم اســت .ایــن اختــاف علــت رخــداد

کمینــه بــاال باشــد ،شــرایط بــرای شکســت کششــی

بــرای انتخــاب مســیر بهینــه روشهــای متعــددی ارائــه
شــده اســت.
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ناپایــداری در فاصلــه  4012تــا  4023 mرخ داده اســت

کــه از جنــس آهــک اســت .بدیــن منظــور پنجــره گل
بــه کمــک ســه معیــار ارائــه شــده بــرای ایــن قســمت از

مخــزن ،در آزیموتهــا و شــیبهای متفــاوت محاســبه
شــد .بــا توجــه بــه تقــارن مســئله آزیمــوت تنهــا تــا 90°
در نظــر گرفتــه شــده اســت .مقــدار فشــار مــورد نیــاز برای
جلوگیــری از شکســت برشــی در دیــواره براســاس
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معیــار مــور – کولمــب ،موگــی– کولمــب و لیــد تصحیــح

افقــی شــیب مســیر مــورد نظــر و هــر خــط نشــاندهنده

داده شــده اســت .در ایــن نمودارهــا ،محــور عمــودی فشــار

بیشــینه در نظــر گرفتــه شــده اســت .آزیمــوت و شــیب

شــده بــه ترتیــب در شــکلهای  10 ،9و  11نمایــش
مــورد نیــاز بــرای جلوگیــری از شکســت برشــی اســت کــه

هرچــه کمتــر باشــد ،بهینهتــر اســت .همچنیــن محــور

یــک آزیمــوت اســت کــه نســبت بــه تنــش برجــای افقــی
مســیر بــا گامهــای  10°در محاســبات لحــاظ شــدهاند.
60
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بــا مقایســه مقادیــر بهدســت آمــده توســط ســه معیــار ارائه

بــه ماننــد شــکل  9و محــور عمــودی فشــار مــورد نیــاز

بــر تعییــن مســیر بهینــه نــدارد .امــا مقادیــر تعییــن شــده

باشــد بهتــر اســت .بهطــور کلــی یکســان بــا رونــد مطــرح

شــده آشــکار اســت کــه انتخــاب معیــار شکســت تاثیــری
توســط معیــار مــور– کولمــب در تمــام مســیرها بیــش
از مقادیــر تعییــن شــده توســط دو معیــار دیگــر اســت

کــه نشــان از محافظــهکاری معیــار مــور– کولمــب دارد

بــرای ایجــاد شکســت کششــی اســت کــه هرچــه بیشــتر
شــده در حــد پاییــن ،میتــوان گفــت کــه بــا افــزاش شــیب
در هــر آزیموتــی پایــداری چــاه افزایــش خواهــد یافــت .از

ســوی دیگــر چاههــای افقــی بــا زاویــه  70تــا  90°نســبت

کــه پیــش از ایــن گــزارش شــده اســت [ .]20همچنیــن

بــه تنــش برجــای افقــی بیشــینه دارای باالترین فشــار الزم

محاســبه شــده بــرای حــد پاییــن پنجــره گل میباشــد.

شــکاف در ایــن جهــت را بــا ســختیهای بســیار روبــرو

معیــار لیــد تصحیــح شــده دارای کمتریــن مقادیــر
معیارهــای موگــی– کولمــب و لیــد تصحیــح شــده مقادیــر

و رونــد تقریبــا یکســانی را ارائــه میدهنــد .بهطــور

کلــی معیارهــای مختلــف در مســیرهای متفــاوت مقادیــر
متفاوتــی را پیشبینــی میکننــد امــا رونــد یکســانی را
بــا افزایــش یــا کاهــش شــیب و آزیمــوت ارائــه میدهنــد.

از دیگــر ســو بــا توجــه بــه نمودارهــای ارائــه شــده ،روشــن

بــرای شکســت کششــی میباشــند کــه انجــام عملیــات

خواهــد نمــود .در نهایــت از دیــد حــد بــاال بهتریــن مســیر
چاهــی اســت افقــی بــا زاویــه  70تــا  90°نســبت بــه تنــش

برجــای افقــی بیشــینه کــه خــاف مســیر تعییــن شــده
توســط حــد پاییــن اســت .بــا توجــه بــه پیچیدگیهــای
فنــی و هزینههــای مالــی فــراوان حفــر چــاه افقــی و تضــاد
موجــود در تعییــن آزیمــوت چــاه افقــی از دیــد حــد بــاال

اســت کــه چــاه قائــم در ناحیــه مــورد نظــر دارای کمتریــن

و پاییــن ،هــدف یافتــن مســیری اســت کــه همزمــان

لغــز بــودن رژیــم تنــش کــه از محاســبه مقادیــر تنشهــای

باشــد .بــا در نظــر گرفتــن نتایــج بــرای حــد بــاال و پاییــن

میرســد .از دیگــر ســو بــا کاهــش زوایــه چــاه نســبت بــه

مســیر بهینـهای را تعییــن نمــود کــه تمــام شــرایط را دارا

میــزان پایــداری در حــد پاییــن اســت .عطــف بــه امتــداد

برجــا روشــن گردیــد ،ایــن نتیجــه کامــا منطقــی بــه نظــر

پایــداری حــد بــاال و پاییــن و امکانپذیــری را داشــته

بــه صــورت همزمــان و نظــر بــه فشــار مخــزن میتــوان

تنــش برجــای افقــی بیشــینه شــرایط چــاه پایدارتــر خواهد

باشــد .در نمودارهــای حــد پاییــن ،کاهــش فشــار مــورد

بــه روشــنی ناهمگونیهایــی در آزیموتهــای  40°بــرای

 30تــا  80°و زوایــای  0تــا  40°بــا رونــد بســیار ســریعتری

گشــت کــه پیشــتر هــم گــزارش شــده اســت [ .]14امــا

نیــاز بــرای جلوگیــری از شکســت برشــی در شــیبهای

تمامــی معیارهــا دیــده میشــود کــه نشــان میدهــد ایــن

صــورت میپذیــرد .امــا بــا بررســی ایــن بــازه در حــد بــاال

ایــن ناهمگونــی توســط العجمــی هــم گــزارش شــده اســت

تمــام ایــن بــازه چاههایــی بــا زوایــه  30تــا  40°از پایــداری

امــر نمیتوانــد ناشــی از خطــای معیــار شکســت باشــد.
کــه البتــه بــا دادههــای غیــر واقعــی صــورت پذیرفته اســت
[ .]17ایــن ناهمگونــی نشــان میدهــد کــه تعییــن مســیر

بهینــه بــرای هــر شــرایطی بایــد بهصــورت مشــخص و
معیــن صــورت پذیــرد .در نهایــت از حیــث حــد پاییــن

میتــوان متوجــه شــد میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در
باالتــری برخــوردار هســتند .پــس میتــوان گفــت کــه بــا

بررســی حــد بــاال و پاییــن ،چاههایــی بــا شــیب  30تــا

 80°و زاویــه  30تــا  40°نســبت بــه تنــش برجــای افقــی
بیشــینه ،پایــداری مناســبی بــرای ورود بــه مخــزن ارائــه

پنجــره گل میتــوان گفــت کــه چاهــی افقــی بــا زاویــه

خواهنــد داد .در ایــن میــان بــا توجــه بــه دشــواری حفــاری

بیشــینه پایــداری در میــان مســیرهای پیــش رو اســت.

نظــر کوچکتــر میشــود .در نهایــت میتــوان گفــت

 30تــا  40°نســبت بــه تنــش برجــای افقــی بیشــینه دارای

و رانــدن جــداری در شــیبهای بیــش از  ،60°بــازه مــورد

همچنیــن حــد بــاالی پنجــره گل هــم بــه کمــک معیــار

مســیری بــا شــیب  60°و زاویــه  40°نســبت بــه تنــش

آورده شــده اســت .در ایــن نمــودار محــور افقــی و خطــوط

بــه مخــزن اســت.

شکســت کششــی محاســبه شــده و نتایــج در شــکل 12

برجــای افقــی بیشــینه ،بهتریــن مســیر ممکــن بــرای ورود
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شکل  12حد باالی معیار شکست کششی.

بــرای مســیرهای متفــاوت در ناحیــه مخزنــی محاســبه

نتیجهگیری

میــدان بررســی شــده دارای مشــکالتی عدیــده در زمینــه
ناپایــداری دیــواره چــاه در ناحیــه مخزنــی بــوده اســت.

بــرای رفــع ایــن مســئله تــاش شــد تــا مســیری بهینــه
بــرای حفاریهــای توســعهای یافتــه شــود .بدینمنظــور:

 -1مــدل مکانیکــی زمیــن بــه کمــک دادههــای موجــود

بــرای ناحیــه مخزنــی در ایــن میــدان محاســبه شــده و
روابطــی بــرای خــواص مکانیکــی ســنگ مخــزن ســروک

در ناحیــه ارائــه شــد.

 -2رژیــم تنشهــای برجــا در منطقــه بــه کمــک اطالعــات
شکســت و حفــاری تبییــن گردیــد و روشــن شــد کــه

رژیــم تنــش در منطقــه ازنــوع امتــداد لغــز اســت.

 -3بــه کمــک معیارهــای شکســت متفــاوت ،پنجــره گل

گردیــد .بــه کمــک نمودارهــای بهدســت آمــده ،نشــان
داده شــد کــه انتخــاب معیــار شکســت تاثیــری بــر

انتخــاب مســیر بهینــه نــدارد.

 -4پایدارتریــن مســیر بــرای ورود بــه مخــزن از نظــر حــد

پاییــن چاهــی افقــی بــا آزیمــوت  70تــا  80°و بــرای
حــد بــاال چاهــی افقــی بــا آزیمــوت 110تــا  130°معیــن

گردیــد.

 -5بهینهتریــن مســیر بــرای حفــاری در ناحیــه مخزنــی

کــه امکانپذیــری و پایــداری را بهصــورت همزمــان
فراهــم کنــد ،چاهــی بــا شــیب  60°و آزیمــوت  70تــا

 80°انتخــاب شــد .ایــن مســیر پایدارتریــن مســیر بــرای

ورود بــه مخــزن اســت.
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