استفاده از روش کریجینگ...

91

استفاده از روش کریجینگ شاخص در
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چكيده
هــرزروی ســیال حفــاری در ســازندهای مخزنــی در میادیــن نفتــی میتوانــد باعــث هــدر رفتــن ســرمایه و آســیبهای جــدی بــه
الیههــای بهــرهده هیدروکربــوری گــردد .بهدلیــل وجــود هرزرویهــای شــدید در ســازندهای مخزنــی ،ارائــه راه حلهــای پیشــگیرانه
از ایــن پدیــده نــا مطلــوب ،اهمیــت ویــژهای دارد .بــر ایــن اســاس در ایــن تحقیــق بــه بررســی و پیشبینــی هــرزروی ســیال حفــاری
در مخــزن آســماری و مدلســازی مناطــق بحرانــی هــرزروی بــا اســتفاده از روش زمینآمــاری کریجینــگ شــاخص در یکــی از میادیــن
نفتــی جنــوب غــرب پرداختــه شــده اســت .بدیــن منظــور ابتــدا وضعیــت توزیــع دادههــای هــرزروی در کل مخــزن بــا توجــه بــه
اطالعــات  363حلقــه چــاه حفــاری شــده در میــدان بهدســت آمــده و بــا اســتفاده از الگوریتــم کریجینــگ شــاخص و در نظــر گرفتــن
حــد آســتانه بحرانــی بــرای هــرزروی ،دادههــای مذکــور بصــورت باینــری تبدیــل و توســط واریوگرافــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
گرفتــه اســت ،ســپس بــا ســاخت یــک مــدل بلوکــی ،احتمــال وجــود هرزرویهــای بحرانــی در کل مخــزن بــه روش کریجینــگ شــاخص
تخمیــن زده شــده اســت .تخمینهــای بهدســت آمــده نشــان میدهــد کــه هرزرویهــا در مخــزن آســماری از تغییرپذیــری باالیــی
برخــوردار بــوده و نقــاط بحرانــی هــرزروی (بــا هــرزروی بــاالی  )100 bbl/hrدر بخــش شــمال غربــی در قطــاع  2و جنــوب شــرقی
میــدان در قطــاع  ،9بهخصــوص در زونهــای عمیقتــر پراکنــده شــده اســت.
كلمات كليدي :کریجینگ شاخص ،مدلسازی ،هرزروی سیال ،مخزن آسماری ،مدل بلوکی.

انتخـــاب روش مناســب پهنهبنــدي 2و تهیــه نقشــه

مقدمه

یکــی از راههایــی کاهــش هزینههــای ناشــی از هــرزروی
ســیال حفــاری ،پیشبینــی مناطــق دارای هــرزروی

و نواحــی کــه احتمــال هــرزروی 1در آن بیشــتر اســت.
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

kio.taheri@stu.yazd.ac.ir

تغییــرات هــرزروی ســیال حفــاری در مخزن و ســازندهای

بهــرهده گـــامی اساســـی و مهـــم در مدیریــت منابــع

هیدروکربــوری مناطــق مختلــف بهشــمار مــیرود [.]1
1. Probability Lost
2. Zonation
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بدیــن منظــور اســتفاده از روشهــای زمیــن آمــاری

برنامــه اســیدزنی و شــکاف هيدروليکــي ،تــا حــد زیــادی

زمینشناســی نقــش مهمــی در مهندســی نفــت دارنــد.

بــود [ .]6محققــان بــراي بررســی تغییــرات مکانــی غلظت

بهتریــن گزینــه خواهــد بــود و مــدل هــای ســه بعــدی
روشهــای مختلفــی بــرای مدلســازی ســه بعــدی
وجــود دارد ،کــه در هــر یــک از ایــن روشهــا از اطالعــات

زمینشناســی ،ریاضیــات و آمــار اســتفاده میشــود

[ .]2روشهــای زمیــن آمــاری بــرای توصیــف ناهمگنــی
در مخــازن بــهکار مــیرود و بهطــور کلــی زمیــن آمــار
مطالعــه پدیدههایــی اســت کــه در مــکان و زمــان تغییــر

میکننــد [ .]3تاکنــون پژوهشهــاي اندکــی راجــع بــه
اســتفاده از روش کریجینــگ شــاخص 1بــراي بررســی

هــرزروی ســیال حفــاری در دنیــا انجــام گرفتــه اســت.
بــا انجــام ســه مــورد مطالعــه میدانــی بــر روی چاههــا
در مناطــق خشــکی در آمریــکا ،نشــان داده شــد کــه

هرزرویهــای شــدید در حیــن حفــاری چاههــا بــا عمــق

نفوذهــای بســیار زیــاد در بخشهــای مختلــف مخــزن
موجــب گیــر کــردن رشــته حفــاری و آســیبهای جــدی

بــه مخــزن شــده بــود .بــا بررســیهای انجــام شــده
ســیال حفــاری کــم آســیبزنندهای جهــت جلوگیــری

از هــرزروی تهیــه شــد ،کــه بازگشــت تراوایــی 2بــاالی
 %95داشــتهاند [ .]4بــا مطالعــه بــرروی مغزههــای چنــد
چــاه تولیــدی در میــدان تاریــم واقــع در کشــور چیــن،
مشــخص شــد کــه بــر اثــر هــرزروی ســیال حفــاری

و نفوذهــای شــدید ســیال بــه درون ســازند موجــب
شکســتگیهای القایــی 3و انســداد آبــی در مخــزن شــده

و کاهــش دبــی و تولیــد چاههــا را بهدنبــال داشــته
اســت .بــا تهیــه ســیال کــم آســیب زننــدهای بهنــام

میکسمتالهیدروکســید 4کــه ســازگاری زیــادی بــا
ســازند دارد ،توانســته بودنــد هــرزروی در چاههــای

بــه بازگشــت شــاخص تولیــد 6چاههــای آن کمــک شــده
آرســنیک در آبهــای زیرزمینــی منطقــهای در جنــوب
شــرقی میشــیگان از روش کریجینــگ شــاخص اســتفاده

کردنــد [ .]7جهــت تعییــن خطــر آلودگــی نیتــرات در
آبهــای زیرزمینــی ســطحی دشــت شــمالی چیــن از

روش کریجینــگ شــاخص اســتفاده شــده اســت [ .]8بــه
منظــور ارزیابــی چندیــن پارامتــر هیدروشــیمیایی بــراي
ســه اســتاندارد کیفیــت آب در تایــوان از روش کریجینــگ
شــاخص چنــد متغیــره اســتفاده شــد و پارامترهــاي

هیدروشــیمیایی آب زیرزمینــی را بــه چهــار دســته اصلــی
خطــر شــوري ،خطــر نیتــروژن ،خطــر آرســنیک و خطــر

آهــن منگنــز تقســیمبندي کردنــد [ .]9بــراي تعییــن
کیفیــت آبهــاي زیرزمینــی و ارزیابــی خطــر آلودگــی
منابــع آب زیــر زمینــی در دشــت نجــف گاره هندوســتان
از روشهــاي زمیــن آمــاري اســتفاده کردنــد و بــه ایــن

نتیجــه رســیدند کــه روش کریجینــگ شــاخص بــراي
ارزیابــی خطــر ابتــا بــه آلودگــی آبهــاي زیرزمینــی
مناســب اســت [ .]10در معــدن ســنگ آهــن ســه چاهــون

در اســتان یــزد از روش کریجینــگ شــاخص چنــد گانــه

در تعییــن دقیــق مــرز کانیســازی آهــن اســتفاده شــد

[ .]11بــه منظــور تهیــه مــدل ســه بعــدی پتروفیزیکــی
مخــزن نفتــی از روشهــای زمینآمــاری بــرای تخمیــن

پارامترهــاي مــورد بررســی در کل مخــزن اســتفاده شــد
کــه در آن مطالعــه نمودارهــای پتروفیزیکــی در مــدل
ســه بعــدی ارائــه شــد [ .]12هــدف از ایــن پژوهــش
مدلســازی هــرزروی و تعییــن مناطــق بحرانــی هــرزروی
در مخــزن آســماری میــدان مــورد مطالعــه اســت.

جدیــد را تــا حــد زیــادی کنتــرل و بازگشــت تراوایــی

در ایــن مطالعــه بــا مشــخص کــردن بخشهــای بــا

واقــع در ایالــت ادو نیجریــه مطالع ـهای بــرروی چاههــای

گل مناســب و افزایههــای ضــد هــرزروی جهــت جلوگیــری

در آنهــا را بــه  %85برســانند [ .]5در میــدان نفتــی اریــدو

ایــن میــدان صــورت گرفــت و باتوجــه بــه هرزرویهــای
اتفــاق افتــاده در ایــن چاههــا در حیــن حفــاری و

عملیــات تکمیــل باعــث آســیب دیدگــی 5شــدید مخــزن

و کاهــش شــاخص تولیــد آن شــده بــود کــه بــا پیشــنهاد

هــرزروی بــاال ،میتــوان تدابیــری بــرای اســتفاده از وزن
1. Indicator Kriging
2. Return Permeability
3. Induction Fracture
4. Mix Metal Hydroxide
5. Formation Damage
6. Productivity Index
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از هــرزروی ســیال و در نتیجــه کاهــش آســیب بــه مخــزن

افتادگــی دزفــول جنوبــی قــرار گرفتــه اســت [.]13

را بــا کمتریــن میــزان هــرزروی ،جهــت توســعه میــدان

جنــوب شــرقي طاقديسهــاي مياديــن نفتــي جنــوب

دســت یافــت ،همچنیــن میتــوان نقــاط بهینــه حفــاری
تعییــن کــرد .بــا تهیـــه مــدل بلوکــی مخــزن آســماری و

پارامترهــای کمــی هــرزروی بــا توجــه بــه حــد آســتانه
در نظــر گرفتـــه شـــده مربـــوط بـــه هــرزروی در مخــزن
آســماری ،بــه منظــور ارزیابــی ریســک هــرزروی انــواع
ســیاالت حفــاری ،با رســم نقـشههـــاي احتمـــال ،از روش

کریجینــگ شــاخص اســتفاده شــده و براســاس ایــن
نقشـهها مناطــق بــا ریـــسک هــرزروی بــاال تعییــن شــده
اســت .بــا تعییــن مناطــق دارای هرزرویهــای شــدید

میــدان مــورد مطالعــه در جهــت عمومــي شــمال غربــي،

ايــران واقــع شــده اســت .عمــده توليــد نفــت ،از ســازند

آســماري ايــن ميــدان صــورت ميگيــرد كــه عمدتــاً

از ســنگهاي كربناتــه تشــكيل شــده اســت .میانگیــن
تخلخــل مخــازن ایــن میــدان حــدود  %30بــوده ،کــه بــا

افزایــش عمــق کاهــش مییابــد .تاکنــون  395حلقــه

چــاه در ایــن میــدان حفــاری شــده اســت و در ایــن
مطالعــه از اطالعــات هــرزروی و وزن گل موجــود در آنهــا

اســتفاده شــده اســت (شــکل .)1

(بــاالی  )100 bb/hrو بــا اســتناد بــه آنهــا ،حتیاالمــکان

ضخامــت متوســط حفــاری شــده ســازند کربناته آســماری

رفــت ســرمایه جلوگیــری بهعمــل آیــد.

جنــوب شــرق رونــد کاهشــی دارد و حداقــل بــه 280 m

معرفی میدان مورد مطالعه

کــه بــا توجــه بــه گازدهــی و آبدهــی چاههــا ،نیــاز بــه

از حفــاری مناطــق بحرانــی خــودداری کــرده تــا از هــدر

 520 mاســت ،کــه از طــرف شــمال غــرب بــه ســمت
میرســد .اطالعــات تولیــدی چاههــا نشــان میدهــد

در ناحيــه فروافتادگــي دزفــول 1حــدود  45ميــدان عظيــم

عملیــات تعمیــر در آنهــا گســترش یافتــه اســت [.]14

گازي 2همــراه اســت و میــدان مــورد مطالعــه جــزو ميادين

کــه زون  Aخــود بــه دو بخــش  A1و  A2و زون  Bبــه پنــج

نفتــي وجــود دارد كــه غالــب ايــن مخــازن بــا پوشــش

ایــن مخــزن دارای  4زون اصلــی AاB ،ا C ،و  Dمیباشــد،

خيلــي بــزرگ بــا ذخيــره نفــت درجــاي بيــش از یــک

بخــش ،B1ا B2اB3 ،اB4 ،ا و  B5و زون  Cبــه دو بخــش

از بزرگتریــن و پیچیدهتریــن میادیــن کربناتــه جنــوب

برآوردهــای اولیــه نشــان میدهــد کــه زون  B2بیشــترین

آســماری تاقدیســی کشــیده و نامتقــارن بــه طــول 63 km

 C2بــا  A1 ،%13بــا  %15و  B4بهمیــزان  %16از حجــم

C1

میلیــارد بشــكه ميباشــد .میــدان مــورد بررســی یکــی

و  C2و  Dبــه دو بخــش  D1و  D2تقســیم میشــود [.]14

غــرب اســت و ســاختمان ایــن میــدان بــرروی افــق

ســهم (حــدود )%20نفتدرجــا 3و پــس از آن زونهــای

و عــرض متغیــر بیــن  6تــا  12 kmاســت کــه در فــرو

نفــت درجــا را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.

شکل  1موقعیت قرارگیری چاههای حفاری شده و کامپوزیت میزان هرزروی آنها در مخزن آسماری میدان مورد مطالعه.
1. Dezful Embayment Dezful
2. Gas Cap
)3. Oil in Place (OIP
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ســایر زونهــا شــامل C1اB5 ،اB3 ،اA2 ،ا و  B1هــر یــک بــا

عوامــل مختلــف ،در اختیــار کاربــر قــرار دهـــد .بنـــابراین

روش کریجینـــگ شــاخص میتوانــد ،خطــر هــرزروی

ســهم بیــن  9تــا  % 3/6در رده بعــدی قــرار دارنــد و
زونهــای  D1و  D2مجموعــاً حــدود  %3هیدروکربــور را

توســط عوامــل مختلــف ،بیش از حـــداکثر مقـــدار مجـــاز

و چگونگــی انتشــار آن در هــر نقطــه از مخــزن ،میتــوان

توســعه اســتراتژي مدیریــت علمـــی هــرزروی در منطقــه

ذخیــره کردهانــد [ .]14بــا مطالعــه و بررســی هــرزروی
در بهرهبــرداری بهینــه از مخــزن نقــش عمــدهای داشــته

و برنامهریزیهــای توســعه میادیــن را در بخشهــای

عملیــات حفــاری ،مهندســی مخــزن و ازدیــاد برداشــت از

بــه درون ســازند مــورد ارزیابــی قــرار دهــد و بــراي
مــورد مطالعــه مفیــد باشــد.
ساخت بانک اطالعاتی

بــرای تهیــه مــدل بلوکــی هــرزروی و ویژگیهــای مــورد

مخــازن کنتــرل نمایــد [.]15

نظــر کــه نیــاز بــوده در مــدل اعمــال شــود ،از قبیــل

روش مطالعه

هــرزروی و وزن گل ،بهصــورت داده در نرمافــزار اکســل

مختصــات جغرافیایــی چاههــا ،میــزان هــرزروی ،عمــق

در ایــن پژوهــش بــه منظــور مدلســازی مناطــق

در چهــار فرمــت بــا نامهــای Lost ،Collar ،Zoneا و

شــاخص اســتفاده شــده اســت .برخــاف روشهــاي

شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت فایلهــای تهیــه شــده،

بحرانــی هــرزروی از روش زمیــن آمــاری کریجینــگ
ديگــر كريجينــگ همچــون كريجينــگ معمولــي يــا الگ

كريجينــگ ،روش كريجينــگ شــاخص ضمــن آنكه نســبت

بــه دادههــاي خــارج از رديــف حســاس نميباشــد ،نيــازي
بــه نرمالســازي دادههــا نيــز نــدارد .در تخميــن بــه روش

كريجينــگ شــاخص ،آنچــه كــه ســنجيده ميشــود،
احتمــال گــذر هــرزروی يــك بلــوك از يــك يــا چنــد

هــرزروی حــد متوالــي ميباشــد .بــا ایــن اوصــاف،
كريجينــگ شــاخص قابليــت فائــق آمــدن بــر هــر دو
مســئلة پارامتــری بــودن و اثــر هموارســازي كريجينــگ

معمولــي را دارد .تخمینگــر زمینآمــاری 1کریجینــگ
شــاخص ( )IKنــه تنها مســتقل از شــیوۀ توزیع دادههاســت،

بلکــه قــادر بــه مدلکــردن میــزان قطعینبــودن تخمیــن
نیــز اســت .در ایــن مطالعــه کاربــرد  IKبــرای تخمیــن و
ارزیابــی مقــدار هــرزروی ســیال حفــاری اســتفاده شــده

اســت .نقشــههای احتمــال هــرزروی بــرای حــدود آســتانۀ

2

 100 bbl/hrبــا اســتفاده از  IKتهیــه شــده اســت .در ایــن

تحقیــق دادههــای هــرزروی مربــوط بــه  363حلقــه چــاه

حفــاری شــده در مخــزن آســماری مــورد بررســی قــرار

گرفتــه اســت .از ســوي دیگــر ،اســتفاده مناســـب از روش

کریجینـــگ شـــاخص میتوانــد پتانســیل حجمهــای
مختلــف هرزرویهــا را در منطقــه بــه تصویــر بکشــد و

اطالعـــات مفیـــدي را در مــورد احتمــال هــرزروی توســط

 Surveyبــرای ورود دادههــا بــه نرمافــزار  Surpacانجــام

بازههــای عمقــی یــازده زون آســماری را در بــر میگیــرد.
در ایــن مرحلــه از گزارشــات حفــاری و زمینشناســی،

گــزارش نهایــی حفــاری ،اطالعــات مهندســی مخــازن،
اطالعــات  CDRمربــوط بــه حفــاری و انحــراف چاههــا،
آزمایــش چــاه ،3نقش ـهها و مــدل ســه بعــدی اســتاتیک

میــدان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .در فایــل Lost

نیــز وزن گل و میــزان هــرزروی برحســب  bbl/hrنیــز
قــرار دارد ،کــه در ایــن فرآینــد چهــار ســری داده تهیــه و

بــه فرمــت  Csvتبدیــل شــده اســت .در فرآینــد اســتخراج
دادههــای مختصــات چاههــا 4نیــاز بــود مختصــات یــو
تــی ام شــرق و شــمال ســر چــاه 5بــرای تمامــی مخــزن

آســماری بهدســت آیــد .ایــن فرآینــد بــرای  363حلقــه
چــاه موجــود در مــدل بلوکــی بهدســت آمــد .مختصــات

حاصــل شــده بــرای  363حلقــه چــاه در تمــام بازههــای

عمقــی یکســان بــوده و فقــط مقــدار آن بــرای چاههــای
انحرافــی و افقــی تغییــر میکنــد ،کــه بــا توجــه بــه میزان

انحــراف آنهــا و حرکــت آنهــا در جهــت افــق ،مختصــات
شــرق و شــمال عمقــی آنهــا نیــز تغییــر میکنــد.

1. Geostatistical Estimator
2. Threshold Limits
3. Well Test
4. Wells Coordinates
5. Wellhead East(X) & North(Y) UTM
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بــرای شناســایی موقعیــت چاههــای حفــاری شــده در

برحســب بشــکه بــر ســاعت و وزن گل حفــاری مــورد

موقعیــت قرارگیــری چاههــا بــرروی یالهــای شــمالی،

شــد .برخــی از چاههــا بهدلیــل قدیمــی بــودن و عــدم

میــدان (شــکل  )1ارائــه شــده اســت و مشــاهده میشــود
جنوبــی و بخــش لیشــتر میــدان و موقعیــت قرارگیــری

آنهــا حــاوی کامپوزیــت میــزان هــرزروی نمایــش داده
شــده اســت .بــرای تهیــه مــدل بلوکــی مناســب از نقشــه

پهنهبنــدی (شــکل  )2میــدان اســتفاده شــد .در ایــن
مطالعــه قطاعبنــدی 1و خــط اثــر گســلها در مخــزن
آســماری توســط نرمافــزار  RMSمــدل شــده اســت ،تــا

اســتفاده درهــر یــک از چاههــا بــر حســب  3 pcfاســتخراج

دسترســی بــه ســازند آســماری ،فاقــد اطالعــات هــرزروی

و وزن گل بودنــد و لــذا بهجــای مقادیــر هــرزروی یــا
وزن گل بــرای ایــن قبیــل چاههــا ،عــدد  -999قــرار داده
شــد .در ایــن حالــت نرمافــزار عــدد  -999را نامشــخص
فــرض میکنــد.

بررسي توزیع هرزروی و وزن گل و ارتباط آنها

در بخشهــای بعــدی از آن اســتفاده گــردد .در فرآینــد

در فرآینــد بررســی دادههای هــرزروی و شناســایی محدوده

بــه هرزرویهــاي در حیــن حفــاري توجــه گــردد .عمــق

بــه رســم نمــودار فراوانــی دادههــای هــرزروی شــده اســت.

میــزان هــرزروي ســیال در حین حفــاري برحســب ،bbl/hr

بــا هــرزروی صفــر زیــاد بــوده اســت کــه منجــر بــه غیــر

اســتخراج دادههــای میــزان هــرزروی و وزن گل بایــد فقط

میــزان هرزرویهــا برحســب بشــکه بــر ســاعت ،اقــدام

هــرزروی ،2میــزان وزن گل ،فواصــل عمقــی حفاري شــده،

همانگونــه کــه مشــخص شــده اســت تعــداد دادههــای

میــزان هــرزروي انباشــتی در ســازند طــی یــک روز و

نرمــال بــودن نمــودار فراوانــی هــرزروی شــده اســت .در

هســتند کــه از گزارشهــا برداشــت و ثبــت شــده اســت.

 450 bbl/hrهــرزروی میباشــند ،کــه نشــان دهنــده تغییــر

مخــازن بنگســتان در  363حلقــه چــاه تفکیــک گردیــد و

در بخشهــای مختلــف میــدان ،حجــم هرزرویهــای رخ

آســماری در هــر چــاه ،میــزان هــرزروی و وزن گل مربــوط

در یــک چــاه نســبت بــه چــاه مجــاور ،تغییــرات شــدیدی

هــرزروی ســیال حفــاری در فواصــل عمقــی مختلــف،

هــرزروی در ایــن میــدان را دو چنــدان کنــد.

مجمــوع ســاعات حفــاري شــده در همیــن مدت ،مــواردي

ایــن نمــودار دادههــای هــرزروی دارای مقادیــری بیــن  0تــا

بــا داشــتن جــدول زونبنــدی مــرز ســازند آســماری از

پذیــری بســیار زیــاد دادههــای هــرزروی اســت (شــکل .)3

بــا اســتفاده از ضخامتهــای بهدســت آمــده از مخــزن

داده بســیار متفــاوت بــوده و در مقایســه میــزان هــرزروی

بــه آن تفکیــک و متمایــز گردیــد .همچنیــن میــزان

دیــده میشــود کــه باعــث شــده تــا اهمیــت مطالعــات

شکل  2قطاعبندی و خط اثر گسلها در مخزن آسماری میدان مورد مطالعه.
1. Sector
2. Depth Loss
)3. Pound Cubic Foot (PCF
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*)ml(raw

تعداد نمونهها
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450
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525
550

0
25
50
75
100
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150
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200
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250
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300
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400
425

فراوانی
شکل  3هیستوگرام دادههای خام هرزروی برای  363حلقه چاه در مخزن آسماری.

در ایــن مطالعــه ابتــدا بررســی هــرزروی در یــازده الیــه
و زیــر الیــه مخــزن آســماری انجــام شــده اســت ،ســپس
اقــدام بــه رســم هیســتوگرام دادههــای هــرزروی در کل
مخــزن و تخمیــن احتمــال هــرزروی در مخــزن شــده

اســت .میــزان هرزرویهــای رخ داده در مخــزن هــر کــدام

در بازههــای عمقــی مختلــف و مربــوط بــه الیههــای
متفاوتــی بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه عمــق قرارگیــری
ســر الیههــا در هــر چــاه ،مــرز الیههــا تفکیــک و میــزان

هــرزروی در هــر الیــه و در هــر چــاه مشــخص شــده
اســت .در ایــن مطالعــه میــزان هــرزروی هــای رخ داده در

هــر الیــه بــرای  363حلقــه چــاه مــورد تجزیــه و تحلیــل
قــرار گرفتــه و بــا رســم هیســتوگرام بــرای هــر الیــه

اطالعــات آمــاری آنهــا از قبیــل میانگیــن ،تغییرپذیــری،
ماکزیمــم و مینیمــم هــرزروی در هــر الیــه (مطابــق

آســماری میــدان مــورد مطالعــه بیــن  28تــا 145 pcf

اســت کــه وزن گل  28در شــرایط اســتفاده از تکنیــک

حفــاری فــرو تعادلــی در ایــن میــدان بــوده اســت .پــس
از رســم نمــودار فراوانــی دادههــای هــرزروی و وزن گل،

بــرای بررســی بیشــتر ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر و توزیــع

هــرزروی در مناطــق مختلــف میــدان در مخزن آســماری،
اقــدام بــه رســم نمــودار همبســتگی آنهــا بــا وزن گل

شــده اســت (شــکل  .)5بــا رســم نمــودار همبســتگی

بیــن دادههــای هــرزروی و وزن گل مشــخص شــد کــه
همبســتگی بســیار ضعیفــی وجــود دارد و نشــان میدهــد
هرزرویهــای انجــام شــده ارتباطــی بــا وزن گل نداشــته
و تحــت تاثیــر عوامــل دیگــری همچــون شکســتگیهای

طبیعــی و القایــی ســازند ،بــوده اســت.

تبدیل باینری دادهها جهت کریجینگ شاخص

جــدول  )1بهدســت آمــده اســت .بــه بررســی دادههــای

در اینجا بـــا اســـتفاده از روش کریجینـگ شـاخص بـراي

 363حلقــه چــاه ترســیم شــد (شــکل  .)4نمــودار فراوانــی

فرمــول عــدد صفــر و بــراي پارامترهایــی کــه بـیشتـــر از

تغییــرات کمتــری برخــوردار بــوده اســت .از آنجایــی کــه

گرفتــه شــد و پهنهبنــدي بــر ایــن اســاس انجــام گردیــد.

آســماری در میادیــن جنــوب غــرب کشــور  55 pcfاســت،

زیــر آمــده اســت .مقادیــر متغیــر براســاس حــد یــا حــدود

وزن گل پرداختــه شــد و نمــودار فراوانــی وزن گل بــرای

پارامترهایــی کــه کمتــر از حــد اســتاندارد بودنــد طبــق

دادههــای وزن گل نســبت بــه دادههــای هــرزروی از

حـــد اســـتاندارد بودنــد ،طبــق فرمــول عــدد یــک در نظر

متوســط وزن گل حفــاری جهــت حفــاری ســازند مخزنــی

مراحــل انجــام روش کریجینــگ شــاخص بــه اختصــار در

در ایــن نمــودار نیــز مشــخص شــده اســت کــه در بیشــتر

آســتانه داده شــده بــه مقادیــر شــاخص تبدیــل میشــوند.

چاههــا در ســازند آســماری بــا وزن گل  55 pcfحفــاری
شــده اســت .محــدوده وزن گل بــهکار رفتــه در ســازند

)* Mud Loss (bbl/h

استفاده از روش کریجینگ...
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جدول  1پارامترهای آماری هرزروی گل در  11الیه مخزن آسماری میدان مورد مطالعه.
میانه

مینیمم

ماکزیمم

واریانس )bbl/hr(2

میانگین

نام الیه

3

0

280

2698

23/55

A1

3

0

200

2468

21/84

A2

4

0

250

3433

29/69

B1

5

0

292

3510

31/09

B2

5

0

450

5066

33/59

B3

5

0

378

3726

28/19

B4

4

0

321

2757

23/9

B5

4

0

200

2043

21/94

C1

4

0

250

3068

27/62

C2

3

0

288

3597

24/96

D1

3

0

250

2387

17/27

D2

)*mw(raw

تعداد نمونهها

6000
6500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

30
35
40
45
50
55
60
65
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85
90
95
100
105
110
115
120
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130
135
140
145
فراوانی
شکل  4هیستوگرام دادههای خام وزن گل برای  363حلقه چاه در مخزن آسماری.
)ml(raw)vs mw(raw

 = 0/001ضریب همبستگی

وزن گل حفاری ()lbm/ft3

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30

0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
هرزروی گل حفاری ()bbl/h
شکل  5نمودار همبستگی هرزروی و وزن گل در مخزن آسماری میدان مورد مطالعه.
)* Mud Weight (lbm/ft3

شماره  ،95مهر و آبان 1396

98

لــذا بــا اســتفاده از رابطــه ( )1دادههــا بــه دادههــاي

شــاخص محاســبه ،ترســيم و بــه آنهــا مــدل واريوگــرام

()1

(تجربــي) و مــدل كــروي بــرازش شــده بــر آن نشــان داده

شــاخص تبديــل میشــوند.

کریجینــگ شــاخص بــا اســتفاده از مقادیــر اندازهگیــري

بــرازش داده شــد .در شــكل  6واريوگــرام شــاخص جهتــي
شــده اســت .در جــدول  2مشــخصات واریوگرامهــای

شــاخص در جهــت اصلــی ،متوســط و کوچــک نمایــش

شــده متغیــر در همســایگی نقطــه مــورد بــرآورد ،احتمــال

داده شــده اســت کــه مــدل هــر ســه واریوگــرام شــاخص
کــروی بــوده اســت .میــزان اثــر قطعــهای نســبتاً بــاال

شــاخص بــراي هــر نقطــه از رابطــه  2محاســبه ميشــود:

فواصــل کــم دارد ،همانگونــه کــه شــکل توزیــع و عــدم

مقادیــر متغیــر کــه باالتــر از یــک حــد آســتانه معلــوم

هســتند را تعییــن میکنــد .مقــدار تخمينــي متغيــر

در آنهــا نشــاندهنده تغییرپذیــری هــرزروی حتــی در

) I k (x o )= ∑ λi i k (x j

تقــارن نمــودار فراوانــی دادههــای خــام هــرزروی ،ایــن

n

()2

كــه در آن

j =1

(ik (xj

مقــدار شــاخص نمونــه

ام بــه

k

مختصــات  xjو  λiوزن کریجینــگ شــاخص بــراي نمونــه

بــه مختصــات  xjاســت كــه در تخميــن نقطــه  xoشــركت
ميكنــد .مقــدار تخمينــي شــاخص يعنــي ( Ik (xoبیــن

حداقــل صفــر و حداكثــر يــك تغييــر ميكنــد و معــرف
احتمــال میــزان بلــوك مــورد تخميــن کــه از حــد آن

كوچكتــر یــا بزرگتــر باشــد [.]16
واریوگرافی دادههای شاخص

1

در حــل دســتگاه معــادالت كريجينــگ شــاخص ،از

پارامترهــاي مــدل واريوگــرام شــاخص اســتفاده میشــود.
بــه ایــن جهــت واريوگرامهــاي شــاخص غيــر جهتــي و
جهتــي در راســتاهاي مختلــف بــا اســتفاده از دادههــاي

مســئله را تائیــد میکنــد.

تعیین بیضوی آنیزوتروپی و تخمین هرزروی

در شــکل  7بیضــوی ناهمســانگردی هــرزروی نشــان
داده شــده اســت کــه در ســه جهــت محــور اصلــی ،محــور
متوســط و محــور کوچــک بــا شــیب صفــر و آزیمــوت
 120 ºدر جهــت محــور اصلــی در فضــا توجیــه شــده
اســت .در ایــن بررســی محــور بــزرگ در راســتای
کشــیدگی میــدان اســت و محــور کوچــک عمــود بــر
محــور تاقدیــس میــدان مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه
2
اســت .در جــدول  3پارامترهــاي بيضــوي ناهمســانگردي
و نســبتهای ناهمســانگردی هــرزروی كــه براســاس
واريوگرامهــاي شــاخص جهتــي بهدســت آمــده اســت،
نشــان داده شــده اســت.

)major:0→120(35

گاما ()h
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فاصله

شکل  6واریوگرام تجربی شاخص در جهت آزیموت ( 120ºجهت کشیدگی مخزن) و مدل کروی برازش شده بر آن.
1. Indicator Variogram
2. Anisotropy

استفاده از روش کریجینگ...
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جدول  2مشخصات واریوگرامهای شاخص.

اثر قطعهای
0/107
0/107
0/107

شیب واریوگرافی
0
0
90

آزیموت
120
30
30

نوع مدل
کروی
کروی
کروی

واریوگرام
جهت اصلی
متوسط
کوچک

Minor
Major

Semi Major

Y

X

Z

شکل  7مدل بیضوی ناهمسانگردی هرزروی سیال حفاری و توجیه آن در فضا.
جدول  3مشخصات بیضوی ناهمسانگردی هرزروی سیال حفاری.
نسبت ناهمسانگردی (محور اصلی به کوچک)

نسبت ناهمسانگردی (محور اصلی به متوسط)

شیب

پالنژ

آزیموت

2/2

1/99

0

0

120

بــا در دســت داشــتن پارامترهــاي واريوگــرام ،میــزان

هــر یــک بهترتیــب مربــوط بــه محــور افقــی ،عمــودی

بــه روش كريجينــگ شــاخص (بــا اســتفاده از نرمافــزار

100

احتمــال هــرزروی الیههــا و زيــر الیههــاي مخــزن
ســورپک) مــورد تخميــن قــرار گرفــت و بــراي كليــه
الیههــا و زيــر الیههــا احتمــال گــذر مقــدار متوســط

هــرزروی از حــد آســتانهاي  100 bbl/hrو بهعبارتــي
درصــدی از حجــم الیههــا كــه داراي هــرزروی بــاالي
 100 bbl/hrاســت ،محاســبه شــد.

نتایج و بحث

در ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از کریجینــگ شــاخص مــدل

بلوکــی هــرزروی و توزیــع آن در مخــزن آســماری ســاخته
شــده اســت .در مــدل بلوکــی ســاخته شــده ابعــاد هــر

بلــوک  500× 500×250میباشــد کــه مقــدار عــددی

و قائــم هــر بلــوک اســت .در مــدل بلوکــی ســاخته

شــده احتمــال هرزرویهــای باالتــر از

bbl/hr

مــورد تخمیــن قــرار گرفتــه اســت .انتخــاب هــرزروی

 100 bbl/hrبراســاس مقیــاس در نظــر گرفتــه شــده در

عملیــات حفــاری چاههــای نفــت و گاز اســت کــه رخ
دادن ایــن حجــم از هــرزروی را برابــر هــرزروی کامــل 1در

نظــر میگیرنــد .بــا انجــام مدلســازی بلوکــی مخــزن
آســماری میــدان مــورد مطالعــه مشــخص شــده اســت که

در بخشهــای مختلــف از میــدان احتمــال هرزرویهــا،

چــه میــزان میباشــد (شــکلهای  8و  .)9در شــکل 8

احتمــال هــرزروی بــاالی  100 bbl/hrمــدل شــده اســت و
همانگونــه کــه مشــخص شــده اســت.

1. Complete Loss
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الف
r=0.00 g=0.67 b=1.00
r=0.00 g=1.00 b=0.67
r=0.00 g=0.6 b=0.00
r=1.0 g=0.6 b=0.0
red
white

ب

شکل  8مدل بلوکی احتمال هرزروی سیال حفاری باالی  100 bbl/hrدر مخزن آسماری .الف :نما از جهت عمودی و ب :نما از جهت افقی

blue
r=0.00 g=0.67 b=1.00
r=0.00 g=1.00 b=0.00
r=0.67 g=1.00 b=0.00
r=1.00 g=0.67 b=0.00
red
white

شکل  9مدل بلوکی احتمال هرزروی سیال حفاری کمتر از  100 bbl/hrدر مخزن آسماری.
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در بخــش شــمال غربــی میــدان در قطــاع ( 2بــا توجــه

بشــکه فاقــد تمرکــزی از گســلهای اصلــی اســت .بــا

بخــش انتهایــی یــال جنوبــی ،در جنــوب شــرق

شــاخصهای دیگــر نیــز انجــام شــده اســت ،در شــکل

بــاالی  100بشــکه وجــود دارد کــه ایــن امــر حکایــت

هــرزروی برای شــاخصهای  200 ،50 ،20و 300 bbl/hr

بــه قطــاع بنــدی در شــکل  )2و نواحــی مربــوط بــه

میــدان مــورد مطالعــه ،احتمــال حجــم هرزرویهــای

از وجــود دو منطقــه بــا شــرایط بحرانــی هــرزروی در

توجــه بــه اینکــه تمامــی مراحــل فــوق الذکــر ،بــرای

 10بهعنــوان نمونــه ،نقشــههای بلوکبنــدی احتمــال
نیــز ارائــه شــده اســت .ایــن شــکل نشــان میدهــد کــه

حیــن عملیــات حفــاری دارد .همچنیــن ایــن میــزان

هرچــه قــدر شــاخص هــرزروی باالتــر در نظــر گرفتــه

در قطاعهــای  1و  4و تــا قســمتی در بخــش ابتدایــی

هــرزروی قــرار میگیــرد کمتــر میشــود و خالصــه

بــا توجــه بــه شــکل شــماره  2کــه در آن خــط اثــر

یــک انطبــاق بســیار خوبــی بیــن گســلهای موجــود

هــرزروی بــا شــدت کمتــری و در حــدود 80-70 bbl/hr

کوهانــه اصلــی تاقدیــس آســماری مشــاهده میشــود.
گســلها در مخــزن آســماری میــدان مــورد بررســی

میشــود ،احتمــال محــدودهای کــه تحــت تاثیــر
ایــن نتایــج در جــدول  4ارائــه شــده اســت .شــکل 10
در مخــزن (شــکل  )2و نقشــه احتمــال هرزرویهــای

مشــخص شــده اســت و وجــود همبســتگی بســیار

بیــش از  20 bbl/hrرا نشــان میدهــد و گســلها را

میتوانــد بحثهــای جدیتــری مطــرح شــود ،کــه

معرفــی میکنــد .جهــت مقایســه شــاخصهای مختلــف

ضعیــف در ارتبــاط بیــن هرزرویهــا بــا وزن گل

ایــن حجــم از هرزرویهــا بــا خطــوط گســلی موجــود در

بهعنــوان عامــل عمــده هرزرویهــا در ایــن منطقــه

بــا یکدیگــر ،جــدول  4ارائــه شــده اســت.

مخــزن بــی ارتبــاط نمــی باشــد .مناطــق مشــخص شــده

در ســتون اول  5شــاخص مــورد بررســی را نشــان

اســت ،دارای خــط اثــر گســل در همــان نواحــی اســت

از مخــزن کــه احتمــال دارد ایــن میــزان هرزرویهــا در

مناطــق بــه درســتی تخمیــن زده شــده اســت .در شــکل

مشــخص شــده اســت ،هرزرویهــای تــا 20 bbl/hr

در شــکل  8کــه دارای احتمــال هرزرویهــای شــدید

میدهــد کــه میانگیــن احتمــال بیــش از آنهــا و حجمــی

کــه احتمــاالت هــرزروی بــاالی  100 bbl/hrبــرای ایــن

آن اتفــاق بیفتــد را نشــان میدهــد .همانگونــه کــه

 9مــدل بلوکــی احتمــال هــرزروی کمتــر از 100 bbl/hr

در حجــم بیشــتری از مخــزن اتفــاق افتــاده اســت و

تهیــه شــده اســت و همانگونــه کــه مشــخص شــده

بیشــترین میانگیــن احتمــال هــرزروی را بــه خــود

در کل میــدان دارای احتمــال هــرزروی برابــر صفــر

بــا هرزرویهــای بــاالی  300 bbl/hrدرگیــر اســت کــه

 100 bbl/hrرا دارا میباشــد .همانگونــه کــه مشــاهده

در جــدول زیــر مشــاهده میشــود در حــدود  % 6از حجــم

اســت در بخشهــای کــم شــیب یــال جنوبــی و شــمالی

اختصــاص داده اســت .کمتریــن میــزان حجــم مخــزن

و قطاعهــای  5و  6و  7و  8احتمــال هــرزروی زیــر

در شــکل ( 10د) قابــل مشــاهده اســت .همانگونــه کــه

میشــود نواحــی کــه بــا رنــگ قرمــز مشــخص شــده

کل مخــزن تحــت تاثیــر هرزرویهــای بیــش از 20 bbl/hr

ایــن مناطــق زیــر  100 bbl/hrرخ میدهــد.

بــه هرزرویهــای بیــش از  300 bbl/hrاختصــاص دارد

دارای احتمــال بســیار باالیــی اســت کــه هــرزروی در

قــرار گرفتــه اســت و کمتریــن میــزان آن در حــدود 0/05

بــا مقایســه ایــن تخمیــن بــا نقشــه پهنهبنــدی و توزیــع

و ایــن امــر نشــاندهنده ایــن اســت کــه مخــزن بیشــتر

گســلها در قطاعهــای مختلــف (شــکل  )2مشــخص
اســت کــه نواحــی بــا احتمــال بــاالی هــرزروی زیــر 100

تحــت تاثیــر هرزرویهــای از  20تــا  100bbl/hrاســت.
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الف

د

ج

0.00->0.20
0.20->0.40
0.40->0.60
0.60->0.80
0.80->1.00

شکل  10نقشه مدل بلوکی احتمال هرزروی سیال حفاری در مخزن آسماری میدان مورد مطالعه جهت مقایسه:
الف) هرزروی بیش از  20 bbl/hrب) هرزروی بیش از 50 bbl/hr
د) هرزروی بیش از 300 bbl/hr
ج) هرزروی بیش از 200 bbl/hr
جدول  4درصد احتمال و حجم مخزن تحت تاثیر هرزروی براساس شاخصهای هرزروی متفاوت.
شاخص هرزروی میانگین احتمال هرزروی بیش حجم مخزن دستخوش هرزروی بیش از شاخص درصد تحت تاثیر هرزروی بیش از
()bbl/hr
شاخص نسبت به حجم کل مخزن ()%
(بیلیون متر مکعب) با احتمال باالی % 95
از شاخص در کل مخزن ()%
20

25/64

141/6

5/81

50

15/41

52/3

2/15

100

10/43

44/8

1/84

200

7/01

18/5

0/76

300

1/64

1/2

0/05

نتیجهگیری

 -1نتایــج آنالیــز همبســتگی دادههــا نشــان داد کــه
دادههــای هــرزروی و وزن گل همبســتگی مکانــی ضعیفی

دارنــد؛ کــه ایــن همبســتگی ضعیــف نشــان میدهــد
هرزرویهــای رخ داده جــز در مــواردی خــاص ،ارتباطــی
بــا وزن گل نداشــته اســت و عوامــل دیگــری موجــب

هــرزروی ســیال شــده اســت .بــا بررســي نتايــج بهدســت

آمــده مشــخص شــد كــه روش كريجينــگ شــاخص،
تعــداد بيشــتري از زونهــا را در رده قطعــا بــدون

هــرزروی تعييــن و نيــز تصويــر بهتــري از پيوســتگي
متغيــر هــرزروی ارائــه کــرده اســت .همچنيــن روش

كريجينــگ شــاخص بــا در اختيــار گــذاردن نقشــههاي
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توزيــع احتمــال گــذر از حــد آســتانهاي هرزروی،تصويــر

هــرزروی بــرای شــاخصهای دیگــر ،مشــخص گردیــد

كوتــاه مــدت در اختيــار مهندســين طــراح چاه قــرار داده و

 20اســت کــه حجــم

قابــل اعتمادتــري جهــت كنتــرل هــرزروی و برنامــه ريزي
امــكان انجــام عمليــات کنتــرل محــدود جهــت جلوگیــری

از هــرزروی بــا پیــش بینــی از میــزان هــرزروی را فراهــم
مـيآورد.

کــه بیشــترین میانگیــن احتمــال هــرزروی متعلــق بــه
هرزرویهــای بیــش از

bbl/hr

زیــادی از مخــزن تحــت تاثیــر ایــن میــزان هــرزروی قــرار

گرفتــه اســت .همچنیــن کمتریــن میانگیــن احتمــال
هــرزروی متعلــق بــه هرزرویهــای بیــش از 300 bbl/hr

 -2نقشــههای احتمــال هــرزروی نشــان دادنــد کــه

اســت کــه حجــم بســیار کمــی از مخــزن را تحــت تاثیــر

 100 bbl/hrدر نواحــی شــمالغــرب و جنــوب شــرق

کــه حجــم عمــدهای از مخــزن تحــت تاثیــر احتمــال

احتمــال تجــاوز مقــدار هــرزروی از حــدود آســتانۀ

منطقــه بیشــتر اســت .نقشــههای احتمــال هــرزروی
تهیــه شــده در بســیاری از فرآیندهــای تصمیمگیــری

از جملــه مدیریــت منابــع هیدروکربــوری و بــه حداقــل

خــود قــرار داده اســت و نتایــج حاکــی از آن اســت
هرزرویهــای  20تــا  100قــرار دارد.
تشکر و قدردانی

رســاندن ریســک آســیب دیدگــی مخــازن هیدروکربــوری

نویســندگان مقالــه از اداره پژوهــش و فنــاوری مناطــق

میتــوان در طراحــی مناســبتر محــل حفاریهــای

معنــوی در انجــام ایــن طــرح تحقیقاتــی تشــکر و قدردانی

ابــزار ســودمندی بــه شــمار میرونــد .از ایــن نقشــهها

نفتخیــز جنــوب بــه واســطه حمایتهــای مــادی و

تکمیلــی در مخــزن مــورد مطالعــه اســتفاده نمــود.

مینماینــد.
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