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 بررسي علل ًشت ٍ فَراى زير زهيٌي چاّْاي تَليدي ٍ تسريقي

 ٍ بررسي هَردي آى در يكي از هياديي ًفتي جٌَب غرب ايراى

 ٍ ارائِ راّكار

 
  حفاري ٍ بْرُ برداري-داًشجَي كارشٌاسي ارشد هٌْدسي ًفت،هرين هحودي پَر

 داًشگاُ استاديار–دكتري هٌْدسي ًفت  ،هحودرضا عادل زادُ

 

 

 

 

 دُ چكي
ًطت ٍ فَساى چاُ ّا يىي اص هسائل هْن ٍ لاتل تشسسي دس ػوليات حفاسي ، تْشُ تشداسي  ٍ تؼويش ٍ تىويل چاّْاي 

تَليذي ٍ تضسيمي ًفت ٍ گاص هيثاضذ وِ تِ دٍ غَست ًطت ٍ فَساى صيش صهيٌي اص تاسيسات  سشچاّي ٍ  صيش صهيٌي 

 چطوِ ّاي ايجاد ٍ گاصي ٍ يا ًفتي ّْاي چا تِ ًاخَاستِ تاالسي ٍسٍد اص ًاضي هطىالت اص تسياسي  .اتفاق هي افتذ

تِ ػَاهل تىتًَيىي حاون دس سغح هياديي ًفتي ٍ گاصي ،خَسدگي لَلِ ّاي جذاسي ٍآستشي ًاضي اص  سغحي

پطت لَلِ گاصّاي خَسًذُ دي اوسيذ وشتي ، سَلفيذ ّيذسٍطى ٍ سياالت خَسًذُ هخضى ،ػذم سيواًثٌذي هٌاسة 

، ضشايظ خاظ ػولياتي ٍ خغاّاي اًساًي دس حيي حفاسي ،تؼويش ٍ تىويل چاّْاٍ ًيض سايش آستشي ّاي جذاسي ٍ

دس ايي هغالؼِ وِ هشتَط تِ يىي اص هياديي . جْت افضايص تَاى تَليذي چاّْا، تستگي داسدػولياتْاي اًگيضضي 

هٌتفي ضذى لؼِ تشسسي ٍ تا تَجِ تِ ًفتي جٌَب غشب ايشاى است اتتذا وليِ ػَاهل احتوالي ًطت دس هيذاى هَسد هغا

االسضي ٍ ضىستگي پَش  تشداسي هٌغمِ ، خغَط لَلِ ٍ تسْيالت سغح احتوال ًطت ًفت ٍ گاص ًاضي اص هخضى تْشُ

سٌگ ٍ ٍجَد گسل تؼٌَاى ػَاهل احتوالي تٌْا احتوال يؼٌي ًطت ًفت ٍ گاص ًاضي اص چاّْا تحت تشسسي لشاس 

 .ِ استگشفت

 

 هَاد سدياب -سيواًثٌذي -يىپاسچگي چاّْا -اتضاسّاي فشاغَتي -صطت ًفت ٍ گاوليذي: ً ٍاطُ ّاي
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 ِهقده -1
م پايص ٍ يا پٌْااى تاَدى ضاشايظ دسًٍاي چاّْاا ٍ ػاذم تجضياِ ٍ        ًطت ٍ فَساى صيش صهيٌي دس تشخي  اص هَاسد تذليل ػذ

تحليل هٌاسة ٍ توَلغ  هي تَاًذ تسياس خغشًان ٍ پيچيذُ تَدُ ٍ تِ تثغ آى هْاس چاُ ًيض تا هطىالت صيادي هَاجِ خَاّذ ضاذ  

ًطات  ، يىاي اص هساائل     ،لزا ضٌاخت ػَاهل هَثش دس فشاّن ًوَدى ضشايظ ًطت يا فَساى ضاهل ػوك ٍ هحذٍدُ  احتوالي ايجاد

 حائض اّويت دس تحث وٌتشل ًطت ٍ فَساى اص چاّْا هيثاضذ.

دس غَستي وِ آسية ديذگي چاُ ضذيذ تاضذ دس اسشع ٍلت تا تشسسي ٍضؼيت چاُ ٍ فطاس خَاًي لَلِ ّاي جذاسي ٍ 

َاسدي ضٌاسايي ػَاهل ًطت هغضي ٍ اًجام آصهايطات الصم هيتَاى ػلت يا ػَاهل ًطت ٍ فَساى چاُ سا هطخع ًوَد ٍلي دس ه

هطىل تش ٍ ًياص تِ تحميك ٍ تشسسي تيطتشي داسد. تا استفادُ اص ًتايج آصهايطات استاتيه ٍ جشياًي،ًوَداسًگاسّاي تَليذ، 

اتضاسّاي غَتي ٍ فشاغَتي ،تشسسي فطاس دسٍى چاّي ٍ سشچاّي ٍ تشسسي تغييشات دهايي ًسثت تِ گشادياى حشاستي صهيي ٍ 

هيي ضٌاسي چاُ ٍ هٌغمِ هيتَاى ػَاهل هَثش دس ايجاد ضشايظ ًطت ٍ فَساى صيش صهيٌي چاُ ّا سا تؼييي ٍ تشسسي ٍضؼيت ص

 سپس تا تجضيِ ٍ تحليل اعالػات هَجَد هيتَاى ساّىاس ّاي هٌاسة جْت هْاس ًطت ًفت ٍ گاص سا اسائِ ًوَد.
 

 ٍضعيت زهيي شٌاسي هيداى -2
ويلَهتشٍسًٍاذ هياذاى    5/5ٍ ػاشؼ آى   59جٌَب غشب ايشاى است.عَل هيذاى هيذاى هَسد هغالؼِ يىي اص هياديي ًفتي 

جٌَب ضشق هيثاضذ. ايي هيذاى داساي هخاصى آسواسي،تٌگستاى ٍخاهي هي تاضذ ٍ هخضى آسواسي دس ايي هيذاى  -ضوال غشب 

َدُ ٍ تخطاْايي اص آى  اص سِ لسوت تااليي، هياًي ٍ پاييٌي تطىيل ضذُ است وِ ليتَلَطي ولي آى سٌگ آّاه ٍ دٍلَهيات تا   

 .[1]صيشصٍى تمسين ضذُ است 7صٍى ٍ  5داساي هاسِ سٌگ ٍ همذاس ووي هاسى ٍ ضيل هيثاضذ.هخضى آسواسي تِ 
 

  چاّْا عَاهل هَثر در عدم يكپارچگي  -3
ػَاهل تىتًَيىي حاون دس سغح هياديي ًفتي ٍ گاصي ،خَسدگي لَلِ ّاي جذاسي ٍآستشي ًاضي اص گاصّاي خَسًذُ دي 

وسيذ وشتي ، سَلفيذ ّيذسٍطى ٍ سياالت خَسًذُ هخضى ،ػذم سيواًثٌذي هٌاسة چاّْا، ضشايظ خاظ ػولياتي ٍ خغاّاي ا

اًساًي دس حيي حفاسي ،تؼويش ٍ تىويل چاّْاٍ ًيض سايش ػولياتْاي اًگيضضي خاظ جْت افضايص تَاى تَليذي اص چاُ ٍ هخضى 

ُ ًطت ًفت ٍ گاص ٍ ايجاد هطىالتي ًظيش هچالگي لَلِ جذاسي گشدد.  هيتَاًذ هَجة ػذم يىپاسچگي چاّْا ٍ تشٍص پذيذ

يىي اص هسائل حائض اّويت دس تحث چاُ ّا ٍ تحليل ًتايج ٍ يافتي داليل سيطِ اي  ػَاهل هَثش دس ػذم يىپاسچگي ضٌاخت

 وٌتشل ًطت ٍ فَساى ًاضي اص چاّْا هي تاضذ .

 

 رٍشْاي شٌاسايي ًشت سياالت ًاشي از چاُ ّا -4

سٍضْاي هختلفي جْت ضٌاسايي ًطت سياالت ًاضي اص چاّْا ٍجَد داسد وِ اص آى جولِ تِ سٍضْاي ضيويايي ٍ 

،دٍستيي ّاي دسٍى چاّي ٍ [2]هىاًيىي ضاهل تىاسگيشي هَاد سدياب ساديَاوتيَ ٍ غيش ساديَاوتيَ، هجشاتٌذّاي لاتل تشداضت

ىاى دستشسي تِ وليِ سٍضْاي هَجَد ٍ يا ػذم ّوخَاًي تشخي سٍضْا تا اتضاس ّاي ًوَداسگيشي اضاسُ ًوَد.تا تَجِ تِ  ػذم اه

 ضشايظ چاّْا دس هخضى هَسد هغالؼِ ، اص اتضاسّاي هختلف ًوَداسگيشي دس هغالؼِ استفادُ ضذُ است.

 

 ًشت در هيداى  يبررسي عَاهل احتوال -5

احتوال ًطت ًاضي اص اتتذا چْاس گضيٌِ  ؼِهيذاى هَسد هغالدس استثاط تا تشسسي ػَاهل احتوالي ًطت دس يال ضوالي 

 االسضي، ضىستگي پَش سٌگ، ٍجَد گسل ٍ چاّْا  هٌغمِ ، خغَط لَلِ ٍ تسْيالت سغح 4-تشداسي ٍاحذ ضواسُ  هخضى تْشُ
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االسضي تشسسي ٍ هٌتفي  ،خغَط لَلِ ٍ تسْيالت سغح 4-تشداسي ٍاحذ ضواسُ  ًاضي اص هخضى تْشُتشسسي گشديذ.احتوال ًطت 

يذ.تش اساس تشسسي ضية اليِ ّاي حَالي هٌغمِ ًطت اص ساصًذ هيطاى تا سٌگ هخضى، اعالػات تَپَگشافي ٍ چيٌِ گشد

ضٌاسي، ًتايج آصهايطات طئَضيويايي ٍ لشصُ ًگاسي سِ تؼذي اًجام ضذُ دس هيذاى ، احتوال ًطت ًاضي اص ضىستگي پَش 

ِ تِ حزف سِ احتوال  لثلي، تٌْا گضيٌِ يؼٌي احتوال ًطت تا تَجسٌگ ٍ ٍجَد گسل دس يال ضوالي هيذاى هٌتفي گشديذ.

 .[3]ًاضي اص چاّْا هَسد تشسسي لشاس گشفت

 

 بررسي احتوال ًشت ًاشي از چاّْا -6

تش  257ٍ 210، 228، 206، 89، 87، 85، 82، 69، 68، 66، 55، 25،26، 23، 21، 7، 4، 3-ٍضؼيت چاُ ّاي ضواسُ

ًتايج حاغل  ،يال ضوالي 3ٍ 1فطاس خَاًي لَلِ هغضي ٍ داليضّاي  چاّْاي تخص  تاتيه ،اساس ًتايج آصهايطات جشياًي ٍ اس

تْشُ تشداسي ٍ تاسيخچِ تؼويش ٍ تىويل چاّْا هَسد تشسسي  اص اعالػات صهيي ضٌاسي هٌغمِ ٍضية اليِ ّا ، تاسيخچِ حفاسي،

 .[4]لشاس گشفت

تؼٌَاى ػَاهل  210ٍ  89، 82،87، 69، 25،26،68، 23، 4-تا تَجِ تِ تشسسي ّاي تؼول آهذُ چاّْاي ضواسُ

ٍضؼيت چاُ هزوَس  55 -احتوالي ًطت تؼييي گشديذ ٍ تا تَجِ تِ ضشايظ خاظ هٌغمِ ٍ هطاّذُ ًفت دس چاُ تضسيمي ضواسُ

 ًيض تحت تشسسي لشاس گشفت.

 

 ًتايج  بررسي ّاي بعول آهدُ در چاّْا 6-1

 

گاص اص گلَگاُ ضيشجاًثي تاالئي هَسد تشسسي لشاس گشفت ٍتا تَجِ تِ تذليل هطاّذُ ًطت خاسجي  4-ٍضؼيت چاُ ضواسُ

ػذم اهىاى سفغ ًطت چاُ اص تسْيالت سشچاّي تذليل لذيوي ٍ فشسَدُ تَدى تسْيالت سشچاّي،ػذم اهىاى تؼويش چاُ تذليل 

اساصي تسْيالت چاُ تحت ػوليات هسذٍد ساصي، ايوي ساصي ٍ جذ ٍضؼيت ٍ ًَع تىويل خاظ چاُ ٍضشايظ حساس هٌغمِ 

، ًطت گاص ٍ ًفت دس هٌغمِ وواواى اداهِ داضت لزا  4-ػليشغن هتشٍوِ ساصي ٍ هْاس ًطت گاص چاُ ضواسُسشچاّي لشاس گشفت. 

 هطخع گشديذ چاُ هزوَس ًوي تَاًذ ػاهل ًطت گاص هٌغمِ تاضذ.

ٍم چاُ ،ًتايج فطاس خَاًي اص تا تَجِ تِ ًطت گاص اص فلٌج اغلي تيي ضيشّاي جاًثي اٍل ٍ د 23-ٍضؼيت چاُ ضواسُ

،ػذم اهىاى فطاسخَاًي اص  6 2/4*”8 3/4 "پام دسداليض  40فطاس هطاّذُ  آغاجاسي 23ٍ -هغضي ٍ داليضّاي چاُ ضواسُ

چاُ تحت تشسسي لشاس گشفت ٍتش اساس  6 2/4”،احتوال ًطت گاصاص پاضٌِ  6 2/4*”4 2/1 "ٍ 22 3/4*”8 3/4 "داليضّاي 

  ديذ چاُ هزوَس ًوي تَاًذ ػاهل ايجاد ًطت دس سغح هيذاى تاضذ.ًتايج حاغل هطخع گش

تا تشسسي ضيشّاي چاُ اًجام ٍ ًتايج هثيي غفشتَدى فطاسسش چاّي ٍ ػذم استثاط  25-ٍضؼيت چاُ هتشٍوِ ضواسُ

  طت تاضذ.ًوي تَاًذ ػاهل ايجاد ً 25-هستمين فضاي حلمَي ٍ داخل چاُ تَد ٍ ًتايج سايش تشسسي ّا ًطاى داد چاُ ضواسُ

تشسسي ٍ ًتايج ًطاى داد تشاساس آصهايطات استاتيه اًجام ضذُ ،گشادياًْا دس  55-ٍضؼيت چاُ تضسيمي آتْاي صائذ ضواسُ

تغييش ًوَد وِ ًتايج 0431-0434تِ حذٍد فَت/پام  0444-0441آصهايص هويضي فطاسساوي دس يه دٍسُ صهاًي اص فَت/پام 

د. تؼويش چاُ تَسظ دستگاُ لَلِ هغضي سياس تِ هٌظَس تخليِ ستَى چاُ تا تضسيك هثيي ٍجَد سيال ًفت دس ستَى چاُ تَ

 گالي 7000

تغييش وِ ًتايج هثيي ٍجَد   0448ًيتشٍطى اًجام گشديذ. دسآصهايطات هويضي فطاسساوي تؼذي گشادياى تِ هحذٍدُ  فَت/پام  

 سيال آب دس ستَى چاُ تَد.
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تا  87-ًتايج ًطاى داد چاُ هزوَس ًوي تَاًذ ػاهل ايجاد ًطت تاضذ.چاُ ضواسُتشسسي گشديذ ٍ 69ٍضؼيت چاُ ضواسُ 

ٍ ًيض سايش تشسسي ّا PSP  [5]چاُ ،ًتايج ًوَداس ًگاستَليذ  تشسسي ٍضؼيت ٍ ًماط ًطت ًفت ٍ گاص دس فَاغل تَليذ تٌاٍتي

 دسچاُ ًطاى داد چاُ هزوَس ًوي تَاًذ ػاهل ايجاد ًطت دس سغح هٌغمِ تاضذ.

تشسسي ٍ ًتايج تؼويش چاُ ٍ تشسسي ٍضؼيت ًطت لثل ٍ تؼذ اص تؼويش ًطاى داد ػليشغن ايٌىِ چاُ  89-چاُ ضواسُ ٍضؼيت

  .گشديذُ ٍلي ػاهل ايجاد ًطت ًفت ٍ گاص ًثَدُ است  9 8/5"هزوَس دس هماتل ساصًذ گچساساى دچاس هچالگي لَلِ جذاسي  
ًطاى داد  سايش ًتايجدس تشخي اص چاّْا  ٍ تشسسي ِ ًوَداس ًگاس تَليذ ٍ اتضاسّاي پيطشفت ًتايج ساًذى اتضاسّاي فشاغَتي

تش اساس هغالؼات هي تَاًذ تؼٌَاى ػَاهل ايجاد ًطت ًفت ٍ گاص دس سغح هيذاى تاضذ.  82ٍ  210، 26،68-چاّْاي ضواسُ

ص دس حَالي چاّْاي صهيي ضٌاسي اًجام ضذُ دس يال ضوالي هيذاى هَسد هغالؼِ ػاهل يا ػَاهل ايجاد ًطت ًفت ٍ گا

 است. 82هتفاٍت اص ػاهل ًطت دس حَالي چاُ   68ٍ 26ٍ حذ فاغل چاّْاي  87،26،68

 

 ًتايج  بررسي ّاي بعول آهدُ در چاّْاي عاهل ايجاد ًشت ًفت ٍ گاز 6-2 

 

  16-ًتايج بررسي در چاُ شوارُ 6-2-1

َجِ تِ لذيوي تَدى ادٍات تاج چاُ، ٍ ّوچٌيي تشسسي ٍضؼيت چاُ اًجام ٍ توٌظَس جلَگيشي اص خغشات احتوالي تا ت

پَسيذگي ٍ ًطت احتوالي لَلِ جذاسي، ػوليات هسذٍدساصي چاُ تا سيواى اًجام ضذ.پس اص هسذٍد ساصي چاُ ًطت ًفت ٍ 

واّص يافت.ًتايج هسذٍد  68ٍ 26اداهِ ٍلي تغَس چطوگيشي دس حذ فاغل چاّْاي ضواسُ  68ٍ 26گاص دس حَالي چاُ ضواسُ 

 چاُ تياًگش ايي تَد وِ ايي چاُ  يىي اص ػَاهل ًطت دس هٌغمِ تَدُ ٍلي ػاهل اغلي ًثَدُ است. ساصي
 

 68-ًتايج بررسي در چاُ شوارُ 6-2-2

 

 ًتايج فشار خَاًي از هغسي ٍ داليسّاي چاُ 6-2-2-1

توٌظَس تشسسي ٍضؼيت چاُ ًتايج فطاسخَاًي اص هغضي ٍ داليضّاي چاُ دس يه دٍسُ صهاًي ّفت سالِ هَسد تشسسي لشاس 

ٍ هغضي چاُ دس اٍليي فطاس خَاًي هثيي  9 8/5"ٍ  23 8/3"*  9 8/5،"10*23 8/3"گشفت. ًتايج فطاس خَاًي داليضّاي 

طاس داليضّا ،سيال خشٍجي گاص تَد. دس تواهي فطاسخَاًي ّاي تؼذي ٍ پس اص تشخيع ف 60، 280،  145فطاسّايي تِ تشتية 

تِ  23 8/3"*  9 8/5،  110تِ  10*23 8/3"تا صهاى تؼويش چاُ پس اص گزضت صهاى تسياس عَالًي هاوضيون فطاس داليضّاي 

 پام سسيذُ ٍ سيال خشٍجي اص آى گاص گضاسش ضذُ است .  30هاوضيون تِ  9 8/5"ٍ  23 8/3"ٍ 50

  

 ًتايج بكارگيري ابسارّاي فراصَتي 6-2-2-2

 .ًتايج[6]ضذ هتشي تا سغح دس چاُ ساًذُ 1445اص ػوك  CCL,GR,TEMPتْوشاُ اتضاسّاي  WAF  ٍ  WLDاتضاس ّاي 

WLD ِاتضاس فشاغَتي تاضذ هي 7ٍ ً 5ٍ آستشي ً 9 8/5ّاي جذاسي  ً هثيي سالن تَدى لَل . WAF  دس حالت تستِ ٍ تاص تَدى

 داليض 

جذاسي  ّاي اص پطت لَلِ تا هٌطاء آسواسيهثيي حشوت سيال   ًتايج  همايسِ ٍ دس چاُ ساًذُ ضذ 10 "*23 8/3"جذاسي   لَلِ

(. دس 2)ضىل ضذيذتش تَدُ است 23 8/3ٍ لَلِ جذاسي  ً 7ٍ ً 5ضذت جشياى پطت آستشي ً ٍ ٍ آستشي چاُ اص تِ چاُ تا سغح
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ص ٍ فطاس آًْا تشخيع گشديذُ است ضذت جشياى سيال ّيذسٍوشتَسي پطت لَلِ ّاي جذاسي چاُ تا ضشايغي وِ داليض لَلِ

 (.1هتشي افضايص يافتِ است)ضىل  2200-2400دس ػوك  23 8/3جذاسي ً
 

 

تا تَجِ تِ تشسسي ّاي تؼول آهذُ تش اساس آصهايطات فطاس خَاًي هغضي ٍ داليضّاي چاُ،اعالػات ًوَداس تشسيوي 

لضٍم  دس چاُّاي صهيي،ٍ ًتايج اتضاسّاي فشاغَتي  ٍ ٍضؼيت تَپَگشافي هٌغمِ ٍ ضية اليِ چاُ( Graphic Well Logسشچاّي)

 تؼويش چاُ هطخع ٍ اًجام گشديذ.

 

 بر رٍي ٍضعيت ًشت  68-تاثير تعوير چاُ 6-2-2-3

َالي لغغ ٍ دس ح 26ٍ  68ٍ حذفاغل چاّْاي  87-پس اص گزضت دٍ هاُ اص تؼويش چاُ ًطت ًفت ٍ گاص دسحَالي چاُ 

ًيض لغغ ضذ.آخشيي  68ٍ  26هاُ اص تؼويش چاُ دس حَالي چاّْاي  5اداهِ داضت ٍ پس اص گزضت حذٍد  68ٍ  26چاّْاي 

 ًتايج فطاسخَاًي داليضّاي چاُ پس اص گزضت ضص هاُ اص تؼويش ًطاى داد فطاس وليِ داليضّاي چاُ غفش هي تاضذ.

  

 121-ًتايج بررسي در چاُ شوارُ 6-2-3

 

 ًتايج بكارگيري ابسارّاي فراصَتي 6-2-3-1

 دس چاُ ساًذُ هتشي تا سغح 1630ػوك اص  CCL,GR,TEMPتْوشاُ اتضاسّاي  WAFٍ WLDاتضاس ّاي فشاغَتي

.ًتايج ساًذى اتضاس تاضذ هتشي هي 2425دس ػوك  9 8/5ديذگي ٍ پاسگي لَلِ جذاسي ً هثيي آسية WLD .ًتايج اتضاس[6]ضذ

WAFّ تاضذ ٍ هٌثغ سيال ًيض  هي 9 8/5ٍ لَلِ جذاسي    ً 7ٍ ً 5ّاي آستشي ً يذسٍوشتَسي پطت لَلِدس چاُ هثيي حشوت سيال

ضذُ  9 8/5هتشي ًيض تاػث افضايص ضذت جشياى پطت لَلِ جذاسي ً 2425پاسگي لَلِ جذاسي دس ػوك  . ساصًذ آسواسي است

 (. 3ذ)ضىلهتشي افضايص هي يات 2700تا  2400ٍ ضذت جشياى ّيذسٍوشتَسي اص ػوك  است

 

 Super PLTابسار  ًتايج بكارگيري  6-2-3-2

 
وِ هٌجش تِ ّذايت ًفت تِ خاسج اص چاُ ٍ ساُ ياتي آى  ”5/8 9ّاي جذاسي  ّيچگًَِ ًطتي ٍ يا آسية احتوالي دس لَلِ

ِ سوت لثِ ايٌچ  ٍ ت 5ٍ  7ّاي آستشي  ًتايج تياًگش حشوت سٍ تِ تاال سيال اص پطت لَلِتِ سغح گشدد ،هطاّذُ ًگشديذ.

ايٌچ تِ داخل  5ًوَداسّاي چٌذ فاصي تياًگش ٍسٍد گاص تِ ّوشاُ همذاس ووي آب ٍ ًفت اص لثِ لَلِ آستشي  تاضذ. ّاي آًْا هي لَلِ

 . [7]تاضذ چاُ هي

ٍ تا تَجِ تِ  WLD/WAF  ٍSuper PLTتا تَجِ تِ تشسسي ّاي تؼول آهذُ ٍ ػليشغن اختالفاتي دس ًتايج ًوَداسّاي 

  ٍ لضٍم تؼويش چاُ هطخع گشديذ.210ػذم يىپاسچگي چاُ ، 68ويش چاُ ًتايج تؼ
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 )بستِ ٍ باز بَدى داليسّاي چاُ(68در چاُ  WAFًتايج ابسار   -1شكل

 

 
 68جداري در چاُ   در حالت بستِ ٍ باز بَدى داليس لَلِ WAFهقايسِ ًتايج ابسار   -2شكل
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 121در چاُ  WLD ٍ WAFًتايج ابسار - 3شكل 

 

 81-ًتايج بررسي در چاُ شوارُ 6-2-4

تشسسي اهتذاد حشوت سياالت تش   ،2-تشداسي ضواسُ ٍ ٍاحذ تْشُ 82تؼييي هختػات ٍ استفاع ًمغِ ًطت دس حَالي چاُ 

دس  82ٍ 5ٍ  3ٍ تَپَگشافي هٌغمِ، ٍضؼيت چيٌِ ضٌاسي ،اعالػات طئَفيضيىي ،ًضديىي چاّْاي ضواسُ  UGCسٍي ًمطِ 

 82ٍ  3تِ هخضى ًشسيذُ ٍ اص دٍ چاُ  5حَالي هحل ًطت ٍ تشسسي ٍضؼيت چاّْاي هزوَس ًطاى داد وِ اص سِ چاُ فَق چاُ 

  تؼٌَاى ػاهل اغلي اص ًظش صهيي ضٌاسي اػالم ضذُ است. 82،چاُ 

دس چاُ ، ًاهٌاسة تَدى تا تَجِ تِ تشسسي ٍضؼيت چاُ ٍ ًتايج آصهايطات استاتيه  تؼول آهذُ ،  ٍجَد جشياى غيش ػادي 

آب  ٍ تَليذ گاص اص ضثىِ ّاي هسذٍد ضذُ دس ًاحيِ گاص،هسذٍدساصي  –ًفت ٍ ًفت  -چاُ جْت هطاّذُ سغح تواس گاص

ٍلغغ استثاط چاُ  هَلت چاُ تا سيواى تَسظ  لَلِ هغضي سياس،آصهايص فطاس ّوضهاى دس چاُ جْت تطخيع آسية ديذگي چاُ

سي عي ػوليات هسذٍد ساصي ٍپشوشدى ستَى چاُ تَسظ سيال آب اًجام ضذ وِ پس اص تا هحل آسية ديذگي لَلِ جذا

هسذٍدساصي هَلت چاُ هحل ًطت ًطت ًفت ٍگاص دس سغح هٌغمِ تغَس خيلي جضيي جاتجا ضذ ٍلي ضذت آى واّص ًيافتِ 

 .[3]است
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 ًتيجِ گيري -7

 

االسضي، ضىستگي  خغَط لَلِ ٍ تسْيالت سغح هٌغمِ ، 4-تشداسي ٍاحذ ضواسُ  احتوال ًطت ًاضي اص هخضى تْشُ -1

پَش سٌگ، ٍجَد گسل ٍ چاّْاتؼٌَاى ػَاهل احتوالي ًطت ًفت ٍ گاص دس يال ضوالي هيذاى هَسد هغالؼِ تشسسي 

 گشديذ.

تا تَجِ تِ تشسسي ّاي تؼول آهذُ گضيٌِ آخش يؼٌي احتوال ًطت ًاضي اص چاّْا تِ ػٌَاى احتوال لَيتش هَسد تجضيِ  -1

 لشاس گشفت. ٍ تحليل 

تا تشسسي تاسيخچِ حفاسي، تْشُ تشداسي  121ٍ 4،13،15،16،68،69،81،87،89 -ٍضؼيت چاّْاي ضواسُ -3

،تؼويش ٍ تىويل چاّْا ،ًتايج حاغل اص اعالػات صهيي ضٌاسي هٌغمِ ،ًتايج آصهايطات فطاسخَاًي داليضّا ٍ لَلِ 

ِ لشاس گشفت. تا تَجِ تِ ضشايظ خاظ هٌغمِ ٍ هغضي چاّْا ٍ آصهايطات استاتيه ٍ جشياًي چاّْا هَسد هغالؼ

 . ٍضؼيت چاُ هزوَس ًيض تحت تشسسي لشاس گشفت 55 -هطاّذُ ًفت دس چاُ تضسيمي ضواسُ

ػاهل ايجاد ًطت ًفت ٍ گاص دس سغح  89ٍ  25،69،87، 23، 4تش اساس تشسسي ّاي تؼول آهذُ چاّْاي ضواسُ  -4

 هيذاى ًثَدُ است.

ِ آسية ديذگي ٍ هچالگي لَلِ جذاسي  دس هماتل ساصًذ پش فطاس گچساساى تاضذ چاُ ًتايج تشسسي ًطاى داد چٌاًچ -5

ًوي تَاًذ ػاهل ًطت ًفت ٍ گاص تِ سغح ٍ سياالت پشفطاس ساصًذ گچساساى هاًغ حشوت سياالت ّيذسٍوشتَسي تِ 

 سغح خَاٌّذ ضذ.

تشسسي تاسيخچِ چاّْا ٍ ًتايج دس تشخي اص چاّْا  ٍ  WLD/WAF   ٍSuper PLTًتايج ساًذى اتضاسّاي فشاغَتي -6

هي تَاًذ تؼٌَاى ػَاهل   81ٍ  121، 16،68-حاغل اص اعالػات صهيي ضٌاسي هٌغمِ ًطاى داد چاّْاي ضواسُ

  ايجاد ًطت ًفت ٍ گاص دس سغح هيذاى تاضذ.

ٍ هسذٍد ساصي چاُ ًطت ًفت ٍ گاص تغَس چطوگيشي دس حذ فاغل چاّْاي 16-پس اص تشسسي ٍضؼيت چاُ ضواسُ -7

واّص يافت ٍلي ًطت وواواى اداهِ داضت ٍ ًتايج تياًگش ايي تَد وِ ايي چاُ  يىي اص ػَاهل ًطت  68ٍ 16اسُ ضو

 دس هٌغمِ تَدُ ٍلي ػاهل اغلي ًثَدُ است. 

تا تشسسي تاسيخچِ چاُ ،ًتايج حاغل اص اعالػات صهيي ضٌاسي هٌغمِ ،اًجام فطاسخَاًي هغضي ٍ  68-ٍضؼيت چاُ  -8

تشسسي ٍ لضٍم تؼويش چاُ هطخع گشديذ.پس اص تؼويش چاُ تا  WLD/WAF ذى اتضاّاي فشاغَتيداليضّاي چاُ ٍ ساً

ٍ پس اص  87ٍ حَالي چاُ   68ٍ  26گزضت هذت صهاى دٍ هاُ اص تؼويش،  ًطت ًفت ٍ گاص دسحذ فاغل چاّْاي 

  ًيض لغغ گشديذ. 68، 26هاُ ًطت ًفت ٍ گاص دس حَالي چاّْاي  5گزضت 

 

 پيشٌْادات-8

 

تذليل اختالفات هَجَد دس ًتايج حاغل اص ًوَداسّاي فشاغَتي  210سي ٍضؼيت هٌغمِ پس اص تؼويش چاُ ضواسُ تشس -2

WLD/WAF  ٍSuper PLT  ُتطخيع ػذم يىپاسچگي چا ٍ. 
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تذليل جاتجايي جضئي ًطت ًفت ٍگاص دس سغح هٌغمِ ػليشغن هسذٍدساصي هَلت چاُ  82اداهِ تشسسي ٍضؼيت چاُ  -1

 ت ًاضي اصچاُ اص عشيك سيواى پطت لَلِ ّاي جذاسي.ٍ احتوال تشٍص ًط

تشسسي دٍسُ اي ٍضؼيت چاّْاي هيذاى تا تَجِ تِ لذهت چاّْا، خَسدگي ٍ آسية ديذگي تسْيالت سشچاّي ٍ  -3

 دسٍى چاّي تا ساًذى ًوَداسّاي هَجَد ، اًجام آصهايطات خَسدگي ٍ دس غَست لضٍم تضسيك هَاد ضذخَسدگي.

 

 

 

فضايِ ّاي سيواى هتٌاسة تا چاُ ٍ هخضى دس حيي حفاسي ،تؼويشٍ تىويل چاُ ٍ ساًذى ًوَداس استفادُ اص ًَع ٍ ا -4

CBL/VDL  ٍ جْت تشسسي ٍضؼيت تٌذش سيواى ٍ سفغ ػذم تشاون هٌاسة سيواى دس پطت لَلِ ّاي جذاسي

 .آستشي

 يظ چاّْاي هيذاى.تشسسي اهىاى استفادُ اص ًاًَ هَاد دس سيواى واسي چاّْاي ًفت  ٍ گاص تا تَجِ تِ ضشا -5

استفادُ اص هَاد سدياب ساديَاوتيَ ٍ غيش ساديَاوتيَ تا تَجِ تِ ضشايظ ٍ ًَع چاّْا ٍ هيذاى جْت تضسيك دس يه يا چٌذ  -6

  حلمِ چاُ ٍپايص هسيش حشوت سياالت تضسيمي توٌظَس تشسسي چگًَگي استثاط چاّْا تا يىذيگش ٍ تا سغح.

 

 تشكر ٍ قدرداًي 

هذيش اهَس  وويتِ فٌي ًطت ،هؼاٍىهحتشم  اص ّوىاسي تيذسيغ واسضٌاساىىش ٍ لذسداًي خَد سا تطتذيي ٍسيلِ هشاتة 

هذيشاى، واسضٌاساى ٍ واسوٌاى ضشوت ّاي تْشُ تشداسي ًفت ٍ گاص هسجذسليواى ٍ فٌي)هٌْذسي ًفت، صهيي ضٌاسي( ،

تشًاهِ سيضي ٍ هغالؼات اداسُ سئيس ٌاسي ،سئيس اداسُ هغالؼات صهيي ض ،،سئيس اداسُ هٌْذسي تْشُ تشداسي ستاد آغاجاسي 

 جٌَب اػالم هي ًواين.ضشوت هلي هٌاعك ًفتخيض ٍ واسضٌاساى ٍاحذ هغالؼات هٌْذسي تْشُ تشداي هٌْذسي تْشُ تشداسي 
 

 فْرست هٌابع

  

 ،ضشوت هلي هٌاعك ًفتخيض جٌَب.( 2385آرس هاُ )،هَسد هغالؼِ  هغالؼِ جاهغ هيذاى [1]

]2[Inflatable PackersCatalog،2008، Weatherford. 

(، اداسُ هٌْذسي تْشُ تشداسي ستاد ،ضشوت هلي 92تا84گضاسضات،غَستجلسات ٍ هستٌذات وويتِ فٌي ًطت ًفت ٍ گاص ، )سال  [3]

 هٌاعك ًفتخيض جٌَب.

 ،ضشوت هلي هٌاعك ًفتخيض جٌَب. چاّْا ٍ تْشُ تشداسي گضاسضات حفاسي ، تىويل ٍ تؼويش [4]

 ضشوت ضلوثشطُ. (،2385)تيشهاُ ،87چاُ  PSPگضاسش [5]

 .TecWell ٍ ،ضشوت هٌْذسي واى داًا88، سال  210ٍ 68چاّْاي   WLD/WAF گضاسضات  [6]

ضواسُ  ، PLT Super( فٌاٍسي Pilot Testگضاسش هشحلِ اسصياتي هيذاًي )،(2390پاييض  )غالهؼثاس، غفياى، سىيٌِ، صادُ، ّادي [7]

 شُ تشداسي ستاد ، ضشوت هلي هٌاعك ًفتخيض جٌَب.اداسُ هٌْذسي تْ ،7225 -ج
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