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ــي  ــددي و نیمه تحلیل ــي، ع ــاي تحلیل ــوان از روش ه ــاه مي ت ــد چ ــرد تولی ــي عملک ــور پیش بین به منظ
اســتفاده کــرد. در ایــن مقالــه از مــدل چشــمه-خط کــه از روش هــاي نیمه تحلیلــي مي باشــد، 
ــاي  ــتفاده از روش ه ــه اس ــاز ب ــراي حل نی ــادالت، ب ــي مع ــه پیچیدگ ــه ب ــا توج ــه ب ــده ک ــتفاده ش اس
ــج  ــده و نتای ــعه داده ش ــددي توس ــد ع ــک ک ــش، ی ــن پژوه ــور در ای ــد. بدین منظ ــددي مي باش ع
حاصــل بــا پژوهش هــاي قبلــي مقایســه و اعتبارســنجي شــده اســت. ســپس بــه بررســي اثــر شــرایط 
مــرزي مختلــف بــر پروفایل هــاي فشــار و جریــان در داخــل چــاه، عملکــرد کلــي آن و بررســي اثــر 
افــت فشــار اصطکاکــي در مســیر چــاه، پرداختــه شــده اســت. مقایســه تغییــرات جریــان ورودي بــه 
ــان  چــاه برحســب طــول چــاه و شــرط هدایــت نامحــدود نشــان مي دهــد کــه پــس از 2۰ روز جری
ــا  ــز تغییــرات ناچیــزي در نتایــج مشــاهده مي شــود. ب ــه حالــت شــبه تعادلي رســیده و پــس از آن نی ب
ــت  ــان از حال ــي جری ــد و منحن ــش مي یاب ــاه افزای ــا در چ ــر، اتالف ه ــش قُط ــد و کاه ــش تولی افزای
ــا  متقــارن فاصلــه بیشــتري مي گیــرد. افــت فشــار در داخــل چــاه داراي اهمیــت به ســزایي اســت و ب

ــد چــاه از مقــدار واقعــي انحــراف خواهــد داشــت. ــزان تولی ــر نادرســتي از آن، می مقادی

ــراي مدل ســازي چاه هــا، مهمتریــن چالــش، به دســت آوردن ضریــب  ب
عملکــرد چــاه1 اســت کــه رابطــه اي بیــن اختــالف فشــار بلــوک چــاه و 
ــه  ــب بســتگي ب ــن ضری ــه چــاه مي باشــد. ای ــان ورودي ب مخــزن و جری
شــکل هندســي مخــزن و چــاه و همچنیــن مشــخصات فیزیکــي مخــزن 
ــاي  ــیال و ... دارد. روش ه ــکاک س ــب اصط ــري2، ضری ــل نفوذپذی مث
متفاوتــي بــراي محاســبه ضریــب عملکــرد چــاه وجــود دارد کــه 
در یــک دســته بندي مي تــوان آنهــا را در ســه دســته ي روش هــاي 
ــاي داد. ــي ج ــاي نیمه تحلیل ــي و روش ه ــاي تحلیل ــیک، روش ه کالس

روش کالســیک اولیــن بــار توســط پیکمــن3 ]1[ بــراي چاه هــاي افقــي 
ــد  ــرد تولی ــب عملک ــتفاده از ضری ــا اس ــن روش ب ــد. در ای ــه گردی ارائ
چــاه، رابطــه اي بیــن اختــالف فشــار بیــن بلــوک چــاه و مخــزن و 
ــا اســتفاده از روش هــاي  ــد و ب ــه چــاه به دســت مي آی ــان ورودي ب جری
عــددي مثــل تفاضــل محــدود4، معــادالت چــاه و مخــزن بــه یکدیگــر 

کوپــل مي گردنــد. 
روش دیگــر اســتفاده از "روش هــاي تحلیلــي" اســت کــه بــراي بررســي 
ــد.  ــه کار مي رون ــا شــبه پایدار ب ــدار ی ــت پای عملکــرد چــاه هــم در حال
ــورت  ــاه به ص ــد کل چ ــب تولی ــا ضری ــود ت ــعي مي ش ــن روش س در ای
ــت  ــن اف ــي۵  بی ــه صریح ــرد و رابط ــرار بگی ــبه ق ــورد محاس ــي م تحلیل
مدل هــا،  ایــن گونــه  بــه  بنابرایــن  آیــد.  به دســت  تولیــد  و  فشــار 
مدل هــاي بســته6 نیــز گفتــه مي شــود. اولیــن مــدل از ایــن نــوع را 
ــه کــرد و پــس از او اکانیمیــدس8 ]3[ مدلــي تحلیلــي  جوشــي7 ]2[ ارائ

ــت  ــي حال ــاه افق ــرد چ ــازي عملک ــراي مدل س ــي ب ــود. جویش ــه نم ارائ
ــل نمــود. در  ــدي تبدی ــان دو بُع ــه دو حالــت جری ــان ســه بُعدي را ب جری
ــیم  ــمت هایي۹ تقس ــه قس ــاه را ب ــدا چ ــي ابت ــور کل ــي به ط روش تحلیل
ــان  ــد جری ــي مانن ــتفاده از فرض های ــا اس ــمت ب ــر قس ــد و در ه مي کنن
ثابــت یــا فشــار ثابــت بــه تقریــب ضریــب چــاه مي پردازنــد. در روشــي 
کــه کامــکام1۰ و زو11 ]4[ ارایــه کردنــد، ابتــدا چــاه را بــه قســمت هایي 
تقســیم کردنــد و ســپس بــا اســتفاده از روش هــاي تحلیلــي ذکــر شــده، 
ــا  ــد کــه ب ــر قســمت محاســبه کردن ــراي ه ــب عملکــرد چــاه را ب ضری
اســتفاده از ایــن روش مي تــوان اثــرات ناشــي از افــت فشــار جریــان دو 
فــاز در داخــل لولــه را نیــز تحقیــق نمــود. بــه هرحــال ایــن روش گرچــه 
از روش هــاي تحلیلــي دقیق تــر اســت، امــا داراي ایــن محدودیــت 
اســت کــه تنهــا عملکــرد چــاه را در حالــت پایــا یــا شــبه پایــا بررســي 
مي کنــد و نیــز در هــر مخــزن تنهــا یــک چــاه مي توانــد وجــود داشــته 
باشــد. پــس بــراي بررســي عملکــرد یــک چــاه چندشــاخه اي در داخــل 

ــود. ــتفاده نم ــن روش اس ــوان از ای ــزن نمي ت ــک مخ ی
دانشــگاه  محققــان  از  توســط گروهــي  کــه  نیمه تحلیلــي  در روش 
ــت14 ]7  ــتینر13 ]۵ و6[، واوان ــف اس ــت )ول ــده اس ــه ش ــتنفورد12 ارای اس
ــورت  ــاه به ص ــه چ ــود ک ــتفاده مي ش ــمه1۵ اس ــدل خط-چش و 8[(، از م
یــک چشــمه عمــل مي کنــد و ســپس بــا انتگرال گیــري بــر روي مســیر 
چــاه، معــادالت حاکــم بــر چــاه به دســت مي آیــد. در ایــن روش بــراي 
به دســت آوردن حــل عــددي ابتــدا چــاه بــه چندیــن قســمت تقســیم و 
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ــان تــک  ــه جری ــه حــل معادل ــا اســتفاده از تابع هــاي گریــن16 ب ســپس ب
فــاز پرداختــه مي شــود. ایــن روش قابــل کاربــرد بــه مخــازن نامتناجــس 
ولــي همگــن اســت و در آن مي تــوان اثــرات اصطــکاک و جاذبــه 
و انحناهــاي موجــود در مســیر چــاه را مــدل نمــود. از ایــن رو ایــن 
ــایر  ــه س ــبت ب ــي نس ــیار باالی ــري بس ــت و انعطاف پذی روش داراي دق
مــدل  به راحتــي  را  چــاه  حالت هــاي  پیچیده تریــن  و  روش هاســت 
ــیک  ــه روش کالس ــبت ب ــباتي آن نس ــه محاس ــن هزین ــد. همچنی مي کن
ــه  ــن روش نســبت ب ــر مي باشــد )چــن و زو ]۹[(. ای عــددي بســیار کمت
ــن روش  ــه در ای ــت ک ــم اس ــت مه ــن مزی ــي داراي ای ــاي قبل روش ه
ــه  ــت آورد ک ــا17 به دس ــر پای ــت غی ــاه را در حال ــرد چ ــوان عملک مي ت

ــد.  ــیار الزم مي باش ــاه بس ــرد چ ــردن عملک ــي ک ــراي ارزیاب ب
در ایـــن مقالـــه روش نیمه تحلیلـــي چشـــمه-چاه مـــورد بررســـي قـــرار 
مي گیـــرد. ابتـــدا تئـــوري حاکـــم بیـــان مي شـــود و معادله هـــاي 
ــه بـــه  ــا توجـ ــه بُعـــدي بـ مربـــوط بـــه آن در حالـــت دو بُعـــدي و سـ
کارهـــاي قبلـــي ]1۰[ شـــرح داده مي شـــود. ســـپس بـــه بررســـي اثـــر 
ـــان  ـــر آن بی ـــر ب ـــه و پارامترهـــاي موث افـــت فشـــار در داخـــل چـــاه پرداخت
مي شـــود. در ادامـــه بـــه بررســـي شـــرایط مـــرزي مختلـــف چـــاه کـــه 
ـــردازد  ـــت مي پ ـــاه اس ـــراي چ ـــت ب ـــار ثاب ـــا فش ـــت ی ـــان ثاب ـــرط جری ش
و الگوریتـــم مـــورد اســـتفاده بـــراي هـــر حالـــت بـــا در نظـــر گرفتـــن 
ــي  ــور کلـ ــردد. به طـ ــان مي گـ ــار بیـ ــت فشـ ــردن افـ ــر کـ و صرف نظـ
ــتفاده  ــا اسـ ــاخه اي بـ ــي و چندشـ ــاي افقـ ــازي چاه هـ ــدف، مدل سـ هـ
ــمه  ــدل چاه-چشـ ــه مـ ــي اســـت کـ ــي و تحلیلـ ــاي نیمه تحلیلـ روش هـ
ـــدي  ـــه بع ـــت س ـــه حال ـــروي ب ـــات ک ـــدي در مختص ـــت دو بع ـــراي حال ب

تعمیـــم داده مي شـــود.

1-روش چاه-چشمه18 و مدل ریاضي
داراي  کـه  پخـش  معادلـه  از  چاه-چشـمه  روش  مدلسـازي  بـراي 
سـاختاري مشـابه بـا معادلـه انتقـال حـرارت مي باشـد اسـتفاده مي شـود 
کـه بـا معـادالت )1( تـا )3( نشـان داده شـده اسـت. از ایـن رو مي تـوان 
از روش چشـمه-چاه بـراي حـل آنهـا اسـتفاده نمـود. بـا اسـتفاده از ایـن 
روش مي تـوان معادلـه جریـان را در هـر دو حالـت گـذرا و پایـدار بـا 
توجـه بـه شـرایط مخـزن به دسـت آورد. شـرایط مـرزي مخـزن عبـارت 
اسـت از شـرط فشـار ثابـت، دیـواره نفوذناپذیـر و ترکیبـي از هـر دو که 
قابـل کاربـرد به بخش گسـترده اي از مسـائل اسـت. ابتدا جـواب تحلیلي 
معادلـه چشـمه و چـاه بـراي حالـت دو بعـدي مطالعـه مي شـود کـه قابل 

کاربـرد بـراي پیش بینـي عملکـرد دامنـه گسـترده اي از چاه هـا اسـت.
معادلــه پخــش1۹ در داخــل مــاده متخلخــل بــا فــرض جریــان تک فــاز و 

ــا رابطــه )1( بیــان مي شــود ]1۰[: ــر ب کمــي تراکم پذی

  )1(

کــه در آن ϕ تخلخــل، μ  لزجــت دینامیکــي ســیال،  ct تراکم پذیــري 
کل، k نفوذپذیــري مــاده متخلخــل اســت.

1-1- چشمه نقطه اي لحظه اي20 
تابــع گریــن لحظــه اي بــراي مخــزن تخــت بــا طــول و عــرض بینهایــت21 
در ســال 1۹73 توســط گرینگارتــن22 و رامــي23 پیشــنهاد شــد. ایــن تابــع 
ــه  ــت ب ــي نف ــي در مهندس ــان مختلف ــائل جری ــل مس ــراي ح ــد ب مي توان
کار بــرده شــود. بــا اســتفاده از قانــون نیومــن ]1۰[، تابــع گریــن لحظــه اي 
در دامنــه ســه بعــدي، بــا ضــرب کــردن توابــع گریــن در هــر بعــد، در 
ــواب  ــه ج ــرب س ــر ض ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــت مي آی ــه دس ــر ب یکدیگ

یــک بعــدي، پاســخ مســئله ســه بعــدي اســت. 
افــت فشــار در نقطــه )x,y,z( در نتیجــه تولیــد ثابــت q0 در نقطــه 

از: اســت  عبــارت  مکعبــي  مخــزن  یــک  در    )x0,y0,z0(

                          )2(

کــه در ایــن رابطــه qini  فشــار اولیــه نقطــه، B0 ضریــب حجمــي 
ــئله  ــرزي مس ــرایط م ــه ش ــتگي ب ــع S بس ــاه و تاب ــول چ ــکیلL ،24 ط تش
ــط  ــق رواب ــد مطاب ــر مي توان ــاي نفوذناپذی ــرض دیواره ه ــا ف دارد، کــه ب

)3 تــا ۵( باشــد ]1۰[.

                     )3(

                  )4(

                    )۵(

1-2- معادله جریان چاه دو بعدي با فرض چشمه خطي
پـــس از به دســـت آوردن پاســـخ لحظـــه اي چشـــمه نقطـــه اي تحـــت 
شـــرایط مـــرزي تعییـــن شـــده، بـــراي به دســـت آوردن معـــادالت 
چشـــمه خطـــي بایـــد بـــر روي مســـیر چـــاه و زمـــان، انتگرال گیـــري 
شـــود. اگـــر چشـــمه خطـــي در نـــرخ ثابـــت q0 تولیـــد کنـــد و شـــیب 
ـــراي یـــک  خـــط ثابـــت باشـــد، افـــت فشـــار در نقطـــه )x,y,z( و زمـــان t ب
ـــه  ـــه نقط ـــود و ب ـــروع مي ش ـــه )x0,y01,z01( ش ـــه از نقط ـــي ک ـــمه خط چش
ـــي  ـــن مکعب ـــزن همگ ـــک مخ ـــرض ی ـــا ف ـــود، ب ـــم مي ش )x0,y02,z02( خت
شـــکل بـــا دیواره هـــاي بـــدون جریـــان، توابـــع چشـــمه از روابـــط )3 
تـــا ۵( محاســـبه مي شـــود کـــه بـــا ایـــن توابـــع مي تـــوان رابطـــه )6( را 

ـــود.  ـــبه نم محاس
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            )6( 
     

                                                           

ــان  ــد زم ــبه پایدار2۵ بای ــخ ش ــت آوردن پاس ــراي به دس ــت ب ــي اس بدیه
ــدار  ــت پای ــواب در حال ــه ج ــود ک ــل داده ش ــت می ــمت بي نهای ــه س ب
ــاه  ــیب چ ــتن ش ــده و داش ــه ش ــط ارای ــج رواب ــا نتای ــد. ب ــت مي آی به دس
ــت  ــودي را به دس ــیب دار و عم ــي، ش ــاي افق ــرد چاه ه ــوان عملک مي ت

آورد.

1-3- معادله جریان چاه سه بعدي با فرض چشمه خطي
اکنــون رابطــه بیــن افــت فشــار و جریــان تولیــدي بــراي یــک چــاه ســه 
ــاً  ــه دقیق ــن رابط ــت آوردن ای ــوه به دس ــود]1۰[. نح ــه مي ش ــدي ارائ بع
ــه  ــا ایــن تفــاوت کــه یــک بعــد دیگــر ب ماننــد چــاه دو بعــدي اســت ب
معــادالت اضافــه شــده اســت و رابطــه تــا حــدودي پیچیده تــر مي شــود. 
ــي  ــمه خط ــر چش ــي، اگ ــمه خط ــک چش ــورت ی ــاه به ص ــرض چ ــا ف ب
در نــرخ ثابــت، q0 تولیــد کنــد و شــیب خــط ثابــت باشــد، معادلــه )7( 

ــود: ــل مي ش حاص
               )7(

           

                                                                 
ــاي  ــا دیواره ه ــکل ب ــي ش ــن مکعب ــزن همگ ــک مخ ــرض ی ــا ف ــه ب ک
ــود.  ــبه مي ش ــا ۵( محاس ــط )3 ت ــمه از رواب ــع چش ــان، تواب ــدون جری ب
ــه  ــان ب ــه زم ــت ک ــي اس ــبه پایدار کاف ــخ ش ــت آوردن پاس ــراي به دس ب
ــاه،  ــیب چ ــتن ش ــا داش ــه ب ــود در نتیج ــل داده ش ــت می ــمت بي نهای س
عملکــرد حالــت پایــدار چاه هــاي افقــي، شــیب دار و عمــودي به دســت 

مي آیــد.

2- بررسي روش حل و شرایط مرزي مختلف
بــا اســتفاده از مــدل چشــمه خطــي، مي تــوان عملکــرد چــاه را بررســي 
نمــود کــه نمــاي ســاده اي از چــاه در شــکل )1( نشــان داده شــده اســت. 
ــت،  ــزن اس ــاد مخ ــر از ابع ــیار کوچک ت ــاه بس ــر چ ــه قط ــي ک از آنجای
فــرض چــاه به عنــوان چشــمه خطــي منطقــي اســت. بــا اســتفاده از پاســخ 
ــراي  ــدا شــرایط مــرزي مشــخص مي شــود. ســپس ب چشــمه خطــي، ابت
در نظــر گرفتــن افــت فشــار در دهانــه چــاه، چــاه بــه N قســمت تقســیم 
ــال  ــا اعم ــر ب ــمت دیگ ــر قس ــمت ب ــر قس ــار ه ــت فش ــر اف ــردد. اث مي گ

ــد. ــت مي آی ــش26 به دس ــم نه ــرط بره ش
بــراي جریــان پایــدار تحــت شــرط شــبه پایدار، فشــار متوســط مخــزن بــا 
در نظــر گرفتــن حجــم مخــزن برابــر بــا obhΦ  و α=Φμ0ct طبــق رابطــه 

ــد: ــت مي آی )8( به دس

  )8(

ــر  ــر ه ــد اث ــمت، بای ــر قس ــار در ه ــت فش ــبه اف ــراي محاس ــه ب در ادام
ــا اســتفاده از اصــل برهــم نهــي،  قســمت چــاه در نظــر گرفتــه شــود و ب
تمــام ایــن اثرهــا بــا هــم جمــع گــردد، کــه معادلــه )۹( حاصــل مي شــود:

  )۹(
در ایــن معادلــه F (i,j) اثــر چــاه واقــع در قســمت j بــر قســمت i را 
ــام  ــراي تم ــد. ب ــار آن مي باش ــبه فش ــدف محاس ــه ه ــد ک ــان مي ده نش
ــکیل داد: ــر را تش ــتگاه زی ــوان دس ــمت( مي ت ــاه )N قس ــمت هاي چ قس

 

ــت  ــمت j و Δpj  اف ــد در قس ــت تولی ــرخ ثاب ــه qj  ن ــن رابط ــه در ای ک
ــت.  ــام قسمت هاس ــد در تم ــر تولی ــمت j در اث ــار در قس فش

بــا اســتفاده از ایــن روش، یــک دســتگاه معــادالت خطــي یــا غیرخطــي 
)برحســب شــرایط مــرزي( ایجــاد مي گــردد کــه بــا حــل آنهــا عملکــرد 
چــاه مشــخص مي شــود. در ایــن مــدل فــرض شــده کــه در هــر اِلمــان 
نــرخ جریــان ورودي بــه چــاه بــر طــول لولــه ثابــت و نیــز مقادیــر فشــار 

در مرکــز هــر اِلمــان محاســبه مي شــود.
ــر اســتفاده  ــي زی ــرزي داخل ــراي چــاه به طــور معمــول از دو شــرط م ب
مي گــردد کــه هــر یــک باعــث ترکیــب مختلفــي از روابــط بیــن چــاه 

ــود: ــزن مي ش و مخ
■ هدایت نامحدود )چاه بدون افت فشار(

■ هدایت محدود )در نظر گرفتن افت فشار در چاه(
مــدل اول زمانــي اســتفاده مي شــود کــه تغییــرات فشــار در داخــل چــاه 
کــم اســت و ایــن، مســتلزم آن اســت کــه جریــان در داخــل چــاه کــم و 

نماي ساده یک چاه افقي و تقسیم بندي مورد بررسي با استفاده از 1
روش چشمه خطي
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ــش و  ــرات گران ــل صرف نظــر و در ضمــن اث در نتیجــه افــت فشــار قاب
نیــز شــتاب ســیال در داخــل چــاه کــم باشــد، در غیــر ایــن صــورت بایــد 
ــراي به دســت آوردن جــواب  ــن ب از مــدل دوم اســتفاده گــردد. همچنی
بایــد تولیــد چــاه یــا فشــار پاشــنه مشــخص باشــد. در ادامــه بــه بررســي 

ــه مي شــود: هــر مــدل پرداخت
ــا  1. هدایــت نامحــدود- فشــار پاشــنه چــاه مشــخص: در ایــن حالــت ب
ــه  ــر و در نتیج ــم براب ــا ه ــر pi  ب ــي مقادی ــه )1۰( تمام ــه معادل ــه ب توج
مقادیــر Δpi مشــخص هســتند، و تنهــا مجهول هــاي مســئله qi هــا 
ــراي آنهــا موجــود،  ــه ب مي باشــند کــه تعــداد آنهــا N اســت و N معادل

ــت. ــل اس ــل ح ــل قاب ــي حاص ــادالت خط ــتگاه مع ــس دس پ
2. هدایــت نامحــدود- تولیــد خروجــي از چــاه مشــخص: در ایــن 
وضعیــت مقادیــر فشــار مجهــول و بــا هــم برابــر هســتند، در ایــن صورت 
ــوند.  ــم مي ش ــم ک ــادالت از ه ــطرهاي مع ــارها، س ــذف فش ــراي ح ب
ــا کــم کــردن ســطرهاي اول و دوم از یکدیگــر، رابطــه  ــال ب به طــور مث

)1۰( حاصــل مي شــود:
                          )1۰(

                                                  

بــه همیــن ترتیــب بــراي دیگــر ســطرها ایــن عمــل تکــرار مي شــود و بــا 
ــد  ــردن قی ــه ک ــا اضاف ــه ب ــد ک ــت مي آی ــه به دس ــن کار )N-1( معادل ای

تولیــد کلــي چــاه دســتگاه معــادالت بســته مي شــود.

 3. هدایــت محــدود- فشــار پاشــنه چــاه مشــخص: در ایــن حالــت 
ــت، در  ــول اس ــان مجه ــر اِلم ــار در ه ــر فش ــر q، مقادی ــر مقادی عالوه ب

ــه به دســت  ــه )N ،)1۰ معادل ــه اســت. از معادل ــه 2N معادل ــاز ب نتیجــه نی
ــار  ــاي فش ــن گره ه ــوم بی ــه مومنت ــر از رابط ــه دیگ ــد و N معادل مي آی
ــان  ــرات ناشــي از اصطــکاک، شــتاب ســیال، جری حاصــل مي شــود. اث
شــعاعي و نیــز گرانــش باعــث اختــالف فشــار بیــن دو گــره مي گردنــد 

ــده اســت: ــه )11( نشــان داده ش ــه در رابط ک
    )11(

  
در نتیجــه افــت فشــار بیــن هــر دو گــره تابعــي از جریان هــاي ورودي بــه 
ــط بیــن گره هــاي فشــار، روابطــي  چــاه اســت. بدیهــي اســت کــه رواب
غیرخطــي اســت. از ایــن رو بایــد بــا اســتفاده از روش هــاي ســعي و خطــا 
ــب  ــتفاده از ضری ــل اس ــي مث ــل و تکنیک های ــادالت حاص ــتگاه مع دس

مــادون رهایــي27، حــل گــردد.
ــز  4. هدایــت محــدود- تولیــد کلــي چــاه مشــخص: در ایــن حالــت نی
ــت، در  ــول اس ــان مجه ــر اِلم ــار در ه ــر فش ــر q، مقادی ــر مقادی عالوه ب
ــت 2،  ــد حال ــت مانن ــن وضعی ــت. در ای ــه اس ــه 2N معادل ــاز ب ــه نی نتیج
ابتــدا ســطرهاي مجــاور از هــم تفریــق مي گردنــد ولــي در ایــن حالــت، 
فشــارها در گره هــاي مجــاور بــا یکدیگــر برابــر نیســتند و بایــد از معادلــه 
)11( اســتفاده کــرد. N-1 معادلــه حاصلــه از ایــن معادلــه بــه اضافــه قیــد 

تغییرات جریان ورودي به چاه بر حسب طول چاه براي تقسیمات چاه 2
به 8، 16 و 32 و 50 قسمت پس از 20 روز

مشخصاتمقادیر

3۰۰۰x(ft)  محل چاه در جهت

2۵z(ft)  محل چاه در جهت

3۰۰۰y (ft) محل پاشنه چاه در جهت

۹۰۰۰y (ft) محل انتها32 چاه در جهت

4۹(lb/ft3) چگالي نفت در شرایط مخزن

 3e�5)1-psi( تراکم پذیري

6۰۰۰)md( نفوذپذیري در تمام جهات

زبري نسبي چاه۰/۰۰۰۵

12۰۰۰)ft( طول مخزن

6۰۰۰)ft( عرض مخزن

۵۰)ft( ضخامت مخزن

4۰۰۰)psi( فشار اولیه مخزن

1/۰۵)RB/STB( 33کسر حجمي

6۰۰۰)ft( طول چاه

۰/2۵)ft( قطر چاه

1)cp( ویسکوزیته نفت

مشخصات مخزن و چاه مورد بررسي ]11[1
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جریــان تولیــدي چــاه باعــث بســته شــدن دســتگاه معــادالت مي گــردد.
ــتگاه  ــکیل دس ــده و تش ــي ش ــاي بررس ــه حالت ه ــه ب ــا توج ــون ب اکن
معــادالت و حــل آن، نتایــج زیــر به دســت مي آیــد. شــرط مــرزي 
داخلــي الگــوي وارد شــدن جریــان بــه داخــل چــاه را مشــخص 
ــان ورودي  ــار جری ــرزي ش ــرایط م ــي از ش ــد یک ــه مي توان ــد ک مي کن
یکنواخــت28 یــا هدایــت بي نهایــت2۹ یــا هدایــت محــدود3۰ باشــد. پــس 
ــخص  ــا مش ــاه ب ــرد چ ــد، عملک ــخص ش ــرزي مش ــرایط م ــه ش از اینک
کــردن فشــار در پاشــنه31 یــا مشــخص کــردن تولیــد کلــي چــاه مــورد 
محاســبه قــرار مي گیــرد. در جــدول-1 مشــخصات مخــزن و چــاه مــورد 

ــت. ــده اس ــه آورده ش مطالع

3- نتایج و بحث
ــه مي شــود  ــده، پرداخت ــج به دســت آم ــه بررســي نتای ــن قســمت ب در ای
ــز3۵  ]11[  ــا34  و عزی ــج پماتچ ــا نتای ــه ب ــت برنام ــي صح ــراي بررس و ب
ــورد  ــاه م ــرد چ ــر عملک ــر ب ــاي موث ــي از پارامتره ــر بعض ــه و اث مقایس

ــرد. ــرار مي گی ــي ق بررس

3-1- اثر تعداد تقسیم هاي چاه بر توزیع جریان خروجي
ــه چــاه برحســب طــول  ــان ورودي ب ــرات جری در شــکل-2 نحــوه تغیی
ــس  ــت نامحــدود پ ــاوت و شــرط هدای ــداد تقســیم هاي متف ــا تع چــاه ب
ــان  ــس از 2۰ روز جری ــع پ ــت. در واق ــده اس ــان داده ش از 2۰ روز نش
ــي  ــرات چندان ــز تغیی ــس از آن نی ــیده و پ ــبه تعادلي رس ــت ش ــه حال ب
ــده  ــا دی ــه در نموداره ــور ک ــود. همانط ــاهده نمي ش ــا مش در نموداره
مي شــود جریــان در دو انتهــا بیشــترین مقــدار را دارد و بــا افزایــش 
ــن  ــا ای ــود. ب ــتر مي ش ــي بیش ــان خروج ــر جری ــمت ها مقادی ــداد قس تع
وجــود به نظــر مي رســد بــا تعــداد تقســیمات 32، دقــت جواب هــا 
ــداد  ــج تع ــرا نتای ــد. زی ــیمات مي باش ــداد تقس ــتقل از تع ــب و مس مناس
ــه  ــود اینک ــا وج ــده اند و ب ــاس ش ــر مم ــر همدیگ ــیمات 32 و ۵۰ ب تقس
ــي  افزایــش تعــداد تقســیمات زمــان محاســبات را افزایــش مي دهــد ول

ــت. ــده اس ــل نش ــري حاص ــج تغیی در نتای
در شــکل )3( تغییــرات جریــان ورودي بــه چــاه بــر حســب طــول چــاه 
بــراي تقســیمات چــاه بــه 32 قســمت، پــس از 2۰ روز بــا نتایــج پماتچــا 

تغییرات جریان ورودي به چاه بر حسب طول چاه براي تقسیمات چاه 3
به 32 قسمت )مقایسه با کار پماتچا و عزیز ]11[(، پس از 20 روز

مقایسه نمودارهاي جریان بر حسب طول چاه با فرض وجود و عدم 4
وجود افت فشار در داخل چاه )در حالت شبه پایدار(

 مقایسه پروفیل جریان ورودي بر حسب طول چاه در تولید 20000 5
STB/day با نتایج پماتچا و عزیز ]11[

6
شکل -6 مقایسه نمودارهاي جریان در طول چاه با فرض افت فشار 

مقایسه نمودارهاي جریان در طول چاه با فرض وجود افت فشار در 7در داخل چاه براي دبي هاي متفاوت )در حالت شبه پایدار(
داخل چاه براي قطرهاي 4، 6 و 8 اینچ )در حالت شبه پایدار(
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و عزیــز ]11[ مقایســه گردیــده کــه نتایــج بــر یکدیگــر منطبــق هســتند. 
در ایــن شــکل مشــاهده مي شــود کــه تعــداد تقســیمات 32، ســازگاري 
خوبــي بــا نتایــج قبلــي داشــته و میــزان خطــا حــدود 4 درصــد مي باشــد.

3-2- اثر افت فشار بر پروفیل جریان ورودي به چاه
ــت  ــراي دو حال ــاه ب ــه چ ــان ورودي ب ــاي جری ــکل-4 پروفیل ه در ش
هدایــت محــدود و نامحــدود بــراي حالــت بي بُعــد شــده، مقایســه 
شــده اند. در ایــن شــکل محــور افقــي نشــان دهنــده x/L، کــه x فاصلــه 
ــه  ــز ب ــودي نی ــور عم ــت؛ مح ــاه اس ــي چ ــول کل ــاه و L ط ــه چ از دهان
ــر واحــد  ــه چــاه ب ــان ورودي ب صــورت بي بعــد شــده، کــه qs جری

ــي چــاه اســت. ــد کل ــه و Q تولی طــول لول
همانطــور کــه در شــکل )4( دیــده مي شــود وجــود افــت فشــار باعــث 
ــه  ــد ب ــم تولی ــه مینیم ــردد و نقط ــودار مي گ ــارن نم ــوردن تق ــم خ بره
انتهــاي چــاه نزدیک تــر مي گــردد. در شــکل-۵ نتایــج به دســت آمــده 
بــراي تولیــد  بــا نتایــج پماتچــا و عزیــز ]11[ مقایســه شــده 

اســت.
در شـکل هاي-6 و 7 به ترتیـب اثـر تغییـرات جریـان تولیدي چـاه و قطر 

چـاه، بـر روي نمـودار جریان ورودي به چاه نشـان داده شـده اسـت.
بــا  همانطــور کــه در نمــودار شــکل هاي-6 و 7 مشــخص اســت، 
ــد و  ــد و کاهــش قطــر، اتالف هــا در چــاه افزایــش مي یاب افزایــش تولی

ــرد. ــتري مي گی ــه بیش ــارن فاصل ــت متق ــان از حال ــي جری منحن

3-3- تغییرات فشار در داخل چاه
افــت فشــار در داخــل چــاه داراي اهمیــت به ســزایي اســت زیــرا در نظــر 
ــدار  ــاه از مق ــوص چ ــد مخص ــدار تولی ــود مق ــث مي ش ــن آن باع نگرفت
واقعــي، بیشــتر محاســبه شــود و بــراي یــک مخــزن بــا کالهــک گاز36 
ــت فشــار3۹ در  ــه چــاه38  اف ــري از ورود آب ب ــراي جلوگی ــده37 ب ــا آب ی

دهانــه چــاه بایــد کــم باشــد. 
ــت  ــراي دو حال ــان t=۰/۰1 day ب ــار در زم ــرات فش ــکل-8 تغیی در ش
هدایــت محــدود و نامحــدود، رســم  و بــا نتایــج پماتچــا و عزیــز 
ــر  ــود اث ــده مي ش ــکل دی ــه در ش ــور ک ــده اند. همانط ــه ش ]11[ مقایس
ــت  ــه حال ــیدن ب ــل از رس ــاي قب ــاه در زمان ه ــل چ ــار در داخ ــت فش اف
شــبه تعادلي بســیار شــدیدتر اســت، زیــرا هنــوز تولیــد چــاه پایــدار نشــده 
ــه ســمت بي نهایــت میــل داده شــود کــه جــواب  اســت و بایــد زمــان ب

ــد. ــت آی ــدار به دس ــت پای در حال
همچنیــن در شــکل-۹ نمودارهــاي پروفیــل فشــار در امتــداد چــاه بــا دو 
فــرض هدایــت محــدود و نامحــدود نشــان داده شــده اســت. بــا توجــه به 
اینکــه در یــک حالــت، فــرض عــدم وجــود اصطــکاک اســتفاده شــده 
اســت، در شــکل مشــاهده مي شــود کــه بــراي ایــن حالــت اصطــکاک 
وجــود نــدارد. در ایــن شــکل دیــده مي شــود کــه پــس از گذشــت 1۰ 
روز کــه شــرایط چــاه بــه حالــت شــبه تعادلــي رســیده، فشــار متوســط 
چــاه در ایــن زمــان برابــر بــا psi 3۹81/8 به دســت مي آیــد کــه به طــور 
تقریبــي برابــر بــا فشــار انتهــاي چــاه اســت. ایــن امــر نشــان مي دهــد کــه 

فــرض تولیــد صفــر در انتهــاي چــاه دور از واقعیــت نیســت.

نتیجه گیري
در ایــن مقالــه ابتــدا تئــوري چاه-چشــمه بررســي شــد. این مــدل برگرفته 
از روش حــل چشــمه-نقطه اي بــراي حــل مســائل انتقــال حرارت اســت. 
ــا ضــرب کــردن ســه  ــراي مســائل ســه بعــدي ب پاســخ چشــمه-خطي ب
ــر روي زمــان و  جــواب یــک بعــدي در هــر جهــت و انتگرال گیــري ب
مســیر چــاه به دســت مــي آیــد. پــس از مدل ســازي عملکــرد تولیــد چــاه، 
معــادالت حاکــم گسسته ســازي گردیــد و دســتگاه معــادالت تشــکیل 
و حــل شــد کــه به منظــور بررســي صحــت روش و اعتبارســنجي کــد 
توســعه داده شــده، نتایــج کار حاضــر بــا نتایــج کارهایــي قبلــي مقایســه 
گردیــد. تطابــق نمودارهــا و حداکثــر خطــاي 4 درصــد، صحــت 
ــد.  ــد مي نمای ــده را تأیی ــعه داده ش ــد توس ــل و ک ــازي، روش ح مدل س
در ادامــه اثــر افــت فشــار در داخــل چــاه، ناشــي از اصطــکاک و شــتاب 
ــه و  ــود، مطالع ــاد مي ش ــاه ایج ــل چ ــه داخ ــیال ب ــه از ورود س ــیال ک س
ــه  ــد. مقایس ــي ش ــاه بررس ــر چ ــل قط ــده مث ــن پدی ــر ای ــر ب ــل موث عوام
تغییــرات جریــان ورودي بــه چــاه برحســب طــول چــاه بــا تعــداد 

8
 )t=0.01 به چاه در حالت گذرا نمودارهاي جریان ورودي  مقایسه 
)day براي دو حالت هدایت محدود و نامحدود و مقایسه آن با نتایج 

پماتچا و عزیز ]11[ 

بدون 9 و  اصطکاک  با  چاه  با فرض  چاه  در  نمودارهاي فشار  مقایسه 
اصطکاک و مقایسه آنها با نتایج پماتچا و عزیز ]11[.
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1 � Well Index
2 � Permeability
3� Peaceman
4� Finite difference
5� Explicit Relationship
6� Closed Form Models
7� Joshi
8� Econimides
9� Segments
10�Kamkom
11� Zhu
12� Stanford University
13� Wolfsteiner

14� Valvante
15� Line�source model
16� Green’s functions
17� Unsteady state
18� Sink/source technique
19� Diffusivity equation
20� Instantaneous point source
21� Infinite Slab Reservoir
22� Gringarten
23� Ramey
24� Formation volume factor
25� Pseudo�steady state
26� Superposition

27� Under Relaxation Factor
28� Uniform flux
29� Infinite conductivity
30� Finite conductivity
31� Heel
32 � Toe
33 � Formation Volume Factor
34� Pematcha
35� Aziz
36� Gas Cap
37� Aquifer
38� Water breakthrough
39� Pressure drawdown
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ــه  ــد ک ــان مي ده ــدود نش ــت نامح ــرط هدای ــاوت و ش ــیم هاي متف تقس
ــس از آن  ــیده و پ ــبه تعادلي رس ــت ش ــه حال ــان ب ــس از 2۰ روز جری پ
ــان  ــن جری ــود. همچنی ــاهده مي ش ــج مش ــزي در نتای ــرات ناچی ــز تغیی نی
ــمت ها  ــداد قس ــش تع ــا افزای ــدار را دارد و ب ــترین مق ــا بیش در دو انته
ــث  ــار باع ــت فش ــود اف ــود. وج ــتر مي ش ــي بیش ــان خروج ــر جری مقادی
برهــم خــوردن تقــارن نمــودار تولیــد مي گــردد و نقطــه مینیمــم تولیــد 
ــش  ــد و کاه ــش تولی ــا افزای ــود. ب ــر مي ش ــاه نزدیک ت ــاي چ ــه انته ب

ــت  ــان از حال ــد و منحنــي جری قطــر، اتالف هــا در چــاه افزایــش مي یاب
ــرد. افــت فشــار در داخــل چــاه داراي  ــه بیشــتري مي گی متقــارن، فاصل
اهمیــت به ســزایي اســت و در نظــر نگرفتــن آن باعــث مي شــود مقــدار 
تولیــد مخصــوص چــاه از مقــدار واقعــي، بیشــتر محاســبه شــود. مقایســه 
ــان  ــدود نش ــدود و نامح ــت مح ــت هدای ــراي دو حال ــار ب ــرات فش تغیی
ــل از  ــاي قب ــاه در زمان ه ــل چ ــار در داخ ــت فش ــر اف ــه اث ــد ک مي ده

ــت. ــدیدتر اس ــیار ش ــبه تعادلي بس ــت ش ــه حال ــیدن ب رس


