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 مقدمه 
ــت. اين  ــترده اس ــيار گس ــام آزمايش روى يك چاه توليدي بس ــدف از انج ه
گستردگى تعيين ساده  مقدار و نوع سيال توليد شده تا تحليل  پيچيده  فشار گذرا، 
ــرد. آزمايش  ــاي مخزن را در بر مى گي ــناخت ناهمگوني ه ــن پارامترها و ش تعيي
ــامل  مى شوند؛ ولى آنچه بيش تر در صنعت نفت به  ــيعى را ش هاى چاه، دامنه وس

چاه آزمايى اطالق مى شود، آزمايش هاى فشار گذراى4 چاه است.   
پاسخ هاى چاه آزمايى، توانايى سيال براى جريان يافتن در فضاي متخلخل مخزن 
و به سمت چاه را توصيف مى كند. چاه آزمايى بر  خالف داده هاى زمين شناسى، مغزه 
و نمودارهاى حفره باز پتروفيزيكى و شرايط چاه و مخزن را در شرايط پويا (جرياني و 
 ديناميكى) شرح مى دهد. چون حجمى از مخزن كه در چاه آزمايى مورد بررسى قرار 
مى گيرد نسبتاً بزرگ است، پارامترهاى  تخمين زده شده مقادير متوسط هستند. در 
حقيقت، چاه آزمايي مهم ترين ابزار براي مشاهده مخزن در مقياس بزرگ مى باشد.  

ــامل تغيير دبي و اندازه گيري تغييرات فشار نسبت به  آزمايش هاي فشار گذرا ش
زمان در يك چاه است و از تحليل آن ها،  خصوصيات مخزن و چاه تخمين زده مى شود. 
اطالعات كاربردي  كه از تحليل فشار گذرا به دست مي آيد، اثر انباري چاه و ميزان  آسيب 
را تعيين كرده و در دقيق تر نمودن پيش بيني فشار مخزن، تراوايي، شكل مرزها و ناحيه 
تخليه، حجم درجاي نفت،  ناپيوستگي هاي مخزن و سيال و غيره كمك مي كند. تمامي 
اين اطالعات مي تواند براي تحليل، اصالح و پيش بيني عملكرد  مخزن به كار گرفته شود. 

ــل، دو گروه  ــيال در محيط متخلخ ــاري جريان س ــراي پيش بيني رفتار فش ب
مدل هاي تحليلي و عددي وجود دارند كه با انطباق اين  مدل ها بر مقادير اندازه گيري 
ــار ته  چاه در چاه آزمايي، خصوصيات مخزن به دست مي آيند. در اين مقاله  شده فش
ــي  مدل هاي تحليلي و عددي در تحليل چاه آزمايي، با انجام يك مطالعه  ضمن بررس

موردى، توانايى هاى آن ها مقايسه خواهد شد. 

 1. نگاهى گذرا به تاريخچه چاه آزمايى
ــناخت آب هاي  ــاز، اكثر روش هاي تحليل داده هاى چاه آزمايى از مباحث ش در آغ
زير زميني اقتباس مى شده است. تحليل خط  راست نيمه لگاريتمي و تطبيق نوع منحني ها5  

تحليل داده هاى چاه آزمايى، حل معادله انتشار، مدل هاى تحليلى، مدل هاى عددى، تعيين خواص مخزن

يعقوب دستخوان1   شركت بهره بردارى نفت و گاز گچساران 

ــط متخلخل با دبي ثابت در  ــود دارد. مدل هاي تحليلي از حل معادالت جريان در  محي ــي، دو روش يا مدل  تحليلي و عددي وج ــل داده هاي چاه آزماي ــراي تحلي ب
شكل هاي ساده  چاه و مخزن به دست آمده اند و از ابتداي تاريخچه چاه آزمايي مورد استفاده قرار  گرفته اند. روش هاي عددي كه براي شبيه سازي شرايط پيچيده تر جريان 
ــترش  ــده اند. امروزه كاربرد روش ها و مدل هاي عددي در تحليل چاه آزمايي در حال گس ــعه يافته اند، بعداً در تحليل  چاه آزمايي نيز به كار گرفته ش در مخازن واقعي توس

است. در  اين مقاله مدل هاي تحليلي و عددي در چاه آزمايي تشريح مي شوند و با انجام يك مطالعه موردي، ويژگي ها، برتري ها و  مشكالت هر يك بررسي مى گردد. 

چكيده

واژه هاي كليدي

كه   در سال 1935 توسط Theis  معرفي شد، مثال هايي از اين دست است [1]  . 
اولين تالش براى تعيين خواص مخزن با استفاده از داده هاى تغيير فشار درون 
چاه نسبت به زمان، در سال 1937 توسط Muskat   انجام شد. او به صورت تئورى، 
روشى را براى برون يابى فشار اندازه گيرى شده درون چاه به منظور به دست آوردن 

 فشار ساكن متوسط مخزن ارايه داد [2]  .  
ــت، بر اساس  روش هاي تحليل چاه آزمايي كه در دهه 1950 و 1960 رواج داش
رسم خطوط راست در داده هاي نيمه لگاريتمي  زمان مياني يا تأثيرات ساده مرزها در 
ــتند. در اين دوره، نمودارهاى   MDH  و  Horner  بسيار مورد  زمان پاياني كاربرد داش
ــتفاده شده در آن زمان ، تبديل  ــتفاده قرار مى گرفتند. مهم ترين روش رياضي اس  اس
الپالس بود كه توسط  Van Everdingen   و  Hurst  به كار گرفته شد. روش هاي تفسير 
ــتي با مداد و كاغذ گراف قابل انجام  ــده بودند كه به صورت دس به گونه اي طراحي ش
 بودند. نتايج تحليل چاه آزمايي معموالًََ به تعيين تراوايي مخزن، ضريب پوسته، شاخص 

بهره دهي، مساحت ناحيه تخليه و فشار  متوسط مخزن محدود مي شد . 
ــگاه ها و  ــرفت ها در دانش ــر دهه 1960 و اوايل دهه 1970، اكثر پيش در اواخ
ــط  Ramey  ايجاد شد. در آن زمان  ــترش تحليل نوع  منحني ها توس به ويژه با گس
تالش ها بر فهميدن رفتار آغازين پاسخ فشار تمركز داشت؛ زيرا مشخص شده بود 
ــت نيمه لگاريتمي در زمان مياني  كه برخي از  نتايج حاصل از تحليل هاي خط راس
ممكن است مبهم باشد. در اواخر دهه 1970، با معرفي  متغيرهاي مستقل توسط 
ــترش يافت. در كنار  ــيار گس  Gringarten و همكارانش، تحليل نوع منحني ها بس
ــبب  ــعه پيدا كرد و اين امر س اين موضوع، روش  تحليل چاه آزمايي يكپارچه توس
دست يابى به نتايج دقيق و قابل اطمينان شد. در اين دوره  تحليل هاي دستي پايان 

يافت و روش هايي كه به رايانه نياز داشتند، توسعه يافت [3]  .  
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با معرفي مشتق نيمه لگاريتمى توسط  Bourdet  و همكارانش در سال 1983، 
چاه آزمايي به ابزاري صحيح و مناسب براي  شناخت ويژگي هاي مخزن تبديل شد. 
ــتق با فراهم كردن قابليت هايى مانند تشخيص رفتار مخازن نا همگن،  اين نوع مش
ــخيص نفوذ جزيي6   يا ورود محدود  7  يا ديگر اثرات دهانه چاه، تحليل چاه هاي   تش

افقي و اثرات مرزى، انقالبي در تحليل  چاه آزمايي ايجاد كرد. 
در سال Tiab   ،1993 براي تحليل داده ها روش جديدي ارايه كرد كه به وسيله 
آن از نمودارهاي فشار و مشتق فشار در  مختصات لگاريتمي، بدون استفاده از روش 
ــتفاده مي كرد. در اين روش از يك سري خواص خطوط  تطابق با نوع منحني ها اس
ــتفاده  ــيب خط ها و نقاط ابتدايي و انتهايي خطوط رژيم جرياني،   با اس  متقاطع، ش
ــتفاده  مي شود. اين نقاط و شيب ها به طور  ــتق   و مشتق فشار اس از نمودارهاي   مش
ــوند تا پارامترهاي  ــده وارد مي ش ــتقيم در فرمول هاي تحليلي و دقيق ارايه ش مس
مخزن  به دست آيند [4]  . در سال هاى بعد اين روش براى حاالت مختلف چاه آزمايى 

گسترش يافت. 
ــرفت در روش هاي تحليلى كه به  آن ها اشاره شد، كامًال به بهبود كيفيت  پيش
ــنج هاي  ــار با فشارس ــت. تا اوايل دهه 1970،  اندازه گيري فش ــته اس داده ها وابس
مكانيكي بوردن8   انجام مي شد؛ دقت و وضوح اين فشارسنج ها محدود بود. كيفيت 
كلي  داده هاي فشار در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 با ظهور فشارسنج هاي 
ــيار بهبود يافت. توانايي در طراحي  آسان آزمايش ها براي اطمينان  الكترونيكي بس
ــت يابى به اطالعات مشخص، استفاده از بسته هاي نرم افزاري قوي در تحليل  از دس
ــار ته چاه در سطح زمين با تجهيزات خواندن  چاه آزمايي و  توانايي ديدن مقدار فش

فشار، از ويژگي هاي اين فشارسنج هاست [3]  .    

 2. معادله انتشار؛ سنگ بناى تحليل چاه آزمايى
براي تحليل چاه آزمايي به دانستن ماهيت جريان نفت يا سياالت ديگر درون 
ــت. واقعيت  ــتون چاه نياز اس محيط متخلخل، به طرف چاه يا خارج از آن و در  س
ــيال، اصطكاك،  ــادل ترموديناميكي بين اجزاي س ــه، تع اين جريان از نظر هندس
ــد. هرچند به طور پيوسته،  اثرات حرارتي،  گرانش و غيره، بينهايت پيچيده مى باش
ابزارهاي بيش تر و بهتري به ته چاه  فرستاده مى شود يا  به منظور درك بهتر اتفاقات، 
ــاي نظري بهتري ارايه مي گردد، اما هرگز نمي توان واقعيت كامل را فهميد.  مدل ه
ــتن دركى بهتر از داده هاي جريان ديناميكي به دست آمده و  بنابراين به منظور  داش
تشخيص و تصميم گيرى صحيح، بايد مخزن را مدل سازي نمود.  مدل، يك تقريب 
رياضي از سيستم واقعي است و زمانى خوب، صحيح يا موفق است كه به طور نسبي، 
ــاده و  قابل استفاده  بوده، به اندازه كافي دقيق باشد و بتواند ويژگى هاى اصلي و  س

عمده سيستم واقعي را به صورت كمي و كيفي شبيه سازى كند  [5]  .  
ــار   است. اين  ــيال در محيط متخلخل، معادله انتش ــاس تحليل جريان س اس
ــار به  ــنگ متخلخل، فش ــه بيان مي كند كه چگونه در يك جزء المانى از  س معادل
صورت تابعى از خواص سنگ و سيال به زمان وابسته است. تعداد معادالت انتشار9 
ــزن اتفاق مي افتد،  ــه آنچه در محيط متخلخل يا مخ ــه اندازه فرضيات  مربوط ب ب
مى باشد. تئوري اساسي در آناليز جريان ديناميكى، ساده ترين  معادله انتشار ممكن 

را استفاده مي كند كه شامل فرضيات ذيل است: 
 1.  مخزن همگن و همسانگرد10 است. 

 2.  سيال تك فاز و با تراكم پذيرى كم است. 
 3.  از اثرات گرانشي و تغيير دما چشم پوشي مي شود.  

ــي قابل كاربرد است يعنى آهنگ تغيير فشار در مخزن كوچك   4.  قانون دارس
مى باشد. 

 5.  خواص سيال و مخزن مستقل از فشار است. 

در شرايط ياد شده، معادله انتشار از تركيب معادله بقاى جرم، قانون دارسي و 
معادله سيال با تراكم پذيرى كم (معادله حالت)  به دست مي آيد. به طور كلي، معادله 
انتشاري كه در اغلب مدل هاي تحليلي چاه آزمايى استفاده مي شود، فرمول بندى 
ــعاعي، چاه توليدي يا چاه تزريقي است. اين  ــعاعي  دارد. نقطه مبداء اين حل ش ش
ــتم، مختصات جريان به چاه را به خوبي مدل  سازي مى كند. ساده ترين شكل   سيس

معادله انتشار در مختصات شعاعي مطابق رابطه 1 است: 
(1) 
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 ، ــنگ؛  ، تخلخل س ــا فاصله از مبداء؛   ــعاع ي ــار؛  r، ش در اين رابطه؛ p ، فش
ــيال؛  k،  تراوايى سنگ و t ، متغير  ــيال؛ct  ، تراكم پذيرى كل سنگ و س گرانروى س

زمان است. 
معادله انتشار، يك معادله پاره اي است كه براي حل آن به شرايط اوليه و مرزي 
ــار ثابت اوليه  مخزن قبل از چاه آزمايي مى باشد،  ــت. شرط اوليه معموالً فش نياز اس
ــرايط مرزي، گستره وسيعي از حاالت و تركيبات مختلف را شامل مي شود.  ولي ش
به عنوان  مثال، وجود اثر انباري ثابت يا متغير، مرزهاي فشار ثابت يا بدون جريان، 

گسل ها و مرزهاى با شكل هندسي غيردايره اي از  انواع معمول شرايط مرزي اند. 

 3. آناليز چاه آزمايى با روش هاى تحليلى
ــده مدل ها در چاه آزمايي، مدل هاى تحليلي هستند.  ــناخته ش يك دسته ش
مدل هاي تحليلي، حل دقيق معادله انتشار را در  حالت هاي ساده يا ساده سازي شده 
ــريع بوده و امكان انجام رگرسيون  ــاده و س در اختيار قرار مى دهند. اين مدل ها س
غيرخطي بر  روي پارامترهاى آن ها وجود دارد. مدل هاى تحليلى در حقيقت حاالت 

خاص و ساده اى از معادله انتشارند كه به روش هاى  تحليلى به دست آمده اند.  
ــان  ــكيل دهنده مدل هاى تحليلى در چاه آزمايى را نش ــدول 1 اجزاى تش ج
ــود، مدل چاه آزمايى  شامل سه بخش چاه،  ــاهده مى ش مى دهد. همان طور كه مش
ــمار  ــب از اين بخش ها، يك مدل چاه آزمايى به ش ــت. هر تركي ــزن و مرزى اس مخ
مى رود. به عنوان مثال،  مى توان يك مدل تحليلى در نظر گرفت كه داراى اثر انبارى 
ــتقيم  ــد.  حل مس ــته، مخزن همگن و مرز خارجى بدون جريان باش ثابت، اثر پوس
ــت و بايد از روش هاى تبديل  ــار با اين شرايط مرزى بسيار مشكل اس معادله انتش
ــورد اين مثال، حل تحليلى  ــتفاده نمود. در م مانند تبديل الپالس يا بولتزمان  اس

معادله انتشار در فضاى الپالس مطابق رابطه 2 است  [6]  :
  

 (2) 
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در اين رابطه، پارامترهاى  A  و  B  عبارتند از: 

 (3) 
                      

zIzrKzKzrIA 0eD10eD1

  (4)   zIzrKzKzrIB 0eD11eD1

  CD  ،ضريب پوسته   S ،متغير فضاى الپالس  z  ،فشار بى بعد   pD  ،در اين معادالت
ضريب انبارى بى بعد و  reD  فاصله چاه تا مرز  خارجى بى بعد است.   I0  و   I1  نيز به ترتيب 
ــل اصالح شده نوع اول درجه صفر و يك و    K0 و   K1  به ترتيب معادالت  معادالت بس

6 Partial penetration 
 7 Limited entry
8 Bourdon gauges 

9 Diffusivity equation
  10 Isotropic  
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 بسل اصالح شده نوع دوم درجه صفر و يك مى باشند. براى آن كه معادله 2 كاربردى 
ــت از فضاى الپالس به فضاى  واقعى (يعني زمان) وارون گردد. يافتن  ــود، الزم اس ش
تابع وارون يك تبديل الپالس، پيچيده بوده و در اغلب موارد ممكن نيست؛ در چنين 

 حالتى بايد از روش هاى عددى مانند الگوريتم   Stehfest  استفاده كرد. 
ــان مى دهد كه اين مدل ها  ــى به بخش هاى مدل تحليلى (جدول 1) نش نگاه
حاالت ساده مخزن را شبيه سازى مى كنند. براى  حاالت واقعى مخزن كه جريان و 
ــه پيچيده اى دارند، يافتن راه حل تحليلى بسيار مشكل و گاهي غير ممكن  هندس
است.  به عنوان مثال فرض كنيد كه يك مدل چاه آزمايي، چنين در نظر گرفته شود: 

 بخش چاه: چاه مايل با اثر انباري متغير و داراي ناحيه پوسته 
 بخش مخزن: مخزن دواليه اي با تخلخل و تراوايي دوگانه

 بخش مرزي: از كنار، متصل به آبده با قدرت متوسط و گسل هاي نامنظم

ــت آوردن معادله جريان به حل معادله انتشار  در چنين مدلي، براي به دس
ــت. تاكنون  ــرايط مرزي داخلي و خارجي  خاص نياز اس ــكافدار با ش مخازن ش
ــخص  ــت. اين مثال، مش ــده اس براي اين مدل، هيچ راه حل تحليلي ارايه نش
مي كند كه براي همه شرايط چاه، مخزن و مرزها، مدل هاي تحليلي  چاه آزمايي 
ــايلي را به بخش هاي كوچك تر و  وجود ندارد. با اين وجود مي توان چنين مس
 ساده تر تقسيم نمود و براي هر بخش از معادله مناسب استفاده كرد؛ روش هاي 
ــاس ايجاد شده اند.  روش هاي تطبيق خط راست  تطبيق خط راست بر اين اس
براي بخشي از داده ها كه در رژيم هاي جريان شعاعي، خطي، دوخطي، كروي، 
ــبه پايا قرار دارند، استفاده مي شوند و تخمين سريع و خوبي از  نيم كروي و  ش

ويژگي هاي مخزن و چاه ارايه مي كنند. 
ــت بر داده هاى  ــى مانند روش هاى تطبيق خط راس ــى از روش هاى تحليل بخش
ــعاعى در نمودار نيمه لگاريتمى، از حل  ساده سازى شده معادله انتشار بهره  جريان ش
  Horner  و    MDH ــه لگاريتمى ــد. مثال معروف اين روش ها، نمودارهاى نيم مى برن
ــعاعي با رفتار بي نهايت يا   IARF  در نظر گرفته  ــت.  در اين حالت، رژيم جريان ش اس
مي شود و فشار در هر زمان و مكان از حل منبع  خطى ذيل (رابطه 5) به دست مى آيد: 

   (5) 
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در رابطه Ei  ،5  تابع انتگرال نمايى است. در تحليل چاه آزمايى، تمركز بر روي 
پاسخى از چاه است كه در r=rw  واقع مى شود.  بعد از مدت زماني كوتاه، حل منبع 
ــد كه براى تفسير چاه آزمايى مطلوب ترين حالت است. اين  خطي به رژيمي مى رس
تقريب،  تقريب نيمه لگاريتمي است و در واحدهاى ميدانى به شكل معادله 6 نوشته 

مى شود: 
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ــت بر داده هاى بخش جريان  ــاى  MDH  وHorner  ، يك خط راس در نموداره
ــعاعى منطبق مى گردد. مقادير تراوايى و اثر  پوسته، با استفاده از شيب اين خط  ش
ــوند. يكى از مشكالت اين روش، ابهام در تعيين  ــت و معادله 6 محاسبه مى ش راس
ــت كه اين رژيم به وسيله ساير رژيم ها  ــت؛ زيرا ممكن اس ــعاعى اس نقاط  جريان ش

پوشانده شده باشد.  

 4. آناليز چاه آزمايى با روش هاى عددى
ــاده اي كه در مدل هاي  ــان مي دهد كه فرضيات س ــي مخازن واقعي نش بررس
تحليلي به كار رفته اند، از واقعيت مخازن خيلي دور  هستند. چند نمونه از تفاوت هاي 

مخازن واقعي با مدل فرضي در چاه آزمايي به روش تحليلي عبارتند از:  
 1.  مخازن واقعى داراي تراوايي جهتي و ناهمسانگرد هستند. 

 2.  تخلخل، تراوايي و تراكم پذيري سنگ به صورت ناهمگن توزيع شده اند. 
 3.  خواص سيال با عمق تغيير مي كند. 

 4.  گاهي در نزديكي چاه، جريان غيردارسي اتفاق مي افتد. 
 5.  اثرات گرانشي و اليه بندي عمودي روي جريان شعاعي سيال تأثير مي گذارد. 

 6.  گاهي در مخزن، عوارض پيچيده زمين شناسي مانند گسل وجود دارد. 
 7.  مرزهاي خارجي مخزن، هم از نظر هندسي و هم از نظر جريان پيچيده اند. 

 8.  جريان سيال گاهي چندفازي است. 

ــته باشند و اگر اين  ــده را در برداش مدل هاي تحليلي نمي توانند موارد ياد ش
ــتفاده از مدل هاي تحليلي شبيه سازي  شوند، بايد معادالت فشار- زمان  موارد با اس
ــازي يا معادل سازي، بازنويسي و حل نمود كه در اين صورت راه حل ها  را با ساده س
ــند. روش صحيح  ــتفاده مي باش ــده بوده و   در كاربردهاى عملي، غيرقابل اس پيچي
براي شبيه سازي مخازن پيچيده (مانند مواردي كه به آن ها اشاره  شد)، استفاده از 

مدل هاي عددي است. 
ــور فزاينده اي رو به  ــددي در تحليل چاه آزمايي به ط ــتفاده از مدل هاي ع اس
ــى قرار مي دهند كه  ــت؛ زيرا مدل هاي عددي مسايلي را مورد  بررس ــترش اس گس
خارج از توانايي  مدل هاي تحليلي يا نيمه تحليلي است. استفاده از مدل هاي عددي 
ــكل  هندسي پيچيده، چاه هاي تداخل كننده و گسل هاى غيرساده،  در مخازني با ش
ــاي  عددي بيش تر به  ــت. كاربرد مدل ه ــير داده هاي چاه آزمايي اس تنها چاره  تفس
ــت؛ يكى وجود عوامل غيرخطي (مانند جريان هاي  ــترش اس دو علت در حال گس
چندفازي، غيردارسي،  تراوايي هاي نسبي) و ديگرى اشكال هندسى پيچيده (چاه، 

مخزن، گسل ها و مرزها).  
ــه برتري مدل هاي عددي را  ــتند ك عوامل غيرخطي نيز از ديگر مواردي هس
ــبت به مدل هاي تحليلي نشان مي دهند. منظور از  عوامل غيرخطي متغيرهايي  نس
ــار، دما، دبي يا درصد اشباع سياالت وابسته بوده و نمي توان در  ــتند كه به فش هس
هنگام به دست  آوردن معادله انتشار، آن ها را ثابت در نظر گرفت. در اين موارد، براي 
ــتفاده گردد. اين  ــت كه از روش هاي حل  غيرخطي اس ــار الزم اس حل معادله انتش
ــبات و تكرار بيش تر و در نتيجه زمان پردازش  روش ها عموماً نيازمند تعداد محاس
ــد از: خواص  ــي در چاه آزمايي عبارتن ــند.  از جمله عوامل غيرخط ــر مي باش بيش ت
ــته، جريان چندفازي  و تراوايي  ــته به فشار و دما، سازندهاي ناپيوس ــياالت وابس س

نسبي، جريان غيردارسي و شبه فشار گاز واقعي11  . 
ــاز عددي  ــتفاده از يك شبيه س تحليل چاه آزمايي به روش عددي در حقيقت اس
مخزن است؛ اما شبيه سازهاي تجاري مخزن  نمي توانند فشار درون  چاه را با دقت كافي 

11 Real gas pseudo-pressure

    1   اجزاى تشكيل دهنده متداول در مدل هاى تحليلى چاه آزمايى
ناحيه نزديك چاهرفتار مخزناثرات مرزى

مرز بدون جريان
مزر فشار ثابت
مرز نيمه تراوا

تخلخل دوگانه
تراوايى دو گانه
نواحى مركب

 اثر انبارى چاه
ناحيه پوسته

شكاف هيدروليكى
نفوذ محدود

زمان هاى اوليهزمان هاى ميانىزمان هاى پايانى

ناهمگن

همگن
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براي اهداف چاه آزمايي محاسبه نمايند؛ زيرا مدل مخزن به كار رفته در آن ها  نمي تواند 
حد تفكيك و سطح جزييات مورد نظر را در بر داشته باشد. به همين دليل، شبيه سازهاي 

عددى خاص با در نظر  گرفتن نواقص شبيه سازهاي تجاري موجود، توسعه يافته اند.  
ــبكه بندي خاص  ــددي چاه آزمايي، ش ــازهاي ع ــي از ويژگي هاي شبيه س يك

آن هاست. به طوركلي براي  اين منظور سه روش شبكه بندي پايه اي وجود دارد: 
 1.  شبكه بندي كارتزي با ريزشدگي محلي شبكه ها12

 2.  روش اجزاى محدود13     
15 PEBI  و  Voronoi  3.  روش احجام محدود14 با شبكه بندي 

ــبكه بندي فضاي اطراف چاه هاي  ــازهاي ويژه چاه آزمايي، براي ش   در شبيه س
افقي، مايل، شكافدار هيدروليكي و نفوذ محدود،  روش هاي پيچيده اي مورد استفاده 

قرار مي گيرند كه در شبيه سازهاي تجاري مخزن به كار نرفته اند. 

 5. مقايسه توانمندى ها
براي بررسي توانمندي روش هاي عددي در چاه آزمايي، چاهي در نزديكي دو 
گسل متقاطع در مخزن آسماري يكي از  ميدان هاي جنوب غربي ايران انتخاب شده 
ــكل 1). به منظور داشتن مبناي مناسبي براي مقايسه روش هاي تحليلي  است (ش
ــب زمان كه داراى كيفيت بااليى هستند، نياز  ــار بر حس و  عددي، به داده هاي فش
ــت. از آن جا كه معموالً عمليات چاه آزمايي با  مشكالت و پيچيدگي هايي مانند  اس
ــرات ديناميكي دهانه چاه، تداخل چاه هاي ديگر و ناهمگوني هاي مخزن همراه  اث
ــت، يافتن  مجموعه داده با كيفيت دشوار مى باشد. به همين دليل با استفاده از  اس

يك شبيه ساز مخزن، داده هاي مصنوعي چاه آزمايي توليد  شد.  
چاه مورد بررسي، چاهى به طول 120 فوت در اليه اي به ضخامت 190 فوت 
ــت؛  بنابراين مدل هندسي چنين  ــبك شده اس ــد كه تنها 45 فوت آن مش مى باش
ــادگي، تراوايي افقي و تخلخل مخزن، همگن و  ــت. براي س چاهي، نفوذ جزيي اس
همسانگرد در نظر  گرفته شده است؛ اما نسبت تراوايي عمودي به افقي 0/3 فرض 
ــده  كه اثر پوسته اي  ــت. تراوايي ناحيه اطراف چاه طوري كاهش داده ش ــده اس ش
ــاعت با دبي 850 بشكه در روز جريان  معادل 0/2 به وجود آيد. چاه به مدت 21 س
ــد و سپس براي 96  ساعت بسته شد. هدف، تحليل بخش رشد فشار براي  داده ش

تعيين خواص چاه و مخزن مى باشد. 
ــه توانايي مدل هاي تحليلي و عددي در انطباق با مجموعه داده ها از  براي مقايس
نرم افزار  Saphir  محصول شركت  Kappa   استفاده گرديد؛ اين نرم افزار در هر دو بخش 
ــتي و كيفيت  ــرفته اي دارد. براي اطمينان از درس تحليلي و عددي، توانايى هاى پيش
ــخيصي16 مطابق شكل2 رسم  ــب زمان، نمودار لگاريتمي تش ــار بر حس داده هاي  فش
ــكل، سه نمودار اختالف فشار، مشتق  نيمه لگاريتمي و مشتق اوليه  گرديد. در اين ش
  (dp/dt)   ترسيم شده است. روند نزولي داده هاي مشتق اوليه نشان مي دهد كه عواملي 

مانند اثرات  ديناميكي دهانه چاه، باعث از دست رفتن كيفيت داده ها نشده است. 
پس از بارگذاري داده ها و كنترل كيفيت آن ها، تالش شد كه در بخش تحليلي 
اين نرم افزار، مدل چاه آزمايي با داده ها تطبيق  داده شوند. مدل تحليلي به كار رفته 
ــل  ــامل اثر انباري ثابت، چاه با نفوذ جزيي، مخزن همگن و مرزهايي با دو گس ش
متقاطع با  زاويه 40 درجه مى باشد. شكل3، نتيجه بهترين تطبيق مدل تحليلي را 
ــان مي دهد. همان طور كه در اين شكل مشخص است،  مدل تحليلي نمي تواند  نش

تغييرات فشار را در زمان هاي مياني و پاياني به خوبي پيش بيني كند. 
ــد كه مدل عددي نرم افزار  Saphir  بر داده ها منطبق شود.  در ادامه تالش ش
ــل متقاطع آن و مختصات  ــكل مرزهاي مخزن و دو  گس براي اين منظور، ابتدا ش
محل ورود چاه به مخزن به نرم افزار داده شد. مانند قبل، چاه به صورت عمودي با 
نفوذ جزيي  تعريف گرديد. نرم افزار، شبكه بندي PEBI   را به صورت خودكار (مانند 

شكل هاي 4و 5) ايجاد نمود. توليد اين نوع شبكه بندي  براي شكل هندسي مخازن 
ــود. براي خواص  ــك الگوريتم هاي پيچيده اي انجام مي ش ــل ها به كم واقعي و گس
بلوك هاي مخزن،  نتايج روش تحليلي (از قبيل تراوايي، اثر پوسته، اثر انباري چاه) 
ــت  به عنوان حدس اوليه وارد گرديد. پس از چندين تكرار، بهترين  تطبيق به دس
آمد؛ اين موضوع در شكل6 نشان داده شده است. همان طور كه در اين شكل ديده 

مي شود، مدل عددي به خوبي بر  داده هاي فشار-زمان انطباق دارد.  
ــده را در دو حالت تحليلى و عددى نشان  جدول2 نتايج مدل هاى منطبق ش
مى دهد. با توجه به كيفيت تطبيق مدل عددي در  شكل6، مي توان نتيجه گرفت كه 
نتايج مدل عددي دقيق تر هستند. البته با توجه به شكل 3، دليل عدم دقت مدل 
ــخص است؛ ولى از آن جا كه انطباق مدل  تحليلي در  زمان هاي مياني و پاياني مش
تحليلى با داده ها در زمان هاى اوليه خوب است، دقت اين  مدل فقط در تعيين اثر 
انبارى چاه، تراوايى و اثر پوسته هندسى قابل قبول مى باشد. يكي از متغيرهايي كه 
فقط به كمك روش  تحليلي مي تواند تعيين شود، فاصله چاه از گسل ها و مرزهاي 
ــت كه البته در مورد اين چاه با توجه به منطبق  نبودن مدل بر  خارجي مخزن اس

داده هاي بخش مرزي، دقيق نيست. 

1   موقعيت چاه آزمايش شده در نزديكي دو گسل متقاطع

2    نمودار تشخيصي لگاريتمي براي بررسي كيفيت داده هاي فشار

  

  

 

12  LGR: Local Grid Refinement
13 FEM: Finite Element Method 
14 FVM: Finite Volume Method 

                                                                                                                                        15 PEBI: Perpendicular Bisection
16 Diagnostic plot
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 نتيجه گيرى
ــت كه سريع و دقيق هستند، ولى بسياري   1. مزيت مدل هاي تحليلي اين اس
از مسايل، آن قدر پيچيده مى باشند كه  مستقيماً به صورت تحليلي نمي توان آن ها را 
ــت كه به داده هاى  محدودى از چاه  حل كرد. مزيت ديگر مدل هاى تحليلي اين اس

و مخزن نياز دارند و فرايند تخمين خواص مخزن ساده است. 
 2. هر چند مدل هاى تحليلى ساده اند، ولى براى تخمين تراوايى، ضريب پوسته 
و ضريب انبارى دقت خوبى دارند. اين  مدل ها هنگامى كه رژيم هاى جريان شعاعى 

در اطراف چاه به اندازه كافى توسعه يافتند، قابل استفاده مى باشند. 
ــار گذرا افزايش  ــال هاى اخير كاربرد مدل هاى عددى براى آناليز فش  3. در س
يافته است. مدل هاى عددى دو ويژگى بارز  دارند: يكى اين كه مى توانند هندسه هاى 
ــار غيرخطى  كه  ــايل انتش پيچيده را مدل كنند و ديگرى  اين كه توانايى حل مس

اصول برهم نهى زمان و مكان در آن ها كاربرد ندارد را دارا مى باشند. 

 4.   مدل هاى عددى، براى مدل سازى مخزن به داده هاى زيادى نياز دارند. در 
حالتى كه مخزن به خوبى شناخته نشده  يا داراى ناهمگونى هاى زياد است، استفاده 
ــد. موضوع شبكه بندى و گسسته سازى  فضاى  ــكل مى باش از مدل هاى عددى مش

مخزن هم از چالش هاى اين روش هاست. 
ــتفاده از نتايج روش  ــان داد كه اس ــز چاه مورد مطالعه در اين مقاله نش  5.  آنالي

تحليلى به عنوان حدس اوليه باعث بهبود  سرعت و نتايج روش عددى مى شود. 
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    2   مقايسه نتايج مدل هاى تحليلى و عددى در اين مطالعه 
روش عددى روش تحليلى  واحد نماد ويژگى

0/0082 0/0078 bbl/psi c ضريب انبارى
216 210 md K تراوايى
15/6 15 ... Sg ضريب پوسته هندسى
0/152 -0/427 ... S ضريب پوسته مكانيكى
0/3 0/213 ... kz/kr نسبت تراوايى عمودى به افقى

4797 4793 psia p* فشار برون يابى شده
... 152 ft L1 فاصله تا مرز اول
... 1680 ft L2 فاصله تا مرز دوم

6   مدل عددي كه به خوبي بر داده هاي فشار منطبق شده است

3   كيفيت تطبيق مدل تحليلي مخزن همگن با دو گسل متقاطع

4    شبكه بندي  PEBI  كه در نرم افزار  Saphir  ايجاد شده است 

 

5   بزرگ نمايي شبكه بندي تركيبي با ريزشدگي در اطراف چاه و گسل ها
 

 


