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        ۳۴۶ تا ۳۳۵، از صفحه ۱۳۸۲، اسفندماه ۴، شماره ۳۷   نشريه دانشکده فنی، جلد 

 

۳۳۵ 

بررسي تأثير سرعت توليد بر منحنيهاي تراوائي نسبي در چاههاي گاز 
 ميعاني مخازن ترکدار ايران

 
 محسن ثمره شفيعي
  دانشگاه تهران– دانشکده فني-فارغ التحصيل کارشناسي ارشد گروه مهندسي شيمي
 منوچهر حقيقي

  دانشگاه تهران– دانشکده فني-استاديار گروه مهندسي شيمي
 علي دانش

  دانشگاه تهران– دانشکده فني-اد گروه مهندسي شيمياست
 )۲۴/۸/۸۲ ، تاريخ تصويب ۹/۳/۸۰تاريخ دريافت (

  چکيده
 ۱          در شبيه سازهاي مرسوم که در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند، منحنيهاي تراوائي نسبي توسط رابطه تجربي کوتز                         

 وات باال رفتن سرعت     -بر اساس نتايج  تحقيقات انجام شده در دانشگاه هريوت         . ند براي هر مقدار از کشش بين سطحي تصحيح مي شو        
لذا به منظور اعمال    . در نزديکي دهانه چاه ميعان گازي باعث افزايش تراوائي نسبي ميعانات و مخصوصاً گاز در اطراف دهانه چاه مي شود                  

شنهاد گرديد که در  آن به جاي کشش بين سطحي از پارامتر بدون              تأثير مثبت دبي رابطه تجربي جديدي مشابه رابطه تجربي کوتز پي           
 مي باشد، براي تصحيح منحنيهاي تراوائي نسبي استفاده مي شود،          يکه نسبت نيروي لزجت به نيروي سطح        CNبعد عدد موئينگي    

 ميعانات نسبت به حالتي که فقط تأثير کشش بين سطحي            بدين ترتيب با بکار بردن رابطه تجربي جديد در شبيه سازها سرعت بازيافت            
در ضمن در مخازن گاز ميعاني بر خالف گاز خشک تأثير منفي اينرسي                 . در نظر گرفته مي شود افزايش قابل توجهي خواهد داشت          

 .که بصورت ضريب پوسته تعريف مي شود ثابت نبوده و تابعي از دبي مي  باشد) ضريب تالطم(
ه پديده مذکور در مقياس مخزن، يك مخزن گاز ميعاني از نوع مخازن تركدار طبيعي واقع در ميدان نار به عنوان نمونه                       به منظور مطالع  
سپس منحني هاي تراوايي نسبي كه صرفا براي مقادير            گرديد و  ازيسابتدا سيال مخزن توسط يك معادله حالت مدل        . انتخاب گرديد 

 و تغيير در پارامترهاي Eclipse-۱۰۰با استفاده از مدل نفت سياه  رده شد و در نهايت      كشش بين سطحي تصحيح شده اند به دست آو        
با استفاده از   .  افت فشار در آزمايش پس فشار انجام شده در يک چاه تطابق مناسبي گرفته شود                -تطابق سعي شد که از اطالعات دبي       

 افت فشار مربوط به آزمايشهاي انجام شده در          - از اطالعات دبي   مدل تنظيم شده و تغيير در ضريب پوسته و شعاع ريزش چاه، از يکي              
بنابراين نتيجه گيري   . ساير چاهها تطابق گرفته شد و مشاهده گرديد که در ساير دبيها تطابق خوبي از فشار جرياني ته چاه بدست نيامد                    

 منظور مدلسازي بهتر جريان سياالت در مخازن        بر روي مدلهاي شبيه ساز به    تاثير سرعت   گرديد كه در مقياس مخزن نيز انجام تصحيح         
 .گاز ميعاني ضروري به نظر مي رسد

 
 تراوائی نسبی، مخازن ترکدار، گاز ميعانی، سرعت توليد: واژه هاي کليدي 

 
 مقدمه

محاسبه بهره دهي در چاه گاز ميعاني از ديرباز مورد          
توجه بوده است و در تمام تحقيقات انجام شده سعي بر            

 است که بهترين مدل رياضي که توانائي               آن بوده  
شبيه سازي رفتاري واقعي مخزن را داشته و براي تطابق          
گرفتن از تاريخچه توليد و فشار و همچنين پيش بيني            
بهره دهي چاههاي ميعاني در آينده مناسب باشد، ارائه          

 جرياني ته چاه به زير         فشار به هنگام افتادن در    . شود

ناحيه اطراف ديواره چاه تجمع     نقطه شبنم، ميعانات در      
کرده و باعث کاهش تراوايي گاز و در نتيجه بهره دهي             

در اين زمينه تحقيقات       . پائينتر چاه گازي مي شود      
گوناگوني انجام شده است، که در ادامه بطور خالصه به            

 .آنها اشاره مي شود
در تحقيقاتش که در زمينه        ]١[) ١٩٤٩(ماسکت  

اشاره اي به مشکل تجمع ميعان      بازگرداني گاز مي باشد،    
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  ۱۳۸۲، اسفندماه ۴ه ، شمار۳۷                                                                                                     نشريه دانشکده فنی، جلد 

 

۳۴۶ 

داشته است و راه ساده اي براي تخمين شعاع تجمع              
ميعان بصورت تابعي از زمان، دبي گاز و خواص سيال و            

 . سنگ مخزن ارائه کرده است
با استفاده از نتايج کار ماسکت       ]٢[) ١٩٧٣ (فتکويچ

روشي براي محاسبه ضريب پوسته بصورت تابعي از زمان         
تفاده در معادله استاندارد دبي گاز ارائه         و دبي براي اس    

 . کرده است
و همچنين ايلرتس و       ]٣[) ١٩٦٥(نيازف و نويل   

 اولين کساني بودند    ]۴،۵[) ١٩٦٧(و  ) ١٩٦٥(همکارانش
که بهره دهي در چاه گاز ميعاني شعاعي را، بصورت               

در اين تحقيقات تغييرات شعاعي        . عددي مدل کردند   
 از زمان و ساير متغيرهاي       فشار و اشباع بصورت تابعي     

عملياتي نشان داده شده اند، و بيانگر اين موضوع مي باشد     
. که تجمع ميعان باعث کاهش بهره دهي چاه مي شود           

نيازف و نويل همچنين مطالعاتي در زمينه تأثير جريان          
بر روي بهره دهي چاه انجام       ) در فاز گاز   (غير دارسي    

 .دادند
فعاليت زيادي   ]٦[ )١٩٦٧(گاندوئين و همکارانش     

جهت فهم پايه اي در باره بهره دهي در چاه گاز ميعاني            
 آنها با انجام شبيه سازي نفت سياه به               .انجام دادند 

 کارهاي انجام شده توسط نيازف و نويل را صورت شعاعي
توسعه دادند، تا اهميت تجمع ميعان و آثار جريان               

 .دغيردارسي را بر روي عملکرد پس  فشار نشان دهن
اولين رابطه دبي گاز را، که        ]٧[) ١٩٦٧(ادل و ميلر  

در آن تأثير تجمع ميعان با استفاده از تابع شبه فشار              
معادله زماني قابل استفاده    . اعمال شده است، ارائه کردند    

 : مي باشد    که 
  سيال چاه توليدي گاز اوليه مخزن باشد- ۱
شار بعنوان مثال ف   ( شعاع تجمع نسبتاً کم باشد          - ۲

مخزن به ميزان قابل مالحظه اي باالي نقطه شبنم              
با توجه به نتايج گرفته شده، واضح است که              ). باشد

بهره دهي چاه، حتي براي ناحيه کمي از تجمع ميعان، به          
 .ميزان قابل مالحظه اي کاهش مي يابد

در چاههاي   ]٨[) ١٩٧٣(بر اساس تحقيقات فوسل    
ته چاه پائينتر از فشار     گاز ميعاني، توليد با فشار جرياني       

اشباع، باعث کاهش سريعتر بهره دهي نسبت به آنچه که         
بصورت تئوري براي چاههاي گاز خشک پيش بيني             

وي با استفاده از يک مدل شبيه ساز        . مي شود، مي گردد 

ترکيبي تک بعدي ، عملکرد يک چاه گاز ميعاني را               
نتايج بيانگر اين موضوع مي باشد که         . پيش بيني کرد 

ميزان اشباع ميعان در ناحيه نزديک ديواره چاه و در              
فشار جرياني ته چاه بسيار بيشتر از ميزان رسوب ميعان          

او . پيش بيني شده توسط داده هاي آزمايشگاهي مي باشد     
با ( ميلر    -همچنين نشان داده است که معادل ادل           

تصحيح کوچکي براي گاز حل شده در نفت                     
ه دهي در مقايسه با      کاهش بيشتري براي بهر     )جرياني

 .نتايج شبيه سازي تخمين مي زند
در مقاله اي تحت     ]٩[) ١٩٩٥(فيونگ و ويتسن      

، تابع  »مدلسازي بهره دهي در چاه گاز ميعاني       «عنوان  
شبه فشاري مشابه با تابع ارائه شده توسط اوينگر و               
. ماسکت براي چاههاي نفت توام با گاز همراه ارائه دادند          

از به نفت توليدي، خواص فشار، حجم با دانستن نسبت گ 
نفت اين تابع به     -و دما و همچنين تراوائي نسبي گاز         

راحتي براي حالتهاي مختلف توليد از مخزن قابل               
نتايج تحقيقات آنها نشان دهنده اين       . محاسبه مي باشد 

نکته مي باشد که محاسبات انجام شده توسط اين روش          
 . دارد۲دانه ريزهمخواني مناسبي با نتايج شبيه سازي 

 دانش، تهراني، هندرسن، الشيدي، ايرلند و تامسن        
در مقاله اي تحت عنوان تراوائي نسبي و         ]١٠[) ١٩٩٧(

تأثير آن بر روي بهره دهي چاه به بررسي تأثير افزايش             
سرعت در نزديکي دهانه چاه بر روي تراوائي نسبي               
فازهاي گاز و ميعان و به تبع آن بهره دهي چاه                    

جريان و تراوائي نسبي در اطراف دهانه چاه          . ندپرداخت
در محاسبات مربوط به بهره دهي گاز و ميعان از اهميت           

به همين منظور، جهت       . ويژه اي برخوردار مي باشد    
اندازه گيري تراوائي نسبي گاز و ميعان در نزديکي دهانه          

نتايج . چاه آزمايشاتي بر روي مغزه هاي افقي انجام شد         
وابستگي شديد تراوائي نسبي هر دو فاز به        حاصله بيانگز   

 .سرعت جريان بود
هدف از انجام اين مطالعه بررسي چگونگي تأثير             

در مخازن ترکدار ايران ) ي توليد گازبد(سرعت توليد گاز   
بر روي منحني هاي تراوائي نسبي گاز و نفت و بخصوص           

 .منحني تراوائي نسبي مربوط به گاز مي باشد
ديده فوق الذکر، يکي از مخازن       به منظور بررسي پ    

داالن باالئي مربوط به    -ترکدار ايران با نام مخزن کنگان      
 . به عنوان نمونه انتخات گرديدرميدان نا
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 .....   بررسی تاثير سرعت توليد

 

۳۴۵ 

 مدلسازي سيال مخزن 
داالن باالئي -    نمونه سيال مربوط به مخزن کنگان     

 GOR به روش ترکيب مجدد و با نسبت                   ]۱۳[
ونه سيال تهيه    بر روي نم   . تفکيک گر تهيه شده است    

 ,CVDشده که معرف سيال مخزن مي باشد، آزمايشات        
CCE      زمايشات فوق الذکر را     آ.  انجام گرديده است

مي توان جهت تنظيم معادله حالت مورد استفاده قرار           
 .داد

نشان ) ۱(ترکيب مولي اجزاء سيال مخزن در جدول        
نمونه سيال اوليه مخزن مطابق آنچه که       . داده شده است  

 نشان داده شده اند، به صورت هفت           ) ۲(ل  در جدو 
جزء مجازي گروه بندي گرديد و معادله حالت پنگ              
 رابينسن دو متغيره براي مدلسازي سيال مخزن                

ccپارامترهاي  . مورد استفاده قرار گرفت    TP  مربوط به   ,
512جزء مجازي      ,,, LGRPGRPBIC     مربوط به 

212223 ,, GRPLGRPLGRPL  براي تنظيم   −−−
 . معادله حالت مورد استفاده قرار گرفتند

 
 .ترکيب مولي سيال چاه  : ۱جدول 

 درصد مولي اجزاء

N2 ۲۷/۴ 

CO2 ۵۷۹/۱ 

C1 ۰۲۲/۸۷ 

C2 ۱۰۴/۴ 

C3 ۲۴۲/۱ 
IC4 ۲۶۸/۰ 
NC4 ۳۸/۰ 
IC5 ۱۹۳/۰ 
NC5 ۱۴۱/۰ 
C6 ۱۹۳/۰ 
C7 ۱۹۹/۰ 
C8 ۱۴۷/۰ 
C9 ۱۰۱/۰ 
C10 ۵۲/۰ 
C11+ ۱۰۹/۰ 

 
ضرايب وزني مربوط به خواص در آزمايشات مختلف         

آورده ) ۳(انجام شده بر روي سيال مخزن در جدول             

بمنظور تطابق گرفتن از منحني رسوب مايعات        . شده اند
در زمانهاي ابتدائي تخليه سيال مخزن، ضريب وزني            

 دليل تطابق نگرفتن  .  اختصاص يافته است   LSباالئي به   
خوب از فشار نقطه شبنم را مي توان وجود پديده دنباله           

نشان دهنده ) ۵(تا  ) ۱(شکلهاي  . در اين منحني دانست   
نتايج آزمايشگاهي و نتايج تخمين توسط معادله حالت          

 .بعد از عمليات تنظيم مي باشند
 

 .گروه بندي اجزاء سيال مخزن  : ۲جدول 

 اجزاء مجازي سيال اوليه
C1 L1 
N2 

CO2 
C2 

L2 

C3 
I-C4 
N-C4 

L3 

I-C5 
N-C5 L4 

C7 
C8 
C9 
C10 

L5 

C11+ 
GRP1 
GRP2 

 

 PVTبعد از مرحله تنظيم معادله حالت، خواص            
مربوط به نفت سياه با اعمال شرايط تفکيک گر که شامل          
سه مرحله و بصورت زير مي باشد، جهت استفاده در مدل      

 . ايجاد گرديدEclipse-۱۰۰شبيه ساز 
 : ک گر شرايط تفکي

P=121.5Psia T=104°F  مرحله اول : 
P=1124.3Psia T=97/7°F  مرحله دوم : 

P=14.7 Psia T=60 °F  تانک ذخيره : 
 

 PVTنشان دهنده نتايج خواص    ) ۹(تا  ) ۶(شکلهاي  
 .مربوط به نفت سياه مي باشند

 خواص سنگ مخزن 
مخزن بصورت همگن و تک اليه در نظر گرفته شده           

/,, φ پتروفيزيکي نظير    و متوسط خواص     wiSGN 
با توجه به ارزيابيهاي پتروفيزيکي انجام شده       ) ۶جدول  (

متوسط . در چاههاي مختلف مخزن تعيين شده است         
تراوائي نيز با توجه به نمودار تراوائي در مقابل تخلخل             

 بــرابر % ۱۰مربوط به مخازن مجاور، در تخلخل متوسط 
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  ۱۳۸۲، اسفندماه ۴ه ، شمار۳۷                                                                                                     نشريه دانشکده فنی، جلد 

 

۳۴۶ 

.زني اعمال شده در مدلسازي سيال مخزن ضرايب و : ۳جدول 
 خاصه نقطه شبنم Zv(CVD) SL درصد بازيافت Zv(CCE) حجم نسبي

 ضريب وزني ۲۰ ۴۰ ۵ ۱ ۱ ۵
 .نوع تکميل، اليه و فاصله توليدي در چاههاي آزمايش شده  : ۴جدول 

 شماره چاه البه توليدي )متر حفار(فاصله توليدي  نوع تکميل
 D ۷ ۱۹۷۴-۲۲۳۴ حفره باز
 B ۱۰ ۵/۱۸۷۲-۱۹۵۰ مشبک
 B ۱۱ ۱۸۶۲-۱۹۴۲ مشبک
 D ۲۰ ۲۰۹۳-۵/۲۱۶۵ مشبک

 .اطالعات مربوط به شبکه بندي  :  ۵جدول  

 توصيف شبکه )فوت(ابعاد شبکه بندي در جهت شعاع 
۹/۷۲ ۹۴/۳۶  ۲۳/۳۰  ۴۶/۱۹  ۵۳/۱۲ ۰۷/۸ ۲/۵ ۳۵/۳ ۱۵
/۲ ۳۹/۱ ۸۹/۰ ۵۳/۰ re (ft) ۸۸/۱۵۸۷ ۴۹/۱۰۲۲ ۴۱/۶۵۸ 

۹۷/۴۲۳ ۰۱/۲۷۳ ۰۱/۱۷۵ ۲/۱۱۳ 
 مدل شعاعي

(ft)۹/۵۲×۳۰  Zدر جهت 
°۳۶۰  در جهت زاويه  اي 

 Re  : با توجه به فاصله با چاههاي مجاور و فاصله با مرز مخزن تعيين مي شود. 

 

 
 ۳/۱۵۵درصد مايعات متشکله در مخزن در دماي  : ۱شکل 

 ).CVDآزمايش (درجه فارنهايت 

 
 ۳/۱۵۵صد توليد انباشتي گاز مخزن در دماي در : ۲شکل 

 ) .CVDآزمايش (درجه فارنهايت 

 
 درجه ۳/۱۵۵حجم نسبي گاز مخرن در دماي  : ۳شکل 

 ).CCEآزمايش (فارنهايت 

 
 ۳/۱۵۵ضريب تراکم پذيري گاز مخزن در دماي  : ۴شکل 

 ).CVDآزمايش (درجه فرنهايت 
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۳۴۵ 

 
 ۳/۱۵۵ماي ضريب تراکم پذيري گاز مخزن در د : ۵شکل 

 ) .CCEآزمايش (درجه فارنهايت 

 
 .نسبت گاز به نفت محلول مربوط به فاز نفت :  ۶شکل 

 
md ۱۰     ساير خواص مورد نياز    .  در نظر گرفته شده است

مربوط به سنگ مخزن نيز با توجه به مخازن مجاور               
 .مشخص گرديده اند

 
 تراوائي نسبي 

 فرآيند  در اين تحقيق از داده هاي فشار موئينگي در        
% ۱۰تخليه مربوط به مخازن مجاور در تخلخل متوسط          

ابتدا منحني فشار موئينگي    . براي اين مخزن استفاده شد    
 فاز ترشونده در شرايط آزمايشگاهي          اشباع در مقابل 

نشان داده  ) ۱۰(مطابق آنچه که در شکل        ) جيوه-هوا(
 نفت و در     -شده است، به منحني فشار موئينگي گاز           

ديل گرديد و سپس با استفاده ب نرمال شده تمقابل اشباع
روش کار  .  مشخص گرديد  λ ۳از منحني فوق الذکر مقدار   

 مربوط به    log-log بدين صورت بود که ابتدا           ]۱۱[
منحني ذکر شده در باال رسم شد، سپس با توجه به               

 با مشخص کردن شيب بهترين خط          ۲ و    ۱معادالت  
 به منحني   راست  عبور داده شده از اطالعات مربوط           

log-log مقدار  λتعيين گرديد . 

( )λ= cocwt PPS //1* ۱ 
*log1loglog wtcoc SPP λ−= ۲ 

، تراوائي نسبي مربوط به هر دو         λبا دانستن مقدار     
فرآيند تخليه و آشام با استفاده از روابط تجربي ارائه              

  wiS=3.0 و با اعمال       ]١٣٧٨[ ۱۲شده توسط ترحم   
تعيين گرديدند  ) توجه به ارزيابيهاي پترو فيزيکي      با  (
 ). ۱۱شکل (

تراوائيهاي نسبي محاسبه شده به عنوان منحنيهاي        
از آنجا که محدوده فشاري     . پايه در نظر گرفته مي شوند    

)  پام ۲۳۰۰حدود  (مورد نظر ما از فشار جرياني ته چاه          
با توجه به نتايج    . تا فشار ايستاي سيال مخزن مي باشد       

لسازي سيال مخزن مقدار کشش بين سطحي در اين         مد
در  dynes/cm۵/۰ محدوده فشاري برابر مقدار ثابت        

 Coatsسپس با استفاده از رابطه تجربي       . نظر گرفته شد  
تأثير کشش بين سطحي بر روي منحنيهاي پايه ااعمال          

 ).۱۲شکل (گرديد 
ش بين  ، همان مقدار کش    bσدر روش فوق مقدار      

سطحي بدست آمده از نتايج شبيه سازي سيال مخزن در         
در نظر   ١٧١٦/٣ dynes/cm پام، يعني      ۷/۱۴فشار  

به عليرغم آنكه مقدار فوق الذکر غير واقعي         . گرفته شد 
، ولي از آنجا که در محدوده قابل قبولي            نظر مي رسد  

براي مقادير کمتر از    . قرار دارد از آن استفاده شده است       
ي منحنيهاي تراوائي   . کشش بين سطحي بر رو     آن تأثير 

 .نسبي پايه بسيار کم خواهد شد
 

 شبيه سازي دانه ريز چاه آزمائيها 
در شبيه سازهاي مرسوم که در صنعت مورد استفاده        
قرار مي گيرند، منحنيهاي تراوائي نسبي توسط رابطه           
تجربي کوتز براي هر مقدار از کشش بين سطحي                

ليکه بر اساس نتايج تحقيقات      در حا . تصحيح مي شوند 
وات، باال رفتن سرعت     –انجام شده در دانشگاه هريوت       

در نزديکي دهانه چاه توليدي ميعان گازي باعث افزايش         
لذا . تراوائي نسبي ميعانات در اطراف دهانه چاه مي شود        

رابطه تجربي جديدي مشابه رابطه تجربي کوتز پيشنهاد         
سطحي از عدد   گرديد که در آن به جاي کشش بين            

)(موئينگي   cN           که نسبت نيروي لزوجت به نيروي 
سطح مي باشد، براي تصحيح منحنيهاي تراوائي نسبي          

 بدين ترتيب تأثير مثبت دبي توســـط . استفاده مي شود
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۳۴۶ 

 .خواص پتروفيزيکي سنگ مخزن : ۶جدول 

 : ماتريس     

 تخلخل ۱/۰ ۳۰-۱ ۱-۱ ۲۰-۱

 نسبت ضخامت مفيد به غير مفيد  ۲/۰ ۳۰-۱ ۱-۱ ۲۰-۱

۲۰-۱ ۱-۱ ۳۰-۱ 10md تراوائي در جهت شعاعي 

۲۰-۱ ۱-۱ ۳۰-۱ 2md تراوائي در جهت زاويه اي 

۲۰-۱ ۱-۱ ۳۰-۱ 2md  تراوائي در جهتZ 

 : ترک     

 تخلخل ۰ ۶۰-۳۱ ۱-۱ ۲۰-۱

 نسبت ضخامت مفيد به غير مفيد  ۱ ۶۰-۳۱ ۱-۱ ۲۰-۱

۲۰-۱ ۱-۱ ۶۰-۳۱ 90md تراوائي در جهت شعاعي 

۲۰-۱ ۱-۱ ۶۰-۳۱ 10md  تراوائي در جهت زاوايه اي 

۲۰-۱ ۱-۱ ۶۰-۳۱ 5md  تروائي در جهتZ 

 

 
 .ضريب حجمي فاز نفت  : ۷شکل 

 
 .نسبت گاز نفت به محلول مربوط به فاز گاز  :  ۸شکل 

 
 .ضريب حجمي فاز گاز  : ۹شکل 

 
 فشار موئينگي گاز  تغييراتlog-logمنحني  : ۱۰شکل 
  .λنفت با اشباع نرمال شده براي محاسبه –
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 .منحني هاي تراوائي نسبي پايه  :  ۱۱شکل 

 
  .IFTمنحنيهاي تراوائي نسبي بعد از اعمال تأثير  : ۱۲شکل 

 
همچنين در مخازن گاز ميعاني     . عدد موئينگي اعمال مي شود   

ضريب ( تأثير منفي اينرسي       بر خالف مخازن گاز خشک،      
که بصورت ضريب پوسته در نظر گرفته مي شود،            ) تالطم

 .مقداري ثابت نبوده و تابعي از دبي مي باشد
بررسي ميزان تاثير دبي ذکر شده در       مطالعه و   به منظور   

باال به هنگام استفاده از مدلهاي شبيه ساز مرسوم در                  
ن باالئي    داال  - کنگان  مخزنشبيه سازي مخازن ترکدار ،      

که يک مخزن گاز ميعاني مي باشد، به عنوان           ) ميدان نار (
الزم به توضيح است که اطالعات مغزه        . نمونه انتخاب گرديد  

 .ايران صرفا مربوط به يك حلقه چاه بوده است
اطالعات مربوط به اليه و فاصله توليدي و         ) ۴(در جدول   

نجام همچنين نوع تکميل چاههايي که در آنها چاه آزمائي ا           
 .شده، ارائه گرديده است

) ۲۵(و    )۲۱(،   )۱۷(،   )۱۳(با توجه به شکلهاي          
– Reverse Flow از نوع      ]۱۴[چاه آزمائيهاي انجام شده   

After- Flow           مي باشند که در آنها با افزايش دبي توليد گاز 
اطالعات مربوط به فشار جرياني ته چاه و ميزان دبي توليدي           

به ميعان توليدي در چند       ميعانات و همچنين نسبت گاز        

مرحله متوالي و بعد از دادن فرصت کافي جهت             
در . رسيدن به حالت شبه پايدار، ثبت مي شوند          

آزمايشات انجام شده، بعد از قرار دادن دستگاه ثبت         
 در باالي فاصله      AMERADAفشار ته چاهي      

توليدي چاه، چاه با دبيهاي مختلف جريان داده شد         
هندس بهره بردار مخزن، در     و با توجه به گزارش م      

 دقيقه  ۵۰بين  (هر دبي توليدي، مدت زمان کافي        
براي رسيدن به حالت شبه پايدار        ) تا يک ساعت   

الزم به ذکر است که هنگام        . منظور گرديده است  
آناليز داده هاي چاه آزمائي، هيچگونه اطالعاتي در         
زمينه فشار در مقابل زمان جهت بررسي رسيدن به         

 .يدار در دسترس نبوده استحالت شبه پا
با توجه به موارد ذکر شده در باال و به منظور              
بررسي وضعيت بهره دهي در اين چاهها، شبيه سازي       
 چاه  آزمائيهاي انجام شده با استفاده از نرم افزار            

)۱۰۰-Eclipse(         كه مدل جريان سيال با تركيب 
 و به روش دانه ريز در دستور کار قرار             ثابت است 

 .گرفت

 
تغييرات دبي توليد گاز با زمان مربوط به  : ۱۳شکل 

  .۷آزمايش پس فشار انجام شده در چاه شماره 

 
تغييرات دبي توليد ميعانات با زمان مربوط به  : ۱۴شکل 

  .۷آزمايش پس فشار انجام شده در چاه شماره 
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تغييرات نسبت گاز به نفت توليدي با زمان مربوط به  : ۱۵شکل 

  .۷فشار انجام شده در چاه شماره  آزمايش پس 

 
تغييرات فشار جرياني ته چاه با زمان مربوط به  : ۱۶شکل 

  .۷آزمايش پس فشار انجام شده در چاه شماره 

 
تغييرات دبي توليد گاز با زمان مربوط به آزمايش پس  : ۱۷شکل 

  .۲۰فشاز انجام شده در چاه مشاره  
 

 توصيف مدل 
وصيف مي شود، به منظور      مدلي که در اين بخش ت         

در . شبيه سازي چاههاي مختلف مخزن تهيه گرديده است         
) ترکدار(مدل مورد نظر مخزن به صورت همگن و تک اليه             

در نظر گرفته شده است و شکل شبكه  بندي در آن به صورت 
شعاع خارجي  ). ۵جدول  (شعاعي واز نوع دانه ريز مي باشد         

(re)فاصله چاه مورد نظربـــا  مربوط به مدل چاه با توجه به  

 . چاههاي مجاور و مرز مخزن تعيين مي شود
از آنجا که در چاه آزمائيهاي انجام شده، فشار           
جرياني ته چاه در دبيهاي مختلف، بعدي از سپري          

 ساعت به حالت شبه پايدار      ۱شدن زماني در حدود     
با توجه به گزارش مهندسي           (رسيده است      

 توجه به هرززويهاي      و همچنين با   ) بهره برداري
گزارش شده در ضمن حفاري چاهها مي توان              
استنباط کرد که مخزن از توزيع ترک مناسبي             
برخوردار بوده و ترکهاي موجود ارتباط مخزن با چاه 

لذا در مدل    . توليدي را به خوبي برقرار مي کنند        
تهيه شده نيز توزيع مناسبي براي ترک در نظر              

 برابر Zماتريس در جهت   گرفته شد و ابعاد بلوکهاي      
 ۵و  ۲برابر با   به ترتيب    Yو  X فوت و در جهات      ۳۰

 .فوت قرار داده شد
 مربوط به سيال مخزن و خواص       PVTاطالعات  

مطابق آنچه که در قبل       ) ۶جدول(سنگ مخزن    
مقادير . شرح داده شد، براي مدل تعريف گرديد          

اوليه تراوائي نسبي نيز مطابق آنچه که در قبل شرح       
 λشد، براي مدل تعريف گرديد که با تغيير در          داده  

بعنوان پارامتر  تطابق گيري مي توان اقدام به گرفتن        
تطابق از اطالعات مربوط به چاه آزمائيهاي انجام           

همچنين از مدل خط راست نيز براي          . شده کرد 
 .تراوائي نسبي سياالت در شکاف استفاده شده است

با دبي توليد   دبي توليد گاز مربوط به مدل برابر        
گاز در چاه آزمائيهاي انجام شده در مخزن و به              

-Reverse Flowمنظور شبيه سازي آزمايشات       
After- Flowانجام شده، در نظر گرفته شد . 

 
 مرحله گرفتن تطابق از اطالعات 

 چاه آزمائي انجام شده در يک چاه 
در اين مرحله سعي بر آن بود که در اجراهاي            

دن منحنيهاي تراوائي نسبي اوليه     مختلف با تغيير دا   
 و ساير اطالعاتي    (s) و ضريب پوسته     λبا تغيير در    (

که عدد دقيقي در مورد آنها در دست نبود، در يک            
 آزمائي انجام شده در     دامنه معقول، از داده هاي چاه    

همانگونه که در   .  تطابق مناسبي گرفته شود    ۷چاه  
 و  مالحظه مي شود، مدت زمان کافي      ) ۱۶(شکل  

متناسب با زمان گزارش شده توسط مهندسي             
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۳۴۵ 

بهره برداري براي رسيدن فشار جرياني ته چاه در دبيهاي              
در شکلهاي  . مختلف به حالب شبه پايدار منظور گرديده است       

، نتايج شبيه سازي و همچنين داده هاي            )۱۶(و   ) ۱۴(
 بعد از انجام عمليات تطابق       ۷چاه آزمائي انجام شده در چاه       

همانگونه که مالحظه مي شود    . سه ارائه گرديده اند  جهت مقاي 
 هزار فوت      ۲/۸۷۵۹۳،   ۹/۷۲۷۵۸،   ۱/۲۱۵۴۵در دبيهاي     

مکعب استاندارد در روز از فشار جرياني ته چاه تطابق                  
مناسبي گرفته شده است، اما نسبت گاز به ميعان توليدي             
مربوط به نتايج شبيه سازي کمتر از مقادير اندازه گيري شده           

همچنين با توجه به يکي بودن دبي        .  آزمائي مي باشد  در چاه 
توليد گاز در هر دو حالت شبيه سازي و چاه آزمائي مربوط به            
نسبت گاز به ميعان توليدي و همچنين دبي توليد ميعان              

 : مي تواند به داليل زير باشد 
سعي بر آن بوده    : مدلسازي نامناسب سيال مخزن      ) الف

اطالعات آزمايشگاهي گرفته شود    است که تطابق مناسبي از       
 .و سيال مخزن به بهترين شکل مدلسازي شود

نداشتن دقت کافي در ثبت اطالعات مربوط به              ) ب
 چاه آزمائيهاي انجام شده در مخزن توسط قسمت مربوطه 

همچنين از آنجا که نسبت گاز به ميعان توليدي با             ) ج
ر توجه به خروجي هاي گاز و ميعان مربوط به تفکيک گ               

محاسبه مي شوند و از آنجا که  در تفکيک گر مدت زمان کافي 
براي جدا شدن ميعان از گاز توليدي وجود ندارد، مقداري از            
ميعانات به همراه گاز از قسمت خروجي گاز تفکيک گر خارج           

در نتيجه ميزان ميعانات جدا شده از گاز کاهش           . مي گردند
قايسه با حالت   يافته و نسبت گاز به ميعان ثبت شده در م            

شبيه سازي که در ميعانات بطور کامل از گاز جدا مي شوند،            
 .بيشتر مي باشد

با توجه به توضيحات باال تنيجه مي گيريم که با تنظيم             
 افت فشار مربوط    -مدل مي توان تقريباً از تمام اطالعات دبي       

 .به چاه آزمائي انجام شده در يک چاه تطابق مناسبي گرفت
 

  مدل تنظيم شده، در ساير چاهها مرحله امتحان
 ۷در اين مرحله به بررسي قابليت مدل تنظيمي در چاه            

 افت فشار در چاه آزمائي انجام –براي پيش بيني اطالعات دبي 
 مربوط به آن    ۴شده در يک چاه ديگر که جنس سنگ مخزن         

اما از آنجا که    .  باشد، مي پردازيم  ۷مشابه جنس سنگ در چاه      
 مغزه در چاههائي که در آنها چاه آزمائي           هيچگونه اطالعات 

 با  ۷انجام شده، وجود ندارد، لذا مدل تنظيمي در چاه                 

استفاده از باقي چاه آزمائيهاي انجام شده امتحان          
به واسطه ميزان شکستگيها وضعيت          . مي گردد

سازند در اطراف چاه توليدي، مقدار ضريت پوسته          
(s)      مچنين ه.  در چاههاي مختلف متفاوت مي باشد

با . شعاع ريزش نيز در چاههاي مختلف فرق مي کند       
توجه به دو نکته فوق الذکر سعي بر آن بود که با              

  (re)  و شعاع ريزش        (s)تغيير در ضريب پوسته      
، در يک دبي از      ۷مربوط به مدل تنظيمي در چاه        

فشار جرياني ته چاه مربوط به ساير چاه آزمائيها            
 سازي و همچنين    نتايج شبيه . تطابق گرفته شود   

داده هاي چاه آزمائي انجام شده در ساير چاهها بعد          
 تا ) ۱۸(از انجام عمليات فوق در شکلهاي                

 ۲۸ تا   ۲۶و  ) ۱۰چاه   (۲۴ تا   ۲۲،  ) ۲۰چاه  ) (۲۰(
همانگونه . جهت مقايسه ارائه گرديده اند    ) ۱۱چاه  (

 ۲۰که در شکلها مالحظه مي شود، در چاه شماره           
 در  ۱۰، در چاه شماره     Mscf/D ۱/۲۴۱۹۴در دبي   

 در  ۱۱ و در چاه شماره       Mscf/D ۲/۷۸۷۶۳دبي  
 از فشار جرياني ته چاه        Mscf/D ۸/۷۹۸۲۲دبي  

  فشار تطابق گرفته شد، ولي در ساير دبيها از             
 . جرياني ته چاه تطابق بدست نيامد

اين عدم تطابق مناسب در ساير چاه آزمائيها           
 مثبت دبي بر    رمي تواند به دليل در نظر نگرفتن تأثي      

لذا مي توان  . روي منحنيهاي تراوائي نسبي باشد       
تنيجه گرفت که در مخازن گاز ميعاني و                   
علي الخصوص در نزديکي ديواره چاه توليدي، شيوه        
برخورد مرسوم در شبيه سازهاي قديمي که فقط          

 را بر روي منحنيهاي تراوائي نسبي در          IFTتأثير  
تأثير مثبت دبي   نظر مي گرفتند، مناسب نمي باشد و      

بايد بصورت پارامتر ديگري به نام عدد موئينگي بر          
 . روي منحنيهاي تراوائي نسبي اعمال شود

 که هر   ۲۰ و   ۷الزم به توضيح است که چاهاي       
 تکميل  Dدوي آنها از ديدگاه زمين شناسي در اليه         

شده اند، موارد مناسبي براي بررسي پديده تأثير           
 .نسبي مي باشندسرعت بر منحنيهاي تراوائي 

 

 نتايج 
       شيـوه نمونه گيري از سيال مخازن گاز ميعاني       
از حساسيت ويژه اي برخوردار مي باشد و بايد  بعد از          
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گذشت زمان کافي و رسيدن به يک حالت شبه پايدار در يک            
 . دبي مشخص، نمونه گيري انجام شود

 بسياري از نمونه هاي گاز ميعاني در طول تخليه يک             -
اصرار بر تطابق   . نباله تشکيل رسوب از خود نشان مي دهند       د

گرفتن از نقطه شبنم اينگونه سياالت به هنگام تنظيم معادله          
حالت باعث تخمين ميزان رسوب مايعات بيشتر از مقدار              
واقعي در  زمانهاي ابتداي تخليه که فشار مخزن به زير فشار             

 .نقطه شبنم مي افتد، مي گردد
مالحظه شد، مدل دانه ريز با تغيير            همانگونه که      -

داده هائي که مقدار دقيق آنها مشخص نبود در  يک دامنه              
صحيح و معقول براي يک چاه تنظيم گرديد و تقريباً از تمام             

اما .  افت فشار در آن چاه تطابق گرفته شد           -اطالعات دبي 
مدل تنظيم شده در يک چاه ديگر با جنس سنگ  مشابه                

 و تطابق گرفتن از يکي از          Sتغيير در    جوابگو نبود و با       
 افت فشار   -افت فشار، در ساير اطالعات دبي       -اطالعات دبي 

 يك  .بين تخمين مدل و مقادير واقعي اختالف وجود داشت          
 آن است که در شبيه سازهاي مرسوم        دليل براي اين اختالف   

 بر منحنيهاي تراوائي نسبي در اشباعهاي          IFTفقط تأثير    
ته مي شود و تأثير افزايش سرعت توليد         مختلف در نظر گرف    

در نزديکي ديواره چاه به عنوان عاملي جهت افزايش تراوائي           
 با تصحيح    .نسبي مخصوصاً براي فاز گاز اعمال  نمي شود           

منحني تراوائي نسبي نسبت به تاثير سرعت در چاههاي              
، كار تطبيق تاريخچه عملكرد چاهها امكان       مخازن گاز ميعاني  

 .دپذير مي گرد
 

 
 
 

تغييرات دبي توليد ميعانات با زمان مربوط به آزمايش  : ۱۸شکل 
  .۲۰پس فشار انجام شده در چاه شماره 

 

 
 

تغييرات نسبت گاز به نفت توليدي با زمان  : ۱۹شکل 
 مربوط به آزمايش پس فشار انجام شده در 

  .۲۰چاه شماره 
 
 

 
 

ن مربوط تغييرات فشار جرياني ته چاه با زما :  ۲۰شکل 
 به آزمايش پس فشار انجام شده 

  .۲۰در چاه شماره 
 

 
 

تغييرات دبي توليد گاز با زمان مربوط به  :  ۲۱شکل 
  .۱۰آزمايش پس فشار انجام شده در چاه شماره 
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 .....   بررسی تاثير سرعت توليد
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تغييرات دبي توليد ميعانات با زمان مربوط به آزمايش  :  ۲۲شکل 
  .۱۰پس فشاز انجام شده در چاه شماره 

 
 

 
 
 

تغييرات نسبت گاز به نفت توليدي با زمان مربوط به  : ۲۳شکل 
  .۱۰آزمايش پس فشار انجام شده در چاه شماره 

 
 

 
 

تغييرات فشار جرياني ته چاه با زمان مربوط به  : ۲۴شکل 
  .۱۰آزمايش پس فشار انجام شده در چاه شماره 

 

 

 
 

ه تغييرات دبي توليد گاز با زمان مربوط ب : ۲۵شکل 
  .۱۱آزمايش پس فشار انجام شده در چاه شماره 

 
 

 
 
 

 تغييرات دبي توليد ميعانات با زمان مربوط : ۲۶شکل 
 . ۱۱ به آزمايش پس فشار انجام شده درچاه شماره 

 
 

 
 

تغييرات نسبت گاز به  نفت توليدي با زمان  : ۲۷شکل 
 مربوط به آزمايش پس فشار انجام شده در چاه 

  .۱۱شماره 
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۳۴۶ 

 
  .۱۱تغييرات فشار جرياني ته چاه با زمان مربوط به آزمايش پس فشار انجام شده در چاه شماره  :  ۲۸شکل 
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 واژه های انگليسی به ترتيب استفاده در متن

1 - Coats Correlation  2 - Fine grid  3 - Pore size distribution 
4 - Rock Type 
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