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طراحي پایلوت ازدیاد برداشت- چالش ها و راه کارها

محمد پرواز دوانی*، سید مهدیا مطهری، حسن گلقندشتی، پژوهشگاه صنعت نفت  

بــر اســاس نقشــه راه ازدیــاد برداشــت، بــرای مواجهــه و کاهــش ریســک ســرمایه گذاری در 
پروژه هــای ازدیــاد برداشــت بــا توجــه بــه عدم قطعیت هــای زمین شناســی- مخزنــي و هزینــه 
بــاالي اجرایــي کــردن ایــن پروژه هــا، از رویکــرد سیســتماتیک منتهــی بــه پایلــوت میدانــی ازدیــاد 
ــاد  ــوت ازدی ــي پایل ــده در طراح ــب ش ــات کس ــه تجربی ــه ب ــا توج ــود. ب ــتفاده می ش ــت اس برداش
ــه  ــگاه ب ــج آزمایش ــم نتای ــگاهی، تعمی ــته آزمایش ــه دس ــای آن را در س ــوان چالش ه ــت، می ت برداش
مــدل و در نهایــت، مدل ســازي و طراحــی دســته بندی کــرد. در ایــن مقالــه بــا بیــان ایــن چالش هــا، 
ــه می شــود.  ــن ســه حــوزه ارای ــاد برداشــت در ای ــوت ازدی ــود طراحــی پایل ــرای بهب ــی ب راهکارهای
ــیاالت  ــط س ــزه توس ــیالب زنی مغ ــد از: س ــوزه عبارت ان ــه ح ــن س ــده در ای ــه ش ــاي ارای راهکاره
مخزنــی بــا رویکــرد ازدیــاد برداشــت، اســتفاده از فنــاوري پیشــرفته رصــد حرکــت ســیال در 
ــاق تاریخچــه،  ــر اســاس انطب ــع شــبه جریاني ب مغــزه، شبیه ســازی در مقیــاس مغــزه و اســتفاده از تواب
انتخــاب منطقــه پایلــوت، شبیه ســازی برشــی و اســتفاده از شبیه ســازهای جانبــی بــرای مــدل کــردن 

ــفالتین. ــوب آس ــه رس ــژه از جمل ــای وی پدیده ه

بــر اســاس بنــد 14 سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی، افزایــش 
ــازار  ــذاري در ب ــور اثرگ ــور به منظ ــت وگاز کش ــردي نف ــر راهب ذخای
ظرفیت هــاي  توســعه  و  حفــظ  بــر  تأکیــد  و  گاز  و  نفــت  جهانــي 
تولیــد نفــت و گاز ضــرورت دارد. از ســوی دیگــر افزایــش یــک 
ــی 7  ــتحصال تقریب ــه اس ــر ب ــد منج ــت می توان ــب بازیاف ــد ضری درص
از میادیــن هیدروکربنــی شــود )با  بیشــتر  میلیــارد بشــکه نفت خــام 
ــف شــده(  ــت در جــا کش احتســاب تقریبــی 7۰۰ میلیــارد بشــکه نف
ــب  ــش ضری ــد، افزای ــد تولی ــه فراین ــد ب ــرش نظام من ــاذ نگ ــا اتخ ]1[. ب
ــاه  ــا چ ــزن ی ــتم مخ ــرد سیس ــود عملک ــق بهب ــد از طری ــت می توان بازیاف
یــا تأسیســات ســطح االرضی حاصــل شــود. در حــوزه مخــزن می تــوان 
از روش هــای ازدیــاد برداشــت از جملــه تزریــق مــواد شــیمیایی، تزریــق 
ــوری  ــه ش ــا درج ــا آب ب ــق آب ی ــی گاز، تزری ــی و غیر امتزاج امتزاج
ــش  ــک چال ــرد. ی ــتفاده ک ــت اس ــب بازیاف ــش ضری ــرای افزای ــم ب ک
اساســی در به کارگیــری روش هــای ازدیــاد برداشــت عدم قطعیــت 
ــی اســت.  ــدان اطالعــات زمین شناســی و مخزن ــا فق ــود ی ناشــی از کمب
ــای  ــام پروژه ه ــرای انج ــاد ب ــای زی ــار هزینه ه ــت در کن ــن عدم قطعی ای
در  ســرمایه گذاری  ریســک  افزایــش  بــه  منجــر  برداشــت  ازدیــاد 
بــرای مواجهــه و  اینــرو  پروژه هــای ازدیــاد برداشــت می شــود. از 
ــن  ــرای ای ــه اج ــی ب ــد منته ــرد نظام من ــک، از رویک ــن ریس ــش ای کاه
ــامل  ــرد ش ــن رویک ــود. ای ــتفاده می ش ــوت اس ــاس پایل ــا در مقی پروژه
مراحلــي از فعالیت هاســت کــه نمونــه ارایــه شــده توســط شــرکت 

ــر اســاس ایــن شــکل  شــلمبرژر در شــکل-1 نشــان داده شــده اســت. ب
کــه مبیــن نقشــه راه ازدیــاد برداشــت اســت، بعــد از تهیــه طــرح 
توســعه مقدماتــی میــدان، بــا غربالگــری روش هــای ازدیــاد برداشــت و 
ــت دار، بررســی های آزمایشــگاهی  ــای اولوی ــا روش ه انتخــاب روش ی
روش )هــاي( ازدیــاد برداشــت منتخــب قابل انجــام اســت. ســپس نتایــج 
ــر اســاس  ــی تعمیــم داده شــده و ب ــه مدل هــای مخزن ایــن آزمایش هــا ب
مدل ســازی انجــام شــده، طراحــی پایلــوت انجــام مــی شــود. بــا اجــرای 
پایلــوت در میــدان و کســب بازخــورد از آن می تــوان عدم قطعیــت 
پارامترهــای عملکــرد ازدیــاد برداشــت را کاهــش و طراحــی ســناریوی 

ــام داد.  ــدان انج ــرای کل می ــر ب ــک کمت ــا ریس ــت ب ــاد برداش ازدی
بــا توجــه بــه شــکل-1، اولیــن مرحلــه از نقشــه ازدیــاد برداشــت، 
غربالگــری اســت کــه شــامل غربالگــری در ســه ســطح مرســوم، 
زمین شناســی و پیشــرفته اســت. در غربالگــری مرســوم، هــر روش ازدیاد 
ــر و  ــزن مورد نظ ــای مخ ــط پارامتره ــر متوس ــاس مقادی ــر اس ــت ب برداش
مقایســه بــا مقادیــر مطلــوب آن پارامتــر بــرای به کارگیــری روش ازدیــاد 
برداشــت مذکــور، تأییــد یــا رد می شــود. در غربالگــری زمین شناســی، 
ــا مخــازن مشــابه  ــر شــباهت های مخــزن مورد نظــر ب ــا بررســی جزئی ت ب
ــاد  ــزم تولیــد و محیــط رســوبی مشــابه، روش هــای ازدی ــه مکانی از جمل
برداشــت انتخــاب شــده از مرحلــه قبــل اولویت بنــدی می شــود. در 
ــتفاده از  ــی و اس ــگاه داده دانش ــتفاده از پای ــا اس ــرفته، ب ــری پیش غربالگ
ــوان  ــی1، می ت ــزای اصل ــز اج ــه آنالی ــاد از جمل ــش ابع ــای کاه روش ه
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ــگاه  ــن پای ــه از ای ــدام خوش ــر در ک ــزن مورد نظ ــه مخ ــخیص داد ک تش
قــرار می گیــرد. بعــد از شناســایی شــماره خوشــه مترتب بــر مخــزن 
مورد نظــر، می تــوان درصــد مطلــوب بــودن اســتفاده از روش هــای 

ــت آورد. ــف را به دس ــت مختل ــاد برداش ازدی
 پــس هــدف اصلــی از انجــام پایلــوت، کاهــش عدم قطعیــت پارامترهای 
ــه ضریــب جــاروب عمــودی،  ــاد برداشــت از جمل عملکــردی در ازدی
اشــباع نفــت باقیمانــده، ضریــب جــاروب ســطحی، تزریق پذیــری، 
بهره دهــی، تخمیــن ضریــب بازیافــت و زمــان میان شــکن شــدن ســیال 
ناخواســته )آب یــا گاز( اســت. طراحــي پایلــوت بایــد به گونــه اي باشــد 
کــه زمــان و هزینه هــای اجــراي پایلــوت، کمینــه و دســتیابي بــه اهــداف 
پایلــوت، بیشــینه باشــد. در ادامــه و بــا توجــه بــه تجربیــات کســب شــده 
از انجــام تســت های آزمایشــگاهی ازدیــاد برداشــت، تعمیــم نتایــج 
آزمایش هــا بــه مــدل و در نهایــت مدل ســازی و طراحــی پایلــوت، 

ــوند. ــریح می ش ــنهادی تش ــای پیش ــا و راهکاره چالش ه
 

1- چالش ها و راهكارها در بخش آزمایشگاهی
آزمایش هــاي  شــامل  برداشــت  ازدیــاد  راه  نقشــه  از  مرحلــه  ایــن 
ســیالب زني در مقیــاس مغــزه و محیــط آزمایشــگاه ازدیادبرداشــت 
اســت. ســه چالــش ایــن مرحلــه کــه منجــر بــه کســب داده هــاي 
نادرســت یــا ناکافــي آزمایشــگاهي مي شــوند در کنــار راهکارهــا 

درجــدول-1 نشــان داده شــده اســت. 
چالــش اول تهیــه نمونــه ســیاالت و مغزه هــای مناســب و نماینــده بــرای 
ــه ای باشــد کــه  ــد به گون ــن انتخــاب بای ــا می باشــد. ای انجــام آزمایش ه
تاحــد امــکان شــرایط مخــزن در شــرایط آزمایشــگاهی بازســازی شــود. 
در مــورد تهیــه نمونــه ســیال مناســب الزم اســت تــا بنــا بــه هــدف مــورد 
اســتفاده از پروتکل هــای مناســب تهیــه نمونــه بهره بــرداری گــردد. 
به عنــوان مثــال امــروزه جهــت آزمایش هــاي آســفالتین ســعی بــر 
ــش  ــا از کاه ــت ت ــی اس ــار جبران ــای دارای فش ــتفاده از نمونه گیر ه اس
فشــار و رســوب آســفالتین مربوطــه درون نمونه گیــر کــه ریســک تغییــر 
ــماتیک  ــکل-2 ش ــود. ش ــری ش ــرد، جلوگی ــاال می ب ــر را ب ــن پارامت ای

.)slb.com/labs( ــد ــان می ده ــر را نش ــتگاه نمونه گی ــن دس ــی ای کل
در کنــار ایــن مســئله، دقــت مناســب در نگهــداری صحیــح از ســیال2 و 
همگن ســازی مناســب ســیال قبــل از اســتفاده نیــز بایــد موردتوجــه قــرار 
گیــرد. انتقــال نمونــه ســیال بــدون تغییــر فــاز در آنالیــز ویــژه ســیاالت، 
تهیــه نمونه هــای نماینــده بــرای مطالعــات تضمیــن جریانــی و جلوگیــری 
از فلــش نمونــه ســیال در زمــان انتقــال از مزایــاي اســتفاده از ایــن 
ــداد آزمایش هــاي  ــودن تع ــه محــدود ب ــا ب ــی بن دســتگاه اســت. از طرف
ــا  ــرای آزمایش ه ــده ب ــاب ش ــنگ های انتخ ــه س ــه، نمون ــورت گرفت ص
ــدان  ــده بخــش اعظمــی از می ــل نماین ــه اي باشــد کــه حداق ــد به گون بای
ــزن  ــنگ مخ ــته بندی س ــای دس ــتفاده از روش ه ــن راه اس ــد. در ای باش

به 1 منتهی  مراحل  یابی  وجایگاه  ازدیادبرداشت  راه  نقشه 
پایلوت درآن ]2[

سل های انتقالی فشار جبرانی2

راهكارچالشردیف

1
تهیه نمونه سیاالت و 

مغزه های مناسب و نماینده

استفاده از روش های نمونه گیری 
مناسب متناسب با هدف مورد 
استفاده، مطالعه کامل بر روی 

سیاالت مخزن در جهت تعیین تعداد 
نمونه سیاالت و سنگ های مختلف 

در کل میدان

2

عدم استفاده از سیاالت 
مخزنی )نفت زنده/آب 

سازندی( در آزمایش هاي 
ویژه مغزه 

استفاده از آزمایشگاه ازدیاد برداشت 
با استفاده از نفت زنده و آب 

سازندی مخزن 

3

نداشتن تخمین از میزان 
آسیب سازند در طول مسیر 

حرکت سیال در مقیاس 
مغزه و نیز عدم پایش جبهه 
حرکتی سیال جهت کمک 
به انجام تعمیم پذیری نتایج 

آزمایشگاه به مدل 

استفاده از تکنولوژی های مدرن 
آزمایشگاهی )ساخت و به کارگیری 

دستگاه های سیالب زنی با تعداد 
باالی حس گر فشاری میانی 

نگهدارنده مغزه ]3[ / استفاده از 
فناوریNMR جهت دنبال نمودن 

جبهه حرکتی سیال ]4[

سرمایه ای می شودهزینه جاری است4

چالش ها و راهکارهای آزمایشگاهی1
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ــتره  ــاری گس ــات آم ــه خصوصی ــه ب ــا توج ــب ب ــه مناس ــاب نمون و انتخ
ســنگ موجــود نیــز حائــز اهمیــت اســت.

چالــش دوم عــدم اســتفاده از ســیاالت مخزنــی )نفــت زنــده و آب 
ــب آن  ــه موج ــه ب ــت ک ــزه3 اس ــژه مغ ــاي وی ــازندی( در آزمایش ه س
نقــاط انتهایــی منحنی هــای تراوایــی نســبی و فشــار مویینگــی به همــراه 
میــزان انحنــای آنهــا بــرای شبیه ســازی ســناریوهای ازدیاد برداشــت 
ــتانداردهای  ــر اســاس اس ــارت دیگــر ب ــود. به عب ــد ب ــاد نخواه قابل اعتم
ــام  ــان انج ــش زم ــرای کاه ــزه ب ــژه مغ ــاي وی ــی]۵[ در آزمایش ه جهان
ــن رو  ــود و از ای ــتفاده نمی ش ــی اس ــده مخزن ــیال زن ــا، از س آزمایش ه
اثــر آســفالتین، اســیدیته و غیــره بــه همــان میزانــی کــه در حالــت 
واقعــی مخــزن وجــود دارد بــر روی منحنی هــای تراوایــی نســبی دیــده 
نمی شــود. بــرای رفــع ایــن چالــش بایــد در آزمایشــگاه ازدیــاد برداشــت 
از نمونــه ســیال مخزنــی متناســب اســتفاده شــود. به طــور مثــال شــکل-
3 مقایســه ای بیــن منحنــی تراوایــی نســبی حاصــل از آزمایش هــاي 
ــان  ــت را نش ــاد برداش ــگاه ازدی ــل از آزمایش ــج حاص ــزه بانتای ــژه مغ وی
ــی نســبی  ــن تفــاوت قابل توجــه در منحنی هــای تراوای می دهــد کــه مبی
ــده  ــه اســتفاده نمــودن از نفــت زن ــوط ب ــن تفــاوت مرب اســت. علــت ای
مخزنــی در آزمایشــگاه ازدیــاد برداشــت و نفــت مــرده در آزمایشــگاه 
خــواص ســنگ اســت. اســتفاده از نفــت مــرده در آزمایشــگاه خــواص 
ــر  ــکان تغیی ــودن درصــد اجــزاء ســنگین آن ام ــر ب ــل باالت ســنگ به دلی
ترشــوندگی ســنگ مخــزن بــه مقــداری غیــر واقعــی از نفت دوســتی را 
فراهــم مــی آورد کــه باعــث کاهــش مقادیــر منحنــی تراوایــی نســبی فــاز 

ــردد. ــی می گ ــتر منحن ــای بیش ــت( و انحن ــونده )نف ــر ترش غی
چالــش ســوم ناشــی از عــدم اســتفاده از تکنولوژی هــای پیشــرفته 
آزمایشــگاهی جهــت پایــش رفتــار ســیال در محیــط متخلخــل می باشــد. 
ــول  ــه در ط ــاری چندگان ــای فش ــود حس گره ــدم وج ــال ع ــور مث به ط
ــول  ــازند در ط ــیب س ــن از میــزان آس ــن میانگی ــب تخمی ــزه موج مغ
مســیر حرکــت ســیال در مغــزه می گــردد و در نتیجــه نمی تــوان میــزان 
تراوایــی آســیب دیــده را در مغزه هــای بــا ناهمگونــی بــاال به طــور دقیــق 
ــا  ــیالب زنی ب ــتگاه های س ــش از دس ــن چال ــع ای ــراي رف ــن زد. ب تخمی
ــا ورود  ــق ب ــن طری ــود. از ای ــتفاده مي ش ــاری اس ــر فش ــدادي حس گ تع
داده هــای بیشــتر بــه عنــوان پاســخ سیســتم بــه فراینــد مذکــور مي تــوان 
ضمــن بررســي اثــر ناهمگونــي محتمــل در طــول مغــزه بــه نمودارهــای 
ــه  ــزه و در نتیج ــر مغ ــار در سرتاس ــت فش ــع اف ــری از توزی یکنواخت ت

ــت]3[. ــت یاف ــي دس ــرات تراوای ــر تغیی ــبات دقیق ت محاس
از مصادیــق دیگــر کاربــرد تکنولوژی هــای پیشــرفته آزمایشــگاهی 
ــس  ــاي رزونان ــام آزمایش ه ــاوری انج ــتفاده از فن ــوزه، اس ــن ح در ای
مغناطیــس هســته ای )NMR( می باشــد. اســتفاده از ایــن تکنولــوژی 
منجــر بــه دریافــت اطالعــات بیشــتر و دقیق تــر از داخــل محیــط 
ــاد  ــد ازدی ــرای فراین ــن اج ــگاهی در حی ــای آزمایش ــل در فض متخلخ
ــه  ــش جبه ــه پای ــوان ب ــوارد می ت ــن م ــد. از ای ــد گردی ــت خواه برداش

الگوریتم تعیین توابع اشباع حاصل از آزمایشات ازدیاد برداشت4

مقایسه نوعی منحنی تراوایی نسبی گاز-نفت حاصل از آزمایش ازدیاد 3
برداشت و آنالیز ویژه مغزه
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ــزه  ــول مغ ــیاالت در ط ــباع س ــک اش ــرات دینامی ــیال و تغیی ــت س حرک
نــام بــرد کــه ایــن توانایــی را بــه کاربــر خواهــد داد تــا مــدل دقیق تــری 
ــار  ــا در کن ــن داده ه ــاً ای ــد. مطمئن ــازی کن ــد را شبیه س ــت فراین از طبیع
ــری  ــالف فشــار جنبه هــای دقیق ت ــد و اخت ــر تولی داده هــای مرســوم نظی

ــد داد. ــان خواهن ــد را نش از فراین
در کل در اجــرای ســناریوی ازدیــاد برداشــت در آزمایشــگاه بایــد بنــا 
بــه صــورت مســئله و مکانیــزم اتفــاق افتــاده در میــدان در حیــن اجــرای 
ــت  ــر دو حال ــه در ه ــد مربوط ــدون بُع ــدد ب ــت، ع ــاد برداش روش ازدی
اجــرای میدانــی و آزمایشــگاهی معــادل همدیگــر قــرار مي گیرنــد. 
ــر  ــزن غی ــک مخ ــداول در ی ــیالب زنی مت ــک س ــال در ی ــوان مث به عن
ــاظ  ــد. لح ــازی می کن ــش ب ــی نق ــد مویینگ ــدون بُع ــدد ب ــکافدار، ع ش
نکــردن درســت ایــن محــدوده در آزمایشــگاه منجــر بــه تخمیــن 
نادرســت پارامتر هــای مورد نظــر ســناریوی ازدیاد برداشــت مربوطــه 
ــاي  ــق راهکاره ــوق از طری ــاي ف ــع چالش ه ــا رف ــد ]4[. ب ــد گردی خواه
ــت آورد. ــري به دس ــگاهي دقیق ت ــج آزمایش ــوان نتای ــده مي ت ــه ش ارای

ــگاه  ــج آزمایش ــم نتای ــش تعمی ــا در بخ ــا و راهكاره 2- چالش ه
بــه مــدل مخــزن

بــراي حرکــت از مرحلــه تســت هاي  پلــی  ایــن مرحلــه در واقــع 
آزمایشــگاهي بــه ســوي مدل ســازي و طراحــي اســت. دو چالــش 
عمــده ایــن مرحلــه عبارت انــد از تعییــن مقادیــر پارامترهــای غیرمســتقیم 
از آزمایش هــاي ازدیــاد برداشــت و تعمیم پذیــری آنهــا بــه مقیــاس 

شبیه ســازی.  ســلول های  درشــت دانه 
دســته  دو  بــر  مشــتمل  برداشــت  ازدیــاد  آزمایش هــای  خروجــی 

پارامترهــای مســتقیم از جملــه فشــار، دبــی تزریــق و تولیــد ســیاالت و 
ــی  ــار مویینگ ــبی و فش ــی نس ــه تراوای ــتقیم از جمل ــای غیر  مس پارامتره
اســت کــه بدســت آوردن دســته دوم مســتلزم اعمــال روش هــای 
تحلیلــی، نیمــه تحلیلــی و عــددی بــر روی دســته اول اســت. شــبیه 
ــبیه  ــاي ش ــازي )نرم افزاره ــط مج ــزه و در محی ــاس مغ ــازی در مقی س
ســازي کامپیوتــري( روشــی عــددی اســت کــه به دلیــل در نظــر گرفتــن 
واقعیت هــای حاکــم بــر جریــان ســیال در محیــط متخلخــل دقــت 
باالتــری داشــته و از الگوریتــم بهینه ســازی بــرای کمینه ســازی تفــاوت 
ــه  ــد ک ــتفاده می کن ــزه اس ــاس مغ ــازی مقی ــگاه و شبیه س ــج آزمایش نتای
ــکل- ــه در ش ــور نمون ــبی به ط ــی نس ــر تراوای ــرای پارامت ــل آن ب مراح

4 نشــان داده شــده اســت. بدیهــی اســت کــه در بررســی هــر مکانیــزم 
پارامترهــای متنوعــی حائــز اهمیــت می باشــد کــه بایــد در جهــت تعییــن 
ــه دو مــورد مهــم دیگــر کــه  ــه ب ــرد. در ادام آنهــا تــالش صــورت پذی
ــا آسیب ســازندی  تعییــن مــدل ســیال مناســب و پارامتــر  هــای مرتبــط ب

ــد. ــد ش ــاره خواه ــد، اش ــفالتین می باش آس
ــدل  ــن م ــزه، تعیی ــاس مغ ــازی مقی ــای شبیه س ــر از کاربرده ــی دیگ یک
ــی از  ــت. یک ــی اس ــباع جریان ــع اش ــن تواب ــار تعیی ــر در کن ــیال معتب س
ــزا  ــدی اج ــزن، گروه بن ــیال مخ ــار س ــازی رفت ــا در شبیه س عدم قطعیت ه
ســیال4 اســت. بــرای انتخــاب بهتریــن گروه بنــدی بــا لحــاظ کــردن رفتار 
ــود  ــتفاده می ش ــی اس ــه قلم ــدل لول ــازی م ــیال از شبیه س ــی س دینامیک
کــه در آن، ضریــب بازیافــت در فشــارهای مختلــف ترســیم می گــردد. 
بــر ایــن اســاس در قــدم اول آزمایــش مذکــور بــدون گروه بنــدی اجــزا 
ــدی  ــف گروه بن ــای مختل ــپس انتخاب ه ــود. س ــازی می ش ــیال شبیه س س
ــیال از  ــزا س ــدی اج ــن گروه بن ــده و بهتری ــازی ش ــیال شبیه س ــزا س اج
ــت  ــی در حال ــش لوله قلم ــازی آزمای ــج شبیه س ــد نتای ــر بازتولی نقطه نظ

ــود. ــاب می ش ــیال، انتخ ــزا س ــده اج ــدی نش گروه بن
ــای  ــن پارامتره ــزه، تعیی ــاس مغ ــازی مقی ــای شبیه س ــر کاربرده از دیگ
ــکیل و  ــد تش ــا( در فراین ــا و گام ــا، بت ــق )آلف ــب دقی ــتقیم ضرای غیر مس
رســوب آســفالتین بــرای اســتفاده در مــدل دینامیکــی بــر اســاس نتایــج 
آزمایش هــاي ویــژه ســنگ و ســیال مخــزن اســت. در صورت دسترســی 
بــه تجهیــزات آزمایشــگاهی می تــوان آزمایش هــاي مخصوصــی بــرای 
تعییــن بــازه ایــن ضرایــب انجــام داد ]6[. در صــورت عدم دسترســی بــه 
ایــن تجهیــزات می تــوان بــا تحلیــل حساســیت و اســتفاده از روش هــای 
بهینه ســازی، مقادیــر ایــن ضرایــب را بــا شبیه ســازی مقیــاس مغــزه 

به دســت آورد. 
چالـــش دیگـــر، تعمیم پذیـــری نتایـــج از آزمایشـــگاه بـــه مقیـــاس 
درشـــت دانه ســـلول شبیه ســـازی اســـت. دو علـــت اصلـــی بـــرای 
اســـتفاده از روش هـــای تعمیم پذیـــری، تغییـــر انـــدازه ســـلول های 
شبیه ســـازی و ناهمگونـــی مخزنـــی اســـت. بـــرای مواجهـــه بـــا ایـــن 
چالـــش از روش هـــای تعمیم پذیـــری صریـــح و ضمنـــی اســـتفاده 
می شـــود. روش هـــای صریـــح همـــان روش هـــای میانگین گیـــری 

مقایسه منحنی تراوایی نسبی حاصل از آنالیز مغزه و استفاده از توابع 5
شبه جریانی 
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ـــواص  ـــا خ ـــتفاده از آنه ـــا اس ـــه ب ـــند ک ـــی۵ می باش ـــه توان ـــی از جمل ریاض
اســـتاتیک از جملـــه تخلخـــل، اشـــباع و تراوایـــی بـــرای ســـلول های 
بزرگ تـــر تعییـــن می گردنـــد. در روش هـــای ضمنـــی کـــه بـــرای 
ــد، از  ــد می باشـ ــی مفیـ ــک جریانـ ــای دینامیـ ــری پارامترهـ تعمیم پذیـ
ــود. در  ــتفاده می شـ ــه اسـ ــاق تاریخچـ ــا انطبـ ــبه جریاني6 یـ ــع شـ توابـ
توابـــع شـــبه جریانی هـــدف تعییـــن یـــک رابطـــه تحلیلـــی بـــر اســـاس 
ــرعت،  ــه سـ ــی از جملـ ــای دینامیـــک جریانـ ــه پارامترهـ ــی بـ وزن دهـ
تحرک پذیـــری و یـــا کســـر جریانـــی7 ســـیاالت اســـت کـــه جهـــت 
ـــورد  ـــبی م ـــی نس ـــه تراوای ـــباع از جمل ـــای اش ـــاس منحنی ه ـــش مقی افزای

ــد.  ــرار می گیرنـ ــتفاده قـ اسـ
در شـــرایطی کـــه علـــت اســـتفاده از روش هـــای تعمیم پذیـــری، 
تغییـــر انـــدازه ســـلول های شبیه ســـازی علیرغـــم همگـــن بـــودن مـــدل 
ــود.  ــتفاده می شـ ــبه جریانی اسـ ــع شـ ــاً از توابـ ــد، عمدتـ ــی باشـ مخزنـ
ایـــن تعمیم پذیـــری در حالـــت تســـری نتایـــج از مقیـــاس مغـــزه بـــه 
توابـــع  کارکـــرد  می افتـــد.  اتفـــاق  شبیه ســـازی  ریز دانـــه  مـــدل 

شـــبه جریانی، برطـــرف کـــردن اثـــر نامطلـــوب پراکندگـــی عـــددی8 
ـــه اســـت. شـــکل- ـــه مـــدل ریزدان ناشـــی از تغییـــر انـــدازه مقیـــاس مغـــزه ب
ـــز مغـــزه  ـــی نســـبی حاصـــل از آنالی ـــی تراوای ـــه ای از مقایســـه منحن ۵ نمون
و اســـتفاده از توابـــع شـــبه جریانی را نشـــان می دهـــد. در ایـــن شـــکل 
ـــر  ـــده ب ـــاق ش ـــبی انطب ـــی نس ـــد تراوای ـــرف رون ـــگ مع ـــز رن ـــی قرم منحن
نتایـــج تراوایـــی نســـبی حاصـــل از انـــدازه بلوک هـــای متفـــاوت در 
ــد  ــان می دهـ ــکل نشـ ــن شـ ــد. ایـ ــه می باشـ ــت دانـ ــازی درشـ شبیه سـ
ـــلول های  ـــا س ـــی ب ـــاس میدان ـــی در مقی ـــازی دینامیک ـــرای شبیه س ـــه ب ک

تاریخچه 6 انطباق  روش  از  حاصل  نسبی  تراوایی  منحنی  مقایسه  الف( 
درشت دانه  مقیاس  تولیدی  نتایج  مقایسه  ب(  مغزه،  آنالیز  روش  با 
بر اساس به کارگیری توابع اشباع جریانی متفاوت )آنالیز مغزه، توابه 

شبه جریاني و انطباق تاریخچه(

بررسی رژیم های جریانی در مخازن ناهمگون  a( دوبعدی، b( تک بعدی 7

بازه اعتباری عدد بی ُبعد پکلت برای هر یک از روش های تعمیم پذیری 8
تحت رژیم جریانی )الف. ویسکوز، ب. فشارمویینه( 
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درشـــت دانه نمی تـــوان از منحنی هـــای تراوایـــی نســـبی آنالیـــز مغـــزه 
ــی  ــدن پراکندگـ ــود آمـ ــدم به وجـ ــرای عـ ــد بـ ــود و بایـ ــتفاده نمـ اسـ

عـــددی بـــه ســـراغ توابـــع شـــبه جریانی رفـــت]7[.
ــری  ــای تعمیم پذیـ ــتفاده از روش هـ ــه علـــت اسـ ــرایطی کـ ــا در شـ امـ
ـــز  ـــی نی ـــی مخزن ـــازی، ناهمگون ـــلول شبیه س ـــدازه س ـــر ان ـــر تغیی عالوه ب
باشـــد، عالوه بـــر توابـــع شـــبه جریانی از روش انطبـــاق تاریخچـــه هـــم 
اســـتفاده می شـــود )الگوریتـــم شبیه ســـازی مشـــابه شـــکل-4 اســـت(. 
ایـــن تعمیم پذیـــری درحالـــت تســـری نتایـــج از مقیـــاس ریزدانـــه بـــه 
ــت  ــن اسـ ــد. ممکـ ــاق می افتـ ــازی اتفـ ــت دانه۹ شبیه سـ ــاس درشـ مقیـ
ــروه  ــن گـ ــکل از چندیـ ــازی متشـ ــت دانه شبیه سـ ــلول درشـ ــک سـ یـ
ســـنگی بـــر اســـاس داده هـــای آزمایشـــگاهی باشـــد کـــه منجـــر بـــه 

ـــت  ـــدم نخس ـــرایط در ق ـــن ش ـــود. در ای ـــلول می ش ـــی در آن س ناهمگون
ــلول  ــرای سـ ــه ای بـ ــدس اولیـ ــبه جریاني حـ ــع شـ ــتفاده از توابـ ــا اسـ بـ
درشـــت دانه شبیه ســـازی به دســـت آمـــده و ســـپس بـــا هـــدف کمینـــه 
ـــت  ـــده در دو حال ـــازی ش ـــد شبیه س ـــی تولی ـــن منحن ـــالف بی ـــردن اخت ک
ریزدانـــه و درشـــت دانه از تطابـــق تاریخچـــه اســـتفاده می شـــود. 
نســـبی  تراوایـــی  منحنـــی  مقایســـه  از  نمونـــه ای  شـــکل-6-الف 
ــه را  تعمیم پذیـــری شـــده حاصـــل از روش ضمنـــی انطبـــاق تاریخچـ
بـــا منحنی هـــای تراوایـــی نســـبی آنالیـــز مغـــزه نشـــان می دهـــد. بـــرای 
ـــه  ـــت روزان ـــد نف ـــج تولی ـــده نتای ـــد ش ـــباع تولی ـــع اش ـــنجی تواب صحت س
ــز  ــاوت )آنالیـ ــی متفـ ــباع جریانـ ــع اشـ ــری توابـ ــاس به کارگیـ ــر اسـ بـ
ـــه  ـــر مقایس ـــا یکدیگ ـــه( ب ـــاق تاریخچ ـــبه جریاني و انطب ـــع ش ـــزه، تواب مغ
ــد  ــه بازتولیـ ــر بـ ــه منجـ ــری کـ ــه تعمیم پذیـ ــا روش بهینـ ــده اند تـ شـ
ـــن شـــود ]8[. همانطـــور کـــه در  ـــه می گـــردد، تعیی ـــاس ریزدان ـــج مقی نتای
ـــبه جریاني  ـــع ش ـــی از تواب ـــای مختلف ـــود روش ه ـــده می ش ـــکل-6 دی ش
از جملـــهKyte& Berry ، وزن دهـــی بـــر اســـاس حجـــم حفـــره1۰، بـــر 
ـــاق  ـــج انطب ـــا نتای ـــرای مقایســـه ب اســـاس گذردهـــی ســـیاالت11 و Stone ب
تاریخچـــه و منحنی هـــای آزمایشـــگاه خـــواص ســـنگ مطـــرح شـــده 
اســـت. بـــرای صحت ســـنجی روش هـــای تعمیم پذیـــری فـــوق، بایـــد 
بنا بـــه صـــورت مســـئله و مکانیـــزم اتفـــاق افتـــاده در میـــدان در حیـــن 
ـــر دو  ـــد مربوطـــه در ه ـــدون بُع ـــدد ب ـــاد برداشـــت، ع اجـــرای روش ازدی
ـــد.  ـــادل همدیگـــر قرارگیرن ـــی و آزمایشـــگاهی مع ـــت اجـــرای میدان حال
بـــه عنـــوان مثـــال در مـــورد مطالعاتـــی کـــه مربـــوط بـــه مخـــازن ناهمگـــون 
ـــدد  ـــکل-7(، از دو ع ـــد )ش ـــاال می باش ـــه ای ب ـــی الی ـــاوت تراوای ـــا تف ب
بی بُعـــد پکلـــت12 و نســـبت تحرک پذیـــری 13 اســـتفاده می شـــود. بـــر 
ایـــن اســـاس مقادیـــر ایـــن اعـــداد بـــدون بُعـــد بـــرای ســـلول های بـــا 
مقیـــاس کوچک تـــر محاســـبه و نمـــودار توزیـــع فراوانـــی آن ترســـیم 
ــر  ــاس بزرگ تـ ــا مقیـ ــدل بـ ــداد در مـ ــن اعـ ــر همیـ ــود. مقادیـ می شـ
هـــم محاســـبه و نمـــودار توزیـــع فراوانـــی آن هـــم ترســـیم می شـــود. 
ـــن  ـــه ای ـــوده ک ـــح ب ـــری صحی ـــت تعمیم پذی ـــی می تـــوان گف در صورت
ـــر  ـــند. ب ـــوردار باش ـــی برخ ـــق خوب ـــی از تطاب ـــع فراوان ـــودار توزی دو نم
ایـــن اســـاس بـــازه اعتبـــاری عـــدد بی بُعـــد پکلـــت بـــرای هـــر یـــک 
از روش  هـــای تعمیم پذیـــری تحـــت رژیـــم جریانـــی )ویســـکوز و یـــا 

ـــت ]8[. ـــده اس ـــان داده ش ـــکل-8 نش ـــارمویینه( در ش فش
ازدیــاد  آزمایشــگاه  در  شــده  اندازه گیــري  پارامترهــاي  از  برخــي 
ــاال انجــام می شــوند نیــز هماننــد توابــع  برداشــت کــه در دمــا و فشــار ب

روند شبیه سازی رسوب آسفالتین در نرم افزار اکلیپس9

راهكارچالشردیف

1

انتخاب منطقه پایلوت 
مناسب و نماینده جهت 

تسری نتایج حاصل از 
اجراي پایلوت به مقیاس 

میدانی

انتخاب ناحیه مشابه از لحاظ مقادیر 
پارامترهاي استاتیکي و دینامیکي 
مخزن و حداقل بودن برهم کنش 

تولید از مخزن با منطقه پایلوت

2

زمان زیاد شبیه سازی 
ترکیبی فرایندهای 

ازدیاد برداشت در مقیاس 
تمام مخزن

ساخت مدل برشي از ناحیه پایلوت

3
تعیین الگوي تزریقي- 

تولیدي
انتخاب الگوي پایلوت با توجه به 

اهداف پایلوت

4
شبیه سازی پدیده های جانبی 

تولید از جمله آسفالتین

بررسی فنی مدل های استاتیک 
)ترمودینامیکی( و دینامیک 

)هیدرودینامیکی( پدیده جانبی 
و استفاده از شبیه سازهای برتر هر 

حوزه 

۵

عدم توانایی نرم افزارهای 
موجود در شبیه سازی 

پدیده ها در درون چاه مانند 
رسوب آسفالتین بر دیواره 
چاه و اثر نامطلوب آن در 

پیش بیني فشار سرچاهي

تهیه جداول VFP مربوطه توسط 
نرم افزار های جداگانه مختص 
آن براي زمان هاي مختلف و 

به روزرساني آن در نرم افزار برای 
لحاظ کردن اثر پدیده ها مانند جذب 

سطحی آسفالتین بر دیواره چاه

چالش ها و راهکارهای مدل سازی و طراحی2
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اشــباع وابســته بــه مقیــاس هســتند و از ایــن رو در تغییــر مقیــاس از مغــزه 
ــر داد. ــن مقادی ــي در ای ــد تصحیحات ــوت بای ــه پایل ب

ــر روی  ــا ب ــدازه بلوک ه ــر ان ــال تغیی ــت اعم ــه اهمی ــوان ب در کل می ت
ــا عــدم انجــام  پارامتر هــای حاصــل از آزمایش هــا اذعــان داشــت کــه ب
ایــن کار از اعمــال دقیــق نتایــج به دســت آمــده در مــدل کوتاهــی شــده 
ــرار  ــش روی ق ــت را پی ــا واقعی ــز ب ــاًل متمای ــج کام و ممکــن اســت نتای
دهــد. هــر چنــد کــه ایــن امــر توســط بســیاری از شــرکت های فعــال در 
ایــن زمینــه نادیــده گرفتــه می شــود ولــی گلــوگاه ورود نتایــج مراحــل 
قبــل جهــت تعییــن بازخــورد میدانــی بــوده و از اهمیــت به ســزایی 

برخــوردار اســت.

3- چالش ها و راهكارها در بخش مدل سازي و طراحي
ــه از نقشــه راه ازدیادبرداشــت شــامل مدل ســازي و طراحــي  ایــن مرحل
در مقیــاس پایلــوت و محیــط مجــازي )نرم افزارهــاي شبیه ســازي( 
ــت  ــي نادرس ــه طراح ــر ب ــه منج ــه ک ــن مرحل ــش ای ــج چال ــت. پن اس
ــده  ــان داده ش ــدول-2 نش ــا درج ــار راهکاره ــوند در کن ــوت مي ش پایل

اســت. 

چالـــش اول انتخـــاب منطقـــه پایلـــوت اســـت. بـــراي غلبـــه بـــر ایـــن 
ـــه داراي  ـــود ک ـــاب ش ـــوت انتخ ـــوان پایل ـــه اي به عن ـــد منطق ـــش بای چال
ــل از  ــري نتایـــج حاصـ ــکان تسـ ــی اول امـ ــد: ویژگـ دو ویژگـــي باشـ
ــد  ــر، بایـ ــي دیگـ ــت. به عبارتـ ــدان اسـ ــه کل میـ ــوت بـ ــراي پایلـ اجـ
از جهـــت پارامترهـــاي اســـتاتیکي مثـــل تراوایـــي و دینامیکـــي مثـــل 
ــه  ــود کـ ــاب شـ ــه اي انتخـ ــوت به گونـ ــه پایلـ ــاري، ناحیـ ــار فشـ رفتـ
رفتـــاري شـــبیه کل میـــدان داشـــته باشـــد، به گونـــه ای کـــه بازخـــورد 
ـــبت داد  ـــدان نس ـــده ای از می ـــمت عم ـــه قس ـــوان ب ـــوت را بت ـــه پایل منطق
ـــرا  ـــدان اج ـــاط می ـــر نق ـــور را در دیگ ـــن روش مذک ـــک پایی ـــا ریس و ب
ـــع  ـــي واق ـــد در جای ـــوت بای ـــه پایل ـــي دوم، ناحی ـــوان ویژگ ـــرد. به عن ک
ـــج  ـــري روي نتای ـــوت اث ـــارج از پایل ـــاي خ ـــاه ه ـــد از چ ـــه تولی ـــود ک ش
ــتي از  ــاي درسـ ــوان داده هـ ــه بتـ ــد به نحوي کـ ــته باشـ ــوت نداشـ پایلـ
ــکل در  ــاد مشـ ــورت ایجـ ــی در صـ ــت آورد. از طرفـ ــوت به دسـ پایلـ
ـــدان  ـــاط می ـــرای دیگـــر نق ـــوت مشـــکلی در ســـطح وســـیع ب اجـــرای پایل
ــرای  ــک اجـ ــق ریسـ ــن طریـ ــه بدیـ ــد کـ ــود نیایـ ــد آن به وجـ و تولیـ
ـــن منظـــور  ـــرای ای ـــدا خواهـــد کـــرد. ب ـــوت و تبعـــات آن کاهـــش پی پایل
ـــواص  ـــن خ ـــه میانگی ـــرد ک ـــاب ک ـــزن را انتخ ـــه اي از مخ ـــوان ناحی مي ت
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ـــي در کل  ـــواص مخزن ـــن خ ـــدار میانگی ـــه مق ـــک ب ـــي در آن نزدی مخزن
ـــدي  ـــاي تولی ـــوت از چاه ه ـــه پایل ـــه ناحی ـــالوه فاصل ـــد. به ع ـــزن باش مخ

حداقـــل دو برابـــر فاصلـــه چاه هـــا در میـــدان باشـــد.
ازدیــاد  فرایندهــای  چالــش دوم زمــان زیــاد شبیه ســازی ترکیبــی 
ــا آن،  برداشــت در مقیــاس تمــام مخــزن اســت کــه راهــکار مواجهــه ب
ــش  ــراي کاه ــد. ب ــوت مي باش ــه پایل ــي14    از ناحی ــدل برش ــاخت م س
بــراي فرایندهــاي  زمــان و هزینــه انجــام شبیه ســازي ها مخصوصــاً 
ــتفاده  ــازي اس ــي شبیه س ــاي ترکیب ــد از مدل ه ــه بای ــت ک ــاد برداش ازدی
ــتفاده  ــکان اس ــل عدم ام ــود. به دلی ــتفاده مي ش ــي اس ــدل برش ــرد، از م ک
ــی،  ــازی ترکیب ــر در شبیه س ــاري متغی ــرز فش ــا م ــي ب ــاي برش از مدل ه
ــا شــرایط مشــخص پارامترهــا در  ــوان از مــدل آغازســازی شــده ب می ت

ــه برشــي اســتفاده نمــود. ــرز منطق م
ــوت  ــه پایل ــدي در منطق ــي- تولی ــوي تزریق ــن الگ ــوم تعیی ــش س چال
اســت. به عبــارت دیگــر از چنــد چــاه و بــا چــه آرایشــي بایــد در 
ــوري  ــد الگــو ط ــن منظــور بای ــراي ای ــتفاده کــرد. ب ــوت اس ــه پایل ناحی
ــت  ــش عدم قطعی ــي کاه ــوت یعن ــداف پایل ــه اه ــتیابي ب ــه دس ــد ک باش
ــه در جــدول-3  پارامترهــاي عملکــردي را فراهــم آوَرد. به عنــوان نمون
معیارهــاي انتخــاب نــوع پایلــوت نشــان داده شــده اســت. ایــن جــدول 
مبیــن قابلیت هــاي هــر نــوع پایلــوت بــراي مشــخص کــردن یــک 
ــاي  ــن قابلیت ه ــگ ســبز مبی ــت دار خــاص اســت. رن ــر عدم قطعی پارامت
آن نــوع پایلــوت بــراي از بیــن بــردن عدم قطعیــت یــک پارامتــر ازدیــاد 
برداشــت مشــخص، رنــگ زرد کاهــش غیر بهینــه عدم قطعیــت و رنــگ 
قرمــز یعنــي اینکــه آن نــوع پایلــوت اثــري در کاهــش عدم قطعیــت آن 

ــدارد]۹[. ــاد برداشــت ن ــر ازدی پارامت
جملــه  از  جانبــی  پدیده هــای  دقیــق  شبیه ســازی  چهــارم  چالــش 
به ویــژه  مرســوم  شبیه ســازهای  در  جریانــی1۵  تضمیــن  مطالعــات 
شبیه ســازی رســوب آســفالتین در مخــزن اســت. ایــن مقولــه در مخــازن 
نفــت نیمه ســنگین تــا ســنگین کــه درصــد همــراه آســفالتین بــاال 
ــد در  ــی می توان ــف مخزن ــواص ضعی ــي و خ ــر ناهمگون ــد، بناب می باش
ــی  ــا در مخــازن نفت مخــزن و نواحــی اطــراف چــاه مشــکل زا باشــد. ام
ــاً  ــد عمدت ــن می باش ــفالتین پایی ــزء آس ــد ج ــزان درص ــه می ــبک ک س
مشــکل رســوب آســفالتین در دیــواره چــاه و به صــورت ذرات ریزدانــه 
ــش  ــاه و کاه ــی چ ــم جریان ــر رژی ــب تغیی ــه موج ــردد ک ــر می گ ظاه

فشــار ســرچاهی می شــود. 
ــی  ــای ترمودینامیک ــدا مدل ه ــد در ابت ــش می بای ــن چال ــع ای ــرای رف ب
ــرار  ــق ق ــی دقی ــورد بررس ــفالتین م ــت آس ــک نشس ــتاتیک و دینامی اس
ــده  ــودن پدی ــدل نم ــرای م ــاز، ب ــدل و شبیه س ــن م ــا صحیح تری ــرد ت گی
ــازندی  ــیب س ــودن آس ــرای مدل نم ــاً ب ــردد. عموم ــاب گ ــور انتخ مذک
ناشــی از نشســت آســفالتین از نرم افــزار اکلیپــس اســتفاده مي شــود کــه 

ــت.  ــده اس ــماتیک آن در شــکل-۹ نشــان داده ش ش
تشــکیل  ترمودینامیکــی،  مختلــف  مدل هــای  وجــود  به دلیــل  امــا 

پلیمــری18(،  و  مایــع16، جامــد17  )مــدل  نفتــی  ســیال  در  آســفالتین 
ــه  ــی ب ــن نتایــج پیش بین ــی انتخــاب گــردد کــه نزدیک تری ــد مدل می بای
نتایــج آزمایــش دمــا و فشــار بــاالي فیلتراســیون1۹ آســفالتین را به همــراه 
داشــته باشــد. در ایــن میــان مــاژول  WinProp نرم افــزار CMG کــه از 
ــر  ــراه دارد. ب ــری را به هم ــج دقیق ت ــد نتای ــتفاده می کن ــع اس ــدل مای م
ایــن اســاس مــی بایــد مــدل اســتاتیک توســط نرم افــزار CMG ســاخته 
شــود و ســپس مــدل متناســب و همگــون ســیال در PVTi کــه ورودی 
مــدل ســیال ســازگار بــا اکلیپــس را به همــراه مــی آورد، ایجــاد گــردد. 
چالـــش پنجـــم عـــدم توانایـــی نرم افزارهـــای موجـــود در شبیه ســـازی 
ـــاه  ـــواره چ ـــر دی ـــفالتین ب ـــوب آس ـــد رس ـــاه مانن ـــا در درون چ ـــده ه پدی
می باشـــد کـــه موجـــب عـــدم تطابـــق تاریخچـــه فشـــار ســـر چاهی2۰ 
ـــا  ـــبک ب ـــت س ـــازن نف ـــه مخ ـــازن از جمل ـــیاری از مخ ـــود. در بس می ش
ـــرم آســـفالتین  ـــه و ن ـــاال، مشـــکل اساســـی، رســـوب ذرات ریزدان GOR ب

ـــر  ـــه منج ـــت ک ـــتر اس ـــکاک بیش ـــی اصط ـــاد نوع ـــاه و ایج ـــواره چ ـــر دی ب
ــتن  ــه نداشـ ــه بـ ــا توجـ ــود. بـ ــرچاهی مي شـ ــار سـ ــش فشـ ــه کاهـ بـ
ــاه  ــتون چـ ــیال در سـ ــرد سـ ــداول عملکـ ــه جـ ــراي تهیـ ــزاری بـ نرم افـ
ســـازگار بـــا پدیـــده آســـفالتین، می تـــوان بـــا کنتـــرل پارامترهایـــی از 
قبیـــل )فاکتـــور تجمـــع21 و اصطـــکاک22( در نرم افزارهـــای موجـــود 
از جملـــه PIPESIM  جـــداول عملکـــرد ســـتون چـــاه23 را بـــراي 
زمان هـــاي مختلـــف به دســـت آورد. بـــا انجـــام ایـــن کارنتایـــج 
شبیه ســـازی فشـــار ســـرچاهی بـــر داده هـــای میدانـــی فشـــاری تطابـــق 

بهتـــری دارنـــد. 

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه انجــام پروژه هــاي ازدیــاد برداشــت در ســه مقیــاس مغــزه، 
ــاي  ــود پژوهش ه ــنهاد مي ش ــي، پیش ــدان هیدروکربن ــوت و کل می پایل
ــا یکدیگــر تعریــف  ــراي ارتبــاط نتایــج ایــن ســه مقیــاس ب کاربــردي ب
و انجــام شــود. عــدم برقــراری ارتبــاط مناســب میــان ایــن ســه بخــش از 
حصــول نتیجــه مطلــوب جلوگیــری خواهــد کــرد. پــل ارتباطــی از یــک 
مقیــاس بــه مقیــاس دیگــر از نقــاط مغفــول مانــده ایــن حــوزه اســت کــه 
کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت و نیازمنــد بررســی های دقیق تــر و 

جامع تــری مي باشــد.
ــا طراحــی پایلــوت ازدیــاد برداشــت  در بخــش آزمایشــگاهی مرتبــط ب
بــرای مواجهــه بــا چالش هــای تهیــه نمونــه ســیاالت و مغزه هــای 
مناســب و نماینــده، عــدم اســتفاده از ســیاالت مخزنــی )نفــت زنــده/آب 
ــزان  ــن از می ــتن تخمی ــزه و نداش ــژه مغ ــاي وی ــازندی( در آزمایش ه س
ــزه و در  ــاس مغ آســیب ســازند در طــول مســیر حرکــت ســیال در مقی
ــام  ــه انج ــک ب ــت کم ــیال جه ــی س ــه حرکت ــش جبه ــدم پای ــت ع نهای
تعمیم پذیــری نتایــج آزمایشــگاه بــه مــدل به  ترتیــب از راهکارهــاي 

ــود: ــتفاده مي ش ــر اس زی
- اســتفاده از روش هــای نمونه گیــری مناســب متناســب بــا هــدف مــورد 
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1.  Principal Component Analysis
2. Fluids Preservation 
3. SCAL
4. Component Grouping
5. Power law
6. Pseudo Functions
7. Fractional Flow
8. Numerical Dispersion

9. Fine to Coarse Grid
10. Pore Volume Weighted (PVW)
11. Transmissibility Weighted (TW) 
12. Peclet number
13. Mobility ratio
14. Sector Model
15. Flow Assurance Studies
16. Liquid Model

17. Solid Model
18. Polymer Model
19. HPHT Filtration Test
20. Tubing Head Pressure (THP)
21. Hold Up Factor
22. Friction Factor
23. Vertical Flow Performance (VFP) 
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ــن  ــر روی ســیاالت مخــزن در جهــت تعیی ــا مطالعــه کامــل ب اســتفاده ب
ــدان ــه ســیاالت و ســنگ های مختلــف در کل می تعــداد نمون

- اســتفاده از آزمایشــگاه ازدیــاد برداشــت بــا اســتفاده از نفــت زنــده و 
آب ســازندی مخــزن

و  )ســاخت  آزمایشــگاهی  مــدرن  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده   -
به کارگیــری دســتگاه های ســیالب زنی بــا تعــداد بــاالی حس گــر 
فشــاری میانــی نگهدارنــده مغــزه و فنــاوری NMR جهــت دنبــال نمــودن 

ــیال( ــی س ــه حرکت جبه
دو چالـــش عمـــده تعمیـــم نتایـــج آزمایشـــگاهی بـــه مدل ســـازی 
آزمایش هـــاي  از  غیر مســـتقیم  پارامترهـــای  تعییـــن  از  عبارت انـــد 
ــا بـــه مقیـــاس درشـــت دانه  ازدیـــاد برداشـــت و تعمیـــم پذیـــری آنهـ
چالش هـــا  ایـــن  بـــا  مواجهـــه  بـــرای  شبیه ســـازی.  ســـلول های 
به ترتیـــب از شبیه ســـازی در مقیـــاس مغـــزه و در محیـــط مجـــازي 
ــا  ــبه جریاني یـ ــع شـ ــري( و توابـ ــازي کامپیوتـ ــاي شبیه سـ )نرم  افزارهـ

انطبـــاق تاریخچـــه اســـتفاده می شـــود.
ــاد برداشــت  ــوت ازدی ــا طراحــی پایل ــط ب در بخــش شــبیه ســازی مرتب
بــرای مواجهــه بــا چالــش هــای انتخــاب منطقــه پایلــوت جهــت تســری 

ــاد  ــان زی ــی، زم ــاس میدان ــه مقی ــوت ب ــراي پایل ــل از اج ــج حاص نتای
شبیه ســازی ترکیبــی فرایندهــای ازدیــاد برداشــت در مقیــاس تمــام 
ــای  ــدي، شبیه ســازی پدیده ه ــي- تولی ــوي تزریق ــن الگ مخــزن، تعیی
توانایــی  عــدم  نهایــت  در  و  آســفالتین  جملــه  از  تولیــد  جانبــی 
ــواره  ــر دی ــفالتین ب ــوب آس ــازی رس ــود در شبیه س ــای موج نرم افزاره
ــب از  ــه ترتی ــي فشــار ســرچاهي ب ــوب آن در پیش بین ــر نامطل چــاه و اث

راهکارهــاي زیــر اســتفاده مي شــود:
ــتاتیکي و  ــاظ مقادیــر پارامترهــاي اس ــاب ناحیــه مشــابه از لح - انتخ
ــا  ــزن ب ــد از مخ ــش تولی ــودن برهمکن ــل ب ــزن و حداق ــي مخ دینامیک

ــوت ــه پایل منطق
ــوت  ــوي پایل ــاب الگ ــوت، انتخ ــه پایل ــي از ناحی ــدل برش ــاخت م - س
بــا توجــه بــه اهــداف پایلــوت، بررســی فنــی مدل هــای اســتاتیک 

)ترمودینامیکــی( و دینامیــک )هیدرودینامیکــی( پدیــده جانبــی
- استفاده از شبیه سازهای برتر هر حوزه

ــاني  ــف و به روز رس ــاي مختل ــراي زمان ه ــداول VFP ب ــتفاده از ج - اس
آن در نرم افــزار بــرای لحــاظ کــردن اثــر جــذب ســطحی آســفالتین بــر 

دیــواره چــاه


