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مطالعه  موردي افت شدید بهره دهي در مخازن كربناته گاز میعاني

مقدمه
میدان مارون يکي از بزرگترين میادين نفتي كش��ور اس��ت كه در 
نزديکي ش��هر اهواز قرار دارد. فاصله  تقريبي بخش مركزي اين میدان 
تا ش��هر اهواز حدود 60 كیلومتر اس��ت. میدان م��ارون در بین میادين 
بزرگ نفتي اهواز و آغاجاري به گون��ه اي قرار گرفته كه میدان اهواز 
در جنوب غرب و میدان آغاجاري در شمال غرب آن واقع شده است. 
رون��د چین خوردگی اين میدان، روند عمومي چین خوردگي زاگرس 
يعني شمال غرب-جنوب ش��رق بوده و در چند دهه  گذشته همواره به 
عن��وان يکي از قطب هاي ب��زرگ تولید نفت در مخازن آس��ماري و 
بنگستان به شمار آمده است. موقعیت جغرافیايي اين میدان در شکل-1 

نشان داده شده است.
مخزن خامي میدان مارون، مخزن كربناته  گاز-میعاني با فش��ار و 
دم��اي اولیه 12556 پام و 285 درج��ه  فارنهايت در عمق مبناي 4805 
متر زير سطح دريا است. تاقديس زيرزمیني مارون بر روي افق خامي 
تقريباً داراي 60 كیلومتر طول و 3/5 كیلومتر عرض مي باشد. اين مخزن 
ش��امل س��ازندهاي داريان )آهکي(، گدوان )شیلي-آهکي( و فهلیان 
اس��ت. س��ازند داريان در گروه خامي حدود 50 متر، در س��ازندهاي 
گ��دوان بااليي و گدوان پايیني و خلیج جمعاً در حدود 120 متر و در 
س��ازند فهلیان در حدود 486 متر ضخامت دارد. تاكنون چندين حلقه 

چاه در مخزن خام��ي میدان مارون حفاري، تکمیل و تولیدي ش��ده 
است. در حال حاضر بیشتر چاه ها بدون مشکل خاصی در مدار تولید 
قرار داش��ته و فقط يک چاه از سال 1385 تاكنون دچار افت دائمي و 
قابل توجه فش��ار جرياني سرچاهي شده است. نماي دروني اين چاه و 
نیز روند كاهش دائمي فشار جرياني سرچاهي آن در ماه هاي مختلف 
در ش��کل هاي-2 و3 نش��ان داده شده است. رش��ته تولیدي2 اين چاه 

بهره دهي چاه، آزمايش رشد فشار، عملکرد ورودي، عملکرد خروجي، پوسته میعاني

مخزن خامي میدان مارون يک مخزن گاز- میعاني با فشار و دماي اولیه  به ترتیب 12556 پام و 285 درجه  فارنهايت در عمق مبناي 4805 
متر زير سطح دريا است. با توجه به اطالعات پتروفیزيکي، مخزن خامي در اين میدان به طور عمده از اليه هاي كربناته با تخلخل متوسط تشکیل 
ش��ده اس��ت. شرايط فشار و دماي بسیار باال به همراه سنگ شناس��ي كربناته، اين مخزن را به يکي از مخازن كم نظیر گاز-میعاني در دنیا تبديل 
كرده اس��ت. تاكنون چندين چاه در مخزن خامي میدان مارون حفاري، تکمیل و تولیدي ش��ده اند. در تاريخچه  تولید چاه هاي تکمیل شده در 
اين مخزن به جز يک مورد كه افت فش��ار جرياني آن س��بب كاهش شديد بهره دهي چاه شده، مشکل تولیدي خاصي گزارش نشده است. اين 

گزارش به بررسي منشاء اين مشکل و راه حل هاي ممکن و عملي براي بازيافت بهره دهي چاه در اين حالت می پردازد.

علی ذرعی فروش  شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب ابوذر میرزائي  پیامن1  شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب 

  1    موقعیت جغرافیایي میدان مارون

 

 

  
  يت جغرافيايي ميدان مارونموقع -1شكل 

  
 فارنهايت در عمق   درجه285 پام و 12556ماي اوليه ميعاني با فشار و د- گاز  مخزن كربناته،مخزن خامي ميدان مارون

 5/3 كيلومتر طول و 60 داراي اًتاقديس زيرزميني مارون بر روي افق خامي تقريب.  متر زير سطح دريا است4805مبناي 
سازند داريان . استو فهليان ) آهكي-شيلي(، گدوان )آهكي(اين مخزن شامل سازندهاي داريان . شدبا كيلومتر عرض مي

سازند در  متر و 120در حدود يي و گدوان پاييني و خليج جمعاً گدوان باالدر سازندهاي  متر، 50در گروه خامي حدود 
ن خامي ميدان مارون حفاري، تكميل و تاكنون چندين حلقه چاه در مخز . متر ضخامت دارد486فهليان در حدود 
 از سال ر توليد قرار داشته و فقط يك چاهها بدون مشكل خاصي در مدا در حال حاضر بيشتر چاه. توليدي شده است

نماي دروني اين چاه و نيز روند كاهش . ده استش افت دائمي و قابل توجه فشار جرياني سرچاهي دچار تاكنون 1385
 اين چاه 2رشته توليدي.  نشان داده شده است3 و2 هاي هاي مختلف در شكل در ماهآن رچاهي دائمي فشار جرياني س

2 اينچ و لوله مغزي 5لوله آستري شامل 
  .باشد اينچ مي 14
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مقــــالـــــات

 اينچ مي باشد. شامل لوله آستري 5 اينچ و لوله مغزي 
با توجه به اينکه س��اير چاه هاي مخزن خامي میدان مارون به ويژه 
چاه ه��ای مجاور چاه مذكور از وضعیت تولی��دي متعادل و پايداري 
برخوردارند، افت دائمي فش��ار جرياني س��رچاهي اين چاه از مقدار 
اولیه  حدود 6300 پام به حدود 4200 پام تنها پس از چهار سال تولید، 

بیانگر وجود مشکل تولیدی در اين چاه است. 

1- بحث و بررسي
1- 1- بررسي داده هاي آزمایش ممیزي فشار جریاني و ساكن

نتايج بررسي داده هاي آزمايش ممیزي فشار جرياني و ساكن در 
فواصل تولیدي چاه بیانگر افت فش��ار از 4800 به 3000 پام در مسیر 
حركت سیال از مخزن تا دهانه چاه و از ته چاه تا سرچاه )درون رشته  
تولیدي( اس��ت. به عبارت ديگر حدود 61 درصد كل افت فش��ار در 
اين چاه، ناش��ي از حركت س��یال از مخزن تا سرچاه در همان ابتداي 
مس��یر يعني در محیط متخلخل اتفاق مي افتد. اين مقدار افت فشار به 

طور كلي به 2 دلیل زير است؛
• افت فشار به علت تراوايي بسیار كم سنگ مخزن

• افت فشار به علت وجود پوسته3  قابل توجه پیرامون ديواره چاه

الزم ب��ه ذكر اس��ت كه پوس��ته  كل متفاوت با پوس��ته  مکانیکي 
اس��ت. برخی از بخش هاي پوس��ته  كل عبارتند از پوس��ته  مکانیکي، 
پوسته  ناشي از تکمیل ناقص و پوسته  میعاني. با توجه به نتايج بررسي 
داده هاي چاه آزمايي در آزمايش رش��د فشار4، تراوايي سنگ مخزن 
4/1 میلي دارس��ي محاس��به گرديد. احتمال اينکه اين میزان تراوايي 
دلیل اصلي افت فش��ار ش��ديد در محیط متخلخل باش��د بعید به نظر 
مي رسد. از طرفي چنین مشکلي در چاه هاي مجاور نیز مشاهده نشده 
است. بنابراين افت فش��ار فاحش در قسمت محیط متخلخل اين چاه 
به خاطر تراوايي نامطلوب سنگ مخزن نبوده و آنچه محتمل تر است 
وجود پوس��ته  كل قابل توجه در محیط متخلخل پیرامون ديواره چاه 
است. مقايس��ه  بین شرايط تولیدي چاه مورد مطالعه و چاه مجاور آن 

در جدول 1 نشان داده شده است. 

1-2- بررسي نتایج داده هاي چاه آزمایي آزمایش رشد فشار
 تجزيه و تحلیل داده هاي چاه آزمايي آزمايش رش��د فش��ار چاه 
با اس��تفاده از نرم افزار تحلیل اطالعات چاه آزمايي F.A.S.T صورت 
گرف��ت. نم��ودار نیمه لگاريتمي و لگاريتمي فش��ار و مش��تق آن در 
ش��کل هاي-4و5 نشان داده شده است. در نمودار لگاريتمي محدوده  

  2    نماي دروني چاه مورد مطالعه

 

 

  
   نماي دروني چاه مورد مطالعه-2شكل 

  

  
   روند كاهش دائمي فشار جرياني سرچاهي- 3شكل

  
هاي مجاور چاه مورد اشاره از وضعيت توليدي  هاي مخزن خامي ميدان مارون به ويژه چاه ير چاهاينكه سابا توجه به 

 پام به حدود 6300 حدود  ر جرياني سرچاهي چاه مذكور از مقدار اوليهافت دائمي فشا، متعادل و پايداري برخوردارند
  .  استاين چاه  ازدتوليد بيانگر وجود مشكل در توليگذشت  پام تنها پس از چهار سال 4200

  3    روند کاهش دائمي فشار جریاني سرچاهي

 

 

  
   نماي دروني چاه مورد مطالعه-2شكل 

  

  
   روند كاهش دائمي فشار جرياني سرچاهي- 3شكل

  
هاي مجاور چاه مورد اشاره از وضعيت توليدي  هاي مخزن خامي ميدان مارون به ويژه چاه ير چاهاينكه سابا توجه به 

 پام به حدود 6300 حدود  ر جرياني سرچاهي چاه مذكور از مقدار اوليهافت دائمي فشا، متعادل و پايداري برخوردارند
  .  استاين چاه  ازدتوليد بيانگر وجود مشكل در توليگذشت  پام تنها پس از چهار سال 4200

  1    مقایسه  شرایط تولیدي چاه مورد مطالعه با چاه مجاور

دبي تولیدي گاز 
)میلیون فوت 
مکعب در روز(

افت فشار در 
محیط متخلخل 

)پام(

افت فشار به 
خاطر پوسته 

کل )پام(

تراوایي 
)میلي دارسي(

چاه مورد 
27481546134/1مطالعه

34/55883054/3چاه مجاور
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  4    نمودار نیمه لگاریتمي فشار

 

 

 مكانيكي نيز پس از  أثير پوستهتو ) 1 بازه زماني( ساعت22/0 پس از زمان 5چاهدهانه اشتگي ثير انب تأ لگاريتمي محدوده
 يك ناحيه ديگر كه در نمودار لگاريتمي با ، مكانيكي پس از ناحيه پوسته. شود  محو مي)2 بازه زماني( ساعت 15/0زمان 
شيب منفي اين . ادامه دارد) 3 ازه زمانيب( ساعت 68/1شود كه تا زمان   مشاهده ميشده با شيب منفي مشخص يخط

 به علت انجام شدههاي  بررسيطبق هاي جرياني شناخته شده معمول نبوده و  كدام از رژيم خط مطابق با هيچ
توان يك خط راست عبور  لگاريتمي از مجموعه نقاط انتهايي آزمايش مي در نمودار نيمه. يستكاري ناقص نيز ن مشبك

كند كه بيانگر وجود رژيم  نيز يك خط افقي عبور مي) 4 بازه زماني(  نقاط در نمودار لگاريتمياز همين مجموعه. داد
شود كه اين زمان متناظر   ساعت پس از آغاز آزمايش شروع مي68/1رژيم جرياني شعاعي از زمان .  است6جرياني شعاعي

 و افت فشار ناشي از 223برابر نيز  ي كل  ضريب پوسته. استفوت در مخزن بوده 207با پيشروي موج فشاري به ميزان 
  . باشد  پام مي4600پوسته حدود 

 

 
   نمودار نيمه لگاريتمي فشار-4شكل 

تأثیر انباش��تگي دهانه چاه5 پس از زمان 0/22س��اعت )بازه زماني 1( 
و تأثیر پوس��ته  مکانیکي نیز پس از زمان 0/15 ساعت )بازه زماني 2( 
محو مي ش��ود. پس از ناحیه پوسته  مکانیکي، يک ناحیه ديگر كه در 
نمودار لگاريتمي با خطي كه ش��یب آن منفي است مشاهده مي شود 
كه تا زمان 1/68 س��اعت )بازه زماني 3( ادامه دارد. ش��یب منفي اين 
خ��ط مطابق با هیچ كدام از رژيم هاي جرياني ش��ناخته ش��ده معمول 
نبوده و طبق بررس��ي هاي انجام شده به علت مشبک كاري ناقص نیز 
نیس��ت. در نمودار نیمه لگاريتمي از مجموع��ه نقاط انتهايي آزمايش 
مي توان يک خط راست عبور داد. از همین مجموعه نقاط در نمودار 
لگاريتمي )بازه زمان��ي 4( نیز يک خط افقي عبور مي كند كه بیانگر 
وجود رژيم جرياني ش��عاعي6 اس��ت. رژيم جرياني شعاعي از زمان 
1/68 ساعت پس از آغاز آزمايش شروع مي شود كه اين زمان متناظر 
با پیش��روي موج فش��اري به میزان 207 فوت در مخزن بوده اس��ت. 
ضريب پوس��ته  كلي نیز برابر 223 و افت فش��ار ناشي از پوسته حدود 

4600 پام مي باشد. 
تش��کیل مايعات در مخازن گاز-میعاني هنگامي اتفاق مي افتد كه 
فش��ار جرياني ته چاه به پايین تر از فشار نقطه شبنم گاز كاهش يابد]1[. 
اين موضوع در مخزن سبب تشکیل سه ناحیه با اشباع هاي مختلف مايع 
و در نتیجه ايجاد يک مخزن تركیبي7 مي شود]2[. در ناحیه  نخست كه 
در دورترين فاصله از دهانه  چاه قرار دارد، سیال مخزن در فاز گازي قرار 
دارد و تنها مايع موجود در اين قسمت مخزن آب هم زاد8 است. در ناحیه  
دوم كه نس��بت به ناحیه  نخست در فاصله نزديکتري از دهانه  چاه واقع 
شده، سیال مخزن هم چنان گاز است ولي اشباع مايع آن بیشتر از اشباع 
آب هم زاد اس��ت. ويژگی اين ناحیه عدم اشباع مايعات گازی رسوب 
كرده در مخزن تا حد تحرک آنهاست. به اصطالح میزان اشباع كمتر از 
مقدار بحرانی است. اشباع مايع موجود در اين ناحیه مجموع اشباع آب 

همزاد و اشباع مايعات گازي است. در اين ناحیه مايعات گازي ساكن 
بوده و به دلیل اشباع زياد آنها، تحرک گاز كمتر است. در ناحیه  سوم 
كه نسبت به نواحي اول و دوم در فاصله  نزديک تري از دهانه  چاه قرار 
دارد، اشباع مايعات بیشتر از اشباع بحراني بوده و هر دو فاز گاز و مايع 
در حال حركت هستند. جدا از سه ناحیه  ياد شده بالفاصله در مجاورت 
 دهان��ه  چاه ناحیه  ديگري وجود دارد كه به دلیل تأثیر عدد مويینگي9 و
comingled effect، اش��باع مايعات در آن كمتر از ناحیه س��وم است. 

وجود اين ناحیه از طريق چندين مطالعه  آزمايش��گاهي بر روي مغزه ها 
در كشش سطحی كم10 و شدت جريان  هاي باال اثبات شده است]3و4[.
نواح��ي فوق با تحرک پذيري هاي مختلف س��یال ك��ه در باال به 
آنها پرداخته ش��د را مي توان با تحلیل نتايج چاه آزمايي نیز مش��اهده 
ك��رد. رفتار جرياني س��یال در مخ��ازن گاز-میعاني ب��راي چاه هاي 
عمودي مطابق ش��کل-6 اس��ت]5[. در اين ش��کل نمودار لگاريتمي 
فشار و مشتق آن براي چاه عمودي در مخازن گاز-میعاني رسم شده 
اس��ت. در اين خصوص بسته به ش��رايط مخزني، دو حالت مي تواند 
رخ ده��د كه عبارتن��د از ناحیه اي با دو تحرک پذي��ري11 و ناحیه اي 
با س��ه تحرک پذيري12. در حالتي كه ناحی��ه اي با دو تحرک پذيري 
اتف��اق بیافتد، تنه��ا نواحي اول و دوم و در حالتي كه ناحیه اي با س��ه 

تحرک پذيري رخ دهد، هر سه ناحیه مشاهده مي شوند.
با توجه به گاز-میعاني بودن مخزن خامي میدان مارون و نیز با در 
نظر گرفتن فش��ارهاي جرياني ته چاهي كه كمتر از فش��ار نقطه شبنم 
گاز اس��ت به نظر مي رسد محتمل ترين توجیه براي نمودار رژيم هاي 
جرياني موجود در شکل-5، حالت مخزني با دو ناحیه تحرک پذيري 
باشد. در چنین حالتي اثر مربوط به تشکیل مايعات گازي در اطراف 
دهان��ه  چاه به تدريج گس��ترش يافته و همین امر س��بب افزايش افت 
فش��ار تحتاني و به دنبال آن كاهش دائمي قابل توجه فش��ار جرياني 

  5    نمودار لگاریتمي فشار و مشتق آن

 

 

 
  نمودار لگاريتمي فشار و مشتق آن-5شكل 

 
شبنم گاز نقطه تر از فشار  ين كه فشار جرياني ته چاه به پايافتد اتفاق ميميعاني هنگامي -تشكيل مايعات در مخازن گاز

يك مخزن ايجاد هاي مختلف مايع و در نتيجه  سبب تشكيل سه ناحيه با اشباعدر مخزن موضوع اين . ]1[كاهش يابد
قرار دارد گازي فاز  چاه قرار دارد، سيال مخزن در  ت كه در دورترين فاصله از دهانه نخس در ناحيه]. 2[شود  مي7تركيبي

 نخست در فاصله نزديكتري   دوم كه نسبت به ناحيه در ناحيه. است 8تنها مايع موجود در اين قسمت مخزن آب همزادو 
ويژگي اين . بيشتر از اشباع آب همزاد استآن  ولي اشباع مايع استچنان گاز  ، سيال مخزن هم چاه واقع شده از دهانه
تر از مقدار  ميزان اشباع كمبه اصطالح. آنهاستتحرك  حد تا مايعات گازي رسوب كرده در مخزن عدم اشباعناحيه 

در اين ناحيه مايعات . اشباع مايع موجود در اين ناحيه مجموع اشباع آب همزاد و اشباع مايعات گازي است. بحراني است
 سوم كه نسبت به نواحي اول و دوم در  در ناحيه.  آنها، تحرك گاز كمتر استگازي ساكن بوده و به دليل اشباع زياد

 قرار دارد، اشباع مايعات بيشتر از اشباع بحراني بوده و هر دو فاز گاز و مايع در حالچاه   از دهانهتري   نزديك فاصله
ثير عدد أ ديگري وجود دارد كه به دليل ت  چاه ناحيه  دهانهتشده بالفاصله در مجاور ياد  جدا از سه ناحيه. هستندحركت 
  اين ناحيه از طريق چندين مطالعهوجود . م استكمتر از ناحيه سودر آن  مايعات ، اشباعcomingled effectو  9مويينگي

  ].4و3[هاي باال اثبات شده است  شدت جريان و 10 كمسطحيها در كشش  آزمايشگاهي بر روي مغزه
آزمايي نيز  توان با تحليل نتايج چاه كه در باال به آنها پرداخته شد را ميسيال هاي مختلف  پذيري با تحركنواحي فوق 
 6 در شكل ].5[ است6 هاي عمودي مطابق شكل اي چاهميعاني بر-  جرياني سيال در مخازن گاز رفتار.مشاهده كرد
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س��رچاهي مي ش��ود. بدين ترتیب هر چقدر اين پوس��ته  میعاني بیشتر 
گسترش می يابد مقدار پوسته  كل نیز افزايش خواهد يافت. 

از بین حاالت مختلف نشان داده شده در شکل-6، حالت ايده آل 
در مخازن ماسه س��نگي همگ��ن رخ مي دهد. به ط��ور معمول مخازن 
كربناته به دلیل پیچیده تر بودن، رفتار غیرايده آلي از خود نشان مي دهند 

و شايد عدم تطابق كامل شکل هاي-5و6 نیز به اين علت باشد. 

1-3- بررسي عملکرد ورودي13 و عملکرد خروجي چاه14
در اي��ن بخش به منظور يافتن آن بخش از س��امانه تولید15 كه در 
شکل محدود كننده تولید عمل مي كند، عملکرد ورودي و خروجي 
چاه بررس��ي ش��د. بدين منظور ب��ا توجه به اطالع��ات موجود، مدل 
چاه تهیه و با اس��تفاده از نرم افزار شبیه س��از PIPESIM بررس��ي هاي 
الزم ص��ورت گرفت. داده هاي آزمايش ممیزي فش��ار جرياني براي 
يافت��ن رابطه  بهینه تجربي جريان چندفازي اس��تفاده ش��د. به اين كار 
انطباق رابطه  جرياني16 گفته مي شود. چندين رابطه  جريان چند فازي 
پركاربرد و متناس��ب با مخازن گاز- میعاني انتخاب و پس از انطباق 
رابطه  جرياني، مش��خص ش��د كه رابطه  تجربي تصحیح شده "بگز و 
بريل" داراي بهترين تطابق با داده هاي مربوط به آزمايش اندازه گیري 

فشار جرياني است )شکل-7(.
 در گام بعد و در ش��کل-8 منحني عملک��رد ورودي17 و منحني 
عملکرد خروجي18 چاه ترس��یم ش��د. در اين شکل منحني سیاه رنگ 
نمايانگ��ر عملک��رد ورودي و منحني س��بز رن��گ نمايانگر عملکرد 
خروجي چاه اس��ت. نقطه تقاطع اين دو منحني بیانگر ش��دت جريان 

تولیدي است. 
 همان طور كه در ش��کل-8 نش��ان داده ش��ده به دلیل افت فشار 
ش��ديد در ورودي چاه، شاخص بهره وري19 چاه ناچیز بوده و نمودار 
عملکرد ورودي چاه داراي شیب زياد مي باشد و دبي جرياني مطلق20 

چاه نسبت به چاه هاي ديگر مخزن بسیار محدودتر است. 
هم چنین با مش��اهده ش��کل-8، به طور كیفي مي توان حساسیت 
ورودي21 و عدم حساس��یت خروجي22 چاه را مش��خص نمود. شیب 
بسیار زياد منحني عملکرد ورودي بیانگر اين نکته است كه با تغییري 
كوچک در ش��یب اين منحني، نقطه تقاطع كه همان ش��دت جريان 
تولیدي چاه اس��ت به شدت افزايش خواهد يافت. برعکس؛ تغییر در 
ش��یب منحني عملکرد خروجي تغییر چنداني در نقطه تقاطع حاصل 
نمي كن��د. بنابراين حساس��یت س��امانه  تولیدي اين چاه ب��ه عملکرد 
ورودي )مخزن( بس��یار ش��ديدتر از میزان حساس��یت آن به عملکرد 

خروجي چاه )رشته  تولیدي و شرايط سرچاهي( است.
ب��ه منظور بررس��ي كّمي حساس��یت ورودي چ��اه، منحني هاي 
عملکرد ورودي و عملکرد خروجي چاه برای چندين مقدار ضريب 
پوسته  ترسیم شد )شکل-9(. در اين شکل منحني هاي عملکرد آبي، 
صورتي و س��یاه  به ترتیب مربوط به مقادير پوسته كل 30، 90 و 223 
است. همان گونه كه در شکل مشخص شده است در صورت كاهش 
ضريب پوسته  از 223 به 90، میزان تولید گاز از 33 به 55 میلیون فوت 

مکعب در روز افزايش مي يابد. 
هم چنی��ن در مقدار پوس��ته  كل معادل30، مق��دار تولید گاز 65 
میلیون فوت مکعب در روز خواهد بود. اين نتايج بیانگر حساس��یت 

عملکرد، به ورودي چاه است. 
به منظور بررس��ي كّمي حساسیت خروجي چاه نیز در چندين قطر 
متف��اوت لوله مغ��زي، منحني عملک��رد ورودي و منحني هاي عملکرد 
خروجي چاه ترسیم شد )ش��کل-10(. همان طور كه مشخص است در 

  6    حاالت  مختلف رفتار جریان در چاه عمودي و مخزن گاز-میعاني]5[

 

 

 بسته به خصوصدر اين . ميعاني رسم شده است-نمودار لگاريتمي فشار و مشتق آن براي چاه عمودي در مخازن گاز
. 12پذيري اي با سه تحرك  و ناحيه11پذيري اي با دو تحرك تواند رخ دهد كه عبارتند از ناحيه  دو حالت مي،شرايط مخزني

 با سه اي ي كه ناحيه و دوم و در حالتاول، تنها نواحي  اتفاق بيافتدپذيري اي با دو تحرك  ناحيهي كهدر حالت
  .دنشو ، هر سه ناحيه مشاهده مي رخ دهدپذيري تحرك

  

 
  ]5[ميعاني-ن در چاه عمودي و مخزن گاز مختلف رفتار جريا تحاال -6شكل 

 

ميعاني بودن مخزن خامي ميدان مارون و نيز با در نظر گرفتن فشارهاي جرياني ته چاهي كه كمتر از -توجه به گازبا 
 ،5 هاي جرياني موجود در شكل ترين توجيه براي شماتيك رژيم رسد محتمل شبنم گاز است به نظر مينقطه فشار 

به  چاه  كيل مايعات گازي در اطراف دهانهر مرتبط با تشدر چنين حالتي اث. پذيري باشد حالت مخزني با دو ناحيه تحرك
گسترش يافته و همين امر سبب افزايش افت فشار تحتاني و به دنبال آن كاهش دائمي قابل توجه فشار جرياني تدريج 

د  كل نيز افزايش خواه قدار پوسته ميعاني گسترش بيشتري يابد م دين ترتيب هر چقدر اين پوستهب. شود سرچاهي مي
  . يافت

به طور . دهد رخ ميسنگي همگن   مخازن ماسهدرآل   حالت ايده،6 شكلدر نشان داده شده از بين حاالت مختلف 
 و شايد عدم تطابق كامل دهند ميي از خود نشان آل ، رفتار غيرايدهتر بودن همخازن كربناته به دليل پيچيدمعمول 

  .  باشدعلتبه اين نيز  6و5هاي  شكل
  
  14خروجي چاهعملكرد  و 13 عملكرد ورودي بررسي-3- 1

عملكرد ورودي ، كند در شكل محدود كننده توليد عمل ميكه  15 از سامانه توليدآن بخش منظور يافتن در اين بخش به
ساز  افزار شبيه با استفاده از نرمبدين منظور با توجه به اطالعات موجود، مدل چاه تهيه و . بررسي شدو خروجي چاه 

PIPESIM تجربي جريان بهينه   جرياني براي يافتن رابطههاي آزمايش مميزي فشار  داده. هاي الزم صورت گرفت بررسي

انطباق رابطه  جریاني     7  

 

 

فازي پركاربرد و   جريان چند چندين رابطه. شود  گفته مي16 جرياني انطباق رابطهبه اين كار . چندفازي استفاده شد
 تجربي تصحيح شده  شد كه رابطه جرياني، مشخص  گاز ميعاني انتخاب و پس از انطباق رابطه- متناسب با مخازن گاز

  .)7 شكل(گيري فشار جرياني است  ايش اندازههاي مربوط به آزم  داراي بهترين تطابق با داده"بگز و بريل"
   

  
   جرياني  انطباق رابطه-7شكل 

  
 منحني 8 در شكل. ترسيم شدچاه  18خروجيعملكرد منحني   و17منحني عملكرد ورودي 8 شكل در گام بعد و در

نقطه تقاطع اين دو منحني . رنگ نمايانگر عملكرد ورودي و منحني سبز رنگ نمايانگر عملكرد خروجي چاه است سياه
  .  توليدي استشدت جريانبيانگر 



53

ماهنامه  اکتشاف و تولید/ شماره 95 / آبان ماه 1391

  9    بررسي حساسیت منحني عملکرد ورودي و تأثیر آن بر بازده تولیدي چاه

 

 

  
   توليدي چاهبازدهثير آن بر ي حساسيت منحني عملكرد ورودي و تأبررس -9شكل 

  
 منحني عملكرد ورودي و ،لوله مغزيمتفاوت  قطر ين در چندوجي چاه نيزبررسي كمي حساسيت خربه منظور 

، 3است در قطرهاي لوله مغزي شده  كه مشخص طور همان). 10 شكل(هاي عملكرد خروجي چاه ترسيم شد  منحني
 عدم اين نتيجه بيانگر. شود  ميليون متر مكعب در روز حاصل مي37 و 35، 30هاي گاز   اينچ به ترتيب دبي4و  5/3

  .حساسيت زياد عملكرد خروجي چاه در مقايسه با عملكرد ورودي چاه است
  

  
   بررسي حساسيت منحني عملكرد خروجي- 10شكل 

  
   چاهاطراف تشكيل مايعات گازي در ناشي از  پس از تشكيل پوستهچاه دهي  هاي بهبود بهره روش - 2

  10    بررسي حساسیت منحني عملکرد خروجي

 

 

  
   توليدي چاهبازدهثير آن بر ي حساسيت منحني عملكرد ورودي و تأبررس -9شكل 

  
 منحني عملكرد ورودي و ،لوله مغزيمتفاوت  قطر ين در چندوجي چاه نيزبررسي كمي حساسيت خربه منظور 

، 3است در قطرهاي لوله مغزي شده  كه مشخص طور همان). 10 شكل(هاي عملكرد خروجي چاه ترسيم شد  منحني
 عدم اين نتيجه بيانگر. شود  ميليون متر مكعب در روز حاصل مي37 و 35، 30هاي گاز   اينچ به ترتيب دبي4و  5/3

  .حساسيت زياد عملكرد خروجي چاه در مقايسه با عملكرد ورودي چاه است
  

  
   بررسي حساسيت منحني عملكرد خروجي- 10شكل 

  
   چاهاطراف تشكيل مايعات گازي در ناشي از  پس از تشكيل پوستهچاه دهي  هاي بهبود بهره روش - 2

  8    منحني هاي عملکرد ورودي و خروجي چاه

 

 

  
  هاي عملكرد ورودي و خروجي چاه  منحني-8شكل 

  
 چاه ناچيز بوده و 19وري ده شده به دليل افت فشار شديد در ورودي چاه، شاخص بهره نشان دا8  كه در شكلطور همان

هاي ديگر مخزن بسيار   چاه نسبت به چاه20و دبي جرياني مطلقباشد  مينمودار عملكرد ورودي چاه داراي شيب زياد 
  . محدودتر است

شيب . مشخص نمودچاه را  22ت خروجيو عدم حساسي 21توان حساسيت ورودي ، به طور كيفي مي8 با مشاهده شكل
بسيار زياد منحني عملكرد ورودي بيانگر اين نكته است كه با تغييري كوچك در شيب اين منحني، نقطه تقاطع كه 

 تغيير در شيب منحني عملكرد خروجي ؛برعكس.  توليدي چاه است به شدت افزايش خواهد يافتشدت جريانهمان 
 )مخزن( توليدي اين چاه به عملكرد ورودي  ابراين حساسيت سامانهبن. كند صل نميتغيير چنداني در نقطه تقاطع حا

  .است)  توليدي و شرايط سرچاهي رشته(ت آن به عملكرد خروجي چاه ساسيز ميزان حبسيار شديدتر ا
ر هاي عملكرد ورودي و عملكرد خروجي چاه براي چندين مقدا ، منحنيي حساسيت ورودي چاهبه منظور بررسي كم

 به ترتيب مربوط به مقادير   و سياهيهاي عملكرد آبي، صورت در اين شكل منحني). 9 شكل( ترسيم شد  ضريب پوسته
 به 223 از  است در صورت كاهش ضريب پوستهشده مشخص در شكل گونه كه  همان.  است223 و 90، 30پوسته كل 

, 30معادل كل  پوستهمقدار نين در چ هم. يابد زايش مي ميليون فوت مكعب در روز اف55 به 33 گاز از ميزان توليد، 90
  . ورودي چاه استبه  ،اين نتايج بيانگر حساسيت عملكرد.  ميليون فوت مكعب در روز خواهد بود65 گاز مقدار توليد

  

قطرهاي لوله مغزي 3، 3/5 و 4 اينچ به ترتیب مقادير 30، 35 و 37 میلیون 
متر مکعب گاز در روز حاصل مي شود. اين نتیجه بیانگر عدم حساسیت 

زياد عملکرد خروجي چاه در مقايسه با عملکرد ورودي چاه است.

2- روش هاي بهبود بهره دهي چاه پس از تشکیل پوسته  ناشي از تشکیل 
مایعات گازي در اطراف چاه

در بخش هاي پیش��ین بیان ش��د كه دلیل اصلي كاهش بهره دهي 
چاه مورد مطالعه، تش��کیل پوس��ته  مايع در اطراف چاه و گس��ترش 
روزافزون آن به درون مخزن و فواصل دورتر از چاه است. از اين رو 
روش ه��اي معمول جه��ت بهب��ود و بازيافت بهره دهي چ��اه پس از 

تشکیل پوسته  مايع در ادامه تشريح مي شود.

2-1- بازگرداني گاز23
كاربردي ترين راه حلي كه تاكنون براي غلبه بر مش��کل تشکیل 
پوس��ته  مايع انديش��یده ش��ده، بازگرداني گاز به مخزن است. بدين 
ترتیب كه پس از گذش��ت مدتي از تولید چاه و افت فش��ار جرياني 
ته چاه، طي بازه اي مش��خص گاز را به درون مخزن تزريق مي كنند. 

بهترين منبع براي گاز تزريقي، گاز تولید ش��ده از همان مخزن است 
كه مايعات آن در س��طح جدا ش��ده باش��د. در اين فرآيند نخس��ت، 
فش��ار مخزن بازيابي شده و سیال مخزن به حالت شبه بحراني نزديک 
مي ش��ود. در مرحله دوم مايعات ايجاد ش��ده دوباره در گاز تزريقي 
حل مي ش��وند و پوس��ته ايجاد ش��ده تا ح��د زيادي از بی��ن مي رود. 
اظهارنظ��ر در خصوص كارايی اين روش ب��رای مخزن مورد مطالعه 

نیازمند بررسی كارشناسی جامع تر و دقیق تری است.

2-2- تزریق حالل هاي شیمیایي
اي��ن روش را مي ت��وان آخرين فناوري ارائه ش��ده ب��راي بهبود 
عملکرد مخازن گاز-میعاني دانس��ت. نتايج حاصل از يک بررس��ي 
موردي حاكي از دو برابر ش��دن ش��اخص تولی��د در چهار ماهه  اول 
تزريق متانول به درون مخزن است كه در دراز مدت اين تأثیر به نرخ 

بهبود پنجاه درصدي كاهش مي يابد]6[.

2-3- افزایش سرعت برداشت 
پژوهش��گران زيادي به تأثیر مثبت افزايش سرعت برداشت پس 
از تش��کیل پوس��ته میعاني در ناحیه اطراف چاه، در افزايش تراوايي 
نس��بي گاز و ماي��ع و در نتیج��ه افزايش ش��اخص بهره دهي اش��اره 
كرده اند]3و4[. در حالت تک فاز بودن سیال، افزايش سرعت تولید 
موجب ايجاد جريان آش��فته و افزايش نیروهاي لختي مي گردد كه 
اي��ن امر به نوب��ه  خود مانع��ي در برابر جريان س��یال ايجاد مي كند. 
آزمايش ها نش��ان داده كه در فواصل بس��یار نزديک ب��ه دهانه  چاه 
در ص��ورت وجود مقادير زي��اد مايعات، اثر تزوي��ج مثبت24 بر اثر 
نیروهاي لختي غلبه كرده و جريان گاز مقداری از میعانات را كنده 
و ب��ا خود ب��ه درون چاه می ب��رد و در نتیجه جريان س��یال دوفازي 
بهبود می يابد. اين نکته را نیز نبايد فراموش كرد كه افزايش سرعت 
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برداشت به گسترش پوس��ته میعاني در درون مخزن كمک بیشتري 
خواهد كرد كه اين موضوع مطلوب ما نیس��ت.

2-4-كاهش دبي تولید و بستن دوره اي چاه
كاه��ش دبي تولید و در مواردي بس��تن چاه به صورت دوره اي، 
س��بب افزايش فشار جرياني چاه مي ش��ود. اين امر سبب تبخیر پوسته 
میعاني شده و به بهبود بهره دهي چاه كمک مي كند. با توجه به مسائل 
اقتصادي و لزوم تولید از چاه اين روش چندان عملي به نظر نمي رسد. 
حداقل تأثیر اين روش كاهش س��رعت تشکیل مايعات گازي در اثر 
كاهش افت فش��ار تحتاني گسترش ناحیه  مايعات گازي محدود شده 

است.

2-5-الیه شکافی اسیدی25 یا الیه شکافی هیدرولیکی26
عملیات انگیزش��ی اليه شکافی اسیدی يا هیدرولیکی سبب ايجاد 
شکاف با تراوايی باال در ناحیه متخلخل اطراف چاه و در نتیجه ايجاد 
كمترين افت فشار براي سیال در مسیر حركت از مخزن تا دهانه چاه 

مي شود.

نتیجه گیري و پیشنهادها
با توج��ه به نتايج بررس��ي داده هاي آزمايش رش��د فش��ار و نیز 
عملک��رد ورودي و خروجي چاه به هم��راه تجزيه و تحلیل داده هاي 

آزمايش ه��اي ممیزي فش��ار جريان��ي و س��اكن، محتمل ترين دلیل 
كاهش بهره دهي چاه مورد مطالعه، تش��کیل پوس��ته میعاني در داخل 
محیط متخلخل ناحیه اطراف چاه و گس��ترش روزافزون اين ناحیه به 

درون مخزن است. 
براي غلبه بر مش��کل ياد شده و بازيافت بهره دهي چاه روش هاي 
متعددي ارائه شد كه به نظر مي رسد گزينه تزريق حالل هاي شیمیايي 
نس��بت به س��اير روش ها گزينه مناسب تري اس��ت. البته بايد در نظر 
داش��ت كه تأثیر اين روش موقت��ی بوده و انجام آن نی��از به ارزيابی 

اقتصادی دارد. 
هم چنین اليه ش��کافي هیدرولیکي نیز به عنوان گزينه اي مناسب، 
س��بب كاهش افت فشار تحتاني و بهبود بهره دهي چاه مي شود. براي 
تجزي��ه و تحلیل دقیق تر مش��کل و نیز پاي��ش آن در آينده، ضروري 
اس��ت آزمايش رشد فشار به صورت دوره اي انجام شده و بازه انجام 
آزمايش نیز با توجه به شرايط مخزني و تولیدي اين چاه تعیین گردد. 
هم چنین الزم است فشارهاي درون چاهي در آزمايش ممیزي فشار 
جرياني و س��اكن در مجموعه نقاط بیشتري در ستون چاه اندازه گیري 
و ثبت ش��ود. در حال حاضر در آزمايش هاي ياد ش��ده فشار اكثراً در 
بازه هاي عمقي ته چاه اندازه  گیري مي ش��ود و براي مدل سازي جريان 
سیال و انتخاب رابطه جرياني بهینه در بازه هاي عمقي نزديک به سطح 
مش��کل كمبود داده وج��ود دارد. بنابراين الزم اس��ت كه توزيع نقاط 
مثبت فشار در ستون چاه در آزمايش هاي جرياني و بسته اصالح گردد.
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