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چکیده

واژگانکلیدی

در این تحقیق از داده های هفت حلقه چاه بمنظور بررسی و مدلسازی پایداری دیواره چاه انحرافی در
حفاری سازند شیلی یکی از بزرگترین میادین نفتی جنوب غرب ایران استفاده شده است .مشکالت
ناپایداری دیواره چاه باعث تحمیل هزینه های گزاف و تأخیر در پیشبرد برنامه توسعه میدان شده است.
بنابراین بمنظور ساخت مدل مکانیکی زمین ،چاه دارای اطالعات کامل نمودارهای پتروفیزیکی ،زمان
گذر موج طولی و برشی انتخاب گردید .روابط مناسبی به منظور تخمین دادههای استاتیک ژئومکانیکی
میدان مورد مطالعه ارائه می شود که به کمک دادههای آزمایشگاهی (مغزه) اعتبارسنجی شده است.
فشار منفذی سازند جزء اصلیترین پارامترهای ورودی ساخت مدل مکانیکی است که رابطه تخمین
بوسیله دادههای واقعی نمودار  RDTاعتبارسنجی گردید .بمنظور محاسبه مقادیر تنش های اصلی و
تعیین رژیم تنشی منطقه ،تنش افقی حداقل و حداکثر بترتیب به کمک داده آزمایش نشت سازند
( )LOTو محل های ریزش دیواره چاه در نمودار تصویری اعتبارسنجی گردید .با بررسی نمودارهای
تصویری و آنالیز  98مورد ریزش دیواره چاه و شکست القائی ،امتداد تنش های افقی با دقت باال
مشخص شده است .سپس با استفاده از آنالیز عددی و تحلیلی پایداری دیواره چاه ،به کمک معیار
شکست موهر-کلمب ،حداقل وزن گل مورد نیاز در آزیموت و زاویه های مختلف چاه انحرافی محاسبه
گردید .وزن گل پیش بینی شده توسط داده های واقعی حفاری چهار حلقه چاه مجاور در میدان مورد
نظر اعتبارسنجی شده است .در مرحله آنایز کمی ریسک هدف بررسی تاثیر میزان عدم قطعیت
پارامترهای اصلی (متغیرهای ورودی رابطه تعیین حداقل وزن گل مورد نیاز بر اساس معیار شکست
موهر-کلمب) و حساسیت آنها در افزایش درصد موفقیت و کاهش شکست میباشد .در روش آنالیز
کمی ریسک از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است و نتایج در نمودار تورنادو نمایش داده
می شود.
پایداریدیوارهچاه،مدلمکانیکیزمین،تنشافقیحداقلوحداکثر،آنالیزکمیریسک،روشمونت
کارلو،نمودارتورنادو .

-1مقدمه 
در عملیاتهای حفاری ،تعیین مناسب وزن گل در جلوگیری
از ناپایداری دیواره چاه نیاز است .دادههای ورودی اولیه به

منظور تخمین پنجره ایمن گل شامل پارامترهای االستیک و
مقاومتی سنگ ،فشار منفذی و تنشهای درجا میباشد [.]1
دادههای ورودی اولیه از آنالیز دادههای نمودارگیری محاسبه
میشوند و به وسیله نتایج آزمایشگاهی مغزه کالیبره و

*نویسنده مسئول :استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان،
پست الکترونیکjalalifar@uk.ac.ir:
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اعتبارسنجی میگردند [ .]2امروزه در تمام برنامهریزیهای
چاه تقابلی بین علم و اقتصاد به وجود آمده است .ناپایداری
دیواره چاه باعث عدم تولید از چاه میشود که نیازمند صرف
زمان و هزینه خواهد بود .کاهش زمانهای عدم تولید از چاه
باید نقش بسیار مهمی در برنامهریزیهای پیشگیرانه چاه
داشته باشند که میتوان با شناسایی ریسکهای حفاری و
پدیدههای زمینشناسی به این منظور دست یافت .تهیه مدل
مکانیکی زمین در فاز برنامهریزی چاه و اصالح نمودن این
مدل در زمان واقعی تولید میتواند بسیاری از هزینههای
مربوط به چاه را کاهش دهد .مدل مکانیکی مناسب نیاز به
سه فاز ساخت اولیه ،اصالح کردن مدل در زمان تولید و
اعمال واقعی مدل در چاه میباشد .روشهای آماری بر اساس
آنالیز کمی ریسک در دهههای اخیر به عنوان ابزاری جهت
تعیین میزان عدم قطعیت در تخمین پارامترهای نفتی
کاربرد دارند [.]5

زمینشناسی 

-6بررسی
میدان نفتی مورد مطالعه جزء یکی از میادین جنوب غرب
ایران است که رسوبگذاری این میدان نفتی به دوره
زمینشناسی هلوسن مربوط میباشد .اغلب لیتولوژی
سازندهای تشکیلدهنده در حفره مخزنی  9-1/2اینچ
عبارتند از الیمستون ،سنگ رسی همراه با زیر الیههای
آندریت ،الیههای نمکی و شیلی .سازند مورد بررسی که
دارای مشکالت ناپایداری میباشد ،دارای حدود  3/6درصد
شیل و ضخامت تقریبی  53متر میباشد .این الیه حاوی
شیل ،زمانی مشکالت بسیار زیادی و جبرانناپذیری ایجاد
مینماید که به صورت انحرافی با امتداد و زاویه نامناسب
حفاری میگردد.

-5مدلمکانیکیزمین 
مدل مکانیکی زمین ،مدلی عددی بمنظور محاسبه
پارامترهای مقاومتی ،خواص االستیک سنگ ،فشار منفذی
سازند و وضعیت عددی تنشهای درجا است [ .]1در مدل
مکانیکی زمین ،پارامترهای ورودی مدل بر اساس دادههای
نمودارگیری تعیین میشوند و سپس بوسیله نتایج آزمایشات
مغزه مربوط به میدان مورد بررسی اعتبارسنجی میگردند
[ .]2تعیین مقادیر دینامیک پارامترهای االستیک سنگ با
استفاده از دادههای ابزار موج صوتی حاصل میگردد ،در

حالی که پارامتر مدول یانگ ( )Eو ضریب پواسون ( ) با
استفاده از مقادیر سرعت موج طولی و برشی همراه با مقادیر
دانسیته الیههای زمین محاسبه میگردد [ .]5الزم بذکر
است که مدولهای االستیک دینامیک دارای مقادیر بیشتری
هستند و باید به مدولهای استاتیک تبدیل شوند [.]5
روابط بسیار زیادی بمنظور محاسبه مدولهای استاتیک در
میادین و سازندهای گوناگون ارائه شده است .مدول یانگ
الیههای زیرزمینی با استفاده از روابط االستیک دینامیک
محاسبه میشوند [ ]5و سپس بوسیله معادالت پیشنهادی
) Wang (2001به مدول یانگ استاتیک تبدیل میشوند
[ .]3نتایج حاصل شده از روابط پیشنهادی تخمین مدول
یانگ استاتیک بوسیله دادههای آزمایشگاهی مغزه کالیبره و
اعتبارسنجی میشوند .با بررسی انجام شده ،رابطه ()1
بعنوان معادله مناسب جهت تخمین مدول یانگ استاتیک در
چاه قائم ( )Aدر میدان مورد بررسی معرفی میگردد .نسبت
پواسون دینامیک بوسیله روابط االستیک دینامیک محاسبه
میشود [ .]5نسبت پواسون دینامیک بر خالف مدول یانگ
استاتیک ،اختالف زیادی با مقادیر استاتیک ندارند [.]3-3
بنابراین بمنظور کاهش عدم قطعیت و افزایش دقت در
تخمین نسبت پواسون ،روابط االستیک دینامیک بوسیلهی
مغزه
آزمایشگاهی
دادههای
(چاه  )Bکالیبره و اعتبارسنجی میگردد و رابطه ()2
بمنظور تخمین مقادیر استاتیک نسبت پواسون در چاه قائم
( )Aمعرفی میشود .مقاومت تک محوره سنگ ( )UCSاز
جمله مهمترین پارامترهای مکانیکسنگی مورد نیاز بمنظور
آنالیز پایداری دیواره چاه است [ .]9این پارامتر در آزمایشگاه
بوسیلهی آزمایشات مخرب مکانیکی بر روی مغزههای سنگی
محاسبه میشود .مغزههای سنگی در یک چاه بصورت بسیار
پراکنده تهیه میگردند .بنابراین معموال از روابط تجربی و
استفاده از دادههای نمودارگیری بمنظور محاسبه پارامتر
مقاومتی سنگ استفاده میشود [ .]8این روابط تجربی باید
بوسیله نتایج داههای آزمایشگاهی مغزه که در فواصل
گوناگون از دیواره چاه تهیه شده است ،کالیبره و
اعتبارسنجی گردد .پارامتر مقاومت تک محوره سنگ در
سازندهای گوناگون چاه قائم ( )Aبوسیله رابطه پیشنهاد شده
) Bradford et al., (1998تخمین زده شد و توسط داده-
های آزمایشگاهی مغزه مربوط به چاه ( )Bبعد از انطباق
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عمق ،کالیبره و اعتبارسنجی شد .رابطه ( )5بعنوان رابطه
تخمین مقاومت تک محوره سنگ در چاه قائم ( )Aدر میدان
،
،
،
مورد بررسی معرفی میگردد .که
 UCS ،و  Nphiبه ترتیب مدول یانگ دینامیک
،
(گیگا پاسکال) و مدول یانگ استاتیک (گیگا پاسکال)،
نسبت پواسون ،زمان گذر موج طولی (  ) ⁄و زمان گذر
موج برشی (  ،) ⁄مقاومت فشاری تک محوره سنگ
نوترون
نمودار
مقادیر
و
پاسکال)
(کیلو
میباشند.
() 1


() 2

-

⁄



() 5
پارامتر فشار منفذی از پارامترهای بسیار مهم است که در
زمان حفاری و تولید مخازن هیدروکربنی باید تعیین گردد.
پارامتر فشار منفذی از پارامترهای اصلی در ساخت مدل
مکانیکی زمین است و معموالً با استفاده از آنالیز دادههای
چاهپیمایی تخمین زده میشود .هرگونه اشتباه در تخمین
این پارامتر ممکن است موجب فواران چاه ،هرزروی جزئی تا
شدید گردد [ .]11تخمین مستقیم فشار منفذی سازند با
استفاده از ابزارهای اندازهگیری بسیار هزینهبر و زمانبر می-
باشد [ .]11عالوه بر موارد ذکر شده ،دادههای مربوط به
ابزارهای اندازهگیری محدود به فواصل مشخصی از دیواره
چاه اس .بنابراین تخمین فشار منفذی سازند بصورت غیر
مستقیم و با استفاده از خصوصیات فیزیکی سازند حاصل از
دادههای نمودارگیری پیشنهاد میگردد [ .]15-12معادالت
 Eatonیکی از موفقترین روابط است که بمنظور تخمین
فشار منفذی سازند استفاده میشود [ .]13تنش روباره ،فشار
هیدروستاتیک و روند بارگذاری نرمال از شرایط استفاده
معادالت  Eatonاست [ .]15با توجه به شرایط موجود در
میدان مورد بررسی ،از معادالت ) Eaton (1975بمنظور
محاسبه فشار منفذی سازند در چاه قائم ( )Aاستفاده شده
است (رابطه ( .))5سپس نتایج تخمین زده بوسیله دادههای
ابزار  RDTاعتبارسنجی گردید .نتایج اعتبارسنجی توسط
دادههای واقعی  RDTمربوط به چاه ( )Aدر شکل -5الف
نمایش داده شده است که بیانگر دقت مقادیر تخمینی فشار

منفذی است.
)
() 5

-

(

)

–

(–

که  PPGگرادیان فشار منفذی سازند (OBG ،)Psi/ft.

گرادیان فشار روباره سازند ( Png ،)Psi/ft.فشار منفذی
نرمال سازند که با توجه به آنالیز سیال سازندی و درجه
تخلخل
شوری بطور میانگین برابر با (،1/53 )Psi/ft.
سازندی Z ،عمق چاه ( 0 ،)ft.تخلخل اولیه سازند و c ،
مقدار ثابت حاصل از نمودار نمایی تخلخل-عمق که مقادیر
آنها به ترتیب برابر با  1/3223و  -2×11-5میباشد .تخمین
تنشهای روباره معموال با استفاده از دادههای نمودار
دانسیته انجام میشود (رابطه ( .))3تنش روباره موثر با
استفاده از تنش روباره و فشار منفذی محاسبه میگردد.
تعیین تنش درجای افقی فرایند ساده و مستقیم نمیباشد و
بحثهای زیادی در مورد آن صورت گرفته است .روشهای
قابل استفاده برای تعیین تنشهای درجا در مکانهایی با
رژیم تکتونیکی آرام و یا فعال امکانپذیر است [ .]5روش
روشهای
موفقترین
از
یکی
Poroelastic
توسعهیافته در تخمین تنشهای درجای افقی میباشد
[ .]13مدول یانگ ،نسبت پواسون ،تنش روباره و فشار
منفذی پارامترهایی هستند که در این روش بکار گرفته می-
شوند .ضریب بایوت ( ) بعنوان اصالح کننده اثر فشار
منفذی با توجه به تراکمپذیری حجم و اجزاء ماتریکس
سنگ ،معموال برابر با یک در نظر گرفته میشود [ ]5و مقدار
کرنشهای جانبی ( و ) با استفاده از روش آزمایش و
خطا مابین مقادیر تخمینی تنشهای درجای افقی و نتایج
واقعی آزمایش نشت سازند ( )Leak-off Testتعیین می
گردد .در این مطالعه بمنظور تخمین تنشهای درجای افقی
در چاه قائم ( )Aاز روش  Poroelasticطبق روابط ( )6و
( )3استفاده شده است و بمنظور ارزیابی صحت مقادیر
تخمینزده تنش افقی حداقل ( ) در چاه قائم ( )Aو تعیین
مقادیر کرنشهای جانبی ،از مقدار واقعی آزمایش نشت
سازند استفاده شده است .نتایج محاسبه تنشهای درجای
میدان مورد بررسی در شکل -5ب نمایش داده شده است.
در شکل -5ب تغییرات تنشهای اصلی درجای میدان مورد
بررسی در چاه ( )Aنمایش داده شده است .همانطور که قبال
بیان گردید از داده واقعی آزمایش نشت سازند بمنظور
محاسبه مقدار کرنشهای جانبی ( و ) همراه با انطباق
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نمودار تغییرات تنش افقی حداقل بر داده مربوطه استفاده
شده است .با توجه به شکل -5ب رژیم تنشی منطقه به
) میباشد.
صورت نرمال (
() 3

∫

()6

به کمترین وزن گل را دارد .تعیین امتداد بهینه حفاری
انحرافی به تنهایی راه حل این مسئله نخواهد بود .زیرا
آزیموت چاههای انحرافی از سمت کارفرما و با توجه به
برنامههای تولید تعیین میگردد .در این مطالعه بمنظور
تعیین حداقل وزن گل مورد نیاز به کمک معیار شکست
موهر-کلمب ،آنالیز عددی و تحلیلی پایداری دیواره چاه
انحرافی در آزیموت و زوایای شیب مختلف چاه مدل سازی
شده است.

() 3

Well D
Well C

Well A
Well F

تنشهای افقی حداقل و حداکثر ،نسبت
که ،
فشار منفذی سازند ،ضریب بایوت ،مدول
پواسون،
یانگ ،و به ترتیب کرنشهای جانبی در امتداد تنش
افقی حداقل و حداکثر است .بنابراین پارامترهای مورد نیاز
جهت ساخت مدل مکانیکی زمین تخمین زده شد .در
ساخت مدل مکانیکی زمین شکل -5پ در چاه قائم ( )Aاز
معیار شکست موهر-کلمب استفاده گردید .نمودار تصویری
 XRMIشکل -5ت در دو قسمت جداگانه ،بطور کامل حفره
 9-1/2اینچ ( 1251متر) چاه قائم ( )Aرا شامل میشود.
بمنظور تعیین امتداد تنشهای درجای افقی ،تعداد  55مورد
ریزش برشی ( )BOدر دیواره چاه قائم ( )Aبا امتداد -551
 161درجه در قسمت اول مطابق شکل -5الف و تعداد 56
مورد با امتداد  163-553درجه در قسمت دوم نمودار
تصویری مطابق شکل -5ب بطور واضح مشخص گردید .رژیم
تنشی منطقه مورد بررسی از نوع نرمال میباشد ،بطوریکه
بزرگترین تنش اصلی ( )1σهمان تنش روباره در امتداد قائم،
تنش اصلی میانی ( )2σو یا تنش افقی حداکثر در امتداد
 33-253درجه و کوچکترین تنش اصلی ( )5σدر رژیم
تنشی منطقه مورد بررسی از نوع نرمال میباشد ،بطوریکه
بزرگترین تنش اصلی ( )1σهمان تنش روباره در امتداد قائم،
تنش اصلی میانی ( )2σو یا تنش افقی حداکثر در امتداد
 33-253درجه و کوچکترین تنش اصلی ( )5σدر واقع تنش
افقی حداقل در امتداد  163-553درجه است .بنابراین
حفاری در امتداد تنش افقی حداقل بعنوان مسیر بهینه نیاز

Well E

Well B

شکل:1موقعیتچاههایقائم(Aو (Bوچاههایانحرافی
(E،D،Cو(Fدرمیداننفتیموردنظر

(الف) 

(ب) 

(پ) 

شکل:6نمودارهایالف:مدولیانگ.ب:نسبتپواسون.پ:
مقاومتتکمحورهسنگدرچاهقائم()Aهمراهبا
اعتبارسنجیدادههایآزمایشگاهیمغزهمربوطبهچاه
مجاور( )B
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Breakout

(الف) 

(ب) 

(ت) 

(پ) 

شکل:5الف:نمودارتخمینفشارسازندیهمراهبااعتبارسنجیدادههایآزمایشگاهیمغزه.ب:نمودارتنشهایاصلیدرجا
.پ:مدلمکانیکیزمین.ت:نمودارتصویریIMRXهمراهباتعیینمحلهایریزشLOTهمراهبااعتبارسنجیدادهواقعی
دیوارهدرچاهقائم(.)A

(ب) 

(الف) 

شکل(:0الف):نمودارگلسرخیامتدادتنشافقیحداقل()σhدرقسمتاولنمودارتصویریچاه(()Aب):نمودارگل
سرخیامتدادتنشافقیحداقل()σhدرقسمتدومنمودارتصویریچاه()A

نتایج این مدل سازی در شکل  3نمایش داده شده است .در
مجاورت چاه قائم ( ،)Aبمنظور اعتبارسنجی مدل پیشبینی
حداقل وزن گل پایدار ،چهار چاه انحرافی  E ،D ،Cو F
انتخاب شدند که موقعیت این چاهها در شکل  1نمایش داده
شده است .با توجه به دارا بودن بازدارندههای شیلی و کنترل
صافاب گل در سیال حفاری بمنظور کنترل پایداری
شیمیائی ،دو چاه  Cو  Fدارای مشکالت ناپایداری مکانیکی

زیادی میباشند .ناپایداری دیواره در سه چاه  D ،Cو  Fاز
میدان مورد بررسی موجب هدر رفتن  31روز از زمان دکل-
های حفاری شده است .حداقل وزن گل مورد نیاز بمنظور
پایداری دیواره در چهار چاه انحرافی  E ،D ،Cو  Fبا
استفاده از مدل سازی عددی و تحلیلی تعیین گردید و نتایج

در جدول  1نمایش داده شده است .شکل 1

33

رسولحیدری،حسینجاللیفر،جوادکسروینشریهعلمیپژوهشی-مکانیکسنگ 

شکل:3پیشبینیحداقلوزنگلموردنیازجهتپایداریدیوارهچاهانحرافیبراساستغییراتآزیموتوزاویهشیب
جدول:1مقایسهحداقلوزنگلپیشبینیشدهوواقعیبمنظورپایداریدیوارهچاههایانحرافی
نام

زاویهورودبهسازند

زاویهخروجازسازند

آزیموتورودبهسازند

وزنگلپیشبینیشده 

وزنگلواقعی 

چاه 

شیلی 

شیلی 

شیلی 

(پوند) 

(پوند)

C

51°

53°

533°

99

93

D

51°

52°

163°

95

95

E

53°

55°

153°

93

95

F

53°

53°

215°

98

93

علّت تخمین وزن گل باالی معیار شکست موهر-کلمب
بمنظور دستیابی به پایداری دیواره چاه را چشمپوشی از
تاثیر تنش اصلی میانی ( ) در مقاومت سنگ بیان میکنند
[.]16

 -0بررسی پایداری دیواره چاه انحرافی به
کمکآنالیزکمیریسک 
روش ارزیابی کمی ریسک اولین بار در صنعت نفت و گاز با
رویکرد آنالیز توابع احتمال توسط )Ottesen et al. (1999
مطرح گردید .آنالیز پایداری چاه ترکیبی از مدلهای تحلیلی
همراه با مقادیر عملیاتی آستانهای مانند فشار شکست است.
این مقادیر آستانهای با استفاده از تابع حد وضعیت بمنظور
تعیین احتمال شکست و موفقیت بکار گرفته میشوند .در
روش ارزیابی کمی ریسک ،ابتدا دادههای ورودی مدل
ارزیابی و بصورت عددی اندازهگیری میشوند .سپس با
استفاده از مفاهیم تحلیلی احتمال ،میزان پایداری دیواره
چاه بعنوان تابعی از فشار وارده به دیواره چاه (وزن سیال

حفاری) توسط مدلهای سهبعدی اندازهگیری میشود .در
این تحقیق از مفاهیم االستیک غیرخطی استفاده شده است.
تابع حد وضعیت در آنالیز کمی ریسک بصورت رابطه ()9
تعریف
میشود [.]13
() 9
بعنوان
تابع شکست بحرانی و
که  Fتابع شکست،
تابع حد وضعیّت تعریف میشود x .بعنوان متغیر مستقل،
متغیر تصادفی میباشد که در تحلیل آنالیز پایداری دیواره
چاه در واقع همان پارامترهای اصلی ساخت مدل مکانیکی
زمین است .در مدلهای سازنده آنالیز پایداری دیواره چاه از
معیارهای شکست بمنظور ارتباط مابین دادههای اولیه
ورودی و تعیین حداقل وزن گل استفاده میشود .معیار
شکست موهر-کلمب جزء معمولترین معیارهای آنالیز
پایداری دیواره چاه است .این معیار خطی ،اثر تنش اصلی
میانی را در تخمین مقاوت سنگ در نظر نمیگیرد [.]19
رابطه مستقیمی بمنظور تخمین تابع حد وضعیت برای

39

بررسیپایداریدیوارهچاهانحرافیبهکمکروشارزیابیکمیریسک...نشریهعلمی-پژوهشیمکانیکسنگ

عملیاتهای حفاری وجود ندارد .در رابطه ( )9شکست
باشد ].[1
بحرانی زمانی رخ میدهد که
بنابراین حداقل وزن گل مورد نیاز بمنظور پایداری دیواره
چاه با استفاده از معیار شکست موهر-کلمب مطابق رابطه
( )8حاصل میگردد.
() 8

دارند.

با توجه به رابطه ( )8پارامترهای ورودی مورد نیاز بمنظور
(تنش افقی
تعیین تابع توزیع احتمال عبارتند از:

شکل:2تابعتوزیعاحتمالExtvalueمنطبقشدهبر
پارامترتنشافقیحداکثر( )σH

(تنش افقی حداقل)( 𝜑 ،زاویه اصطکاک
حداکثر)،
داخلی سنگ)( c ،چسبندگی سنگ) و ( PPفشار منفذی
سازند) که بصورت رابطه ( )11ارائه شده است.
)(X) = P ( , , , c, Pp
()11
عدم قطعیت هر یک از پارامترهای اصلی بطور جداگانه
بررسی میشود و مطابق شکل  6تا شکل  11مناسبترین
تابع توزیع احتمال و منحنی تطابق مناسب بمنظور
نرمالسازی و پوشش حداکثری دادهها انتخاب میگردد .در
شبیهسازی مونت-کارلو نتایج تحققهای مستقل سیستم به
شکل توزیعهای احتمالی خروجیهای ممکن تبدیل می-
شوند .در نتیجه خروجیها بصورت مقادیر تک نیستند ،بلکه
بصورت توزیع احتمال میباشند .در این تحقیق ،آنالیز کمی
ریسک حداقل وزن گل مورد نیاز جهت پایداری دیواره چاه
( ،)Aبا استفاده از روش مونت -کارلو شبیهسازی عددی
گردید و نتیجه آنالیز حساسیت بصورت نمودار تورنادو در
شکل  11نمایش داده شده است .نمودار تورنادو بمنظور
تعیین پارامتر اصلی موثر و اهمیت اثر تغییرات ایجاد شدهی
پارامتر مورد نظر است .نمودار تورنادو نمونهای از نمودار
میلهای است که پارامترهای ورودی بر اساس اهمیت اثر آن-
ها بصورت عمودی قرار گرفتهاند .شکل  11بیانگر نتایج
آنالیز حساسیت اثر تغییرات ایجاد شده در پارامترهای
ژئومکانیکی ورودی بر تعیین حداقل وزن گل پایداری دیواره

شکل:7تابعتوزیعاحتمالExtvalueمنطبقشدهبر
پارامترتنشافقیحداقل( )σh

شکل:2تابعتوزیعاحتمالWeibullمنطبقشدهبر
پارامترزاویهاصطکاکداخل) (FANG

چاه ( )Aاست .با توجه به نمودار تورنادو در شکل ،11
تنش افقی حداقل ،زاویه اصطکاک داخلی و ضریب
چسبندگی سنگ پارامترهایی هستند که به ترتیب
کمترین تاثیر را بر روی تعیین حداقل وزن گل مورد
نیاز جهت پایداری دیواره چاه در میدان مورد بررسی

شکل:1تابعتوزیعاحتمالNormalمنطبقشدهبر
پارامترضریبچسبندگیسنگ( )C
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جهت پایداری دیواره چاه مورد بررسی به شدت نسبت به
تغییرات پارامتر تنش افقی حداکثر ( ) وابسته است.

شکل:14تابعتوزیعاحتمالLogLogisticمنطبقشدهبر
پارامترفشارمنفذی( )PP

بنابراین ایجاد عدم قطعیت در تخمین این پارامترها دارای
اهمیّت بسزایی نمیباشد .بعنوان مثال  %15تغییرات در
مقادیر تنش افقی حداقل ( ) ،میتواند تا  %21در تخمین
حداقل وزن گل مورد نیاز جهت پایداری دیواره چاه تغییرات
ایجاد کند .در صورتیکه پیشبینی حداقل وزن گل مورد نیاز

شکل:11تعییندرصدموفقیتپنجرهایمنوزنگلحفاری
تخمینزدهبااستفادهازمعیار

شکل:16خروجیآنالیزحساسیتپایداریدیوارهچاه()Aبراساسنمودارتورنادووشبیهسازیمونت-کارلو 

-3نتیجهگیری 
این تحقیق شامل دو مدلسازی است که عبارتند از :مدل-
سازی مکانیکی زمین و مدلسازی ارزیابی کمی ریسک .در
مدلسازی مکانیکی زمین روابط بسیار مناسب با دقت باال
جهت تخمین مدولهای االستیک و فشار منفذی سازند ارائه
گردید ،سپس پایداری دیواره چاههای انحرافی در سازند
شیلی بوسیله تعین حداقل وزن گل مورد نیاز بر اساس
تغییرات آزیموت و زاویه شیب چاه مورد بررسی قرار گرفت

که نتایج با دقت باالیی حاصل شد .علّت تخمین وزن گل
باالی معیار شکست موهر-کلمب بمنظور دستیابی به
پایداری دیواره چاه ،چشمپوشی از تاثیر تنش ( ) در
مقاومت سنگ است .در مدل سازی کمی ریسک توسط
شبیهسازی مونت-کارلو ،تنش افقی حداقل ،زاویه اصطکاک
داخلی و ضریب چسبندگی سنگ پارامترهایی هستند که به
ترتیب کمترین تاثیر را بر روی تعیین حداقل وزن گل مورد
نیاز جهت پایداری دیواره چاه در میدان مورد بررسی دارند.
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بنابراین ایجاد عدم قطعیت در تخمین این پارامترها دارای
 در صورتیکه پیشبینی حداقل وزن.اهمیّت بسزایی نمیباشد
گل مورد نیاز جهت پایداری دیواره چاه مورد بررسی به
) ( شدت نسبت به تغییرات پارامتر تنش افقی حداکثر
وابسته است و کمترین خطا در اندازهگیری مقدار تنش افقی
حداکثر میتواند موجب اشتباهات بسیار زیادی در تعیین
.حداقل وزن گل مورد نیاز جهت پایداری دیواره چاه شود
همچنین تعیین تنش افقی حداکثر بصورت مستقیم امکان
ندارد و همین موضوع موجب ایجاد عدم قطعیت بسیار
.زیادی در تخمین این پارامتر میشود
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