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پديده ی مخروطي  شدن آب ـ گاز1 بيانگر فعال شدن مكانيسم ورود 
آب به بخش هاي زيرين سازند هاي نفتي )سفره ی آب( يا گاز ناشی 
از كالهك گازي به چاه هاي توليد نفت اســت و يكي از مســائل و 
مشكالت مهم توليد از چاه هاي نفت مي باشد.)شکل1(]1[ مخروطي 
شــدن به معنی توصيف حركت آب يا گاز به سمت بازه ی توليدي 

چاه به كار مي رود. 
مخروطي شدن، يك پديده ی نامطلوب به شمار مي آيد كه هزينه ی 
بهره برداري را افزايش مي دهد و سبب كاهش بازده مكانيسم تخليه 
شدن مخزن مي شــود. اين پديده، عاملي اســت كه سبب محدود 
كردن دبي توليد نفت از چاه مي شــود. بررســی پديده ی مخروطي 
شدن در مطالعات جامع مخزن و مدل سازي کل مخزن مورد توجه 

و بررسي قرار مي گيرد.]2[ 
حركت مخروطي شدن در ابتدا نتيجه ی جابجا شدن سياالت مخزن 
به علت گراديان فشــار در جهت کمترين مقاومت در برابر حركت 
اســت كه بر اساس تمایل ســياالت به باقي ماندن در تعادل وزني، 

خنثي مي شود. در شرايط اوليه، سياالت مخزن در حالت تعادل قرار 
دارنــد.]3[ توليد از چاه باعث ايجاد يك گراديان فشــار در اطراف 
چاه مي شود كه در صورت غلبه ی آن بر تعادل وزني سياالت سطح 
تماس آب و نفت يا گاز و نفت به صورت مخروطي و در جهت بازه ی 

توليدي چاه تغيير شکل مي دهند.]4[ 
مخروطي شــدن بر توليد نهایي، افزايش هزينه هاي عملياتي و بروز 
مشــکالت زيســت محيطي تاثير فراواني دارد. هنگامي که نيروي 
ويســکوز در جهت عمودي بر نيروي ثقلي غلبه مي کند، ســطوح 
تماس جابجا شده و سبب بروز مخروط شدگي مي شود. معموال اين 
پديــده هنگامي رخ مي دهد که دبي توليــد بااليي به چاه تحميل 

مي شود.]5 و6[ 
اين پديــده به طور معمــول در چاه های تولیدی کــه به چاه هاي 
توليدي مخزني که داراي آبران فعال يـــا كالهك گازي باشد، دبي 
بااليــي تحميل می کند. از اين رو، اين پديده به عاملي براي محدود 
كردن دبي توليد نفت از چاه تبديل مي شود. در ميادين نفتي سعي 
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 1  پدیده ی مخروط شــدگي آب و گاز]5[

بر اين است كه دبي هاي توليد در محدوده اي كنترل شوند كه مانع 
از ورود آب يا گاز به چاه توليدي شــود.]۷[ اگر بتوان از اين پديده 
جلوگيري كرد، مي توان به دبي بيشتر توليد دست یافت. در مخازن 
شــكاف دار به دليل توزيع غيريكنواخت شكاف ها، نحوه ی توسعه ی 
مخروط به سمت بازه ی توليدي چاه غير منظم است و تخمين دبي 
بحراني و زمان ميان شكني مخروط نياز به مدل كردن مخزن همراه 
با آگاهی از نحوه ی توزيع شكاف ها در اطراف چاه توليدي و بررسي 

اشباع در شكاف و ماتريكس دارد. 
زمان ميان شــکني آب در سيستم هاي شــكاف دار، كوتاه تر و دبي 
بحراني در آنها كمتر است. از سوي ديگر، در قسمت هايی با تراوايي 
باال، صعود و پيشــروي ســيال در آن منطقه باالتر بوده و احتمال 

مخروطي شدن از آن ناحيه باال مي رود.]6[
يکــي از پارامترهاي مهــم در حفاري افقی چاه هــا، افزايش ميزان 
بازيافت هيدروکربن از مخازني اســت کــه داراي کالهک گازي و 
تحت رانش آب مي باشد. از مزاياي چاه هاي افقي نسبت به چاه هاي 
عمودي مي توان به ظرفيت باالي توليد از چاه هاي افقي در اختالف 
فشــار مشابه و نيز زمان گسست طوالني تر در دبي توليدي مشابه با 

چاه هاي عمودي اشاره کرد.]8[ 
ســال هاي اخير برنامه هاي کاربردي تکنولــوژي حفر چاه افقي در 
مخازن هيدروکربني در حال توســعه به طور گســترده اي استفاده 
شــده است. يکي از اهداف اصلي اســتفاده از اين تکنولوژي، بهبود 

برداشــت هيدروکربن در مخازن تحت رانش آب و يا کالهک گازي 
اســت. مزاياي اســتفاده ی يک چاه افقي نســبت به چاه عمودي 
متــداول، ظرفيت باالتر توليد نفت در افت فشــار يکســان و زمان 

گسست طوالني تر آن در ميزان نرخ توليد داده شده است. 
پديده ی مخروطي شدن عالوه بر کاهش بازدهي مخزن باعث تشکيل 
رسوب در لوله ها، ايجاد خوردگي در آنها، مشکالت زيست محيطي و 
تحميل هزينه ی مربوط به تاسيسات سطحي جداسازي و تصفيه ی 
آب و گاز توليدي به همراه نفت مي شود. فاکتورهاي اساسي کنترل 
جهت حداکثر کردن برداشت نهايي نفت ميادين، به تاخير انداختن 

برخورد و توليد آب و گاز است.]9[ 
مخروطي شدن مي تواند اثرات منفي در توليد نفت در مخازن نفتي 
و توليــد گاز در مخازن گازي بر جاي گــذارد. در مخازن نفتي که 
ضخامت اليه ی نفتي کم و ســفره ی آبي نيز وجود داشــته باشــد، 
نرخ باالی تولید مي تواند ســبب مخروط شدن آب به سمت باال و يا 
مخروط شدن گاز به ســمت پايين به داخل مشبک هاي چاه شود. 
هنگامي که آب و گاز توليد شــود، نرخ توليد نفت کاهش مي يابد و 

هزينه ی جداسازي آب و يا گاز افزايش خواهد يافت. 
جهت کاهش پديده ی مخروطي شدن آب در مخازن نفت، در صنعت 
معمول اســت که چاه هاي عمودي به مراتب باالتر از ســطح تماس 
آب ـ  نفتOWC( 2 ( مشــبک کاري شده و چاه ها در نرخ کمتر از نرخ 
بحراني توليد شوند. به طور مشابه در مخازن نفت ـ  گاز، چاه ها اغلب 
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در ســتون نفتي دور از سطح تماس گاز ـ نفت مشبک کاري شده اند. 
همچنين موفقيت در کاهش پديده ی مخروطي شدن توسط پليمر 
و ژل نيز انجام شده است. اخيرا رويکرد جديدي از کاربرد تکنولوژي 
DWS 3 کــه در آن آب به طور مجــزا از نفت با تکميل دوگانه توليد 
 OWC مي شــود، مطرح شده است. ممکن اســت توليد آب در زير
مخروطي شــدن آب به سمت باال را کاهش دهد به طوري که نرخ 

توليد نفت افزايش يابد.]1۰و11[

2- اهمیت و ضرورت تحقیق 
در چاه هاي افقي نيز پديده ی مخروطي شــدن آب رخ مي دهد. به 
علــت اين که حجم مخروط زير چاه افقي بســيار بزرگ تر از حجم 
مخروط زير چاه عمودي اســت، لذا حجــم آب و يا گازي که بايد 
جانشــين نفت توليد شود بســيار بيشتر است و حرکت رو به باال يا 
رو به پايين آن کم تر خواهد بود و زمان وارد شــدن آب و يا گاز در 

توليد طوالني تر خواهد بود. 
بنابراين بعد از زمان گسست شدن، حجم عظيمي از سيال توليدي 
به آب اختصاص داده مي شود و ضريب بازدهي توليد نفت به شدت 
کاهش مي يابد. همچنين افت فشــار ناشــي از اصطکاک در طول 
دهانه ی چاه افقي و تغيير مسير سيال باعث به وجود آمدن گراديان 

فشار در طول سازند در چاه هاي افقي مي شود. 
بنابراين ارتفاع آب در اطراف چاه با هر دبي توليد نفت هرگز متقارن 
نيســت. بنابراين در چاه هاي افقي ارتفاع آب در جريان پايين دست 
باالتر از جريان هاي باالدســت اســت. هنگامي که دبي توليد نفت 
افزايــش پيدا مي کند، آب در جريان هاي پايين دســت نســبت به 
جريان هاي باالدست ســريع تر به پديده ی ميان گذر شدن مي رسد. 
بنابراين با توجه به مطالب باال بررســي دقيق سطوح تماس سياالت 
و انتخــاب محل بهينه ی چاه افقي قبــل از عمليات حفاري الزامي 

است.]8[ 
در همين راســتا، پژوهشــگران حفر چاه هاي افقي را با استفاده از 
راه کارهاي دقيق و برنامه ريزي شــده به عنــوان راه حلي در مقابل 
پديده ی مخروطي شــدن در مخازني کــه داراي اليه ی زيرين آب 
هستند، توصيه مي کنند. شــناخت و پيش بيني رفتار مخازن نفتي 

در ارتباط با اين پديده حائزاهميت است. 
همچنين برخی از پژوهشگران ديگر نشان داده اند که حفر چاه هاي افقي 
در حل پديده ی مخروطي شدن در چنين مخازني مفيد نبوده تا جايي که 
شايستگي اين تکنولوژي در برابر اين پديده زير سوال رفته است.]3و5[ 

3- مفاهیم و مباني نظري تحقیق
ميزان و سرعت مخروطي شدن تابع دبي سيال توليدي، نفوذپذيری 
سنگ مخزن در جهت عمودي )در مقايسه با جهت افقي( و فاصله ی 
ســطوح تماس سياالت از شبکه هاي توليدي است. در همين راستا، 
براي بســط مباحث مخروطي شدن، نياز اســت ابتدا به توضيح و 

مفاهيم اين پديده بپردازيم که عبارتند از:]2و6[
1- مخروط با ثبات4

2- مخروط بي ثبات5
3- دبي توليدي بحراني6 

چنانچــه يک چــاه نفتي در دبي ثابت توليد کند و گراديان فشــار 
نيز ثابت باشــد، شــرايط جريان پايدار حاکم خواهد شد. در چنين 
شرايطي اگر نيروهاي ديناميک )ويسکوز( در چاه کم تر از نيروهاي 
گرانشي باشند، مخروط ايجاد شده آب يا گاز به چاه نخواهد رسيد 
و پيشــرفت نخواهد کرد و در يک حالت ثابــت باقي خواهد ماند. 
در ايــن حالت اين مخروط را مخــروط باثبات مي نامند. عکس اين 
حالت، چنانچه فشار سيستم در شرايط شبه پايدار قرار داشته باشد، 
يک مخروط بي ثبات ايجاد خواهد شد. اين مخروط آنقدر پيشرفت 

خواهد کرد تا اين که شرايط پايدار حاکم شود.]8[ 
اگر مقدار افت فشــار جريــان در چاه آنقدر زياد باشــد که بتواند 
بر نيروهاي گرانشــي غلبه کند، مخروط بي ثبات پيشــرفت کرده 
و در نهايــت به درون چاه راه خواهد يافــت. نکته ی قابل ذکر اين 
است که در شرايط واقعي، سيســتم مخروط باثبات نوعي مخروط 
شبه ـ باثبات۷ اســت، زيرا مکانيزم تخليه8 و توزيع فشار در سيستم 
مرتبا در حال تغيير مي باشد. به عنوان مثال، در هنگام تخليه ی يک 
مخزن، سطح تماس آب ـ نفت به سمت باال و به طرف فواصل عمقي 
توليدي پيشــرفت مي کند و شانس ايجاد مخروط شدگي آب بيشتر 
مي شود. دبي بحراني دبي است که بيشتر از آن، گراديان فشاري که 
موجب ايجاد مخروطي شــدن آب يا گاز مي شود، به وجود مي آيد. 
به عبارتي ديگر، دبي بحراني به عنوان حداکثر دبي که به وسيله ی 
آن مي تــوان بدون توليد آب يا گاز اضافــي به توليد نفت ادامه داد 

تعريف مي شود.]1و4[
در شــرايط بحراني، مخروط ايجاد شده از نوع مخروط باثبات است 
ولــي در موقعيتي قرار دارد که احتمال وارد شــدن آن به چاه زياد 
مي باشــد. مهندس مخزن به منظور دســتيابي به حالت توليد نفت 
بدون آب يا گاز اضافي، بايســتي دو نکتــه ی کاربردي و فني را در 

نظر داشته باشد: 
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1-دبــي توليدي کــه بتوان بدون توليد آب يــا گاز اضافي در نفت 
محاسبه کرد، با حداکثر مقدار خود پيش بيني شود. 

2-محاســبات و طراحي دقيق و حداقل خطــاي فاصله هاي عمقي 
اســتاندارد و مناسب در اجراي عمليات تکميل چاه جهت دستيابي 
به بيشــينه ی دبي توليدي بدون توليد آب يــا گاز اضافي در نفت 

تعیین شود. 
مخروطي شدن آب را مي توان با حفر جزئي9 چاه در مخزن و انتخاب 
فواصــل عمقــي داراي نفوذپذيري افقي باال به عنوان شــبکه هاي 

توليدي محدود کرد.]3و5[ 
بــا اين که نفوذپذيري عمودي را نمي توان کاهش داد ولي نســبت 
نفوذپذيــري افقــي به عمــودي را مي تــوان با روش هايــي مانند 
اســيدکاري1۰ افزايش داد. جهت جلوگيري از گســترش مخروطي 
شدن آب يا گاز، گاهي اوقات الزم است که چاه توليدي11 بسته شود 
تا اين که از پيشــروي بيشتر سطوح تماس سياالت جلوگيري شود 
که در اين صورت موجب ثبات بيشــتر اين سطوح تماس مي شود. 
البته اين روش ممکن اســت که به صورت مقطعي جواب گو باشــد 

ولي غالبا رضايت بخش نيست. 
بــه همين منظور براي حل مشــکل پديده ی مخروطي شــدن، از 
يک سري محاسبات استفاده شده است که در اين مقاله با بهره گيري 
از معادالت برخي از دانشمندان صاحب نظر در زمينه اين پديده ما را 
به تکميل شــدن اهداف که پيش بيني رفتار مخروطي آب و گاز در 

چاه هاي افقي است، سوق مي دهد.]11[

1-3- بررسي تئوري پدیده ی مخروطي شدن در مخازن
پديده ی مخروطي شدن به علت حرکت سياالت در جهتي که حداقل 
مقاومت وجود دارد، ايجاد مي شود. مخروطي شدن در مخازن نفتي 
براي دو ســيال آب و گاز به وجود مي آيد. چنانچه شــرايط اوليه ی 
طبيعي مخزن در نظر گرفته شــود، معموال در اثر اختالف دانسيته 
بين ســياالت، آب پايين تر از نفت و گاز باالتر از نفت قرار مي گيرد. 
چنانچه فرض شود يک چاه توليدي نفت به صورت جزئي در مخزن 
حفر شده باشد، فواصل عمقي توليدي بين دو سطح تماس سياالت 

)سطح تماس آب ـ نفت و گاز ـ نفت( قرار خواهد داشت. 
توليــد از چاه، موجب ايجاد گراديان هاي فشــار و به تبع آن باعث 
پايين تر رفتن ســطح تماس گاز ـ نفت و باالتر رفتن ســطح تماس 
آب ـ نفت مي شــود.]12[ در حالت متوازن و طبيعي با وجود ايجاد 
اين گراديان هاي فشــار، گاز به دليل دارا بودن دانســيته ی کم تر از 

نفت و آب به دليل دارا بودن دانســيته ی بيشــتر از نفت در باال و 
پايين نفت باقي خواهند ماند. اما در شــرايطي که نوعي عدم توازن 
ايجاد مي شــود، اين پايين  رفتگــي گاز و باال آمدگي آب به صورت 
مخروطي شکل اتفاق مي افتند. معموال در توزيع جرياني سياالت در 

اطراف چاه سه نوع نيرو دخالت دارند:]11و12[
1- نيروهاي مویينگي

2- نيروهاي گرانشي )ثقلي يا وزني(
3- نيروهاي ويسکوز

به طور معمول، اثر نيروهاي مویينگي بر روي حرکت مخروط، بسيار 
ناچيز است و قابل صرف نظر کردن مي باشد، اما بدون در نظر گرفتن 
آن، توليد آب و نســبت آب ـ نفت زودتــر از زمان پيش بيني ممکن 
است شروع شــود. جهت نيروهاي گرانشي به صورت عمودي است 
و در اثر اختالف دانسيته بين ســياالت به وجود مي آيند. نيروهاي 

ويسکوز توسط معادله ی دارسي توصيف مي شوند. 
ايــن نيروها نيز در اثر گراديان فشــار ايجاد شــده و در حقيقت 
يک نيروي ديناميکي بوده که مربوط به حرکت ســياالت هستند. 
تحرک پذيري آب بيشتر از نفت است و به همين دليل مي تواند به 
ســمت بازه ی توليدي حرکت کند. بنابراين در يک زمان مشخص، 
در هــر نقطه از فواصل توليــد يا فراتر از آنهــا، نوعي توازن بين 
نيروهاي گرانشي و ويسکوز برقرار است و تا زماني که اين دو نيرو 
در حالت توازن باشند، سطح تماس سياالت تغيير شکل نمي دهد. 
هنگامي که نيروهاي ويسکوز )ديناميک( بر نيروهاي گرانشي غلبه 
کنند، يک شکل مخروطي در سطح تماس سياالت به وجود مي آيد 
که در اين صورت پديده ی مخروطي شــدن در چــاه اتفاق افتاده 

است.]13[ 
تشريح تئوري فيزيکي اين پديده مربوط به افت فشار ايجاد شده در 
اثر توليد است که تاثير آن از تمرکز يافتن خطوط جريان به سمت 
چاه و افزايش ســريع گراديان فشار در اطراف آن مشخص مي شود. 
گراديان فشــار ايجاد شده سبب باال آمدن سطح آب يا پايين آمدن 
سطح گاز مي شود. هر چه توليد با دبي بيشتري انجام شود، گراديان 
فشار ايجاد شــده بيشتر شــده و احتمال مخروطي شدن افزايش 
مي يابد. در سيستم هايي که حرکت مخروطي آب وجود دارد نيروي 
ويســکوز ناشي از تحرک پذيري رو به باال بوده و در ناحيه ی اطراف 

چاه بر تعادل وزني آب و نفت غالب مي شود. 
هر چه در جهت شــعاعي از چاه دور شــويم افت فشار، کم تر شده 
و در نتيجه تعادل بين نيروهاي ويســکوزيته و گرانشي آب و نفت 
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در ســطح پايين تري به وجود خواهد آمد. مشابه همين سيستم در 
حرکت مخروطي گاز وجود دارد. افت فشار در دهانه ی چاه در اکثر 
آناليزهاي تئوري در نظر گرفته نمي شــود و اين مسئله اي مهم در 
زمينه ی کاربردي است. افت فشار باعث ايجاد گراديان هيدروليکي 
در ارتفاع آب در چاه مي شــود. با داللت بر اين موضوع قله اي شدن 
در پايين دست بيشتر از باالدست اتفاق مي افتد. از اين رو ابتدا ايجاد 
مخروط آب در پايين دست و ســپس با توليد نفت بيشتر توسعه ی 

گسست آب به سمت باالدست خواهد بود.]12[

4- روابــط و معادالت حاکم بــر مخروط شــدگي آب در چاه هاي 
عمودي و افقي

1-4- نرخ دبي بحراني در چاه افقي
نــرخ بحراني به عنــوان حداکثر نرخ جريان نفتــي که مي تواند در 
چاه جهت جلوگيري از شروع مخروط ايجاد گردد، تعريف مي شود. 
جوشــي12]13[ با معرفي يک ســري پارامترها، روابط زير را براي 
تعيين نرخ بحرانــي جريان نفت در چاه هاي افقي پيشــنهاد کرد. 
محاســبه ی دبي بحراني نفت براي يک چاه افقي )مخروطي شدن 

آب( طبق رابطه ی1 مي باشد:]13[
رابطه ی )1(: 

جايي که طبق روابط2، 3 و 4 داريم:]13[
رابطه ی )2(: 

                                              

رابطه ی )3(:                                              

رابطه ی )4(:                            

2-4- نرخ دبي بحراني در چاه عمودي 
مير13 و گاردنــر14]14[ روابط 5 و 6 را براي محاســبه ی نرخ دبي 

بحراني در چاه عمودي ارائه کردند:
رابطه ی )5(:

                

رابطه ی )6(:                                                    

3-4- روابط حاکم بر زمان گسست در چاه افقي 
اغلب محاسبات نرخ بحراني، نرخ هاي پايين را نشان مي دهند که به 
داليل اقتصادي نمي تواند روي چاه هاي توليدي تحميل شود. بنابراين 
اگــر چاه باالي نرخ بحراني توليد کنــد مخروط پس از يک دوره ی 
زماني خواهد شکســت که اين زمان، زمان گسست ناميده مي شود. 
تاکنون روش هاي زيادي براي تخمين زمان گسست مخروطي شدن 
آب يا گاز ارائه شده است. پاپاتزاکس و همکارانش]3[ در سال 1989 
رابطه اي را پيشــنهاد دادند که بر اســاس راه حل نيمه تحليلي براي 
توسعه ی زمان مخروطي شدن آب و مخروط هاي هم زمان آب و گاز 
در يک مخزن نامحدود با قرارگيري يک چاه افقي در ســتون نفتي 

است:]3[
رابطه ی )۷(:                                

براي مخروطي شدن آب، رابطه ی8 به صورت بي بعد برقرار است:]3[
رابطه ی )8(:                         

5- آنالیز پارامترهاي مهم در مخروط شدگي آب در چاه هاي عمودي 
و افقي

شــکل2 تاثير فاصله ی مشبک شــدگي بر نرخ بحراني نفت را نشان 
داده اســت. طبق اين شکل، با کاهش فاصله ی مشبک شدگي، نرخ 
بحراني نفت افزايش مي يابد. دو روش براي کاهش مخروط شــدگي 
وجود دارد. روش اول ايجاد ســوراخ جزئي، روش دوم بر اساس دبي 
کمتر از نرخ بحراني توليد بوده که مخروط شدگي تثبيت شده و به 

مشبک نخواهد رسید. 
شــکل3 نشــان مي دهد که بــا کاهــش چگالي نفــت، تمايل به 
مخروط شــدگي کاهش يافته و با افزايش چگالي نفت، دبي بحراني 
نفــت کاهش مي يابــد. اختالف چگالي بين نفت خام و ســيال هاي 

همراه نقش مهمي در تعيين دبي ايفا مي کند.
شکل4 تاثير چگالي گاز بر دبي بحراني نفت را نشان داده است. دبي 
بحرانــي نفت با افزايش چگالي گاز کاهش مي يابد. بر اســاس آناليز 
حساســيت از چندين چاه و تاثير پارامترهاي ســيال بر دبي بحراني 
نفت، مشــاهده شد که فاصله ی مشبک شدگي نقش بسيار حياتي بر 
تاثير دبي بحراني توليد ايفا مي کند. ضخامت ستون نفتي، چگالي نفت، 
چگالي آب و چگالي گاز، فاکتورهايي هستند که توسط مهندسي نفت 

نمي توان آنها را کنترل کرد يا تخمين زد.
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 2  نمودار نرخ بحراني نفت در مقابل فاصله ی مشــبک کاري]14[

 3  نمودار نــرخ بحراني نفت در مقابل چگالي نفت]14[
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 4  نمودار نــرخ بحراني نفت در مقابل چگالي گاز]14[

 5  نمــودار نرخ بحراني نفت در مقابل چگالي آب ]14[
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رابطه ی )9(:                           

نتیجه گیري
1- براي جلوگيري از پديده ی مخروطي شدن و توليد آب قبل از هر 
عمل پيش گيرانه بايد به تشخيص مشکل و محل ورود آب پرداخت. 
پس از تشــخيص کامل مي توان نســبت به تعريف استراتژي هاي 
مختلف و انتخاب گزينه ی صحيح تر جهت کنترل مشکل اقدام کرد.

2- از ميان روش هاي جلوگيري از مخروطي شدن و توليد آب، حفر 
چاه با زاويه ی زياد، بيشترين کاربرد را دارد و ميزان کم ترين مقدار 

توليد آب را خواهيم داشت.
3- اگرچــه چاه هاي افقــي، مي تواند پديده ی مخروطي شــدن را 
کاهش دهد اما نمي تواند آن را به طور کامل از بين ببرد. مخروطي 
شدن پديده ی پيچيده اي است که به تعداد زيادي از متغيرها وابسته 
اســت. تجزيه وتحليل دقيق و حساسيت بيشتر از قبيل وارد کردن 
برخي از عوامل ديگر مانند ويســکوزيته، نســبت پويايي، اختالف 
دانســيته، شــعاع چاه و غيره مي تواند روابط و در نتيجه مخروطي 
شــدن را بهبود بخشــد. از اين رو براي کاهش يا به حداقل رساندن 
پديده ی مخروطي شدن بايد شناخت کافي از خواص سيال و مخزن 

و تاثير آن بر روي رفتار مخزن داشته باشيم.
4- مي تــوان با افزودن ژل و پليمر به ســفره ی آبده که با افزايش 
ويســکوزيته ی آب همراه اســت، زمان توليد آب را افزايش داد که 
در اين صورت آب ديرتر به دهانه ی چاه مي رسد و منجر به سرعت 

توليد کم آب مي شود. 
5- مي توان با طراحي درست فاصله بين سطح تماس و چاه عمودي، 
چاه را در مکان بهينه قرار داد تا سرعت حرکت مخروط کاهش يابد. 
البته زماني که نتوان اين فاصله را در مکان بهينه درست کرد، منجر 

به توليد آب با سرعت باال خواهد شد.
6- افزايش تخلخل در به تاخير انداختن شــروع مخروطي شــدن 
نقش اســاس دارد. از اين رو با عمليات اسيدکاري و يا تقسيم فشار 

ســازند، مي توان تخلخل و تراوايي را افزايش داد. تراوايي عمودي را 
نمي توان کاهش داد اما با اين عمل مي توان نسبت تراوايي افقي به 
تراوايي عمودي را افزايش داد و در نتيجه زمان گسســت را طوالني 

کرد.
7- طول مشبک ها در چاه هاي عمودي نقش بسيار مهمي در رفتار 
مخروطي شدن دارند. بنابراين با ايجاد شبکه هاي طوالني تر مي توان 

ميزان WOR را بعد از زمان گسست کاهش داد. 
فهرست عالئم و اختصارات

در روابط 1 تا 9 پارامترهايي ذکر شده اند که هر يک نماد يک متغير 
در روابط مذکور هستند. در اينجا به معرفي آنها پرداخته شده است: 

Q oc: نرخ بحراني نفت و واحد آن  است.

ρ w: واحد دانسيته ی آب.
ρ o: واحد  دانسيته ی نفت.

k h: نفوذپذيري افقي و واحد آن md است.
h: ضخامت سازند و واحد آن فوت است.

D b: مسافت عمقي بين چاه افقي و تماس آب ـ نفت و واحد آن فوت 
است.

r eh: شعاع ريزش چاه افقي و واحد آن فوت است.

L: طول چاه افقي و واحد آن فوت است.
r : شعاع موثر چاه و واحد آن فوت است.  w

A: مساحت مخزن.
ρ g: واحد  دانسيته ی آب.

D t: مسافت عمقي بين چاه افقي و تماس گازـ نفت و واحد آن فوت 
است.

t BT: زمان گسست آب و واحد آن روز است.

μ O: ويسکوزيته ی نفت و واحد آن سانتي پواز است.
Ø: تخلخل و واحد آن DL است.

.DL دبي بي بعد :Q D
.DL زمان گسست بي بعد :t DBT

β ۰: ضريب حجمي نفت و واحد آن  است.
k v: نفوذپذيري عمودي و واحد آن md است. 

پانویس هاپانویس ها
1. Water & Gas Coning
2. Oil Water Contact
3. Down Hole Water Sink

4. Stable Cone
5. Uns table Cone
6. Critical Production Rate

7. Pseudo Stable
8. Drainage Mechanism
9. Partial Drilling

10. Acidizing
11. Producing Well
12. Joshi

13. Meyer
14. Gardner
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