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 مقدمه 
ــبي، پارامتر ديناميكي بسيار مهمى در توصيف حركت چند  نفوذپذيري نس
ــگاهي نمودارهاي  ــبه آزمايش ــت. محاس ــيال درون محيط متخلخل اس فازي س
ــل از آزمايش هاي جابه جايي  ــتفاده از آناليز نتايج حاص ــبي با اس نفوذپذيري نس
چند فازي سيال درون مغزه كه به دو صورت پايا و غيرپايا اندازه گيري مي شوند، 
صورت مي گيرد. در روش پايا، يك نسبت ثابت از سيال ها با فشار به درون نمونه 
ــباع و هم چنين فشار، تعادل  ــود تا هنگامي كه در درصد اش ــنگ تزريق مي ش س
ــباع يكنواخت  ــيدن به درصد اش برقرار گردد. تكنيك هاي موفق زيادي براى رس
ــا، حذف يا كاهش  ــي اين گونه آزمايش ه ــد. دغدغه اوليه در طراح ــه كار رفته ان ب
ــت كه تحت اثر نيروهاي مويينه در جريان خروجي  ــباعي اس گراديان درصد اش
ــنگ به وجود مي آيند. روش هاي غير پايا نسبت به روش هاي پايا سريع تر بوده  س
ــوري Buckley & Levertt و  ــري دارند[1،2]. تئ ــي تحليل رياضي پيچيده ت ول
ــبي تحت شرايط غيرپايا  ــط Welge، پايه محاسبه نفوذپذيري نس بسط آن توس
ــيله Johnson و همكارانش توسعه داده شد روش  ــت[4،3]. كار Welge به وس اس
ــت  ــبي ويژه هر فاز از داده هاي تس ــري نس ــن روش، نفوذپذي (JBN )[5]. در اي
ــود. Saraf و McCaffery نيز روش جديدي براي محاسبه  ــبه مي ش ناپايا محاس
ــار و  ــه كردند كه در آن، پارامترها با تطبيق داده هاي فش ــبي اراي نفوذپذيري نس
ــتفاده از روش كم ترين مجذور فاصله،  بازيافت نفت توليدي در هر مرحله و با اس
ــبت به روش  ــوند[6].براي مغزه هاي ناهمگون كربناته، اين روش نس تعيين مي ش

JBN كاربرد بهتري دارد.
ــبي ويژه هر فاز، يك  ــبه نفوذپذيري نس Jones و Roszelle نيز براي محاس
ــش جابه جايي كه  ــن روش از داده هاي آزماي ــه دادند. در اي ــي اراي روش گرافيك

مقياس خطي دارند، استفاده مي شود[7]. 
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حميد وطن پرست2  معاونت  برنامه ريزي وزارت نفتعليرضا كشاورز1  معاونت برنامه ريزي وزارت نفت
عظيم كالنتري اصل4  شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبيمعصومه زرگر3  

ــده است. آزمايش ها به صورت فشار ثابت و بر  ــبي گاز و نفت در تزريق هاى افقي و عمودي پرداخته ش ــار بر منحني هاي نفوذپذيري نس در اين مقاله به تأثير گراديان فش
يك نمونه مغزه كربناته متعلق به اليه داريان پاييني ميدان پارس جنوبي انجام گرفته است. اين آزمايش ها به روش ناپايا و در گراديان فشارهاي مختلف انجام شده اند. تحليل 
داده ها از روش Toth صورت گرفته و پس از محاسبه تراوايي هاي نسبي و رسم نمودارهاي مربوطه، اثر گراديان فشار بر داده ها و منحني هاي تراوايي نسبي بررسي شده است.

نتيجه آزمايش ها، وابستگي نمودارهاي نفوذپذيري نسبي گاز و نفت به گراديان فشار را به خوبي نشان مي دهد. هم چنين مشاهده مى گردد كه اين وابستگي در فشارهاي 
پايين، به علت تأثير اثرات انتهايي مويينگي، شديدتر است. در ادامه وابستگي نمودارهاي نفوذپذيري نسبي گاز و نفت به گراديان فشار به صورت تابعي از عدد بدون بعد مويينگي 
ــت؛ سپس دقت رابطه ياد شده در تخمين مقادير نفوذپذيري نسبي مورد بررسي قرار گرفته و در انتها نيز يك روش جديد براي حذف اثرات انتهايي مويينه بر  ــده اس ارايه ش

روي نمودارهاي نفوذپذيري نسبي ارايه گرديده است.

چكيده

واژه هاي كليدي
 در سال Toth ،2002 و همكارانش يك روش كاربردي براي تحليل داده هاي 
ــبه نفوذپذيري  ــاي غيرپايا ارايه كردند كه در آن براي محاس ــي از آزمايش ه ناش

نسبي، به جاي روش هاي عددي، از روش هاي تحليلي استفاده مي شود[8].
ــياالت و چگونگى توزيع و حركت آن ها در  ــبي س عواملي كه بر تراوايي نس
ــاد بوده و عالوه بر اين، اثر هر يك از  ــيار زي محيط متخلخل تأثير مي گذارند، بس
ــت با رفتار متقابلشان در هنگام حضور هم زمان عوامل  آن ها به تنهايي ممكن اس
ــار جابه جايي بر منحني هاي  ــد. از اين جمله مي توان به اثر فش ديگر متفاوت باش

تراوايي نسبي اشاره نمود.
و   Henderson ــن  هم چني و   Leverett و   Lowi و   Botset و   Wyckoff
ــي آثار محتمل فشار جابه جايي و گراديان فشار بر نفوذپذيري  همكارانش به بررس
نسبي آب- نفت پرداختند [9،10،11]. آن ها نتيجه گرفتند كه تأثيرپذيرى مقادير 
ــيار كم است؛ درحالي كه Meres و  ــبي آب و نفت از اين عوامل، بس نفوذپذيري نس
Muskat و Krutter و Day گزارش داده اند كه مقادير نفوذپذيري نسبي نفت و گاز 
در ماسه سنگ سيماني شده با تغيير نفوذپذيري نسبي تخليه از دبي جرياني تحت 
گراديان فشاري 1 تا psi 5 در طول يك مغزه 12 اينچي تبعيت نمي كند [12،13]. 
Delclaud نيز نتيجه گرفت كه نفوذپذيري نسبي، مستقل از فشار جابه جايي است 
ــبي را در يك سيكل آشام نسبت به  ــوي ديگر Prison نفوذپذيري نس [14]؛ از س
ــد Kutter .[15] و Day دريافتند كه با افزايش  ــاس مي دان ــاري حس گراديان فش
ــاري، بازيافت نهايي افزايش مي يابد ولي در مناطق با گراديان فشاري  گراديان فش

رويكردي جديد در كمينه كردن اثر انتهايي مويينگي در منحني هاي 
نفوذپذيري نسبي نفت و گاز
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ــاري كاهش پيدا  ــه ميزان افزايش در گراديان فش ــبت بازيافت افزوده ب باالتر، نس
ــتم هاي مورد مطالعه،  مى كند Brownell .[13] و Katz گزارش دادند كه در سيس
ــباع باقيمانده به سمت  ــاري موجب كاهش درصد اش يك افزايش در گراديان فش
ــباع گاز  ــود Geffen .[16] و همكارانش نيز تأييد كرده اند كه درصد اش صفر مي ش
باقيمانده تابعي از گراديان فشار استStegemeier.[17] و Jensen معتقدند كه فاز 
تركننده به وسيله نيروهاي مويينه به دام افتاده است و گراديان فشاري باال مي تواند 
بر اين فشار مويينگي غلبه كرده و درصد اشباع باقيمانده فاز تركننده را كاهش دهد 
Stewart .[18] و همكارانش مشاهده كردند، زماني كه براي اندازه گيري نفوذپذيري 
نسبي، شيوه جابه جايي گاز محلول به كار گرفته مي شود، نرخ كاهش فشار در يك 
سنگ آهك غير يكنواخت ممكن است نسبت نفوذ پذيري نسبي گاز- نفت را تحت 
ــيدند كه افزايش درصد  تأثير قرار دهد Wall .[19] و Khurana به اين نتيجه رس
اشباع گاز در يك سيستم ماسه فشرده و در يك نرخ مشخص افت فشار، تابعي از 
ــط ذرات و احتماالً نفوذپذيري است [20]. آن ها دريافتند كه سيستم  اندازه متوس
ماسه فشرده با دانه بندي ريزتر، درصد اشباع گاز باالتري را در سيستم جابه جايي 

گاز محلول ارايه مي دهد.
ــيال غير قابل  ــبي با عبور دو س ــاى تعيين نفوذپذيري نس در آزمايش ه
ــاي خروجي مغزه  ــتگي مويينگي در انته ــك نمونه، يك ناپيوس ــزاج از ي امت
ــود. اين پديده را كه باعث ايجاد گراديان اشباع اضافي در طول  پديدار مي ش
ــود. اثر انتهايي  نمونه مي گردد، اثر انتهايي مويينگي (اثر مرزي) ناميده مى ش
ــت؛ چرا  ــيالب زني اس ــكالت موجود در آزمايش هاى س مويينگي يكي از مش
ــباع و تراوايي هاي نسبي از داده هاي  ــبات اش كه موجب ايجاد خطا در محاس
توليدي و فشاري مي شود. يكي از روش هاي كاهش اثرات مرزي، سود جستن 
از شدت جريان هاي باال است. Huang و Honarpour بر اساس قانون دارسي 
ــه در صورت عدم  ــان دادند ك ــار مويينه، نش و روابط نفوذپذيري نسبي-فش
ــيالب زني، چگونه مي توان  ــباع مغزه در فرآيند س ــي به پروفايل اش دسترس
ــي از پديده اثر انتهايي را انجام داد [21]. اين محققين براى  تصحيحات ناش
ــار مويينه از اطالعات فشاري، با در  ــبي و فش پيش بيني هم زمان تراوايي نس

اختيار داشتن پروفايل اشباع نمونه، روشي ارايه دادند.
در اين مقاله به بررسي اثر گراديان فشار بر نمودارهاي نفوذپذيري نسبي گاز 
و نفت در سنگ هاي كربناته و كاهش اثر انتهايي مويينگي پرداخته شده است.

1. آزمايش ها
1-1. مشخصات مغزه ها 

ــه متعلق به اليه داريان پاييني ميدان  ــزه مورد آزمايش، يك مغزه كربنات مغ
ــول آن cm 9 بوده و  ــن مغزه cm 6/35 و ط ــت. قطر اي ــارس جنوبي ايران اس پ

تخلخل و تراوايي آن نيز به ترتيب 14/8درصد و md 9 است.

2-1. مشخصات سياالت 
در آزمايش هاى انجام شده، سياالت انتخابي نيتروژن و نفت سفيد (كروزين) 
 2/25 cp 0175/ 0 و cp ،25 به ترتيب °C ــت كه ويسكوزيته آن ها در دماي اس

مي باشد. 

3-1. شرح دستگاه
ــامل پمپ هاي تزريقي، سيلندرهاي  ــيالب زني5 مورد استفاده ش دستگاه س
ــيال، محفظه نگه دارنده مغزه (مغزه نگه دار)،  پمپ تأمين كننده فشار  نگه دارنده س

ــار خروجي، كمپرسور تجهيزات ابزار دقيق و سيستم  باالسري،  تنظيم كننده فش
ــتم توانايي تزريق سيال را به صورت فشار ثابت (تا  گرم كننده مي باشد. اين سيس
 200 °C تا حداكثر دماي ( 2000 cc/h حداكثر) 10000) و دبي ثابت psi فشار
داراست. از اين سيستم به منظور اشباع و سيالب زني مغزه ها توسط نفت سفيد و 

نيز انجام آزمايش هاي تزريق گاز استفاده شده است.

4-1. روش انجام آزمايش ها 
تست هاي انجام شده شامل نه تست تزريق افقي و هفت تست تزريق عمودي 
گاز نيتروژن به داخل مغزه اشباع با نفت سفيد مي باشد. كليه آزمايش هاى تزريق 
ــت. در ادامه، به طور خالصه مراحل  ــار ثابت صورت پذيرفته اس گاز، به روش فش

انجام آزمايش ارايه مى گردد:

1-4-1. اشباع با نفت سفيد
بعد از تهيه و شسستشوي مغزه كربناته، آن را در دستگاه نگه دارنده مغزه قرار 
ــفيد، ابتدا به مدت 6 ساعت مغزه را خالء نموده و  ــباع آن با نفت س داده و براى اش
ــپس نفت سفيد را با دبي cc/h 5 تزريق مي كنند. اين عمل اين امكان را فراهم  س
ــط خالء، نفت توسط نيروي  ــش نفت به درون حفرات توس مى آورد تا عالوه بر كش
ــود. الزم به ذكر است كه در هنگام تزريق،  ــاري پمپ تزريق نيز وارد حفرات ش فش
فشار باالسري را همواره psi 200 باالتر از فشار تزريق نگه مي دارند. پس از تزريق 
ــروع به  ــار درون مغزه ش ــفيد به ميزان حجم فضاي خالي درون مغزه، فش نفت س
افزايش مي نمايد. براي اطمينان از اشباع كامل مغزه، اجازه مي دهند مغزه به مدت 
4ساعت تحت فشار psi 200 باقي بماند، سپس خروجي مغزه را باز نموده و نفت 
ــفيد را با دبي cc/h 5 به ميزان دو برابر حجم فضاي خالي (2PV) از روي مغزه  س

عبور مي دهند. 

2-4-1. تزريق غير امتزاجي گاز
ــودي انجام  ــه دو صورت افقي و عم ــه داخل مغزه ب ــروژن ب ــق گاز نيت تزري
ــيلندر حاوي گاز نيتروژن را بر روي فشار مورد  ــار س ــود. براي اين كار، فش مى ش
نظر تنظيم نموده و عمليات تزريق گاز به داخل مغزه آغاز مي گردد. در طول اين 
ــبت به زمان در بازه هاي توليدي ثبت  فرايند، اطالعات ميزان توليد نفت وگاز نس
ــتفاده از آن ها، مقادير تراوايي نسبي دو فازي را محاسبه  ــوند تا بتوان با اس مي ش
ــزه، تا زماني كه توليد نفت متوقف  ــياالت توليدي از مغ كرد. اندازه گيري حجم س

نشده است، ادامه مي يابد.

5-1. انتخاب فشار تزريق 
ــيال درون محيط متخلخل مخزن آرام مي باشد،  از آن جا كه رژيم جريان س
ــت (در بعضي موارد در  ــن عدد مويينگي آن نيز معموالً كم تر از 4-10 اس هم چني
ــازي حركت  ــد)، بنابراين براي شبيه س اطراف دهانه چاه به حداكثر 4- 10 مي رس
سيال درون مغزه در شرايط آزمايشگاه، بايد شرايط مخزن به گونه اي تنظيم گردد 
ــته باشند. روابط مختلفي  ــرايط مخزن هم خواني داش كه هم NC و هم NRe با ش
براي NRe و NC در محيط متخلخل ارايه شده است. متداول ترين روابطى كه براي 

NC وجود دارد به شكل ذيل مي باشد:

CN                                                                                (1)

5  Core �looding
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L
PK

C
                                                                  (2)

ــيال cm/s،(ν) ؛ تنش  ــرعت س ــكوزيتهcp،(μ) ؛ س در اين روابط واحد ويس
ــار bar،(∆P) ؛ نفوذپذيرى d،(K) و طول  ميان رويه Dyne/cm،(σ)؛ گراديان فش

مشخصه cm،(L) مى باشد.  
هم چنين متداول ترين فرمول ها براي NRe درون محيط متخلخل، عبارتند از:

K10N 3.2Re
                                                    (3)

 :(NRe ≤ 1) براى جريان آرام
                                                       (4)

براى جريان آرام (NRe ≤ 1)، نامساوى ذيل برقرار مى باشد:
20k5.5

ــب gr/cm3، ويسكوزيته (μ) بر حسب  ــيته (ρ) برحس در اين روابط نيز دانس
poise، سرعت سيال (ν) و k نيز به ترتيب بر حسب cm/s و cm2 است.

ــند كه  ــارهاي انتخابي براي انجام آزمايش ها بايد به گونه اي باش بنابراين فش
ــدر آزمايش ها در  ــت كه هر ق ــده را فراهم آورند. الزم به ذكر اس ــرايط ياد ش ش
ــرايط آن ها به شرايط مخزن  ــوند، ش عدد مويينگي هاي(NC) پايين ترى انجام ش
ــده هم معتبرتر خواهند بود؛ اما  ــت آم نزديك تر بوده و به دنبال آن، نتايج به دس
ــبت به نفت، فاز غير  ــاي تزريق گاز، فاز گاز نس ــه به اين كه در آزمايش ه ــا توج ب
ــت، بنابراين فرآيند تزريق يك فرايند تخليه6 مي باشد. از اين رو براي  تركننده اس
ــرايط تزريق و  ــت تا بتوان ش ــار (دبي) نياز اس انجام آزمايش ها به حداقلي از فش
توليد گاز درون مغزه را فراهم كرد. بنابراين بايد حداقلي از NC وجود داشته باشد 

كه كم تر از آن عمًال انجام آزمايش هاي تزريق گاز امكان پذير نيست.
 به علت كوتاه  بودن طول مغزه مورد استفاده در آزمايشگاه و زياد بودن اثرات 

ــرايط آزمايشگاه  ــيدن به NC مطلوب در ش انتهايي مويينگي در اين مغزه ها، رس
 NC ــكل به نظر مي رسد. در آزمايش هاي انجام شده، از رابطه 1 براي محاسبة مش

و از رابطه 3 براي محاسبه NRe استفاده شده است.
در جدول هاى 1و 2، فشارهاي مورد آزمايش براي تزريق هاي افقي و عمودي 
ــارهاي مورد آزمايش  ــت. همان طور كه مشاهده مي شود، فش ــده اس گاز ارايه ش
ــده قرار داشته باشند. اين  ــده اند كه NC و NRe در بازه ياد ش به گونه اي انتخاب ش
ــرايط آزمايشگاه به طور  ــان مي دهد كه در آزمايش هاي انجام شده، ش مسأله نش

قابل قبولي با شرايط مخزن شبيه سازي شده است. 

2. انجام محاسبات 
ــده است[8].  ــبي گاز و نفت به روش غير پاياي Toth انجام ش نفوذپذيري نس
ــبت حجمي گاز و  ــت آمده از نس اطالعات مورد نياز در اين روش، داده هاي به دس
نفت توليدي در آزمايش هاي تزريق گاز به داخل مغزه اشباع از نفت سفيد مي باشد.

Test No ∆p (Psi) NC NRe

1 9 2/24×10-5 1/95×10-4

2 10 2/49×10-5 2/16×10-4

3 11 2/74×10-5 2/38×10-4

4 12 2/99×10-5 2/60×10-4

5 16 3/98×10-5 3/46×10-4

6 20 4/98×10-5 4/33×10-4

7 24 5/98×10-5 5/19×10-4

8 28 6/97×10-5 6/06×10-4

9 50 1/24×10-4 1/08×10-3

 1  فشار هاي تزريق در تست هاي تزريق افقي

 2  فشارهاي تزريق در تست هاي تزريق عمودي
Test No Δp (Psi) NC NRe

1 11 2/74×10-5 2/38×10-4

2 12 2/99×10-5 2/60×10-4

3 16 3/98×10-5 3/46×10-4

4 20 4/98×10-5 4/33×10-4

5 28 6/97×10-5 6/06×10-4

6 40 9/96×10-5 8/66×10-4

7 50 0/000124 1/08×10-36  Drainage

2  نفوذ پذيرى نسبى نفت در تزريق افقى
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1-2. تأثير فشار بر نمودارهاي نفوذپذيري نسبي در تزريق افقي
ــكل هاي1و2، نمودارهاي نفوذپذيري نسبي نفت و گاز را براي فشارهاي   ش
مختلف در تزريق افقي نشان مي دهند. همان طور كه مشاهده مي شود، نمودارهاي 
ــبي در فشارهاي مختلف متفاوت بوده و با افزايش فشار، نمودارها  نفوذپذيري نس
روند صعودي مى يابند، اما شدت تغيير اين نمودارها يكسان نيست و در فشارهاي 
ــيار شديدتر از فشارهاي باالتر است. علت اين تغييرات  پايين، ميزان تغييرات بس
ــديد را مي توان به پديده انتهايي مويينگي نسبت داد؛ بدين صورت كه نيروي  ش
ــگاه  ــرايط آزمايش مويينگي اضافى كه در حالت واقعي مخزن وجود ندارد، در ش

خود را نشان مي دهد. 
ــي از اختالف ناگهاني نيروي مويينه در داخل و خارج مغزه   اين اثر كه ناش
است، در مغزه هاي با طول كم به شدت تأثيرخود را نشان مى دهد و باعث مي شود 
ــباع اضافه از فاز wet در انتهاي مغزه ايجاد شود (در مغزه هاي با طول  كه يك اش
ــول مغزه زياد بوده و هرچه  ــبت طول ناحيه تحت تأثير اين پديده به ط ــم، نس ك
طول مغزه زيادتر باشد، اين نسبت كم تر شده و به دنبال آن، اين پديده كم رنگ تر 
ــدت افزايش مى يابد.  ــردد)؛ در نتيجه ميزان نفت (فاز wet) باقيمانده به ش مي گ
ــبي در اين فشارها كامًال مشهود است.  ــأله در نمودارهاي نفوذپذيري نس اين مس
ــعت فضاي تحت تأثير اين پديده در فشارهاي (دبي هاي) پايين، زيادتر بوده  وس
ــار تزريق (دبي)، محدوده اي از مغزه كه متأثر از اين پديده است،  و با افزايش فش
ــود، تا اين كه به حداقل مقدار  كاهش مى يابد و به صفحه خروجي نزديك تر مي ش

خود در فشارهاي (دبي هاي) باالتر برسد. 
ــاري  ــارهاي پايين، تنها با افزايش فش ــت كه در فش نكته قابل توجه اين اس
ــبي دچار تغييرات عمده مي شوند. اين  معادل Psi 1، نمودارهاي نفوذپذيري نس
ــته اما از اين فشار به بعد، نمودارهاي  ــديد تا فشار Psi 16 ادامه داش تغييرات ش
نفوذپذيري نسبي شكل واحدي به خود مى گيرند و با افزايش فشار، به يك نسبت 
به سمت باال منتقل مي شوند. البته با افزايش فشار، نقاط انتهايي نمودارها نيز كه 
نشان دهنده ميزان اشباع نفت باقي مانده (Sor) هستند نيز تغيير يافته و به سمت 

Sor كم تر ميل مي نمايند.

ــاره كرد كه همواره يكي   براي بيان علت اين پديده مي توان به اين نكته اش
ــبه نفوذپذيري نسبي از  از محدوديت هاي عمده اغلب روش هاي غيرپاياي محاس
ــأله سبب  ــت. اين مس جمله روش Toth، صرف نظر كردن از نيروهاي مويينه اس
مي شود كه در شرايطي كه تأثير اين نيروها چشمگير است، نتايج به دست آمده از 
اين روش چندان قابل استناد نباشند. اين پديده در آزمايش هاي صورت گرفته در 
فشارهاي پايين كه نيروهاي انتهايي مويينگي شديد هستند كامًال مشهود است؛ 
ــودار تحت تأثير نيروهاي مويينه  ــار Psi 9، اين نم به طوري كه در آزمايش با فش
ــيم نشده و با افزايش فشار تنها  ــي از اثر انتهايي مويينگي، به طور كامل ترس ناش
 Psi ــته و اين روند تكميل شكل نمودار تا فشار ــكل نمودار كامل تر گش Psi 1، ش
16 ادامه يافته است؛ اما از اين فشار به بعد با كم رنگ شدن اثر انتهايي مويينگي، 
ــار، خود را به شكل  ــده و اثر افزايش فش ــكل نمودارها به طور كامل تكميل ش ش

انتقال يافتن نمودارها به سمت مقادير باالتر نشان مي دهند. 
ــت، با  ــده اس ــارهايي كه اثر انتهايي مويينگي كم رنگ ش به طوركلي در فش
ــكوز نسبت  ــار و در نتيجه افزايش عدد مويينگي، تأثير نيروهاي ويس افزايش فش
ــه نيروهاي مويينه واقعي داخل مغزه افزايش مى يابد؛ بنابراين از تأثير نيروهاي  ب
مويينه مقاوم در مقابل جريان سيال كاسته شده و حفره هاي بيش تري در معرض 
جريان سيال قرار مي  گيرند. در نتيجه با افزايش فشار (عدد مويينگي)، نمودارهاي 

نفوذپذيري گاز و نفوذپذيري نفت از خود افزايش نسبي نشان مي دهند.

 2-2. تأثير فشار بر نمودارهاي نفوذپذيري نسبي در تزريق عمودي
با توجه به اين كه در نمودارهاي نفوذپذيري نسبي به دست آمده از تزريق افقي، 
تأثير نيروهاي انتهايي مويينگي در فشارهاي پايين بسيار مشهود بود، بنابراين تصميم 
گرفته شد كه آزمايش هاي عمودي از فشارهاي باالتري آغاز شوند. شكل هاي 3 و 4 
نمودارهاي نفوذپذيري نسبي نفت و گاز را در فشارهاي مختلف و در تزريق عمودي 
نشان مي دهند. روند كلي مشاهده شده در نمودارهاي نفوذپذيري نسبي نفت و گاز در 

اين حالت مشابه با نتايج به دست آمده در تزريق افقي است. 
از آن جا كه آزمايش ها در فشارهايي انجام شده است كه در آن ها اثر انتهايي 
ــد، بنابراين همان گونه كه انتظار مي رفت، وابستگي  مويينگي رو به كاهش مى باش
ــتگي در  ــار تقريباً روند ثابتي دارد؛ هر چند كه اين وابس ــبت به فش نمودارها نس
ــار، همانند آزمايش هاي  ــارهاي پايين تر بيش تر ديده مي شود. با افزايش فش فش
ــتگي  ــاهده مي گردد. بنابراين وابس تزريق افقي، روندى صعودى در نمودارها مش
ــبي گاز و نفت به گراديان فشار در آزمايش هاي انجام  نمودارهاي نفوذپذيري نس

شده در هر دو حالت تزريق افقي و عمودي مشهود مي باشد.

3  نفوذ پذيرى نسبى گاز در تزريق عمودى
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3-2. ارايه روابط تجربي براي بيان وابستگي نفوذپذيري نسبي به فشار 
ــتگي نمودارهاي نفوذپذيري نسبي به فشار، در  با توجه به آشكارشدن وابس
اين بخش سعي شده است كه بين نمودارهاي نفوذپذيري نسبي و تغييرات فشار 
( كه با عدد بدون بعد مويينگي متناسب نشان داده مى شود) رابطه اي پيدا شود. 
ــبي را به صورت تابعي از عدد بدون  در حالت كلي نمودارهاي نفوذپذيري نس

بعد اشباع فازهاي تزريقي يا توليدي نشان مي دهند:
  Kr = f(s)              (5)
ــاهده گرديد كه اين نمودارها عالوه بر اشباع، به فشار  در اين آزمايش ها مش
ــته مي باشند (شكل هاي 1 تا 4). اين وابستگي فشاري را مي توان  تزريق نيز وابس
ــاري  ــا پارامتر بدون بعد عدد مويينگي (NC) نيز بيان نمود؛ چرا كه در بازه فش ب
ــورد آزمايش، پارامترهاي ديگرى كه بر عدد مويينگي تأثيرگذارند، ثابت بوده و  م
 Kr ــي از تغييرات فشار مي باشد. بنابراين مي توان تابع تغييرات اين عدد تنها ناش

را به شكل ذيل تعريف كرد: 
 Kr = f (S,NC)             (6)
 از آن جا كه همه آزمايش هاي انجام شده، تحت فرآيند تخليه صورت گرفته 
ــدن آن از طرف ديگر، به  ــت، بنابراين براي ورود گاز به داخل مغزه و خارج ش اس
ــت. از اين رو براي سنجش ميزان  ــار تزريق (فشار آستانه) نياز اس حداقلي از فش
ــي كم تر، عمًال امكان ادامه آزمايش ها در  ــده در اعداد مويينگ دقت رابطه ارايه ش
ــدارد. از طرف ديگر از آن جا كه اعداد مويينگي  ــر پايين تر اين عدد وجود ن مقادي
ــيال درون محيط متخلخل مخزن  ــاخص حركت س ــر از 4-10 نيز چندان ش باالت
ــد كه براي به دست آوردن اين روابط از نتايج  ــتند، بنابراين تصميم گرفته ش نيس
ــت، استفاده شود. بنابراين  آزمايش هايى كه در آن ها بازه عدد مويينگي 5-10 اس
ــداد مويينگي پايين تر و باالتر از 10-5  ــده در اع از چگونگى عملكرد مدل ارايه ش

اطالعاتى در دست نيست.
ــتگي نمودارهاي نفوذپذيري نسبي گاز  ــت آمده براي بيان وابس روابط به دس
ــباع و عدد مويينگي از  و نفت در تزريق افقي و عمودي به پارامترهاي ميزان اش

رابطه كلى 7 پيروي مي كنند:

مويينگي در تزريق افقي  3   پارامترهاي رابطه وابستگي نفوذپذيري نسبي گاز به عدد 

Gas-Horizontal

CN5631.330000401.0 −−−a

CN4556.880021584.0 ++b

.15208707489.4 ++ CN+ 4 +− 3 +−c

CN8.165618541.5 −−−d

مويينگي در تزريق عمودي 4   پارامترهاي رابطه وابستگي نفوذپذيري نسبي گاز به عدد 
Gas-Vertical

CN055.459008252.0 −−−a

CN241.502006843.0 ++−b

.1791573113. −+− 2
C

C N
0000000232.0N −+− −+− 3 −+− 8+3 −+− 8+c

))N2.22011exp(1(3505. C−−−−4+− 0+− −−− ))−−−d

مويينگي در تزريق افقي  5  پارامتر هاي رابطه وابستگي نفوذپذيري نسبي نفت به عدد 

Oil-Horizontal

CN978.6087207379.0 ++a

CN−− .498741953.0 −−− 7−− 2 +b

2
CN

−

++− CN8068.55175264.
−

++−
.1

−

++− 9−

++− 6
−

++− 1
−

++−c

855354.0)
X
1(

x000072.1347.2667 ××d

مويينگي در تزريق عمودي 6 پارامترهاي رابطه وابستگي نفوذپذيري نسبي نفت به عدد 

Oil-Vertical

)N0000000027.N86505511(
)N2.140055196067.3(

2
CC

C

−+
−−

a

CN073.3823002647.0 ++−b

CN478.964478837.1 ++−c

.6718950992.0 −− 9 −7+− CN−d

مويينگي در تزريق افقي 7  ميزان خطاي رابطه وابستگي نفوذ پذيري نسبي گاز به عدد 
شماره آزمايش فشار NC(Psi)خطا (درصد)

11/312/98768×10-5124
5/533/98357×10-5165
13/764/97946×10-5206
11/725/97535×10-5247
34/040/000124486509

مويينگي در تزريق عمودي 8  ميزان خطاي رابطه وابستگي نفوذ پذيري نسبي گاز به عدد 
شماره آزمايش فشار NC(Psi)خطا (درصد)

42/592/99×10-5122
10/543/98×10-5163
5/286/97×10-5285
4/629/96×10-5406
11/830/000124507

موئينگي در تزريق افقي  9   ميزان خطاي رابطه وابستگي نفوذ پذيري نسبي نفت به عدد 
شماره آزمايش فشار NC(Psi)خطا (درصد)

39/22/98768×10-5124
25/23/98357×10-5165
13/014/97946×10-5206
5/025/97535×10-5247
6/120/000124486509
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a = f1 (NC) , b = f2 (NC) , c = f3 (NC) , d = f4 (NC)

 توابع a,b,c,d كه براي اندازه گيري نفوذپذيري نسبي گاز و نفت در تزريق هاي 
ــان داده شده اند. هم چنين  افقي و عمودي به كار مى روند، در جدول هاى 3 تا 6 نش

ضريب i بيان كننده فازي است كه هدف محاسبه نفوذپذيري نسبي آن است.
جدول هاى 7 تا10 نيز ميزان خطاي هر يك از روابط ارايه شده را در فشارهايي 

كه از آن ها براي پيدا كردن اين روابط استفاده شده است، نشان مى دهند.
همان طور كه مشاهده مي گردد، مقادير محاسبه شده با درصد خطاي قابل قبولي 
ــتگي نفوذپذيري نسبي نفت به  ــگاهي هم خواني دارند؛ اين امر وابس با مقادير آزمايش
ــت كه مقادير  ــان مي دهد. اما توجه به اين نكته الزم اس عدد مويينگي را به خوبي نش
ــيله رابطه 7 دقيقاً در همان اعداد مويينگي  ــبه شده به وس ــبي محاس نفوذپذيري نس
محاسبه شده اند كه از آن ها براي به دست آوردن اين رابطه استفاده شده است. بنابراين 
زماني مي توان ادعا نمود كه اين فرمول در بازه مورد نظر بيانگر وابستگي نفوذپذيري 
نسبي نفت به عدد مويينگي است كه دقت آن در اعداد مويينگي ديگري كه از آن ها 

براى به دست آوردن رابطه استفاده نشده است نيز امتحان شود.
ــبي گاز و نفت در فشار  بنابراين از اين روابط براي تخمين نفوذپذيري نس
ــتفاده شده و نتايج  psi 28 براي تزريق افقي و psi 20 براى تزريق عمودي اس
ــت آمده با مقادير آزمايشگاهي مقايسه گرديده است. تأكيد مي شود كه  به دس
ــار براي به دست آوردن رابطه  ــده در اين دو فش از نتايج آزمايش هاي انجام ش
ــتگي استفاده نشده و تنها به منظور سنجش ميزان دقت رابطه ارايه شده،  وابس
مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج اين مقايسه در شكل هاي 5 تا 8 نشان داده 
شده است. همان طور كه مشاهده مي شود، مقادير نفوذپذيري به دست آمده از 
رابطه 7 با دقت بسيار خوبي به مقادير آزمايشگاهي نزديك مى باشد. اين مسأله 
ــده در تخمين مقادير نفوذپذيري نسبي گاز و نفت  بيانگر توانايي مدل ارايه ش

در تزريق  هاي افقي و عمودي است.

4-2 . استفاده از رابطه تجربي ارايه شده براي حذف اثر انتهايي مويينگي
ــل، عمدتاً از  ــده در بخش قب ــط تجربي ارايه ش ــت آوردن رواب ــراي به دس ب
ــارهايي استفاده شده است كه كم تر  ــگاهي به دست آمده در فش داده هاي آزمايش
ــته اند (فشارهاي باال). با مقايسه مقادير  تحت تأثير اثر انتهايي مويينگي قرار داش
ــده با مقادير آزمايشگاهي، دقت اين روابط در تخمين نفوذپذيري  تخمين زده ش

نسبي در بازه فشاري ياد شده مورد تأييد قرار گرفت.
اين روابط براي تخمين مقادير نفوذپذيري نسبي گاز و نفت در تزريق افقي 
ــارهاي پايين به كار رفته اند. شكل هاي 9 تا 14، مقادير تخمين زده شده و  در فش

مقادير آزمايشگاهي متناظر را با هم مقايسه مى كنند.
ــاهده مي شود، مقادير نفوذپذيري نسبي محاسبه شده  همان طور كه مش

مويينگي در تزريق عمودي 10  ميزان خطاي رابطه وابستگي نفوذ پذيري نسبي نفت به عدد 
شماره آزمايش فشار NC(Psi)خطا (درصد)

190/032/99×10-5122
36/013/98×10-5163
4/686/97×10-5285
5/689/96×10-5406
11/270/000124507

5  مقايسه مقادير تخميني با مقادير آزمايشگاهي          
براي نفوذ پذيري نسبي گاز در تزريق افقي(خطا: 14/15درصد)     
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6  مقايسه مقادير تخميني با مقادير آزمايشگاهي          
براي نفوذ پذيري نسبي نفت در تزريق افقي(خطا: 15/13 درصد)     
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7  مقايسه مقادير تخميني با مقادير آزمايشگاهي          
براي نفوذ پذيري نسبي گاز در تزريق عمودى (خطا: 15/79 درصد)     
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8  مقايسه مقادير تخميني با مقادير آزمايشگاهي          
براي نفوذ پذيري نسبي نفت در تزريق عمودى (خطا: 33/37 درصد)     
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ــارهاي پايين با مقادير آزمايشگاهي اختالف نسبتاً  ــيله رابطه 7 در فش به وس
ــار كاهش مي يابد، اين اختالف (و به دنبال آن  زيادي دارند و هر قدر كه فش
ــبه  ــد؛ به طوري كه ميانگين ميزان خطا در محاس ــا) افزايش پيدا مى كن خط
نفوذپذيري نسبي نفت در فشار Psi 12، 39درصد است و اين ميزان در فشار 
Psi 11، به 157درصد، در Psi 10 به 1865درصد و در فشار Psi 9 به 3684 
درصد افزايش پيدا كرده است. اين مقادير در محاسبه نفوذپذيري نسبي گاز 
ــده به ترتيب 11/31درصد، 53/6 درصد، 61/32 درصد،  در فشارهاي ياد ش

131/2درصد بوده است. 
 بنابراين با وجود اين كه به نظر مي رسد كه رابطه ارايه شده در فشارهاي 
ــتند، اما در حقيقت اين موضوع نقطه  ــبي برخوردار نيس پايين از دقت مناس
ــبي نفت و گاز در همين  ــبه نفوذپذيري هاي نس قوت اين رابطه را در محاس
فشارهاي پايين نشان مى دهد؛ زيرا همان طور كه قبًال گفته شد، به علت تأثير 
ــارهاي پايين، نمودارهاي نفوذپذيري  ــديد نيروهاي انتهايي مويينه در فش ش
نسبي به دست آمده در اين فشارها بسيار تحت تأثير اين پديده قرار داشته اند، 

9  مقايسه مقادير تخميني با مقادير آزمايشگاهي          
     (9 psi :فشار) براي نفوذ پذيري نسبي گاز در تزريق افقى
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10  مقايسه مقادير تخميني با مقادير آزمايشگاهي          
    (9 psi :فشار) براي نفوذ پذيري نسبي نفت در تزريق افقى
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11  مقايسه مقادير تخميني با مقادير آزمايشگاهي          
     (10 psi :فشار) براي نفوذ پذيري نسبي گاز در تزريق افقى
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12  مقايسه مقادير تخميني با مقادير آزمايشگاهي          
   (10 psi :فشار) براي نفوذ پذيري نسبي نفت در تزريق افقى
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13  مقايسه مقادير تخميني با مقادير آزمايشگاهي          
    (11 psi :فشار) براي نفوذ پذيري نسبي گاز در تزريق افقى
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ــان در حالت طبيعي مخزن  ــن اين نمودارها پايين تر از مقادير واقعيش بنابراي
ــاي انتهايي  ــدن تأثير نيروه ــار و كم رنگ ش ــوند. با افزايش فش ــم مي ش رس
ــه حالت واقعي  ــود را پيدا كرده و ب ــكل طبيعي خ ــه، اين نمودارها ش مويين
نزديك تر مي شوند. از آن جا كه در به دست آوردن رابطه 7 كه بيانگر وابستگي 
ــبي به عدد مويينه مي باشد، بيش تر از داده هايي استفاده شده  نفوذپذيري نس
ــد، بنابراين اين  ــده انتهايي مويينه قرار دارن ــت كه كم تر تحت تأثير پدي اس
ــبي نفت در فشارهاي پايين كه تأثير  رابطه در تخمين ميزان نفوذپذيري نس
ــگاهي بوده و باعث فاصله گرفتن داده هاي  اين پديده به نوعي خطاي آزمايش
ــود، كم تر در نظر  ــگاهي از مقادير واقعي درون محيط متخلخل مي ش آزمايش
ــبي تخمين زده  ــده و مي توان ادعا نمود كه مقادير نفوذپذيري نس گرفته ش
شده به وسيله اين رابطه در اين فشارها بيش تر از مقادير آزمايشگاهي به دست 
ــت. در نتيجه اين را مي توان به عنوان روشي براي  آمده به واقعيت نزديك اس

حذف اثر انتهايي مويينگي از داده هاي آزمايشگاهي مطرح نمود.

 نتيجه گيري
ــنگ هاي كربناته مورد  ــبي نفت و گاز در س ــاي نفوذپذيري نس 1- نموداره

آزمايش در تزريق افقي و عمودي وابسته به فشار مي باشند. 
ــبي گاز و نفت به گراديان فشار در  ــتگي نمودارهاي نفوذپذيري نس 2- وابس
فشارهاي پايين به علت شدت نيروهاي انتهايي مويينه، شديدتر بوده و با افزايش 

فشار، از ميزان اين وابستگي كاسته شده است. 
ــبي گاز و نفت به گراديان فشار را  ــتگي نمودارهاي نفوذپذيري نس 3- وابس

مي توان به صورت تابعي از عدد بدون بعد مويينگي بيان نمود. 
ــده براي تخمين نفوذپذيري نسبي بر حسب عدد  4- از آن جا كه مدل ارايه ش
مويينه مستقل از اثرات انتهايي مويينه مي باشد، بنابراين مي توان از آن براي تخمين 
ــارهاي پايين كه بيش تر تحت تأثير اثرات انتهايي  ــبي در فش مقادير نفوذپذيري نس
مويينه قرار دارند، استفاده نمود. به عبارت ديگر مقادير تخمين زده شده با استفاده از 
اين مدل در فشارهاي پايين بيش تر از مقادير آزمايشگاهي متناظر با آن ها بوده و اين 
امر شاخص بهتري براي بيان حركت دو فازي سيال درون محيط متخلخل مي باشد. 
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14  مقايسه مقادير تخميني با مقادير آزمايشگاهي          
     (11 psi :فشار) براي نفوذ پذيري نسبي نفت در تزريق افقى
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