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 بهينه سازي توليد در يكي از مخازن گازي جنوب ايران
 با استفاده از داده هاي چاه آزمايي

 نيما زارع 
 شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي

 
 چكيده :

بهينه سازي چاه ها يكي از اهداف اصلي شركت هاي نفت و گاز است . بهينه سازي فني و اقتصادي مستلزم استفاده از 
اطالعات مختلف نظير چاه آزمايي (تراوايي ،ضريب پوسته ،ناحيه ريزش و ... ) بهره برداري ،تكميل چاه ،زمين شناسي 

،تسهيالت سطح االرضي ،مخزن،سياالت مخزن،تاريخچه توليد،حفاري و ...) مي باشد . تعيين پارامترهاي اصلي در اين امر مي 
 تواند در كاهش هزينه هاي توليد و افزايش زمان توليد چاه موثر باشد .

، پيش بيني آينده چاه و ... AOFتعيين دبي بحراني ،سايز لوله مغزي ، عمق لوله مغزي ،پيشنهاد اجراي عمليات اسيدكاري ،
، آزمايش بهره دهي چاه  flow after flowاز مهمترين اهداف اين تحقيق است . در اين راستا از داده هاي چاه آزمايي نظير 

  .جهت تعيين عوامل موثر و تعيين سهم اثر آنها استفاده مي شود

 
  عملكرد مخزن ، عملكرد چاه ، عملكرد چوككليد واژه : 

 

 مقدمه  -1
در اين فصل كلياتي از اهداف پروژه كه پيرامون بهينه سازي توليد در مخازن گازي است ، بيان خواهد شد . سعي برآنست تا با بيان چند 

 نكته در قالب مقدمه زمينه ورود بحث مهيا گردد . 
توانايي كنترل توليد از چاه ، كليدي براي توليد مخازن گازي و گاز ميعاني است. قابليت رهايي چاه با تراوايي نسبي گاز در نقطه پاياني و 

 شبه فشارهاي تك فازي و دوفازي بيان خواهد شد. اين پارامترها با تخمين منحني هاي تراوايي نسبي گاز بدست خواهند آمد. 
در مخازن گازي و گاز ميعاني، آنگاه كه فشار ته چاهي به زير فشار نقطه شبنم كاهش يابد ، يك مخزن گاز ميعاني اطراف چاه شكل مي 
گيرد . دو ناحيه متناوب اشباع ، در اطراف چاه بوجود مي آيد. بستن چاه و اشباع باالي گاز ميعاني كه باعث كاهش تراوايي مؤثر گاز مي 
گردد، كاهش توليد در چند چاه به دنبال خواهد داشت . اين كاهش توليد در دبي هاي گاز باال و نيروهاي مويينگي پايين جبران شده و 
توليد باال مي رود و اين ناشي از كاهش اشباع گاز ميعاني در نزديكي چاه است . كاهش اشباع گاز ميعاني بعلت همانند شدن و افزايش 

 تراوايي نسبي گاز مي باشد .
پيش بيني هاي قابليت رهايي چاه براي چاه هاي گازي و گاز ميعاني معموالً با كمك شبيه سازهاي تركيبي- عددي صورت مي پذيرد. 

هايي مانند عدد مويينگي، تراوايي مطلق مخزن و منحني  جريان غيردارسي و اثرات عدد مويينگي براي معادالت تجربي كه نياز به ورودي
هاي تراوايي نسبي مي باشد ، محاسبه مي گردد . اينها معموالً بصورت تجربي تعيين مي شوند، اما اندازه هاي آزمايشگاه در شرايط نزديك 

 چاه بسيار مشكل و هزينه بر مي باشد. 



آناليز چاه آزمايي بعنوان يك ابزار ارزشمند براي نظارت مخزن و تخمين يكي از پارامترهاي مورد نياز براي شاخص هاي مخزن، شبيه 
سازي مخزن و پيش بيني توليد چاه، محسوب مي شود. در مخازن گاز و گاز ميعاني، وقتيكه فشار زير نقطه شبنم باشد، تراوايي مؤثر گاز 

 مي تواند در ناحيه نزديك چاه و اشباع اوليه مايع با شبه فشارهاي تك فازي ،  دوفازي يا سه فازي مدل كروي 
 چاه آزمايي تعيين گردد . در حاليكه تراوايي مطلق مخزن مي تواند با شبه فشارهاي حالت دو فازي محاسبه گردد.

آناليز چاه آزمايي گازي يكي از شاخه هاي مهندسي مخزن است . اطالعات كافي پيرامون تست هاي فشار و جريان مخزن در تمامي شاخه 
هاي مهندسي نفت داراي اهميت است . مهندس مخزن بايستي اطالعات كافي درباره شرايط مخزن ، چاه ، پارامترهاي آناليز مخزن و نيز 

پيش بيني آينده توليد را تحت شرايط مختلف بهره برداري ، داشته باشد . در مهندسي مخزن مقدار فشار ها بسيار مفيد مي باشد . عموماً 
  مورد ياري مي نمايد : 3آناليز تست هاي چاه گازي ما را در 

 الف ) بدست آوردن پارامترهاي مخزن 
 ب ) تعيين طول حفاري شده چاه گازي 

  يا آسيب ناشي از حفاري و تكميل چاه گازي Skin Factorج ) تخمين 
  انجام شد .Rawlins و schelherdtاولين آناليز روش تجربي اي بود كه براي مخازن متخلخل و تراوا صورت گرفت . اين آناليز توسط 

امروزه اين روش به روش چهار نقطه اي يا تك نقطه اي معروف است . اين آناليز به اين شكل است كه مربع فشار متوسط مخزن (
2

Rp (

2منهاي مربع فشار جرياني (
wfp نسبت به دبي سيال مربوطه، بر روي كاغذ (log – log رسم مي شود . دبي ماكزيمم در فشار متوسط 

مخزن خوانده مي شود . البته وقتي كه يك خط مستقيم از نقاط حاصل از تست براي چهار نقطه نسبتاً ثابت دبي جريان گذرانده شده 
 باشد .

توليد كم يك چاه سبب مي شود كه در مورد انجام عمل تركيب در مورد آن چاه تصميماتي گرفته شود . اطالعات بدست آمده از مقادير 
 ، آناليز مغزه و اطالعات ديگر در تعيين انجام عمل تحريك ، نقش بسزايي Build up  ، Draw down ،  Drill – stemتست هاي 

 دارد .

شكل چارت آورده شده   روش هاي تالش در جهت رفع آن به1.2 روند پيدا كردن دليل توليد كم در چاه گازي و در شكل 1.1در شكل 
 است:
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  )2شكل ( م-

  نيز روش هاي آناليز فشار ، جريان گاز و پارامترهاي مهم مخزن كه مي توان از اين آناليز ها بررسي نمود، آورده شده است :1.3در شكل 

 

A دليل 

 دريافت

 روش متفاوت جهت افزايش توليد گاز

 تراوايی کم در کل مخزن اتمام فشار مخزن نتيجه تراوايی چاه

 طرح مناسب جهت عمل 
FRACTURING 

 استفاده

 بهترين روشهای
GAS WELL TEST 



 
 

  )3شكل ( م-
 

همانطور كه بيان شد بهينه سازي چاه ها يكي از اهداف مهم شركت هاي نفت و گاز است . اين بهينه سازي مستلزم استفاده از يكسري 
اطالعات و تعيين پارامترهاي مورد نياز مي باشد كه در نهايت كاهش هزينه هاي توليد و در نتيجه افزايش توليد را در بر خواهد داشت . 

در فصول بعدي سعي برآنست تا با كمك از تحقيق محققان جهان و ايران در اين زمينه ، ضمن آشنايي با پارامترهاي كاربردي ، استفاده از 
 نرم افزار مناسب و مطالعه يك نمونه عملي به اهداف مذكور رسيد .

 

 روش انجام كار -2

 Reservoir performance ) ( عملكرد مخزن2-1

عملكرد يك مخزن به برخي شاخصه ها و پارامترهايي نياز دارد كه پس از دانستن آنها مي توان با افزايش ، كاهش يا هرنوع تغييري در 
 مقدار و اندازه آن نهايتا به بهينه سازي و درنتيجه توليد و بهره وري باالرسيد .  

 

 روشهای آناليز فشار وجريان گاز و استفاده های ديگر

 روش های 
Gas well  test پارامترهای مهم مخزن 

 معادالت جريان گاز

 سيستم های چاه افقی

 deliverability تست های 

 Draw down و Build up  تست های 

 روشهای تطبيق منحنی

 استخراج فشار

 آناليز رفتار چاه ترک دار

  interference و pulse تستهای 

 ،تحريک توليدskin factor فيلدهای نمونه ، 

 روشهای بهره بری برای شرايط مرزی متفاوت و هندسه مخزن

rw ،  reh ، rev،ScA، re،  ScAf kh ، kυ، LD 
،     

C ،n،AOF 

Kh، S2،D، S،S1،Pore volume،∆PSKIN 

CS، CSD، K، ФCt ،s، Sf، Xf 

K، Kf ،S ،C ،CDf ،CD ،omega delta 

KfW ،Sf ،rw ،Kf bf ،Xf ،rw /Xf ،(Kf bf) D 

Kh /µ،Фhc،Kht ،Kx ،Ky، Kxy ، Kmin،θ ،Kmax 
 

Js /Jυ،St ،Sp ،SH ،Sυ ،Swb ،Spf ،Sc ،Ss ،Sθ 



  )Reservoir Deliverability ) قابليت رهايي مخزن : ( 2-1-1

قابليت رهايي مخزن ، دبي توليد گاز يا نفت قابل دسترس از مخزن تحت يك فشار جرياني ته چاه مي باشد . اين فاكتور اصلي است و بر 
 استفاده مي شود . artificial liftقابليت رها سازي چاه نيز تاثير دارد . جهت تعيين قابليت رهايي مخزن از روش تكميلي و روش هاي 

 دانستن علم بهره وري مخزن براي مهندسين توليد ضروري است . ضمنا قابليت رهايي مخزن به چند فاكتور زير بستگي دارد :
 فشار مخزن  -
 ضخامت و تراوايي ناحيه توليدي  -

 نوع و فاصله مرز مخزن  -

 شعاع چاه  -

 خواص سيال مخزن  -

 شرايط نزديك چاه  -

 تراوايي هاي نسبي مخزن  -

قابليت رهايي مخزن بصورت مدل هاي رياضي بر پايه رژيم هاي جرياني مانند جريان گذرا ، جريان حالت پايدار ، جريان حالت شبه 
 پايداري بيان مي شود . يك رابطه تحليلي بين فشار چاه و دبي توليدي براي رژيم هاي جرياني مي توان بصورت يك فرمول در آيد .

  ) نام دارد .IPR ( " رابطه عملكرد جريان داخلي "اين رابطه 
  ) رژيم هاي جرياني :2-1-2    

 اطراف چاه مي سازد ، كه براي r باز مي شود ، يك قيف فشاربا شعاع qزمانيكه يك چاه عمودي براي توليد نفت در دبي توليدي 
 تراوايي موثر مخزن k ضخامت مخزن ، h بيان شده است . در اين مدل مخزن ، a قسمت 1-2شرح آن خطوط نقطه اي در شكل 

 فشار در مخزن در p فشار جرياني ته چاه ، و wfP شعاع چاه ، r ضريب حجمي سازند نفت ، B گرانروي نفت ، µافقي جهت نفت ، 

 )b قسمت 1-2 از خط وسط چاه است .(rفاصله 
  بيان شده است .1-2خطوط جريان در ناحيه استوانه اي از يك جريان شعاعي افقي در شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )1-2شكل (

 

 



 

 :  ) جريان گذرا2-1-2-1

جريان گذرا بعنوان يك رژيم جرياني ، درجائيكه شعاع گستره فشار از چاه ، هيچ مرزي را بدست نمي آورد ، تعريف مي شود . در طول 
جريان گذرا ، قيف فشارتوسعه يافته نسبت به سايز مخزن كوچكتر است . بنابراين ، مخزن مانند يك مخزن بزرگ نامحدود از نقطه آناليز 

فشار گذرا ، نمود مي كند . با فرض جريان نفت تك فازي در مخزن ، چند راه حل تحليلي براي توضيح رفتار جريان گذرا بيان مي شود . 
   بدست آمده است . در زير معادله با دبي ثابت قابل مشاهده است : 1978 در سال Dakeيكي از راه ها توسط 

 
)2-1(  

چون فشار ته چاه در چاه هاي توليدي نفت عموماً ثابت بوده و بعلت فشار تجهيزات سطحي  و سايز چوك شروع به فعاليت مي كنند ، 
براي آناليز عملكرد جريان داخلي ، معادله فشار ته چاهي بيشتر كارآيي دارد . با يك مرتب سازي شرايط مرزي داخلي مناسب ، 

Earlougher بيان نمود :3.1 يك معادله براي دبي سيال حاصل از  فشار ته چاه شبيه معادله 1977 در سال  
 

) 2-2                                      ( 

) نشان مي دهد كه دبي با زمان ، 3.2كه اين معادله براي آناليز عملكرد چاه گذرا در مهندسي توليد مورد استفاده قرار گرفت . معادله  (
 كاهش مي يابد . 

 شيب فشار كلي درمخزن با گذشت زمان كاهش مي يابد .
 

 براي چاه هاي گازي ، معادله بصورت زير ارائه مي شود :
 

)2-3                   ( 

 

gq دبي توليد در /Mscf d  ،T دما در °R و m(p) . 2 شبه فشار گاز واقعي است( )
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  ) جريان حالت پايدار :2-1-2-2

جريان حالت پايدار يك رژيم جرياني است كه فشار درهر نقطه از مخزن دركل زمان ثابت مي ماند . اين شرايط جرياني زمانيكه قيف 
 يايك چاه Aquifer به سمت يك فشار مرزي ثابت گسترده مي شود ، اتفاق مي افتد . فشار مرزي ثابت مي تواند يك 3.1فشار در شكل 

 تزريقي آب باشد . 
 نشان داده شده كه فشار مرزي ثابت را بيان مي كند . با فرض جريان تك فازي ، رابطه تئوري زير مي تواند 3.2يك مدل مخزن در شكل 

 از چاه erاز قانون دارسي براي يك مخزن نفتي تحت شرايط جريان حالت پايدار ، بسته به  يك فشار مرزي ثابت ديواره اي در فاصله 

 حاصل شود :

 

) 2-4                                                    ( 

 

  ) جريان حالت شبه پايدار :2-1-2-3

در اين رژيم جرياني فشار در هر نقطه از مخزن با يك دبي ثابت كاهش مي يابد و در تمام زمان اين اتفاق صورت مي پذيرد . يك 
مرز بدون جريان مي تواند يك گسل ، يا باريكه اي از ناحيه ي توليدي يامرزهاي نواحي ريزش چاه هاي توليدي باشد . يك طرح 

, فشار در مرز بدون جريان را نشان مي دهد . با فرض جريان تك فازي ، ep نشان داده شده ، جائيكه3.3مدل مخزن در شكل 

رابطه زير مي تواند از قانون دارسي براي يك مخزن نفتي تحت شرايط جريان حالت شبه پايدار بسته به يك مرز بدون جريان 

erدرفاصله    از چاه حاصل شود : 

)2-5                                            ( 

 

 
 ) 2-2شكل (



 
 )3-2شكل (

 

 زمان جريان جهت بدست آوردن مرز دايره اي ، براي قيف فشار نياز است كه بصورت زير
 مي تواند بيان شود:

)2-6                                                               (
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  در هر زماني مشخص نيست ، در معادله زير از فشار متوسط مخزن كه بيشتر مفيد است ، استفاده مي شود :3.5 در معادله epچون 
 

)2-7                                                ( 
 

اگر مرزهاي بدون جريان ، يك ناحيه ريزش با شكل غير دايره اي را ترسيم نمايند ، معادله زير براي آناليز جريان حالت شبه پايدار 
 مورد استفاده قرار مي گيرد :

 

)2-8                                      ( 
A =  ناحيه ريزش 
γ =  ثابت اويلر            

 AC براي يك مرز دايره اي = 31.6ضريب شكل ناحيه ريزش،
 
 

  بدست خواهد آمد .3.4 از شكل ACاندازه ضريب 

 براي يك چاه گازي كه در مركز ناحيه ريزش دايره اي قرار گرفته ، معادله حالت شبه پايدار اينچنين خواهد بود :



)2-9                                     ( 
 

D ، ضريب جريان غير دارسي = /Mscf d 
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 )IPR ) رابطه عملكرد جريان داخلي :(2-1-3

IPR براي محاسبه قابليت هاي توليد مخزن در مهندسي توليد بكار مي رود . منحني IPR يك گراف است كه رابطه بين فشار ته چاهي  
 « شاخص IPR نشان داده شده است . مقدار شيب منحني 3.5 نمونه در شكل IPRو دبي توليدي مايع را بيان مي نمايد . يك منحني 

  ) ناميده مي شود .J ياPIبهره وري » (

)2-10                                                                      (
( )e wf
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J . در ناحيه دو فازي خطي نمي باشد IPR. افت فشار از مخزن تا چاه مي باشد  
 چاه عموماً با استفاده از مدل هاي جرياني داخل مخزن ترسيم مي شود ، كه مي تواند برمبناي تئوري يا تجربه باشد . IPRمنحني هاي 

 اين ضروري است كه اين مدل ها با نقاط تست ، كاربرد ميداني داشته باشد .



 
 )5-2شكل(

 

 2-1-4(  IPR  براي مخازن تك فازي (Liquid) :  

) كه بر پايه فرض جريان مايع تك فازي حاصل شده 3.7) ، (3.6) ، (3.3) ، (3.1تمامي مدل هاي جريان داخلي مخزن توسط معادالت (
بود ، بيان شد . فرضيات بحث شده براي مخازن نفتي زير اشباع يا تنها بخش هايي از مخزن كه فشارشان بيشتر از فشار حباب است ، 

 براي فشارهاي جرياني ته چاهي باالي فشار حباب تعيين مي نمايد : صحيح مي باشد . اين معادالت شاخص بهره وري را
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 براي جريان گذراي شعاعي اطراف يك چاه عمودي ،

 

 
)     2-12   ( 

 براي جريان حالت پايدار شعاعي اطراف يك چاه عمودي،
 

 
)     2-13  ( 

 
 



 
 
2-1-5 ( IPR: براي مخازن دو فازي  

 در اين قسمت براي مقادير فشار پايين تر از فشار نقطه حباب است . زيرا در فشار نقطه حباب ، گاز محلول از نفت جدا IPRمدل خطي 
شده و گاز آزاد مي شود . گاز آزاد بخشي از فضاهاي خالي را پر كرده و جريان نفت را كند كرده است . اين اثر بوسيله تراوايي نسبي 

 كاهش يافته سنجيده شده است . 
گرانروي نفت با كاهش مقدار گاز محلول ، افزايش مي يابد . تركيب اثر تراوايي نسبي و اثر گرانروي ، ناشي از دبي پايين نفت توليدي در 

 نشان داده شده منحرف شود . 3.5 از روند خطي كه در شكل IPRفشار ته چاهي داده شده مي باشد . اين باعث مي شود كه منحني 
فشار پايين تر ، انحراف بيشتر را خواهد داشت . اگر فشار مخزن زير فشار نقطه حباب باشد ، جريان دو فازي گاز و نفت در تمام مخزن 

 وجود داشته و باقي مي ماند و يك مخزن دو فازي را بوجود مي آورد .
) و 1992 ( zhang)، معادله 1989 (Aziz و Bandakhlia) ، معادله Fetkovich) 1973 ، معادله IPRمعادالت تجربي براي مدل 

 ) مي باشند .Retnanto , Economide) 1998معادله 
  هنوز در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد كه به شكل زير ارائه شده است :vogelمعادله 
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)2-15                                ( 

0wfp) در نقطه تقاطع با محور دبي ايجاد مي شود كه maxqزماني ميزان ماكزيمم دبي (  well است و به آن پتانسيل چاه (=

potential . گويند (maxq بيانگر ماكزيمم قابليت توليد مخزن يا AOF . (جريان مطلقا باز) مي باشد maxq مي تواند بر پايه 
 فشار مخزن و شاخص بهره وري باالي فشار نقطه حباب تخمين زده شود . جريان حالت شبه پايدار آن بصورت زير مي با شد :

)2-16                                                                        ( 
 ، بيشترين خطا در تست هايي رخ مي دهد كه داراي يك دبي توليدي خيلي كم و يك كاهش فشار كم vogelهنگام بكارگيري منحني 

 باشند .
 نشان داد كه چاه هاي نفت در زير فشار isochronal test و multiple rate ، وي با استفاده از تست هاي فشار Fetkovichدر روش 

حباب رفتاري كامال مشابه با چاه هاي گازي دارند . يعني يك منحني لگاريتمي 
22 2

wfp p p∆ =  يك خط qν نسبت به −

  ارائه شده است :Fetkovich . در زير معادالت بيان شده توسط  nمستقيم مي شود با شيب 
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 Cوn ثابت هاي تجربي هستند و متناسب با maxq توسط    
2

max /
n

C q p=. است 
 

2-1-6 IPR ( : براي مخازن دو فازي با تمايل به نفت  

مي تواند ثبت شود . اين مدل  IPRاگر فشار مخزن باالي فشار نقطه حباب باشد و فشار جرياني ته چاه زير فشار نقطه حباب ، يك مدل 
 براي 3.6براي جريان دو فازي حاصل مي گردد . شكل  VOGELخط راست براي جريان تك فازي با مدل  IPRبا تركيب مدل 

 خطي كه دبي جريان در فشار نقطه حباب خواهد بود . IPRفهميدن اين فرمول كمك مي كند. بر طبق مدل 

 

)2-19                                                            ( 
 

 
 )6-2شكل(

 
  ، دبي اضافي از  فشار زير نقطه حباب حاصل مي شود : VOGELبر پايه مدل 
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 آنگاه ، دبي جريان در  فشار ته چاهي كه زير فشار نقطه حباب مي باشد ، بصورت زير بيان شده است :
 

)2-21                       ( 

 

  برابر است با :qνدر معادله فوق مقدار 

)2-22                                                                              ( 

  با مرتب سازي و جايگزيني معادالت مذكور به شكل زير در خواهد آمد :3.21نتيجتا معادله  
 

   
)2-23( 
 
 
  با استفاده از نقاط تست :IPR ) ترسيم منحني 2-1-7

 چاه مي تواند با استفاده از پارامترهاي مخزن شامل تراوايي سازند ، گرانروي سيال IPRدر قسمت قبلي نشان داده شد كه منحني هاي 
  ، شعاع چاه و ضريب پوسته ترسيم شود . ريزشناحيه 

 مي شود ، هر چند، اندازه هاي اين پارامترها هميشه در دسترس نيست ، بنابراين ، نقاط IPRاين پارامترها باعث تعيين ثابت ها در مدل 
  استفاده مي شود .IPRتست ( مقادير دبي توليدي و فشار جرياني چاه اندازه گيري شده ) براي ترسيم منحني هاي 

 ، مي باشد . براي يك مخزن تك IPR با استفاده از نقاط تست شامل محاسبه برگشتي ثابت ها در مدل هاي IPRترسيم منحني هاي 

فازي ( نفت زير اشباع ) ، ثابت 
*J: مي تواند بصورت زير تعيين شود   

)2-24                                                                  (( )
* 1

1wf

qJ
p p

=
− 

   تست شده است .1wfP دبي توليدي تست شده در فشار جرياني ته چاه 1qجاييكه 

براي يك مخزن دو فازي يك طرفه ، ثابت مدل 
*J در معادله vogel ثبت شده ، بايستي بر پايه رنج فشار جرياني ته چاه تست شده 

تعيين شود. اگر فشار جرياني ته چاهي بزرگتر از فشار نقطه حباب باشد ، ثابت مدل 
*J: مي بايستي با معادله زير تعيين شود  
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* 1

1wf

qJ
p p

=
−                          

 



 

اگر فشار جرياني ته چاه پايين تر از فشار نقطه حباب باشد ، ثابت مدل 
*J: خواهد شد  
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( )
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2
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  : Deliverability ) تست هاي  2-1-8

)(جريان گاز در مخازن نامحدود با معادله اي شبيه معادله با فشردگي كم براي مايعات بيان خواهد شد كه اگر  pψ  جايگزين فشار گردد 

 ، خواهيم داشت : 
 SIدر واحد 
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 در واحد ميداني(فيلد) خواهيم داشت :
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 شبه فشار بصورت انتگرال بيان مي شود :

)2-29      (                                                                   
 

PRBR يك فشار پايه كم است . براي ارزيابي  )( pwtψ استفاده نمود و بصورت عددي و 3.29 در مقادير مختلف فشار مي توان از معادله 

i براي گاز ويژه بكار برد . اين ارزيابي در دماي مخزن انجام شده است . مقدارz و µبراي مقاديري از  er r≤ اختالف فشار جريان غير 
 دارسي است .

اين مقدار جهت محاسبه تفسير مي شود و حال اينكه در سرعت هاي باالي نزديك به چاه توليدي ، قانون دارسي بطور دقيق نمي تواند 
 رابطه بين دبي جريان و اختالف فشار را پيش بيني نمايد . 

 qRgR|  D| ، كه بصورت|qRgR ، |qRgRبنابراين اين مقدار اختالف فشار اضافي ، مي تواند به اختالف قانون دارسي اضافه گردد . مقدار مطلق  
 مورد استفاده قرار گرفت ، مقداري مثبت براي توليد يا تزريق خواهد بود .



 
 
  ) معادالت جريات تثبيت شده : 2-1-9

i er r≤ 

 
)        2-30( 

PRRRفشار ناحيه ريزش يكسان :  

 اين معادله و معادله قبل پايه اي براي آناليز تست هاي چاه گازي محسوب مي شوند .
  فرض مي شوند .p ، اين معادالت يك فرم ساده با فشار 3000psia- براي فشارهاي بيشتر از 
pP ، اين معادالت يك فرم ساده با فشار 200psia- براي فشارهاي كمتر از 

2
P. فرض مي شوند  

)(البته مي توان اين عمل را براي آناليز تست هاي چاه گازي با  pψ ، p و  p P

2  
P. توسعه داد  

)(معادالت  در شرايط  pψ و p P

2   
P بكار روند . اما pP

2  
P عموماً كاربرد بيشتري دارد يا دقت بيشتري و  pP

2 
P شيوه عمومي را توضيح مي دهد 

و يك مقايسه ساده را با ديگر روش هاي آناليز تست چاه گازي بيان مي نمايد . معادله جريان تثبيت شده در شرايط مربع فشار بصورت 
 زير بيان خواهد شد :

 

  
)2-31( 

 ) را محاسبه مي نمايند . PRwfRاين معادله و معادله قبل ، معادالت قابليت توليد كامل هستند كه مقدار فشار جريان ته چاهي (

 را qRscR) ، مي توان در چاهي كه گاز آزاد خواهد شد ، دبي جريان back pressure) يا فشار برگشتي (pipelineمشابه يك خط لوله (
 تخمين زد . 

 بنابراين پارامترها بصورت دقيق بايستي قبل از بكارگيري معادالت ، تعيين شوند . 

ei تا زمانيكه qRscRچاه در دبي  rr  ) بدين شكل خواهد بود :3.30  (يعني جريان تثبيت شده ) باشد ، جريان دارد . معادله (≤

)2-32                                                  ( 
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 ) بصورت زير خواهد بود :3.31شكل ديگر معادله (

)2-35                                                  ( 
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)2-37                                                        ( 
AB و B و Aثابت هاي   PRRR  بدست آيد .PRwfR تعيين كرد تا مقدار مشابه qRscR دبي در 2 را مي توان از تست هاي جريان در حداقل ,′′

 همچنين بايستي مشخص باشد .

 
 تاثيرات آشفتگي يا غير دارسي بر روي راندمان تكميل : 

)2-38                                                   ( 

AB qRscR) / 22 ضرايب اليه اي و آشفته هستند . نقشه ,′′
wfR Pp  بر روي مختصات كارتزين رسم مي شود كه حاصل qRscR)  نسبت به −

SCPA است و يك خارج از مركز ′Bآن يك خط با شيب  λ/)(  نزديك به صفر مي شود . اين نقشه ها براي دو qRscR ، كه ′=∆2
ABجريان اليه اي و شعاعي كاربرد دارند . اما تعريف    بستگي به نوع جريان دارد .,′′

  =AA  يك چاه AOF محاسبه شده در ′A   مقدار مقايسه اي از 

)2-39                                                  ( 

)2-40                                ( 
) ، از زمانيكه اختالف فشار آشفته بسيار به چاه نزديك شده است ، جايگزين hRpR بوسيله طول ناحيه تكميل شده (′A به AAنسبت 

  و بر عملكرد جريان را مي توان به شكل زير تخمين زد .′Bگرديده . اثر تغيير طول ناحيه تكميل بر 

)2-41                                                             ( 
  BR2Rآشفتگي زياد شده بعد از تكميل دوباره = 
  BR1Rآشفتگي زياد شده قبل از تكميل  = 
 hpR1طول تكميل گاز  = 

 hpR2طول تكميل جديد   =  
 

  در شرايط شبه فشار حقيقي خواهيم داشت:

)2-42                                    ( 



طبقه بندی و شروط تستهای 
deliverability

backpressureتستهای 

سازندهای با تراوايی باال

تثبيت آهسته

اين تستها گازهای طبيعی با ارزش را از بين 
می برند

می  water coningو معموال سبب حفره و  
شود

شعاع ريزش نشان می دهد سرعت به مرزهای منطقه ريزش رسيده 
nو فقط يک فاصله زمانی کوتاه برای شرايط جريان حالت پايدار الزم است

  isochronalتستهای 

سازندهای با تراوايی پايين

راه حل های صحيح ولی زمان طوالنی برای 
تثبيت نياز است

سوختن کوتاه و زمانی نياز است  تا
شرايط جريان تثبيت شده بدست آيد

 isochronalتستهای 
تصحيح شده

سازندهای با تراوايی بسيار پايين

تخمين های عالی در اين روش ها وجود دارد  
و بطور وسيع زيرا در زمان و پول به نفع می باشد

مشکل آن عدم دسترسی کامل به 
شرايط جريان تثبيت شده است

scwfRاين معادله به شكل يك  Pp λψψ /)()(   بر روي مختصات كارترين رسم خواهد شد كه حاصل آن يك خط qRscR نسبت به −

scp و خارج از مركز Bبا شيب  λψ /)(   A= كهscλ نزديك به صفر است . مقدار A محاسبه شده در AOF) يك چاه AAA مي (

 باشد  .
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2

4 3 1 2( / )p pB B h h= 

 
 

  : Deliverability ) طبقه بندي ، شروط و استفاده از تست هاي 2-1-10

  Deliverability ، تست هاي قبلي drill – stem  كليه اطالعات مانند : الگ ها ، تست هاي Deliverabilityدر طراحي يك تست 
كه بر روي آن چاه انجام پذيرفته ، تاريخ توليد ، تركيبات مايع و گاز ، دما ، مغزه ها و اطالعات زمين شناسي جمع آوري و استفاده مي 

  يك Deliverabilityشود . آگاهي از زمان تعيين شده جهت تثبيت ، يك فاكتور بسيار مهم در تصميم گيري نوع تست براي تعيين 
  و يا Deliverabilityچاه گازي مي باشد . اين مقدار زمان مي تواند بطور مستقيم از تست هاي قبلي مشخص شود مانند تست هاي 

drill – stem. كه از روي چاه يا از شاخص هاي توليد چاه تعيين گرديده است ،   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 )7-2شكل(

 
 
 



اگر اطالعات مورد نياز در دسترس نبود ، مي توان فرض كرد كه چاه با رفتاري شبيه چاه هاي نزديك در محدوده مشابه ، عمل خواهد 
 كرد . وقتي كه تخمين زمان تثبيت مشخص نباشد ، مي توان از طريق زير تخمين زد :

)2-46                                                              ( 
  زمان تثبيت مي باشد . شعاع رسيدگي به شكل زير خواهد بود .tRsRدر جائيكه 

)2-47                                                          ( 
 

 در معادالت بعدي ، شروط زير را خواهيم داشت :
 حالت شبه پايدار                                                      rRinv=R rReاگر  

rRinv<R rRe                                                                حالت ناپايدار 

 اگر        n                                 t R<R tRs  وc    تغيير مي كنند

t R>R tRs               Rcو nثابت مي مانند    
 

 ترجيح دارد . Isochronal خواهيم داشت . در غير اين صورت يكي از تست هاي back pressureاگر زمان تثبيت چند ساعت باشد ، 
  دقيق تر از نمونه تصحيح شده است و در صورتيكه دقت بااليي نياز باشد ، بايستي مورد استفاده قرار گيرد . انواع ، Isochronalتست 

  نشان داده شده است . كاربردهاي عملي و تمارين مهندسي 3.7  در شكل Deliverabilityشروط ، سود و ضررهاي تست هاي 
  نشان داده شده است .3.8سودمند در شكل 

 
 )8-2شكل(
 

کاربردهای عملی و استفاده
deliverabilityاز تستهای  

آناليز مشکالت عملياتی

تامين اطالعات ضروری جهت  
پيس بينی توسعه

ميادين گازی سودمند خواهد  
بود

مشکالت توليدی و مهندسی

گاز  deliverabilityمحاسبه 
برای يک خط لوله

در يک فشار از قبل تعيين شده  
لوله

طراحی و آناليز خط گردآوری  
گاز

تعيين فاصله و شمارگان چاه  
های حفاری شده  

در طول توسعه ميدان



 

   : Deliverability ) شدت جريان ، رفتار فشار و پالت هاي 2-1-11

) محاسبه مي گرديد . اين تست ها ، باعث هدر رفتن گاز  open – flowدر گذشته رفتار چاه هاي گازي بوسيله تست هاي جريان باز (
 سال پيش احساس شد 25(مخروطه آب) مي شوند . نياز به استفاده از يك تست بهتر از حدودا water  coning طبيعي ، ايجاد حفره و

 را براي محاسبه چاه هاي گازي استفاده مي back pressure) تست هاي mines) mono graph 7 و  bureau. براي چندين سال 
 كردند .

  روش هاي متفاوتي از تست هاي چاه هاي گازي معرفي شده و انجام گرفته است . اين روش ها عبارتند از : graph 7 mono پس از  
back pressure روش هاي  ،  Isochronal و  Isochronal تصحيح شده ، كه از مقادير تجربي بهره مي برند و اجازه تعيين توان  n 

  را از تست هاي جريان مستقيم مي دهند .cو ضريب 
 
  : ( فشار برگشتي)back pressure ) تست 2-1-12

فشار برگشتي ، يك فشار برعليه سازند است كه ممكن است توسط وزن ستون چاه ، گرفتگي چوك ها ، گرفتگي لوله مغزي ، كوچك 
 بودن جداكننده ها و ... ايجاد شوند . فشار برگشتي صفر ، توليد ماكزيمم را به دنبال خواهد داشت .

 افزايش يافته ، بصورت دنباله نشان داده شده است . اين روش پايه دانسته scλدر شكل زير شدت جريان و فشار با زمان براي مقادير 
  مي باشد كه حاصل مشاهدات تجربي است . ارتباط بين شدت توليد گاز و فشار ته چاهي بصورت ذيل مي mono graph 7هاي چاهي 

 باشد :
 

 
 )9-2شكل(

 

)2-48                                                               (
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sc wfRq c p p= −                                                

)2-49                                                                    (2 2( )
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5.0<n مي تواند بعلت تجمع مايع در چاه و توانهاي بيشتر از يك مي تواند بعلت برداشت سيال در طول تست باشد . اگر  n خارج از 
  باشد ، ممكن است تست به علت تميز كردن موثر چاه و يا توليد مايع در چاه گازي ، اشتباه باشد.1 تا 0.5

 به عنوان يك متغير نسبت به زمان و همچنين يك ثابت نسبت به زمان ويژه لحاظ شده است . بنابراين نمودار فشار برگشتي ، Cضريب 
 عمليات چاه گازي را در پاياني ترين زمان بهره وري بيان مي كند . 

 
   : Isochronal ) تست 2-1-13

 بدست آيد و چاه در RP  بطور متناوب چاه بسته مي شود تا يك فشار تثبيت شده يا بسيار نزديك به تثبيت Isochronalدر تست 

 ثبت شود . رفتار شدت جريان فشار t نيز در زمان wfΡ ، شدت هاي جرياني متفاوتي داشته باشد و در ادامه فشار ته چاهي tمدت زمان 

 تحت شرايط جريان كوتاه توسعه يافته ، قابل استفاده n نشان داده شده است . شاخص شيب 3.10با فاصله هاي زماني متفاوت در شكل 
  يك تغيير نسبت به زمان مي باشد .Cبراي شرايط جريان با زمان طوالني نيز مي باشد . كاهش ضريب 
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)2-50                                                  ( 
 
    تصحيح شده : Isochronal ) تست   2-1-14

 لحاظ شده ∆ψ يا ∆2P تقدم بسته شدن فشار در استفاده از RP  مي باشد ، بجز در مورد Isochronalاين نوع تست مانند روش 
 است .

  تصحيح شده در شكل نشان داده Isochronal مي باشد . فشار و شدت جريان در تست RPفشار بسته شدن جهت نقطه تثبيت شده ، 
 شده است .

 
 )12-2شكل(

 
 

 معادله حالت گذرا:

)2-51                                       ( 

)2-52                                   ( 

 معادله حالت تثبيت شده:

)2-53                                 (

  
)           2-54            ( 



 

)2-55                                             ( 

)2-56                                             ( 

)2-57                                                                              ( 
 

  :Flow – After – Flow ) تست هاي 2-1-15

  چاه گازي به دليل اينكه بر خالف فشار خط  لوله ، آن هم بيشتر از فشار اتمسفري جريان دارند تست هاي Deliverabilityتست هاي 
فشار برگشتي نام دارند. در اين روش تست ،  چاه در يك دبي ثابت مشخص شده تا فشار تثبيت شده ، جريان مي يابد تا حالت شبه 

پايدار بدست آيد . فشار و شدت تثبيت شده ثبت مي گردد . دبي مجدداً تغيير مي يابد و چاه جريان مي يابد تا در يك دبي جديد فشار 
 دبي ديگر ادامه مي يابد. رفتار دبي جريان و فشار نسبت به زمان در شكل زير براي 5 و يا 4 يا 3دوباره تثبيت شود . اين پيشرفت براي 

  نشان داده شده است . qRsc Rافزايش متناوب 

 
 )13-2شكل(

2-1-16 (  Deliverability : سر چاهي 

در بيشتر اوقات ، اندازه گيري فشارها در سر چاه بسيار مناسب تر است . اين فشار ها از طريق برخي محاسبات به شرايط ته چاهي كه 
  سر چاهي مفيد است زيرا به Deliverability پيشنهاد شده تبديل مي گردد  . ترسيم يك SMITH و CALLENDERبوسيله 

  سر چاهي Deliverabilityموقعيت سطح بستگي دارد مانند فشار برگشتي خط لوله ، كه نسبت به مخزن در دسترس تر است .روابط 
در طول مدت عمر چاه ثابت نيست . نمودارهاي متفاوتي جهت تفسير فشارهاي متفاوت متوسط مخزن موجود است كه نمونه آن را در 

 زير مي آوريم . 
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  بدست آورد .AHP را از فشار wfPاستفاده شده ، كه فرمول زير مي توان IPR از يك منحني  Gilbertدر روش 

)2-58                                                       (
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 را رسم نمود . توسط IPR) و با دانستن دبي هاي هر كدام از اين فشارها مي توان منحنيSP و فشار استاتيكي مخزن (wfPبا دانستن 

هاي مختلف رسم شده اند ، مي توان فشار در سر چاه را محاسبه نمود .چنين عمل GOR و q و id كه براي Gilbertمنحني هاي 
 مي كنيم كه :



 را wfP يك q براي اين IPR وجود دارد .از روي منحني Gilbert) را انتخاب مي نماييم كه براي آن يك دياگرام qيك دبي توليدي (

 ، عمق مورد نظر را بدست مي GOR رفته و با دانستن  Gilbert بدست آمده در روي منحني wfPبدست مي آوريم . اكنون با اين

) را whP ، فشار در سر چاه (tD) را كم مي كنيم و سپس از روي عمق tDآوريم .از روي اين عمق ، عمق جاگذراي لوله مغزي (

 - qهاي مختلف را بدست مي آوريم و اكنون منحني whPهاي مختلف تكرار مي كنيم و qبدست مي آوريم . اين عمليات را براي 

whP را براي يك id . معين رسم مي كنيم  

 يعني دبي توليدي ماكزيمم مي شود q را بدست آورد كه به ازاي آن id داده شده ، whPحال بوسيله اين منحني مي توان براي يك 

  را نشان مي دهد .q - whP) يك نمونه از منحني 3.15. شكل(

 ) از مقادير تكميل چاه :S ) تخمين ضرائب پوسته (2-1-17

، انواع متفاوتي از تحريك غالباً اجرا مي شود . اسيد كاري و يا تكنيك هاي ايجاد ترك در راستاي بهبود ضريب پوسته براي يك چاه گازي 
ممكن است در نتيجه شرايط متفاوت كه چاه هاي با تراوايي پايين بكار رود . جدول زير ، ليستي از ضرائب پوسته براي ممكن است 

  است .ذكر كردهتكميل چاه موجود باشد را 
 
 

 
 )1-2جدول (

 
 گالن 1000كيفيت بشكل : سبك ، متوسط و سنگين مي باشد . عموماً ، ترك سبك شامل از لحاظ طبقه بندي اسيد كاري يا ايجاد ترك 

   اطالق مي 600    و سنگين به 300 اسيد سبك به در نظر مي گيرند و    را سنگين 4000 بيشتر از ،سيال ترك در فوت مي باشد 
 گردد .

 
  : Drawdownروش هاي آناليز تست  ) 2-1-18

مهمترين پارامترهاي مخزن را مي توان بوسيله جريان دادن يك چاه با يك دبي ثابت و اندازه گيري فشار جرياني ته چاه به عنوان يك 
  گويند و اين تست مي تواند از اطالعات رژيم هاي جرياني حالت شبه پايدار Drawdownتابعي از زمان تعيين نمود . به اين روش تست 

 تست شرايط محدود مخزن را داراست و از آن مي توان گاز درجا و  ،و ناپايدار استفاده نمايد . اگر جريان به حالت شبه پايدار ختم شده
مي  انجام گرفته، يافتن اثر و نقش جريان   تعيين شاخص هاي مخزن   Drawdownشكل مخزن را تخمين زد . هدف از انجام تست 

  .باشد



 سود اصلي تست   .D، ضريب آشفتگي  s، ضريب پوسته  khاطالعات مهمي كه بيشتر مورد نظر مي باشند عبارتند از : حجم جريان 
Drawdown. اصلي اين تست توليد با دبي ثابت است . ضرر   امكان تخمين حجم مخزن است  

 
  ) شاخص هاي جريان و تست ناپايدار چاه گازي : 2-1-19

 ، Drawdown   ،  Build up بيشتر اطالعات از تست هاي ناپايدار فشار بدست مي آيد . تكنيك هاي تست ناپايدار فشار مانند
interference و pulse تست هاي مهم مخزن و مهندسي توليد مي باشند . اطالعات در دسترس از تست ناپايدار ، شامل : حجم چاه   ،

ل ، ناپيوستگي سيال مخزن و ديگر اطالعات مربوطه مي باشد . تمامي اين اطالعات جهت ختخريب و بهبود ، فشار مخزن ، تراوايي ، تخل
 تشخيص شرايط درون چاهي و وسيله مهمي جهتآناليز بهبود و اقتصاد مخزن مورد استفاده قرار گيرد . تست ناپايدار فشار و آناليز آن 

 و يا   pulse. تست   دن كه مقادير توليدي حالت پايدار نشان مي دهتركيبي است بر خالف خواص  مي باشد . ايننزديك چاهي
interferenceديگر اطالعات (نظير : بررسي نقشه ، الگ  د .ن يك مخزن گازي بررسي نمايترك و جهت آنرا درد وجود ن  فشار مي توان

  مغزه ، و ديگر اطالعات و مقادير زمينتفاسير   ، توضيحات و packerهاي توليدي ، سابقه تحريك ، تست هاي توليد چاه ، تست هاي  
 ترك بصورت طبيعي كه در تمايز بين تراوايي جهت دار و ترك ها يا تخمين هر جا جهتشناسي در مورد سنگ شناسي و پيوستگي )

 جهت گرفتن تست ناپايدار فشار در زمان توليد چاه  ، كمي بعد از تكميل يا در يك مناسببوده يا ايجاد شده ، مفيد خواهد بود . آزمايش 
  .انجام شودچاه تزريقي بعد از يك مرحله تزريق مي تواند 

 
  :شاخص هاي رژيم هاي جرياني ) 2-1-20

  نمايش داده شده است . مناسب است تا هر كدام را جداگانه مورد بحث قرار دهيم .3.16رژيم هاي جرياني متفاوت در شكل 
 

 
 )16-2شكل(

 
 رژيم جريان زمان اوليه :  ) 2-1-20-1

  ،اثرات پوسته بر جريان تسلط دارند . زمانيكه چاه براي جريان با يك دبي ثابت، wbs) ذخيره سازي چاه (زمانهاي آغازين جريان و در 
 جريان ابتدايي از چاه با سرعت بيشتري نسبت به سازند بيرون مي آيد  . در حقيقت ، جريان از مخزن بتدريج از ،در سطح باز مي شود 

  رخ مي دهد .tRwbRافزايش مي يابد كه اين اتفاق در زمان q)صفر تا دبي جريان سر چاهي ويژه (
 



)2-59                                                            ( 

)2-60                                                                      (s wb wbC V C=                                                              

 
const=36177                                  when VRwb R= ft 
const=203413                                    when VRwb R= bbl 
kh = ظرفيت جريان سازند  / md-ft 

CRs  =  ثابت چاه 

 VRwb در انتهاي چاه)= packerحجم لوله درون چاه (چاه با 

  در انتهاي چاه)    packer                حجم فضاي حلقوي چاه (چاه بدون 

CRs = تراكم پذيري سيال چاه كه در فشار و دماي متوسط چاه اندازه گيري گرديده ، البته نه در شرايط مخزن     

 
 
  ) رژيم جريان ناپايدار :2-1-20-2

،  خط مستقيم شود semilog روي tRDR   نسبت به PRDR∆در اين رژيم جرياني ، فشار خطي است با يك پوسته ثابت تازمانيكه حاصل پالت
   ارزش پارامترهاي  ،Drawdown   مقادير  semilogيز  ال   مي باشد . آنsemilogآناليز مقادير جريان ناپايدار غالباً همان آناليز  

 مخزن را بيان مي كند . 
،  از اين آناليز تعيين مي شود . اگر يك شكستگي در مخزن ايجاد گردد D و ضريب آشفتگي s ، ضريب پوسته kh حجم جريانتنها 

   چاه اثر مهمي را شروع Drawdown و يك خط مستقيم جديد ساخته خواهد شد . زمانيكه مرز مخزن روي   هشيب خط دو برابر شد
  ،مي كند 

  حالت شبه پايدار يا فاز تخليه بطور مستقيم مرحله ناپايدار را ادامه خواهد داد ..ناحيه ناپايدار پايان مي پذيرد 

 
 رژيم جرياني حالت شبه پايدار :  ) 2-1-20-3

فشار   خواهد شد .غالباثرات مرز بر رفتار فشار در چاه ،   با دبي ثابت تا مدت زمان طوالني ادامه يابد Drawdownزمانيكه  يك تست  
ساني در تمامي نقاط مخزن شروع به كاهش مي كند و از اين رو حالت شبه پايدار نام دارد . در حقيقت تمامي ناحيه ريزش در يكدر دبي 

د شخواهد ترسيم تيك بصورت خط مستقيم يتم  روي مختصات آرtRDR   نسبت به  PRDR∆يك دبي ثابت شروع به تخليه مي نمايد .  پالت  
 . حجم فضاي خالي مخزن با گاز پر شده و حدود مخزن را مي توان از اين طريق محاسبه نمود . 

 
  : PRwfR  با استفاده از  Drawdownآناليز تست   ) 2-1-21

  بكار مي رود.،  PRwfR از با استفاده  در چاه گازي Drawdownمعادالت زير جهت آناليز تست  تعيين ناحيه جريان گذرا ، پس از 

)2-61        ( 

)2-62                                                                    ( 



)2-63                       ( 

BRgiتمامي خواص گاز ( R،   µRgi R،gC) در فشار اصلي مخزن(iP:محاسبه شده است ( 

)2-64                                                     ( 

)2-65                                                        ( 
 يك اندازه غير دارسي يا كاهش فشار آشفته مي باشد . ( يك اختالف فشار اضافي بوسيله قانون دارسي پيش بيني گرديده است Dضريب 

 ( 
  بدست آيد . بنابراين بيشتر اوقات از مفهوم Build up يا  Drawdownاين ضريب نمي تواند بطور جداگانه و تنها از ضريب پوسته  

scSضريب پوسته ظاهري  S Dq′ = ) مي توان استفاده نمود .  پالت  + )i wfP P P=  خط راستي است با شيب t  نسبت به ∆−

m . كه از طريق تراوايي سازند قابل محاسبه است S  بايستي از يك 1hrPبا استفاده از معادالت قبلي قابل محاسبه است ، البته اندازه ′
 :  بدست آيد . اختالف فشار به علت اثرات پوسته بصورت ذيل بدست مي آيد semilogبخش خط راست روي پالت  

 

)2-66                                                               ( 
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  در چاه تعريف شده ، ITبدون پوسته يا اثرات جريان  Drawdown ،  به عنوان نسبت  FEبهره وري جريان چاه، 

)2-69                                                           (
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  با استفاده از Drawdownآناليز تست  ) 2-1-22
2

wfP: 
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)2-72                                                                         (scs s Dq′ = + 
 
 
 
 

  در ترم هاي واقعي :

 
)2-73( 

   مي باشد .m  خط راستي با شيب  t  نسبت به ∆surfacepپالت  

)2-74                                                    ( 
 

S  را مي توان محاسبه كرد . جهت بدست آوردنkh   3.74از معادله  ′ ، t=1hr) log 1 = 0: معادله زير را استفاده مي كنيم ( 

)2-75                  (   
 

 1hrP. از يك برون يابي در بخشي از خط پالت بدست مي آيد  

     

2 2
1

2
1.151 log 3.23i hr

g w

p p ks
m crφµ

 −′ = − + 
  

 

)      2-76             ( 
 

Sزمانيكه    ،بسته است ا  دبي و ،′
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    با استفاده از شبه فشار:Drawdown ) آناليز تست 2-1-23

6
2( ) ( ) 57.920 10 log log 3.23 0.869sc sc

i wf
sc gi i w

q Tp kp p t s
khT c r

ψ ψ ×
φµ

  
′− = + − +      

 

)2-79( 

)رسم پالت  ) ( )iP wfP Ψ −Ψ   =∆Ψ نسبت به  tوي ر برsemilogخط مستقيمي با شيب   m. خواهد بود   

)2-80                                                            ( 

)2-81                              ( 

1∆Ψ اندازه : ∆Ψ در t=1. مي باشد  
 اختالف فشار ناشي از اثرات پوسته بصورت زير بدست مي آيد .

)2-82                       (                                                   

)2-83                                                            ( 

)2-84                                 ( 

)2-85                               (                                              

)2-86                                                  ( 
 
 
2-1-24(  Well productivity:(شاخص چاه) 

نفت و گاز به دليل تراكم پذيري كه دارند در دما و فشار مخزن داراي ميزان خاصي از انرژي مي باشند كه ميزان توليد چاه به ميزان 
انرژي آنها وابسته است . نفت و گاز هنگام توليد با از دست دادن اين انرژي توليد مي شوند. اين ميزان انرژي را با فشار تعريف مي نمايند 

 و ميزان بهره دهي چاه (شاخص چاه) وابسته به فشار ،شعاع چاه ، شعاع مخزن ، تراوايي ، ضخامت ،گرانروي و پوسته است .
 نكته مهم ديگر ، ارتباط بين مخزن و چاه است . كه در ذيل بصورت يك معادله بيان شده است :

)2-87       (r res wb vl choke surfacep p p p p p∆ ∆ ∆ ∆ ∆= + + + + 

 ∆vlp افت فشاري كه از عمق چاه تا سطح رخ مي دهد =

 rpفشار مخزن =



 ∆respافت فشار مخزن =

 ∆wbpافت فشار چاه =

 ∆chokepافت فشار چوك =

 ∆surfacepافت فشار سطح =

 
 

 
 well performance)      ) عملكرد چاه : (2-2 

در راستاي رسيدن به اهداف پروژه يعني همان بهينه سازي توليد در مخازن گازي ، پس از بررسي عملكرد مخزن به بررسي و بحث 
پيرامون عملكرد چاه مي رسيم . در چاه عواملي باعث افزايش و يا كاهش در توليد و بهره وري خواهند شد . كسب اطالعات و آگاهي از 

 اين عوامل و بررسي تمام جهات در چاه ما را در رسيدن به هدف بهينه سازي ياري مي رساند .
دبي توليدي نفت از يك چاه ، توسط فشار سر چاهي و عملكرد جريان لوله توليد ي ( لوله مغزي ، لوله جداري يا هر دو ) ، حاصل مي 

شود . عملكرد جريان لوله توليدي به هندسه لوله وخواص سيال توليدي بستگي دارد . آناليز عملكرد چاه شامل بيان رابطه بين سايز لوله 
مغزي ، فشار ته چاهي و سر چاهي ، خواص سيال و دبي توليدي سيال مي شود . دانستن عملكرد جريان چاه براي مهندسين طراحي و 

 ، روابط عملكرد لوله مغزي است كه TPRتوليد ، جهت طراحي تجهيزات چاه نفتي و بهينه سازي توليد چاه بسيار مهم مي باشد . ترم 
  و فشار عبور كننده از لوله نيز خواهيم پرداخت . TPRدر اين بخش به تعيين 

 

 ) جريان مايع تك فازي :2-2-1

اين جريان زماني وجود دارد كه فشار سر چاهي باالتر از فشار نقطه حباب نفت باشد ، سيال مخزن حركت كرده و با باال رفتن منبسط مي 
 ) .3.17 را مالحظه نمائيد  ( شكل Z∆ و ارتفاع L در يك لوله مغزي با طول 2 به نقطه 1شود . جريان سيال از نقطه 

 
 )17-2( شكل 

 معادله اختالف فشار بصورت زير خواهد بود :

)2-87                       ( 



وقتي سيال از داخل لوله مغزي باال مي آيد ، سه عامل باعث افت فشار و در نتيجه كاهش توليد مي شود . ترم هاي اول و دوم و سوم در 
 سمت راست معادله ، بيانگر اختالف فشار بسته به تغييرات در اختالف ارتفاع ، انرژي جنبشي و اصطكاك است . 

 مي تواند بر پايه عدد رينولدز محاسبه شود . عدد رينولدز نسبت نيروي كششي سطحي به Fƒدر جريان تك فازي ضريب اصطكاك 

 نيروي گرانروي است .

)2-88                                                                                   (Re .VdN c ρ
=

µ 

C:  است 1488ضريب تبديل كه در واحدهاي ميداني برابر  
V: سرعت سيال  (ft/sec) 

ρ: چگالي  (lb/
3ft )  

d: قطر داخلي لوله مغزي  ( ft) 
µ: گرانروي   (cp) 

Reبراي جريان خطي جائيكه  2000N   است ،ضريب اصطكاك نسبت بالعكس با عدد رينولدز دارد .>

)2-89                                                                                   (
Re

16
Ff N
= 

Reبراي جريان آشفته جائيكه  4000N رنج عدد رينولدز بين   است ضريب اصحكاك توسط روابط تجربي قابل تخمين است<

) براي محاسبه ضريب اصطحكاك در صنعت نفت بيشتر Chen)1979 يك جريان گذرا بين خطي و آشفته است . رابطه 4000 و 2000
 كاربرد دارد .

 
)      2-90( 

d
δ

ε   :  زبري نسبي =

 δزبري مطلق لوله چاه =
  ، عدد رينولدز محاسبه مي شود :3.90در جريان دوفازي سيال ، با استفاده از فرمول 

 

)      2-91                                                            (
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W:مقدار دبي جريان 
d:قطر داخلي لوله مغزي 

Lµ  ويسكوزيته مخلوط مايع:

gµ  ويسكوزيته گاز:

LH  توقف مايع:



    

)   2-92                                                                                                  (

2

2f
L Vh f
D g

= 

) ، قطر L  در آن ضريب اصطكاك است . پارامترهاي طول (  fفرمول فوق خسارت ناشي از اصطكاك در جريان درون لوله مي باشد . 
 ) g) و شتاب جاذبه (V ) ، سرعت جريان (Dداخلي لوله (

 در فرمول قابل رويت است .
  بيانگر كيفيت خطي) محاسبه مي شود .ε/D ) εضريب اصطكاك از عدد رينولدز و ثابت 

  حساب مي كند .ε/D و R اندازه هاي عددي ضريب اصطكاك را بر حسب 3.18شكل 

 
 )18-2( شكل 



 
 
 )19-2( شكل 

 
  را محاسبه مي نمايد .ε/D با استفاده از قطر داخلي لوله ، ثابت 19-2شكل 

 جهت محاسبه خسارت ناشي از اصطكاك مراحل زير را بايستي محاسبه نمود :
 ) از طريق قطر داخلي محاسبه نموده19-2  را از شكل ( شكل ε/D- ابتدا 

  بدست آورد . V*D) يا محاسبه 18-2- عدد رينولدز را مي توان از مقدار قطر داخلي لوله در شكل ( شكل 

  و عدد رينولدز مي توان ضريب اصطكاك را محاسبه نمود.ε/D- درنهايت با يافتن ثابت 

 )  مقدار خسارت ناشي از اصطكاك حاصل مي گردد .92-2با جايگزيني مقادير بدست آمده در فرمول (
 ) رژيم هاي جريان :2-2-2

) و حلقوي مي باشند . slug مايع موجود است . اين رژيم ها شامل ، حبابي ، لخته اي (– رژيم جرياني در جريان دو فازي گاز 4حداقل 
اين رژيم هاي جرياني با افزايش دبي جريان گاز براي يك دبي مايع اتفاق مي افتد . هنگام جريان گاز و نفت با يكديگر اين دو با يك 

 گويند . در جريان حبابي ، پس از slip velocityسرعت حركت نمي كنند و معموال سرعت گاز بيشتر است . تفاوت سرعت گاز و نفت را 
رسيدن فشار به فشار اشباع ، حباب هاي گاز از مايع جدا مي شوند كه اين امر باعث كاهش متوسط چگالي سيال و افزايش سرعت سيال 

 ، حباب هاي گاز به slugخواهد شد . در اين جريان فاز گاز به شكل حبابهاي كوچك در فاز مايع پيوسته پراكنده شده است . در جريان 



حباب هاي بزرگتر كه تقريبا تمام قسمت عبوري لوله را پر مي كند ، تبديل مي شوند و حباب هاي برزگ گاز باعث باال بردن مايع مي 
گردند . در جريان حلقوي ، گاز ، فاز متناوب مي شود و مايع بصورت يك فيلم برروي ديواره لوله حركت مي كند و حباب هاي گاز آنقدر 

 بزرگ شده كه مركز لوله را پر مي كند .
 

 ) توقف مايع :2-2-3

در جريان دبي چند فازي ، مقداري از لوله توسط يك فاز اشغال شده كه نسبتي از دبي جرياني كل لوله است، كه به اختالف فازها بستگي 
دارد . اختالف فاز سبب مي شود كه فاز غليظ در يك جريان به سمت پايين حركت نمايد . ( فاز سبكتر زودتر از فاز غليظ تر حركت مي 

كند ) . بدين علت ، حجم بخش فاز چگالتر ، بزرگتر از حجم بخش ورودي فاز چگالتر خواهد بود . ( فاز چگالتر در لوله نسبت به فاز سبك 
 تر توقف مي كند ) . بنابراين ، توقف مايع را در پي خواهد داشت :

 
)      2-93   ( 

Ly  توقف مايع  = 

LV     حجم فاز مايع در قسمتي از لوله = 
V = حجم قسمت لوله   

 
 توقف مايع به رژيم جريان ، خواص سيال ، سايز لوله ، تركيب و شكل لوله بستگي دارد و مقدارش  تنها در اندازه هاي تجربي مي تواند 

 تعيين شود . 

 
  :TPR) مدل هاي 2-2-4

 يك مورد كاملي از 1977 در سال Brown بسياري براي آناليز جريان چند فازي در لوله هاي عمودي بيان شده است . TPRمدل هاي 
  براي چاه هاي چند فازي به دو دسته تقسيم مي شود :TPRاين مدل ها را ارائه داده است . مدل هاي 

 ) مدل هاي جرياني جدا شده 2 ) مدل هاي جرياني همگن 1
مدل هاي همگن ، بعنوان يك مخلوط همگن چند فازي رفتار مي كند و اثرات توقف مايع لحاظ نمي شود ( بدون فرض لغزش ) . بنابراين 

 – نفت – فازي ) و گاز 3 گاز ( – نفت –، فايده اصلي اين مدل ها بعلت ماهيت مكانيتيكي آنها است . آنها مي توانند سيستم هاي آب 
 شن ( چهار فازي ) را بكار ببرند . مدل هاي جريان جدا شده واقع بينانه تر از مدل هاي جريان همگن هستند . آنها معموالً در  –آب 

روابط تجربي داده مي شوند . اثرات توقف مايع ( لغزش ) و رژيم جرياني لحاظ مي شود . اشكال اصلي اين مدل ها اين هست كه جهت 
 كد گذراي آنها در برنامه هاي كامپيوتري مشكل وجود دارد ، زيرا بيشتر روابط در فرم گرافيكي بيان مي شود .

 ) مدل هاي جرياني همگن :2-2-4-1

) توسعه يافته است carpenter) 1952وpoettmann چاه هاي چند فازي از زمان TPRمدل هاي جرياني همگن بسياري ، براي آناليز 
. اين مدل ضريب بخش دو فازي را بدون لحاظ اثر گرانروي مايع بكار مي برد . اثر گرانروي مايع توسط تحقيقات گذشته شامل 

cicchitti(1960) , Dukler(1964) لحاظ شده است . يك مورد جامع از اين مدل ها توسط Hasan,Kabir(2002) بيان شده 
  شن را براي كار بيان نمودند .– نفت – سيال چهار فازي ، گاز ، آب Gue,Ghalambor(2005)است . 

 



 آب ساده شده جهت – نفت – فازي گاز 3) يك مدل جريان carpenter) 1952وpoettmann با فرض نبود هيچ لغزشي در فاز مايع ،
 carpenterوpoettmannنشان دادن كاهش فشار در چاه ها با تخمين چگالي مخلوط و ضريب اصطكاك بيان نموده است . بر طبق 

 معادله زير جهت محاسبه پيمايش فشار در يك لوله مغزي عمودي با فرض نگرفتن ترم سرعت بكار مي رود :

 
)      2-94( 

 
)      2-95( 

 
 

)      2-96( 
 

1.444 2.5log( )
2 10 D

F
− ρνƒ = 

1ρچگالي مخلوط در قسمت باالي لوله مغزي = 

2ρچگالي مخلوط در قسمت پايين لوله = 
 چگالي مخلوط در نقطه داده شده بر پايه دبي جرياني جرم و دبي جرياني حجم قابل محاسبه است :

 

)      2-97( 
 

 
)      2-98          ( 

 
 

) 2-99                      (
14.7 T zVm = 5.615(Bo + WOR Bw) + (GOR -Rs)

p 520 1.0
   
   

                

نفت محلول و ضريب نفت سازند با استفاده از معادله زير قابل محاسبه مي –اگراندازه مقادير مستقيم قابل دسترس نيست ، نسبت گاز 
 باشند :
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 : water coning ) دبي بحراني براي 2-2-5

 و سازندهاي همگن با چاه تكميل شده بيان anisotropic  در  water coningجلوگيري از  نفت براي دو روش پيش بيني دبي بحراني
 شده است .

) . اين 3.20توليد نفت از چاهي كه  متحمل نفوذ آب شده ، باعث مي شود تا حد واسط نفت و آب به شكل خميده اي تغيير شكل دهد (
 نام دارد و درهنگام غلبه نيروي ويسكوز بر نيروي جاذبه اتفاق مي افتد . در يك دبي توليدي ، مخروط آب  water coning تغيير شكل 

در نوك خودش با يك فاصله اي زير ته چاه ثابت مي شود ، اما يك حد دبي سبب مي شود اين مخروط ثابت نماند و آب شكسته شود 
 باشد ، با افزايش water coning گويند . وقتيكه مشكل آبي ما water coning.اين حد دبي را دبي بحراني براي مخروطي آب يا 

توليد ميزان توليد آب نيز افزايش مي يابد . در اين صورت براي رفع مشكل بايستي توليد را كم كرد يا چاه را بمدت يك تا سه ماه بست تا 
 توليد آب متوقف شود .

 
 
  ) روش تحليلي:2-2-5-1

 با در نظرگرفتن يكسري فرضيات  بيان شده است . جاييكه دبي بحراني بدون بعد نسبت به شعاع بدون بعد 3.21راه حل تحليلي در شكل 
 جهت پنج نمونه نفوذ چاهي رسم شده است .

240667.25 / ( )cD o o t w o H cq B h k qµ ρ ρ = −  

)      2-101( 
 

( / ) /D e t V Hr r h k k= 

)      2-102( 
 
 
 



 
 )20-2( شكل 

 
 

 
 )21-2(شكل 

  ) روش عددي :2-2-5-2

با درنظرگرفتن يكسري فرضيات ازجمله باالي نقطه جوش بودن تمامي شبيه سازي ها و با بكارگيري نمودار هاي نسبي آشام ، از فشار 
 مويينه صرفه نظر نمود .

 ) خواص سنگ و اشباع سيال ، خواص سيال و تراوايي هاي نسبي را نشان مي دهند (به ترتيب)4-2) و (3-2) ، (2-2جداول شماره (
 



 
 )2-2جدول (

 
 
 )3-2جدول (

 

 
 )4-2جدول (

 
دبي بحراني براي مخروط شدن آب مستقل از تراوايي آب ، شكل نمودارهاي تراوايي نسبي آب/نفت بين نقاط انتهايي ، ويسكوزيته آب و 

 شعاع چاه است .



 نفت و يك تابع غيرخطي از نفوذ چاه ، اندازه FVFدبي بحراني يك تابع خطي از تراوايي نفت ، اختالف دانسيته ، ويسكوزيته نفت ، 
 شعاع  ، تمام ضخامت نفت و نسبت تراوايي مي باشد .

        
 
 choke performance)        ) عملكرد چوك : (2-3

سومين عملكردي كه درمورد آن نكاتي را بررسي مي نماييم ، عملكرد چوك است . در اين قسمت از اين فصل به دنبال شاخصه هايي از 
 چوك و آشنايي با قسمت هايي از آن خواهيم بود كه در فرآيند توليد موثر بوده و سبب افزايش يا كاهش در بهره وري خواهد شد .

چوك هاي سر چاهي جهت تنظيم دبي هاي توليدي و فشار ، نگهداري تجهيزات سطحي از ضربه خوردگي ، اجتناب از مشكالت شن 
  بكار مي روند . gas coning , water coning و كنترل دبي جريان جهت اجتناب از Draw down،كنترل 

  :دو نوع چوك سر چاهي بكار مي رود 

 ) چوك هاي ثابت شده : در اين چوك ها ، يك سوراخ در وسط صفحه تعبيه شده است .1
 ) چوك هاي قابل تنظيم : در اين نوع چوك ها دو صفحه سوراخ دار در مقابل هم قرار مي گيرند . اگر سوراخ هاي آنها كامال مقابل 2  

) است . اگر به گونه اي دو صفحه روبروي هم قرار گيرند كه تنها يك سوراخ كوچك ايجاد شود ، به آن Fully openهم باشند (
Throttling) گويند و حالت ديگر كامال بسته مي باشد Fully closed.( 

قرار گرفتن يك چوك در سر چاه به معني ثابت نگداشتن فشار سر چاهي و بنابراين فشار ته چاهي و دبي توليدي خواهد بود . براي يك 
فشار سر چاهي داده شده ، بوسيله محاسبه كاهش فشار در لوله مغزي ، فشار ته چاهي مي تواند تعيين شود . اگر فشار مخزن و شاخص 

 ) تعيين شود .IPRبهره وري مشخص باشد ، دبي جريان مي تواند براساس روابط عملكرد جريان داخلي (
 
  :subsonicو sonic  ) جريان 2-3-1

اختالف فشار عبوري از چوك هاي چاه معموالً بسيار مهم است . براي تعيين اختالف فشار عبوري از چوك ها براي انواع سياالت توليدي ، 
معادله جامعي وجود ندارد . مدل هاي جرياني متفاوتي براي چوك موجود است كه بر اساس مقدار گاز در سيال و رژيم هاي جرياني ، 

  . subsonic است يا sonicانتخاب مي شود كه جريان 
موج صدا و موج فشار ، موج هاي مكانيكي هستند . وقتيكه سرعت جريان سيال در يك چوك به سرعت گذر صدا در سيال در شرايط 

 ، موج فشار پايين چوك ، نمي تواند در بين sonic يا صوتي » مي نامند . درشرايط جريان sonicدرجا مي رسد ، جريان را « جريان 
 چوك به قسمت باال برود ، زيرا سيال مياني در جهت وارونه ، در يك سرعت مشابه در حال عبور است .

 بنابراين ، يك فشار متوقف در چوك وجود دارد ، كه آن فشار قسمت پايين بدون تاثير بر فشار بااليي است . بعلت توقف فشار در چوك ، 
 يك طرح چوك بي نظير را sonicهر تغييري در فشار قسمت پاييني را در فشار سنج فشار بااليي نمي توان رويت كرد . اين جريان 

 تامين مي نمايد . كه دبي توليد چاه و شرايط عملكرد جداسازي را تثبيت خواهد نمود .
 در  چوك موجود است. اگر اين نسبت فشار،كمتر از sonicدر صورتيكه نسبت فشار از قسمت پايين به بااليي وجود داشته باشد ، جريان 

 ( بحراني ) موجود است . اگر اين نسبت فشار باالتر يا برابر با نسبت فشار بحراني باشد ، جريان sonicنسبت فشار بحراني باشد ، جريان 
Subsonic: ( مادون بحراني ) موجود است . نسبت فشار بحراني در بين چوك ها به اين شكل است  
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outletP :فشار در خروجي چوك 

     upP :فشار قسمت بااليي 
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  :  نسبت گرما=

  مي باشد . 1.28 براي گاز طبيعي برابر kاندازه 
  خواهد بود .0.55بنابراين ، نسبت فشار بحراني براي گاز طبيعي حدوداً 

 

  ) جريان مايع تك فازي :2-3-2

وقتيكه اختالف فشار عبوري از چوك به تغيير انرژي جنبشي بستگي دارد ، براي جريان مايع تك فازي ، ترم دوم در قسمت سمت راست 
  مي تواند بصورت زير بيان شود :3.86معادله 
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  بكار رود ، خواهيم داشت :u.sاگر واحدهاي ميداني 
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  بر اساس عدد رينولدز و نسبت قطر چوك به لوله نشان داده شده است . معادله زير DC ضريب تخليه چوك 3.23 و 3.22در شكل 

 براي چوك هاي نوع نازل ، عدد رينولدز بين 
6 410 ,10:  
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 )22-2(شكل 
 

 
 )23-2(شكل 

 

  ) جريان گاز تك فازي :2-3-3

 تقسيم شده است . اين بدين علت است كه هيچ isentropicمعادالت فشار براي جريان گاز در بين يك چوك بر اساس يك پيشرفت 
زماني براي انتقال ( آدياباتيك ) گرما وجود ندارد و كاهش اصطكاك در چوك ها ناچيز است ( با فرض برگشت پذيري ) . عالوه بر ارتباط 
افت فشار عبوري از چاه ، افت دماي انباشته با جريان چوك براي چاه هاي گازي مهم است ، زيرا ممكن است هيدرات ها شكل گرفته و 

 خطوط جريان بسته شود . 
 

  :subsonic ) جريان 2-3-4

  ، عبور گاز در بين يك چوك چنين خواهد بود :subsonicدر شرايط جريان 
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µ،گرانروي گاز = Cp 

 
  ، كمتر از سرعت صوت در گاز در شرايط درجا است :subsonicسرعت گاز در شرايط جريان 
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 pCگرماي ويژه گاز در فشار ثابت = 

 
 
  :sonic ) جريان 2-3-5

  ، دبي گذر گاز به اندازه ماكزيمم خود مي رسد . sonicدر شرايط جريان 
 دبي عبور گاز در معادله زير براي گازهاي ايده آل :
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 مي تواند DC حساس نمي باشد .بنابراين ، اندازه 10 براي عدد رينولدز در اندازه هاي عدد رينولدز باالتر از DCضريب جريان چوك

  براي سرعت صوت در گاز با شرايط درجا برابر است :sonic  فرض شود . سرعت گاز در شرايط جريان 10براي عددهاي رينولدز باالتر از 
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  ) كاربردها :2-3-6

 ) جهت تخمين موارد ذيل ، مي توانند مورد استفاده قرار گيرد :113-2) و (107-2معادالت (
 دماي قسمت پاييني  -
 دبي عبوري گاز در فشارهاي قسمت بااليي و پاييني داده شده . -

 فشار قسمت بااليي در فشار قسمت پايين و عبور گاز . -

 فشار قسمت پاييني در فشار قسمت بااليي و عبور گاز . -

 
  جهت تخمين دبي عبوري گاز در فشارهاي قسمت بااليي و پاييني ، روند زير مي تواند رخ دهد: ) 2-3-6-1

 )103-2 : محاسبه فشار بحراني با معادله(1مرحله 
  : محاسبه نسبت فشار قسمت پاييني به بااليي 2مرحله 
) جهت محاسبه عبور گاز استفاده شود . 107-2 : اگر نسبت فشار پاييني به بااليي باالتر از نسبت فشار بحراني هست ، از معادله (3مرحله 

 ) جهت محاسبه عبور گاز استفاده شود.110-2وگرنه از معادله (
 
  جهت تخمين فشار قسمت بااليي در يك فشار داده شده پاييني و عبور گاز ، روند زير مي توان اتفاق افتد : ) 2-3-6-2

 )103-2محاسبه نسبت فشار بحراني با معادله( )1
 با تقسيم فشار قسمت پاييني توسط نسبت فشار بحراني sonicمحاسبه مينيمم فشار قست بااليي مورد نياز براي جريان  )2

. 

 )110-2 مينيمم با معادله (sonicمحاسبه دبي جريان گاز در شرايط  )3

 كمتر بود ، جهت حل عددي فشار قسمت بااليي sonicاگر گاز عبوري از دبي جريان گاز محاسبه شده در شرايط جريان  )4
 ) استفاده گردد.110-2) استفاده شود . وگرنه جهت محاسبه فشار قسمت بااليي از معادله (107-2، معادله (

 

 بحث و بررسي  -3

 :perform v 2.12  معرفي نرم افزار3-1   

performرا آناليز نمود .با استفاده از اين نرم افزار مي توان  يك نرم افزار گرافيكي است كه با استفاده از آن مي توان عملكرد يك چاه 

 داشت . افزايش عملكرد چاه و بهينه سازي توليد طرحي براي بهبود توليد و



 
 )1-3(شكل 

 قابليت هاي اين نرم افزار:

 الف) امكان ورود كليه داده ها:

اين نرم افازر اين قابليت را دارد كه پس از ران شدن ،بتوان كليه داده هاي مربوط به سيال ، مشخصات مخزن ، ديتا هاي چاه ، مقادير 

 چوك ،مراحل تكميل چاه ، مقادير سطح االرضي و .... را به آن وارد نمود

 ب) طرحي براي بهبود و افزايش عملكرد :

  و در نتيجه تغيير برخي داده هاي موثر و مشاهده تغييرات در دبي توليدي را دارد .TPR و IPR امكان رسم گراف هاي 

 در ادامه تمامي مراحل را با اشكال مربوطه نشان خواهيم داد :

در شكل زير مي توان مقادير كلي نرم افزار را به عنوان ورودي به آن داد .اين مقادير شامل: نوع ورودي ،نوع آناليز ،نوع سيال ، جريان 

  ، انواع معادالت كاربردي و ديگر مقادير مي باشند .nodeسيال ، موقعيت 

 
 )2-3(شكل 



 

  را وارد نمود:PVTدر شكل بعد بايستي مقادير سيال از جمله :چگالي ، نسبت گاز ، خواص آب و حتي معادالت 

 

 
 )3-3(شكل 

 

 

در شكل و مرحله بعد مي توان از داده هاي مخزن و نوع معادالت كاربردي آن استفاده نمود . بطور مثال : فشار مخزن ، دماي مخزن ، 

 نيز استفاده نمود.يكي از امكانات مناسب نرم افزار در اين شكل است . آن اينست كه براي هر نمونه معادله كليتي از c و ضريب nضريب 

 شكل مربوطه و معادالت مورد نياز را جهت يادآوري مباحث ترسيم مينمايد . 

 
 )4-3(شكل 



 

در مرحله بعد بايستي از مقادير چاه كه شامل نوع معادله كاربردي ، اندازه لوله جداري ، اندازه لوله مغزي ، نوع جريان ، فشار سرچاهي ، 

MD. و غيره مي باشند ، بعنوان ورودي استفاده نمود  

 
 )5-3(شكل 

 

در قسمت بعد مي توان حتي مقادير دقيق لوله مغزي را نيز وارد نمود مانند : ته لوله مغزي ، قطر داخلي و خارجي ، وزن ، زبري و ديگر  

 اطالعات مورد نياز مرحله چاه .

 
 )6-3(شكل 

 



مرحله بعد شامل مقادير تكميل است مانند مشبك كاري ، چگالي ، فواصل مشبك ها و انواع معادالت در اين زمينه كه براساس نوع 

 تكميل مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

 
 )7-3(شكل 

 

در شكل بعد به سراغ تجهيزات سطح االرضي رفته و مقادير آن را مانند نوع لوله ها ، فشار سرچاه و فشار جداكننده و ... مورد استفاده قرار 

 خواهد گرفت .

 
 )8-3(شكل 

 



 در اختيار كاربران قرار Reportدر نهايت پس از وارد نمودن مقادير مورد نياز ، گرافها ترسيم شده و اطالعات مورد نياز در قسمت هاي 

 مي گيرد .

 

 

 )9-3(شكل 

 رسم TPRوIPRدر شكل زير نمونه اي از گراف ترسيم شده توسط نرم افزار قابل رويت است . همانطور كه مشاهده مي شود ، منحني 

 شده اند .

 

 )10-3(شكل 



 

 ميدان شانول كه از مخازن گازي جنوب ايران در منطقه زاگرس 9 و 6 و 1در اين مرحله به بحث و بررسي پيرامون چاه هاي شماره 

 جنوبي محسوب مي شود ، مي پردازيم تا بتوان ضمن توضيح پيرامون نرم افزار از پارامترهاي مربوطه با اطالع شد .

 

 
 )8-4(شكل 
 

در اين قسمت الزم است يك قسمت از نرم افزار كه در روند فصل قبل بطور كامل توضيح داده شد ، مورد بحث و بررسي قرار گيرد . 
 در راستاي بهينه سازي توليد و تغيير در برخي مقادير توليد و بررسي بازخورد آن در توليد بسيار مهم و تاثيرگذار sensitivitiesبخش 

 و ديگري با نام inflowاست . همانطور كه در شكل زير قابل رويت است ،  از دو نوع حساسيت استفاده مي شود ، نوع اول در خصوص 
outflow مي باشد .در نوع اول چند شاخص مهم بوده و بالفاصله بعد از انتخاب اين در اختيار شما قرار خواهد گرفت . اين شاخص ها 

 مي باشند .مي توان يكي از اين شاخص ا را انتخاب نمود و مقدار پايه آن c و ضريب nشامل : كاهش فشار مخزن ، فشار مخزن ، ضريب 
 مقادير را تغيير case 5 تا case 2 مشاهده نمود و در قسمت case 1كه در ابتداي ورود مقادير به نرم افزار وارد گرديده را در قسمت 

داد تا تغييرات دبي را بتوان در نهايت مشاهده نمود و در نتيجه شاخص هاي اصلي بهينه سازي توليد و ماكزيمم توليد را با شرايط چاه 
بدست آورد . نوع دوم حساسيت مربوط به قسمت چه مي باشد كه شامل : انتهاي لوله مغزي ، قطر داخلي و قطر خارجي لوله مغزي ، 

 مشبك كاري و .... كه در نرم افزارو در شكل بعد  قابل رويت است . 



 
 )9-4(شكل 

 

 

 نموده و بصورت زير نرم افزار خود محاسبات را انجام مي دهد Runپس از وارد نمودن تغييرات و انتخاب شاخص هاي فرضي نرم افزار را 

. 

 
 )10-4(شكل 



 

 بصورت نمودار رسم نموديم را پس از وارد نمودن تغييرا تو ران كردن نرم 3حال همان نموداري كه در فصل قبل با داده هاي چاه شماره 

  چه تغيير فاحشي را ناشي شده است .nافزار مي توان در زير مشاهده نمود كه به فرض مثال تغيير ضريب 

 

 

 
 )11-4(شكل 

 
 

 )12-4(شكل 
 
 



 
 شانول داده و خروجي آن را مشاهده مي نماييم . سعي برآنست تا با رسم نمودار و جداول مربوطه 1حال برخي تغييرات را در چاه شماره 

 تغييرات را مشاهده نماييم تا بتوان شاخص هاي اصلي و با تاثيرگذاري بيشتر را يافت نمود .
 
 

 
 )13-4(شكل 

 
 

 
  تغيير يابد . 1118.6 به 53406.13 سبب شده تا دبي از 3500 به 4123قابل رويت است كه كاهش فشار مخزن از 

 
 

 
 )14-4(شكل 

 
 

 ، ديده مي شود كه در دبي تغيير ايجاد شده اما قابل تامل نيست ، بايستي از نظر 3 به 4.052با تغيير در قطرداخلي لوله مغزي از 
اقتصادي بررسي نمود تا ببينيم آيا صرف برآنست كه به خاطر اين تغيير كم در سايز لوله مغزي و مشكالت بسيار ان تغيير ايجاد نمود يا 

 خير .
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اگر به تئوري هاي موجود نگاهي مختصر بياندازيم ، خواهيد ديد كه در صورت كاهش در فشار سرچاهي ، افزايش را در دبي خواهيم 
 داشت . اين تئوري را نرم افزار بطور صحيح در اين قسمت محاسبه نموده است .

 

 
 )15-4(شكل 

 
 

 
 تغيير ايجاد نمود . و ديگر مقادير قابل محاسبه نيست . 2 و 1 كاهش يافته كه نرم افزار تنها در مورد 2000 تا 2813فشار سرچاهي از 

  افزايش داده است .54346.53 به مقدار 53406.13كاهش فشار سرچاهي ، دبي را از 
 

 شانول خواهيم پرداخت . همانطور كه در شكل 6در اين قسمت به تغيير در چند شاخص ديگر و بازخورد آن در مقدار دبي در چاه شماره 
 زير مشخص است ، با كاهش بوجود آمده در فواصل مشبك كاري ، شاهد كاهش بسيار پايين در دبي هستيم . 

 

 
 )16-4(شكل 

 
 

در مورد بعد به سراغ تغيير در چگالي مشبك كاري و قطر آن خواهيم رفت تا نتايج تغيير در دبي در نتيجه كاهش پارامترهاي مذكور را 
 رويت نماييم . 
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 )17-4(شكل 

 
 
 

 
 
 )18-4(شكل 

 
 را بررسي مي نماييم . c و n رفته و تغيير در دبي حاصل از كاهش در 9 ، به سراغ چاه شماره 6 و 1پس از محاسبات براي چاه هاي 

 خواهيم ديد اين كاهش بسيار چشمگير بوده و قابل بررسي است .
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   نتايج و پيشنهادات -4
   نتايج :4-1

براي اندازه هاي كوچك لوله مغزي ، سرعت افزايش خواهد يافت و در نتيجه افزايش ضريب اصطكاك را به دنبال خواهد داشت  -

 و در صورت بزرگ بودن اندازه لوله مغزي ، سرعت متوسط باالرونده كم خواهد بود و فشار هيدروستاتيكي نيز باال خواهد رفت .

 افزايش گاز در لوله مغزي باعث كاهش فشار هيدروستاتيكي خواهد بود . -

 تزريق گاز باعث افزايش سرعت و درنتيجه افزايش ضريب اصطكاك خواهد شد . -

 توليد آب با نفت ، چگالي مخلوط را افزايش خواهد داد و سپس افزايش فشار هيدروستاتيكي را به دنبال خواهد داشت . -

 * برخي از داليل توليد كم چاه عبارتند از :

براي يك مخزن با تراوايي كم ، توليد به سرعت كاهش مي يابد . با انجام تست هاي فشار و تست هاي توليد بايستي مشخص شود  -

كه آيا توليد كم در اثر پايين بودن تراوايي سازند است يا در اثر آسيب هاي سازند : گرفتگي هاي كانال سازند ممكن است بعلت مواد 

جامد گل حفاري ، سنگريزه هاي مخزن ، پارافينها ، آسفاتها ، باقيمانده هاي فلزي جداره چاه در اثر سوراخ شدن آن ، باقيمانده هاي 

 مشبك كاري بهنگام ايجاد آنها يا كال توسط ساير مواد بيگانه باشد . 

توليد نفت با گرانروي باال مي تواند براي مخازن معيني يك امر عادي باشد . وقتيكه يك مخزن توسط رانش با گاز حل شده در نفت  -

توليد مي كند ، پس از مدتي با افزايش عمل آزاد سازي گاز حل شده در نفت ، گرانروي نفت افزايش مي يابد . اما باال بودن گرانروي 

نفت مي تواند در اثر گرانروي باالي امولسيون آب در نفت ، در نزديكي ديواره هاي چاه يا داخل آن باشد . در اين صورت الزم است 

كه اين امولسيون شكسته شود . اين امر با افزودن مواد شيميايي ميسر مي گردد. سپس نفت و آب از هم جدا شده و راحت تر توليد 

 مي شوند .

باال بودن فشار ته چاه (فشار برعليه سازند) مي تواند بعلت گرفتگي روزنه ها (شبكه) باشد و يا بعلت گرفتگي چوك و يا گرفتگي  -

سرلوله در داخل چاه و يا در سطح زمين باشد . همه اين عوامل باعث ايجاد يك فشار معكوس بر سازند مي شوند . علت ديگر باال 

 بودن فشار ته چاه بعلت فشار هيدرواستاتيكي سيال است .

درحاليكه توليد آب از يك چاه نفتي زياد باشد ، مي توان از عمليات تعمير چاه استفاده نمود . وقتيكه فشار جريان سيال در سطح  -

زمين خيلي كم است در اين صورت بايستي چاه در روزهاي متعددي با دبي هاي مختلف توليد كند تا بدينوسيله تعيين شود كه 

  چقدر است .WORمقدار صحيح 

 كم بودن شيب فشار در داخل سازند ، آسيب هاي مربوط به شرايط جاري شدن سيال و داليل ديگر نيز در توليد كم چاه موثرند . -

با توجه به تقسيم بندي بر اساس مطالعه زمين شناسي و تعيين فاسيس هاي با توجه به داليل ذيل رابطه نفوذپذيري بر حسب تخلخل - 

 .ديگر مي باشدابط ومناسبتر از رمورد نظر 

روندهاي تعيين شده بر اساس  تقسيم بندي انجام شده براساس فاسيس هاي بدست آمده است و منطبق بر استفاده از  .1

 اطالعات زمين شناسي است.

  ، مناسب مي باشد. Leeward Shoal & Logoonضريب همبستگي براي سنگ هاي با نوع فاسيسهاي  .2



روابط تعيين شده را مي توان در مدل استاتيكي بر اساس كيفيت سنگهاي مختلف با توجه به فاسيس هاي تعيين شده در  .3

 قسمت زمين شناسي وارد كرد:

 .توصيه مي گرددبر اساس تقسيم بندي زمين شناسي انتخـاب رابطـه نفوذپذيري بـر حسب تخلخــل  نهايتاً
 

مطالعات صورت گرفته بر اساس آناليز مغزه، نمودارهاي چاه آزمائي، هرزروي گل و آناليز موجك نشان دهنده توسعه شبكه ترك - 

 ماهيت مربوط به تركها را از خود نشان نداده و 2و 1 خوردگي در مخزن مي باشد، اما نمودارهاي فشار و توليد آزمايش چاه هاي شانول

وجود سيستم دو گانه را تشخيص داد. تالش صورت گرفته به منظور مدل سازي  نمي توان بر اساس داده هاي ثبت شده در اين آزمايشها،

منجربه پارامترهاي نامعقول و عدم تطابق مناسب در نتايج شبيه سازي گرديد. دليل اين امر را  داده هاي موجود توسط مدلهاي دوگانه،

 wellپراكندگي و تراكم زياد تركها، پوشانده شدن اثر عملكرد تركها توسط اثر ذخيره چاه ( مي توان در عوامل مختلفي جستجو كرد،

bore storage،( ) كم بودن مدت زمان انجام آزمايش، همزمانيsuperposition) اثرات دوره توليد قبلي (draw-down در دوره (

) و نهايتاً وجود خطاهاي ابزاري يا انساني همگي از عواملي مي باشند كه مي توانند اثرات مربوط به وجود تركها build upساخت فشار (

 را در داده هاي چاه آزمائي مختل نمايند.

از آنجا كه اطالعات ثبت شده شدت جريان و فشار در چاه آزمائي ها، نشان دهنده عملكرد كلي سيستم ماتريس و ترك در ناحيه -  

) براي شبيه سازي آزمايش چاه ها استفاده گرديد كه radial homogeneousاطراف چاه مي باشند، بنابراين از مدل شعاعي همگن (

 تطابق رضايت بخش همراه با محدوده منطقي پارامترهاي مدل، نشانگر موفقيت مدلسازي مي باشد.

اثرات مربوط به وجود  - به نظر مي رسد كه در مخازن گازي استفاده از مدلهاي تخلخل دوگانه يا تراوائي دوگانه چندان موجه نمي باشد.

سيستم هاي دوگانه در مخازن نفتي كه قادر به انتقال امواج ايجاد شده در اثر ناهمگوني ها مي باشند، بخوبي در آزمايشات چاه آزمائي 

 شده و اثرات dampنمايان مي باشند، اما در مورد مخازن گازي كه داراي سيال با تراكم پذيري باال مي باشد، امواج ايجاد شده به سرعت 

فيلتر شده به چاه  مي رسند. نتايج فشار ثبت شده در چاه ها نيز رفتار كلي سيستم هاي دوگانه را از خود نشان نمي دهند. الزم به ذكر 

است كه رفتار سيستم هاي يك گانه در آزمايشات چاه مخازن گازي نشان دهنده عدم وجود تركها در مخزن نمي باشد، تنها نشانگر اين 

است كه اثرات حضور تركها در آزمايشات چاه مخازن گازي قابل مالحظه نيست و پيشنهاد مي شود از مدلهاي تخلخل يك گانه براي 

 آناليز اين گونه آزمايشات استفاده شود.

 با توجه به بررسي هاي مختلف صورت گرفته و مدلهاي تخلخل دو گانه منظور شده متفاوت براي محيط مخزني و شرايط مرزي، تطابق 

خوبي در مورد نتايج چاه آزمايي (البته در محدوده پارامترهاي منطقي و فيزيكي) بدست نيامد و تنها مدل تخلخل يك گانه با شرايط 

 مرزي نامحدود انطباق قابل قبولي بدست داد و به عنوان مدل كلي نتايج چاه آزمائي پيشنهاد مي شود.

اين  در  مي شود .به منظور بررسي نوع فازهاي مختلف در حال تعادل, منحني فازي تشكيل هيدرات همراه با دياگرام فازي گاز ميدان,- 

با بررسي هاي . مي شوند  موقعيت عملياتي مخزن و نيز شرايط ورودي به پااليشگاه نسبت به شرايط تشكيل هيدرات مقايسه منحني

 در كل گستره شرايط عملياتي از ميدان تا پااليشگاه خطر تشكيل هيدرات مشاهده نشده است. بعمل آمده 

 
 



   پيشنهادات4-2

- حفر چاه جديد توصيه مي شود تا ميزان دبي ميدان افزايش يابد و سپس نصب كمپرسور در حفظ دبي ثابت ميدان كمك مي نمايد و 

 Plateau  (ارزش خالص فعلي)نيز مي باشد. ضمنا بايد دقت نمود حفر چاه هاي جديد جهت حفظ NPVدر ضمن داراي بيشترين 

 سبب افزايش قابل توجه بازيافت گاز ميدان نمي گردد.ميدان (بدون افزايش دبي ميدان ) 

با توجه به آمار توليد و تطبيق تاريخچه مدل ميدان و مكان دقيق تر چاه هاي جديد بررسي بيشتر جهت تعيين قدرت آبده ميدان - 

 توصيه مي گردد.

 - افزايش مدت زمان چاه آزمايي 

 - دقت در برداشت داده ها جهت جلوگيري از تغييرات زياد آنها
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