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كلمات كليدي :  
) SCF/STB( نسبت گاز به نفت، فوت مكعب به بشكه :GOR

 )Open hole( حفره باز :OH
 )Partial penetration( عدم تكميل تمام اليه :Pp

 )Semi – steady state( حالت شبه پايدار :Sss
Radial: شعاعي 

Dual perm: تراوايي دوگانه 
Dual por: تخلخل دوگانه 

)productivity index( ضريب بهره دهي :index
m: انديس ماتريكس 

f: انديش شكاف 
Spr: ضريب پوسته مربوط به فواصل مشبك كاري شده 

hf: طول فواصل مشبك كاري شده 
Tp: زمان توليد انباشتي ازچاه 
λ : ضريب تداخل  جرياني 
ω : نسبت ظرفيت انباشت 

امرادا: وسيله اندازه گيري فشار ته چاه 
MQG: فشار سنجهاي حافظه دار مغناطيسي كوارتزي

چكيده
 تفس�ير نتاي�ج چاه آزمايي با اس�تفاده از داده هاي ضبط ش�ده توس�ط ام�رادا و اخيراً 
فشار سنج   مغناطيسي و با استفاده از نرم  افزارهاي چاه آزمايي همانند pan sys كمك 
ش�ايان توجهي به توصيف س�اختار مخزن خواهد نمود. در اين بررسي سعي شده است 
با اس�تفاده از تجزيه و تحليل چند حلقه چاه از مخزن آس�ماري ميدان نفتي گچساران 
ك�ه عمدتًا برروي يال مخزن قرار گرفته اند، مدل مخزن توصيف و نتايجي براي توصيف 

چاه نيز به دست آيد. 
مقايس�ه دو مدل »تخلخل« و»تراوايي دوگانه« در اين بررس�ي براي مخزن گچس�اران 
انجام پذيرفته اس�ت. تغيير ماهيت س�اختار مخزن در اين تحقيق بين دومدل تخلخل 
دوگانه و تراوايي دوگانه با ش�دت و مقدار شكس�تگي ها تعبير مي گردد. نتايج تجزيه و 

تحليل چند چاه به عنوان نمونه بيان و ساير نتايج به صورت جدول ارائه شده است.   

* كارشناس ارشد مهندس شيمي / مخازن هيدروكربوري - شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

 

 

بررسي داده هاي چاه آزمايي 
ميدان گچساران به منظور 
توصيف ساختار مخزن

 حميداله ايزدي*



شمــاره 51 / آبان ماه 87

39

مقدمه
عموم��اً داده ه��اي چاه آزماي��ي پ��س از تغيير 
ب��راي ش��ناخت پارامتره��اي مخزن��ي در يك چاه 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. به عبارت ديگر نتايج 
داده ه��اي چاه آزمايي ب��راي تصميم گيري در مورد 
وضعيت چاه به كار گرفته مي شود. اما اگر داده هاي 
چاه آزماي��ي در كنار هم و س��اير داده ه��ا از جمله 
اطالعات زمين شناس��ي قرار داده شوند، مي توان از 
آن براي توصيف ساختار محيط متخلخل بهره برد. 
مخزن گچس��اران يك��ي ازبزرگتري��ن مخازن 
كربناته ايران مي باشد كه در230 كيلومتري جنوب 
ش��رقي اهواز قراردارد. طاقديس اين ميدان حدود 
30 كيلومترط��ول و6 ت��ا15 كيلومت��ر عرض دارد. 
بس��تگي قائم هيدروكربور اولي��ه  اين  ميدان  حدود 

2438 متر بوده است.
اين مخزن شكافدار، طبيعي است و توليد بسيار 
خوبي دارد؛ عمدة توليد از آن به  واس��طة شكافدار 
بودن مخزن بوده كه اين امر توس��ط هرز روي گل 
حفاري و همچنين اطالعات چاه آزمايي اثبات شده 

است.
 در اين مقال��ه از چند حلقه چاه براي توصيف 
مخزن استفاده ش��ده است كه ثابت مي كند مخزن 
داراي عملك��ردي دوگان��ه در بخش ه��اي متفاوت 

مخزن مي باشد.  
قابلي��ت توليد از مخزن درس��ال 1316 با حفر 
چاه شمارة 3 مشخص گرديد كه در آزمايش توليد 
از اي��ن چ��اه نفت با دبي 26,000 بش��كه در روز و 
ب��ا API  ح��دود 32 ازعم��ق 1034-1001 توليد 
گرديده است. توليد اقتصادي از اين مخزن درسال 

1319 با چاه شماره 13 شروع گرديد.
GOR  اولي��ه تولي��د چاه ها بي��ن 450 تا500 
SCF/STB  بوده اس��ت. اين مخزن ازلحاظ فشاري 
به 9 بخش تقس��يم ش��ده اس��ت. از لحاظ توليدي 
بخش ه��اي غرب��ي ازتخلخل ونفوذپذي��ري بهتري 
نسبت به بخش هاي شرقي برخوردارند. دوبخش كم 
تراواي 5 و6 ارتباط دوقسمت شرق وغرب مخزن را 

از يكديگر جدا كرده است.
الزم ب��ه ذكر مي باش��د كه در اي��ن ميان، چاه 
ش��مارة 35 با ''6 فاصلة باز )OH( روزانه 100هزار 

بشكه توليد داشته است.

مدل هاي مخزن شكافدار طبيعي
الف( مدل تخلخل دوگانه با شبكه شكاف پيوسته 

و يكنواخت:
يك مدل تخلخل دوگانه مدلي است كه ظرفيت 
انباشت سيال را با ماتريس )تخلخل اوليه( و شكاف ها 
)تخلخ��ل ثانويه( همراه مي كند، ولي گذردهي را فقط 
در ش��كاف ها فرض مي كند. در چنين مدلي سيال 
تنها از ميان ش��كاف ها به طرف چاه جريان مي يابد 
و منجر به پاس��خ س��ريع به تغييرات فشار در طول 
ش��كاف همانند تغيير فشار ناش��ي از توليد از چاه 
مي ش��ود. ماتريس س��نگ مخزن به دليل داش��تن 
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 � Spherical Flow Plot
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شكل-1 نمودار جريان شعاعي

شكل-2 نمودار جريان كروي ناشي از عدم مشبك كاري كل اليه

 � Log-Log Plot
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شكل-3 نمودار لگاريتمي و مشتق لگاريتمي

 � Deliverability Plot - IPR
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شكل-4 منحني عملكرد مخزن بر اساس  نتايج چاه آزمايي
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شكل-7 نمودار لگاريتمي فشار و مشتق فشار

شكل-5 نمودار جريان شعاعي

شكل-8 نمودار جريان شعاعي دو خط موازی بيانگر مدل تخلخل دوگانه

شكل-6 نمودار جريان خطي
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 � Linear Flow Plot
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 � Log-Log Plot
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 � Radial Flow Plot
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تراوايي كمتر اما تخلخل اوليه نس��بتاً بيش��تر، يك 
پاس��خ تأخيري به تغييرات فشار درون شكاف هاي 
اطرافش نشان مي دهد. چنين پاسخ هاي نامتقارني 
باعث تخلية فشار شكاف نسبت به ماتريس مي شود 
كه اين امر جريان تداخلي ماتريس به شكاف را القاء 
مي كند. اين مرحل��ه از جريان متقاطع حالت گذار 
بالفاصله پس از پاس��خ فشار شكاف و قبل از تعادل 
فش��اري ماتريس و ش��كاف - كه پس از آن سازند 
به عنوان يك محي��ط يكنواخت با ميزان گذردهي 
جريان شكاف و ظرفيت انباشت كل عمل مي كند-، 

اتفاق مي افتد .
اثر مفروضات اعمال ش��ده ب��ر طبيعت تداخل 
ماتريس و شكاف در طول مرحلة گذار انتقال سيال 
از ماتريس به ش��كاف نقد گرديده است. شار سيال 
ترخيص شده از ماتريس به سايز ماتريس،  تخلخل، 
تراوايي و اختالف فش��ار مابين ماتريس و ش��كاف 
بستگي دارد. در سطح تماس ماتريس شكاف، سهم 
ش��ارماتريس در جريان شكاف مي تواند متناسب با 
اختالف فش��ار بين ماتريس و ش��كاف و يا ميانگين 
اخت��الف فش��ار در س��طح بلوك ماتري��س در نظر 

گرفته شود. 
   فرض نخس��ت اين مزيت را دارد كه تجزيه و 
تحليل رياضي مس��ئله، جريان را ساده نموده است. 
در عي��ن حال اين ايراد را دارد ك��ه در زمان گذار، 
مكانيزم دقيق تعادل فشاري بين ماتريس و شكاف 

و يا پاسخ فشار سازند را ارائه نمي دهد. 
براس��اس اين فرضيات، ش��ارماتريس مستقل 
از فاصله فضايي اس��ت، لذا اين مس��ئله تنها زماني 
مي تواند درس��ت باشد كه فشار به صورت خطي در 
محيط توزيع شده باشد كه حالت زمان شبه پايدار 

مي باشد.
معادل��ة نفوذ نهاي��ي پس از اعم��ال معادالت 
پيوستگي و معادله حالت به صورت زير در مي آيد:

2
1 (1 )2 w w+ = − +

∂ ∂ ∂∂
∂ ∂ ∂∂

Df Df Dm Df

D D D DD

p p p p
r t trr

ب( مدل تراوايي دوگانه با شبكة شكاف و ماتريس 
پيوسته و يكنواخت:

مدل ديگري كه جهت توصيف مخازن شكافدار 
به كار گرفته مي ش��ود مدل »تراوايي دوگانه« است. 
در اين مدل فرض بر اين اس��ت كه س��يال ازميان 
ش��كاف ها و ماتريس به طرف چ��اه جريان مي يابد. 
لذا تفس��ير داده هاي چاه آزمايي بس��يار ساده تر از 
م��دل قبلي مي باش��د و معادله نفوذ سيس��تم هاي 
بدون شكاف به سادگي قابل تعميم و استفاده براي 
تفس��ير اين مدل است. در اين مدل تخلخل محيط 
يكنواخت مي باش��د اما تراوايي ماتريس و شكاف ها 
متفاوت اس��ت. لذا در منحني مشتق فشار دو رژيم 
جرياني متفاوت اما ش��عاعي پ��س از رژيم جرياني 

ناشي از اثر انبارش ديده مي شود.
  مخزن گچس��اران داراي ش��كاف هاي طبيعي 
نا همگن است، لذا هر دو مدل ممكن  است در پاسخ 
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شكل-9 نمودار لگاريتمی دو خط همسان بيانگر مدل تخلخل دوگانه
 � Log-Log Plot
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فشاري داده هاي چاه آزمايي ديده شود كه اين تغيير ماهيت مدلي 
به مقدار شكستگي ها و شدت آنها بستگي دارد، به عبارت ديگر در 
جايي كه شدت شكس��تگي ها زياد باشد رفتار فشاري مخزن مانند 
مدل تراوايي دوگانه عمل مي كند. اما اگر شكستگي ها و شدت آنها 
كم باش��د مخزن همانند مدل تخلخل دوگانه عمل مي نمايد. اين 

امر با بررسي چاه آزمايي هاي متفاوت نشان داده شده است.
  گرچه داده ه��اي چاه آزمايي توس��ط نرم افزارهايي مانند 
Pansystem , safir, Well Test 200, Fekete تفس��ير ش��ده اما به 
 دليل اينكه تفاوتي در نتايج مش��اهده نگرديده، در اين مقاله تنها 
اج��را ي نرم  افزارPanSystem  مورد بررس��ي قرار گرفته، كه نتايج 

اين تفسير براي چاه هاي مورد مطالعه ارائه شده است. 

چاه شماره 264
اثر عدم تكميل تمام الي��ه )Partial Penetration( به صورت 
 Transient كوتاه و س��پس جريان )Radial( يك جريان ش��عاعي
قبل از جريان شعاعي اليه در مشتق فشار و خود فشار در 
Semi-log ديده مي ش��ود. اما از آنجا كه SSS-Derivative جريان 
ش��عاعي اوليه مربوط به اليه مش��بك ش��ده داراي اعتبار نيست، 
ل��ذا تنها تحليل ب��ر پايه خط��وط جريان��ي )line- fitting( داراي 
 Partial اعتبار خواهد بود. با توجه به مطالب فوق تفس��ير با مدل
Penetration و گرفتن h معادل با كل ستون نفتي و hp معادل با 

ميزان فواصل مشبك شده انجام گرفته است.
پارامت��ر مربوط به ميزان Smoothing در مش��تق فش��ار 0/2 

فرض شده كه به نحوي بيانگر مدل مي باشد. 

پارامتر hp=75 ft معادل فواصل مش��بك ش��ده در نظر گرفته 
شده اس��ت. با اعمال مدل فوق و اين پارامترها نتايج تفسير نشان 
دهندة وجود اثر پوس��ته بس��يار بااليي مي باشد كه بخشي مربوط 
ب��ه نحوة تكميل S-Spr=30 و بخش��ي مربوط به آسيب رس��ي به 
دهانة اطراف چاه Spr=27 بوده كه توسط اسيد كاري قابل برطرف 
شدن است. در هر حال پيشنهاد مي گردد در صورت امكان سطوح 
مشبك ها توس��عه داده شود تا اين ميزان اثر پوستة ناشي از نحوة 

تكميل رفع گردد.
شكل-1 نش��ان دهندة دو رژيم جرياني شعاعي و بيانگر حاكم بودن مدل 
تخلخل دوگانه در مخزن است. شكل هاي 2، 3 و 4 نيز  به  ترتيب نشان دهندة 

رژيم كروي، نمودار لگاريتمي و  منحني عملكرد مخزن مي باشد.
البته مش��بك كاري مجدد همين الية مش��بك شده و افزايش 
عمق نفوذ گلوله ها مي تواند در كاهش اين اثر پوس��ته بسيار مفيد 
باش��د. در اين چاه مدل توصيف گر مخزن تراوايي دوگانه است كه 

نشان دهندة شدت باالي شكاف هاست.

چاه شماره 151
اين چاه از نظر اعتبار س��نجي SSS-Der داراي اشكال است اما 
با توجه به ش��كافدار بودن مخزن گچس��اران، انتظار مي رود مدل 
Dual-Permeability بيانگر مدل باش��د. لذا با تعريف اين مدل در 
نمودار  Log-Log و گرفتن تأييديه بخش هاي جريان شعاعي، چه 
در بخش ش��كاف ها و چه در بخش مخزني اي��ن اطمينان حاصل 
مي گردد كه مدل اتخاذ ش��ده صحيح  باشد. از طرفي به  دليل باال 
رفتن ميزان مشتق فشار و همچنين افزايش افت فشار در منحني 
Log-Log مي توان گفت كه يك مرز بر روي داده هاي ثبت شده اثر 
گذاش��ته است. لذا احتمال گس��ل داده مي شود. اين كار با تعريف 
يك گس��ل انجام مي شود اما نتايج تحليل نشان دهندة اثر بيش از 
يك گسل مي باشد، به عبارت ديگر تنها يك گسل نمي تواند بيانگر 

افت فشار در مرز باشد، لذا دو گسل متقاطع تعريف شد. 
نتايج Line – fit و همچنين شبيه سازي توسط Pansys مؤيد 

اين مطلب است. 
ش��كل هاي  5 ، 6 و 7 به ترتي��ب نش��ان دهن��دة رژيم خطي، 

نمودار لگاريتمي و  منحني عملكرد مخزن مي باشد. 
 تع��داد زي��ادي از داده ه��اي چ��اه آزمايي كه م��دل تخلخل 
دوگان��ه در آنها معرف و توصيف گر مخزن مي باش��د آناليز و نتايج 
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شكل 10 نقشه سطوح هم تراز زيرزميني مخزن گچساران
 بر روي سازند آسماري

λ در جاهايي كه مقدور بوده  ω, آن بررسي ش��ده اس��ت. مقادير 
براي مدلسازي شكاف ها تعيين گرديده است. ضريب پوسته اغلب 
منفي به دس��ت آمده و بعضي اوقات به همراه تراوايي كم به عنوان 
داليل وجود تراكم پائين ش��كاف در نظر گرفته ش��ده است و لذا 
روش هاي متفاوتي را براي محاس��به و ارزيابي پارامترهاي شكاف 
شرح داده ايم. تراوايي ش��كاف تخمين زده شده مابين مقادير 27 
تا 2254 ميلي دارس��ي متغير بوده اس��ت.  تخلخل هاي شكاف را 
با اس��تفاده از چاه آزمايي محاسبه نموده ايم. حداقل مقدار تخلخل 
محاسبه شده نزديك صفر و حداكثر آن حدود 6 درصد بوده است. 
بنابراين متوسط مقدار تخلخل كمتر از 6 درصد مي باشد. به عنوان 

نمونه آناليز چاه 107 به تفصيل ارائه شده است. )شكل هاي 8 و9( 
همانگونه كه داده هاي س��اير چاه هاي بررسي شده و نيز نتايج 
چاه آزمايي چاه هاي 264 و 151 نشان مي دهد مقدار نفوذ پذيري 
س��نگ مخزن بس��يار باال بوده و همچنين تمام��ي داده هاي چاه 
آزمايي انع��كاس مدل دو گانه )ش��كاف و ماتري��س( را در خود دارند 
كه به خوبي توصيف كنندة اين امر اس��ت كه مخزن داراي ش��دت 
ش��كاف بااليي مي باشد اما اين ميزان ش��كاف ها در چاه هاي روي 
ستيغ عمدتاً بيش��تر بوده و مدل »مخزني تراوايي دوگانه« معرف 
مخزن اس��ت و هرچه از يال ها دور ش��ويم مدل مخزن به س��مت 
تخلخل دوگانه ميل دارد. در جاهايي كه داده ها اثر تخلخل دو گانه 
از خود نش��ان داده اند، احتمال گسل نيز بررسي شده است. اما نه 
داده هاي زمين شناس��ي معرف گس��ل بوده و نه شيب خط جريان 
ش��عاعي مخزن دقيقاً دو برابر شيب خط جريان شعاعي مربوط به 

شكاف ها بوده است. 
از آنجا كه مخزن زير اش��باع بوده و داراي كالهك گازي است 
لذا انتظار مي رود مخروطي شدن گاز، از قسمت هاي بااليي ستون، 
نفت��ي توليد نكرده و در نتيجه اثر عدم تكميل كامل تمام س��تون 
هيدروكربوري در داده هاي چاه آزمايي ديده شود كه به عنوان يك 

جريان كروي و يك اثر پوسته اضافة خود را نشان مي دهد. 
هدف: تعيين مدل توصيفي مخزن گچس��اران با اس��تفاده از 

داده هاي حاصل از چاه آزمايي.

نتايج و پيشنهادات: 
  بس��ياري از داده هاي چاه آزمايي در ميدان توسط دستگاه 

ثبت فش��ار امرادا اندازه گيري مي شود كه بخش اول داده هاي 
چاه آزمايي را مخدوش نموده و همچنين دقت الزم فشار خواني 

را ندارد. 
بنابراين پيش��نهاد مي گردد كه اين نمونه دس��تگاه ثبت فشار 

براي فشار خواني استفاده نگردد و با دستگاه هاي حافظه دار 

كوارتزي ثبت گردد. اين امر به دقت فشار و تفسير هرچه بهتر 
داده ها كمك مي كند.

   بس��ياري از داده ها به صورت ناقص ثبت شده اند. به عبارت 
ديگر زمان الزم براي ثبت پاس��خ فش��اري مخزن در آزمايش 
صرف نش��ده است. براي قابل تفس��ير بودن داده ها الزم است 

كه زمان كافي جهت ثبت فشار صرف شود.
    در چاه ه��اي انحرافي و افقي در حد امكان دس��تگاه ثبت 
فشار به حفره باز يا مشبك ها نزديكتر گردد تا اثر تغير سطح 

ستون نفتي بر روي داده  ها حذف گردد.  
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