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مقاالت علمي - پژوهشی

مقدمه
 با توجه به غنی بودن ایران از نظر ذخایر نفت و گاز و توس��عه ی این 
منابع به عنوان منبع اصلی درآمد و ارزآوری کش��ور، لزوم استفاده بیشتر 
و بهینه ت��ر از این مناب��ع و جلوگیری از هدر رفت آن، از اصول اساس��ی 
موردتوجه در سیاس��ت های شرکت ملی نفت ایران است. در این مقاله، 
مطالعه موردی بر روی یکی از میادین گاز میعانی ش��رکت بهره برداری 
نفت و گاز زاگرس جنوبی واقع در جنوب ایران صورت گرفته اس��ت. 
معموالً با حفر چاه در یک مخزن، هیدروکربورها به طور طبیعی به سطح 
زمین جریان می یابند. در اثر تولید از مخزن، فشار مخزن کم می شود و در 
نتیجه، نرخ جریان تولیدی از چاه، کم و به تدریج  قطع می گردد. به همین 
دلیل، جهت تقویت تولید، از س��ناریوهای مختلفی استفاده می شود]1[. 
یکی از مش��کالت عم��ده در میادین گاز میعانی که ب��ا افزایش تولید و 
کاهش فش��ار در مخازن رخ می دهد، تجمی��ع میعانات گازی و آب در 
چاه اس��ت. تجمیع مایع��ات در چاه به تدریج باعث کاه��ش تولید و در 
نهایت، قطع کامل تولید از مخزن می شود]2[. در این مطالعه، پارامترهای 
مخزنی مورد نظر توسط نرم افزار پایپ سیم، شبیه سازی می گردد و بهترین 

سناریوی فنی و اقتصادی به منظور بهینه سازی تولید، پیشنهاد می شود.

1- شرایط میدان
می��دان مورد مطالعه که در جنوب ایران واقع ش��ده در س��ال 1351 با 

حفر اولین چاه اکتش��افی کش��ف گردید. گاز تولیدی این میدان دارای 
H2S به می��زان 500 قدم می باش��د. می��زان گاز درجای می��دان درحدود 

750 میلی��ارد مت��ر مکعب و میزان گاز قابل اس��تحصال آن، 580 میلیارد 
مترمکعب برآورد می گردد. تولید از این میدان از نیمه دوم س��ال 1373 
آغ��از گردی��ده و از ابتدای بهره برداری تا پایان س��ال 1391، نزدیک به 
370 میلی��ارد مترمکعب گاز از مخزن تولید ش��ده اس��ت که معادل 63 
درصد از بازیافت مخزن می باش��د. طی این مدت، 1590 پام افت فش��ار 
در مخزن حاصل ش��ده اس��ت؛ به عبارتی، 4/3 پام افت فشار به ازای هر 
میلی��ارد متر مکعب گاز تولیدی. اطالعات چ��اه مورد نظر در جدول-1 

ارائه شده است.
با توجه به طول عمر مخزن و میزان گاز تولیدی آن، بررسی پارامترهای 
بهینه س��ازی تولید در ای��ن میدان مورد توجه قرار گرفته اس��ت. به منظور 
مش��اهده پدیده های موثر در فرآیند تولید، مطالعه مواردی همچون میزان 
تجمع مایعات و محاس��به نرخ بحرانی آن، نرخ سرعت خوردگی و نرخ 
تولید بحرانی آن، بررسی نمودارهای عملکرد درون چاهی و لوله مغزی، 
بررسی خواص س��یاالت میدان و به دست آوردن نمودار فازی و انتخاب 
بهترین معادله حالت افت فشار ستون چاه، در دستور کار قرار گرفته است.

2- مدل سازی ستون چاه
در نرم افزار پایپ س��یم که توسط شرکت ش��لمبرژه ارائه شده است، 

مطالعه پارامترهای بهینه سازی تولید از چاه های جریانی یکی از میادین گاز 
میعانی  شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
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نوارابزاره��ای مرتبط با تجهیزات دورن چاهی و س��رچاهی که در حوزه 
مهندس��ی بهره برداری قرار می گیرد، در دس��ترس اس��ت. این نرم افزار، 
شبیه س��ازي جریان چند فازي)در حالت پایدار( براي سیس��تم هاي تولید 
نف��ت و گاز فراهم مي س��ازد. از ای��ن نرم افزار مي توان ب��راي مدل کردن 
چاه ه��ا، آنالیزگره اي، فرازآوري گاز، بهینه س��ازي خط لوله و وس��ایل 
سرچاهي اس��تفاده کرد. مدل هاي قابل بررس��ي در این نرم افزار عبارتند 
از: خط لول��ه و وس��ایل موجود، آنالی��ز عملکرد چاه، آنالیز ش��بکه اي، 

بهینه سازي تولید، طراحي میداني و چاه هاي چند شاخه.
ابتدا چاه مطابق ش��کل-1 در نرم افزار، شبیه س��ازی می ش��ود. سپس، 

مقادیر مربوط به هر قسمت تعریف می گردند.

3- بررسی خواص سیاالت مخزن
شبیه س��ازی خواص سیاالت مخزن معموالً دقیق ترین روش به ویژه در 
سیس��تم های گاز-تر، میعانات و نفت فرار خواه��د بود. در هر صورت، 
اطالعات دقیق س��یاالت مخزن کمتر در دس��ترس مهندس بهره برداری 
اس��ت. در مطالعات انجام ش��ده توسط پژوهش��گاه صنعت نفت در این 
می��دان، اطالعات دقیق س��یاالت آن در اختیار ش��رکت مل��ی نفت قرار 
گرفته اس��ت. با اس��تفاده از آن، آنالی��ز نمودار فازی به دس��ت آمده که 
باکمک آن، ش��رایط کنونی میدان و نقطه حباب و میعان سیال مشخص 

می گردد)شکل-2(]3[.

4- بررسی قابلیت تولید چاه 
برپای��ه تحلیل اطالعات س��یال ک��ه از تعداد زی��ادی چاه های گازی 
به دس��ت آمده است، در س��ال 1936 رابطه-1 بین نرخ سیال گاز و فشار 

ارائه گردید: 

 مخزن سياالت خواص بررسي -3

  تر،-گاز هايسيستم در ويژههب روش تريندقيق معموالً مخزن سياالت خواص سازيشبيه
 ميعانـات

  سياالت دقيق اطالعات ،صورت هر در بود. خواهد فرار نفت و
  مخـزن

  در كمتـر
  دسـترس

 مهنـدس
  صنعت پژوهشگاه توسط انجام شده مطالعات در .است برداريبهره

  ايـن  در نفـت
  ،ميـدان

 اطالعـات
  نمودار آناليز ،آن از استفاده با .است گرفته قرار نفتملي  شركت اختيار در آن سياالت دقيق

 فـازي
  آمده دستهب

 ب كـه
  ،آن اكمـك

  شـرايط
  كنـوني

  و ميـدان
  نقطـه

  و حبـاب
  ميعـان

  سـيال
 مشـخص

  .[3])2-(شكلگرددمي

 

  

  مخزن سيال فازي نمودار سازيشبيه - 2 شكل
  

  چاه توليد قابليت بررسي -4

  در است، آمده دستهب گازي هايچاه زيادي تعداد از كه سيال اطالعات تحليل برپايه
 1936 سـال

   گرديد: ارائه فشار و گاز سيال نرخ بين 1-رابطه
(1)  

 

  جرياني فشار گيرياندازه و توليد نرخ دو با جرياني هايچاه شامل هاآزمايش اين اساساً
 تـه

  چـاهي
 بـه

 عنـوان
  تعيين ،گرديد آناليز درستي به شده ثبت اطالعات كهزماني باشد.مي زمان از تابعي

  پتانسـيل
  و سـيال

 ايجـاد
چاهيِدرون عملكرد نمودار روابط

  در .گرددمي پذيرامكان گازي چاه3 
  3-شـكل

  نمـودار
  عملكـرد

  ايـن
  چـاه

 بـا
  .[4]است گرديده محاسبه c و  n پارامترهاي و شده داده نشان توليد نرخ و فشار داشتن

                                                            
3 IPR 

 nwfR PPC 22
SCQ 

اساس��اً ای��ن آزمایش ها ش��امل چاه ه��ای جریانی با دو ن��رخ تولید و 
اندازه گی��ری فش��ار جریانی ته چاهی به عن��وان تابعی از زمان می باش��د. 
زمانی که اطالعاِت ثبت ش��ده به درس��تی آنالیز گردید، تعیین پتانس��یل 
سیال و ایجاد روابط نمودار عملکرد درون چاهِی3  چاه گازی امکان پذیر 
می گردد. در ش��کل-3 نمودار عملکرد این چاه با داش��تن فش��ار و نرخ 

تولید نشان داده شده و پارامترهای n  و c محاسبه گردیده است]4[.
 

5- پیش بینی خوردگی و انتخاب لوله مغزی بهینه
خوردگی مدت زمان زیادی است که به عنوان یکی از سرچشمه های 
بُروز مش��کالت در سیس��تم های تولید نفت و گاز ش��ناخته ش��ده است. 
خوردگ��ی می تواند در س��یاالت با ذرات جامد اتف��اق بیفتد، اما معموالً 

ناش��ی از کش��یده ش��دن ذرات جامد اس��ت. دو مدل خوردگی سلما و 
اس��تاندار 14E انجمن نفت آمریکا4  در نرم افزار پایپ سیم موجود است. 

1  نمای كلی از شبیه سازی ستون چاه 

  2120 مخزن(پام)استاتيكفشار

  

 ميـدان  ايـن  در توليـد  سـازي بهينـه  پارامترهاي بررسي ،آن توليدي گاز ميزان و مخزن عمر طول به توجه با
 همچـون  مـواردي  مطالعـه  ،توليـد  فرآينـد  در موثر هايپديده مشاهده منظورهب .است گرفته قرار توجه مورد
 بررسـي  آن، بحرانـي  توليـد  نـرخ  و خـوردگي  سـرعت  نـرخ  آن، بحرانـي  نرخ محاسبه و مايعات تجمع ميزان

 و فـازي  نمـودار  آوردن دستهب و ميدان سياالت خواص بررسي ،مغزي لوله و چاهيدرون عملكرد نمودارهاي
  است. گرفته قرار كار دستور در ،چاه ستون فشارافت حالت معادله بهترين انتخاب

  

 چاه ستون سازيمدل -2

 چـاهي دورن تجهيزات با مرتبط نوارابزارهاي ،است شده ارائه هشلمبرژ شركت توسط كه سيمپايپ افزارنرم در
 سـازي شـبيه  ،افـزار نـرم  ايـن  .است دسترس در ،گيردمي قرار برداري بهره مهندسي حوزه در كه سرچاهي و

 تـوان مـي  افـزار نرم اين از سازد.مي فراهم گازونفت توليد هايسيستم براي پايدار) حالت فازي(درچند جريان
 كـرد.  اسـتفاده  سـرچاهي  وسـايل  و لوله خط سازيبهينه گاز، فرازآوري اي،آناليزگره ها،چاه كردن مدل براي
 اي،شبكه آناليز چاه، عملكرد آناليز موجود، وسايل و لولهخط عبارتند از: افزارنرم اين در بررسي قابل هايمدل
  .شاخه چند هايچاه و ميداني طراحي توليد، سازيبهينه

 تعريـف  قسـمت  هـر  بـه  مربـوط  مقـادير  ،سـپس  .شـود مي سازيشبيه ،افزارنرم در 1-شكل مطابق چاه دابتا
  گردند.مي

  

  
   چاه ستون سازيشبيه از كلي نماي -1شكل

  

2  شبیه سازی نمودار فازی سیال مخزن

 مخزن سياالت خواص بررسي -3

 ميعانـات  تر،-گاز هايسيستم در ويژههب روش تريندقيق معموالً مخزن سياالت خواص سازيشبيه
 مهنـدس  دسـترس  در كمتـر  مخـزن  سياالت دقيق اطالعات ،صورت هر در بود. خواهد فرار نفت و

 اطالعـات  ،ميـدان  ايـن  در نفـت  صنعت پژوهشگاه توسط انجام شده مطالعات در .است برداريبهره
 فـازي  نمودار آناليز ،آن از استفاده با .است گرفته قرار نفتملي  شركت اختيار در آن سياالت دقيق

 مشـخص  سـيال  ميعـان  و حبـاب  نقطـه  و ميـدان  كنـوني  شـرايط  ،آن اكمـك ب كـه  آمده دستهب
  .[3])2-(شكلگرددمي

 

  
  مخزن سيال فازي نمودار سازيشبيه - 2 شكل

  
  چاه توليد قابليت بررسي -4

 1936 سـال  در است، آمده دستهب گازي هايچاه زيادي تعداد از كه سيال اطالعات تحليل برپايه
   گرديد: ارائه فشار و گاز سيال نرخ بين 1-رابطه

(1)  

 

 عنـوان بـه  چـاهي تـه  جرياني فشار گيرياندازه و توليد نرخ دو با جرياني هايچاه شامل هاآزمايش اين اساساً
 ايجـاد  و سـيال  پتانسـيل  تعيين ،گرديد آناليز درستي به شده ثبت اطالعات كهزماني باشد.مي زمان از تابعي
 بـا  چـاه  ايـن  عملكـرد  نمـودار  3-شـكل  در .گرددمي پذيرامكان گازي چاه3 چاهيِدرون عملكرد نمودار روابط
  .[4]است گرديده محاسبه c و  n پارامترهاي و شده داده نشان توليد نرخ و فشار داشتن

                                                            
3 IPR 

 nwfR PPC 22
SCQ 

64نرخ تولید چاه )میلیون فوت كعب در روز(

2657عمق چاه)متر(

2480 - 2560عمق مشبک كاری)متر(

7اندازه لوله جداری)اینچ(

قائمحالت چاه

0مقدار انحراف چاه)درجه در هر 100 فوت(

210دمای ته چاهی)فارنهایت(

1380متو سط فشار سر چاه)پام(

1706متو سط فشار ته چاه)پام(

2120فشار استاتیک مخزن)پام(

  1  اطالعات چاه شبیه سازی شده توسط نرم افزار
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شبیه س��ازی نرخ سرعت خوردگی در لوله مغزی با اندازه های مختلف و 
بر مبنای عمق صورت گرفته است)شکل-4(. با توجه به اینکه این پدیده 
برای مقادیر نرخ س��رعت خوردگِی بزرگتر از یک وجود دارد، براساس 
تحلی��ل صورت گرفت��ه، در لوله مغزی با قطر داخل��ی 3/958 اینچ و در 

فواصِل باالیِی ستون، وجود این پدیده کاماًل مشهود است]5[.
نرخ تولید بحرانِی ستون چاه در لوله مغزی با قطر داخلی 6/184 اینچ، 
برابر ب��ا 70 میلیون فوت مکعب به دس��ت آمد)ش��کل-5(. بنابراین، در 
صورت افزایِش نرخ تولید، نرخ س��رعت خوردگی به مرز خود رسیده و 

ذرات جامد، تأثیر منفی خود را بر سیستم نمایان می سازند.
ب��رای انتخ��اب اندازه مناس��ب لوله مغزِی س��تون چ��اه، از نمودار 
عملکرد لوله مغزی اس��تفاده شده است)ش��کل-6(. مطابق شکل، از 
ارزیابی نموداره��ای عملکرد درون چاهی و لوله مغ��زی، اندازه بهینه 

مشخص می گردد.
در این ش��کل، نقطه بهینه  در تالقی دو نمودار مش��خص می گردد؛ در 
صورت تولید با نرخ باالتر از چاه، فشار متوسط مخزن کاهش می یابد که 
این موضوع، به ویژه در میدان های نفتی در راستای مدیریت و صیانت از 

مخازن بسیار حائز اهمیت است.
اما در چاه ه��ای گازی، به دلیل ضریب بازیافت ب��اال، این دیدگاه تا 
ح��دی نادیده گرفته می ش��ود و انتخاب لوله مغزی ب��ا اندازه ی داخلی 

کوچک ت��ر، به دلیل کاه��ش نرخ تولی��د، از دیدگاه اقتص��ادی عماًل 
امکان پذیر نخواهد بود]6[.

6- بررسی پدیده انباشت مایعات
چاه ه��ای گازی معموالً ب��ه همراه گاز، آب و میعان��ات گازی را به 
ش��کل غبارآلود تولید می کنند. هنگامی که سرعت جریان گاز در چاه 
به دلیل کاهش فش��ار مخزن افت می کند، توانایی حرکت گاز کاهش 
می یابد. زمانی که س��رعت گاز به یک س��طح بحران��ی افت پیدا کرد، 
مایعات در چاه ش��روع به تجمع می کنند که پدی��ده تجمع مایعات نام 
دارد. این واکنش، فش��ار ته چاهی را افزایش و نرخ تولید گاز را پایین 
می آورد. نرخ تولید پایین گاز منجر به کاهش س��رعت گاز خواهد شد 

و در نهایت، تولید چاه را متوقف می کند]7[.
در اکث��ر چاه های گازی، رژیم annular-mist جریان دارد و میعانات 
به عن��وان اجزای منحصر به فرد در هس��ته گاز و به عنوان یک الیه ی مایع 
در طول لوله مغزی چاه در جریان هس��تند. با آنالیز تعداد زیادی از منابع 
اطالعاتِی چاه های تولیدی گاز، آقای ترنر متوجه ش��د که با اس��تفاده از 
ی��ک تعادل نیرو که بر روی قطرات اعمال می ش��ود، می تواند پیش بینی 
کند که مایعات به س��مت ب��اال یا پایین جریان دارند؛ اگر س��رعت گاز 
باالی س��رعت بحرانی باشد، نیروی کشش، قطرات را باال می برد، درغیر 

3  نمودار IPR محاسبه شده توسط نرم افزار

  
  افزارنرم توسط شده محاسبه IPR نمودار 3 شكل

  
  بهينه مغزيلوله انتخاب و خوردگي بينيپيش -5

 نفت توليد هايسيستم در مشكالت روزهاي بسرچشمهيكي از  عنوان به كه است زيادي زمان مدت خوردگي
 كشيده از ناشي معموالً اما ،بيفتد اتفاق جامد ذرات با سياالت در تواندمي خوردگي است. شده شناخته گاز و

 سـيم پايـپ  افـزار نرم در 4آمريكا نفت انجمن 14E استاندار و سلما خوردگي مدل دو .است جامد ذرات شدن
 صـورت  عمـق  مبنـاي  بر و مختلف هاياندازه با مغزي لوله در خوردگي سرعت نرخ سازيشبيه .است موجود
 وجـود  يـك  از بزرگتـر اين پديده براي مقادير نرخ سـرعت خـوردگيِ    اينكه به توجه با). 4-شكل(است گرفته
 ،سـتون  بـاالييِ  فواصـلِ  دراينچ و  3.958 داخلي قطر با مغزي لوله در گرفته، صورت تحليل از براساس ،دارد

  .[5]است مشهودكامالً  پديده اين جودو

  
  چاه ستون مختلف هايمغزي لوله در خوردگي سرعت ميزان نمودار - 4 شكل

  
 مكعب فوت ميليون 70برابر با  اينچ، 6.184 داخلي قطر با مغزي لوله در چاه ستون بحرانيِ توليد نرخ

و  رسيده خود مرز به خوردگي سرعت نرخ ،توليد نرخ افزايشِ صورت در، بنابراين ).5- (شكلآمد دستهب
  .سازندمي نمايان سيستم بر را خود منفي ثيرأت ،جامد ذرات

                                                            
4 API 14E 

4  نمودار میزان سرعت خوردگی در لوله مغزی های مختلف ستون چاه

  
  افزارنرم توسط شده محاسبه IPR نمودار 3 شكل

  
  بهينه مغزيلوله انتخاب و خوردگي بينيپيش -5

 نفت توليد هايسيستم در مشكالت روزهاي بسرچشمهيكي از  عنوان به كه است زيادي زمان مدت خوردگي
 كشيده از ناشي معموالً اما ،بيفتد اتفاق جامد ذرات با سياالت در تواندمي خوردگي است. شده شناخته گاز و

 سـيم پايـپ  افـزار نرم در 4آمريكا نفت انجمن 14E استاندار و سلما خوردگي مدل دو .است جامد ذرات شدن
 صـورت  عمـق  مبنـاي  بر و مختلف هاياندازه با مغزي لوله در خوردگي سرعت نرخ سازيشبيه .است موجود
 وجـود  يـك  از بزرگتـر اين پديده براي مقادير نرخ سـرعت خـوردگيِ    اينكه به توجه با). 4-شكل(است گرفته
 ،سـتون  بـاالييِ  فواصـلِ  دراينچ و  3.958 داخلي قطر با مغزي لوله در گرفته، صورت تحليل از براساس ،دارد

  .[5]است مشهودكامالً  پديده اين جودو

  
  چاه ستون مختلف هايمغزي لوله در خوردگي سرعت ميزان نمودار - 4 شكل

  
 مكعب فوت ميليون 70برابر با  اينچ، 6.184 داخلي قطر با مغزي لوله در چاه ستون بحرانيِ توليد نرخ

و  رسيده خود مرز به خوردگي سرعت نرخ ،توليد نرخ افزايشِ صورت در، بنابراين ).5- (شكلآمد دستهب
  .سازندمي نمايان سيستم بر را خود منفي ثيرأت ،جامد ذرات

                                                            
4 API 14E 

5  نمودار نرخ بحرانی سرعت خوردگی با نرخ تولید 70 میلیون فوت 
مکعب در روز

  

  
  روز در مكعب فوت ميليون 70 توليد نرخ با خوردگي سرعت بحراني نرخ نمودار 5 شكل

  

 ).6-(شـكل است شده استفاده مغزي لوله عملكرد نمودار از ،چاه ستون مغزيِ لوله مناسب اندازه انتخاب براي
 ايـن  در گـردد. مـي  مشخص بهينه اندازه ،مغزيلوله و چاهيدرون عملكرد نمودارهاي ارزيابي از ،شكل مطابق
 متوسـط  فشـار  ،چاه از باالتر نرخ با توليد صورت در ؛گرددمي مشخص نمودار دو تالقي در بهينه نقطه ،شكل
 مخـازن  از صـيانت  و مـديريت  راسـتاي  در نفتـي  هايميدان در ويژههب موضوع اين كه يابدميكاهش  مخزن
 گرفتـه  ناديده حدي تا ديدگاه اين ،باال بازيافت ضريب دليلبه ،گازي هايچاه در اما .است اهميت حائز بسيار
 عمـالً  اقتصادي ديدگاه از ،توليد نرخ كاهش دليلهب ،تركوچك داخلي ياندازه با مغزي لوله انتخاب و شودمي

  .[6]بود نخواهد پذيرامكان

  

  
  چاه ستون TPR و IPR نمودار -6 شكل

  
  
  
  

6  نمودار IPR و TPR ستون چاه

  

  
  روز در مكعب فوت ميليون 70 توليد نرخ با خوردگي سرعت بحراني نرخ نمودار 5 شكل

  

 ).6-(شـكل است شده استفاده مغزي لوله عملكرد نمودار از ،چاه ستون مغزيِ لوله مناسب اندازه انتخاب براي
 ايـن  در گـردد. مـي  مشخص بهينه اندازه ،مغزيلوله و چاهيدرون عملكرد نمودارهاي ارزيابي از ،شكل مطابق
 متوسـط  فشـار  ،چاه از باالتر نرخ با توليد صورت در ؛گرددمي مشخص نمودار دو تالقي در بهينه نقطه ،شكل
 مخـازن  از صـيانت  و مـديريت  راسـتاي  در نفتـي  هايميدان در ويژههب موضوع اين كه يابدميكاهش  مخزن
 گرفتـه  ناديده حدي تا ديدگاه اين ،باال بازيافت ضريب دليلبه ،گازي هايچاه در اما .است اهميت حائز بسيار
 عمـالً  اقتصادي ديدگاه از ،توليد نرخ كاهش دليلهب ،تركوچك داخلي ياندازه با مغزي لوله انتخاب و شودمي

  .[6]بود نخواهد پذيرامكان

  

  
  چاه ستون TPR و IPR نمودار -6 شكل
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این صورت، قطرات سقوط می کنند]8[. ارزیابی پدیده ی تجمع مایعات5   
در ستون چاه، در شکل-7 نشان داده شده است.

 x در محاسبه ی وجود این پدیده، مقادیر بزرگتر از عدد یک در محور
نمایانگر انباشت مایعات در ستون چاه می باشد و همانطوری که مشاهده 
می شود، درشرایط کنونی، اثری از این پدیده در ستون چاه وجود ندارد. 
لذا، محاس��به نرخ تولید بحرانی برای تجمع مایعات در ستون چاه با نرخ 
تولید مربوطه در ش��کل-8 نش��ان داده شده و میزان نرخ تولید بحرانی از 
این چاه به میزان ده میلیون فوت مکعب در روز به دست آمده است. این 
عدد نش��ان دهنده آن اس��ت که تولید با کمتر از این نرخ، منجر به ایجاد 

میعانات گازی در ستون چاه می گردد.

 7- انتخاب بهترین معادله حالت افت فشار ستون چاه
مطاب��ق با اصول محاس��بات افت فش��اِر جریان های ف��ازی در خطوط 
لوله ه��ای نفت و گاز، معادالت بس��یاری ارائه ش��ده اس��ت که انتخاب 
بهترین معادله حالِت ممکن، نقش مهمی در محاس��به فشارهای ته چاهی 
و س��رچاهی ایفا می کند. لذا، حساسیت س��نجِی معادالِت حالت مختلف 
در راس��تای انتخاب بهترین مقادیر فشار سرچاهی و فشار ته چاهی انجام 

شد)شکل-9(]9[.
 Duns & Ros، Beggs در ش��کل-9 از محاس��به چهار معادله حالت
Brill، Gray & و معادل��ه Hagedorn & Brown جهت انتخاب بهترین 

مقدار فش��ار ته چاهی استفاده شده اس��ت. همانطور که از بررسی مقادیر 
فش��ارهای میدانی با مقادیر گزارش ش��ده از نرم افزار مش��خص گردید، 
معادله حالت Gray نزدیک ترین مقدار به مقادیر واقعی را محاسبه کرده 

است. 
 Duns & Ros، Beggs ش��کل-10 نیز با محاس��به چهار معادله حالت
Brill، Gray & و Hagedorn & Brown جه��ت انتخ��اب بهترین مقدار 

فشار سرچاهی به دست آمده است. همانطور که از بررسی مقادیر فشارهای 
میدانی با مقادیر نمودار مشخص گردید، معادله حالت Gray نزدیک ترین 
مقدار به مقادیر واقعی را محاسبه نموده است. پس در محاسباِت ستون چاه، 

از این معادله ی حالت در راستای میزان افت فشار استفاده گردید.

نتیجه گیری
نتای��ج ای��ن مطالع��ه ب��رای بهینه س��ازی در چاه ه��ای گاز میعانی در 
 یک��ی از میادی��ن ش��رکت بهره ب��ردارِی نف��ت و گاز زاگ��رس جنوبی 

7  نمودار میزان نرخ سرعت تجمع مایعات در لوله مغزی با اندازه های 
متفاوت در ستون چاه

 مايعات انباشت پديده بررسي -6
 كـه هنگـامي  كننـد. مـي  توليـد  غبـارآلود  شكل به را گازي ميعانات و آب گاز، همراه به معموالً گازي هايچاه

 يابـد. مـي  كـاهش  گـاز  حركـت  توانـايي  ،كنـد مـي  افت مخزن فشار كاهش دليلهب چاه در گاز جريان سرعت
 پديـده  كـه  كننـد مي تجمع به شروع چاه در مايعات ،كرد پيدا افت بحراني سطح يك به گاز سرعت كهزماني
 توليـد  نـرخ  آورد.مـي  پـايين  را گاز توليد نرخ و افزايش را چاهيته فشار ،واكنش اين دارد. نام مايعات تجمع
  .[7]كندمي متوقف را چاه توليد ،نهايت در و شد خواهد گاز سرعت كاهش به منجر گاز پايين

 هسـته  در فردبهمنحصر اجزاي عنوانبه ميعانات و دارد جريان annular-mist رژيم ،گازي هايچاه اكثر در
ـ  هسـتند.  جريان در چاه مغزي لوله طول در مايع ياليه يك عنوانبه و گاز  منـابع از  زيـادي  تعـداد  آنـاليز  اب

 قطـرات  روي بـر  كـه  نيـرو  تعـادل  يك از استفاده با كه شد متوجه ترنر آقاي گاز،توليدي  هايچاه اطالعاتيِ
 بـاالي  گـاز  سرعت اگر دارند. جريان پايين يا باال سمت به مايعات كه كند بينيپيش تواندمي ،شودمي اعمال
 .[8]كننـد مـي  سـقوط  قطـرات  ،صـورت  اين درغير ،بردمي باال را قطرات كشش، نيروي ،باشد بحراني سرعت

  .است شده داده نشان 7-شكل ، درچاه ستون در 5 مايعات تجمع يپديدهارزيابي 

  
  چاه ستون در متفاوت سايزهاي با مغزي لوله در مايعات تجمع سرعت نرخ ميزان نمودار - 7 شكل

  
 چـاه  ستون در مايعات انباشت نمايانگر x محور در يك عدد از بزرگتر مقادير ،پديده اين وجود يمحاسبه در
 .نـدارد  وجـود  چـاه  ستون در پديده اين از اثري ،شرايط كنونيدر ،شودمي مشاهده كه يهمانطور و باشد مي
 داده نشـان  8-شكل در مربوطه توليد نرخ با چاه ستون در مايعات تجمع براي بحراني توليد نرخ محاسبه ،لذا

 ايـن  .اسـت  آمـده  دستهب روز در مكعب فوت ميليون ده ميزان به چاه اين از بحراني توليد نرخ ميزانو  شده
  گردد.مي چاه ستون در گازي ميعانات ايجاد به منجر، نرخ اين از ترمك با توليد كه ستا آن دهندهنشان عدد

  

                                                            
5 Liquid Loading 

8  نمودار میزان نرخ تولید بحرانی در پدیده انباشــت مایعات با نرخ 
10 میلیون فوت مکعب در روز

  
 

  روز در مكعب فوت ميليون 10 نرخ با مايعات انباشت پديده در بحراني توليد نرخ ميزان نمودار - 8 شكل
  
  

 چاه ستون فشار افت حالت معادله بهترين انتخاب -7
 ئـه اار بسـياري  معادالت ،گاز و نفت هايلوله خطوط در فازي هايجريان فشارِ افت محاسبات اصول با مطابق
 سـرچاهي  و چـاهي تـه  فشارهاي محاسبه در مهمي نقش ،ممكن حالت معادله بهترين انتخاب كه است شده
 و سـرچاهي  فشار مقادير بهترين انتخاب راستاي در مختلف حالت معادالت سنجيِحساسيت ،لذا .كندمي ايفا

  .[9])9-(شكلشد انجام چاهيته فشار
 & Hagedorn معادلـه  و Duns & Ros، Beggs & Brill، Gray حالـت  معادله چهار محاسبه از 9-شكلدر 

Brown مقـادير  بررسـي  از كـه  همـانطور  .اسـت  دهاسـتفاده شـ   چـاهي تـه  فشار مقدار بهترين انتخاب جهت 
 بـه  مقدار تريننزديك Gray حالت معادله ،گرديد مشخص افزارنرم از شده گزارش مقادير با ميداني فشارهاي

    است. دهكر محاسبه را يعواق مقادير
  

  
  

  چاهيته فشار ارزيابي مبناي بر چاه ستون در حالت معادله بهترين انتخاب نمودار - 9 شكل
  

 Hagedorn & Brown و Duns & Ros، Beggs & Brill، Gray حالت معادله چهار محاسبه با نيز 10-شكل

9  نمودار انتخاب بهترین معادله حالت در ستون چاه بر مبنای ارزیابی 
فشار ته چاهی

  
 

  روز در مكعب فوت ميليون 10 نرخ با مايعات انباشت پديده در بحراني توليد نرخ ميزان نمودار - 8 شكل
  
  

 چاه ستون فشار افت حالت معادله بهترين انتخاب -7
 ئـه اار بسـياري  معادالت ،گاز و نفت هايلوله خطوط در فازي هايجريان فشارِ افت محاسبات اصول با مطابق
 سـرچاهي  و چـاهي تـه  فشارهاي محاسبه در مهمي نقش ،ممكن حالت معادله بهترين انتخاب كه است شده
 و سـرچاهي  فشار مقادير بهترين انتخاب راستاي در مختلف حالت معادالت سنجيِحساسيت ،لذا .كندمي ايفا

  .[9])9-(شكلشد انجام چاهيته فشار
 & Hagedorn معادلـه  و Duns & Ros، Beggs & Brill، Gray حالـت  معادله چهار محاسبه از 9-شكلدر 

Brown مقـادير  بررسـي  از كـه  همـانطور  .اسـت  دهاسـتفاده شـ   چـاهي تـه  فشار مقدار بهترين انتخاب جهت 
 بـه  مقدار تريننزديك Gray حالت معادله ،گرديد مشخص افزارنرم از شده گزارش مقادير با ميداني فشارهاي

    است. دهكر محاسبه را يعواق مقادير
  

  
  

  چاهيته فشار ارزيابي مبناي بر چاه ستون در حالت معادله بهترين انتخاب نمودار - 9 شكل
  

 Hagedorn & Brown و Duns & Ros، Beggs & Brill، Gray حالت معادله چهار محاسبه با نيز 10-شكل

10  نمــودار انتخــاب بهترین معادله حالت در ســتون چــاه بر مبنای 
ارزیابی فشار سر چاهی

 فشـارهاي  مقـادير  بررسـي  از كـه  همـانطور  .اسـت  آمده دستهب سرچاهي فشار مقدار بهترين انتخاب جهت
 محاسـبه  را يعـ واق مقادير به مقدار تريننزديك Gray حالت معادله ،گرديد مشخص نمودار مقادير با ميداني
  گرديد. استفاده فشار افت ميزان راستاي در حالت يمعادله اين از ،چاه ستون محاسبات در پس است. نموده

  

  
 

  چاهيسر فشار ارزيابي مبناي بر چاه ستون در حالت معادله بهترين انتخاب نمودار -10 شكل
  

  گيرينتيجه
 بـرداريِ بهـره  شـركت  ميادين از يكي در ميعاني گاز هايچاه در سازيبهينه براي مطالعه اين نتايج

  :از است عبارت جنوبي زاگرس گاز و نفت
  

 شـركت  پيشـنهاد  رغـم يعلـ  مخـزن،  پارامترهـاي  بـر  منطبـق  حالت معادله بهترين انتخاب فرآيند در 
 بـر  شـده  انجـام  مطالعات گازي، هايچاه در Ros & Duns حالت معادله از استفاده بر مبني6 هشلمبرژ

 بررسـي  از پـس  و داشـت  حالـت  يمعادلـه  اين يمحاسبه پايين دقت از نشان چاه چند اطالعات روي
 فشـار  واقعـيِ  مقـادير  بـه  حالت تريننزديك عنوانبه Gray حالت معادله ،چاه چند روي بر انجام شده
 گرديد. انتخاب توليد نرخ و چاهيته و سرچاهي

  نمودارهـاي  بررسـي  با ،مغزي لوله داخليِقطر  بهينه اندازه ،سازيشبيه كمكبه ،تحقيق اين در IPR و 
TPR، نيـز  اقتصاديمسائل  الزم است ،فنيهاي جنبه كنار در كه گرديد محاسبه اينچ 4.892 ميزان به 

 كاهش با ،جايگزين هايهزينه اعمال برعالوه ،مغزي لوله داخليِقطر  تغيير با زيرا ،گيرد قرار موردتوجه
 تـوان  حـداكثر  بـا  توليـد  در بـرداري بهـره  شركت هايسياست به توجه با كه شويممي مواجه توليد نرخ

 صـيانت  و مديريت در چاه، تكميل ساختارِ در تغيير ،گازي مخازن برداشت ضريب باالي ميزان و مخزن
 تنهـا  و شـود نمي پيشنهاد تكميلي رشته ساختار تغيير مجموع، در لذا .دارد ناچيزي ثيرأت مخزن اين از

 متوسـط  فشـار  ،آن موازاتبه و چاهيته و سرچاهي فشار افت ،تصميم اين اتخاذ راستاي در منفي عامل
                                                            
6 Schlumberger  
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عبارت است از:
* در فرآیند انتخاب بهترین معادله حالت منطبق بر پارامترهای مخزن، 
علی رغم پیش��نهاد شرکت ش��لمبرژه6  مبنی بر اس��تفاده از معادله حالت 
Duns & Ros در چاه های گازی، مطالعات انجام شده بر روی اطالعات 

چند چاه نشان از دقت پایین محاسبه ی این معادله ی حالت داشت و پس 
از بررس��ی انجام ش��ده بر روی چند چاه، معادله حال��ت Gray به عنوان 
نزدیک تری��ن حالت به مقادیر واقعِی فش��ار س��رچاهی و ته چاهی و نرخ 

تولید انتخاب گردید.
*  در ای��ن تحقی��ق، به کمک شبیه س��ازی، اندازه بهین��ه قطر داخلِی 
لول��ه مغزی، با بررس��ی نمودارهای IPR و TPR، به می��زان 4/892اینچ 
محاس��به گردید که در کنار جنبه های فنی، الزم اس��ت مسائل اقتصادی 
نیز موردتوجه قرار گیرد، زیرا ب��ا تغییر قطر داخلِی لوله مغزی، عالوه بر 
اعمال هزینه ه��ای جایگزین، با کاهش نرخ تولید مواجه می ش��ویم که 
با توجه به سیاس��ت های ش��رکت بهره برداری در تولید با حداکثر توان 
مخزن و میزان باالی ضریب برداش��ت مخازن گازی، تغییر در س��اختاِر 
تکمی��ل چاه، در مدیریت و صیانت از این مخزن تأثیر ناچیزی دارد. لذا 
در مجموع، تغییر س��اختار رشته تکمیلی پیش��نهاد نمی شود و تنها عامل 
منفی در راس��تای اتخاذ این تصمیم، افت فشار س��رچاهی و ته چاهی و 

به موازات آن، فش��ار متوسط مخزن در جهت ثابت نگه داشتن نرخ تولید 
از چاه است.

* در شبیه س��ازِی پارامتر نرِخ س��رعِت خوردگی در این چاه، نتایج، 
نش��ان دهنده وجود این پدیده در باالی س��تون چاه و نزدیک به س��طح 
می باش��د که در لوله مغزی با قطر داخلِی 3/958 اینچ، کاماًل وجود این 
پدیده مش��هود بوده و به هیچ عنوان از این اندازه نباید در رش��ته تکمیلی 
چاه اس��تفاده شود. در مطالعه ی انجام شده، نرخ تولید بحرانی در جهت 
پدیده خوردگی به میزان 70 میلیون فوت مکعب در روز محاسبه گردید 
ک��ه درصورت افزایش نرخ تولید، الزم اس��ت مطالعات تکمیلی جهت 

جلوگیری از پدیده خوردگی انجام گردد.
* پدیده تجمع مایعات که مانعی مهم در مس��یر تولید تلقی می ش��ود، 
به عنوان یکی از پارامترهای مهم در این شبیه س��ازی مورد بررس��ی قرار 
گرف��ت که در نتیجه ی حاصل ش��ده، حضور این پدیده در س��تون چاه 
مش��اهده نگردید. یکی از دالیل این امر، میزان باالی نرخ تولید از چاه 
است. محدوده ی نرخ تولید بحرانی به میزان 10 میلیون فوت مکعب در 

روز برای این چاه محاسبه گردید.
* نتیج��ه ی تصمیم گیری برای میادی��ن و چاه های دیگر این میدان، با 

توجه به خصوصیات آن ها ممکن است تغییر کند.

       پا نویس ها
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2. Liquid Loading
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