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مقدمه
اگرچه فناورى هاى متعددى به منظور كنترل توليد آب ناخواســته از ميادين 
نفتى گسترش يافته اند، اما به منظور طراحى يك روش پيشگيرانه مؤثر مى بايست 
ماهيت و منشــاء توليد آب در ميدان شناخته شود. پس از شناخت مكانيزم توليد 
آب مى توان نسبت به تعريف استراتژى هاى مختلف و انتخاب بهترين گزينه براى 
كنترل آن اقدام نمود. امروزه شركت هاى نفتى هزينه هاى سنگينى را به علت توليد 
آب از مخازن متحمل مى شوند كه در بسيارى از موارد فناورى هاى نوين كنترل 
آب مى تواند منجر به كاهش قابل توجه هزينه ها شده و توليد نفت را بهبود بخشد. 
دليل اصلى عدم توانايى در كنترل دائمى توليد آب، عدم شناخت كافي مشكالت 
مختلف مربوط به آبدهى و متعاقباً به كارگيرى راه حل هاى نامناســب در رابطه با 
آن بوده است. با مطالعه مقاالت فنى متعددى كه به بررسى اين مشكل پرداخته اند 
مى توان دريافت كه اساسى ترين اشكال در تالش براى بررسى و حل اين مشكل، 
كم توجهى اين مطالعات به مسائل شناخت مخزن، زمين شناسى سازند و علل توليد 
آب مى باشــد. بنابراين ارزيابى يكپارچه اطالعات موجود از مخزن در تشخيص 

علت آبدهى در ميدان و سپس كنترل آن بسيار ضرورى مى باشد. 

1-  راه هاى شناسايى مشكالت توليد آب ناخواسته در چاه با استفاده از اطالعات 
توليد 

كليد كنترل توليد آب از چاه اســتفاده از ابزار تشــخيصى مناسب به منظور 
شــناخت مشكل آبدهى مى باشد. به منظور تشخيص و كنترل نوع خاص مشكل 

آبدهى، عيب يابى در چاه در سه مرحله انجام مى پذيرد:
- مشخص كردن چاه هاى آبده كه كنترل آبدهى در آن ها ضرورى است.

- تعيين علت توليد آب به منظور اتخاذ روش مناسب جهت كنترل آبدهى 
در چاه.

- مشــخص كردن محــل ورود آب به چاه توليدى جهــت انجام عمليات 
تعميرى در محل مناسب.

در صورت وجود تاريخچه توليد مناســب از مخزن، داده هاى ارزشــمندى 
جهت تشخيص علت آبدهى در اختيار خواهد بود. تكنيك هاى متعددى با استفاده 
از آناليز اطالعات توليدى نظير داده هاى نسبت آب به نفت2، نرخ توليد نفت و آب 
در طى زمان و نتايج اندازه گيرى نمودارهاى درون چاهى عرضه شده اند تا بتوانند 

منابع مختلف توليد آب ناخواسته را مشخص نمايند [5].
 

1-1- نمودار بازيافت3
نمودار بازيافت، نمودارى در مقياس نيمه لگاريتمى اســت كه در آن مقادير 
نسبت آب به نفت توليدى در برابر مقادير توليد انباشتي نفت4 رسم مى شوند (شكل 
1). در اين نمودار روند توليد نفت مى تواند تا حداكثر مقدار نســبت آب به نفت 
كه پس از آن توليد از چاه اقتصادي نخواهد بود برون يابى شود تا ميزان تجمعي 
نفت توليدى در صورت عدم به كارگيرى هرگونه روش كنترل آب تعيين گردد. 
اگر ميزان توليدى كه از برون يابى اين نمودار حاصل مى شود برابر يا بيش از ميزان 
توليد مورد انتظار براى چاه باشد، آن گاه نوع آبى كه در چاه توليد مى شود، آب 
مطلوب5 بوده و نياز به اعمال هيچ گونه روش كنترل توليد آب نمى باشد. اما اگر 
مقدار حاصل بسيار كمتر از ميزان بازيافت مورد انتظار باشد، چاه در وضعيت توليد 
آب ناخواسته6 است. با توجه به هزينه هاى سنگين انجام عمليات كنترل آبدهى تنها 
در صورتى كه ميزان ذخيره نفت باقى مانده قابل توجه باشــد برنامه ريزى و انجام 

توليد آب ناخواسته، نمودارهاى تشخيصى، نمودار بازيافت، آناليز منحنى كاهش، تاريخچه توليد، كاناله شدن آب

آب به عنوان ســيال موجود در تمامى انواع ســنگ مخزن يافت مى شــود. با توجه به مشــكالت بســيارى كه توليد آب به همراه خواهد داشــت، 
شــركت هاى توليــد كننده نفت همواره در تالش هســتند تــا از توليد آن جلوگيرى نماينــد. در غير اين  صورت براى فــرآورش و دفع آن مجبور به 
برنامه ريــزى و صرف هزينه هاي گزاف خواهند بود. توليد آب ناخواســته در ميادين نفت و گاز ســبب محدود شــدن عمر چاه هاى توليدى شــده و 
هزينه هاى بســيارى را نيز در پي خواهد داشــت. كليد يافتن يك راه حل مناسب جهت كنترل آبدهى چاه هاى توليدى، تشخيص ماهيت و منشاء توليد 
آب ناخواســته در ميدان مى باشــد. تاريخچه توليد مناسب از مخزن اطالعات ارزشمندى را در راستاي كمك به تشخيص علت آبدهى در اختيار قرار 
خواهد داد. از اين رو ارزيابى يكپارچه اطالعات توليدى نقش بســيار مهمى را در طراحى اســتراتژى مناسب  و مؤثر جهت كنترل توليد آب در ميدان 
ايفا خواهد نمود. اين مقاله ابتدا با اســتفاده از آناليز اطالعات توليد، راه هاى شناســايى مشكالت توليد آب ناخواسته در چاه را معرفى مى كند و سپس 

كاربرد تلفيقى اين روش ها را جهت شناسايى و كنترل آبدهى در يكى از ميادين نفتي فالت قاره ايران ارائه مى دهد.  

آناليز اطالعات توليد جهت تعيين علل و كنترل توليد آب در 
چاه هاي يكى از ميادين نفتي فالت قاره ايران
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عمليات كنترل توليد آب منطقى و ضرورى خواهد بود [1].
1-2- نمودار تاريخچه توليد7

اين نمودار كه در مقياس لگاريتمى رســم مى شود، مقادير نرخ توليد آب و 
نفت8 را در مقابل زمان نشــان مى دهد (شكل 2). چنانچه در بررسي رفتار چاه به 
كمك اين نمودار، افزايشــي در منحني ميزان توليد آب و هم زمان كاهشــي در 
ميزان توليد نفت مشاهده شود، مؤيد آن خواهد بود كه اين چاه گزينه مناسبي براي 

انجام عمليات كنترل آبدهي است. 
1-3-  آناليز منحنى كاهش9

اين نمودار كه در مقياس نيمه لگاريتمى رسم مي شود، مقادير نرخ توليد نفت 
را در مقابل مقادير تجمعى توليد نفت نمايش مي دهد (شكل 3). در صورت توليد 
طبيعى مخزن، روند كاهشى به شكل يك خط مستقيم بر روى نمودار خواهد بود. 
شــدت يافتن روند كاهشــى نمودار توليد نفت ممكن است نشان دهنده مشكلى 
غير از توليد آب مانند افت فشار شديد يا وجود يك آسيب مخزنى باشد. با رسم 
مقادير توليــد آب در برابر مقادير تجمعى توليد نفت، مى توان مشــكل افزايش 

ناگهاني توليد آب در چاه (در كنار افت توليد نفت) را تشخيص داد.
 

1-4-  نمودارهاى تشخيصى10
نمودارهاى تشــخيصى در مقياس لگاريتمى و با ترسيم مقادير نسبت آب به 

نفت در مقابل زمان جهت تشــخيص علل توليد آب به كار گرفته مى شــوند. از 
مقايسه نمودارهاي حاضر با الگوهاى رفتارى مشخص اين نمودار، براى تشخيص 
انواع مشــكالت توليد آب اســتفاده مي شــود. اين نمودارها در واقع با ارائه يك 
الگوى منحصر به فرد براى هر يك از انواع رايج توليد آب ناخواسته، چگونگى 
تشــخيص آن ها را از يكديگر امكان پذير مى ســازند. به عبارت ديگر سه شكل 

متمايز اين نمودار، بيانگر مكانيزم هاى متفاوت نفوذ آب به چاه توليدى هستند:
1- جريان باز11 آب از طريق گسل ها و شكاف ها يا كاناله شدن آب در پشت 

لوله جدارى.
2- جريان خطى12 كه مى تواند بيانگر جريان آب حاشيه اى13 يا تغيير سطح 

تماس آب و نفت باشد.
3- پديده مخروطى شدن.

  نمودار مشــتق نســبت آب به نفــت در مقابل زمان نيــز مى تواند به منظور 
تشــخيص علل آبدهى به  كار گرفته شود [4]، اما معموالً عدم قطعيت يا طبيعت 
به هم ريخته اندازه گيرى ها در ميدان، كاربرد اين روش را محدود مى ســازد [2]. 
شــكل 4 تفاوت هاى اصلى بين انواع مشــكالت مذكور را بــر روى نمودارهاى 

تشخيصى بيان مي كند.
 نمودار بااليي در شــكل 4 يك مســير جريان باز آب را نمايش مى دهد كه 
در نتيجه جريان آب از طريق يك گســل، شكاف و يا كانال پشت لوله جدارى 
رخ مي دهد. اين مشكل مى تواند در هر زمانى در طول عمر چاه رخ دهد و بيانگر 
يك افزايش بســيار شديد در ميزان نســبت آب به نفت توليدي مى باشد. نمودار 
مياني در شــكل 4 جريان آب حاشيه اى را نمايش مى دهد. اين وضعيت با توجه 
به افزايش سريع نرخ جريان آب مشخص مى شود و با يك منحنى خطى مستقيم 
دنبال مى شود. براى مخازن چند اليه اى، اين خط ممكن است يك شكل پلكانى 
داشته باشــد كه بســتگى به نفوذپذيرى متقابل اليه ها دارد. نمودار پايينى بيانگر 
پديده مخروطى شــدن در چاه مى باشــد. وضعيتي كه يك افزايش تدريجى در 
ميزان نسبت آب به نفت توليدي، شكل گيرى زود هنگام يك مخروط آبى را در 
طول عمر چاه نشان مى دهد. اين افزايش معموالً تا مقادير بين 1 تا 10 ادامه مى يابد 
و سپس شيب منحنى نسبت آب به نفت كاهش مى يابد [3]. پس از تثبيت مخروط 
آبى، منحنى نسبت آب به نفت رفتاري شبيه به منحني معرفي شده براي جريان آب 

حاشيه اي خواهد داشت.
نمودار شــكل 5 تفاوت رفتار منحنى نســبت آب به نفت بــراى پديده هاى 
مخروطى شــدن و كاناله شدن آب در يك اليه نفوذپذير را نمايش مى دهد. در 
طى زمان هاى اوليه، منحنى نسبت آب به نفت براى هر دو حالت يك خط مستقيم  نمودار بازيافت: روند افزايشى نسبت آب به نفت با افزايش توليد تجمعي 

و استفاده از آن در تشخيص مشكل توليد آب ناخواسته در چاه توليدى [2]
    1  

نمودار تاريخچه توليد: يك افزايش ناگهانى در ميزان توليد آب و هم زمان 
كاهش در ميزان توليد نفت مؤيد توليد آب ناخواسته در مخزن است [2].

نمودار آناليز منحنى كاهش: كاهش ناگهانى در نرخ توليد نفت مى تواند   2    
نشانگر مشكل توليد آب در چاه باشد [2]. 

    3  
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مى باشد كه مربوط به توليد اوليه آنهاست. در حالت مخروطى شدن آب، معموالً 
زمان انحراف - زمانى كه مخروط آبران پايين14 به پايين ترين قسمت مشبك كارى 
شده در چاه توليدى مى رسد - كوتاه مى باشد. پس از آن روند افزايشي در مقدار 
نسبت آب به نفت نسبتاً آهسته بوده و تا انتهاى اين مرحله تدريجاً به يك مقدار 
ثابت نزديك مى شود. در طى اين مرحله مخروط آبران پايين همواره به سمت باال 
حركت مى كند و به صورت شعاعى نيز گسترش مى يابد. اشباع نفت نيز به صورت 
تدريجى تا اشــباع نفت باقى مانده15 كاهش مى يابد. پس از مدتى مخروط، يك 
كانال هادى جريان آب ايجاد مي كند كه از آن نقطه به بعد مقدار نســبت آب به 

نفت به سرعت افزايش مى يابد [3].
در حالت كاناله شــدن جريان آب، زمان انحراف - زمانى كه آب از طريق 
يك اليه در يك سازند چند اليه اى جريان مى يابد و مسير كوتاه تر تا چاه را پيدا 
مي كند - عموماً طوالنى تر از زمان انحراف براى حالت مخروطى شدن مى باشد. 
با توليد آب از مسير كوتاه شده، ميزان نسبت آب به نفت به طور سريعي افزايش 
مى يابد.  شيب منحنى در اين حالت به تراوايى نسبى و شرايط اشباع اوليه بستگى 
دارد. ميزان نســبت آب به نفت در يك نرخ مشــخص ادامه مى يابد تا زمانى كه 
اولين اليه كاناله شــده تخليه شــود. افزايش بعدى در منحنى نسبت آب به نفت، 
ميان شكنى16 مسير آب در اليه بعدى را نشان مى دهد كه باعث ايجاد يك حالت 

پلكانى براى اطالعات روى نمودار مى شود [2].

2- بررسى عوامل آبدهى و كنترل آب در ميدان مورد مطالعه
به منظور بررسى مشكل توليد آب در چاه هاى توليدى ميدان مورد مطالعه، 
اطالعــات توليد مربوط بــه دو چاه توليدى A و B مــورد ارزيابى و مطالعه قرار 
گرفتند. در اولين گام به منظور مشــخص نمودن مشــكل توليــد آب در ميدان 
مي بايست در جستجوي يك افزايش توليد ناگهانى آب در چاه هاى توليدى بود. 
با رســم نمودارهاى ميزان توليد نفت و درصد توليــد آب17 در مقابل زمان (ماه) 
براى هر يك از چاه هاى توليدى، مشــاهده شــد كه براى چاه A در اواسط سال 
2004 و پس از گذشــت حدود يك ســال از آغاز توليد و براى چاه B از اوايل 
سال 2005 با گذشت حدود يك سال و نيم از ابتداى توليد ميزان آب توليدى در 
چاه ها شروع به افزايش نموده است (شكل 6). به همراه روند افزايشي توليد آب 
در چاه ها، كاهش نسبتاً شديدى در ميزان توليد نفت در هر دو چاه مشاهده شد و 
لذا  ضرورت بررســى نوع و علت توليد آب در آن ها مشخص گرديد. براى اين 
منظور تكنيك هاى مختلف آناليز داده هاى توليد - كه پيش از اين به بحث درباره 

آن ها پرداختيم - به كار گرفته شد.
 به منظور بررســى مشــكل توليد آب در دو چــاه A و B ارزيابى يكپارچه 

نمودارهاى تشــخيصى WOR كه مقادير نســبت آب به نفت و مشــتق 
آن را به صــورت تابعى از زمان در ســه مــورد از داليل خاص توليد آب 

ناخواسته نمايش مى دهد [2].

    4  
نمودار ميزان توليد نفت و درصد توليد آب در مقابل زمان در چاه هاي 

A و B ميدان مورد مطالعه
    6  

مقايسه بين دو پديده مخروطى شدن و كاناله شدن جريان آب بر روى 
[4] WOR  نمودار تشخيصى

    5  
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مقــــالـــــات

اطالعات توليد با بهره گيري از اطالعات موجود توليد انجام شــد. شــكل 7 سه 
نمودار تاريخچه توليد، آناليز منحنى كاهش و نمودار بازيافت رسم شده براى چاه 
A را نمايش مى دهد. بر اساس نمودار تاريخچه توليد، افزايش ناگهانى و هم زمان 
در منحنى ميزان توليد آب و كاهش در ميزان توليد نفت پس از گذشت مدتى از 
آغاز توليد، بيانگر مشكل توليد آب ناخواسته در اين چاه  مي باشد. با آناليز منحنى 
كاهش، يك كاهش ناگهانى در نمودار توليد نفت كه بيانگر وجود مشكالتى از 
جمله توليد آب در چاه مورد مطالعه مى باشد، مشاهده شد و با افزايش ناگهانى و 
شديد توليد آب اين موضوع تأييد شد. با رسم نمودار بازيافت و برون يابى روند 
توليد تا مقدار محدودكننده اقتصادى نسبت آب به نفت كه در اين مورد معادل 9 

در نظر گرفته شــده  است (WC = 90٪) مشخص شد كه ميزان نفتى كه طي اين 
روند و با فرض عدم به كارگيرى هرگونه روش كنترل توليد آب توليد خواهد شد 
(حدود 5 ميليون بشكه)، بسيار كمتر از ميزان تجمعي نفت توليدى مورد انتظار از 
چاه خواهد بود (حدود 25 ميليون بشكه). اين مقايسه بيانگر توليد آب ناخواسته در 
چاه بوده و نشان دهنده آن است كه روند افزايش نسبت توليد آب به نفت در اين 
چاه بسيار سريع اتفاق افتاده به طورى كه در صورت عدم اجراى طرح كنترل توليد 

آب، توليد تجمعي نفت پيش بيني شده از اين چاه محقق نخواهد شد.
 پس از مشــخص شدن مشكل توليد آب ناخواسته در چاه، به منظور تعيين 
علت آبدهى و اتخاذ روش مناسب كنترل توليد آب، نمودار تشخيصى نسبت آب 

A 7    نمودارهاى تاريخچه توليد، آناليز منحنى كاهش و نمودار بازيافت در چاه  

A در چاه WOR  8    نمودار تشخيصى  

B 9    نمودارهاى تاريخچه توليد، آناليز منحنى كاهش و نمودار بازيافت در چاه  

B 10    نمودار تشخيصى نسبت آب به نفت در چاه



ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 87 / بهمن و اسفند ماه 1390

45

به نفت براى چاه A رسم گرديد (شكل 8). مقايسه اين نمودار با الگوهاى موجود، 
مشكل كاناله شدن آب در يك سازند چند اليه اى را بيان مي كند. انحراف اوليه 
و ناگهانى مقادير نسبت آب به نفت بر روى نمودار به وضوح مشخص مي باشد. با 
توجه به شيب مثبت منحنى نسبت آب به نفت، مشتق آن و حالت پلكانى نمودار، 
مشــخص مى شود كه پس از اينكه جريان آب از طريق يك اليه در يك سازند 
چند اليه اى مســير كوتاه تر را به ســمت چاه پيدا كرده، ميزان نسبت آب به نفت 
افزايش يافتــه و با تخليه اولين كانال، ورود آب از اليه ديگري رخ داده اســت. 
تغيير در شــيب قســمت هاى مختلف نمودار به دليل تفاوت در تراوايى نسبى و 
شرايط اشباع اوليه اليه ها در سازند مى باشد. همچنين حالت هاى پلكانى كوتاه تر 
در قسمت هاى انتهايى نمودار بيانگر كاناله شدن آب طى چندين مرحله در فواصل 

نزديك تر به چاه بوده است.  
 در ادامه مطالعه با رســم نمودارهاى تاريخچه توليد، آناليز منحنى كاهش و 
نمودار بازيافت براى چاه B (شكل 9)، مشكل توليد آب ناخواسته در اين چاه نيز 

تأييد گرديد. بر اين اســاس مشاهده شد كه منحنى هاى نرخ توليد آب و نفت به 
طور هم زمان به ترتيب افزايــش و كاهش ناگهانى را تجربه مي كنند. در نمودار 
آناليز منحنى كاهش نيز با مشاهده روند كاهشي ناگهانى نرخ توليد نفت با توجه 
به افزايش توليد آب، مشــكل آبدهى در چاه تأييد شد. همچنين بر مبناى نمودار 
بازيافت و مقايسه ميزان نفت تجمعي توليدى از اين چاه با توجه به روند افزايش 
نسبت آب به نفت (حدود 13 ميليون بشكه) و ميزان توليد تجمعي پيش بينى شده 
از اين چاه (حدود 25 ميليون بشكه)، مشخص شد كه آب توليدى در چاه از نوع 
آب ناخواسته و نامطلوب مى باشد. لذا به منظور تعيين علت آبدهى و انجام عمليات 
كنترل توليد آب نمودار تشخيصى نسبت آب به نفت براى چاه B نيز رسم گرديد 
(شــكل10) و پس از مقايســه با الگوهاي موجود علت توليد آب در چاه، كاناله 

شدن آب در سازند چند اليه اى تعيين گرديد.
پس از مشخص شدن علت توليد آب در چاه هاى مورد مطالعه و اخذ و آناليز 
نمودارهاى توليد18، اليه هاى آبده و محل ورود آب به چاه ها شناســايى شدند. به 
منظور انجام عمليات كنترل توليد آب در دو چاه توليدى A و B، اليه هاى آبده 
مشخص شده، توسط عمليات سيمانكارى مســدود گرديدند. همان طور كه در 
شكل 11 مشاهده مى شود، در چاه A با كنترل توليد آب از اليه هاى آبده مخزن، 
از اوايل سال 2010 درصد آب توليدى از بيش از 95 درصد به حدود 30 درصد و 
در چاه B نيز پس از انجام عمليات كنترل آب در ابتداى سال 2009 درصد توليد 

آب از 90 درصد به حدود 20 درصد تقليل يافته است.

نتيجه گيرى
1- آناليز داده هاي توليد اطالعات ارزشــمندي را در خصوص شناســايي و 
ارزيابي مشكل توليد آب در تعداد زيادي از چاه هاي ميدان در اختيار قرار مي دهد.

2- ترسيم نمودارهاى تشخيصى نســبت آب به نفت با استفاده از اطالعات 
توليدى در دســترس و  مقايســه آنها با الگوهاى رفتارى مرجــع، ابزار عيب يابى 

مناسبى جهت تشخيص علت توليد آب در ميدان در اختيار قرار مي دهد.
3- بــا ارزيابى يكپارچه اطالعات توليد در ميــدان مورد مطالعه، توليد آب 
ناخواسته در چاه هاى ميدان تأييد و علت اصلى و عمده آن نيز كاناله شدن آب در 

اليه هاى با نفوذپذيرى باال در سازندهاى چند اليه اى تعيين گرديد. 
نمــودار ميزان توليد نفــت و درصد آب توليدي در مقابــل زمان پس از 

B و A عمليات كنترل آب در چاه هاي
    11
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