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شاخص بهره دهي و چگونگي استفاده از آن در مخازن گازي

مقدمه
شــاخص بهره دهي پارامتر مهمي اســت كه درواقع توصيف كنندة 
توانايي مخزن در انتقال ســيال به درون چاه است. اين پارامتر در مخازن 
نفتي زير فشار اشباع كه رابطة دبي با فشار توليدي خطي است، به صورت 
معكوس شــيب نمودار IPR (نمودار فشــار چاه- دبي توليدي) تعريف 
مي شــود. درواقع اين شــاخص، مقدار دبي توليدي چاه را به ازاي يك 
واحد افت فشار نشان مي دهد، اما ازآنجاكه در مخازن گازي دبي توليدي 
با فشــار چاه رابطة خطي ندارد، استفاده از اين پارامتر نيز كمي مشكل تر 
خواهــد بود. در ادامه، چگونگي اســتفاده از اين پارامتر و كاربرد آن در 

مخازن گازي همراه با نمونه هاي واقعي تشريح مي شود.

1- شاخص بهره دهي در مخازن گازي
مطابق قانون دارســي در مخــازن گازي برخالف مخازن نفتي، دبي 
توليدي متناسب با توان دوم فشار است. بنابراين تعريف شاخص بهره دهي 

در اين مخازن به صورت رابطة (1) معرفي مي شود[1]:
22
fs

g

PfPs

Q
PI

اگر نمودار توان دوم فشــار را بر حسب دبي توليدي متناظر با آن ترسيم 
كنيــم، خواهيم ديد ايــن رابطه نيــز مخصوصاً در دبي هــاي باال خطي 

نيست. دليل اين امر پديدة توربولنسي است كه افت فشار اضافي بوجود 
مــي آورد. اين موضوع در روابــط IPR موجود(روابط فتكوويچ، جونز 

و...) نيز به راحتي مشاهده مى شود[1].
ازآنجاكه شــاخص بهره دهي معكوس شــيب نمودار IPR اســت، 
مقدار آن نيز در نقاط مختلف نمودار متفاوت خواهد بود. در اين شرايط 

مي توان سه نوع شاخص بهره دهي براي يك چاه گازي تعريف كرد:

1-1- شاخص بهره دهي ظاهرى
براي به دســت آوردن اين مقدار در هر نقطة نمودار، مي توان مقدار 
دبي و فشــار را در رابطــة (1)، جايگزين و نتيجه را بــه منزلة عددي كه 
ظاهراً بيان  كنندة شــاخص بهره دهي اســت، گزارش كرد. در اين مورد 
درواقــع از ابتداي نمودار IPR خطي به نقطة موردنظر، رســم و معكوس 
شــيب اين خط به دست آورده مي شــود. عدد حاصل شده شيب ظاهري 
منحني نمودار است كه با شيب لحظه اي منحني در آن نقطه(خط مماس 
بر منحني) متفاوت خواهد بود. شــكل1 بيان  كنندة تفــاوت اين دو نوع 

شيب است.

1-2- شاخص بهره دهي واقعى
اين مقدار درواقع شــيب واقعي نمودار دبي در برابر توان دوم فشــار 

شاخص بهره دهي، پتانسيل توليد، مخازن گازي

پايش چاه و بررســي تغييرات پتانســيل توليدي آن در دورة توليد، از مهم ترين مســائل موجود در بهره برداري از مخازن نفت و گاز است. اين مهم در 
چاه  هاي گازي به  دليل پيچيده تربودن حركت سيال از مخزن به داخل چاه در مقايسه با چاه هاي نفت، به مراتب مشكل تر است. از طرف ديگر، مقايسة پتانسيل 

توليدي چاه  ها با يكديگر براى برنامه ريزي توليد و عمليات مختلف روي چاه از ديگر مسائل موجود در مهندسي بهره برداري است.
هر چند شبيه سازي چاه  هاي گازي بهترين راه مطالعة پتانسيل توليدي آنهاست، اما در عمل به استفاده از اين روش به دليل نياز به اطالعات زياد و همچنين 
ســاده نبودن آن، كمتر توجه مى شــود. در اين بين استفاده از شاخص بهره دهي كه پتانسيل توليدي چاه  ها را به صورت بسيار ساده و در قالب يك عدد بيان 

مي كند، مي تواند بسيار مفيد باشد.
در اين تحقيق سعي بر آن است تا با استفاده از نتايج آزمايش جريان بعد از جريان، روش ساده و قابل استفاده اي براى به دست آوردن شاخص بهره دهي 

در چاه  هاي گازي ارائه داد. در انتها نيز براى نشان دادن كاربردي بودن اين روش، به بررسي نمونه هاي واقعي پرداخته مي شود.

محسن صفري بيدختي  كارشناس ارشد حفاري و بهره برداري نفت، شركت ملى نفت ايران
فرود كريمي  كارشناس ارشد حفاري و بهره برداري نفت، شركت ملى نفت ايران
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در هر نقطه اســت. براي محاسبة اين شــاخص در صورت داشتن رابطة 
دبي بر حســب توان دوم فشار، مي توان در هر نقطه از دبي نسبت به توان 
دوم فشار مشــتق گرفت و مقدار آن را به منزلة شاخص بهره دهي واقعي 
گزارش كرد. مثًال اگر فرض كنيم داده هاي چاه از رابطة فتكوويچ تبعيت 

مي كنند، شيب نمودار در هر نقطه با رابطة زير برابر خواهد بود:
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چنانچه مالحظه مي شــود، عدد حاصل از رابطة باال برابر با شاخص 
بهره دهــي واقعي خواهــد بود؛ چراكه اين مقدار، شــيب نمودار دبي در 
برابر توان دوم فشار است(دبي متغير وابسته است) نه برعكس آن! ناگفته 
پيداســت، شــاخص بهره دهي واقعي نيز از نقطه اي به نقطة ديگر تفاوت 

دارد.

1-3- شاخص بهره دهي متوسط
مقادير شــاخص بهره دهي ظاهري و واقعي بــراي هر چاه يك عدد 
ثابت نيســتند و از نقطه اي به نقطة ديگر متفــاوت خواهند بود، اما هدف 
از تعريف شــاخص بهره دهي نشــان دادن پتانســيل توليدي يك مخزن 
در يك چاه با عددى مشــخص اســت و تعريف كــردن آن به صورت 
نقطه اي نمي تواند در عمل استفاده شود. به همين منظور در اينجا شاخص 
بهره دهي متوسط براي هر چاه تعريف مي شود كه براي هر چاه مقداري 
ثابت خواهد بود. براي بدســت آوردن شاخص بهره دهي متوسط، مقدار 
واقعــي آن در نقــاط مختلف به دســت مى آيد و ميانگين آنها محاســبه 
مي شــود. مقادير شــاخص هاي بهره دهي ظاهري، واقعي و متوسط براي 
يكــي از چاه  هــاي ميادين گازي كشــور در جدول1 و متوســط مقادير 

شاخص بهره دهي ظاهري نيز براى مقايسه آورده شده است.

2- شاخص بهره دهي ويژه
از شاخص بهره دهي براى مقايسة تغييرات پتانسيل توليد يك چاه در 
يك دورة توليدي مشــخص يا بررسي تأثير عمليات مختلف(اسيدزني، 
مشــبك كاري) روي يك چاه استفاده مي شــود، اما اگر هدف، مقايسة 
پتانسيل توليد چاه  هاي مختلف يك ميدان باشد، شاخص بهره دهي ويژه 

براى مقايسة بهتر كاربرد دارد كه به اين صورت تعريف مي شود[2]:
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اين شاخص درواقع توانايي «واحد طول مخزن» را در يك چاه در انتقال 
ســيال به درون چاه نشــان مي دهد. اســتفاده از اين پارامتر نيز مشكالتي 
به همراه دارد. براى نمونه ممكن اســت در يك چاه، بازة نســبتاً وسيعي 
مشبك  كاري شده باشد، اما فقط بخشي از آن پتانسيل توليد مناسبي داشته 

باشد. 
در انتها الزم به ذكر است كه در صورت استفاده از شاخص بهره دهي 

براى مقايسه بين چاه  هاي مختلف، عالوه  بر طول بازة توليدي، به شرايط 
ديگر چاه ازجمله مقدار فشار مخزن در آن بخش، تكميل چاه وغيره بايد 

توجه كرد.
در اين مطالعه، يكي از ميادين گازى كشور بررسي شده است. نوع 
تكميل چاه در چاه هاى اين ميدان، يكسان و طول بازة توليدي نيز تفاوت 
چنداني نداشته است. به همين دليل از شاخص بهره دهي متوسط همراه با 

در نظر گرفتن مقدار فشار بستة چاه استفاده شد.
 

3- شاخص بهره دهي در تعدادى از چاه هاى يك ميادين گازى
با اســتفاده از اطالعات حاصل از آخرين آزمايــش روي تعدادى از 
چاه  هاي يكي از ميادين گازى مقادير شــاخص بهره دهي متوســط آنها، 
محاسبه و نمودار آنها به همراه مقدار فشار بستة چاه در شكل2 ترسيم شده 
است. همان گونه كه از نمودار پيداست، چاه شمارة 1 قوي ترين چاه است 

IPR شيب ظاهري و واقعي در نمودار     1  

  1    مقادير شاخص بهره دهي ظاهري، واقعي و متوسط

متوسط
متوسطPI ظاهرى ظاهري

PI واقعي واقعي

0/00908

0/01833

0/00673

0/01359

0/010680/00792

0/009100/00674

0/008260/00612

0/007710/00571

0/007310/00542

0/0070/00519

0/006750/005

0/006540/00485
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و پس از آن چاه  هاي شمارة 5، 6 و 8 قرار مي گيرند. ضعيف ترين چاه  نيز 
چاه  هاي شــمارة 4 و 9 هستند. بايد دقت داشت كه چاه شمارة 9 با داشتن 
شاخص بهره دهي نزديك به چاه شمارة4، به مراتب وضعيت بهتري دارد. 
دليل اين امر اين اســت كه چاه شــمارة 9، فشار بستة باالتري نسبت به چاه 
شمارة 4 دارد. با توجه به اينكه تفاضل توان دوم فشار در مخرج رابطة (1) 
قرار دارد، در تفاوت هاي كوچك شــاخص بهره دهي، تأثير فشار بيشتر از 

مقدار دبي خواهد بود.

4- بررسي اثر مشبك كاري جديد در تعدادى از چاه  هاي يكي از ميادين گازى
براى نشــان دادن كاربردي بودن شــاخص بهره دهي، در اين بخش 
به بررســي اثر عمليات مشــبك كاري و تأثير آن بر پتانسيل توليد چاه 
پرداخته مي شــود. بدين منظور از تعدادى از چاه هــاى يكى از ميادين 
گازى كه عمليات مشــبك كاري جديدي روي آن انجام شــده است، 
پنــج چاه انتخاب شــدند و نتايــج آزمايش ها روي آنهــا، قبل و بعد از 
عمليات ذكرشده بررسي شــد. مقادير شاخص بهره دهي متوسط براي 
اين چاه  ها، محاســبه و در شكل3 همراه با مقادير فشار بستة چاه آورده 
شده است. البته، عمليات اسيدكاري پس از عمليات مشبك كاري روي 

اين چاه ها انجام نشده است.
 با توجه به اين شــكل مقادير شــاخص بهره دهي متوســط پس از 
عمليات افزايش يافته اســت. بايد توجه داشــت، فشار بستة چاه پس از 
عمليــات مقادير پايين تري دارد و چاه  هاي ذكرشــده در فاصلة بين دو 
آزمايش انجام شــده توليد داشته اند و افت فشــار ناشي از تخلية طبيعي 
مخزن بوده اســت. با توجه به اين امــر و با عنايت اين نكته كه تغييرات 

فشــار بستة چاه در مقدار شــاخص بهره دهي تأثير بيشــتري در مقايسه 
بــا مقدار دبــي دارد، عمليات مشــبك كاري جديد روي چاه شــمارة 
2 تأثير چنداني نداشــته اســت. بايد دقت كرد، ممكن اســت دليل اين 
امــر بوجودآمدن اثر ضريب پوســته اي در اطراف چــاه بر اثر عمليات 
مشــبك كاري جديد باشــد. بنابراين، اين چاه در اولويت اول عمليات 
اســيدكاري خواهد بود. بيشترين تأثير عمليات مشبك كاري جديد نيز 

روي چاه  هاي شمارة 3 و 4 ديده مي شود.

نتيجه گيري
1- شاخص بهره دهي پارامتري است كه پتانسيل توليد يك چاه را به 
صورت ساده بيان مي كند. بنابراين تغييرات پتانسيل توليدي يك چاه در 

بازة توليدي به كمك اين شاخص قابل انجام است.
2- مقايسة وضعيت توليدي چاه  هاي مختلف يك ميدان مي تواند به 

كمك شاخص بهره دهي ويژه انجام شود.
3- به كمــك شــاخص بهره دهي، بررســي اثر عمليــات مختلف 
انجام شــده روي يك ميدان بسيار شفاف تر و ساده تر از روش هاي ديگر 

قابل انجام است.
4- در بررســي هايي كه با شاخص بهره دهي انجام مي شود- همانند 
مطالعات ديگر- توجه به ســاير پارامترها ازجمله فشار بستة چاه ضروري 

است.
5- در بررســي تعدادى از چاه هاى يك ميدان گازى، چاه شمارة 2 
پس از انجام عمليات مشــبك كاري اخير در اولويت انجام اســيدكاري 

قرار دارد.

شــاخص بهره دهي متوسط و فشار بستة چاه در تعدادى از چاه هاى يك 
ميدان گازى
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