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بررسي تغييرات شاخص بهره دهي و راهكارهاي بهينه سازي توليد 
در يكي از ميادين جنوب غرب ايران

مقدمه
  مخزن مورد مطالعه، يكي از بزرگ ترين مخازن كربناته  ايران است. 
طــول و عرض طاقديس اين ميدان به ترتيــب حدود 70 كيلومتر و 6 تا 15 
كيلومتر است. به دليل افت فشــار زياد ناشي از توليد در مخزن مذكور، 
نياز به كنترل دقيق شــرايط توليــد و برنامه ريزي منظم جهت تداوم توليد، 

اجتناب ناپذير است.   
  مي توان با بررســي ضرايب بهره دهي چاه ها از ابتداي توليد، عملكرد 
مخزن را پيش بيني نمود و در حفاري توســعه اي با توجه به هزينه هاي زياد 
آن ، موقعيت هاي مناسب جهت حفاري بهينه را تشخيص داد. در چاه هايي 
كــه براي آن ها آزمايش بهره دهي انجام نشــده، بايــد ضريب بهره دهي با 
تقريب مناســبي تهيه شــود تا بتوان نحوه ي تكميل اين چاه ها را براســاس 

شرايط كنوني و وضعيت آتي ميدان بازنگري و بهينه نمود.

1 - بررسي  شاخص هاي بهره دهي
  اطالعات ورودي نرم افزار، مختصات جغرافيايي چاه ها و مقادير ضرايب 
بهره دهي در بازه  هاي زماني مختلف مي باشــند كه به  كمك آن ها نقشه هاي 

توزيع شاخص بهره دهي با "روش كوكريجينگ " ترسيم خواهند شد[1]. 
  به اين ترتيب براي تمام نقاط مخزن، تخمين خوبي از شاخص بهره دهي 
در زمان هاي مختلف خواهيم  داشت. در مراحل بعدي جهت مدل نمودن چاه ها 
و آناليز گره اي (در صورت نداشتن شاخص بهره دهي) از اين نقشه ها استفاده 
مي گردد. متعاقباً روند اُفت شاخص بهره دهي در طي چند سال اخير مطالعه شده و با 
تعييــن شــيب كاهــش شــاخص بهره دهــي در چاه هايــي كــه چنديــن 

شــاخص  كاهــش  توزيــع  نقشــه ي  مي تــوان  داشــته اند،  اندازه گيــري 
بهره دهــي را تهيــه نمود[2]. با تجميع نقشــه ي شــاخص بهره دهــي كنوني 
بــا نقشــه ي روند كاهــش شــاخص بهره دهي مي تــوان نقشــه هاي تخميني 
قابــل قبولــي بــراي ايــن ضرايــب در ســال هاي آينــده به دســت آورد. 
الزم به ذكراست كه ميدان "الف" شامل يك مخزن شكاف دار بوده و نقشه هاي 

شاخص بهره دهي، بيانگر رفتار مخزن (نه اليه هاي بخصوص) مي باشد.
 Inflow performance معــادالت كاربــردي در ارتباط با مبحــث  

curves به اين شرح مي باشد:
• حالت اول: ضريب بهره دهي ثابت

  به طور كلي شاخص بهره دهي به صورت زير تعريف مي شود:

  رابطه ي (2) در مواردي كه فشــار پايدار شود، مانند  (فشار متوسط)، 
مي تواند به كار گرفته  شود.

• حالت دوم: ضريب بهره دهي متغير

 ضريب n در معادله ي فِتكوويچ در چاه هايي كه سيال توليدي دوفازي 
باشد، به طريق خطي قابل بررسي نيست.[3] 

شاخص بهره دهي، توليد بهينه، سامانه ي توليد، مدل سازي چاه.

  تعيين شاخص هاي بهره دهي بر اساس داده هاي آزمايِش ساخت فشار و دبي هاي توليدي مختلف، امكان پذير بوده و جزو ابتدايي ترين اطالعات الزم جهت مدل سازي 
چاه ها به شمار مي رود. با استفاده از منابع اطالعاتي در   دسترس، اين ضرايب مورد بررسي قرارگرفته و به  كمك روش هاي زمين آماري اين شاخص ها در ميدان"الف" توزيع 
مي گردد. سپس از نقشه ي پراكندگِي شاخص هاي بهره دهي جهت شبيه سازي 18حلقه چاه در ميدان مذكور استفاده مي گردد. تغيير شرايط ديناميكي و توليدي چاه هاي نفت 
در طول زمان بهره برداري، باعث تغيير راندمان توليد چاه مي شود. لذا جهت پيش بيني رفتار چاه الزم است كه رفتار ديناميكي چاه مدل سازي گردد. الزم به ذكراست كه تهيه ي 

يك تخميِن نسبتاً دقيق از شاخص هاي بهره دهي چاه ها، به استراتژي توليد از بخش هاي مختلف كمك مي نمايد.
در اين مقاله توزيع ضرايب بهره دهي از ابتداي زمان توليد ميدان مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي بهينه  جهت استمرار توليد با توجه به شروع نيمه ي دوم عمر توليد 

ميدان، پيشنهاد گرديده است.

احسان رحيمي لركي  گروه مهندسي نفت، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه 
شهتا شهيدي  شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 

مصطفي شجري  شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
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2- نحوه ي تـــوزيع شاخــص هاي بهره دهي جهت استفاده در مدل سازي چاه ها
  شــاخص هاي بهره دهي در دهه هاي متوالي   (از ســال 1340 تا 1389) در 
ميدان "الف" بررســي گرديد و مشخص شــد كه روند اُفت اين شاخص ها در 
تمام گســتره ي مخزن يكنواخت نيســت. لذا نقشــه ي شــيِب كاهش ساالنه ي  
ضرايــب با روش هاي زمين آماري تهيه و با كســر ضرايب آن از نقشــه توزيع 
شــاخص بهره دهي كنوني، نقشــه هايي جهــت تخمين ضرايــب بهره دهي در 
ســال هاي آتي فراهم گرديد، تا به كمك اين مقادير، طراحي رشته ي تكميلي 

چاه ها بهينه گردد.

2-1 نتايج توزيع ضريب بهره دهي
  طي بررسي هاي انجام شده، چاه هايي كه ضريب بهره دهي آن ها افزايش 
يافته است، مشكل ورود گاز به حفره ي چاه يا توليد آب اضافي داشته اند كه در 

حال حاضر مشكالت فوق برطرف شده اند.
  با بررســي چاه هايي كه چند ضريب بهره دهي معتبر در زمان هاي مختلف 
از آن ها به دســت آمده، مي توان شيب اُفت شاخص را براي هر چاه و هر بخش 
محاســبه نمــود. در اين جا، بهترين حالــت براي نمايش نحــوه ي افت ضريب 

بهره دهي، تصوير سه بعدي در خطوط همترازي 2400 متر است(شكل2) [4].
 به  كمك نقشه ي مذكور مي توان ضرايب بهره دهي را براي سال هاي آتي 
پيش بيني نمود. به عنوان مثال، در شــكل 3 ضرايب بهره دهي چاه ها براي ســال 

1395 پيش بيني شده است.

3-  مدل سازي چاه ها 
  در مدل سازي چاه هاي نفت و گاز، عموماً از روش آناليز گره اي استفاده 

مي شود كه در اين روش اجزا با هم سامانه ي توليد را تشكيل مي دهند. 
  جريــان ســيال توليــدي از مخــزن شــروع شــده و پــس از افــت 
فشــار اطــراف حفــره ي چاه وارد آن مي شــود. ســپس بــا عبور از مســير 
افــت  بيشــترين  داراي  معمــول  به طــور  كــه  چــاه  ســتون  جريانــي 
فشــار در ســامانه ي توليــد اســت، بــه ســطح زميــن مي رســد و پــس 
از عبــور از كاهنــده ي جريــان، وارد خطــوط لولــه جريانــي مي شــود. 
در قســمت هاي مختلــِف مســير ســيال، بســته بــه شــرايط ســيال و نيــز 
شــرايط هندسي مسير جريان، فشار متناسب با آن اُفت مي كند. در ساده ترين 
حالت، مي توان تقســيم بندي  زير را در ارتباط با نوع ســيال توليدي و مســير 

جريان براي انجام محاسبات و تجزيه و تحليل نتايج در نظر گرفت[5].

3-1 تقسيم بندي مسير هندسي جريان
  مسير هندسي جريان شامل جريان هاي عمودي، افقي، شيب دار، درون 
لوله اي و جريان از فضاي حلقوي مي شــود كه در ارتباط با جريان سياالت 
تك فازي اســت. در اين حالت، با توجه به ارتباط مســتقيم افت فشار با دبي 
توليدي، انجام محاســبات و تجزيه و تحليل نتايج نســبتاً ساده است. اما در 
ســياالت دو يــا چند فازي و با توجه به اينكه دبــي جرياني، ارتباط خطي با 
دبــي توليدي چاه و افت فشــار كل ندارد، تجزيــه و تحليل وضعيت چاه و 

توزيــع ضرايــب بهره دهي بر اســاس اطالعات به دســت آمده از ســال 
1380 تا 1389.

    1  

توليد پايدار و ناپايدار از چاه هاي نفت و گاز.     4  

پيش بيني توزيع ضرايب بهره دهي در سال 1395.     3  

نقشه ي سه بعدي شيب كاهشي ساالنه ي ضريب بهره دهي در مخزن "الف".     2  
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محاســبات اُفت فشــار در دو ناحيه صورت مي گيرد كه عبارتند از: نواحي 
پايدار و ناپايدار (شكل 4).

  ناحيــه ي پايدار، در محدوده ي دبي هاي جرياني متوســط و زياد و در 
ارتباط با جريان ســياالت دو يا چند فــازي رخ مي دهد، به طوري كه در اين 
قســمت اُفت فشار در ستون چاه بيشتر تحت تأثير اصطكاك سيال قراردارد. 
در اين قسمت از محدوده ي جريان، پديده ي غالب همانند جريان تك فازي، 
اثر اصطكاك است و اُفت فشار با مقدار دبي جرياني چاه نسبت مستقيم دارد.

  ناحيه ي ناپايدار در محدوده ي دبي هاي جرياني كم و در ارتباط با جريان 
سياالت دو يا چند فازي شكل مي گيرد. در اين قسمت اُفت فشار در ستون چاه 
بيشــتر تحت تأثير "پديده ي لغزش " قرار دارد. با توجه به نوع سيال و اندازه ي 
رشــته ي توليدي، در صورتي كه شــرايط توليدي چاه هاي نفت و گاز در اين 
محــدوده قرار گيرد، الزم اســت كه در نحوه ي تكميل چــاه و تغيير اندازه ي 
رشته ي توليدي و كاهش قطر آن، طراحي جديدي به كار گرفته شود. با توجه 
به مؤثر بــودن پارامترهاي مختلف در طراحي، مي بايد پس از عملياتي نمودن 
طراحي صورت گرفته، اقدامات الزم براي ارزيابي نتايج آن و استفاده از نتايج 

به دست آمده در طراحي هاي بعدي، به طور جدي پيگيري شود.

3-2 مدل سازى سيال چاه
  جهت مدل ســازي چــاه در ابتدا بايد مدل ســيال چاه تهيــه و كاليبره 
گردد تا خواص و پارامترهاي به دســت آمده از معادله هاي حالت، به واقعيت 
نزديك تر شود. نمونه ي نفِت يكي از چاه هاي ميدان مذكور را به عنوان مرجع 
درنظرگرفته و مدل با اطالعــات PVT چاه مذكور، به صورت چند نقطه اي 

كاليبره مي گردد.
• تعيين بهترين معادله ي حالت حركت سيال 

  بــا بررســي هاي انجام شــده و مقايســه ي معادالت حالــت مختلف با 
اطالعات جرياني چاه هاي اين ميدان، بهترين معادله ي حالت حركت سيال 
 Hagedorn & Brown ,Duns & Ros چند فازي در ستون چاه، معادله ي
 Mukherjee & Brill تعيين گرديد. فقط در چــاه 9 معادله ي حالت map
بهترين تطابق اطالعات را داشــته و چاه 7 نيز به دليل گازي شدن با معادله ي 

Gray تطابق يافت.

3-3 اطالعات جرياني 
  بــا توجه به اينكه در حال حاضر چاه هــاي اين ميدان از لوله مغزي 
توليد نمي كنند، لذا اندازه گيري فشــار فقــط در تاج چاه و چند نقطه در 
انتهاي چاه ميّســر اســت. لذا اســتفاده از نقاط ابتدايي و انتهايي و يا تمام 
نقاط آزمايش جرياني در چاه هاي مذكور، نتايج مشابهي ارائه مي نمايند.

مقادير ضرايب بهره دهي چاه هــاي 2 و 15 به دليل عدم اندازه گيري 
صحيح، از روي نقشه ي ضرايب بهره دهي كه با استفاده از نرم افزار زمين 

آماري 3D field تهيه گرديده، به دست آمده است. 

3-4 محل انجام محاسبات گره اي ستون چاه 
  به منظــور كاهــش خطــاي محاســباتي، محــل قرارگرفتــن ابزار 

اندازه گيري فشار در چاه، نقطه محاسبه گره اي در نظر گرفته  شد. 

4 - بررسي متغيرهاي توليد به وسيله ي نرم افزار 
  در حال حاضر نرم افزارهاي مختلفي جهت مدل سازي چاه هاي نفت 
و گاز ارائه شــده اســت. به عنوان نمونه مي توان نرم افزار Well flow از 
شــركت EPS كه آخرين نسخه خريداري شــده از اين شركت مربوط 
به قبل از ســال 2009 ميالدي اســت و نيز نرم افزار Pipesim از شركت 
شــلمبرژه كه فقط امكان بروزرســاني و پشــتيباني اين نرم افزار توســط 

شركت سرويس دهنده (شلمبرژه) وجود دارد، اشاره كرد.
  جهت بررســي انطباق دبي محاســباتي بــا مقادير واقعــي، "آناليز 
گره اي"  انجام شــد و براي چاه ها در دو حالــت توليد از فضاي حلقوي 

 ،  ،  ، و توليــد از لوله مغزي، تغييرات 
،  و افزايــش طول لوله مغزي موجود با دبي ، بررســي   ،

گرديد. 

GOR 4-1 بررسي تغييرات
هر چــاه در حالت توليد از فضاي حلقوي يا لوله ي  مغزي با نســبت 
گاز بــه نفــت 400 ،500 ، 566، 700،900 ،1100 ،1300 و1500 آناليز 
گره اي گرديد و نتايج بيانگر توليد در نقطه ي ناپايدار ( نقطه ي اول محل 

آناليز گره اي توليد از داليز چاه در ميدان "الف".     5  .GOR آناليز گره اي توليد از داليز چاه در ميدان "الف" با مقادير مختلف     6  
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SCF/ به GOR در شــكل4) بود، امــا با افزايش TPR و IPR -برخورد
BBL 700، دبــي خروجي از فضاي حلقوي حــدوداً بين20 تا 40 درصد 
كاهش داشــت و بــا افزايش آن بــه SCF/BBL 900، كاهش دبي به 60 
درصد دبي كنوني  رســيد. در صورتي كه در حالت توليد از لوله مغزي، با 
افزايش GOR به دليل توليد در حالت پايدار، افزايش حداقل20 درصدي 

دبي حاصل گرديد.

4-2 بررسي تغييرات فشار بسته چاه
 IPR به دليل توليد در نقطه ي ناپايدار و با افزايش فشار مخزن (كه خط
به سمت باال ميل پيدا مي كند)، دبي چاه كاهش مي يابد. از مقايسه ي توليد 
از درون لوله مغزي، با فضاي حلقوي در فشــار كنوني تاج چاه مشــخص 
مي گردد كه اكثر چاه هايي كه دبي آن ها حداقل 1000 بشكه در روز است، 

به توليدي پايدار و يا با دبي بيشتر دست خواهند يافت و نيازي به تزريق گاز 
ندارند؛ ولي در چاه هايي كه داراي دبي هاي بيش از 1000 بشــكه در روز 
است، در صورت توليد از لوله مغزي، كاهش دبي رخ مي دهد. ضمناً انجام 
هر گونه عمليات انگيزشي كه باعث افزايش Pwf شود، اندكي دبي توليد را 
كاهش داده، ولي فشــار تاج چاه را به طور محسوسي باال خواهد برد كه از 

خصوصيات توليد در نقطه ي ناپايدار است (شكل 4).

 4-3 تغيير دبي تزريق گاز جهت فرازآوري مصنوعي
در شــرايط توليــد از داليــز، به دليــل توليــد در نقطه ي ناپايــدار و با 
افزايــش دبــي تزريقــي گاز، دبــي نفــت توليــدي كاهش مي يابــد. در 
صورتي كــه دبــي چــاه با كاهش ســطح مقطــع مســير توليــد (توليد از 
درون لولــه مغــزي) به حالــت پايــدار برســد، مي تــوان بــا افزايش دبي 

.GOR آناليز گره اي توليد از لوله مغزي چاه در ميدان " الف" با مقادير مختلف     7  

آناليز گره اي توليد از داليز چاه در ميدان "الف" با مقادير مختلف فشار بسته چاه.     8  

آناليــز گره اي توليد از لوله مغزي چاه در ميدان " الف" با مقادير مختلف 
فشار بسته چاه.

    9  

آناليز گره اي توليد از داليز چاه در ميدان " الف" با مقادير مختلف دبي گاز 
تزريقي جهت فرازآوري.

    10  
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گاز تزريقي؛ ميزان توليد را تا حدي افزايش داد. با بررسي به عمل آمده در 
چاه هــاي 5، 6، 10و 11 با اينكه از داليز توليد مي كنند، حالت توليد پايدار 

است ولي بقيه ي  چاه ها در ناحيه ي توليد پايدار نيستند.

4-4 بررسي تغيير دبي توليدي با تغيير درصد آب ورودي 
چاه هــاي توليدي كه در ناحيه ي توليد ناپايــدار قرار دارند، با افزايش 
درصد آب، دبي توليدي آن ها افزايش خواهد يافت. سپس با افزايش بيشتر 
درصد آب، ناگهان دبي توليدي آن ها متوقف خواهدشد. البته چاه هاي 5، 
11،12، 16و17 در حال حاضر با دبي بيشينه خود در حال توليد مي باشند و 

با افزايش درصد آب، توليد چاه هاي مذكور متوقف خواهدشد.

4-5 بررسي تغيير دبي توليدي با تغيير قطر لوله مغزي 
به دليل اختالف زياد در سطح مقطع فضاي حلقوي چاه با سطح مقطع 
لوله هاي جــداري، در صورت توليد از داليز، تغييــِر قطر لوله مغزي نقش 

چنداني در دبي توليدي ندارد. 

 4-6 بررسي توليد از درون لوله مغزي و ادامه ي آن تا ابتداي لوله آستري 
در صورتي كه لوله مغزي تا ابتداي آستري 7 اينچي ادامه يافته و فشار تاج 

چاه تغيير نكند، تغييرات دبي چاه هاي مورد بررسي به شرح زير خواهد بود:
  با مقايســه ي اين جدول با ســتون دوم جدول شماره ي 2 در چاه هاي 
1، 2، 4، 5، 7 و16، تنها با اين تغيير طول 8800  بشكه دبي توليدي افزايش 
خواهد يافت. البته اين افزايش دبي به شرطي حاصل مي شود كه در تعمير 
چاه جهت افزايش طول لوله مغزي، آســيب سازندي به چاه وارد نگردد و 

ضريب بهره دهي تغيير نكند.
با توجه به مدل بدســت آمده براى چاه ها، بيشــترين توليد و كمترين 

تغيير در سامانه ي توليد مطابق جدول2 به دست خواهد آمد.

نتيجه گيري
1- براساس تقســيم بندي قديمي، بخش هاي 2، 8 و 9 داراي بيشترين 
) و بخش هاي 4، 5 و 6 داراي كمترين مقدار  مقدار PI (باالتر از 

) است. PI (كمتر از 

آناليز گره اي توليــد از داليز چاه در ميدان "الف" با درصدهاي مختلف آب 
توليدي.

    12  

آناليز گره اي توليد از لوله مغزي چاه در ميدان "الف" با درصدهاي مختلف 
آب توليدي.

    13  

  14    آناليز گره اي توليد از داليز چاه در ميدان "الف" با تغيير قطر لوله هاي مغزي. 

  15    آناليز گره اي توليد از لوله مغزي چاه در ميدان "الف" با تغيير قطر لوله هاي مغزي



54

مقــــالـــــات

2- طي بررســي هاي انجام شده، چاه هايي كه ضريب بهره دهي آن ها 
افزايش يافته است، مشــكل ورود گاز به حفره ي چاه يا توليد آب اضافي 

داشته اند كه در حال حاضر مشكالت فوق برطرف شده اند.
چنــد  كــه  موردنظــر  چاه هــاي  منحنــي   بررســي  بــا   -3
ضريب بهره دهي معتبر در طي زمان از آن ها به دســت  آمده، مي توان شيب 

افت شاخص را براي هر چاه و هر ِسكتور به دست آورد. 
4- بــا اســتفاده از نقشــه ها ي توزيــع افــت ضريــب بهره دهــي 
بــراي  را  ضرايــب  ايــن  مي تــوان  بهره دهــي،  ضريــب  توزيــع  و 
ســال  در  مثــال  به عنــوان  كــرد.  پيش بينــي  آينــده  ســال  چنــد 
1395، مكان هايــي كــه بــا توجــه بــه شــاخص بهره دهي بــاال طي 
ادواِر متمــادي پتانســيل توليد خوبي داشــته اند، مشــخص شــده و در 
صورتي كه محدوديت هاي مخزني اجــازه دهد، مي توان براي افزايش 
دبي روي اين مناطق بيشــتر حســاب نمــود. اين نواحي شــامل غرب 
بخش هاى 2 و 3 و قسمتي از بخش 8 مي باشند؛ به طوري كه در پيش بيني 
شــاخص بهره دهي ســال 1395 داراي مقادير باالي   خواهند 

بود . 
5- با توجه به محل تالقي نمودارهاي IPR  و TPR در شرايط كنوني 
(شكل 4)، توليد از چاه هاي ميدان مذكور در وضعيِت بهينه نبوده و تغييرات 

در تكميل چاه جهت تداوم توليد ضروري به نظر مي رسد.

دبي توليدي چاه ها در صورت ادامه دادن لوله مغزي تا لبه ي لوله آستري 
(توليد از لوله مغزي)

    1  

دبيشماره چاهدبيشماره چاهدبيشماره چاه

1120081100151600
245009500168000
3110010250017400
41300110181200
52500120191500
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7120014700

 بهترين حالت توليد از چاه هاي مورد بررسي با در نظر گرفتن حداقل تغيير 
در سامانه ي توليد. 
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شماره  
چاه

دبي 
توليد 

كنوني از 
داليز

پيشنهاد 
نحوه ي توليد

سايز لوله مغزي 
مورد نياز

عامل
 بحراني

پايداري 
توليد

توليد
پس از 
اعمال 

تغييرات 

لوله مغزي داليز11000
1000ناپايدارموجود

لوله مغزي داليز22000
موجود

GOR2000ناپايدار

لوله مغزي داليز32000
2000پايدارموجود

لوله مغزي 41000
موجود

لوله مغزي 
1400پايدارموجود

لوله مغزي داليز51500
موجود

 Water
Cut

1500پايدار

لوله مغزي 61000
موجود

لوله مغزي 
1600پايدارموجود

لوله مغزي 71000
موجود

لوله مغزي 
موجود

GOR2000پايدار

لوله مغزي 81000
موجود

لوله مغزي 
1000پايدارموجود

لوله مغزي داليز92000
2000ناپايدارموجود

لوله مغزي 102000
موجود

لوله مغزي 
3000پايدارموجود

لوله مغزي داليز113500
موجود

 Water
Cut

3500پايدار

لوله مغزي داليز124000
موجود

 Water
Cut

4000پايدار

لوله مغزي داليز131000
1000پايدارموجود

لوله مغزي داليز142000
2000ناپايدارموجود

لوله مغزي داليز152000
2000ناپايدارموجود

لوله مغزي داليز164000
موجود

 Water
Cut

4000پايدار

لوله مغزي داليز173500
موجود

 Water
Cut

3500پايدار

لوله مغزي 181000
موجود

لوله مغزي 
1400پايدارموجود
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