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توسعهی رابطهی جد   ید    محاسبهی نرخ تولید    کاهند   هی 1چاههای نفتی برای
يکي از مياد   ين نفتی جنوبغربی ايران
چکید   ه
از د   يد   گاه مهند   س��ي بهرهب��رد   اري و مخازن ،اند   ازهگیری یا محاس��بهی د   قیق نرخ جريان چند   ف��ازي چاههاي توليد   ي
د   ر مد   يري��ت بهين��هی توليد    مید   ان از اهمیت ویژهای برخورد   ار اس��ت .اما با توجه به هزینهی زیاد    و د   ش��واری عملیاتی
اند   ازهگیری مس��تمر نرخ تولید    همهی چاههای یک مید   ان ،از هفت د   هه قبل محققان مختلف برای توس��عهی رابطهای
د   قیق برای محاس��بهی نرخ تولید    چاه با اس��تفاد   ه از فشار س��رچاهی و اند   ازهی کاهند   ه د   ر تالش بود   هاند    .اما از آنجا که
هریک از اين روابط بر اس��اس مش��خصات سیال يک ميد   ان مشخص توسعه د   اد   ه ش��د   هاند    استفاد   ه از آنها برای میاد   ین
د   یگر ،د   ر اکثر موارد    نتایج رضایتبخش��ی ند   ارد    .بنابراین توس��عهی رابطهی اختصاصی محاسبهی نرخ تولید    چاهها برای
میاد   ین کشور با استفاد   ه از اطالعات همان مید   ان میتواند    نقش بهسزایی د   ر افزایش د   قت محاسبات د   اشته باشد   .
ميد   ان مورد    مطالعه از مياد   ين جنوبغربي ايران است که نفت چهار مخزن مختلف د   ر آن برد   اشت میشود    .با توجه به
اینکه تا کنون هيچ رابطهی پیشبینیکنند   هی نرخ اختصاصی براي این مید   ان توس��عه د   اد   ه نش��د   ه ،ابهامات و خطاهای
زیاد   ی د   ر تاریخچهی آمار تولید    چاههای مید   ان ایجاد ش��ده   اس��ت .د   ر این مطالعه پس از جمعآوری و کنترل کیفیت
تمامی اطالعات آزمایشهای اند   ازهگیری نرخ تولید    چاهها و با اس��تفاد   ه از روش خطیس��ازی 2و برازش خطی ،3رابطهای
جد   ید    برای محاسبهی نرخ تولید    چاهها با ساختاری نسبتاً متفاوت از روابط شناخته شد   ه ی قبلی توسعه د   اد   ه شد    که بر
مبنای ارزیابیهای بهعمل آمد   ه ،خطای مطلق میانگین و انحراف معیار آن نسبت به نرخ تولید    اند   ازهگیری شد   ه ،بهطور
قابلتوجهی کمتر از سایر روابط شناخته شده ی قبلی است.
مقد   مه

بهط��ور معمول نرخ تولید    بهینه و صیانتی چاههای یک مید   ان   
کمتر از پتانس��یل تولید    چاه است .د   ر چنین شرایطی تولید    چاه
باید    محد   ود    و کنترل ش��ود    تا از بروز پد   ید   ههای آس��یبزا برای
مخزن مانند    مخروطش��د   گی گاز ،مخروطش��د   گی آب ،رس��وب
آسفالتین  ،تولید    ماسه و  ...جلوگیری شود که برای این منظور از
کاهند   هی سرچاهی استفاد   ه میشود   .

 1شماتيک کاهند   ه و پروفايل فشاري د   ر طول کاهند   ه
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کاهند   هی س��رچاهی ،جری��ان بحرانی،
گیلبرت ،بکسند   ال

کاهند   ه ،کاهش��ی موضعي د   ر س��طح مقطع يک لوله است که
منجر به شتابد   هي به جريان سيال و د   ر نهایت افت فشار میشود .
کاهند   ههاي س��رچاهي بهعنوان عامل محد   ود   کنند   هی نرخ تولید   
چاهه��ا بهکار میروند    .بهطور کلي د   و نوع کاهند   هی ثابت و متغير
وجود    د   ارد    .اس��تفاد   ه از کاهند   ه د   ر مس��ير چاه منجر به تثبیت
فشار سرچاهي و د   ر نتیجه توليد    پايد   ار از چاه خواهد    شد   .
افت فشار د ر طول کاهند   ه بسيار حائز اهميت است .هيچ رابطهی
کل��ي که بتواند    افت فش��ار د   ر طول کل کاهن��د   ه را براي تمامی
س��ياالت توليد   ي محاس��به کند    وجود    ند   ارد    .مد لهاي جرياني
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متعد د   ي براي پيشبيني ن��رخ عبوري از کاهند   ه وجود    د   ارد    که ( )gc=32.174 lbm/lbf.ft/sec2اس��ت .ضري��ب تخليهی کاهند   ه با
ﺷﻜﻞ -3ﻛﺎﻫﻨﺪهي ﻣﺘﻐﻴﺮ
بر اس��اس خواص سيال (بهطور خاص نسبت گاز به مایع تولید   ی) استفاد   ه از عد   د    رينولد    تعيين ميشود   .
و رژيم جرياني (جريان صوتي و زير صوتي) توسعه د   اد   ه شد   هاند   .
اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻃﻮل ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪي ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻴﺎﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي،
باتوجه ب��ه اینکه از نظر اصول بهینهس��ازی تولی��د    ،کاهند   ههای  -2محاسبهی نرخ جريان تکفاز گاز از د   رون کاهند   ه
اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻃﻮل ﻛﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪه را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺪلﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺮخ
نظر گرفتن
ﺗﻮﻟﻴﺪي(باو د   ر
ﻧﺴﺒﺖگازﮔﺎزدﺑﻪ   ر کاهن��د   ه
جريان براي
فش��ار
اﺳﺎسد   الت
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وﺟﻮدد    د
ﻛﺎﻫﻨﺪهشون
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ﺧﻮاص ﺳﻴﺎل
رژﻳﻢو ﺟ
ﺮﻳﺎﻧﻲ 6ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺮخ ﺟﺮﻳ
ﺗﺮوﭘﻴﻚ
ﻳﻨﺪ اﻳﺰ
ﻣﺎﻳﻊﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮآ
ﺧﺎصﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﻃﻮرﮔﺎز در
ﺑﺮاي
ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﺸﺎر
6
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راﺑﻄﻪازي-
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺗﻮان
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رابطه  qscنرخ جریان گاز بر حس��ب ه��زار فوتمکعب
ای��ن
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻚ د
ﻧﺮخد   ليل
   ه به
ط��ول کاهن
ﻓﺎز   رﻣﺎﻳﻊ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪدي
زماني که فش��ار جریان س��یال مایع د   ر -1-1
ﻛﺎﻫﻨﺪهﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺰار ﻓﻮتﻣﻜﻌﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در روز pup ،ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻛﺎﻫ
درون qﻧﺮخ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ sc
پام مطلق،
حسب
ﻣﻲ   هﻛﻨﺪبر
کاهن ﺑﺮد
   ست
باالد
فشار
دﻟﻴﻞpup
ﺎﻫﻨﺪه   ر روز،
ﭘﺎمد    د
ﺣﺴﺐد
استان
ی پي
ﻛﻪ   له
معاد
تغییرات انرژي جنبشي افت ميکند    ميتوان
ش ﺳﻴﺎل
ﺟﺮﻳﺎن
ﻓﺸﺎر
زﻣﺎﻧﻲ
ﺟﻨﺒﺸﻲ اﻓﺖ
ﻃﻮل   ارﻛ
بيني ﻣﺎﻳﻊ در
ﻣﻌﺎدﻟﻪupي Tدﻣﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮ
ﺗﻮانﻣﺮﺑﻊ،
ﺣﺴﺐﻣﻲاﻳﻨﭻ
ﻛﺎﻫﻨﺪه
اﻧﺮژيﻣﻘﻄﻊ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﻄﻠﻖ،ﺑﻪ A2
،

مربع ،Tup ،د   مای
اینچ
ﻣﺨﺼﻮصبرﮔﺎزحسب
کاهند   ه
ﺷﺘﺎبسطح
مس��احت
نرخ سيال را بهشکل رابطهی 1-نوشت:
ﻧﻮﺷﺖ:
Aي-
راﺑﻄﻪ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺮخ ﺳﻴﺎل را ﺑﻪﺷﻜﻞ 2
ﻫﻮاﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
مقطعوزن
ﮔﺮاﻧﺶ و ��
رﻧﻜﻴﻦg ،71
7
باالد   س��ت کاهند   ه بر حس��ب رنکین  g ،ش��تاب گرانش و  γgوزن
ଶ 
ට ܣ ܥ  ൌݍ
)(1
)(1
ఘ
ﺟﺮﻳﺎنهواست.
نسبت به
مخصوص گاز
ﭼﻨﺪﻓﺎزي از درون ﻛﺎﻫﻨﺪه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﻧﺮخ
-3-1
د   ر ای��ن رابطه  qنرخ جريان س��يال بر حس��ب  CD ،ft3/sضريب
ﻓﺸﺎري gﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺸﺎر ﻧﻘﻄﻪي ﺣﺒﺎب
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﭼﺎه ﺑﻪ ﻛﺎﻫﻨﺪهي ﺳﺮﭼﺎﻫﻲ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  qﻧﺮخ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  CD ،ft3/sﺿﺮﻳﺐ ﺗﺨﻠﻴﻪي ﻛﺎﻫﻨﺪه A ،ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﻫﻨﺪه و c
   ه
کاهند
   رون
ﻃﻮلاز د
   فازي
نرخ جريان
محاسبه
گرانش-3 5
تخلیهی کاهند ه A ،سطح مقطع کاهند   ه و  gcضریب تبد   یل
ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﺎز آزاد
ﺷﻮد.
ﻣﻲ
آزاد
ﻛﺎﻫﻨﺪه
ﻣﻘﺪاري.چنﮔﺎزد در
یآﻧﺴﺖ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
اﻳﻦ اﻣﺮ
2 5
رﻓﺘﺎراز ﻋﺪد
اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺎ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺨﻠﻴﻪي
ﻛﻪ (gاﺳﺖ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮاﻧﺶ ) c=32.174 lbm/lbf.ft/sec
س��رچاهي مي
ﻣﺘﻔﺎوتد   هی
ﺮﺻﻮﺗﻲ(به کاهن
   يواززﻳ چاه
ﺟﺮﻳﺎﻧﻲتولي
رژﻳﻢنفت
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ که
زماني
رسيد   ﻧﺮخ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﻨﺪﻓﺎزي از
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
)ﺻدﻮﺗﻲ
جریانﺷﻮد.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
رﻳﻨﻮﻟﺪ
کاهند   ه
ی نرخ
 1متغیرهاي روابط تجربی شناخته شد   هی محاسبه
   اري
ﺟﺮﻳﺎنمقد
چرا که
   ارد
حباب د
ﺑﺴﻴﺎرنقطه
ﭼﻨﺪﻓﺎزفشار
کمتر از
فشاري
معمو
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻚﻓﺎز اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﺑﺮاي
ي    .ﻧﺮخ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
یﺗﺮ از
ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﺟﺮﻳﺎن
الً ﺑﺮاي
ﻛﺎﻫﻨﺪه
C
B
A
رابطه
درونبا توجه
کاهن��د   ه
ﺳﻴﺎلرفتار
ش��ود   .
ﻛﺎﻫﻨﺪهد   ه
کاهن��
ط��ول
گاز د   ر
به دو روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و
ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺎ
ﭼﻨﺪﻓﺎزي از
آزاد   ﻧﺮخمیﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪي
0/546ﻧﺮخ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻚﻓﺎز ﮔﺎز از درون
 -2-1 1/89ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي
0/1
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در ﺧﺼﻮص
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ﺷﻮد.محاس��بهی نرخ جریان چند   فازی از
بنابراین
خواهد   آن بود   .
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رواﺑﻂ
1
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1
تکفازی اس��ت .بر اس��اس تاریخچهی تحقیقات ،محاسبهی نرخ
 2د   اد   ههاي استفاد   ه شد   ه د   ر مقاله
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سروک

112

98

ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ( اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد دارد .در  1954ﮔﻴﻠﺒﺮت [2] 9ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ راﺑﻄﻪي ﺗﺠﺮﺑﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داد .ﺑﺮا
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ﺷﻜﻞ  -4ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دادهﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪازهي ﻛﺎﻫﻨﺪه
ﻛﺎﻫﻨﺪهاست.
اینيمقاله
چارچوب ﺑﺮاهد
خارج
   افاﻧﺪازه
ﺣﺴﺐ
ﺗﻮزﻳﻊازﻓﺮاواﻧﻲ دادهﻫﺎ
تحلیلیﻧﻤﻮدار
ﺷﻜﻞ -4

 -4روابط تجربي

دﺑﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه

2500

"

 Choke Sizeان��د   ازهی کاهند   ه بر حس��ب
نس��بی،ﺑﻴﻨﻲ
راﺑﻄﻪي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﻴﺶ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ راﺑﻄﻪي 4-ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪي
2000
گاز به مایع تولید   ی بر حس��ب  SCF/STBاس��ت .د   ر اين
1500
نس��بتراﺑﻄﻪ،
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪي اﻳﻦ
ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﻴﺪان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺑﻮدن
1000
مطالعه جهت ارزیابی و مقایس��ه با رابطهی جد   ید    از برخي روابط
500
تجربی شناخته شد   ه با ساختار رابطهی 3-استفاد   ه شد   ه که نام و
0
مقاد   ي��ر متغیرهاي مربوط به اين روابط تجربی د   ر جد   ول 1-ارائه
0
500
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
دﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه
شد   ه است.
 6مقايس��هی د   اد   هه��اي حاصل از آزمايش و محاس��به ش��د   ه با اس��تفاد   ه از
معاد   لهی جد   يد    پيشبيني نرخ

اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ راﺑﻄﻪي ﺟﺪﻳﺪ

ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﺖ راﺑﻄﻪي ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺮخ ﺟﺮﻳﺎن
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ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪي ﺟﺪﻳﺪ و ﺳﺎﻳﺮ رواﺑﻂ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ دادهﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻊآوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻜﻞﻫﺎي8-و 7ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه راﺑﻄﻪي ﺟﺪﻳﺪ ) (18PESSAPﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و
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نخستين تحقیق د   ر زمينهی توسعهی رابطهی تجربی محاسبهی
8
جريان چند   فازي س��يال د   رون کاهند   ه د   ر  1949توسط تانگرن
[ ]1و همکارانش انجام ش��د    .اين کار تنها د   ر ش��رايطي که مايع،
فاز پيوسته است (نسبت حجمي گاز به مايع کمتر از يک) کاربرد   
د   ارد .د   ر  1954گيلبرت ]2[ 9نخستين رابطهی تجربي را پيشنهاد   
د   اد ب��راي اين کار از د   اد   ههاي  268آزمايش چاه اس��تفاد   ه کرد.
بکس��ند   ل ]3[ 10د   ومي��ن رابطهی تجربي را ارائ��ه د   اد .د   ر 1960
راس ]4[ 11کار تانگرن و همکارانش را گسترش د   اد    و مد   ل مربوط
به حالتي که گاز فاز پيوس��ته اس��ت را پيش��نهاد    کرد .د   ر 1961
نيز آچانگ ]5[ 12س��ومين رابط��هی تجربي را ارائ��ه کرد .پس از
آن د   ر  1963پوتمن و بک ]6[ 13مد   ل رأس را براي س��هولت د   ر
اس��تفاد   هی ميد   اني ب��ه واحد    ميد   ان��ي د   رآورد   ه و مد   ل نهايي را
ﺷﻜﻞ  -5ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دادهﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺸﺎر ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺳﺮﭼﺎﻫﻲ
 4نمود   ار توزیع فراوانی د   اد   هها بر حسب اند   ازهی کاهند   ه
14
بهصورت تصويري ارائه کرد   ند .د   ر  1969اومانا [ ]7با اس��تفاد   ه
از سيس��تم آب و گاز طبيعي آزمايشهای��ي انجام د   اد    و رابطهاي
ﺷﻜﻞ  -5ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دادهﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺸﺎر ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺳﺮﭼﺎﻫﻲ
را ب هد   ست آورد    .گس��ترهی د   اد   ههاي مورد    استفاد   ه توسط اومانا
ان��د   ازهی کاهند   ه ی " 4/64تا " 14/64و بيش��ينهی نرخ توليد   ي
 800بش��که د   ر روز بود    .د   ر  1972فرچناتي 15نيز د   و رابطه براي
جريانه��اي بحراني و زيربحراني ارائه کرد    .آش��فورد    16د   ر س��ال
 1975رابطهاي براي جريان زيربحراني ارائه کرد   .
تانگرن يک آناليز رفتاري روي انبس��اط يک سيس��تم گاز مايع
انجام د   اد    .وي نش��ان د   اد    زمانيکه حبابهاي گاز به يک س��يال
تراکمناپذير که س��رعتي بيش از سرعت بحراني د   ارد    اضافه شوند   
سيس��تم قاد   ر نخواهد    بود    تغييرات فش��ار را به باالد   ست کاهند   ه
اعمال کند    .بر اين مبنا معاد   الت زياد   ي که د   ر باال به برخي از آنها
 5نمود   ار توزیع فراوانی د   اد   هها بر حسب فشار جریانی سرچاهی
ﺷﻜﻞ -6ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪي ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺮخ
ً
اشاره شد    توسعه د   اد   ه ش��د   هاند    که تقریبا همگي ساختار مشابه
17
5000
ﺑﺮازش ﺧﻄﻲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه
ساختار رابطهی 3-د   ارند   .
2
4500
) (3ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
= 0/974اﻳﻦ Rﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ راﺑﻄﻪي 4-ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪي راﺑﻄﻪي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در
B
4000
A∙WHP∙ChokeSize
=Q
GLRC
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪي اﻳﻦ راﺑﻄﻪ،
ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﻴﺪان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺑﻮدن
3500
17
3000
ﺑﺮازش ﺧﻄﻲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه
د   ر این رابطه  WHPفش��ار سرچاهی بر حسب پوند    بر اینچمربع
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درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ

د   ر این رابطه  WHPفش��ار سرچاهی بر حسب پوند    بر اینچمربع
ه��د   ف از آناليز برازش چند   گان��ه يافتن رابطهی بين متغيرهاي
نس��بی Choke Size،اند   ازهی کاهند   ه بر حسب  1/64اينچ و GLR
مس��تقل و متغيرهاي وابسته اس��ت .د   ر این مطالعه با استفاد   ه از
نسبت گاز به مایع تولید   ی بر حسب  SCF/STBاست.
روش برازش خطي روي دادههاي کنترل کیفیت شد   ه ،متغیرهاي
کلي رابطهی 4-محاسبه گردید    که د   ر جد   ول 3-نشان د   اد   ه شد   ه
 -5گرد   آوري د   اد   هها
د   ر گام اول این مطالعه گس��ترهی وسیعی از د   اد   ههاي حاصل است.
20.00
18.30
18.00ی3-
بنابراین پس از بازگرد   انی ساختار رابطهی 5-بهشکل رابطه
از آزمایشهای اند   ازهگیری نرخ تولید    چاهها ی میدان د   ر طول
س��الهاي گذش��ته گرد   آوري ش��د    .با توجه به آنکه اين دادهها میتوان رابطهی جد   ید    را بهشکل زیر
14.88بازنویسی کرد   16.00 .
14.00 WHP0.807947 .ChokeSize 1.740565
بهصورت ميد   اني جمعآوري ش��د   ه و احتمال خطا د   ر آنها زیاد    ()6
Q=0.3135
11.62
GLR0.407676
12.00
10.73
اس��ت تمامی دادهها کنترل کیفیت ش��د   ه و د   اد   ههای نامعتبر
10.00
مش��خص و حذف گردید    .جد   ول 2-تع��د   اد    د   اد   ههای اولیه و 7.66نم��ود   ار زير د   اد   ههاي واقعي را د   ر مقابل د   اد   ههاي تخمينی د   ر
8.00
يد   هد    .پراکند   گي نقاط و
د   اد   ههای کنترل کیفیت شد   ه را بر حسب اليهی مخزنی نشان مقايس��ه با خط ايد   هآل  X=Yنش��ان م 
6.00
4.00ضريب
فاصله از ش��يب يک خطاي تخمين را نش��ان ميد   هد    که
يد   هد.
م 
2.00تخمين
د   رشکلهای5-و 4توزیع فراوانی د   اد   ههای کنترل کیفیت شد   ه تشخيص  0/974بيانگر همبستگي مناسب ميان د   اد   ههاي
بر حس��ب اند   ازهی کاهند   ه و محد   ود   هی فش��ار جریانی سرچاهی زد   ه شد   ه و د   اد   ههاي واقعي است.
0.00
Achong
Gilbert Baxendall
ROS
PESSAP
نشان د   اد   ه شد   ه است.
 -7اعتبارسنجی رابطهی جد   ید   

جهت اعتبارس��نجی و ارزیابی د   ق��ت رابطهی جد   ید    ،مقد   ار
ﺷﻜﻞ  -8درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رواﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻫﻨﺪه
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اخیرا ً طي مطالعات انجام شد   ه روي روابط جرياني کاهند   ه مد   ل
منعطفتر و قویتری توس��عه د   اد   ه شد   ه که میتواند    نرخ عبوري
از کاهنده را با د   قت بیش��تري تخمين بزن��د    .فرم کلي معاد   له ی
پيشبينيکنن��د   هی نرخ تولی��د    کاهند   ه که د   ر اي��ن مطالعه نیز
استفاد   ه شد   ه طبق رابطهی 4-است [.]8
WHPB∙ChokeSizeC
)(4
Q=A

همانگونه که اشاره شد    د   ر اين مطالعه ساختار مشابه رابطهی4-
جهت توس��عهی رابطهی اختصاصی پیشبینی نرخ تولید    کاهند   ه
برای مید   ان مورد    نظر اس��تفاد   ه ش��د    .با توجه به غیرخطی بود   ن
متغیره��ای چهارگانهی این رابطه ،ب��رای انجام برازش خطی ،باید
ابت��د   ا رابطهی مربوطه خطیس��ازی ش��ود    .رابطهی 5-س��اختار
ید   هد   .
رابطهی 4-پس از خطیسازی شد   ن را نمایش م 
)Q=log(A)+B*log(WHP)+C*log(Choke size)-D*log(GLR) (5

مقاالت علمی  -پژوهشی

نتيجه گيري

نتایج این مطالعه نشان مید   هد    توسعهی رابطهی اختصاصی
محاس��بهی نرخ جریان کاهن��د   ه برای هر یک از میاد   ین کش��ور
میتواند    د   قت محاسبهی نرخ جریان چاههای آن مید   ان را نسبت
به اس��تفاد   ه از روابط قدیمی ش��ناخته ش��د ه بهطور قابلتوجهی
افزایش د   هد   .
با توجه به خطاهای متفاوت ابزاری و انس��انی معمول حین عملیات
آزمایشهای اند   ازهگیری نرخ جریان چاه ،اعتبارسنجی و حذف د   اد   ههای
نامعتبر تأثیر بهسزائی د   ر افزایش کیفیت رابطهی اختصاصی د   ارد   .

پیشنهاد   ها

پیشنهاد    میشود    د   ر آزمایشهای آتی اند   ازهگیری نرخ جریان
چاهه��ا ،تا حد ام��کان نرخ جریان روی کاهند   هه��ای کوچکتر از
" 16/64و بزرگتر از " 42/64نیز اند   ازهگیری شود   .
باتوجه به د   ر جریان بود   ن آزمایشهای اند   ازهگیری بیشتر
د   ر مید   ان ،پیش��نهاد    میش��ود    نرخ تولید    چاهها د   ر ش��رایط
جریان زیربحرانی نیز اند   ازهگیری ش��ود    تا د   ر مرحلهی بعد   ی
روابط محاس��بهی نرخ جریان زیربحرانی کاهن��د   ه نیز ارزیابی
ش��د   ه و د   ر صورت نیاز روابط حاکم بر مبنای مشخصات سیال
تولید   ی مید   ان شخصیسازی شوند   .
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خطاي مطلق میانگین و انحراف از معیار نرخ جریان محاس��به
ش��د   ه با اس��تفاد   ه از رابطهی جد   ید    و س��ایر روابط ش��ناخته
ش��د   ه برای تمامی د   اد   ههای مورد    اس��تفاد   ه و همچنین برای
د   اد   ههای جد   ید   ی که پس از انجام مطالعه جمعآوری گرد   ید   
محاسبه ش��د    .بر اس��اس نتایج حاصل که د   ر شکلهای8-و7
نشان د   اد   ه شد   ه رابطهی جد   ید    ( )18PESSAPتوانسته خطای
مطلق میانگین و انحراف از معیار محاسبهی نرخ تولید    چاهها را
بهطور قابلتوجهی نسبت به سایر روابط شناخته شده ی پیشین
بهبود    ببخشد.

نظ��ر به اینک��ه اغلب آزمایشه��ای اند   ازهگیری ن��رخ جریان
چاههای این مید   ان روی اند   ازهی کاهند   هی میانگین انجام ش��ده،
افزای��ش خطای محاس��به برای ان��دازهی کاهن��دهی کوچکتر از
" 16/64و بزرگتر " 42/64د   ور از انتظار نیست.
با توجه به تعد   اد    محد   ود    د   اد   ههای آزمایشهای اند   ازهگیری
نرخ جری��ان د   ر س��ازند   های کژد   می ،گد   وان و فهلی��ان ،افزایش
خطای محاسبهی نرخ جریان برای این سازند   ها نسبت به میانگین
خطای رابطهی اختصاصی جد   ید    د   ور از انتظار نیست.

