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كاربرد تست هاى ردياب در بهبود شناخت مخزن
- موردكاوى يكى از ميادين فراساحلى كشور-
كاربرد تست هاى ردياب در بهبود شناخت مخزنكاربرد تست هاى ردياب در بهبود شناخت مخزنكاربرد تست هاى ردياب در بهبود شناخت مخزنكاربرد تست هاى ردياب در بهبود شناخت مخزن
- موردكاوى يكى از ميادين فراساحلى كشور-

         مقدمه 
استفاده از ردياب ها براى بررسي چگونگى جابه جايي و جريان آب هاي زيرزميني از 
ــعه فن آورى تست  ــتم رواج يافت[1]. به اين ترتيب، هدف اوليه توس اوايل قرن بيس
ــايي  ــنگ مخزن و نيز شناس ردياب را مى توان برآورد نفوذپذيري و تراوايى مطلق س
ــفره هاي آب زيرزميني دانست. اما پيشينه كاربرد  جهت حركت جبهه جريان در س
اين تست ها در صنعت نفت به دهه 1950 بازمى گردد. در آن زمان، مهندسان نفت 
از تست هاي ردياب براي مطالعه و بررسي جريان سيال در مخازن تحت تزريق آب 
استفاده مى كردند. از آن پس، فن آورى ردياب ها پيشرفت شگرفى داشته و به منظور 

انداره گيري پارامترهاي مختلف جريان سيال در سازند مورد استفاده واقع شد.
ــت ردياب عبارت است از تزريق يك يا چند نوع ردياب به همراه  ــاده، تس به بيان س
ــد ردياب و پايش  ــيال تزريقى فاق ــى، پيش راندن ردياب به كمك س ــيال تزريق س
چاه هاى توليدى اطراف به منظور مشاهده ردياب[2].  تست هاى ردياب به دو صورت 

تك چاهى و بين چاهى انجام مى شوند.
 به طور كلي از اين تست ها به عنوان وسيله اى مؤثر و كارآمد براى توصيف چگونگى 
ــي گاز و آب را كنترل  ــي كه فرآيند جابه جاي ــيال و تعيين خواص مخزن جريان س
مي كنند، استفاده مى شود. همچنين از داده هاي حاصل از تست هاى ردياب به منظور 
ــي، جريان هاي افقي و  ــدم قطعيت پارامتر هاي مربوط به ارتباط بين چاه كاهش ع
ــياالت و در نتيجه بهبود  ــكاف، تعيين درجه اشباع س ــتم ش عمودي، مطالعه سيس

شناخت مخزن استفاده مي شود [3] .
ــله اى از اقدامات به هم پيوسته با  ــت ردياب موفق نيازمند انجام سلس انجام يك تس
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رويكردى يكپارچه است. هم چون هر پروژه عملياتى ديگر، ابتدا بايد اهداف موردنظر 
از انجام تست ردياب را به دقت تعيين نمود. برآوردن اين اهداف نيازمند استفاده از 
ــن رو، گام دوم انتخاب ردياب  ــت. از اي مـاده اى با خواص ويژه به عنـوان رديـاب اس
ــاس طراحى دقيق به مرحله اجرا درآيد.  ــب مى باشد. سپس بايد تست بر اس مناس
ــاه توليدى، براى تحليل و  ــن مراحل و بازيابى ردياب در چ ــس از انجام صحيح اي پ
ــى داده هاى حاصله جهت تحقق اهداف تبيين شده، به مجموعه اى از روش ها  بررس

نياز است[3] (شكل 1). 
ــؤاالت و وظايفـى هستند كه پاسخ دقيق و انجام  ــامل س هر يـك از اين مراحل، ش
ــده براى تست  ــت يابى كامل اهداف از پيش طراحى ش صحيح آن ها مى تواند به دس

منجر شود.

چكيده

واژه هاى كليدى

به كارگيرى تست هاى ردياب به منظور شناخت دقيق تر مخزن و در نتيجه ، افزايش ضريب بازيافت و كاهش هزينه ها از طريق بهينه سازى استراتژى توليد، با توجه به 
تجارب موفق  جهانى آن، رو به افزايش است.

اين مطالعه توسط انستيتو نفت و گاز پتروپارس به منظور بررسى عمليات تزريق ردياب در يكى از ميادين فراساحلى كشور انجام شده است. با انجام شبيه سازى تست 
ردياب در مدل ديناميكى ميدان اشاره شده، خواص گوناگون سازند مورد ارزيابى قرار گرفت و چگونگى ارتباط چاه هاى توليدى و تزريقى و زمان ميان شكنى آب تزريق 
شده در هر يك از چاه ها بررسى شد. همچنين، تأثير پيچيدگى هاى زمين شناسى سازند از جمله گسل ها بر چگونگى جريان سياالت و در نتيجه تشكيل منحنى بازخورد 

ردياب مطالعه گرد يد.
   

تست ردياب، آناليز عددى، تزريق آب، برش آب، پيچيدگى زمين شناسى

امين غالمى1 ، سيدمحمد وزيرى2    انستيتو نفت و گاز پتروپارس
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ــوع ميادين قابل كاربرد،  ــت كه از نظر ن ــت ردياب اين اس يكى از مزاياى عمده تس
محدوديت خاصي نداشته و تنها بايد در انتخاب نوع ردياب و روش انجام عمليات، با 

توجه به خصوصيات مخزن، دقت كافي شود[4].
ردياب ها را مى توان در سه دسته كلى ردياب هاى شيميايى، ردياب هاى راديواكتيو و 

ردياب هاى طبيعى دسته بندى نمود[2] (شكل 2).
 

1- هدف تحقيق
ــال هاى 99-1998به صورت تك شاخه هاى افقى  چاه هاى ميدان مورد مطالعه در س
حفر شده اند. ميزان برش آب چاه ها در زمان شروع توليد در سال 1999، صفر بوده 
و به مرور زمان افزايش يافته است. در حال حاضر در اين ميدان، 14 چاه توليدى و 
12 چاه تزريقى فعال هستند و گستره برش آب در چاه هاى توليدى بين 15 تا ٪60 
گزارش شده است. مكانيزم اصلى توليد در اين ميدان، رانش سفره آبده كناره اى بوده 

و خواص ميانگين سازند به شرح جدول 1 مى باشد.
در عمليات ميدانى صورت گرفته براى انجام تست ردياب از دو نوع ردياب شيميايى 
غيرفعال با نام هاى تجارى 140a و 140c استفاده شده است. از آن جا كه براى انجام 
اين تست، دو چاه توليدى مدنظر بودند و نيز با توجه به چينش يك در ميان چاه هاى 
تزريقى و توليدى، دو نوع ردياب ياد شده در هر يك از جفت چاه هاى تزريقى محاط 
ــكل 3، چاه هاى توليدى هدف با خط چين  ــدند. در ش بر يك چاه توليدى تزريق ش
ــبز  ــت با رنگ س ــده اس قرمز، چاه هاى تزريقى كه ردياب 140a در آن ها تزريق ش
ــخص  ــده با دايره هاى زرد رنگ مش و چاه هايى كه ردياب 140c در آن ها تزريق ش

ــت، بررسى منشأ آب توليدى منجر به افزايش برش آب  ــده اند. هدف از انجام تس ش
چاه ها و تعيين خواص گسل موجود بين چاه توليدى و چاه تزريقى مجاور بوده است. 
شايان ذكر است كه نوع، خواص و ميزان ردياب هاى استفاده شده توسط پيمان كار 

عملياتى پروژه، تعيين و اعمال گرديده است.
ــاس مدل ديناميكى ميدان  ــت ردياب ميدانى براس در اين مطالعه، آناليز عددى تس

انجام شد.
اندازه بلوك هاى مدل ديناميكى در منطقه مياني ميدان 500×500 فوت مربع است؛ 
ــيار زياد ميدان مورد مطالعه مى باشد. با اين حال، به دليل  اين امر مبين وسعت بس
ــازي، اين ابعاد براي بلوك ها متناسب بوده و  ــتفاده از مدل نفت سياه در شبيه س اس
گستره تغييرات فشار و اشباع در امتداد هر بلوك، خطاي عمده اي را به مدل تحميل 

نمي كند. همچنين مدل ميدان از 13 اليه تشكيل شده است (شكل 4).

سياالت هر سه فاز نفت و آب و گاز در مدل تعبيه شده و دو اليه بااليى به طور خاص 
ــنگ سازند نيز توسط جداول  ــند.  به عالوه، از لحاظ انواع س حاوى فاز گازى مى باش
تراوايى نسبي و فشار مويينگي در برابر اشباع سياالت، 15 ناحيه به مدل وارد شده 
است كه در اين جا از تشريح آن ها خودداري مي شود و تنها به اين نكته اشاره مي گردد 
كه براي تعيين نفوذپذيري نسبي سه فازي از مدل STONE2 استفاده شده است. 

هفت ناحيه تعادلى نيز براى مدل تعريف گرديده است.
ــباع آب، گوياي اين است كه ميزان اشباع آب  ــت كلي از مطالعه گسترش اش برداش
همزاد در قسمت هاي مخزني حدود 25٪ و در نواحي حاشيه اي كه در حقيقت حكم 

سفره آبي مرزي را در مدل ايفا مي كند، بيش از 95٪  است.
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1 |  خواص ميانگين سازند مورد مطالعهجد

مقدارخاصيت

21٪ميانگين تخلخل

30 (ميلى دارسى)ميانگين تراوايى (مغزه)

74٪اشباع اوليه نفت

4700 (پام)فشار اوليه مخزن

228 (درجه فارنهايت)دماى مخزن

3669 (پام)فشار نقطه حباب

2899 (متر)سطح تماس اوليه آب و نفت

API29
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ــل ها نمود چشم گيري در اقصي نقاط  ــكل 5 مشاهده مى گردد، گس چنان چه در ش
ــت، نقش  ــده اس ــخص ش ــته و با توجه به خواصي كه براي هر يك مش ميدان داش
ــل ها با تعدادى بالغ بر 21  مؤثري بر عملكرد مدل ديناميكي ايفا مى كنند. اين گس
ــى بوده و در برخي نواحي موجب  ــان گر پيچيدگي رفتار ميدان مورد بررس عدد، نش

جداافتادگي بخش هايي از ميدان از ساير نواحي مي شوند.
 

2- تشريح نتايج
به دليل امكانات وسيعى كه مطالعات شبيه سازى در اختيار مى گذارد، مجموعه 
وسيعى از تست هاى ردياب در مدل، پياده سازى و اجرا شد. تمام شبيه سازى ها 

به كمك نرم افزار®Eclipse و براساس سه برنامه زمانى انجام شد.
شبيه سازى ها، برنامه توليد و تزريق چاه ها مطابق با تاريخچه واقعى بوده و در مورد 
برنامه سوم تزريق ردياب نيز از ميانگين توليد و تزريق هر چاه براى پيش بينى تا 
سال 2015 استفاده گرديد. ميزان ردياب تزريقى در هر چاه نيز بر اساس حجم 
ردياب تزريقى در عمليات ميدانى و به صورت كسرى از دبى آب تزريقى به هر 
چاه تعريف شد. در واقع تفاوت اصلى برنامه هاى تزريق، هنگام تزريق ردياب به 
ــد.  ــاهده اثر ردياب ها در چاه هاى توليدى مى باش چاه ها و در نتيجه هنگام مش
شايان ذكر است كه به دليل تغيير اشباع آب بلوك ها در طول زمان و در نتيجه 
تغيير تراوايى نسبى فاز آبى حامل ردياب، اختالف زمانى بين تزريق و مشاهده 

ردياب در شبيه سازى برنامه هاى دوم و سوم كم تر از برنامه اول بود.

همچنين، برنامه زمان بندى دوم از لحاظ زمان تزريق نيز كامالً مشابه تست ميدانى 
ــاره، قرار گرفت. در اين سناريو،  ــت مورد اش صورت گرفته بوده و مبناى آناليز تس
ردياب هاى تفكيك ناپذير به مدت يك روز و با غلظت تعيين شده به درون چاه ها 
تزريق شدند. در مورد برنامه زمانى سوم، هم زمانى انجام مطالعه با آغاز سال 2010 
دليل انتخاب اين تاريخ بوده و فرض گرديد كه اگر در اين زمان تستى در ميدان 
ــود، پيش بينى مدل از زمان به ثمر رسيدن تست و تشكيل منحنى هاى  انجام ش

بازخورد ردياب چگونه خواهد بود كه تشريح آن از حوصله اين مقال خارج است.
مطالعه نتايج شبيه سازى تست ها در مورد چهار چاهى كه از بهترين تطابق عملكرد 

با تاريخچه ميدان، به ويژه در مورد پارامتر توليد آب برخوردارند انجام پذيرفت.
از ميان دو چاه تزريقى اطراف چاه P1، تنها اثر آب تزريقى يكى از چاه ها در چاه 
توليدى مشاهده مى شود (شكل7). بررسى منحنى بازخورد ردياب هاى تزريقى در 
دو چاه مجاور، چگونگى جريان سياالت تزريقى را به خوبى مشخص مى سازد و به 

تعيين زمان ميان شكنى آب كمك مى كند.
وجود يك گسل نيمه هادى كه از شكستگى اليه ها در ميان چاه P1 و چاه تزريقى 
ــت را مى توان به عنوان علت اصلى اين پديده معرفى كرد.  ــى شده اس مجاور ناش
وجود اين گسل باعث ناهمگنى توزيع فشار در اين ناحيه نيز شده است كه در ارايه 

پيشنهادات توسعه اى بايد مدنظر قرار گيرد.
ــكل 8 مى توان نمونه اى از كاربرد منحنى بازخورد ردياب را در  همچنين در ش

تشخيص اليه بندى سازند در اطراف چاه P1 مشاهده نمود.
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6 |  برنامه هــاى زمان بنــدى تزريق ردياب ها و شبيه ســازى 
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P1 7 |   منحنى برش آب و بازخورد ردياب در چاه كل
شـ

 
 P1 در چاه ردياببرش آب و بازخورد  منحني: 7 شكل

اسـت  ناشي شده و چاه تزريقي مجاور  P1در ميان چاه ها كه از شكستگي اليهرا وجود يك گسل نيمه هادي 
وجود اين گسل باعـث نـاهمگني توزيـع فشـار در ايـن      . معرفي كردعنوان علت اصلي اين پديده توان بهميرا 

  .گيرداي بايد مدنظر قرار ه پيشنهادات توسعهياراه است كه در شدناحيه نيز 

بندي سازند در اطراف چـاه  در تشخيص اليهرا ز كاربرد منحني بازخورد ردياب اي انمونه 8در شكل همچنين 
P1 توان مشاهده نمودمي.  

 
  ياببازخورد رد يمخزن به كمك منحن يبند يهشناخت ال :8شكل 

علـت تنـاوب    ،ها و مقايسه توزيع غلظت ردياب در مدل سـه بعـدي ميـدان   خواص پتروفيزيكي اليهبا مطالعه 
رديـاب تزريـق شـده در زمـان آغـاز      . مشـخص گرديـد   P1گنبدي در منحني بازخورد ردياب توليدي در چاه 

رفتـار آن  كـه   قـرار داد گام سيالب در مخـزن در نظـر    عنوان نماينده جبهه پيشتوان بهعمليات تزريق را مي

8 |  شناخت اليه بندى مخزن به كمك منحنى بازخورد ردياب كل
شـ

 
 P1 در چاه ردياببرش آب و بازخورد  منحني: 7 شكل

اسـت  ناشي شده و چاه تزريقي مجاور  P1در ميان چاه ها كه از شكستگي اليهرا وجود يك گسل نيمه هادي 
وجود اين گسل باعـث نـاهمگني توزيـع فشـار در ايـن      . معرفي كردعنوان علت اصلي اين پديده توان بهميرا 

  .گيرداي بايد مدنظر قرار ه پيشنهادات توسعهياراه است كه در شدناحيه نيز 

بندي سازند در اطراف چـاه  در تشخيص اليهرا ز كاربرد منحني بازخورد ردياب اي انمونه 8در شكل همچنين 
P1 توان مشاهده نمودمي.  

 
  ياببازخورد رد يمخزن به كمك منحن يبند يهشناخت ال :8شكل 

علـت تنـاوب    ،ها و مقايسه توزيع غلظت ردياب در مدل سـه بعـدي ميـدان   خواص پتروفيزيكي اليهبا مطالعه 
رديـاب تزريـق شـده در زمـان آغـاز      . مشـخص گرديـد   P1گنبدي در منحني بازخورد ردياب توليدي در چاه 

رفتـار آن  كـه   قـرار داد گام سيالب در مخـزن در نظـر    عنوان نماينده جبهه پيشتوان بهعمليات تزريق را مي



مقــاالت

56    [ شماره 73 ] . [ آبان 89   ]
w w w . n i o c . i r

با مطالعه خواص پتروفيزيكى اليه ها و مقايسه توزيع غلظت ردياب در مدل سه بعدى 
ميدان، علت تناوب گنبدى در منحنى بازخورد ردياب توليدى در چاه P1 مشخص 
ــده در زمان آغاز عمليات تزريق را مى توان به عنوان نماينده  گرديد. ردياب تزريق ش
جبهه پيش گام سيالب در مخزن در نظر قرار داد كه رفتار آن تفاوت عمده اى با دو 
ردياب تزريقى در سال هاى 2008 و 2010 دارد. در ابتداى عمليات سيال ب زنى، توابع 
تراوايى نسبى، مقادير ناچيزى دارند و توزيع سيال بر اساس خواص پتروفيزيكى اليه 
(تخلخل و تراوايى) است. از آن جا كه اليه هشتم داراى خواص پتروفيزيكى مناسب 
بوده و هادى بهترى براى جريان در فضاى مخزن است، برجستگى نخست را مى توان 
به عبور سيال از مسير اين اليه نسبت داد. به همين ترتيب دو برجستگى بعدى به اثر 

اليه هاى يازدهم و هفتم با خواص ضعيف تر نسبت داده مى شوند.
يكى از جفت چاه هايى كه مورد مطالعه ميدانى تست ردياب قرار داشت، چاه P2 بود 
كه تا زمان انجام اين مطالعه و پس از گذشت نزديك به دو سال از تزريق ردياب به 
چاه هاى اطراف آن، نشانه اى از وجود ردياب در نمونه هاى گرفته شده از آب توليدى 
ــت. منحنى برش آب اين چاه رفتار نسبتاً پيچيده اى را دنبال  ــده اس آن گزارش نش
مى كند و تست هاى بررسى غلظت نمك نيز كمكى به روشن شدن منشا آب تزريقى 
نكرده است. با اين وصف، شبيه سازى تست ردياب در اين چاه نشان مى دهد كه آب 
تزريقى از چاه مجاور آن تأثيرى در افزايش برش آب چاه P2 نداشته است (شكل 9). 
ــده در  ــاهده ردياب هاى تزريق ش به اين ترتيب مى توان نتيجه گرفت كه عدم مش
ــكنى آب تزريقى آن چاه ها تا زمان  ــاى اطراف اين چاه، به دليل عدم ميان ش چاه ه

حال مى باشد.
يكى ديگر از چاه هاى مورد مطالعه، چاه P4 بود كه به دليل مشكالت عملياتى از 
جمله كاهش دبى نفت و افزايش برش آب، بسته شده است. اين بررسى ها در مورد 
چاه P4 نشان داد كه پيش از بسته شدن، تنها عامل توليد آب در اين چاه، توليد 
ــفره آبده بوده است و آب تزريقى در چاه هاى اطراف هيچ تأثيرى در اين  آب از س

رابطه نداشته اند.
در مورد آخرين چاه مورد مطالعه يعنى چاه P6 نيز، بنا به شواهد حاصل از منحنى 
ــودى برش آب چاه در  ــاى تزريقى در دو چاه مجاور، روند صع ــورد ردياب ه بازخ
ــفره آبده به اين چاه بوده است. بررسى هم زمان  ــى از ورود آب از س وهله اول ناش
منحنى هاى بازخورد ردياب و توزيع اشباع سياالت در نماى سه بعدى مخزن نشان 
ــال 2012 اتفاق  ــكنى آب چاه هاى تزريقى تا س مى دهد كه در اين چاه، ميان ش

نخواهد افتاد (شكل 10).

       نتيجه گيرى
1. انجام تست هاى ردياب، مقرون به صرفه ترين و در عين حال مؤثرترين روش براى 
حصول شناخت حداكثرى از ساختار زمين شناسى مخازنى است كه تزريق آب يا گاز 

در آن ها انجام مى شود. 
2. شناخت ارتباطات بين چاهى و نيز توصيف ديناميك پيچيدگى هاى سازند از جمله 
گسل ها و كانال ها، ابزار بسيار سودمندى براى مديريت عمليات تزريق آب و در نتيجه 
بهينه سازى راندمان جاروب ارايه مى دهد. وجود اين اطالعات براى فاز بعدى توليد از 

ميدان (به روش ازدياد برداشت) الزامى است. 
3. بسته به خواص سازند، ابعاد مخزن، فواصل چاه ها، دبى هاى توليد و تزريق و البته 
دقت اندازه گيرى ميزان ردياب در نمونه هاى برداشته شده از چاه هاى توليدى، زمان 
ــكل گيرى منحنى بازخورد ردياب تزريقى متفاوت است. به همين علت، بهترين  ش
ــات تزريق آب (يا گاز)  ــراى تزريق ردياب، هم زمان با آغاز عملي ــنهادى ب زمان پيش
مى باشد؛ چرا كه هم زمان با ميان شكنى آب تزريقى، منحنى بازخورد به تدريج شكل 
مى گيرد و در سريع ترين زمان ممكن، اطالعات ارزشمندى را در اختيار مهندسين 

مخزن قرار مى دهد.
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P2 9 |  منحنى برش آب و بازخورد ردياب در چاه كل
شـ

 ،زنـي ب در ابتداي عمليـات سـيال  . دارد 2010و  2008هاي اي با دو ردياب تزريقي ديگر در سال تفاوت عمده
) تخلخل و تراوايـي (توابع تراوايي نسبي مقادير ناچيزي دارند و توزيع سيال بر اساس خواص پتروفيزيكي اليه 

و هادي بهتري بـراي جريـان در فضـاي     بوده مناسبجا كه اليه هشتم داراي خواص پتروفيزيكي از آن. است
بـه همـين ترتيـب دو    . توان به عبور سيال از مسير اين اليـه نسـبت داد  مخزن است، برجستگي نخست را مي

  .شوندتر نسبت داده ميهاي يازدهم و هفتم با خواص ضعيفبرجستگي بعدي به اثر اليه

بود كه تـا زمـان انجـام ايـن      P2ت ردياب قرار داشت، چاه هايي كه مورد مطالعه ميداني تسيكي از جفت چاه
در اي از وجود ردياب نشانه هاي اطراف آن،مطالعه و پس از گذشت نزديك به دو سال از تزريق ردياب به چاه

اي پيچيـده  منحني برش آب اين چاه رفتار نسبتاً. هاي گرفته شده از آب توليدي آن گزارش نشده استنمونه
بـا  . شدن منشا آب تزريقي نكرده اسـت  نروش بهنمك نيز كمكي بررسي غلظت هاي تستكند و را دنبال مي

در  يريتـأث  مجـاور آن از چـاه   يقـي آب تزردهد كـه  يمسازي تست ردياب در اين چاه نشان اين وصف، شبيه
  . )9شكل ( نداشته است P2برش آب چاه  يشافزا
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چـاه، بـه    يـن اطراف ا يهاشده در چاه يقتزر يهايابگرفت كه عدم مشاهده رد يجهتوان نتيم يبترت ينبه ا
  .باشديها تا زمان حال مآن چاه يقيآب تزر يكنشيانمعدم  يلدل

دليل مشكالت عمليـاتي از جملـه كـاهش دبـي نفـت و      بود كه به P4هاي مورد مطالعه، چاه يكي ديگر از چاه
تنها عامل  ،از بسته شدن يشپنشان داد كه  P4ها در مورد چاه يبررس اين. افزايش برش آب بسته شده است

 يـن در ا يريتأث يچاطراف ه يهادر چاه يقيآب از سفره آبده بوده است و آب تزر يد، تولچاه ينآب در ا يدتول
  .اندرابطه نداشته

P6 10 |  منحنى برش آب و بازخورد ردياب در چاه كل
شـ

هـاي  نيز، بنا بـه شـواهد حاصـل از منحنـي بـازخورد رديـاب       P6در مورد آخرين چاه مورد مطالعه يعني چاه 
چـاه   يناز ورود آب از سفره آبده به ا يبرش آب چاه در وهله اول ناش يصعود روند ،تزريقي در دو چاه مجاور

نشـان   توزيع اشباع سياالت در نمـاي سـه بعـدي مخـزن     و ياببازخورد رد يهايمنحن زمانبررسي هم. است
  .)10شكل ( اتفاق نخواهد افتاد 2012تا سال  يقيتزر يهاآب چاهشكني ميان ،P6در چاه دهد كه مي
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  گيرينتيجه
حصـول شـناخت    بـراي و در عين حال مؤثرترين روش ترين مقرون به صرفه ،هاي رديابانجام تست.1

.شودها انجام ميني است كه تزريق آب يا گاز در آنشناسي مخازحداكثري از ساختار زمين
ها، ها و كانالهاي سازند از جمله گسلاهي و نيز توصيف ديناميك پيچيدگيچشناخت ارتباطات بين.2

 ارايـه سازي راندمان جاروب تزريق آب و در نتيجه بهينهمديريت عمليات  برايابزار بسيار سودمندي 
.استالزامي ) وش ازدياد برداشتبه ر(وجود اين اطالعات براي فاز بعدي توليد از ميدان . دهدمي

گيـري  وليد و تزريق و البته دقـت انـدازه  هاي تها، دبياص سازند، ابعاد مخزن، فواصل چاهبسته به خو.3
گيـري منحنـي بـازخورد    هاي توليـدي، زمـان شـكل   ههاي برداشته شده از چاميزان ردياب در نمونه

زمان بـا  به همين علت، بهترين زمان پيشنهادي براي تزريق ردياب، هم. ردياب تزريقي متفاوت است
، منحنـي بـازخورد   يشـكني آب تزريقـ  زمان با ميانچرا كه هم است؛) يا گاز(مليات تزريق آب آغاز ع

در اختيـار مهندسـين   اطالعـات ارزشـمندي را    ،ترين زمان ممكندر سريعگيرد و تدريج شكل ميبه
  .دهدمخزن قرار مي
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