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مقــــالـــــات

مقدمه
امــروزه چاه آزمايي به عنوان يكي از بهترين و كارآمدترين ابزارها 
در تخميــن پارامتر هاي مخزني وارزيابي شــرايط چاه، مورد اســتفاده 
مهندســين مخـزن قـرار مي گيـرد. روش هـاي طــراحي شده در چــاه 
آزمايي، براســــاس راه حل هاي ارائه شــده براي معادلة انتشار مي باشد 
و بــراي حل اين معادله معموالً فرضيات متعددي اعم از جريان تك فاز 
مايــع، ثابت بودن تراكم پذيري و ويســكوزيته مايعات و نيز صرف نظر 
كردن از اثر فشار موئينگي در نظر گرفته مي شود، حال آنكه بسياري از 
اين فرضيات براي ساده سازِي مسئله بوده و عمًال در مخزن، اين شرايط 
به ندرت اتفاق مي افتد. در گذشــته تمامي روش هاي چاه آزمايي براي 
مخازن تك فاز (گاز يا نفت) ارائه مى شــد، در حالي كه بعد از گذشت 
مدت زماني از توليد مخزن، عمًال ســياالت ديگر نيز در مخزن مشاهده 
مي شــود؛ نمونه بارز اين مسئله در مخازني با مكانيزم رانش گاز محلول 

اســت كه بعد از افتادن فشار مخزن به زير فشار حباب، سيال گاز نيز در 
مخزن به وجود مي آيد و با توجه به اينكه ديگر تنها يك سيال در مخزن 

وجود ندارد، روش هاي ارائه شده قبلي ديگر جوابگو نخواهند بود.
روش هاي ارائه شده براي چاه آزمايي مخازن چند فازي به 3 دسته 
عمده تقســيم مي شوند. اولين روش در سال 1956 توسط «پرين» ارايه 
شــد. «راقاوان»6 در ســال 1976 دومين روش را كه نظريه «شبه فشار»7 
بود ارائه داد و آخرين روش در سال 1987 توسط «الخليفه»8 موسوم به 
روش «مربع فشار»9 عرضه شد. از بين سه روش ارايه شده، روش «پرين» 
به خاطر ســادگي و دقت باال، بيشــترين مقبوليــت را در صنعت دارد. 
دو روش بعدي داراي محاســبات پيچيــده اي بوده  و محدوديت هاي 
فراواني نيز به همــراه دارند. با وجود مقبوليت باالي روش «پرين»، اين 
روش نيز شامل فرضياتي مي شود كه از جمله مي توان به يكسان بودن 
درجه اشــباع و «توزيع يكنواخت سياالت در مخزن»10 اشاره كرد؛ كه 

 چاه آزمايي، تحرك پذيري، چند فازي،  ضريب پوسته،  فشار متوسط مخزن.

از بين تمامى روش هاى ارائه شده جهت آناليز چاه آزمايى مخازن چند فازى، روش «پرين» و «مارتين» به دليل سادگى محاسبات و نتايج 
قابل قبول، بيشترين مقبوليت را در صنعت دارد. حال آنكه در اين روش به دليل ماهيت پيچيدة سياالت چند فازى و جهت ساده سازى مسئله، 
فرضياتى به كار رفته اســت كه در واقعيت كمتر با آنها در مخازن مواجه مى شــويم؛ از جمله آنها مي توان به ثابت بودن درجه اشــباع سياالت،  

توزيع يكنواخت آنها در مخزن و صرف نظر كردن از اثر فشار موئينگى اشاره كرد.
در اين مقاله به بررسي توزيع غير يكنواخت درجه اشباع سياالت و تاثير آن بر نتايج  چاه آزمايي در مخزنى با جريان و توليد همزمان آب 

و نفت پرداخته شده است.
 بر اين اساس دو حالت مختلف براي تغييرات «درجه اشباع» در نظر گرفته شده  كه در حالت اول فرض بر وجود گراديان عمودي درجــة 
اشــبــاع مي باشــد و حالت دوم تغيــيـرات شعاعي درجة اشباع در مخـزن را در نظر گرفته است. بــراي هر حالت پارامتــرهاي مخزني نظيــر:  

تحرك پذيري هر سيال،  ضريب پوسته و فشار متوسط مخزن محاسبه و با مقادير واقعي مقايسه شده است.
از بررســي هاي انجام شــده در اين مقاله نتيجه مي گيريم: در صورتي كه درجه اشباع ســياالت در داخل مخزن نسبت به عمق تغيير كند، 
روش «پريــن» به خوبي قادر به تخمين پارامترهاي مخزنــي خواهــند بود و تــراوايي موثر هر يك از فازها در ايــن روش در ميانگيــن ارتفاع 

مخزن به دست  مي آيد نه در درجه اشباع متوسط مخزن. 
از طرفي در تفسير نمودارهاي چاه آزمايي در مخازني با گراديان افقي درجه اشباع  با استفاده از روش «پرين»، بايد دقت بااليي اعمال شود.

بررسي نحوه تفسير نمودارهاي چاه آزمايي در مخازني
 با جريان و توليد همزمان آب و نفت

احسان نيك جو1 پژوهشگاه صنعت نفت                   محسن فتحي3، محمد  زرگر باشي4، شيالن سپهري5  شركت ملي نفت مناطق مركزي
امير جهانبخش2 پژوهشگاه صنعت نفت  
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عمًال در مخازن كمتر اين شــرايط مشاهده مي شود. به عنوان مثال در 
مخازن گاز ميعاني، با افتادن فشــار مخزن به زير فشــار نقطه شبنم، در 
نواحي اطراف چاه، ميعانات گازي تشكيل شده و باعث كاهش درجة 

اشباع گاز در اين ناحيه نسبت به نواحي دورتر از دهانه چاه مي شود.
براي بررســي تاثير توزيِع غير يكنواخت درجه اشباع بر نتايج حاصل 
از چاه آزمايي، دو حالت مورد بررســي قرار گرفته است. در حالت اول، 
فرض بر وجود گراديان عمودِي درجة اشــباع مي باشد كه در آن درجة 
اشــباِع ســياالت با عمق تغيير مي كند؛ در حالت دوم، مخزني با گراديان 
افقي درجه اشــباع در نظر گرفته شده است. براي مدل كردن هر كدام از 
اين حاالت، از يك شبيه ساز تجاري11 استفاده شده است كه با استفاده از 
آن داده هاي فشاري براي آزمايشات افت و ساخت فشار به دست مي آيد.

1- توصيف مدل مخزن12  
مخزن مورد مطالعه در اين مقاله، يك مخزن؛ همگن  با مرز هاي 
بسته مي باشد كه در آن فرض شده چاه در كل ضخامت مخزن تكميل 
شــده است. اين مخزن شــامل: دو سيال آب و نفت بوده كه  به عنوان 
ســياالت كم تراكم پذير در نظر گرفته شــده اند. از اثر گراويتي نيز 
صرف نظر شده است. فشار اولية مخزن Psi 5000 مي باشد. تراوايي و 
تخلخل مخزن به ترتيب 100  ميلي دارســي و 0/22 مي باشد. منحني 

تراوايي نســبي به كار رفته، در شــكل1  آورده شده است. براي مدل 
كردن مخزني با اين شــرايط، از شبيه ســازECLIPSE 100  13 استفاده 
شــده كه با استفاده از آن داده هاي فشار براي آزمايشات مختلف چاه 
آزمايي به دســت آمده اســت. خالصه اي از داده هاي به كار رفته در 

جدول 1 آورده شده است.

2- مخزني با «گراديان عمودي درجه اشباع»14 
اين حالت يكي از نمونه هاي بارز تغييرات درجه اشباع در مخزن است، 
پروفايل تغييرات درجه اشــباع اولية آب در مخزن در شــكل 2 رسم شده 
اســت، همان طور كه مالحظه مي شــود درجه اشباع اوليه آب در 25 فوت 
ابتدايي مخزن 0/2 مي باشد كه با توجه به اينكه اين مقدار از مقدار بحراني 
آن (0/26) كمتر اســت آب در اين ناحيه ســاكن بوده و فقط نفت جريان 
دارد. در 50 فوت بعدي مخزن، درجه اشباع به 0/4 و در 25 فوت پاياني به 

0/6  افزايش يافته است كه در اين نواحي هر دو سيال متحرك مي باشند.
داده هاي فشاري براي آزمايش ساخت فشاري15 كه در آن چاه به 
مدت 50 روز بسته شده در شكل 3 رسم شده است. توجه شود كه قبل 
از بسته شــدن، چاه به مدت 50 روز در حال توليد بوده است. تحرك 
پذيري هر كدام از ســياالت در مخازن چند فازي با اســتفاده از روش 
«پرين» طبق روابط 1و 2 محاســبه مي شود كه در آنها نياز به داده هاى 

  1    منحنى تراوايى نسبى بر حسب درجه اشباع.

پارامترهاى مخزن  شبيه سازى شدهمقدار عددى
5000Initial Pressure , Psi
150Absolute Permeability , md

0/22Porosity
100Reservoir Thickness , ft
0/3Well radius , ft

1500Drainage Radius , ft
0/26Connate water saturation

0/000028Rock compressibility , 1/psi

  1   اطالعات مخزن شبيه سازى شده

  3    آزمايش ساخت فشار در مخزنى با گراديان عمودى درجه اشباع

  2    پروفايل تغييرات عمودى درجه اشباع
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توليد، خواص سياالت و شيب نمودار نيمه لگاريتمي مي باشد:

λ0= 
162/6qoBO

        
mh                

                                                                     

λw= 
162/6qwBw

        
mh

                                                                       

λt= λw+ λo                                                              
                                                                                     

ســوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه تحرك پذيري 
محاسبه شده با استفاده از روابط باال و با توجه به تغييرات درجة اشباع 
نســبت به عمق مخزن، بيانگر چه ناحيه اي از مخزن مي باشــد؟ براي 

پاسخ به اين سوال دو حالت زير در نظر گرفته شده است :

2-1- حالت اول : تراوايي موثر در «درجه اشباع ميانگين»16 
در حالت اوِل بررسي شده، فرض بر اين است كه تحرك پذيري 
و تراوايي موثر هر فاز، در درجه اشباع ميانگين مخزن محاسبه مى شود. 
براي بررســي اين فرض، درجه اشــباع ميانگين مخزن را با استفاده از 

رابطه زير به دست آورديم:
كه مقدار عددى آن برابر 0/4 مي باشد.

SW= 
∑n

i=1
øihiSWi

∑n
i= 1
øihi

                                                                                                                        

در اين درجة اشــباع، مقادير تراوايي موثر نفت و آب به ترتيب 60 و 
0/93  ميلي دارسي به دست آمد، حال آنكه مقادير محاسبه شده از روابط 
«پرين» (معادالت 1و 2) براي اين پارامترها  72/008 و 8/65  ميلي دارسي 
مي باشد، بنابراين مقادير تراوايِي موثر و تحرك پذيري به دست آمده از 

روش «پرين» بيانگر درجه اشباع ميانگين مخزن نمي باشد.

2-2 -حالت دوم : تراوايي موثر در ميانگين ارتفاع مخزن17 
با استفاده از رابطه زير كه تحرك پذيري هر فاز را در ميانگين ارتفاع 

مخزن به دست مي آورد، به بررسي صحت اين فرض پرداخته شده است:

λm= 1
h ∫0

h kkrm
  µm

d          

m = o,w                                                                                   
با توجه با اينكه درجة اشباع، نسبت به عمق در حال تغيير است، در 
نتيجه، تراوايِي نسبي، تابعي از عمق مي باشد و در معادلة باال بايد مورد 
توجه قرار گيرد. با انتگرال گيري از رابطة باال، تراوايي موثر نفت و آب 
را در ميانگيــن ارتفاع مخزن  73/635 و 8/73  ميلي دارســي به دســت 
آورديــم، حال آنكه مقادير تراوايي موثِر نفت و آِب به دســت آمده از 
رابطه «پرين» 72/008 و 8/65  ميلي دارســي مي باشــد. همان طور كه 
مشــاهده مي شود، اين مقادير بسيار به هم نزديك بوده و مي توان نتيجه 
گرفت كه تراوايي و تحرك پذيري موثِر سياالت در روش «پرين»، در 

ميانگين ارتفاع مخزن محاسبه مي شود و نه درجه اشباع ميانگين. 
پارامتر بعدِي بررسي شده، «ضريب پوسته» مي باشد، كه در مخازن 
چند فازي با انجام يك سري اصالحات از رابطه زير محاسبه مي شود :

            
S= 1/151

[
∆P1hr  - log(k/μ)t m

        
φCtrw

2
+3/23]                                      

      
∆P1hr= Pi

_ P1hr

Ct= COSO+ CWSw+ Cf

مقدار ضريب پوســته از رابطه باال 0/3438  به دست آمد، كه با مقدار 
ورودي آن در شــبيه ســاز (مقداري كه خود ما به اين پارامتر اختصاص 

داديم) –مقدار عددى صفر- اختالف اندكي نشان مي دهد.
يكي ديگر از پارمترهاي قابل محاســبه از چاه آزمايي، «فشار متوسط 
  MBH18 مخزن» اســت. در اينجا براي محاســبة فشــار متوســط از روش
  4,945 Psi ،اســتفاده شــده اســت؛ مقدار به دســت آمده با ايــن روش
 ،  4,947(Psi)  مي باشــد. با مقايســه اين عدد با مقدار واقعِي فشار متوسط

  4     منحنى كارتزين فشار بر حسب زمان

تغييرات عمودي درجه اشباع

پارامترها محاسبه شده واقعي

Ko , md 78/909 78/375
Kw , md 2/709 2/61

Skin 0/3438 0
Reservoir Pore Volume , bbl 27,806,143 27,718,133

Average reservoir Pressure , Psi 4,945 4,947

  2    نتايج محاسبات براى مخزنى با گراديان عمودى درجه اشباع
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دقت باالي محاسبات نشان داده مى شود. 
آخرين پارامتر بررسي شده، «حجم متخلخل مخزن» مي باشد كه 
براي محاســبه آن، نمودار كارتزيِن فشــار بر حســب زمان رسم شده 
است (شكل 4). از شــروع زمان شبه فشار، مي توان شيب خط راست 
نمودار را محاسبه كرد.از رابطة زير براي براى محاسبة حجم متخلخل 

مخزن در مخازن چند فازي، استفاده شده است:

                                    VP= 

_ 0/234 (qB)
t

        Ct( ∂PWf

  ∂t
)

مقــدار حجــِم متخلخــِل مخزن به دســت آمــده از رابطــه باال،  
27,806,143 بشكه  مي باشد در حالي كه مقدار واقعي  اين پارامتر با 
توجه به ابعاد و تخلخل مخزن 27,718,131  بشكه محاسبه شده است. 
محاســبه حجم متخلخل مخزن از اين جهت قابل توجه مي باشد 
كه «راقاوان»  نشـــــان داد در صــــورت حــضور گاز در مخـازن، با 
استفاده از روش هاي معمول نمي توان تخمين درستي از حجِم متخلخل 
مخزن به دست آورد، حال آنكه نشان داده شد كه در صورت حضور 
آب اين پارامتر به خوبي تخمين زده مي شود.خالصه نتايج محاسبات 

انجام شده در  اين قسمت در جدول 2 آورده شده است.

3- مخزني با «گراديان افقي درجه اشباع»19   
در اين حالت، فرض شده كه درجة اشباع سياالت در طول مخزن در حال 
تغيير اســت، پروفايل اين تغييرات در شكل 5 آورده شده است. همان طور كه 
مالحظه مي شود، در 150 فوت ابتدايِي مخزن، درجة اشباع اولية آب، 0/3 بوده 
و در ادامه مخزن اين مقدار به 0/6 افزايش مي يابد. مجدداً مخزني با اين شرايط 
را شبيه سازي كرده و براي دو حالت به بررسي نمودارهاي فشاري پرداخته شد.

3-1 -حالت اول : زمان بسته شدن چاه: 50 روز
مطابق نموداِر ساخت فشار (شكل 6)، دو خط راست بر روي اين نمودار 
مشاهده مي شود؛ فرضيه اي كه در ابتدا مطرح مي شود اين است كه: ناحية اول، 
بيانگر ناحيه اي با درجة اشباع 0/3 و خط راسِت دوم، بيانگر ناحيه دوم، يعني با 

درجة اشباع 0/6 مي باشد. در ادامه به بررسي صحت اين فرض مي پردازيم:
با اســتفاده از شيب خِط راسِت اول و روابط (1 و 2) مقدار تراوايي موثر نفت 
و آب را به دســت آورديم، اين پارامتر براي نفت و آب به ترتيب 129/75 و 
0/19  ميلي دارسي محاسبه شده، با مقايسه اين مقادير با اعداد واقعي (131/88 
و 0/18 )  مي توان نتيجه گرفت كه خِط راســت اوليه بر روي نمودار، بيانگر 
ناحية اول با درجة اشباع 0/3 مي باشد. مقادير به دست آمده براي تراوايي موثر 
نفت و آب با استفاده از شيب خط راست دوم، به ترتيب 48/18 و 0/715 ميلي 

  7    منحنى آزمايش ساخت فشار براى يك دوره 100 روزة بسته شدن چاه
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  5    پروفايل تغييرات درجه اشباع در طول مخزن
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مقــــالـــــات

كل مخزن تقريباً يكسان و به صورت يكنواخت توزيع شده است. 

4- نتايج
1. در صورتي كه درجة اشــباِع ســياالت در داخل مخزن نسبت به عمق 
تغيير كند، روش «پرين» به خوبي قادر به تخمين پارامترهاي مخزني، نظير: 

«تراوايي موثر» ، «ضريب پوسته» و «فشار متوسط مخزن» خواهد بود. 
2. «تراوايي» و «تحرك پذيري» موثر به دست آمده با استفاده از روش «پرين» 

در «ميانگين ارتفاع مخزن» نه در «درجة اشباع ميانگين» محاسبه مى شود.
3. بــا اســتفاده از روش هاي متداول و مرســوم، قادر به محاســبة «حجم 
متخلخــل مخزن» در مخازني با جريان و توليــد آب و نفت خواهيم بود؛ 
در حالى كه، در صورت وجوِد گاز در مخزن، مقادير به دست آمده با اين 

روش، از دقت بااليي برخوردار نيست.
4. در مخازني با گراديان افقي درجة اشباع، بر روي نموداِر ساخت فشار، 
دو خط راست مشــاهده خواهد شد، كه ممكن است هر كدام از خطوط 

راست بيانگر نواحي با درجة اشباع متفاوت نباشند.
5. در حالت كلي مي توان نتيجه گرفت كه در بررسي نمودار هاي فشاري 
در مخازني با گراديان شعاعي درجه اشباع بايد با دقت بااليي برخورد شود. 

دارسي مى باشد، كه با مقايسه با مقادير واقعي ( 11/37 و 9 ) به اين نتيجه مي 
رسيم كه اين ناحيه بيانگر ناحيه اي با درجه اشباع 0/6 نخواهد بود.

3-2- حالت دوم : زمان بسته شدن چاه:  100 روز
براي اين حالت،  منحنِي آزمايش ســاخت فشار را رسم كرديم (شكل 7)  
و نكته جالب توجه اينكه اين بار فقط يك خط راست بر روي نمودار مشاهده 
شــد. با توجه به شيب نمودار، به مقايسة مقادير محاســبه شده و واقعي تراوايِي 
موثــِر هر يك از فازها پرداختيم. مقادير محاســبه شــدة تراوايي نفت و آب به 
ترتيب   12/063 و 8/641 ميلي دارســي به دست آمد. درحالي كه مقادير واقعي 
اين پارامترها 11/37 و 9 ميلي دارسي بوده است. در نتيجه در اين حالت، روش 

«پرين» به خوبي قادر به محاسبة تراوايي موثر فازها مي باشد. 
براي بررســي دليِل اين تغييرات، نمودار درجة اشــباع نفت بر حســب 
زمان رسم شد (شكل 8 ) و مالحظه گرديد كه بعد از حدود 80 روز، درجة 
اشباع سياالت در مخزن يكنواخت خواهد شد، در نتيجه در زمان هاي كمتر 
از 80 روز، درجة اشباِع سياالت در مخزن به صورت غير يكنواخت توزيع 
شــده و هميــن امر دليــل به وجود آمدن دو خط راســت بــر روي نمودار 
آزمايش ساخت فشار مي باشد. در حالى كه بعد از 80 روز، درجة اشباع در 
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