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توسعه ی مدل تحلیلی برای محاسبه ی ضریب بهره دهی چاه مایل 
در مخازن گازمیعانی

 شهاب گرامي*، پژوهشكده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز  علي اکبر عظیمي فیض، شرکت ملي نفت ایران 
عبدالنبي هاشمي، دانشگاه صنعت نفت  

چاه مایل حالتی از چاه غیرعمودی است که برای استخراج نفت یا گاز در مکان هایی مثل سکوهای 
دریایی که امکان دسترسی به منابع از طریق حفر چاه عمودی امکان پذیر نباشد، استفاده می گردد. انحنا 
در چاه های مایل نسبت به چاه عمودی سبب ایجاد عامل ضریب پوسته ی هندسی و در نتیجه باعث 
افزایش ضریب بهره دهی چاه می شود. از طرفی پیش بیني دقیق بهره دهي چاه در مخازن گازمیعاني 
زیاد  سرعت  اثرات  و  میعانات  توده ی  تشکیل  مدل سازي  براي  ریزدانه  عددي  شبیه سازي  نیازمند 
مانند جریان غیردارسي و تغییرات نفوذپذیري نسبي در اعداد موئینگي باالست که نیازمند اطالعات 
ورودي زیادي از خصوصیات سنگ و سیال مخزن است. بنابراین با توجه به محدودیت اطالعات در 
ابتداي عمر مخزن، استفاده از محاسبات تحلیلي براي پیش بیني بهره دهي چاه نسبت به شبیه ساز عددي 
محاسبه ی ضریب  برای  تحلیلی  مدلی  توسعه ی  پژوهش،  این  در  بهتري خواهد شد.  نتایج  به  منجر 
به سرعت و  نسبي  تراوایي  با درنظر گرفتن وابستگي  بهره دهی چاه های مایل در مخازن گازمیعانی 
مطالعه  این  در  یافته  توسعه  تحلیلي  مدل  است.  نظر  مورد  چاه  نزدیک  ناحیه ی  در  سطحي  کشش 
شامل معادله ی موازنه ی مواد براي تخلیه ی مخزن و انتگرال شبه فشاري دوفازي براي عملکرد جریاني 
است. در هر بازه ی فشاري، ضریب پوسته ی هندسی چاه مایل برای محاسبه ی شعاع مؤثر، نحوه ی 
تغییر شکل خطوط افت فشار در اطراف چاه مایل براي محاسبه ی حجم سیال و همچنین مساحت 
سطح مقطع و سرعت جریان توسعه داده شده، توسط مدل تحلیلی گازمیعانی تلفیق گردیده است. در 
نهایت مدل تحلیلی توسعه داده شده با شبیه سازی دانه ریز چاه مایل برای نمونه ی سنگ و سیاالت و 
زاویه هاي انحراف مختلف اعتبارسنجی شده است. استفاده از مدل تحلیلی به همراه نرم افزارهاي آنالیز 
عدم قطعیت، ابزار مهندسی مناسبی برای یافتن عوامل مؤثر بر نتایج ضریب بهره دهی چاه مایل در 

مخزن گازمیعانی را فراهم می نماید.
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ــه روشــي مرســوم  در دو دهــه ی اخیــر حفــاري افقــي و مایــل چاه هــا ب
در جهــان تبدیــل شــده اســت. چــاه مایــل حالتــی از چــاه غیرعمــودی 
اســت کــه بــرای اســتخراج نفــت یــا گاز در مکان هایــی مثــل ســکوهای 
ــه منابــع از طریــق حفــر چــاه عمــودی  دریایــی کــه امــکان دسترســی ب
ــاه  ــاس چ ــطح تم ــش س ــردد. افزای ــتفاده می گ ــد اس ــر نباش امکان پذی
بــا مخــزن مهم تریــن دلیــل به کارگیــري چنیــن روش هایــي اســت 
در  دهــي چــاه مي شــود.  بهــره  افزایــش  موجــب  نهایــت  در  کــه 
ــوده و  ــودي نب ــا عم ــي ی ــاًل افق ــا کام ــیاري از چاه ه ــز بس ــت نی واقعی
ــای  ــا در چاه ه ــد. انحن ــودي منحرفن ــي وعم ــاي افق ــي از محوره اندک
ــه چــاه عمــودی ســبب ایجــاد عامــل ضریــب پوســته ی  مایــل نســبت ب
هندســی می شــود کــه مقــداری اســت منفــی و ســبب افزایــش ضریــب 

بهره دهــی چــاه می گــردد.
از طرفــی پیش بینــي دقیــق بهره دهــي چــاه در مخــازن گازمیعانــي 
تشــکیل  مدل ســازي  بــراي  ریزدانــه  عــددي  شبیه ســازي  نیازمنــد 
تــوده ی میعانــات و اثــرات ســرعت باالســت؛ ماننــد جریــان غیردارســي 
ــر  ــه زمان ب ــاال ک ــي ب ــداد موئینگ ــبي در اع ــري نس ــرات نفوذپذی و تغیی

ــق  ــات دقی ــه اطالع ــي ب ــدم دسترس ــه ع ــه ب ــا توج ــت. ب ــر اس و هزینه ب
ــراي پیش بینــي  خصوصیــات ســنگ و ســیال در ابتــداي عمــر مخــزن ب
ــبات  ــود. محاس ــتفاده مي ش ــي اس ــبات تحلیل ــاه از محاس ــي چ بهره ده
ــراي  ــواد ب ــه ی م ــه ی موازن ــتفاده از معادل ــامل اس ــي ش ــاي تحلیل مدل ه
بــراي عملکــرد  انتگــرال شبه فشــاري دوفــازي  تخلیــه ی مخــزن و 
جریانــي اســت. در ایــن پژوهــش توســعه ی مدلــی تحلیلــی بــرای 
ــی  ــازن گازمیعان ــل در مخ ــای مای ــی چاه ه ــب بهره ده ــبه ی ضری محاس

ــت. ــر اس ــیال( مدنظ ــوع س ــن ن ــده ی ای ــت پیچی ــه ماهی ــه ب ــا توج )ب
در مخــازن گاز میعانــي، بــا کاهــش فشــار جریانــي چــاه بــه زیــر فشــار 
ــکیل  ــدي تش ــاه تولی ــراف چ ــع در اط ــک مای ــک بان ــبنم، ی ــه ي ش نقط
مي گــردد. بــا کاهــش فشــار جریانــي حجــم ایــن بانــک افزایــش یافتــه 
و ترکیــب گاز درون مخــزن بــا زمــان تغییــر مي کنــد. وجــود ایــن بانــک 
ســبب کاهــش تراوایــي نســبي گاز در اطــراف چاه هــاي تولیــدي و در 
ــا  ــد( و بج ــا 50 درص ــواردي ت ــاه )در م ــي چ ــش بهره ده ــه کاه نتیج
ــیال  ــان س ــود. جری ــزن مي ش ــا ارزش در مخ ــات گازي ب ــدن میعان مان
گازمیعانــي در طــول مســیر حرکــت در مخــزن بــه ســمت چــاه تولیــدي، 
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مناطــق گوناگونــي ایجــاد مي کنــد کــه اولیــن بــار در 1965 ایــن مناطــق  
توســط ناویــل و نیــازف1 بــه ســه ناحیــه ي مختلــف تقســیم شــد.

ناحیــه ي اول؛ نزدیــک چــاه کــه توســط گاز و میعانــات اشــباع شــده و 
ــد. در ایــن ناحیــه نفوذپذیــري نســبي  هــر دو ســیال در آن جریــان دارن
گاز و میعانــات تحــت تأثیــر عــدد موئینگــي بــا تقابــل اثــر دو پدیــده ي 
جفت شــدگي مثبــت2 و اینرســي منفــي3 اســت. در ایــن ناحیــه پدیــده ي 
جفت شــدگي مثبــت اثــري مثبــت اســت کــه افزایــش عــدد موئینگــي 
و ســرعت حرکــت ســیال در ناحیــه ي اول ســبب افزایــش نفوذپذیــري 
نســبي گاز و میعانــات در ایــن ناحیــه مي شــود. در حالــي کــه پدیــده ي 
ــان  ــاد جری ــیاالت و ایج ــاد س ــرعت زی ــت س ــه به عل ــي ک ــي منف اینرس
ــبي گاز و  ــري نس ــش نفوذپذی ــبب کاه ــود س ــاد مي ش ــي ایج غیردارس

ــک چــاه مي شــود. ــه ي نزدی ــات در ناحی میعان
ــا فقــط گاز در  ــات در آن انباشــت مي شــود ام ــه ي دوم؛ کــه میعان ناحی

آن قابلیــت جریــان دارد.
ناحیــه ي ســوم؛ کــه ســیال اولیــه و تک فــازي گازي در آن جریــان 

دارد.

جهــت پیش بینــي رفتــار و مقــدار تولیــد از چاه هــاي میادیــن گازمیعانــي 
فیونــگ و ویتســون4 در 1996 برمبنــاي مــدل ســه ناحیــه اي، مدلــی 
ریاضــي را جهــت محاســبه ی انتگــرال مربــوط بــه شبه فشــار در فرمــول 
ــاي  ــر مبن ــن را ب ــوع میادی ــن ن ــای ای ــد از چاه ه ــرخ تولی ــبه ی ن محاس
ــراي محاســبه ی شبه فشــار در  ــدل اِوینگر- ماســکت5 )کــه در 1942 ب م
میادیــن گازي اســتفاده مي شــد( پیشــنهاد کردنــد. امــا مــدل آنهــا بــراي 
اجــرا نیازمنــد خروجي هــاي شبیه ســازي جهــت محاســبه ی نســبت گاز 
بــه میعانــات بــود. مــوت6 و همــکاران در 2002 و ضیائــو7 در 2004 
روش هــای جدیــدي را بــراي تخمیــن نــرخ جریــان بــا اســتفاده از تابــع 
ــي  ــاي گازمیعان ــي چاه ه ــي بهره ده ــت پیش بین ــازي جه ــار دوف شبه فش
عمــودی، افقــی و دارای شــکاف هیدرولیکــی پیشــنهاد کردنــد کــه نیــاز 
ــرای  ــی تحلیلــی ب ــا کنــون مدل ــا ت ــه داده هــاي شبیه ســازي نداشــت ام ب

ــه نشــده اســت. ــي ارائ ــل در مخــازن گازمیعان چاه هــای مای
مطالعــات زیــادي در زمینــه ي پیش بینــي بهره دهــي چاه هــاي مایــل 
ــد از  ــا عبارتن ــن آنه ــه مهم تری ــده ک ــام ش ــاز انج ــان تک ف ــراي جری ب
مدل هــاي ســینکو8 و همــکاران در 1975، بیســن9 در 1990 و راجــرز10 
و همــکاران در 1996. ســینکو و همــکاران در 1975 مدعــي شــدند کــه 
مــدل آنهــا عامــل پوســته ی مایــل را بــراي مخــازن تک فــاز همســانگرد 
و ناهمســانگرد به دســت مي دهــد. راجــرز و همــکاران بــا ارائــه ي مــدل 
ــد آنهــا  ــد. هرچن خــود، رابطــه ي ســینکو و همــکاران را بررســي کردن
در ایــن بررســي نتایــج مــدل خــود را بــراي مخــازن همســانگرد کامــاًل 
منطبــق بــر نتایــج مــدل  ســینکوو همــکاران یافتنــد، امــا مــدل ســینکو و 

همــکاران را بــراي مخــازن ناهمســانگرد نامناســب دانســتند.
ــر  ــت کــه مقادی ــز حساســیت، دریاف ــا انجــام آنالی ــري11 در 2010، ب قه

ــي  ــر و متفاوت ــر کمت S )از روش راجــرز و همــکاران در 1996( مقادی
ــت  ــینکو در 1975 به دس ــن در 1990 و س ــادالت بیس ــه مع ــبت ب را نس
ــري  ــام یک س ــا انج ــکاران ب ــون12 و هم ــوک کی ــد. در 2008 س مي ده
بــرآورد  بــراي  تحلیلــي موجــود  آنالیــز حساسیت ســنجي، روابــط 
بهره دهــي چاه هــاي مایــل را بررســي کردنــد. آنهــا بدیــن نتیجــه 
ــه ی  ــا زاوی ــي ب ــراي چاه های ــي ب ــط نیمه تحلیل ــن رواب ــه ای ــیدند ک رس
ــم در  ــا ه ــالوه آنه ــت. به ع ــب نیس ــه مناس ــش از 75 درج ــي بی انحراف
2010 مشــابه قهــري، اعتبــار ایــن روابــط را در محیط هــاي ناهمســانگرد 
ــا تکمیــل جزئــي  ــراي چاه هایــي ب ــد و آنهــا را حتــي ب زیــر ســؤال بردن
هــم نامناســب دانســتند. بنابرایــن در ایــن مطالعــه بــراي محاســبه ی 
ضریــب پوســته ی هندســي چــاه مایــل از مــدل ســینکو و همــکاران در 

ــت. ــده اس ــتفاده ش 1975 اس
در ایــن مطالعــه بــراي توســعه ی مــدل تحلیلــي بهره دهــي چــاه مایــل در 
ــدا مــدل  تحلیلــی محاســبه ی ضریــب بهره دهــی  ــي، ابت مخــازن گازمیعان
در مخــازن گازمیعانــی اســتخراج می شــود. ســپس بــراي محاســبه ی 
ضریــب پوســته هندســي چــاه مایــل از مــدل ســینکو و همــکاران اســتفاده 
ــن  ــان در اطــراف چــاه تعیی مي گــردد. پــس از آن، شــکل خطــوط جری
می شــود و بــر اســاس آن حجــم ســیال گازمیعانــي در اطــراف چــاه مایــل 
ــت  ــان )جه ــع جری ــطح مقط ــاحت س ــز مس ــاری و نی ــازه ی فش ــر ب در ه
تعییــن ســرعت حرکــت ســیال در هــر شــعاع مشــخص از چــاه مایــل  و 
ــردد.  ــن می گ ــي( تعیی ــدد موئینگ ــراي ع ــبي ب ــري نس ــح نفوذپذی تصحی
ــرای چــاه  ــی ب ــی تحلیل ــه توســعه ی مدل ــط مذکــور منجــر ب ــق رواب تلفی

ــود. ــی می ش ــازن گازمیعان ــل در مخ مای
 در گام بعـــد بـــا اســـتفاده از نرم افـــزار اکلیپـــس یـــک مـــدل فرضـــی 
ـــه ی  ـــا دو زاوی ـــل ب ـــی مای ـــکل و تک چاه ـــی مکعب ش ـــزن گازمیعان مخ
ـــف  ـــا تعری ـــپس ب ـــود. س ـــه می ش ـــر گرفت ـــه درنظ ـــراف 45 و 75 درج انح
ـــراي  ـــه ب ـــدازه ی بهین ـــا ان ـــدی ب ـــي در اطـــراف چـــاه، گری ـــاي محل گریده
ـــي  ـــدل تحلیل ـــنجي م ـــت اعتبارس ـــردد. در نهای ـــن می گ ـــل تعیی ـــاه مای چ
توســـعه داده شـــده بـــا مقایســـه ی نتایـــج شـــامل پروفایـــل تولیـــد گاز، 
فشـــار میانگیـــن مخـــزن و فشـــار جریانـــي ته چاهـــي بـــا نتایـــج مـــدل 
ـــن  ـــر گرفت ـــا درنظ ـــاوت ب ـــیال متف ـــنگ و س ـــواص س ـــرای خ ـــاز ب شبیه س
ـــه ی  ـــا زاوی ـــل ب ـــاه مای ـــراي چ ـــی ب ـــت و اینرس ـــدگی مثب ـــرات جفت ش اث

ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــه انج 45 و 75 درج

1- توسعه ی مدل تحلیلي
در ایـــن بخـــش ابتـــدا مـــدل موازنـــه مـــواد ارائـــه می شـــود و ســـپس 
نحـــوه ی محاســـبه ی انتگـــرال شبه فشـــار دوفـــازي و نحـــوه ی اعمـــال 
ــل  ــاه مایـ ــرات چـ ــال اثـ ــي اعمـ ــاد و چگونگـ ــرعت زیـ ــرات سـ اثـ
ـــان اطـــراف چـــاه مایـــل( جهـــت  ـــر خطـــوط جری )ضریـــب پوســـته و تغیی
ـــم توســـعه ی مـــدل  توســـعه ی مـــدل تحلیلـــي بررســـي و در انتهـــا الگوریت

ـــد. ـــد ش ـــان خواه ـــي بی تحلیل
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مدل موازنه ی مواد
در توسـعه ی مـدل تحلیلي، جهت محاسـبه ی رابطه ی بیـن تولید تجمعي 
مـواد  موازنـه ی  مـدل  تولیـد  زمـان  محاسـبه ی  مخـزن جهـت  فشـار  و 
اسـتفاده مي شـود. در شـرایط اولیـه، مخزنـي بـا حجـم PVinit در فشـار 
Pinit که ببشـتر از فشـار شـبنم اسـت درنظر گرفته مي شـود. در هر فشـار 

P، حجمـي PV بـا رابطـه ی-1 محاسـبه مي شـود؛

)1(

محاسـبات موازنـه ی مـواد با کاهش مرحله اي در فشـار )شـروع از فشـار 
 pn+1 تا  Pn ادامـه مي یابـد. مراحـل کاهش فشـار )Pinit اولیـه ی

)2(

 )3(

در معـادالت بـاال خـواص سـیاالت در فشـار Pn+1 ارزیابـي مي شـود. 
در پایـان مراحـل فشـاري، سـیال باید جهـت ارائه ی PV صحیـح، کاماًل 
از محیـط متخلخـل خـارج گـردد. فـرض مي شـود کـه فـاز نفـت مخزن 
غیرقابل تحـرک بـوده و تنهـا فاز گاز تولید مي شـود. حجـم گاز تولیدي 

مخـزن بدین شـرح خواهـد بود:
 )4(

و مقـدار گاز و میعانـات تولیـدي در سـطح در ایـن مرحلـه برابـر خواهد 
بـود با: 

Ng,prod=Vprod/Bg                                                        )5(
No,prod=rv Ng,prod                                                      )6(

ــز Ng,prod مقــدار  ــا کــم کــردن No,prod و نی ــه ب ــان ایــن مرحل در پای
ــد  ــن مقدارتولی ــه روز مي شــود. همچنی ــده در مخــزن ب هــر جــزء باقیمان
تجمعــي میعانــات و گاز نیــز بــه روز شــده و محاســبات بــه مرحلــه ی بعــد 
ــاز  ــت از Pn+1 آغ ــن حال ــه در ای ــود ک ــل مي ش ــاري منتق ــش فش کاه
مي گــردد. به هــر حــال محاســبات موازنــه ی مــواد، تولیــد تجمعــي گاز 
ــبات  ــد. محاس ــه مي ده ــزن ارائ ــي مخ ــورد بررس ــار م ــت را در فش و نف
 )qg( عملکــرد جریانــي چــاه کــه در ادامــه آمــده نیــز نــرخ تولیــدي گاز
ــت  ــت جه ــد. در نهای ــه مي ده ــزن ارائ ــي مخ ــورد بررس ــار م را در فش
محاســبه ی پروفایــل تولیــدي، فشــار مخــزن بایــد در فرآینــد تولیــد، بــا 
زمــان مرتبــط شــود. زمــان  مــورد نیــاز جهــت تخلیــه و کاهــش فشــار از 

ــود: ــل مي ش ــه ی-7 حاص ــا Pn+1 از رابط Pn ت

∆tn=2Ng,prod/[qg )Pn (+qg )Pn+1(]                          )7(

 انتگرال شبه فشاري
روز  بـر  اسـتاندارد  فوت مکعـب  هـزار  برحسـب  گاز  تولیـدي  نـرخ 

اسـت: رابطـه ی-8  به شـکل   )Mscf/d(
qg=γ[m)Pres (-m)Pw (]                                                       )8(

کـه در آن  γ بیانگـر ضریـب بهره دهـي )PI( و وابسـته بـه هندسـه ی چاه 
و مخـزن اسـت و به شـکل رابطـه ی-9 ارائه مي شـود:

                                                       
)9(

کـه در آن c در واحـد میدانـي برابـر 0/001127 اسـت. در مـورد چـاه 
ŕ( بـر اسـاس رابطه  w( بـا شـعاع معـادل )rw( مایـل، شـعاع دهانـه ی چـاه
تجربي سـینکو و همکاران و توسـط روابط-10تا 12 جایگزین مي شـود:

 )10(

)11(

 )12(
در ایـن روابـط θw ،kv ،kh ،h و rw به ترتیـب ضخامـت سـازند، تراوایی 

افقـی، تراوایـی عمـودی، زاویه ی انحراف چاه و شـعاع چاه اسـت. 
)m)p نیـز شبه فشـار دوفـازي اسـت که بـا رابطه ی-13 تعریف مي شـود. 

ایـن معادلـه را مي تـوان به هریک از سـه ناحیه ی تعریفي توسـط فیونگ 
و ویتسـون به شـکل رابطه ی-14 نوشت:

)13(                   )کل افت فشار( 

     +)افت فشار ناحیه ی اول(  

)14(                             + )افت فشار ناحیه ی دوم(   

)افت فشار ناحیه ی سوم(

در ناحیـه ی اول هـر دو فاز میعانات و گاز جریان دارند. براي محاسـبه ی 
خـواص PVT شـامل گرانروی هـاي نفـت و گاز )µo, µg(، نسـبت گاز 
بـه نفـت در حالـت محلـول )Rs(، نسـبت نفـت بـه گاز )rs( و همچنیـن 
عامـل حجمـي سـازند در حـاالت گاز و نفـت )Bo, Bgd( مسـتقیماً از 
خروجي هـاي PVT در آزمایـش CVD نفـت سـیاه اسـتفاده مي شـود. 
بـراي محاسـبه ی krg  و kro در انتگـرال ناحیـه ی اول ابتـدا با اسـتفاده از 
رابطـه ی-15 نسـبت krg/kro به شـکل تابعـي از فشـار محاسـبه می شـود:
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                                )15(

در ایـن رابطـه rv معـادل نسـبت میعانـات بـه نفـت و rvf معـادل نسـبت 
میعانـات بـه گاز جریانـي در ناحیـه ی اول اسـت. پـس از تعییـن نسـبت 
krg/kro، مقادیـر krg وkro توسـط داده هـاي نمودارهـاي تراوایي نسـبي 
محاسـبه می شـوند. البته باید دقت شـود که krg  و kro محاسـبه شـده در 
ایـن قسـمت بـراي حالت امتـزاج ناپذیر بـوده و باید براي اثرات سـرعت 

زیـاد کـه در بخـش بعـدی توضیح داده شـده تصحیح شـوند.
بـراي تعییـن انتگرال شبه فشـار دوفـازي در ناحیه ی اول، حـدود انتگرال 
نیـز بایـد تعیین شـوند. فشـار جریانـي ته چاهـي )Pwf( حد پاییـن انتگرال 
و فشـار مـرز ناحیـه ی اول و دوم )P1( حـد باالي انتگرال اسـت که یکي 
از مجهوالتي اسـت که باید محاسـبه شـود. براي محاسـبه ی این فشـار از 
رابطـه ی مـوت و همـکاران )2002( )رابطه ی-16( اسـتفاده شـده اسـت. 
در ایـن رابطـه، سـمت چپ برابـر مقدار نفتي اسـت کـه در ناحیه ی دوم 
به شـکل میعانـات موجود اسـت و سـمت راسـت برابـر با مقـدار میعاناتي 
اسـت کـه بـراي گسـترش و افزایـش حجـم ناحیـه ی اول )ΔPV( مـورد 

نیاز اسـت:

                              )16(

ــه  ــت ک ــه ی اول اس ــت در ناحی ــباع نف ــادل اش ــه So.1 مع ــن رابط در ای
ایــن اشــباع توســط معادلــه اي کــه نســبت تراوایــي نســبي گاز بــه نفــت 
را تخمیــن مي زنــد محاســبه خواهــد شــد. همچنیــن So.2 معــادل اشــباع 
ــت در  ــباع نف ــا اش ــود ب ــرض مي ش ــه ف ــت ک ــه ی دوم اس ــت در ناحی نف

ــود آب  ــي وج ــت اثرده ــه جه ــي )ک ــیال مخزن ــش CVD در س آزمای
 ΔPV ــول ــه ی-16 دو مجه ــت. رابط ــر اس ــده( براب ــح ش ــراه تصحی هم
و P1 دارد و بنابرایــن بایــد PV هــر شــمارنده ی فشــاري را محاســبه 
ــت  ــوط اف ــدن خط ــون ش ــکل و بیضي گ ــر ش ــه تغیی ــه ب ــا توج ــود. ب نم
فشــار در اطــراف چــاه مایــل )شــکل-1( بــراي محاســبه ی حجــم ســیال 
ــتفاده  ــه ی-17( اس ــون )رابط ــم بیضي گ ــاري از حج ــازه ی فش ــر ب در ه

مي گــردد:

 )17(

a نیـم محـور بزرگـي از بیضـي تخلیـه اسـت که بـا طول یک چـاه مایل، 
L شـکل گرفته است.

 )18(

که در آن reH شعاع تخلیه در چاه مایل است.
                                                               )19(

کـه 'a شـعاع بـزرگ بیضـي و 'b شـعاع کوچـک آنسـت و با اسـتفاده از 
تکـرار روابط-21و20 محاسـبه مي شـوند:

                                                                         )20(

                                                      )21(

اکنـون انتگـرال فشـاري در ناحیـه ی اول به سـادگي قابل محاسـبه اسـت 
زیـرا تنهـا شـامل متغیرهـاي وابسـته به فشـار موجـود در PVT اسـت.

در ناحیــه ی دوم جریــان تک فــاز گاز وجــود داشــته و میعانــات تولیــدي 
ــان در مخــزن نرســیده اند،  ــه اشــباع کافــي جهــت جری ــل آنکــه ب به دلی
ــه ی  ــات در ناحی ــود. اشــباع میعان ــد ب ــاز غیرمتحــرک خواهن ــوان ف به عن
دوم بــا اســتفاده از Vro خروجــي آزمایــش CVD و پــس از تصحیــح بــا 

ــد. ــه )Swi( از رابطــه ی-22 به دســت مي آی ــزان آب اولی می

                                            )22(

ــاالي انتگــرال  ــل کــه حــد ب ــه ی قب ــدار P1 محاســبه شــده در مرحل مق
ناحیــه ی اول اســت در ناحیــه ی دوم به عنــوان حــد پاییــن انتگــرال 
درنظــر گرفتــه مي شــود. حــد بــاالي انتگــرال ناحیــه ی دوم؛ اگــر 
فشــار میانگیــن مخــزن بیــش از فشــار شــبنم ســیال اولیــه ی مخــزن باشــد 
)PR>Pd(، برابــر بــا فشــار شــبنم ســیال اولیــه و اگــر کمتــر از آن باشــد 
)PR<Pd(، برابــر بــا فشــار میانگیــن مخــزن درنظــر گرفتــه مي شــود. در 

خطوط افت فشار به صورت بیضي در اطراف چاه مایل1
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حالتــي کــه فشــار میانگیــن مخــزن کمتــر از فشــار نقطــه ی شــبنم ســیال 
ــه ی ســوم وجــود نخواهــد داشــت. ــه باشــد، دیگــر ناحی اولی

ناحیـه ی سـوم را ناحیه ي تک فـاز گازي مي گویند. این ناحیـه و انتگرال 
فشـاري آن تنهـا هنگامـي وجـود خواهـد داشـت که فشـار مخزن بیشـتر 
از فشـار شـبنم باشـد )PR>Pd(. در ایـن حالـت حـد پاییـن شـبه انتگرال 
فشـاري برابـر با فشـار شـبنم اولیـه ی مخزن و حـد باالي آن برابر با فشـار 
میانگیـن کنونـي مخـزن اسـت. در ناحیـه ی سـوم بـا توجـه به اینکـه تنها 
گاز تک فـاز وجـود دارد، تراوایـي نسـبي گاز در اشـباع آب اولیـه ی 
 µg و   Bgd مقادیـر  مي شـود.  اسـتفاده   )Krg)Swi(( مخـزن  در  موجـود 
نیـز بـا میان یابـي در فشـارهاي بیـن PR و Pd محاسـبه مي شـوند. بنابراین 

انتگـرال ناحیـه ی سـوم نیـز به راحتـي محاسـبه خواهد شـد.
ــق رابطــه ی-14،  ــه طب ــر ناحی ــت فشــار ه ــبه انتگــرال اف ــا محاس ــس ب پ
انتگــرال افــت فشــار کل )رابطــه ی-13( به دســت می آیــد و ســپس 

ــرد. ــبه ک ــان گاز را محاس ــرخ جری ــه ی-8 ن ــق رابط ــوان از طری مي ت

اثر سرعت زیاد
انتگـرال شبه فشـاري مي توانـد جهـت مدل سـازی اثـر عـدد موئینگـي و 
جریـان غیردارسـي در جریـان سـرعت زیـاد کـه در بهره دهـي چـاه در 
مخـزن گازمیعانـي مؤثرند بسـط داده شـود. روابط تجربي بسـیاري براي 
تقریـب اثـر سـرعت بـر نفوذپذیـري نسـبي توسـعه داده شـده اند. در این 
مطالعـه از رابطـه ی تجربـي ویتسـون و همـکاران )رابطه ی-23( اسـتفاده 

شـده است.
 )23(

تراوایـي  نمودارهـاي  نفوذپذیـري گاز غیرامتزاجـي )کـه توسـط   krgI
نسـبي به دسـت مي آیـد( و krgM نفوذپذیـري گاز امتزاجـي اسـت کـه 

توسـط رابطـه ی-24 تخمیـن زده مي شـود:
 )24(

ــي و  ــري گاز امتزاج ــن نفوذپذی ــي بی ــراي میان یاب ــي ب ــب وزن fI ضری
غیرامتزاجــي اســت کــه توســط رابطــه ی-25 به دســت مي آ یــد:

 )25(

  )26(

در ایـن معادلـه α0 ثابتـي اسـت کـه فقط به خواص سـنگ وابسـته اسـت 
)رابطـه ی-27( و تـوان n ثابتـي تجربـي اسـت کـه توسـط ویتسـون و 

همـکاران برابـر 0/65درنظـر گرفتـه شـد.
 )27(

در 1996 ویتسـون و همـکاران جهـت بیـان اثـر افـت فشـار وابسـته بـه 
بـا  را   )krgHVF( گاز  مؤثـر  نفوذپذیـري  زیـاد،  سـرعت  در  اینرسـي 

کردنـد. تعریـف  رابطـه ی-28 
                                      )28(

                                                                   )29(

                                                                          )30(

کــه a=9×109, b=b'=1, c=0/75 درنظــر گرفتــه شــد. رابطــه ی-28 
ــامل  ــاد، ش ــرعت زی ــر در س ــبي مؤث ــري نس ــبه ی نفوذپذی ــراي محاس ب
ــاز  ــرعت نی ــبه ی س ــراي محاس ــن ب ــتند. بنابرای ــان vg هس ــرعت جری س
بــه تقســیم نــرخ جریانــي گاز در هــر فشــار بــر مســاحت ســطح جریــان 
در هــر شــمارنده ی فشــاري اســت. از آنجــا کــه ســطح جریــان در چــاه 
ــوان  ــرا مي ت ــاحت آن ــت، مس ــون اس ــه ی بیضي گ ــورت روی ــل به ص مای

ــود: ــبه نم ــه ی-31 محاس از رابط
                                                             )31(

که 'a و'b توسط روابط-21و20 محاسبه مي شوند.

الگوریتـم مـدل تحلیلـي  بـراي محاسـبه ی بهره دهي چـاه مایل 
در مخـزن گازمیعاني

ــدل  ــي، م ــازن گازمیعان ــل در مخ ــاه مای ــرد چ ــي عملک ــت پیش بین جه
بــا هــم ترکیــب مي شــوند.  نیــز مــدل بهره دهــي  موازنــه مــواد و 
داده هــاي ورودي مــورد نیــاز عبارتنــد از زاویــه ی چــاه مایــل، ضخامــت 
مخــزن، تراوایــي، شــعاع خارجــي تخلیــه re و شــعاع داخلــي rw، فشــار 
ــري ســنگ و آب  ــه ی مخــزن، خــواص ســیاالت PVT، تراکم پذی اولی
و نمودارهــاي تراوایــي نســبي. چــاه نیــز مي توانــد توســط نــرخ دوره ی 
تثبیــت و حداقــل فشــار جریانــي تــه چــاه کنتــرل شــود. برنامــه ی توســعه 
داده شــده، عملکــرد مخــزن را بــا اســتفاده از تقســیم بندي فشــار مخــزن 
ــر  ــل زی ــاري مراح ــل فش ــدام از فواص ــر ک ــراي ه ــد. ب ــبه مي کن محاس

ــود: ــام مي ش انج
الف( با استفاده از رابطه ی-15 نسبت Krg/Kro در ناحیه ی اول محاسبه مي شود.
ب( مسـاحت شـمارنده ی فشـاري براي فشـار P  از رابطه ی-31 محاسـبه 

مي شود.
پ( ســرعت گاز در شــمارنده ی فشــاري P  محاســبه مي شــود. ســرعت 
گاز دارســي از رابطــه ی )ug=5/615Qg Bg/A)P محاســبه مي شــود 
کــه در آن )A)p برابــر بــا مســاحت شــمارنده ی فشــاري محاســبه شــده 

در مرحلــه ی قبــل اســت.
ت( تراوایـي نسـبي گاز و میعانـات به صـورت تابعـي از Krg/Kro و عدد 
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موئینگي محاسـبه مي شـود.
ــبه  ــه ی-16 محاس ــتفاده از رابط ــا اس ــه ی اول و P1 ب ــدازه ی ناحی ث( ان

مي شــود.
ــا  ــددي ب ــورت ع ــه ی-13 به ص ــازي رابط ــاري دوف ــرال شبه فش ج( انتگ

ــه اي محاســبه مي شــود. ــون ذوزنق اســتفاده از قان
چ( نرخ تولید گاز با استفاده از رابطه ی-8 تعیین مي گردد.

ح( نــرخ تولیــدي گاز بــا اســتفاده از محاســبات موازنــه ی مــواد ترکیــب 
شــده و پروفایــل تولیــدي گاز حاصــل مي شــود.

اعتبارسنجي مدل تحلیلي
جهـــت اعتبارســـنجي روش محاســـبه ی بهره بـــرداري چـــاه مایـــل 
در مخـــازن گازمیعانـــي، نتایـــج نـــرخ گاز، فشـــار میانگیـــن مخـــزن و 
ـــاز  ـــج شبیه س ـــا نتای ـــي ب ـــدل تحلیل ـــده از م ـــبه ش ـــي محاس ـــار ته چاه فش
عـــددي بـــا اســـتفاده از مدل ســـازي تک چاهـــي و داراي گریدهـــاي 
ــات  ــا مختصـ ــي بـ ــي گازمیعانـ ــزن مکعبـ ــک مخـ ــز در یـ ــي ریـ محلـ
کارتزیـــن مقایســـه شـــده اســـت. بـــراي اطمینـــان از عملکـــرد مـــدل 
تحلیلـــي توســـعه داده شـــده، نتایـــج حاصـــل از ســـه داده ی ســـنگ و 
ـــط و  ـــبک، متوس ـــیال س ـــي )س ـــیال گازمیعان ـــي س ـــه ی مصنوع ـــه نمون س
ـــا  ـــه ب ـــاوت 45 و 75 درج ـــه ی متف ـــا دو زاوی ـــي ب ـــراي چاه های ـــي( ب غن
ــاز عـــددي )18 مـــورد( مقایســـه شـــده اند. جـــدول-1  نتایـــج شبیه سـ
ـــان  ـــنجي را نش ـــت اعتبارس ـــتفاده جه ـــورد اس ـــیاالت م ـــات س خصوصی

مي دهـــد.

فشار اولیه ی 
)Psia(مخزن

)◦F( دماي مخزن
C7

+
بیشینه ی درصد 

میعانات
CGR

)bbl/Mscf(
فشار نقطه ی شبنم

)Psia(
سیاالت وزن مولکوليوزن مخصوص

غني351665480--6000200

متوسط21713129--3500200

سبک600021788/03222/6528/334815

خصوصیات سیاالت مورد استفاده جهت اعتبارسنجي1

نمونه هاي داده ی سنگ2

نمایـي از مخـزن شبیه سـازي شـده با یک چـاه مایل در 3
شبیه سـاز عددي

واحدمقدارعنوان

%10تخلخل

50mDتراوایي

6000ft× 6000ابعاد میدان

0/58ftقطر چاه

Psi-1( E-6( 4/25تراکم پذیري سنگ

Psi-1( E-6( 1/05تراکم پذیري آب

%10اشباع آب اولیه

200ftضخامت مخزن

اطالعات چاه مایل شبیه سازي شده در نرم افزار اکلیپس2
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شماتیک نمونه هاي داده سنگ در شکل-2 ارائه شده است.
اطالعـات چـاه، میـدان و خـواص پتروفیزیکـي مـورد اسـتفاده جهـت 
در  عـددي  شبیه سـازي  تک چاهـي  شـعاعي  دانه ریـز  مدل سـازي 

اسـت. شـده  ارائـه  جـدول- 2 

نمایـي از مخـزن و چـاه طراحـي بـا شبیه سـاز عـددي در شـکل-3 ارائـه 
چـاه  اطـراف  در  محلـي  گریدهـاي  اسـت  به ذکـر  الزم  اسـت.  شـده 
به گونـه اي درنظـر گرفتـه شـده اند کـه چاه همـواره از مرکـز گرید عبور 

ید. نما

5
چــاه مایــل 75 درجــه بــراي ســیال متوســط بــراي نمونــه ی داده 
ســنگ دو الــف( پروفایــل تولیــد گاز ب( تطابــق تاریخچــه ی 

فشــار ته چاهــي پ( تطابــق تاریخچــه ی فشــار مخــزن

4
چــاه مایــل 45 درجــه بــراي ســیال متوســط بــراي نمونــه ی داده ی 
ســنگ دو الــف( پروفایــل تولیــد گاز ب( تطابــق تاریخچــه ی 

ــزن ــار مخ ــه ی فش ــق تاریخچ ــي پ( تطاب ــار ته چاه فش
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نـرخ تولیـد دوره ی تثبیت 30000MSCFD و فشـار اولیـه ی 3500psi و 
حداقـل فشـار جریاني ته چاهي 1000psi در شـکل-4 ارائه شـده اسـت.

همان گونـــه کـــه در شـــکل ها مشـــخص اســـت تطابـــق خوبـــي بیـــن 
نتایـــج مـــدل تحلیلـــي و شبیه ســـاز عـــددي وجـــود دارد. تطابـــق 

عملکـــرد صحیـــح  نشـــان دهنده ی  جریانـــي  فشـــار  تاریخچـــه ی 
معـــادالت جریانـــي و تطابـــق مناســـب فشـــار میانگیـــن مخـــزن 
ــراي  ــت. بـ ــه اسـ ــادالت موازنـ ــح معـ ــرد صحیـ ــان دهنده ی عملکـ نشـ
چـــاه 75 درجـــه، نتایـــج نمونـــه ی ســـنگ ســـوم و ســـیال غنـــي )کـــه 

Presزمان دوره ی تثبیتQg

ΔP
زاویه ی انحراف 

چاه
SCAL سیال پس از تشکیل 

قبل از تشکیل میعاناتمیعانات

01/6583

45

غني

1 متوسط01/6230

سبک02500

غني0 01/650

2 متوسط03/3200

سبک02850

غني0410100

3 متوسط035153

سبک010550

خطاي میانگین )%(03/235/25/10/66

01/65103

75

غني

1 متوسط01/6290

سبک01200

غني00000

2 متوسط00-100

سبک02550

غني0210100

3 متوسط0110100

سبک05850

خطاي میانگین )%(01/574/75/40/33

درصد خطاهاي مشاهده شده در مقایسه ی نتایج مدل تحلیلي چاه مایل با شبیه ساز عددي3
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بیشـــترین خطـــاي اندازه گیـــري شـــده بیـــن نتایـــج مـــدل تحلیلـــي و 
 40000MSCFD ــت ــد دوره ی تثبیـ ــرخ تولیـ ــا نـ ــاز را دارد( بـ شبیه سـ
و فشـــار اولیـــه ی psi 6000 و حداقـــل فشـــار جریانـــي ته چاهـــي 

ــت. ــده اسـ ــه شـ ــکل-5 ارائـ 1000psi در شـ

ــج  ــر نتای ــي ب ــق خوب ــي تطاب ــدل تحلیل ــج م ــه شــکل-5 نتای ــا توجــه ب ب
ــش  ــا افزای ــه ب ــت ک ــر اس ــاز دارد. الزم به ذک ــدل شبیه س ــل از م حاص
ــي  ــدل تحلیل ــج م ــن نتای ــاي بی ــه خط ــه 75 درج ــاه از 45 ب ــراف چ انح
و شــبیه ســاز افزایــش یافــت کــه  علــت آن خطــاي محاســبه ی ضریــب 
ــا افزایــش میعانــات  پوســته ی هندســي مــدل تجربــي اســت. همچنیــن ب
ســیال و افزایــش ناهمگنــي ســنگ، به دلیــل افزایــش خطــا در محاســبه ی 
ــق  ــه و در تطاب ــش یافت ــز افزای ــي نی ــه ی جریان ــاي معادل ــات، خط میعان
ــد.  ــاهده ش ــا مش ــراف خط ــي انح ــي ته چاه ــار جریان ــه ی فش تاریخچ
امــا به صــورت کلــي بیشــترین خطــاي مشــاهده شــده در مــدل تحلیلــي 
نســبت بــه شبیه ســاز کمتــر از 10 درصــد اســت کــه بــراي تخمین هــاي 

مهندســي مناســب اســت.

3- خالصه ی نتایج
جهـت اعتبارسـنجي مـدل تحلیلـي توسـعه داده شـده بـراي محاسـبه ی 
ضریـب بهره دهـي چـاه مایـل در مخـازن گازمیعانـي، نتایـج نـرخ گاز، 
فشـار میانگیـن مخـزن و فشـار ته چاهـي محاسـبه شـده از مـدل تحلیلـي 
در  تک چاهـي  مدل سـازي  از  اسـتفاده  بـا  عـددي  شبیه سـاز  نتایـج  بـا 
مخـزن مکعبـي بـا مختصات کارتزیـن و داراي دانه بندي ریـز در اطراف 
چـاه مقایسـه شـد. بـراي اطمینـان از عملکـرد مـدل تحلیلـي توسـعه داده 
شـده، نتایج حاصل از سـه داده ی سـنگ و سـه نمونه ی مصنوعي سـیال 
گازمیعانـي )سـیال سـبک، متوسـط و غنـي( بـا نتایـج شبیه سـازي بـراي 
دو چـاه مایـل بـا زاویه ی انحراف 45 و 75 درجه مقایسـه شـد. بیشـینه ی 
خطاهـاي مشـاهده شـده در مقایسـه ی نتایـج مـدل تحلیلـي بـا شبیه سـاز 

عـددي در جـدول-3 ارائـه شـده اسـت.
از کـد توسـعه یافتـه مي تـوان بـراي محاسـبه ی سـریع پروفایـل تولیـد و 
نیـز آنالیـز حساسیت سـنجي جهـت یافتـن عوامـل مهـم مؤثـر بـر ضریب 

بهره دهـي چـاه مایـل در مخـازن گازمیعانـي اسـتفاده کـرد. 


