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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 119 / دی ماه 1393

مقدمه
پروفایل های فش��اری و گرادیان س��یال، اطالعات مهمی جهت ارزیابی و 
مدیریت مخازن به همراه داشته و به عنوان یک ورودی جهت تصمیم گیری های 
اس��تراتژیِک تکمیل چاه و برنامه های تولیدی نقش مهمی را ایفا می کنند]1[. 
اط��الع از س��طوح تم��اس و ارتب��اط هیدرودینامیکی الیه ه��ای تولیدی در 
تخمی��ن میزان هیدوکربور درجا، تصمیم گی��ری در مورد نوع تکمیل چاه و 
نوع تس��هیالت سرچاهی، کاربردهاي فراوانی دارد که همگی مرهون داشتن 
پروفایل فشار-عمق می باشد)شکل-1(. همچنین، با داشتن چگالی سیال درجا 
می توان جهت مشخصه سازی کامل سیال، از صحت نمونه سیاِل گرفته شده 

در حین الیه آزمایی اطمینان حاصل کرد.
 هدف از انجام آزمایش مکرر س��ازند، اندازه گیري فشار سازند در نقاط 
مختلف و گرفتن نمونه از س��یال مخزن در ش��رایط مخزني اس��ت. بررسي 
فش��ارهاي اندازه گیري ش��ده در نقاط مختل��ف، آنالیز و مقایس��ه آن ها با 

یکدیگر و همچنین، مطالعه روند تغییرات فش��ار در هر نقطه نسبت به زمان 
در هنگام افت فشار2 و ساخت فشار3 اطالعات بسیار مفیدي از خصوصیات 
سازند را در اختیار مهندس مخزن قرار مي دهد. به طور کلي، هدف از راندن 

ابزار آزمایش مکرر سازند عبارت است از: 
1-تعیین فشار اولیه مخزن

2- نمونه گیري سیال مخزن در شرایط مخزني
3- تعیی��ن رژیم هاي فش��اري مختلف در یک س��ازند و تعی��ن الیه هاي 

نفوذ ناپذیر مانع4 
4- تخمین سطوح تماس سیال

5- به دست آوردن پروفایل تحرک پذیري
 به منظور دس��تیابي به اهداف ذکر شده الزم اس��ت که داده هاي آزمایش 
مکرر سازند تفسیر گردند. روش گرافیکي فشار-عمق رایج ترین روش آنالیز 
این داده هاس��ت که جهت تفسیر داده های نرمال به کار می رود. در این مقاله، 

تفس�یر داده هاي اندازه گیري ش�ده در عملیات آزمایش مکرر س�ازند جهت 
  Compositional Grading تخمین سطوح تماس سیاالت و تشخیص وجود

)Excess Pressure( به روش فشار مازاد

سعید خواجوئي*، مهدي قسامي پور  مدیریت اکتشاف 

نمودارهای فش��ار-عمق، در ارزیابی مخازن جهت به دس��ت آوردن س��طوح تماس، ارتباط هیدرودینامیکی الیه ها و تغییر خواص س��یال در 
عمق1،  کاربردهای زیادی دارند. تعیین س��طوح تماس در مخازن هیدروکربوري جهت محاس��به مقدار هیدروکربور درجا و برنامه ریزي هاي 
توس��عه یک میدان بس��یار حائز اهمیت اس��ت، به طوري که عدم قطعیت در نوع سیاالت درجا و س��طوح آن ها اثرات مهمي در تخمین مقدار 
نفت و گاز درجا و عمق تکمیل چاه خواهد داش��ت. جهت ارزیابي مخازن از این دیدگاه، الزم اس��ت پروفایل فشاري بر حسب عمق را داشته 
باش��یم که نیازمند راندن ابزار آزمایش فش��ار مکرر است. داده هاي این ابزار به ش��دت تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گرفته و باعث مي شوند 
فش��ارهاي قرائت ش��ده صحیح نباشند و ما را در تفسیر آن ها دچار مش��کل کنند. اهمیت آنالیز دقیق اطالعات به دست آمده از آزمایش مکرر 
فش��ار سازند زماني بیشتر مي ش��ود که اطالعات، مربوط به چاه اکتشافي باش��د؛ چرا که این آزمایش در چاه اکتشافي زماني انجام مي شود که 
هیچ گونه اطالعاتي از ش��رایط دینامیکي مخزن در دس��ت نیس��ت و باید براس��اس نتایج آنالیز داده هاي فش��اري و دیگر اطالعات مانند تفسیر 
نمودارهاي مخزني، تعداد و فواصل آزمایش هاي س��اق مته موردنیاز تعیین گردد. در بعضی از موارد، مش��خص ش��ده که تفس��یر نمودارهاي 
مخزني جهت تعیین فواصل آزمایش هاي س��اق مته و همچنین، تش��خیص س��طوح تماس به تنهایي کافي نبوده و آنالیز دقیق اطالعات فش��اري، 
در تعیین تکلیف بس��یاري از قسمت هاي مبهم مخزن بس��یار کمک کننده است. در این مقاله، روش فشار مازاد به منظور تفسیر داده هاي فشاري 
 معرفي گردیده و در ادامه، چند مورد داده هاي واقعي از چاه هاي اکتشافي و توسعه اي مورد مطالعه قرار مي گیرد. در پایان، نحوه اثبات وجود

Compositional Grading در یک مخزن با داشتن داده هاي فشاري و با استفاده از روش معرفی شده بررسي مي گردد.

آزمایش مکرر سازند، فشار مازاد، سطوح تماس

)saeed.khajoee@gmail.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*
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مقاالت علمي - پژوهشی

روش��ي ارائه مي گردد که مي توان��د داده های غیرنرمال و نرمال را از یکدیگر 
به خوبی تش��خیص داده و در نتیجه، تفسیر ارائه شده از دقت و اعتبار باالتری 
برخوردار خواهد بود. داده هاي غیرنرمال تعدادي از فشارهاي اندازه گیري شده 

هستند که تحت تأثیر عوامل محیطي قرار گرفته و در نتیجه، معتبر نیستند. 

1-انواع رژیم هاي جریاني ایجاد شده در آزمایش مکرر سازند
ب��رای ه��ر pretest )در دس��تگاه MDT( بین 5 تا 20 سي س��ي از س��یال 
درون س��ازند به داخل دستگاه جریان پیدا می کند. به دلیل اینکه حجم سیال 
خارج ش��ده از سازند در مقایسه با حجم کل سازند بسیار کم است، اثر این 
جریان فقط در ناحیه کوچکي از سازند در اطراف probe مشاهده مي شود. 
رژیم جریاني ایجاد ش��ده معموالً کروي بوده، اما در صورتي که یک الیه 
نفوذ ناپذی��ر در نزدیکي نقطه اندازه گیري باش��د، رژیم جریاني نیمه کروي 
ایجاد مي گردد. چنانچه عملیات افت فش��ار ادامه یافته به طوري که اثر افت 
فش��ار به الیه هاي نفوذپذیر باال و پایین مخزن برس��د؛ رژیم جریان دایره اي 
نیز مش��اهده مي گردد]2[. ش��کل-2 انواع رژیم هاي جریاني ایجاد شده در 
آزمایش مکرر س��ازند را نش��ان مي دهد. در مرحله افت فشار، معموالً عمِق 
بررسی آزمایش، محدود به شعاِع کوچِک اطراف probe بوده و اطالعاتی 
ک��ه از این مرحله از آزمایش به دس��ت می آید، فق��ط بیانگر همان ناحیه ی 

محدود از سازند است.
 

2-تفسیر نتایج ساخت فشار مربوط به عملیات آزمایش مکرر سازند
به دلیل اینکه مدت زمان جریان در این آزمایش بسیار کوتاه است، داده هاي 
به دس��ت آمده ممکن است به ش��دت تحت تأثیر ش��رایط اطراف چاه قرار 
گرفته و تفسیر داده ها را با مشکل مواجه کنند]3[. بنابراین، همه ی فشارهاي 
 اندازه گیري ش��ده، به دلیل ش��رایط چاه و س��نگ مخزن مانند نازک بودن

Mud Cake، ناهمگوني در خواص سنگ مخزن و...، داراي کیفیت مناسب 
نبوده و بعضي از آن ها به عنوان نقاط نویز)غیر نرمال( شناخته شده و الزم است 
جهت ارزیابي دقیق، حذف گردند. نقاطی که به عنوان نویز شناخته می شوند، 
به  دالی��ل مختلف به وج��ود آمده که در ادام��ه، به ان��واع و دالیل به وجود 
آمدن آن ه��ا و راه حل برخورد با آن ها در حین عملیات پرداخته می ش��ود. 
پدیده هایي مانند Supercharging، نش��تی پکر5، نقاط متراکم6، خشک 7 و 
... باعث مي ش��ود که داده ها نویزي گردند. جهت شناسایی این نقاط، یکی 
از ابزارهایی که بسیار کمک کننده است، نمودار مشتق فشاری است که در 
دو سیس��تم کروی و شعاعی رسم می ش��ود و در ابزارهای شرکت شلمبرژر 
در حین عملیات، قابل مشاهده است. در صورتي که فشار اندازه گیري شده 
در یک نقطه نرمال باشد، یکی از رژیم های جریانی شعاعی، کروی و یا هر 
دو در نمودار مش��تق آن مشاهده خواهد شد. در سیستم کروی، معادله نفوذ 
به صورت معادله-1 نوشته مي ش��ود و رژیم جریانی کروی در این سیستم، 
به صورت خط راس��ت با شیب صفر و رژیم جریانی شعاعی به صورت خط 

راست با شیب نیم خواهد شد.

3 
 

 محدود به شعاعِ ،بررسي آزمايش عمقِ معموالً ،افت فشارحله در مردهد. را نشان ميسازند  مكرر آزمايش در شده ايجاد جرياني
اطراف  كوچكprobe محدود از سازند  يهمان ناحيه فقط بيانگر ،آيددست ميبوده و اطالعاتي كه از اين مرحله از آزمايش به

  است.

 

 كروي و كروينيمه اي،دايره رژيم: ترتيب به راست سمت از- دسازن مكرر آزمايش در شده ايجاد جرياني هايرژيم انواع- 2 شكل

 مربوط به عمليات آزمايش مكرر سازندساخت فشار تفسير نتايج -٢
ثير شرايط أتحت تشدت دست آمده ممكن است بهههاي ب، دادهاستزمان جريان در اين آزمايش بسيار كوتاه دليل اينكه مدتبه

دليل شرايط فشارهاي اندازه گيري شده، به يهمه ،بنابراين .[3]ها را با مشكل مواجه كنندداده تفسيرگرفته و  اطراف چاه قرار
و بعضي ، ناهمگوني در خواص سنگ مخزن و ...، داراي كيفيت مناسب نبوده Mud Cakeچاه و سنگ مخزن مانند نازك بودن 

عنوان نويز نقاطي كه به حذف گردند. ،هت ارزيابي دقيقالزم است ج شناخته شده وعنوان نقاط نويز(غير نرمال) بهها از آن
ها در حل برخورد با آنراهها و وجود آمدن آنبه لدالي وبه انواع  ،وجود آمده كه در ادامهداليل مختلف بهبه ،شوندشناخته مي

شود كه باعث ميو ...  7، خشك6، نقاط متراكم5، نشتي پكرinguperchargS مانند: ييهاشود. پديدهحين عمليات پرداخته مي
در  كه استنمودار مشتق فشاري  ،كننده استيكي از ابزارهايي كه بسيار كمك ،جهت شناسايي اين نقاط ها نويزي گردند.داده

در صورتي كه . استقابل مشاهده  ،در ابزارهاي شركت شلمبرژر در حين عمليات و شوددو سيستم كروي و شعاعي رسم مي
آن  دو در نمودار مشتق هاي جرياني شعاعي، كروي و يا هريكي از رژيمگيري شده در يك نقطه نرمال باشد، فشار اندازه

 ،و رژيم جرياني كروي در اين سيستمشود مينوشته  1-معادله نفوذ به صورت معادله ،در سيستم كرويمشاهده خواهد شد. 
  .خط راست با شيب نيم خواهد شدت به صورخط راست با شيب صفر و رژيم جرياني شعاعي صورت به
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خط راست با شيب صفر و صورت بهشود و رژيم جرياني شعاعي نوشته مي 2-صورت معادلهبهمعادله نفوذ  ،در سيستم شعاعي
  با شيب منفي نيم خواهد شد. صورت خط راستبهرژيم جرياني كروي 
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 ،نشان داده شده است. در ادامه 3-هاي جرياني در شكلو رفتار رژيمدر دو سيستم كروي و شعاعي دار مشتق فشار نمو
  گردند.با استفاده از نمودار مشتق فشار بررسي مي ،گذارندتأثيرات منفي مي ،هاي فشارهايي كه بر روي دادهپديده

                                                            
5 -Lost Seal 
6 -Tight point 
7 -Dry point 

در سیستم شعاعی، معادله نفوذ به صورت معادله-2 نوشته می شود و رژیم 
جریانی شعاعی به صورت خط راس��ت با شیب صفر و رژیم جریانی کروی 

به صورت خط راست با شیب منفی نیم خواهد شد.
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5 -Lost Seal 
6 -Tight point 
7 -Dry point 

نمودار مش��تق فشار در دو سیس��تم کروی و ش��عاعی و رفتار رژیم هاي 
جریاني در شکل-3 نشان داده شده است. در ادامه، پدیده هایي که بر روي 
داده هاي فش��ار، تأثیرات منفي مي گذارند، با اس��تفاده از نمودار مشتق فشار 

بررسي مي گردند.

1  نمودار فشــار-عمق جهت ارزیابی چگالی ســیال درجــا، ارتباط الیه ها و 
تعیین سطوح تماس

2 
 

 

 تماس سطوح تعيين و هاهيال ارتباط درجا، اليس يچگال يابيارز جهت عمق-فشار نمودار-1 شكل

 مخزني شرايط در مخزن سيال از نمونه گرفتن و مختلف نقاط در سازند فشار گيرياندازه مكرر سازند، آزمايش انجام از هدف
 روند تغييراتمطالعه  ،و همچنين يكديگر با هاآن مقايسه و آناليز، مختلف نقاط در شده گيرياندازه فشارهاي بررسي. است
 اختيار در را سازند خصوصيات از مفيدي بسيار اطالعات 3 ساخت فشار و 2افت فشارهنگام  در زمان به نسبت نقطه هر در فشار

  : ازرت است عبا آزمايش مكرر سازند ابزار راندن از هدف ،كلي طوربه. دهدمي قرار مخزن مهندس

 مخزن اوليه فشار تعيين-1

 مخزني شرايط در مخزن سيال گيرينمونه -2

 4مانع ناپذيرنفوذ هاياليه تعين و سازند يك در مختلف ريفشا هايرژيمتعيين  -3

 سيال تماس سطوح تخمين -4

 پذيريتحرك پروفايل آوردن دستهب -5

عمق -هاي آزمايش مكرر سازند تفسير گردند. روش گرافيكي فشارمنظور دستيابي به اهداف ذكر شده الزم است كه دادهبه 
گردد كه روشي ارائه مي ،رود. در اين مقالهكار ميهاي نرمال بهكه جهت تفسير داده ستهاترين روش آناليز اين دادهرايج
تفسير ارائه شده از دقت و اعتبار باالتري  ،خوبي تشخيص داده و در نتيجههاي غيرنرمال و نرمال را از يكديگر بهتواند دادهمي

گيري شده هستند كه تحت تأثير عوامل محيطي قرار گرفته ندازههاي غيرنرمال تعدادي از فشارهاي ابرخوردار خواهد بود. داده
  . يستندمعتبر ن ،و در نتيجه

 دهاي جرياني ايجاد شده در آزمايش مكرر سازنانواع رژيم-١
 دليلبه كند.به داخل دستگاه جريان پيدا مي سازند درون سيال از سيسي 20 تا 5 بين )MDT(در دستگاه pretestبراي هر 

 از كوچكي ناحيه در فقط جريان اين اثر ،است كم بسيار سازند كل حجم با مقايسه در سازند از شده خارج سيال جمح اينكه

ناپذير در ، اما در صورتي كه يك اليه نفوذبوده كروي معموالً شده ايجاد جرياني رژيم .شودمي مشاهده probe اطراف در سازند
طوري كه اثر ادامه يافته به افت فشارگردد. چنانچه عمليات اني نيمه كروي ايجاد ميگيري باشد، رژيم جرينزديكي نقطه اندازه
 هايرژيم انواع 2-شكل. [2]گرددمشاهده مي نيز ايدايرههاي نفوذپذير باال و پايين مخزن برسد؛ رژيم جريان افت فشار به اليه

                                                            
2‐ Draw Down  
3 - Build Up 
4 - Barrier 

2  انواع رژیم هاي جریاني ایجاد شــده در آزمایش مکرر سازند-از سمت 
راست به ترتیب: رژیم دایره اي، نیمه كروي و كروي

3 
 

 محدود به شعاعِ ،بررسي آزمايش عمقِ معموالً ،افت فشارحله در مردهد. را نشان ميسازند  مكرر آزمايش در شده ايجاد جرياني
اطراف  كوچكprobe محدود از سازند  يهمان ناحيه فقط بيانگر ،آيددست ميبوده و اطالعاتي كه از اين مرحله از آزمايش به

  است.

 

 كروي و كروينيمه اي،دايره رژيم: ترتيب به راست سمت از- دسازن مكرر آزمايش در شده ايجاد جرياني هايرژيم انواع- 2 شكل

 مربوط به عمليات آزمايش مكرر سازندساخت فشار تفسير نتايج -٢
ثير شرايط أتحت تشدت دست آمده ممكن است بهههاي ب، دادهاستزمان جريان در اين آزمايش بسيار كوتاه دليل اينكه مدتبه

دليل شرايط فشارهاي اندازه گيري شده، به يهمه ،بنابراين .[3]ها را با مشكل مواجه كنندداده تفسيرگرفته و  اطراف چاه قرار
و بعضي ، ناهمگوني در خواص سنگ مخزن و ...، داراي كيفيت مناسب نبوده Mud Cakeچاه و سنگ مخزن مانند نازك بودن 

عنوان نويز نقاطي كه به حذف گردند. ،هت ارزيابي دقيقالزم است ج شناخته شده وعنوان نقاط نويز(غير نرمال) بهها از آن
ها در حل برخورد با آنراهها و وجود آمدن آنبه لدالي وبه انواع  ،وجود آمده كه در ادامهداليل مختلف بهبه ،شوندشناخته مي

شود كه باعث ميو ...  7، خشك6، نقاط متراكم5، نشتي پكرinguperchargS مانند: ييهاشود. پديدهحين عمليات پرداخته مي
در  كه استنمودار مشتق فشاري  ،كننده استيكي از ابزارهايي كه بسيار كمك ،جهت شناسايي اين نقاط ها نويزي گردند.داده

در صورتي كه . استقابل مشاهده  ،در ابزارهاي شركت شلمبرژر در حين عمليات و شوددو سيستم كروي و شعاعي رسم مي
آن  دو در نمودار مشتق هاي جرياني شعاعي، كروي و يا هريكي از رژيمگيري شده در يك نقطه نرمال باشد، فشار اندازه

 ،و رژيم جرياني كروي در اين سيستمشود مينوشته  1-معادله نفوذ به صورت معادله ،در سيستم كرويمشاهده خواهد شد. 
  .خط راست با شيب نيم خواهد شدت به صورخط راست با شيب صفر و رژيم جرياني شعاعي صورت به
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2    (1) 

خط راست با شيب صفر و صورت بهشود و رژيم جرياني شعاعي نوشته مي 2-صورت معادلهبهمعادله نفوذ  ،در سيستم شعاعي
  با شيب منفي نيم خواهد شد. صورت خط راستبهرژيم جرياني كروي 
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 ،نشان داده شده است. در ادامه 3-هاي جرياني در شكلو رفتار رژيمدر دو سيستم كروي و شعاعي دار مشتق فشار نمو
  گردند.با استفاده از نمودار مشتق فشار بررسي مي ،گذارندتأثيرات منفي مي ،هاي فشارهايي كه بر روي دادهپديده

                                                            
5 -Lost Seal 
6 -Tight point 
7 -Dry point 

3  نمودار مشتق فشار نسبت به دو تابع زماني كروي و دایره اي

4 
 

 

  ايسبت به دو تابع زماني كروي و دايرهنمودار مشتق فشار ن-3 شكل

  8به روش فشار مازاد گيري شده در عمليات آزمايش مكرر سازندهاي اندازهتفسير داده-3
 گردد، قبالً توسط آقاي هندرسونگيري شده در عمليات آزمايش مكرر سازند معرفي ميهاي اندازهكه جهت تفسير داده يروش
اثر  ،در اين روش اي مشاهده نشده است.هاي آزمايش مكرر سازند در هيچ مقالهآن بر روي دادهارائه شده بود ولي كاربرد  [6]

  گردد.معرفي مي فشار مازادعنوان ههاي فشار حذف شده و باز داده 3-استاتيك با استفاده از معادلهفشار هيدرو

Pd P   (D Dd)             (3) 

گراديان فشاري سيال برحسب پام بر فشار اندازه گيري شده برحسب پام، Pبرحسب پام،  فشار مازاد dP،در معادله باال
  گاز يا آب)، نوع سيال (نفت حسب فوت و گيري شده بر عمق متناظر با فشار اندازهD، عمق مبنا بر حسب فوتdD، فوت
باشد. الزم به ذكر است كه عمق مبنا به صورت اختياري انتخاب مي شود ولي نبايد با عمق هاي اندازه گيري فشار فاصله مي

  زير درآيد: صورت مرتب شده و بهزيادي داشته باشد در غير اين صورت نتايج قابل استفاده نخواهد بود. معادله باال مي تواند 

Pd P   D Dd              (4) 

DP صورتبهمعادل فشار هيدرواستاتيك سيال مخزن بوده و  مخزن در هر عمقِ نرمال از آنجايي كه فشار   تعريف
ه و نسبت به فشار هيدراستاتيك نرمااليز گردند، انتظار گيري شده دقيق بوداندازههاي داده صورتي كهدر ،شود، بنابراينمي
شود. با  افقي ها يك خط راست(فشار نرمااليز شده) در تمامي نقاط با يكديگر برابر گردد و نمودار آنفشار مازادرود كه مي

DPگذاري جاي   است ي تمام نقاط يكسانو برا ثابت ،فشار مازادگردد كه مقدار مشخص مي 4-در معادله.  

Pd Dd        (5) 

 ،فشار در اين حالت يهاي اندازه گيري شدهعمق در اين است كه داده-فشار مزيت روش ارائه شده نسبت به روش گرافيكيِ
كننده فشار (پارامترهاي تعيينعمقجز چگالي و هصورتي كه پارامتر ديگري بنرمااليز شده و در ،نسبت به فشار هيدراستاتيك

 بر حسب عمق مشخص فشار مازادصورت كامالً واضح در نمودار به ،هاي فشاري تأثير گذاشته باشددادههيدرواستاتيك) بر روي 
ها آنصورت اغراق شده افزايش يافته تا تشخيص به ،نرمال در اين روشاختالف بين نقاط نرمال و غير ،عبارت ديگرگردد. بهمي

                                                            
8 -Excess Pressure 
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 3-تفس�یر داده هاي اندازه گیري ش�ده در عملیات آزمایش مکرر سازند به 
روش فشار مازاد8

روش��ی که جهت تفس��یر داده هاي اندازه گیري شده در عملیات آزمایش 
مکرر س��ازند معرفي مي گردد، قباًل توسط آقاي هندرسون ]6[ ارائه شده بود 
ولي کارب��رد آن بر روي داده  ه��اي آزمایش مکرر س��ازند در هیچ مقاله اي 
مش��اهده نش��ده اس��ت. در این روش، اثر فشار هیدرواس��تاتیک با استفاده از 

معادله-3 از داده هاي فشار حذف شده و به عنوان فشار مازاد معرفي مي گردد.

4 
 

 

  ايسبت به دو تابع زماني كروي و دايرهنمودار مشتق فشار ن-3 شكل

  8به روش فشار مازاد گيري شده در عمليات آزمايش مكرر سازندهاي اندازهتفسير داده-3
 گردد، قبالً توسط آقاي هندرسونگيري شده در عمليات آزمايش مكرر سازند معرفي ميهاي اندازهكه جهت تفسير داده يروش
اثر  ،در اين روش اي مشاهده نشده است.هاي آزمايش مكرر سازند در هيچ مقالهآن بر روي دادهارائه شده بود ولي كاربرد  [6]

  گردد.معرفي مي فشار مازادعنوان ههاي فشار حذف شده و باز داده 3-استاتيك با استفاده از معادلهفشار هيدرو

Pd P   (D Dd)             (3) 

گراديان فشاري سيال برحسب پام بر فشار اندازه گيري شده برحسب پام، Pبرحسب پام،  فشار مازاد dP،در معادله باال
  گاز يا آب)، نوع سيال (نفت حسب فوت و گيري شده بر عمق متناظر با فشار اندازهD، عمق مبنا بر حسب فوتdD، فوت
باشد. الزم به ذكر است كه عمق مبنا به صورت اختياري انتخاب مي شود ولي نبايد با عمق هاي اندازه گيري فشار فاصله مي

  زير درآيد: صورت مرتب شده و بهزيادي داشته باشد در غير اين صورت نتايج قابل استفاده نخواهد بود. معادله باال مي تواند 

Pd P   D Dd              (4) 

DP صورتبهمعادل فشار هيدرواستاتيك سيال مخزن بوده و  مخزن در هر عمقِ نرمال از آنجايي كه فشار   تعريف
ه و نسبت به فشار هيدراستاتيك نرمااليز گردند، انتظار گيري شده دقيق بوداندازههاي داده صورتي كهدر ،شود، بنابراينمي
شود. با  افقي ها يك خط راست(فشار نرمااليز شده) در تمامي نقاط با يكديگر برابر گردد و نمودار آنفشار مازادرود كه مي

DPگذاري جاي   است ي تمام نقاط يكسانو برا ثابت ،فشار مازادگردد كه مقدار مشخص مي 4-در معادله.  

Pd Dd        (5) 

 ،فشار در اين حالت يهاي اندازه گيري شدهعمق در اين است كه داده-فشار مزيت روش ارائه شده نسبت به روش گرافيكيِ
كننده فشار (پارامترهاي تعيينعمقجز چگالي و هصورتي كه پارامتر ديگري بنرمااليز شده و در ،نسبت به فشار هيدراستاتيك

 بر حسب عمق مشخص فشار مازادصورت كامالً واضح در نمودار به ،هاي فشاري تأثير گذاشته باشددادههيدرواستاتيك) بر روي 
ها آنصورت اغراق شده افزايش يافته تا تشخيص به ،نرمال در اين روشاختالف بين نقاط نرمال و غير ،عبارت ديگرگردد. بهمي

                                                            
8 -Excess Pressure 

در معادله باال، Pd فشار مازاد برحسب پام، P فشار اندازه گیري شده برحسب 
پام، γگرادیان فش��اري س��یال برحس��ب پام بر فوت، Ddعمق مبنا برحسب 
فوت،D عمق متناظر با فش��ار اندازه گیري شده بر حسب فوت وα نوع سیال 
نفت، گاز یا آب مي باشد. الزم به ذکر است که عمق مبنا به صورت اختیاري 
انتخاب مي شود ولي نباید با عمق هاي اندازه گیري فشار فاصله زیادي داشته 
باش��د در غیر این صورت نتایج قابل استفاده نخواهد بود. معادله باال مي تواند 

مرتب شده و به صورت زیر درآید:

4 
 

 

  ايسبت به دو تابع زماني كروي و دايرهنمودار مشتق فشار ن-3 شكل

  8به روش فشار مازاد گيري شده در عمليات آزمايش مكرر سازندهاي اندازهتفسير داده-3
 گردد، قبالً توسط آقاي هندرسونگيري شده در عمليات آزمايش مكرر سازند معرفي ميهاي اندازهكه جهت تفسير داده يروش
اثر  ،در اين روش اي مشاهده نشده است.هاي آزمايش مكرر سازند در هيچ مقالهآن بر روي دادهارائه شده بود ولي كاربرد  [6]

  گردد.معرفي مي فشار مازادعنوان ههاي فشار حذف شده و باز داده 3-استاتيك با استفاده از معادلهفشار هيدرو

Pd P   (D Dd)             (3) 

گراديان فشاري سيال برحسب پام بر فشار اندازه گيري شده برحسب پام، Pبرحسب پام،  فشار مازاد dP،در معادله باال
  گاز يا آب)، نوع سيال (نفت حسب فوت و گيري شده بر عمق متناظر با فشار اندازهD، عمق مبنا بر حسب فوتdD، فوت
باشد. الزم به ذكر است كه عمق مبنا به صورت اختياري انتخاب مي شود ولي نبايد با عمق هاي اندازه گيري فشار فاصله مي

  زير درآيد: صورت مرتب شده و بهزيادي داشته باشد در غير اين صورت نتايج قابل استفاده نخواهد بود. معادله باال مي تواند 

Pd P   D Dd              (4) 

DP صورتبهمعادل فشار هيدرواستاتيك سيال مخزن بوده و  مخزن در هر عمقِ نرمال از آنجايي كه فشار   تعريف
ه و نسبت به فشار هيدراستاتيك نرمااليز گردند، انتظار گيري شده دقيق بوداندازههاي داده صورتي كهدر ،شود، بنابراينمي
شود. با  افقي ها يك خط راست(فشار نرمااليز شده) در تمامي نقاط با يكديگر برابر گردد و نمودار آنفشار مازادرود كه مي

DPگذاري جاي   است ي تمام نقاط يكسانو برا ثابت ،فشار مازادگردد كه مقدار مشخص مي 4-در معادله.  

Pd Dd        (5) 

 ،فشار در اين حالت يهاي اندازه گيري شدهعمق در اين است كه داده-فشار مزيت روش ارائه شده نسبت به روش گرافيكيِ
كننده فشار (پارامترهاي تعيينعمقجز چگالي و هصورتي كه پارامتر ديگري بنرمااليز شده و در ،نسبت به فشار هيدراستاتيك
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 ،  =0/1 ، آب براساس گرادیان هاي فشاري رایج آن ها)به عنوان مثال 0/3= 

0/45=  پام بر فوت( نوشته شود.
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دست هروش جهت ب براي استفاده از اين، يستهاي اكتشافي كه معموالً اطالعات اوليه از سيال مخزني نيز در دسترس ندر چاه
هاي در ابتدا بايد معادله باال براي هر سه نوع سيال گاز، نفت و آب براساس گراديان ،آوردن نوع سيال و سطح تماس سياالت
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  هاي فرضي)(دادهبر حسب عمق براي سه فاز نفت، گاز و آب فشار مازادنمودار -4 شكل

الزم است كه فازهاي  ،صورت جداگانه نمايش داده شده است. در ابتداآب بهبراي نفت، گاز و  فشار مازاددادهاي  4-در شكل
از آنجايي كه مقدار اوليه براي نقاط فشاري بررسي گردند.  ،ها تشخيص داده شود و سپسموجود در مخزن و موقعيت عمقي آن

بر  فشار مازادهاي رود كه دادهانتظار ميهاست، در نظر گرفته شده براي آب، نفت و گاز در محدوده تغييرات آن گراديان فشاريِ
براي dPاز آنجايي كه نمودار  4-نزديك به افقي باشد. در شكل ،داردحسب عمق براي سيالي كه در آن ناحيه از مخزن وجود 
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دهد صورت افقي هستند، كه نشان ميبر حسب عمق كه براي آب رسم شده به فشار مازادهاي متري، داده 2800-3200عمقي 

عمقي  يدر فاصله ،عمقي داراي شيب غير صفر است. همچنين يبراي نفت در اين فاصلهdPآبي است؛ ولي نمودار  ،اين ناحيه
دهد است كه نشان ميصفر داراي شيب غير ،صورت افقي در آمده ولي براي آببراي نفت بهdPهاي داده ،متري 2800-2600

 .استحاوي هيدروكربور نفت  ،اين ناحيه

 يتند از مجموعهالزم است كه نقاطي كه غيرنرمال هس ،پس از تشخيص فازهاي موجود در مخزن و موقعيت عمقي سياالت
ي در يك اليه هادر حالتي كه همه دادهرود انتظار مي 4-با توجه به معادلهتفسير نهايي انجام شود.  ،ها خارج گردد و سپسداده 5 
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در ش��کل-4 دادهاي فشار مازاد براي نفت، گاز و آب به صورت جداگانه 
نمایش داده ش��ده است. در ابتدا، الزم اس��ت که فازهاي موجود در مخزن و 
موقعیت عمقي آن ها تشخیص داده شود و سپس، نقاط فشاري بررسي گردند. 
از آنجایي که مقدار اولیه براي گرادیان فشارِي در نظر گرفته شده براي آب، 
نفت و گاز در محدوده تغییرات آن هاس��ت، انتظار مي رود که داده هاي فشار 
مازاد بر حسب عمق براي سیالي که در آن ناحیه از مخزن وجود دارد، نزدیک 
به افقي باش��د. در شکل-4 از آنجایي که نمودار Pd براي نفت و آب نزدیک 
به افقي اس��ت و براي گاز این طور نیس��ت، بنابراین، تنها، دو فاز نفت و آب 

4  نمــودار فشــار مــازاد بر حســب عمــق براي ســه فاز نفــت، گاز و 
آب)داده هاي فرضي(
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براي dPاز آنجايي كه نمودار  4-نزديك به افقي باشد. در شكل ،داردحسب عمق براي سيالي كه در آن ناحيه از مخزن وجود 

 يدر فاصله ؛مخزن وجود دارنداز نفت و آب در دو ف ،تنها ،طور نيست، بنابراينست و براي گاز اينانفت و آب نزديك به افقي 
دهد صورت افقي هستند، كه نشان ميبر حسب عمق كه براي آب رسم شده به فشار مازادهاي متري، داده 2800-3200عمقي 

عمقي  يدر فاصله ،عمقي داراي شيب غير صفر است. همچنين يبراي نفت در اين فاصلهdPآبي است؛ ولي نمودار  ،اين ناحيه
دهد است كه نشان ميصفر داراي شيب غير ،صورت افقي در آمده ولي براي آببراي نفت بهdPهاي داده ،متري 2800-2600

 .استحاوي هيدروكربور نفت  ،اين ناحيه

 يتند از مجموعهالزم است كه نقاطي كه غيرنرمال هس ،پس از تشخيص فازهاي موجود در مخزن و موقعيت عمقي سياالت
ي در يك اليه هادر حالتي كه همه دادهرود انتظار مي 4-با توجه به معادلهتفسير نهايي انجام شود.  ،ها خارج گردد و سپسداده

5  نمودار گرفیکي فشار-عمق براي مطالعه موردي اول

8 
 

 

 اول موردي مطالعه براي عمق-فشار گرفيكي نمودار-5 شكل

هاي مربوط به گاز، احتمال وجود خط با شيب نزديك به صفر در دادهدليل عدم وجود به است،مشخص  6- ور كه در شكلطهمان
  . استناحيه گازي صفر 

 

  مطالعه موردي اولنرمااليز كردن داده هاي فشاري در عمق مبنا براي -6 شكل

جهت يافتن ناحيه احتمالي هيدروكربني و آبي و ، فشار مازادهاي همراه دادهبهپتروفيزيكي  نمودارهايتفسير  7- شكلدر 
  نرمال و غيرنرمال استفاده گرديده است.هاي تشخيص بهتر داده ،همچنين
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در مخزن وجود دارند؛ در فاصله ی عمقي 3200-2800 متري، داده هاي فشار 
مازاد بر حسب عمق که براي آب رسم شده به صورت افقي هستند، که نشان 
مي دهد این ناحیه، آبي است؛ ولي نمودار Pd  براي نفت در این فاصله ی عمقي 
داراي شیب غیر صفر است. همچنین، در فاصله ی عمقي 2800-2600 متري، 
داده هاي Pd  براي نفت به صورت افقي در آمده ولي براي آب، داراي ش��یب 

غیرصفر است که نشان مي دهد این ناحیه، حاوي هیدروکربور نفت است.
پس از تش��خیص فازهاي موج��ود در مخزن و موقعیت عمقي س��یاالت، 
الزم اس��ت که نقاطي که غیرنرمال هستند از مجموعه ی داده ها خارج گردد 
و سپس، تفسیر نهایي انجام شود. با توجه به معادله-4 انتظار مي رود در حالتي 
که همه داده  ها در یک الیه ی مخزنی به صورت دقیق اندازه گیري شده باشند 
و با هیچ پدیده غیرنرمال همراه نباشند، در همه نقاط، فشار مازاد یکسان بوده 
و بر روي یک خط راس��ت قرار گیرن��د. درصورتي که نقاطي خارج از خط 
راست باشند، نش��ان دهنده وجود پدیده اي غیرنرمال است. به عنوان مثال، در 
نقاطي که پدیده Supercharging اتفاق افتاده است، فشار مازاد نسبت به نقاط 
اطراف بس��یار بیشتر خواهد بود. در ش��کل-4 در نقطه دوم از سمت راست، 

پدیده Supercharging اتفاق افتاده است.
در نهایت، به منظور به دست آوردن گرادیان دقیق سیاالت موجود در مخزن، 
مقدار گرادیان در نظر گرفته شده براي محاسبات آن قدر تغییر داده مي شود که 
نمودار به حالت افقي درآمده و ش��یب آن، صفر) و یا خیلي نزدیک به صفر( 
گردد. در شکل-4 نمودار Pd براي گاز، نفت، و آب با گرادیان هاي 0/1، 0/3 
و 0/45 پام بر فوت رس��م شده است. همان طور که در نمودار مشخص است، 
وزن آب به درستي حدس زده شده ولي وزن نفت دقیق نیست که پس از چند 

تغییر، مقدار دقیق 0/3 پام بر فوت براي آن مشخص گردید.
مزیت دیگر این روش این است که با استفاده از آن، مي توان الیه اي بودن 
مخزن را تش��خیص داد. بیش��تِر مخازن کربناته ایران داراي الیه هاي مختلف 
زمین شناسي با شرایط هیدرولیکي جدا از یکدیگر هستند. این جدایِي الیه هاي 

مخزني باعث مي ش��ود که خواص س��یاالت موجود در آن ها مانند چگالي با 
یکدیگر متفاوت باشد. تفاوت در چگالي مي تواند بر روي گرادیان فشاري و 
درنتیجه، فشار مخزن مؤثر باشد. الزم به ذکر است که این تفاوت بین چگالي 
در الیه هاي مختلف یک س��ازند مخزني آن قدر زیاد نیست که بتوان تفاوت 
آن ها را از روي نمودار P-D )فشار بر حسب عمق( تشخیص داد]6[. از آنجایی 
که در معادله-1 داده هاي فشار نسبت به چگالي نرماالیز مي گردند، در صورتي 
که چگالي در نقاط مختلف یکس��ان نباشد، داده هاي فش��ار مازاد به صورت 
یک پارچه بر روي یک خط راست افقی قرار نگرفته و در واقع، چندین خط 
راس��ِت افقی در فواصل مختلف پدیدار شده و در نتیجه، شرایط الیه اي بودن 

مخزن به خوبي آشکار مي شود]7[.
بعضي اوقات مش��اهده مي شود که علي رغم تغییر دادن چگالي، خط افقي 
به هیچ وجه به دس��ت نمي آید. این پدیده به دلیل تغییر چگالي سیال با عمق یا 
همان Compositional Grading اتفاق افتاده است. در واقع، در این شرایط، 
با تغییر دادن گرادیان فشاري، شیب نمودار، کاهش و یا افزایش پیدا نمي کند 
بلکه با ش��یب یکسان به سمت باال و یا پایین جابه جا مي شود. بنابراین، در این 
موارد، با کمک این روش می توان وجود Compositional Grading را ثابت 
کرد. برای به دست آوردن تغییرات چگالی سیال در عمق نیز در شرایط خاص 

می توان از روشی که در ادامه آمده کمک گرفت. 
در صورتي که مقدار γ براي یک ناحیه تک فازي به دلیل تغییرات ترکیب 

سیال، یکسان نباشد، پروفایل فشاری بر اساس معادله-9 تغییر مي کند:
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يكسان بوده و  فشار مازاد ،، در همه نقاطيچ پديده غيرنرمال همراه نباشندگيري شده باشند و با هصورت دقيق اندازهبهمخزني 
. استغيرنرمال  ايوجود پديده دهندهنشانوي يك خط راست قرار گيرند. درصورتي كه نقاطي خارج از خط راست باشند، بر ر

نسبت به نقاط اطراف بسيار بيشتر خواهد  فشار مازاد ،اتفاق افتاده است Superchargingدر نقاطي كه پديده  ،به عنوان مثال
 اتفاق افتاده است. Superchargingپديده  ،در نقطه دوم از سمت راست 4-بود. در شكل

مقدار گراديان در نظر گرفته شده براي محاسبات  ،ديان دقيق سياالت موجود در مخزندست آوردن گراهمنظور ببه ،در نهايت
 4-در شكلگردد. يا خيلي نزديك به صفر) و  صفر( ،و شيب آن هالت افقي درآمدنمودار به حشود كه قدر تغيير داده ميآن

نمودار مشخص كه در طور پام بر فوت رسم شده است. همان 0.45و  0.3، 0.1هاي نفت، و آب با گراديان، گازبراي dPنمودار 
پام بر فوت براي  0.3مقدار دقيق  ،كه پس از چند تغيير نيستشده ولي وزن نفت دقيق  ستي حدس زدهزوزن آب به د ،است

  آن مشخص گرديد.

مخازن كربناته ايران  اي بودن مخزن را تشخيص داد. بيشترِتوان اليهمي ،مزيت ديگر اين روش اين است كه با استفاده از آن
شود كه هاي مخزني باعث مياليه . اين جداييِهستندشناسي با شرايط هيدروليكي جدا از يكديگر هاي مختلف زمينداراي اليه

تواند بر روي گراديان فشاري و ميتفاوت در چگالي  نند چگالي با يكديگر متفاوت باشد.ها ماخواص سياالت موجود در آن
قدر زياد هاي مختلف يك سازند مخزني آنفشار مخزن مؤثر باشد. الزم به ذكر است كه اين تفاوت بين چگالي در اليه ،درنتيجه

هاي داده 1-كه در معادله يياز آنجا. [6]ق) تشخيص داد(فشار بر حسب عم P-Dها را از روي نمودار نيست كه بتوان تفاوت آن
صورت به فشار مازادي هاداده ،گردند، در صورتي كه چگالي در نقاط مختلف يكسان نباشدفشار نسبت به چگالي نرمااليز مي

و در ار شده افقي در فواصل مختلف پديد چندين خط راست ،و در واقعقرار نگرفته  افقي بر روي يك خط راستپارچه يك
  .[7]شودخوبي آشكار مياي بودن مخزن بهشرايط اليه ،نتيجه

دليل تغيير آيد. اين پديده بهدست نميههيچ وجه بخط افقي به ،رغم تغيير دادن چگاليشود كه عليبعضي اوقات مشاهده مي
با تغيير دادن گراديان  ،در اين شرايط ،اتفاق افتاده است. در واقع Compositional Gradingيا همان چگالي سيال با عمق 

 ،بنابراين شود.جا ميهكند بلكه با شيب يكسان به سمت باال و يا پايين جابكاهش و يا افزايش پيدا نمي ،شيب نمودار ،فشاري
گالي دست آوردن تغييرات چرا ثابت كرد. براي به Compositional Gradingتوان وجود در اين موارد، با كمك اين روش مي

  توان از روشي كه در ادامه آمده كمك گرفت. سيال در عمق نيز در شرايط خاص مي

- پروفايل فشاري بر اساس معادلهيكسان نباشد،  ،دليل تغييرات تركيب سيالفازي بهبراي يك ناحيه تك مقدار كه در صورتي 
  :كندتغيير مي 9

 )9(     )( refeffref DDPP    

نزديك شرايط بحراني  ها گاز ميعاني ياكند. در مخازني كه سيال آنبا عمق تغيير ميبوده و چگالي مؤثر  eff ،باال يلهدر معاد
توان براي را مي 10-معادله ،. بنابراين[7]استع خطي از عمق يك تاب شكلنباشد، چگالي مؤثر به باال و يا در دماهاي خيلي

  تفاده كرد:چگالي مؤثر اس

)( refrefeff DD       (10) 

در معادل��ه ی باال،γeff چگالي مؤثر بوده و با عمق تغییر مي کند. در مخازني 
که س��یال آن ها گاز میعاني یا نزدیک ش��رایط بحراني و یا در دماهای خیلی 
باال نباش��د، چگالي مؤثر به ش��کل یک تابع خطي از عمق است]7[. بنابراین، 

معادله-10 را مي توان براي چگالي مؤثر استفاده کرد:

6  نرماالیز كردن داده هاي فشاري در عمق مبنا براي مطالعه موردي اول

8 
 

 

 اول موردي مطالعه براي عمق-فشار گرفيكي نمودار-5 شكل

هاي مربوط به گاز، احتمال وجود خط با شيب نزديك به صفر در دادهدليل عدم وجود به است،مشخص  6- ور كه در شكلطهمان
  . استناحيه گازي صفر 

 

  مطالعه موردي اولنرمااليز كردن داده هاي فشاري در عمق مبنا براي -6 شكل

جهت يافتن ناحيه احتمالي هيدروكربني و آبي و ، فشار مازادهاي همراه دادهبهپتروفيزيكي  نمودارهايتفسير  7- شكلدر 
  نرمال و غيرنرمال استفاده گرديده است.هاي تشخيص بهتر داده ،همچنين

7  تفسیر داده هاي فشار مازاد براي مطالعه موردي اول

9 
 

 

  عه موردي اولبراي مطال فشار مازادتفسير داده هاي -7 شكل

پام بر فوت براي آب  0.48پام بر فوت براي نفت و  0.33گراديان فشاري ،هاي فشارروي دادهبراساس تفسير انجام شده بر 
توليد  ،آن يمته پيشنهاد گرديد كه نتيجهمتري جهت انجام آزمايش ساق 2782-2791فاصله عمقي  ،دست آمد. در نهايتهب

خواني بسيار ها همآناليز داده يكه با نتيجه پام بر فوت) 0.357(گراديان فشاري=سي بودر سيگرم ب 0.8243نفت با چگالي 
خطوط فشاري آب و نفت،  يعمق و ادامه-هاي غيرنرمال در نمودار گرافيكي فشاربا حذف داده ،در اين مرحله. نزديكي دارد

متري قرار گرفته  2815در عمق مشخص شده كه فت سطح تماس آب و ن 8-در شكل آيد.دست ميهسطح تماس آب و نفت ب
  است.

 

  عمق مطالعه موردي اول پس از حذف داده هاي غيرنرمال -نمودار گرافيكي فشار-8 شكل

دد. اين گربررسي مي RFTدست آمده با استفاده از ابزار ههاي فشار بتعداد زيادي داده ،در مثال دوم: مطالعه موردي دوم-4-2
  اند.نمايش داده شده 9-و در شكل هعمق رسم گرديد-اطالعات بر روي نمودار گرافيكي فشار
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يكسان بوده و  فشار مازاد ،، در همه نقاطيچ پديده غيرنرمال همراه نباشندگيري شده باشند و با هصورت دقيق اندازهبهمخزني 
. استغيرنرمال  ايوجود پديده دهندهنشانوي يك خط راست قرار گيرند. درصورتي كه نقاطي خارج از خط راست باشند، بر ر

نسبت به نقاط اطراف بسيار بيشتر خواهد  فشار مازاد ،اتفاق افتاده است Superchargingدر نقاطي كه پديده  ،به عنوان مثال
 اتفاق افتاده است. Superchargingپديده  ،در نقطه دوم از سمت راست 4-بود. در شكل

مقدار گراديان در نظر گرفته شده براي محاسبات  ،ديان دقيق سياالت موجود در مخزندست آوردن گراهمنظور ببه ،در نهايت
 4-در شكلگردد. يا خيلي نزديك به صفر) و  صفر( ،و شيب آن هالت افقي درآمدنمودار به حشود كه قدر تغيير داده ميآن

نمودار مشخص كه در طور پام بر فوت رسم شده است. همان 0.45و  0.3، 0.1هاي نفت، و آب با گراديان، گازبراي dPنمودار 
پام بر فوت براي  0.3مقدار دقيق  ،كه پس از چند تغيير نيستشده ولي وزن نفت دقيق  ستي حدس زدهزوزن آب به د ،است

  آن مشخص گرديد.

مخازن كربناته ايران  اي بودن مخزن را تشخيص داد. بيشترِتوان اليهمي ،مزيت ديگر اين روش اين است كه با استفاده از آن
شود كه هاي مخزني باعث مياليه . اين جداييِهستندشناسي با شرايط هيدروليكي جدا از يكديگر هاي مختلف زمينداراي اليه

تواند بر روي گراديان فشاري و ميتفاوت در چگالي  نند چگالي با يكديگر متفاوت باشد.ها ماخواص سياالت موجود در آن
قدر زياد هاي مختلف يك سازند مخزني آنفشار مخزن مؤثر باشد. الزم به ذكر است كه اين تفاوت بين چگالي در اليه ،درنتيجه

هاي داده 1-كه در معادله يياز آنجا. [6]ق) تشخيص داد(فشار بر حسب عم P-Dها را از روي نمودار نيست كه بتوان تفاوت آن
صورت به فشار مازادي هاداده ،گردند، در صورتي كه چگالي در نقاط مختلف يكسان نباشدفشار نسبت به چگالي نرمااليز مي

و در ار شده افقي در فواصل مختلف پديد چندين خط راست ،و در واقعقرار نگرفته  افقي بر روي يك خط راستپارچه يك
  .[7]شودخوبي آشكار مياي بودن مخزن بهشرايط اليه ،نتيجه

دليل تغيير آيد. اين پديده بهدست نميههيچ وجه بخط افقي به ،رغم تغيير دادن چگاليشود كه عليبعضي اوقات مشاهده مي
با تغيير دادن گراديان  ،در اين شرايط ،اتفاق افتاده است. در واقع Compositional Gradingيا همان چگالي سيال با عمق 

 ،بنابراين شود.جا ميهكند بلكه با شيب يكسان به سمت باال و يا پايين جابكاهش و يا افزايش پيدا نمي ،شيب نمودار ،فشاري
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- پروفايل فشاري بر اساس معادلهيكسان نباشد،  ،دليل تغييرات تركيب سيالفازي بهبراي يك ناحيه تك مقدار كه در صورتي 
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صورت تابعي درجه دو از به ،دارند Compositional Gradingدر مخازني كه شرايط  فشار مازاددهد كه نشان ميباال  يمعادله
  شود:صورت زير مرتب ميعادله باال به، مجهت محاسبه پارامتر طور كلي بهباشد. عمق مي
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  بر حسبrefDD  توان پارامترميدر  دست آورد.هب ،را كه شيب اين نمودار است

نيز اولين داده مطمئن در  refDو  refP(بعد از حذف نقاط نويزي) بوده و Dگيري شده در عمق فشار اندازه P ،اين رابطه
  عنوان نقطه مرجع در نظر گرفته شده است.كه به استهاي فشاري اين مجموعه داده

  9يمطالعات مورد-4
. استغربي ايران ها مربوط به مخازن ميادين جنوبهاي آنح شده است كه دادهردر اين مقاله سه نمونه موردكاوي مط

كه به  هستنداي مخازن اليه ،هاي دوم و سومكاوي. مورداستيك نمونه ساده از مخزن نفتي همراه با آبده  ،كاوي اولدمور
اين امكان  ،بوده و با استفاده از روش ارائه شده در اين مقاله دشوارها بسيار اي بودن آنامكان تشخيص اليه ،روش معمول

  فراهم شده است. خوبي به

بر روي يك چاه انجام شد تا اطالعات  MDTآزمايش مكرر سازند با استفاده از ابزار  ،عملياتاين در : موردي اول مطالعه-4-1
 از روش گرافيكيِ ،دست آوردن گراديان فشاريهجهت ب ،در ابتدا گيري شود.فشار سازند در چند نقطه از سازند كربناته اندازه

نرمال و غيرنرمال بسيار  هاي فشاريِنمايش داده شده است، تشخيص داده 5-شكلهمانطور كه در  عمق استفاده گرديد.-فشار
حاوي  ،دهد كه مخزنها نشان ميبررسي يهاي نرمال و غيرنرمال از يكديگر جدا نشوند، نتيجه. در صورتي كه دادهاستمشكل 

 ،همين منظوربهده است. كرميدان اثبات در ا وجود نفت ر ،باشد؛ درحالي كه اطالعات ديگرپام بر فوت مي 0.46آب با گراديان 
هاي متري و با در نظر گرفتن گراديان 2700هاي فشاري بر روي عمق مبناي معادل تر، دادهجهت بررسي دقيق ،در اين مرحله

  گرديدند. نرمااليزترتيب براي گاز، نفت و آب پام بر فوت به 0.45و  0.3، 0.1فشاري 

                                                            
9 ‐Case Study 

معادل��ه ی باال نش��ان مي ده��د که فش��ار م��ازاد در مخازني که ش��رایط 
Compositional Grading دارند، به صورت تابعي درجه دو از عمق مي باشد. 
به طور کلي جهت محاسبه پارامتر α، معادله باال به صورت زیر مرتب مي شود:
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9 ‐Case Study 

با رس��م نمودار  بر حس��ب  مي توان پارامتر α را که 
شیب این نمودار است، به دست آورد. در این رابطه،P فشار اندازه گیری شده در 
عمق D )بعد از حذف نقاط نویزی( بوده و Pref و Dref نیز اولین داده مطمئن در این 
مجموعه داده های فشاری است که به عنوان نقطه مرجع در نظر گرفته شده است.

4-مطالعات موردي9
در این مقاله س��ه نمونه موردکاوي مطرح ش��ده اس��ت که داده هاي آن ها 
مربوط به مخازن میادین جنوب غربي ایران است. مورد کاوي اول، یک نمونه 
س��اده از مخزن نفتي همراه با آبده است. مورد کاوي هاي دوم و سوم، مخازن 
الیه اي هس��تند که به روش معمول، امکان تشخیص الیه اي بودن آن ها بسیار 
دش��وار بوده و با اس��تفاده از روش ارائه شده در این مقاله، این امکان به خوبي 

فراهم شده است. 

4-1-مطالعه موردي اول 
در این عملیات، آزمایش مکرر س��ازند با اس��تفاده از ابزار MDT بر روي 

یک چاه انجام ش��د تا اطالعات فشار س��ازند در چند نقطه از سازند کربناته 
اندازه گیري ش��ود. در ابتدا، جهت به دست آوردن گرادیان فشاري، از روش 
گرافیکِي فشار-عمق اس��تفاده گردید. همانطور که در شکل-5 نمایش داده 
شده است، تش��خیص داده هاي فشارِي نرمال و غیرنرمال بسیار مشکل است. 
در صورت��ي که داده هاي نرمال و غیرنرمال از یکدیگر جدا نش��وند، نتیجه ی 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد که مخزن، حاوي آب با گرادیان 0/46 پام بر فوت 
مي باش��د؛ درحالي که اطالعات دیگر، وجود نف��ت را در میدان اثبات کرده 
است. به همین منظور، در این مرحله، جهت بررسي دقیق تر، داده هاي فشاري 
بر روي عمق مبناي معادل 2700 متري و با در نظر گرفتن گرادیان هاي فشاري 
0/1، 0/3 و 0/45 پام بر فوت به ترتیب براي گاز، نفت و آب نرماالیز گردیدند.

همانطور که در ش��کل-6 مش��خص اس��ت، به دلیل عدم وجود خط با شیب 
نزدیک به صفر در داده هاي مربوط به گاز، احتمال وجود ناحیه گازي صفر است. 
در شکل-7 تفس��یر نمودارهاي پتروفیزیکي به همراه داده هاي فشار مازاد، 
جهت یافت��ن ناحیه احتمالي هیدروکربني و آبي و همچنین، تش��خیص بهتر 

داده هاي نرمال و غیرنرمال استفاده گردیده است.
براساس تفسیر انجام ش��ده بر روي داده  هاي فشار،گرادیان فشاري0/33 پام 
ب��ر فوت ب��راي نفت و 0/48 پام ب��ر فوت براي آب به دس��ت آمد. در نهایت، 
فاصله عمقي 2791-2782 متري جهت انجام آزمایش ساق مته پیشنهاد گردید 
ک��ه نتیجه ی آن، تولید نفت با چگالي 0/8243 گرم بر سي س��ي بود )گرادیان 
فشاري0/357 پام بر فوت( که با نتیجه ی آنالیز داده ها هم خواني بسیار نزدیکي 
دارد. در این مرحله، با حذف داده هاي غیرنرمال در نمودار گرافیکي فش��ار-
عمق و ادامه ی خطوط فش��اري آب و نفت، سطح تماس آب و نفت به دست 
مي آید. در شکل-8 سطح تماس آب و نفت مشخص شده که در عمق 2815 

متري قرار گرفته است.

 4-2-مطالعه موردي دوم
در مثال دوم، تعداد زیادي داده هاي فش��ار به دس��ت آمده با استفاده از ابزار 

8  نمودار گرافیکي فشار-عمق مطالعه موردي اول پس از حذف داده هاي 
غیرنرمال 

9 
 

 

  عه موردي اولبراي مطال فشار مازادتفسير داده هاي -7 شكل

پام بر فوت براي آب  0.48پام بر فوت براي نفت و  0.33گراديان فشاري ،هاي فشارروي دادهبراساس تفسير انجام شده بر 
توليد  ،آن يمته پيشنهاد گرديد كه نتيجهمتري جهت انجام آزمايش ساق 2782-2791فاصله عمقي  ،دست آمد. در نهايتهب

خواني بسيار ها همآناليز داده يكه با نتيجه پام بر فوت) 0.357(گراديان فشاري=سي بودر سيگرم ب 0.8243نفت با چگالي 
خطوط فشاري آب و نفت،  يعمق و ادامه-هاي غيرنرمال در نمودار گرافيكي فشاربا حذف داده ،در اين مرحله. نزديكي دارد

متري قرار گرفته  2815در عمق مشخص شده كه فت سطح تماس آب و ن 8-در شكل آيد.دست ميهسطح تماس آب و نفت ب
  است.

 

  عمق مطالعه موردي اول پس از حذف داده هاي غيرنرمال -نمودار گرافيكي فشار-8 شكل

دد. اين گربررسي مي RFTدست آمده با استفاده از ابزار ههاي فشار بتعداد زيادي داده ،در مثال دوم: مطالعه موردي دوم-4-2
  اند.نمايش داده شده 9-و در شكل هعمق رسم گرديد-اطالعات بر روي نمودار گرافيكي فشار

9  نمودار گرفیکي فشار-عمق براي مطالعه موردي دوم

10 
 

 

  عمق براي مطالعه موردي دوم-نمودار گرفيكي فشار- 9 شكل

ي غيرنرمال هااند و امكان تشخيص دادهصورت گسترده پخش شدهاطالعات فشاري به است،مشخص  9- همانطور كه در شكل
آيد كه نشان دست ميهپام بر فوت ب 0.44ها عبور داده شود، گراديان فشاري داده ياز همه خط . اگر يكاستبسيار مشكل 

ها داده،  RFTدست آمده از ابزار هاطالعات ب ترِجهت آناليز دقيق ،در اين مرحله .استحاوي آب با شوري پايين  ،مخزن ددهمي
  . )10- (شكلگرديدند نرمااليزمتري  2400مبناي  بر روي عمقِ

 

  براي مطالعه موردي دوم فشار مازادهاي نرمااليز كردن داده-10 شكل

دهد كه سيال گازي در اين مخزن وجود ندارد. پس از حذف اطالعات ها با استفاده از روش معرفي شده نشان مينتايج بررسي
   تفسير نمودارهاي مخزني در باالي آن قرار داده شده است. كهآيد دست ميهب 11-شكل ،فشاري غيرنرمال
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RFT بررس��ي مي گردد. این اطالعات بر روي نمودار گرافیکي فش��ار-عمق 
رسم گردیده و در شکل-9 نمایش داده شده اند.

همانطور که در شکل-9 مشخص است، اطالعات فشاري به صورت گسترده 
پخش شده اند و امکان تش��خیص داده هاي غیرنرمال بسیار مشکل است. اگر 
یک خط از همه ی داده ها عبور داده ش��ود، گرادیان فشاري 0/44 پام بر فوت 
به دس��ت مي آید که نشان مي دهد مخزن، حاوي آب با شوري پایین است. در 
این مرحله، جهت آنالیز دقیق تِر اطالعات به دست آمده از ابزار RFT ، داده ها 

بر روي عمِق مبناي 2400 متري نرماالیز گردیدند)شکل-10(. 
نتایج بررسي ها با استفاده از روش معرفي شده نشان مي دهد که سیال گازي 
در این مخزن وجود ندارد. پس از حذف اطالعات فشاري غیرنرمال، شکل-
11 به دس��ت مي آید که تفسیر نمودارهاي مخزني در باالي آن قرار داده شده 

است. 
با استفاده از روش جدید، داده هاي نامطمئن شناسایي و حذف گردیدند که 
در نتیجه ی آن، سه خط افقي به دست آمد: دو ناحیه آبي با گرادیان 0/48 پام بر 
فوت و یک ناحیه نفتي با گرادیان 0/35 پام بر فوت. الزم به ذکر اس��ت که در 
فاصله عمقي 2778-2765 متري، یک آزمایش ساق مته انجام شده و نمونه سیال 
مخزني اخذ گردید. آنالیز آزمایشگاهِي آن نشان داد که گرادیان فشاري سیال 
مخزني 0/36 پام بر فوت مي باشد که تطابق خوبي با نتایج به دست آمده از آنالیز 

داده هاي RFT دارد. در این مثال، مشخص گردید که این مخزن الیه اي بوده و 
تش��خیص الیه اي بودن آن با استفاده از روش معرفي شده به راحتي امکان پذیر 
گردید. در ادامه، داده هاي قابل اطمیناِن این مثال جهت به دس��ت آوردن سطح 
تماس نفت-آب بر روي نمودار گرافیکي فشار-عمق رسم شدند. سطح تماس 
آب-نفت همانطور که در شکل-12 مشخص است، در عمق 2822 متري قرار 
گرفته است. الزم به ذکر است که شیب خطوط فشار آب و نفت که در شکل-
12 نمایش داده شده، بسیار نزدیک به هم بوده و در صورِت عدم حذِف داده هاي 
نامطمئن و غیرنرمال، این خطوط به راحتي منحرف ش��ده، نتایِج کاماًل متفاوت 

به دست مي آید و تقریباً تشخیص سطح تماس آب-نفت غیرممکن مي گردد.

 4-3-مطالعه موردي سوم
 مثال پایاني، نمونه بسیار خوب دیگري است که کاربرد روش معرفي شده را 
در تشخیص الیه اي بودن مخزن نشان مي دهد. این مخزن از نظر زمین شناسي به 
8 الیه تقسیم شده است که تنها، الیه هاي میاني آن )الیه هاي 4 تا 7( با استفاده از 
ابزار RFT مورد آزمایش قرار گرفته اند. با توجه به اینکه چاهِ مورد نظر اکتشافي 
بوده و اطالعات زیادي از ش��رایط مخزني در دسترس نیست، لذا الزم است تا 
تفسیر داده هاي فشاري به صورت دقیق انجام شود تا وضعیت الیه اي بودن مخزن 
به خوبي مش��خص گردد. در ابتدا، با اس��تفاده از روش معرفي شده، داده هاي 
فشاري، نامطمئن مشخص ش��ده و اطالعات دقیق استخراج گردیدند. سپس، 
به منظور مش��خص کردن الیه هاي مختلف، داده ها ب��ر روي نمودار گرافیکي 
فشار-عمق رس��م گردیدند. همانطور که در شکل-13 نشان داده شده است، 
حتي پس از حذف داده هاي غیرنرمال، تشخیص الیه هاي مختلف با استفاده از 

نمودار گرافیکي فشار-عمق به راحتي امکان پذیر نیست.
در نتیجه، به منظور تش��خیص الیه هاي مخزني، نمودار فشار مازاد بر حسب 
عمق و همراه با تفس��یر نمودارهاي مخزني در ش��کل-14 رسم گردید. اولین 
اطالعاتي که در نگاه اول از این شکل به دست مي آید، وجود الیه هاي مختلف 
با ش��رایط هیدرودینامیکي متفاوت اس��ت که با نتایِج بررس��ي زمین شناس��ي 
در خص��وص الی��ه اي بودن مخزن هم خوان��ِي نزدیکي دارد. در این ش��کل، 
خط چین هاي عمودي، تقس��یم بندي مخزن براس��اس داده هاي فشاري بوده و 

10  نرماالیز كردن داده هاي فشار مازاد براي مطالعه موردي دوم

10 
 

 

  عمق براي مطالعه موردي دوم-نمودار گرفيكي فشار- 9 شكل

ي غيرنرمال هااند و امكان تشخيص دادهصورت گسترده پخش شدهاطالعات فشاري به است،مشخص  9- همانطور كه در شكل
آيد كه نشان دست ميهپام بر فوت ب 0.44ها عبور داده شود، گراديان فشاري داده ياز همه خط . اگر يكاستبسيار مشكل 

ها داده،  RFTدست آمده از ابزار هاطالعات ب ترِجهت آناليز دقيق ،در اين مرحله .استحاوي آب با شوري پايين  ،مخزن ددهمي
  . )10- (شكلگرديدند نرمااليزمتري  2400مبناي  بر روي عمقِ

 

  براي مطالعه موردي دوم فشار مازادهاي نرمااليز كردن داده-10 شكل

دهد كه سيال گازي در اين مخزن وجود ندارد. پس از حذف اطالعات ها با استفاده از روش معرفي شده نشان مينتايج بررسي
   تفسير نمودارهاي مخزني در باالي آن قرار داده شده است. كهآيد دست ميهب 11-شكل ،فشاري غيرنرمال

11  تفسیر داده هاي فشار مازاد براي مطالعه موردي دوم

11 
 

 

  براي مطالعه موردي دوم فشار مازادهاي تفسير داده-11 شكل

و دست آمد: دهسه خط افقي ب ،آن يهاي نامطمئن شناسايي و حذف گرديدند كه در نتيجهداده ،با استفاده از روش جديد
الزم به ذكر است كه در فاصله عمقي  پام بر فوت. 0.35پام بر فوت و يك ناحيه نفتي با گراديان  0.48ناحيه آبي با گراديان 

آن نشان داد كه  مته انجام شده و نمونه سيال مخزني اخذ گرديد. آناليز آزمايشگاهيِيك آزمايش ساق ،متري 2778-2765
در  دارد. RFTهاي دست آمده از آناليز دادههباشد كه تطابق خوبي با نتايج بم بر فوت ميپا 0.36گراديان فشاري سيال مخزني 

راحتي امكان آن با استفاده از روش معرفي شده به ناي بوداي بوده و تشخيص اليهمشخص گرديد كه اين مخزن اليه ،اين مثال
آب بر روي نمودار گرافيكي -دست آوردن سطح تماس نفتهاين مثال جهت ب هاي قابل اطمينانِداده ،در ادامه پذير گرديد.

متري قرار گرفته است.  2822در عمق است، مشخص  12-شكل طور كه درننفت هما-عمق رسم شدند. سطح تماس آب-فشار
 هم بوده و در صورتبسيار نزديك به، نمايش داده شده 12-الزم به ذكر است كه شيب خطوط فشار آب و نفت كه در شكل

آيد و تقريباً دست ميهكامالً متفاوت ب راحتي منحرف شده، نتايجِاين خطوط به ،هاي نامطمئن و غيرنرمالداده م حذفعد
  گردد.نفت غيرممكن مي-تشخيص سطح تماس آب

 

  هاي غيرنرمالعمق مطالعه موردي دوم پس از حذف داده-نمودارگرافيكي فشار-12 شكل

12  نمودارگرافیکي فشار-عمق مطالعه موردي دوم پس از حذف داده هاي 
غیرنرمال

11 
 

 

  براي مطالعه موردي دوم فشار مازادهاي تفسير داده-11 شكل

و دست آمد: دهسه خط افقي ب ،آن يهاي نامطمئن شناسايي و حذف گرديدند كه در نتيجهداده ،با استفاده از روش جديد
الزم به ذكر است كه در فاصله عمقي  پام بر فوت. 0.35پام بر فوت و يك ناحيه نفتي با گراديان  0.48ناحيه آبي با گراديان 

آن نشان داد كه  مته انجام شده و نمونه سيال مخزني اخذ گرديد. آناليز آزمايشگاهيِيك آزمايش ساق ،متري 2778-2765
در  دارد. RFTهاي دست آمده از آناليز دادههباشد كه تطابق خوبي با نتايج بم بر فوت ميپا 0.36گراديان فشاري سيال مخزني 

راحتي امكان آن با استفاده از روش معرفي شده به ناي بوداي بوده و تشخيص اليهمشخص گرديد كه اين مخزن اليه ،اين مثال
آب بر روي نمودار گرافيكي -دست آوردن سطح تماس نفتهاين مثال جهت ب هاي قابل اطمينانِداده ،در ادامه پذير گرديد.

متري قرار گرفته است.  2822در عمق است، مشخص  12-شكل طور كه درننفت هما-عمق رسم شدند. سطح تماس آب-فشار
 هم بوده و در صورتبسيار نزديك به، نمايش داده شده 12-الزم به ذكر است كه شيب خطوط فشار آب و نفت كه در شكل

آيد و تقريباً دست ميهكامالً متفاوت ب راحتي منحرف شده، نتايجِاين خطوط به ،هاي نامطمئن و غيرنرمالداده م حذفعد
  گردد.نفت غيرممكن مي-تشخيص سطح تماس آب

 

  هاي غيرنرمالعمق مطالعه موردي دوم پس از حذف داده-نمودارگرافيكي فشار-12 شكل
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13  نمــودار گرافیکــي فشــار-عمق مطالعه موردي ســوم پــس از حذف 
داده هاي غیرنرمال

12 
 

اي است كه كاربرد روش معرفي شده را در تشخيص اليه ديگري نمونه بسيار خوب ،مثال پاياني: عه موردي سوممطال-4-3
تا  4هاي (اليههاي مياني آناليه ،اليه تقسيم شده است كه تنها 8شناسي به دهد. اين مخزن از نظر زمينبودن مخزن نشان مي

نظر اكتشافي بوده و اطالعات زيادي از شرايط مورد با توجه به اينكه چاه اند.گرفته مورد آزمايش قرار RFT) با استفاده از ابزار 7
اي بودن مخزن صورت دقيق انجام شود تا وضعيت اليههاي فشاري بهالزم است تا تفسير دادهمخزني در دسترس نيست، لذا 

شده و اطالعات دقيق نامطمئن مشخص  ،فشاريهاي داده ،با استفاده از روش معرفي شده ،در ابتدا خوبي مشخص گردد.به
عمق رسم گرديدند. -ها بر روي نمودار گرافيكي فشارهاي مختلف، دادهمنظور مشخص كردن اليهبه ،. سپساستخراج گرديدند

هاي مختلف با استفاده از هاي غيرنرمال، تشخيص اليهنشان داده شده است، حتي پس از حذف داده 13- همانطور كه در شكل
  .يستپذير نراحتي امكانعمق به-نمودار گرافيكي فشار

 

  عمق مطالعه موردي سوم پس از حذف داده هاي غيرنرمال-نمودار گرافيكي فشار- 13 شكل

- در شكلبر حسب عمق و همراه با تفسير نمودارهاي مخزني  فشار مازادنمودار  ،هاي مخزنيمنظور تشخيص اليهبه ،در نتيجه
با شرايط هيدروديناميكي هاي مختلف وجود اليهآيد، دست ميهباين شكل اولين اطالعاتي كه در نگاه اول از  رسم گرديد. 14

 ،اين شكلدر  دارد. نزديكي خوانيِاي بودن مخزن همشناسي در خصوص اليهبررسي زمين متفاوت است كه با نتايجِ
بندي براساس اطالعات تقسيم ،رهاي پو خط بودههاي فشاري براساس دادهبندي مخزن تقسيم ،هاي عموديچينخط
تفسير  ،RFT. الزم به ذكر است كه نتايج آناليز اطالعات باشندكه به يكديگر نزديك ميدهد را نشان ميشناسي زمين

  د.كنتأييد مي نيز نمودارهاي مخزني در خصوص سيال مخزن را

  

  

14  تفسیر داده هاي فشار مازاد براي مطالعه موردي سوم

13 
 

 

  براي مطالعه موردي سوم فشار مازادهاي تفسير داده-14 شكل

  گيرينتيجه
تواند تفسير دقيق و عمق نمي-روش گرافيكي فشار ،هاي فشاري غيرنرمال و نامطمئنصورت وجود دادهدر -1

 اعتمادي از اطالعات آزمايش مكرر فشار سازند ارائه دهد.قابل

 قطعيتعدم ،آن يكه در نتيجه استهاي فشاري بررسي داده يك ابزار تشخيصي جهت كنترل و ،روش معرفي شده -2
آيد.فشار سازند بسيار پايين مي آزمايش مكررِ آناليز اطالعات 

 است.صورت دقيق مخازن هيدروكربوري به اي بودنِاي و يا غيراليهتشخيص اليه ،يكي از كاربردهاي مهم روش جديد -3

در مخازن هيدروكربوري  Compositional Gradingخيص وجود پديده تش ،يكي ديگر از كاربردهاي مهم روش جديد -4
در دو عمق متفاوت مشخص  بايد خواص سيال مخزن)  (دليل اينكه جهت محاسبه پارامتر تغيير چگاليولي به است

 امكان بررسي اين موضوع فراهم نگرديد. ،در اين مطالعهشده باشد، 
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خط هاي پُر، تقسیم بندي براساس اطالعات زمین شناسي را نشان می دهد که به 
 ،RFT یکدیگر نزدیک مي باشند. الزم به ذکر است که نتایج آنالیز اطالعات

تفسیر نمودارهاي مخزني در خصوص سیال مخزن را نیز تأیید مي کند.

نتیجه گیري
1- در صورت وجود داده هاي فشاري غیرنرمال و نامطمئن، روش گرافیکي 
فش��ار-عمق نمي تواند تفسیر دقیق و قابل اعتمادي از اطالعات آزمایش مکرر 

فشار سازند ارائه دهد.
2- روش معرفي شده، یک ابزار تشخیصي جهت کنترل و بررسي داده هاي 

فشاري اس��ت که در نتیجه ی آن، عدم قطعیِت آنالیز اطالعاِت آزمایش مکرِر 
فشار سازند بسیار پایین مي آید.

3- یکي از کاربردهاي مهم روش جدید، تش��خیص الیه اي و یا غیرالیه اي 
بودِن مخازن هیدروکربوري به صورت دقیق است.

4- یک��ي دیگر از کاربردهاي مهم روش جدید، تش��خیص وجود پدیده 
Compositional Grading در مخ��ازن هیدروکربوري اس��ت ولي به دلیل 
اینکه جهت محاسبه پارامتر تغییر چگالي )α( باید خواص سیال مخزن در دو 
عمق متفاوت مشخص شده باشد، در این مطالعه، امکان بررسي این موضوع 

فراهم نگردید.
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