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مقاالت علمي - پژوهشى

سياوش عاشورى  دانشگاه صنعت نفت اهوازمحمد زادپرور*  دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

تعيين ويژگى هاى فنى يكى از مخازن نفتى جنوب باخترى ايران با اسـتفاده از 
تحليل نتايج چاه آزمايى

چاه آزمايى روشى مرسوم وكليدى در صنايع نفت وگاز به شمار مى آيد.نتايج تحليل داده هاى چاه آزمايى براى اتخاذ تصميمات سرمايه گذارى بسيار مهم 
است. تحليل چاه آزمايى يكى از مهمترين روش هاى موجود براى مهندسان مخزن جهت تعيين برخى از خصوصيات مخزن مانند تراوايى متوسط، محل 
مرزها وگسل است.داده هاى چاه آزمايى اطالعات بسيار ارزشمندى را براى تشخيص خصوصيات مخزن ، پيش بينى عملكرد آن وتشخيص آسيب ديدگى 
سازند در نواحى اطراف چاه، در اختياركارشناسان قرار مى دهد كه متعاقب تحليل داده ها مى توانند به ارائه راهكارهاى سازنده پى برده ودر نهايت، مديريت 

توليد ونحوه برداشت از يك چاه يا مخزن هيدروكربورى را بهتر شناسايى كنند.
 PANSYSTEM در اين مقاله، پارامترهاى مخزنى با استفاده از داده هاى چاه آزمايى دريكى از مخازن نفتى جنوب باخترى ايران بررسى وتوسط نرم افزار
مورد تحليل قرار مى گيرد.اساس تحليل داده ها در نرم افزار، بر اساس تطبيق نمودارهاى الگو و استفاده از رگراسيون غير خطى صورت مى گيرد. براساس نتايج 
به دست آمده از آناليز داده ها، مشخص گرديد كه مدل شعاعِى همگن بر روى داده هاى چاه آزمايى انطباق مناسبى نشان مى دهد. همچنين، ريزشكاف هاى 

مشاهده شده در ساختار زمين شناسِى منطقه، نقشى در توليد نداشته و برخالف پيش بينى  هاى اوليه ى مخزن، فاقد تخلخل دوگانه تشيخص داده شد.
آناليز چاه آزمايى،تراوايى، ضريب پوسته، نمودارهاى الگوى مشتق فشارى، رگراسيون غيرخطى

مقدمه
در عمليــات چاه آزمايــى، تجزيــه و تحليــل رفتار مخــزن و چاه بر 
اســاس عكس العمــل مخــزن در برابــر تغييــرات توليد يــا تزريق، 
طــى زمان انجــام عمليات اســت. ايــن عكس العمِل مخزن توســط 
مشــخصه هايى نظيــر تراوايى،ضريب پوســته، ظرفيت حفــره چاه، 
مشــخصات شــكاف، نوع مرزهــاى مخــزن و فاصلــه آن، ضريب 
تخلخــل دوگانه1 و... كنترل مى شــود.  از ايــن رو، چاه آزمايى يكى 
از مهم ترين ابزارهاى مهندســان براى شــناخت دقيــق مخزن و ارائه 
مناسب ترين ســناريوى توليد و رسيدن به حداكثر بهره دهى ازمخزن 
محســوب مى شــود.براى تفســير داده هاى چاه آزمايى از روش هاى 
متعددى استفاده مى شــود كه در دو گروه اصلِى روش هاى متعارف 
و روش هــاى مبتنى بر تطبيق با دســته منحنى ها طبقه بندى مى شــود.
هــر يك از ايــن دو گروه را مى توان با توجه بــه نوع چاه و مخزن و 
شــرايط مرزهاى مخزن به كار گرفت. رو ش هاى متعارف بر اســاس 
تشــخيص دوره هاى مختلف جريان از روى نمودار لگاريتمِى فشــار 

برحسب زمان پايه گذارى شده است.
درروش تطبيــق با دســته منحنى هاى الگو كه درســال 1970توســط 
آگاروال وهمكارانش2 ارائه شد، اســتفاده ازمنحنى هاى الگويى كه 

نمايش گرافيكى جواب هاى تئورى معادالت جريان هستند،توســعه 
يافت. تعميم يافتن اين منحنى ها به طور مســتقيم به دليل پيشرفت علم 
رايانه است زيرا زمان انجام محاسبات اين روش بسيار كم شده است. 
روش هاى جديد مبتنى بر منحنى هاى الگوى پارامتر مشــتق فشار كه 
درســال 1983توســط بوردت ارائه گرديد، چاه آزمايى را به ابزارى 
صحيــح و كارآمد براى شــناخت ويژگى هاى مخــزن تبديل كرد. 
استفاده از نمودارهاى مشــتق، ارائه گستره ى وسيعى از اثرات مرزها 
وتحليــل چاه هاى افقى و مخازن شــكاف دار را به دنبال داشــت. در 
واقع، كاربرد نمودارهاى مادر(مشتق)، افق جديدى را در چاه آزمايى 
روشن و آن را به يكى از مهم ترين علوم مهندسى مخزن تبديل كرد. 
با توجه به كارآمدى چاه آزمايى در شناسايى دقيق مشخصه هاى فنى 
مخازن كه نياز اصلى در ساخت مدل درست از مخزن است،در حال 
حاضراين ابزار به طور گســترده اى در حوزه هاى نفت و گاز اســتفاده 
مى شــود و به يكى از اصلى ترين فناورى هاى مورد اســتفاده در طول 
اكتشــاف و توســعه ميادين نفت وگاز تبديل شده اســت. لذا در اين 
پژوهش، چگونگى به دســت آوردن مشــخصه هاى فنــى مخازن، از 
طريق آناليز رايانه اِى داده هاى چاه آزمايى مورد بررســى قرار گرفته 

است.
(m.zadparvar@hotmail.com) نويسندة عهده  دار مكاتبات*
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1- شرح مخزن و ساختار آن
مخزن مورد مطالعه در غرب ســاحل رودخانه كارون واقع شده است. 
مخزن ســطحى صــاف در حدود 3 تا 5 متر باالى ســطح دريا دارد و 
ســازند توليدى فعلى آن، فهليان با طولى معادل 24 كيلومتر و عرض 
10 كيلومتر، در عمق 4000 مترى، با حرارت 140 درجه سانتى گراد، 
حاوى سياِل نفتى سبك با API 40-38 مى باشد. در اين مخزن تاكنون 
31 چاه حفارى شده كه شامل 24 حلقه توليدى، 4 حلقه تزريقى گاز، 

1 حلقه دفعى آب هاى زائد و 2 حلقه چاه مسدود است.
ساختمان سازند توليدى، تاقديسى متقارن با سن كرتاسه از جنس گچ 
و عمدتاً حاوى رگه هاى شــيلى است كه نظير بيشتر سازندهاى نفتى 
جنوب غرب ايران، داراى امتداد شمال غربى-جنوب شرقى مى باشد و 
از سه اليه تشكيل شده كه اليه هاى 2 و 3 آن توليدى است.(شكل-1)

1-1- چگونگى به دست آوردن داده هاى البراتورى
تنها راه مستقيم دسترســى به مخزن، مغزه گيرى است و با به كار بردن 
نمونه هاى مغزه امكان انجام برخى اندازه گيرى هاى مستقيم از خواص 
مخزنى فراهم مى شود. اما گرفتن مغزه از مخزن همواره با چالش  هاى 
زيادى روبرو اســت زيرابه طور معمول، يــك پالگ، نمايانگر جزيى 
معادل 9-10برابر حجم كل مخزن اســت. لــذا، اطالعاتى كه از آناليز 
البراتورى مغزه حاصل مى شود، قسمت كوچكى از مخزن را پشتيبانى 
مى كند. از ســويى ديگر، تعداد روش هاى به كار گرفته شــده جهت 
به دســت آوردن داده هاى آزمايشگاهى، گســتره وسيعى از مطالعات 
مقايســه اى برونزدهاى زمين شناســى تــا پرتونگارى محــورى روى 
پالگ هاى مغزه در آزمايشــگاه را شــامل مى شود كه يكپارچه سازى 
اين اطالعات كار بسيار مشــكلى است. در هر صورت، از اين مخزن 
4 جعبــه مغزه در اعمــاق 4233-4248 مترى گرفته شــده كه از اين 
تعــداد، 12 نمونه ى افقى، 5 نمونه ى عمودى و 24 بخش نازك3 براى 
مطالعات پتروفيزيكى مهيا گرديد. همچنين نگار گاما از روى نمونه  ها 

تهيه شد.
جهت تشــخيص اشباع ســياالت از روش ديين استارك4، تعيين فشار 
مويينگــى از روش تزريق جيوه و محاســبه فشــار مويينگى بين نفت 
و هوا از آزمايش ســانتريفيوژ اســتفاده شد كه نســبت به روش ديگر 
بســيار ســريع تر بوده و نيز فشــارهاى مؤثر باالتر در آن قابل دستيابى 
اســت. همچنين، جهت كاربرد داده ها در محاســبات مهندسى عمل 
بازگرداندن به شــرايط مخــزن از رابطه-1 و نرمال ســازى داده ها از 

رابطه-2 استفاده شد:

بايد توجه داشــت كه هدف تابع J يكســان كردن منحنى هاى فشــار 
مويينگى اســت و براى يك ليتولوژِى مشخص كارايى دارد. پس از 
انجام مراحل فوق نياز به ميانگين گيرى از داده هاست. جهت تشخيص 
ترشــوندگى، بــر روى چند نمونــه، آزمايش صــورت گرفت و در 
نهايت، جهت تشــخيص نفوذپذيرى نسبى، نمونه ها با سيال آب و گاز 
سيالب زنى شــد كه در نمونه هاى مختلف نتايج متفاوتى را نشان داد. 
برخــى از منابع اطالعاتى نيز حاصل از اندازه گيرى هاى نمودار چاه با 

ابزار رزونانس مغناطيس هسته اى جمع آورى گرديد.

1-2- نتايج حاصل از آناليز هسته  و چاه پيمايى در مخزن 
براساس نتايج آزمايش ها مشخص گرديد، بيشترين اشباع نفت مربوط 
به اعماق 4248-4247 مترى و كمترين اشباع، مربوط به اعماق 4245-

4244 مترى است. همچنين، بررسى نمودار گاما نشان دهنده وجود اليه 
شيلى در اعماق 4248-4247 مترى است. نتايج نشان داد كه شاخص 

 1   ساختمان تاقديسى و اليه هاى تشكيل دهنده سازند فهليان

فهليان اليه سومفهليان اليه دومفهليان اليه اولپارامتر

4356-42534585-41204356-4253عمق(متر)

273/2289/4294/3دما(سانتى گراد)
فشار  اوليه 
926091709181استاتيك(پام)

490842834843فشار حباب(پام)

e-612/4 e-615 e-6 15/5تراكم پذيرى سيال

2/365ضريب حجمى نفت
2/591

2/254
2/505

2/356
2/586

0/595چگالى نفت
0/544

0/603
0/542

0/595
0/544

ويسكوزيته 
(سانتى پوز)

0/34
0/26

0/30
0/21

0/28
0/20

API 33/4835/4433/71درجه

  1   نتايج مطالعات آزمايشگاهى بر روى نمونه سيال مخزن
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ترشــوندگى اموت _ هاروى5 نمونه ها بين 0/326- و 0/194- است و 
لذا مى توان اظهار داشــت كه نمونه ها داراى ترشوندگى ميانه(خنثى) 
اســت كه با بيشتر ســنگ مخازن كربناته ايران، همگونى ترشوندگى 
دارد.براساس بررسى ها، بيشترين مقدار آب غير قابل استحصال مربوط 
به عمق 4244/89 مترى و كمترين مقدار، در عمق 4247/83  تا مقدار 
5/49 درصد مى باشــد. بيشــترين ميزان توزيع اندازه ى فضاهاى خالِى 
نمونه ها در حدود 0/1 ميكرون محاســبه گرديــد. همچنين، بدون در 
نظر گرفتن تخلخل و نفوذپذيرى،ميزان اشباع نفت غير قابل استحصال 

به وسيله سانتريفيوژ براى تمام نمونه ها 25 درصد به دست آمد.
بررســى هاى معمــول شــامل تخلخــل، نفوذپذيــرى و نفوذپذيــرى 
كلينكلبــرگ6 بــر روى نمونه ها تحت 4 فشــار همه جانبه انجام شــد. 
تخلخــل در محدوده  23- 9 درصد، تراوايى مطلــق در بازه 4/33 تا 
91/17 ميلى دارسى و شاخص تراوايى كلينكنبرگ در گستره 3/15 تا 

85/1 ميلى دارسى گزارش گرديد.

1-3- نتايج آناليز سيال مخزن
نمونه هاى مورد مطالعه براى بررســى خواص سيال مخزن از سه حلقه 
چــاه (شــامل چاه-5 براى اليــه اول و دوم، چاه-4 بــراى اليه دوم و 
ســوم و چاه-6 براى اليه سوم) به صورت تك فازِى ته چاهى برداشت 
وجهت مطالعات آزمايشــگاهى به طور مســتقيم از شــرايط مخزن به 
شرايط استاندارد تغيير فشــار و دما داده شد.7 همچنين، به منظورتعيين 
نقطــه حباِب فشــار نمونه هاى مورد مطالعه در دمــاى ثابت مخزن، از 
فشارى باالتر از فشــار اوليه مخزن در چندين مرحله كاهش داده شد 
و حجم ســيال در هريك از مراحــل اندازه گيرى گرديد كه نتايج در 

جدول-1 گزارش شده است.

2- چاه آزمايى و اهداف آن 
چاه ها جهت تشخيص ســياالت توليدى، تخريب چاه و تعيين برخى 
پارامترهاى اوليه مخزنى چون فشار و تراوايى و نيز تشخيص مرزهاى 
مخزن مورد آزمايش قرار مى گيرند. در سال هاى اخير ورود ابزارهاى 
اندازه گيرى با دقت باال به همراه وجود نرم افزارهاى تطابقى بر اساس 
نوع منحنى، سبب شــده كه چاه آزمايى ابزارى قدرتمند در ارزيابى، 
توصيف و مديريت مخزن باشــد.تحول ابزارهاى اندازه گيرِى فشار، 
مهم تريــن عامل در اين خصوص اســت. آزمايش هــاى خاص نظير 
آزمايش فشار پالس و با فاصله كه بر بازشناسى اختالل هاى كوچك 
تكيــه دارند، در حال حاضر، تكنيك هاى مناســب در اغلب ميدان ها 
به شــمار مى رود.همچنيــن، نصب ابزارهاى اندازه گيــر درون چاهى، 
ترسيمى از پروفايل فشار مخزن را حين بهره بردارى ارائه مى دهد كه 
مى تواند جهت بهبود شناخت مخزن بســيار سودمند باشد.بايد توجه 

داشت در صورتى كه اطالعات فشار با كيفيت باال در دسترس باشد، 
تكنيك هاى تفسير امروزى اين اجازه را مى دهد كه مهندسان مخزن 
ناهمگنى هاى بزرگ مقياس8 مخزنى را شناســايى كرده و در نهايت، 
بــه مدل دقيق ترى از مخزن دســت يابند. بر اين اســاس، مهندســان 
مخازن، آزمايش هايى شــامل آزمايش متعارف (افت فشار- ساخت 

دبى
(Stb⁄Day)

فشار
(Psia)

زمان
(hr)دبى# چاه

(Stb⁄Day)
فشار

(Psia)
زمان
(hr)چاه #

085850

W
18

-L
3

086960

W
12

-L
2 223182458283574268

45328095163605710316/2

6482775823/9971148506529/700224/22468

085964808658/799849/70

086270

W
26

-L
2

086290

W
13

-L
3 2738690811/9223183198/1

33586607/899923/94532817816/2

4581597235/999956482800024/19146

0864671/70862448/2

086560

W
17

-L
3

085660

W
09

-L
2 284083108/2305182538/3

3961815616/141918114/516/3

53527961/799824/192935823793524/3185

08676/211947/081930857047/8

085300

W
27

-L
3

084970

W
31

-L
3 22646963/79982029846322/299812

38295874/6001423775571124

52475074/79985452964965/700236.0062

08523/09961080851072

091130/00116

W
25

-L
1

085900

W
07

-L
3 360525811/86785306482458

0912723/7834423580969.15

5747790024/01583

859048

  2   نرخ توليد و تغييرات دبى و فشاردر چاه هاى مورد آزمايش
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فشــار)، چاه آزمايى مدت دار9 و آزمايش هاى چند چاهى (بين چاهى 
و پالــس) را طراحى مى كننــد. در واقع در آزمايش هــاى متعارف، 
بررســى تغييرات در نســبت ســطح توليد از يك چــاه و انطباق اين 
تغييرات با فشــار ته چاه مورد نظر اســت. اين آشــفتگى هاى فشار به 
درون سازند گســترش يافته و با اَشــكال مختلف وابسته به عوارض 
مخزنى قابل شناسايى است. بدين ترتيب، با استفاده از تفسير داده هاى 
حاصل از اين نوع آزمايش كه شــامل دوره هايى از دبى ها مى گردد، 
ويژگى هاى مهم مخزنى نظير تراوايى، آسيب و نوع مرزهاى مخزنى 

معين مى شود.
چاه آزمايى مدت دار اغلب با هدف مشــخصى از شناخت پيوستگى 
مخــزن صورت مى گيــرد. اين آزمايش داراى محــدوده اى از زمان 
از چنــد روز تا چندين ماه بوده و اهــداف معمولى نظير اندازه گيرى 
عوامــل مؤثر در مخزن و ارزيابــى كيفى نفت درجا در ارتباط با چاه 
مورد ســنجش قرار مى گيرد. از اين آزمايش در ميادين تازه كشف 

شــده جهت به دســت آوردن شــناخت بهتر ژئومترى داخلى مخزن 
اســتفاده مى شــود. لذا، نتايج اين نــوع چاه آزمايــى در تعيين تعداد 
و موقعيــت چاه هاى توليــدى و تزريقى كاربــرد دارد. در آزمايش 
چند چاهى، سرعت جريان در يك چاه توليدى و ميزان فشار در يك 
چاه دورتر(چاه مشــاهده اى) اندازه گيرى مى شود. هدف از اين كار، 
بازبينــى ارتباط هيدروليكى بين چاه ها و درك چگونگى پيوســتگى 
مخزن اســت. لذا، ايــن آزمايش،پيش از اجــراى پروژه هاى بازيابى 
ثانويه انجام مى شــود. اين نوع چاه آزمايى ابزارى مؤثر در شــناخت 

كلى شكل مخزن است.

2-1 تشريح عمليات چاه آزمايى و گرد آورى داده ها 
در مخزِن هدف، عمليات چاه آزمايى متعارف به صورت ســه دوره ى 
كاهش فشــار و ســپس يك دوره ى ساخت فشــار از سوى مهندسان 
طراحى و در 10 حلقه چاه به اجرا گذاشته شد. طى سه دوره ى آزمايِش 
افت فشار، دبى ها به صورت پلكانى افزايش داده شد و سپس، با رساندن 
دبى به صفر و بستن چاه ها، يك دوره آزمايش ساخت فشار به اجرا در 

آمد. نرخ توليد و مدت زمان آن در جدول-2 آمده است.
 (WCQR) ابزار ثبت داده ها از نوع درون چاهى مبدل كريستال مرتعش
با ِحس گر كريستال كوارتز است كه در دوحالت اوسيالتور و جبران 
پويا، عملكرد اندازه  گيرى فــوق العاده اى دارد. اين نوع ابزار با طول 
تركيبى 181 ســانتى متر و قطر 31 ميلى متر قادر است در فشار 16000 
پــام و در حرارت 350 درجه فارنهايــت به خوبى عمِل ثبِت 100000 
داده را بــا دقت فشــارى و دمايى 0/1 پــام و 0/9 درجه فارنهايت، با 

 تراكم پذيرى نفت
(Psi-1)

 ضريب حجمى
(bbl⁄Stb) سازند

گرانروى
(cp)

 ضريب انباشت چاه
(bbl⁄Psi)

شعاع چاه
(Ft)

 تراكم پذيرى سازند
(Psi-1)

ضخامت سازندتخلخل سازند
(Ft)

شماره چاه

01/8300/3200/0061040/2501/580 e-50/159138/5W12

01/6900/3000/0090000/2101/780 e-50/153410W18

01/6900/3200/0090000/2501/620 e-50/099388W13

1/34 e-51/8270/3200/095000/1781/567 e-50/163137W26

01/6900/3120/078000/2501/620 e-50/1073400/3W09

1/362 e-51/6900/3120/0071000/2501/626 e-50/138348W17

01/6900/3120/030800/2501/680 e-50/120128W31

01/6900/3120/014200/3002/157 e-50/107316/6W27

01/6900/320/00040/251/600 e-50/10054.10W25

01/6900/320/00040/251/620 e-5.0/132411W07

  3   پارامترهاى ورودى به نرم افزار جهت آناليز داده هاى چاه آزمايى

 2   كاربــرد نمودارPPD جهت تشــخيص داده هاى واقعى مخزنى از داده هاى 
متأثر از دهانه چاه



86

مقاالت علمي - پژوهشى

نــرخ پويش 0/1 ثانيه تا 20 دقيقه انجام دهــد. علت انتخاب اين نوع 
ِحس گر، پايدارى باالى آن در شــرايط ســخت با غلظت هاى باالى 

هيدروژن سولفيدو دى اكسيد كربن و محيط هاى اسيدى است. 
در كليه چاه هاى مورد آزمايش، با راندن ابزار به درون چاه از ســطح 
تا عمق اليه توليدى، عمليات ثبت داده هاى فشــارى با نرخ پويش 5 
ثانيــه اى صورت گرفت. به همين دليل، تعداد زيادى داده فشــارى و 
دمايى توســط ِحس گر در سراســر عمق چاه توليد و گزارش گرديد 
كه تعداد زيادى از اين داده ها به دليل قرار گرفتن ابزار در عمقى غير 
از عمق اليه توليدى، قابل اســتفاده نبوده و نياز شد در مراحل كار با 

نرم افزار تفسير چاه آزمايى، عمل پايش داده ها صورت گيرد.

3- تحليل داده هاى چاه آزمايى
3-1- روش هاى تحليل داده هاى چاه آزمايى

طى ساليان گذشته، آناليز داده هاى چاه آزمايى به روش هاى مختلفى 
صورت مى گرفت. ليكن، استفاده از اين روش ها همواره محدويت ها 
و معايبى را در پى داشته اســت. اما از سال 1970، روش نمودارهاى 
الگو10 در صنعت نفت معرفى شد؛ اين روش، تطبيق داده هاى واقعى 
مخزن بــر روى نمودارهــاى نمونه ى بدون بُعد و ســپس، محاســبه 
تراوايى، ضريب پوسته، ثابت ذخيره حجمى دهانه چاه و اندازه مخزن 
با استفاده از نقطه ى انطباق انتخاب شده را شامل مى گردد. مختصات 
ايــن نقطه به صورت دلخــواه از روى تطبيق نمودارهاى الگو بر روى 
داده هاى واقعى مخزن خوانده مى شــود. با استفاده از اين مختصات، 
مشــخصات دهانه چاه و مخزن محاســبه مى گردد. براى مثال، جهت 
به دســت آوردن تراوايى، مقادير  و  از محــل تطبيق نمودار 
الگو و داده هاى مخزنى معين مى گردد و با اســتفاده از تعريف فشار 

بدون بعد، ميزان تراوايى از رابطه زير محاسبه مى شود:

در بســيارى از مدل هــاى مخزنى، نمونه هاى الگو مشــابهند و مقادير 
مختلفــى بــا انتخاب نمودارهــاى نمونــه مختلف به دســت مى آيد. 
همچنين، اين نمودارها قابل استفاده براى آزمايش افت فشار مى باشد 
و براى آزمايش هاى ســاخت فشار نياز به تغييرات و محدوديت هايى 
دارد. ايــن دو عامــل از بزرگترين معايب كاربــرد نمودارهاى الگو 

جهت آناليز داده هاى چاه آزمايى است.
در دهه 1980، بوردت11 با اضافه كردن نمودارهاى مشــتقِى فشــار، 
گام نوينى را در جهت از بين بردن معايب پيشين برداشت. اين روِش 
تحليِل پيشــرفته، به كمك نمودارهاى نمونه شــامل تطابق فشــارى و 
مشتق نيمه لگاريتمى آن ها انجام مى گيرد. در واقع، با برازش يك خط 
راست بر روى داده هاى مشتق فشارى در مقياس نيمه لگاريتمى، تمام 

پارامترهاى مخزنى قابل محاسبه است. اين روش در حقيقت تركيبى 
از تمام تحليل هاى موجود بر روى يك نمودار است. بايد توجه داشت 
كه تعريف مشتق گيرى به صورت شيب نمودار نيمه لگاريتمى فشار بر 
اساس زمان  اســت. هنگامى كه مشــتق داده هاى چاه آزمايى بر 
روى مقياس لگاريتمى رسم مى شــود، به وضوح مى توان مشخصات 
شــيب هاى مربوط به رژيم هاى مختلف جريانى را مشــاهده كرد. بر 
اين اســاس، ذخيره حجمى دهانه چاه به صورت نقاطى با شيب يك، 
روى نمودار مشتقى نمود مى يابد.اگر اين خط با شيب يك به سمت 
راست جابجا شود، نشان دهنده ذخيره حجمى بزرگترى در دهانه چاه 
است و از مختصات (t ,Der∆)مربوط به هر نقطه دلخواه واقع بر خط 

راست، محاسبه مى شود.

جريان شــعاعى در اين تحليل شــامل مجموعه نقاطى مى شود كه بر 
روى خطى راســت با شــيب صفر قرار گيرنــد. موقعيت عمومى اين 
نقاط نشــان دهنده تراوايى مخزن است و هر قدر اين موقعيت بزرگتر 
باشد، تراوايى كمتر خواهد بود. ميزان اين تراوايى از رابطه زير معين 

مى گردد:

در اين روش، مقدار ضريب پوسته تنها از مشتق به دست نمى آيد. اما 
از جدايى عمودى مابين نقاط رســم شده و مشتِق گرفته شده، ميزان 
آن معين مى گردد. در حقيقت، ترســيم داده ها به تنهايى كافى نيست 
و مشتق گيرى الزم است. در چنين موردى، ضريب پوسته از تراوايى 

و همچنين با اطالع از مقدار فشار اوليه محاسبه مى شود.
روش استفاده از مشتق فشار سبب گرديد كه انطباق، بهتر و تشخيص 
رژيم هــاى جريانى ســريع تر گــردد و در نتيجه، تفســير بــا كيفيت 
باالتريانجام شد. بعدها به پيشنهاد زائورال و متالر12 مشتق گيرى اوليه 
فشــار13 به اين روش افزوده شد تا راهى براى تشخيص تأثيرات دهانه 
چاه باشد. بر اين اساس، بازرسى نمودارهاى مشتق گيرى اوليه ى فشار 
ســبب مى شــود كه داده هاى مربوط به تأثيرات دهانه چاه با داده هاى 
واقعى مخزن اشــتباه گرفته نشــود و تحليل به صورت صحيح انجام 

پذيرد.
در حــال حاضر، اين رويكــرد در همه نرم افزارهاى رايانه اى تفســير 
 PanSystem نتايج چاه آزمايى مورد استفاده قرار مى گيرد كه نرم افزار
يكى از آن هاســت در واقع، اين نرم افزارها ابزارهايى با انعطاف الزم 
هســتند كه باعث مى شــوند كاربر، كنترل زيادى بر روى تعدادى از 
پارامترهاى تعيين كننده داشــته باشــد و به اين ترتيب، سبب كاهش 
ريسك در راستاى همسان كردن مناسب با يك مدل مخزنى مى شود 
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كه با واقعيت مخزن همسان نيست.

 3-2- تحليل داده ها با رويكرد رايانه اى
براى تفســير داده هاى چاه آزمايى بــا اســتفاده از نرم افزارهايى نظير 
PanSystem، عالوه بر داده هاى چاه آزمايى، نياز به ورود پارامترهايى 

مانندخصوصيات پتروفيزيكى ســنگ مخزن( ,h ,Ct)، خصوصيات 
ســيال مخزن (μo ,Co ,Bo)، شــعاع دهانه چاه (rw )، زمان توليد و دبى 
توليدى (Qo ,tp) اســت. ايــن مقادير براى مخزن مــورد مطالعه در 

جدول-3 آمده است.
در مورد اين مطالعه،ســيال چاه ها نفت به صورت تك فازى و جهت 
چاه، عمودى در نظر گرفته شــده اســت. با وارد كردن اين اطالعات 
به صورت جداگانه براى هر چاه، مرحله پيش پردازش داده ها صورت 
مى گيرد. در اين مرحله، با توجه به اينكه تعداد ركوردهاى ثبت فشار 
بســيار زياد است و قســمتى از آن ها مربوط به تأثيرات فشارى مخزن 
نيســت، بايد داده هاى اينچنينى را شناسايى و در صورت امكان آن ها 
را حــذف كرد. از آنجايى كه داده ها در يك فضاى زمانى يكنواخت 
اندازه گيرى شده اســت، روش مناســب براى كاهش تعداد داده ها، 

نمونه گيرى لگاريتمى است.
بر اين اساس، داده هاى بيشترى در زمان هاى اوليه و داده هاى كمترى 
در زمان هــاى دورتر حفظ مى شــود. دليل اين انتخاب آن اســت كه 
تغييرات ســريع در زمان هاى اوليه اتفاق مى افتــد. بدين ترتيب، وزن 
صحيــح و مناســبى براى رفتــار جريــان نامتناهى كــه داراى حالت 
لگاريتمى اســت، اعمال مى شود. لذا، جهت پيش پردازش داده ها در 
هر سيكل، تعداد 300 داده حفظ شده و ساير داده ها حذف مى گردد. 
بعد از پيش پردازش، مرحله بازشناســى مدل، حساس ترين مرحله ى 
تفســير اســت؛ در اين مرحلــه، پارامترهاى داخلى، متناســب با مدل 
مخزنى، انتخاب مى شــوند. سپس، به صورت انفعالى و با تكنيك هاى 
رگراســيون، همسانِى بهتِر اطالعاِت اندازه گيرى شده، انجام مى شود. 
در تطبيــق مــدل در نرم افــزار، براى بســيارى از مخــازن مختلف و 
الگوهــاى چاهِى متفاوت، مشــخصات قابل تشــخيصى وجود دارد 
كه به آســانى بر روى نمودار مشتق فشــارى قابل تشخيص است. اين 
رويكرد كه بيشــتر، به تطبيق خودكار نمودار الگو14 مشــهور اســت، 
ابزار تحليلى قدرتمندى است كه با تطبيق داده هاى مشاهده اى با مدل 
مخزنى مورد نظر متفاوت اســت. در واقع، با اســتفاده از رگراســيون 
غيرخطى15، مقدار مشــخصه هاى نامعلوم مخزن نظير تراوايى، ضريب 
پوســته، فاصله تا مرز و ... تا جايى كه مدل و داده ها( از حيث حداقل 
مربعات) با كمينه كردن جمع مربعاِت تفاوت فشــارهاى اندازه گيرى 

شده و فشارهاى مدل به هم نزديك شوند؛ تغيير مى كند:

 3   نمودارهاى آناليز داده هاى چاه آزمايى چاه- 18

 4   نمودارهاى آناليز داده هاى چاه آزمايى چاه شماره 12

  4   نتايج مقدار مشخصه هاى فنى مخزن با استفاده از آناليز داده هاى 
چاه آزمايى

RinvPiCsSKHK
مشخصه

شماره چاه

1259/73688661/33590/007812/973111594/3128/21W07

953/291458576/200/007220/20615547/237/92W18

966/21428655/99680/007213/218711941/376434/31W17

1266/64128576/6660/007818/417217973/4744/75W09

897/30918675/82660/00913/97333100/789522/63w26

1378/77548534/2930/030639/32095258/49641/08W31

1110/79232959/4940/014247/89876322/565319/97W27

1665/91958634/00650/00928/10127597/547671/13W13

718/16288697/02540/00617/3562764/473919/96W12

1491/462391654/194 e-43/664664/49691/19W25
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بايد توجه داشــت كه فرآيند رگراســيون غيرخطى نيازمند مشخص 
بــودن مدل مخزنى اســت كه قرار اســت تطبيق بــا آن انجام پذيرد. 
لذا، تحليل رگراســيون غيرخطى بايد همراه با يك روش تشــخيص 
چشــمى16 بــه كار رود تا كاربر بتوانــد مدل مناســب را براى مخزن 

انتخاب كند. 
در واقع، در همان زمانى كه مدل مخزن انتخاب مى شــود،تحليل گر 
با تخمين هاى مناســب براى مشــخصه هاى مخزن، تحليل رگراسيون 
غيرخطى را ســرعت مى بخشد. اين، همان فرآيند كار با نرم افزارهاى 

چاه آزمايى است.
يكى از نكات  قابل توجه در تجزيه وتحليل داده ها، وجود نوســانات 
زياد در نمودار مشــتق فشارناشى از مشــتق گيرى عددى در هر نقطه 
اســت كه جهت رفع اين مشــكل در نرم افزار،از ابزار هموارســازى 

داده ها استفاده مى شود. 

3-3- تفسير نمودارهاى خروجى نرم افزار
نتايــج آناليز داده هــاى چاه  آزمايِى مخزِن مورد مطالعه شــامل تعيين 
ميزان هدايت پذيرى، تراوايى، ضريب پوســته، ضريب ذخيره حفره 
دهانه چاه، فشــار اوليه وشــعاع ريزش در جدول-4 نشــان داده شده 
اســت. در تحليل وضعيت نمودارهــاى چاه آزمايى،همان طور كه در 
شــكل هاى 3 و 4 مشخص اســت، مخزن فاقد تخلخل دوگانه است. 
ليكن شــكاف هاى ريــزى در مخزن وجود دارد كــه در توليد نقش 

زيادى ندارد.

نتيجه گيرى
1- مقايســه نفوذ پذيرى بين اليه هاى 2 و 3 بيانگر وضعيت مناسب ميزان 
تراوايى اليه 3 نســبت به اليه 2 است.ضريب پوســته اليه هاى 2 و3 اين 
سازند، مثبت محاسبه و در محدوده 6/92 تا 47/89 تخمين زده شد. ليكن 
بر اســاس نتايج، ضريب پوسته اليه 3 نســبت به اليه 2 بزرگ تر محاسبه 

شده است. 
2- فشــار مخزن در اليه 2 در محدوده8698 تا 8577 پام و در اليه 3 در 
محدوده8656  تا 8514پام محاسبه گرديد.با توجه به بهتر بودن وضعيت 
فشار اليه 2 نسبت به اليه 3 مى توان نتيجه گرفت كه به دليل پتانسيل بهتر 
اليه 3 ،همان طور كه در تحليل نفوذ پذيرى اشاره شد، توليد بيشترى از اين 
اليه صورت مى گيرد. لذا، فشــار آن نســبت به اليه 2 افت بيشترى كرده 

است.
3- شعاع ريزش چاه ها در اليه 2 در محدوده 1266 تا 718فوت و در اليه 
3 در محدوده1665 تا 953فوت متغير بوده اســت. شايان ذكر است اين 
پارامتر همخوانى قابل قبولــى با پارامترهاى دبى توليدى و تراوايى چاه ها 

داشته است.
4- باتوجــه به منحنى هاى لگاريتمى- لگاريتمى مشــتق فشاربرحســب 
زمان،داده  هاى درون چاهى بيشتر با مدل جريان شعاعِى همگن قابل انطباق 
بود.در تفسير نمودارها كوتاه بودن زمان انجام آزمايش ها محرز گرديد؛ 
به نحوى كه در هيچ يك، اثرات و نوع مرزهاى مخزن مشــخص نيســت. 
پيشنهاد مى گردد در آزمايش هاى آتى، زمان بيشترى صرف شود تا بتوان 

به اين هدف دست يافت.
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