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به منظور دس��تیابی به بازده مناسب برای تولید از مخازن هیدروکربوری، محاسبه حجم اولیه هیدروکربن ضروری 
اس��ت. بنا به تعریف، حجم خالص )بخش خالص( ضخامت الیه متخلخل و تراوای س��نگ مخزن است که دارای 
هیدروکربور اقتصادی باش��د. ضخامت بخش مولد 1 یا خالص با ضخامت کلی مقایس��ه می شود و به عنوان نسبت 
خالص به کل 2 ش��ناخته می شود. نس��بت خالص به کل یک پارامتر مهم در محاسبات حجمی ذخیره هیدروکربن 
درجا، تهیه طرح توس��عه میدان، طراحی تأسیس��ات س��طح االرضی و فعالیت های تحت االرضی می باش��د. ممکن 
اس��ت بخش��ی از هیدروکربن موجود در مخزن به دالیل متعدد امکان تولید نداش��ته باشد. پس حجم آن بخش از 
هیدروکربن نباید به عنوان هیدروکربن اولیه ی قابل تولید مخزن در نظر گرفته ش��ود. لذا از نس��بت خالص به کل 
برای بیان و یا نمایش بخش��ی از س��نگ مخزن که در تولید مش��ارکت موثر دارد، اس��تفاده خواهد شد. این نسبت 
به وس��یله اختصاص حد برش در نمودارهای پتروفیزیکی و س��پس کاربرد آن برای محاسبه بخش خالص استفاده 

می شود.
در مطالعه حاضر روش های مرس��وم و نوین محاس��به ح��د برش برای پارامترهای مختل��ف پتروفیزیکی و مخزنی 
از جمله تخلخل، اش��باع آب، حجم ش��یل، تراوایی، پویایی و شعاع حفره مورد بررس��ی قرار گرفته اند. در ادامه، 
الگوریتم های محاس��به حد برش با روش های مرسوم و روش های نوین بیان و همه روش ها در قالب یک نرم افزار 
جامع ارائه ش��ده است. به کمک نرم افزار تعیین حدود برش برای مخازن هیدروکربوری )UT-CDP( به صورت 
یک نرم افزار یکپارچه گرافیکی می توان حد برش را با روش های مختلف محاسبه  و نتایج به دست آمده را با نتایج 
تس��ت های مخزنی و تولید مقایسه کرده، از نتایج آن  در تمام مراحل مطالعات مخزن استفاده نمود. نرم افزار مورد 

نظر در دو میدان تولیدی اجرا گردید و نتایج به دست آمده با نتایج تولید میدان مطابقت داشت.
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در ارزیابی و توسعه مخازن زیرزمینی هیدروکربوری، تعیین حجم ذخیره 
درجا از اهمیت باالیی برخوردار است. تخمین دور از واقعیت حجم نفت 
و گاز درج��ا موجب می گردد که در مرحله ی توس��عه و تولید از میدان، 
مواردی چون پروفایل تولید از میدان، میزان حجم نفت بازیافتِی پیش بینی 
ش��ده، عملکرد کلی می��دان، هزینه های عملیاتی و محاس��بات مربوط  به 
تأسیس��ات س��طح االرضی مورد نیاز  با عدم قطعیت باالیی همراه گردد و 
در نتیجه، میزان نفت و گاز واقعِی تولیدش��ده دقیقاً مطابق با پیش بینی های 
انجام شده نباش��د. از آنجایی که عدم قطعیت در تعیین حجم نفت درجا، 
ضررهای مالی، فنی و... را س��بب می شود، لذا الزم است تعیین این حجم 

با قطعیت باالتری انجام پذیرد.
ب��دون اعمال و در نظر گرفتن حد برش3، ذخیره ی هیدروکربن بیش��تر از 
مقدار واقعی تخمین زده می ش��ود. از ط��رف دیگر، با در نظر گرفتن حد 
ب��رش بیش از واقعیت، بخ��ش خالص ذخیره به مق��دار کمتری از میزان 

واقعی تخمین زده خواهد شد. این امر می تواند منجر به طراحی تأسیسات 
س��طح االرضی تولیدی با ظرفی��ت کمتر از توان تولی��دی میدان گردد و 
جوابگ��وی تولید در طول عمر مخزن نباش��د. در نتیجه، باعث خس��ارت 

رسیدن به ذخیره ی واقعی مخزن شود. 

1- تعریف بخش خالص4 
بخش خالص، ضخامت الیه متخلخلی می باش��د که دارای میزان اش��باع 
اقتص��ادی هیدروکرب��ن باش��د. ضخامت بخش خالص ب��ا ضخامت کل 
مقایس��ه و به عنوان نسبت خالص به کل5  ش��ناخته می شود. نسبت خالص 
به کل را به عنوان پارامتری مهم در محاسبات حجمی ذخیره هیدروکربن 

در نظر مي گیرند.
ه��دف از نس��بت خالص ب��ه کل، بیان ک��ردن و یا نمایش دادن بخش��ی 
از س��نگ مخزن اس��ت که در تولید مش��ارکت موثر دارد. این نس��بت با 
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اختصاص ح��د برش ها در نموداره��ای پتروفیزیکی و س��پس کاربردی 
کردن آن ب��رای ضخامت های مختلف س��ازند به منظور محاس��به بخش 
خالص به کار می رود که در واقع، همان ضخامت س��نگ مخزن با قابلیت 
تولید می باش��د. از این رو، مفاهیم NTG، حد برش و بخش خالص به هم 
وابس��ته و مرتبط هس��تند. تعیین NTG یکی از گام ه��ای معمول در هر 
مطالعه مخزن می باش��د. با این حال این موضوع همچنان کمترین قطعیت 
را داشته و در بین تمام مراحل مطالعه مخزن، تا حد بسیار زیادي وابسته به 
طرز فکر، نگرش و یا سلیقه فرد مطالعه کننده است. هیچ قانون کلی برای 
محاس��به نسبت خالص به کل وجود نداش��ته و در موارد مهم تر، انتخاب 
حد برش هایی که کاربردی باش��ند، یک فرایند تجربی بوده که بر اساس 
تجارب ش��خصی و تجربه افراد انجام می پذیرد ک��ه البته رویه صحیحی 
نمی باشد. لذا در این مقاله روش ها و قوانین صحیح تر مرتبط با تعیین حد 

برش ارائه شده است.
انتخ��اب بخش خالص در یک مخزن ب��ا تعریف فواصل و ضخامت های 
مختلف که تا حدودی بین چاه ه��ا می تواند هماهنگی برقرار کند، انجام 
می شود. شکل-1 مثالی از این فواصل را نشان می دهد. همچنین، ضخامت 
کل الیه ه��ای مختلف و عبارت net که به ط��ور متداول در صنعت نفت 

به کار می رود، نیز نشان داده شده است. 

2- دالیل تعیین حد برش
دلیل اصل برای مشخص سازی بخش خالص، به دست آوردن یک مقدار 
عددی برای پارامتر ضخامت در فرمول محاس��به نفت درجای قابل تولید 

)reserve( می باشد. دالیل دیگر عبارتند از:

1- مقدار بخش خالص می تواند به عنوان راهنما برای توسعه میدان به کار 
رود و مناطق قابل تولید را مشخص کند.

2- اهمی��ت تعیی��ن و تفکیک کل مقدار هیدروکرب��ن موجود در مخزن 
)نفت تولید شونده و نفت غیرقابل تولید(. 

3- ارزیاب��ی مقدار هیدروکربنی که توس��ط روش های تولید ثانویه6 قابل 
تولید است.

4- استفاده ازبخش خالص به عنوان یک پارامتر یکپارچه سازی.
4- اس��تفاده از حد ب��رش و NTG در بزرگ نمایی7 از مقیاس مدل ریز به 

دانه درشت در شبیه سازی دینامیکی
مقدار بخش خالص که به کمک محاسبات موازنه مواد تطبیق داده شده، 
می توان��د با مقدار بخ��ش خالص که برای محاس��بات نفت درجای قابل 
استحصال توسط تولید طبیعی8 به کار می رود، تفاوت داشته باشد و نقش 
هر بخش خالص ممکن است به شکل قابل توجهی از  netsandتعیین شده 

برای عملیات تولید ثانویه متفاوت باشد.

از روش های مرس��وم و سنتِی تعیین حدود برش پارامترهای پتروفیزیکی، 
می توان به روش س��تون هیدروکربن تجمع��ی و روش تراوایی-تخلخل 
اش��اره کرد. با اس��تفاده ازاین روش ها یک تخمین کل��ی از حدود برش 

پارامترهای پتروفیزیکی به دست می آید.
ب��رای افزایش دقت در تعیین بخش خالص و مولد مخزن، فواصل مخزنی 
و همچنی��ن دق��ت تفکیک دو رخس��اره مخزنی و غیرمخزن��ی در تجمع 
هیدروکرب��ن، روش های نوین تعیین حدود برش مانند روش اس��تفاده از 
پویایی، پارامتر مرجع و Winland توس��عه پیدا کردند. در این روش ها از 
پارامترهای دیگر مثل گرانروی سیال، قطر تخلخل )حفره( و... برای تعیین 

حدود برش استفاده می شود تا محاسبات با دقت بیشتری انجام شود.
در ای��ن مطالعه، انواع روش های تعیین حدود برش بررس��ی ش��ده و در 
ادامه، یک نرم افزار بر اساس این روش ها توسعه داده شده است. نرم افزار 
حاضر )UT-CDP(با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک و برای 
اس��تفاده در سیستم عامل ویندوز تهیه ش��ده و دارای رابط کاربری بسیار 

روان می باشد.

3- تعریف و تعیین حد برش
به منظور دستیابی به بازده مناسب و اقتصادی تولید مخزن، ضروری است 
که حجم اولیه قابل تولید هیدروکربن به طور صحیح تخمین زده شود. در 
طرح های توسعه و تولید از مخازن هیدروکربوری زیرزمینی، آن حجمی 
از هیدروکرب��ن اهمیت پیدا می کند که بخش خالص مخزن باش��د و در 

تولید از مخزن مشارکت موثر داشته باشد. 
ارزیابی و تعیین حجم هیدروکربور موثر توسط حد برش ها انجام می شود. 
از ط��رف دیگر، تعیین فواصل حاوی هیدروکربن به تنهایی کافی نبوده و 
فواصل باید توانایی تولید هیدروکربن با نرخ اقتصادی را هم داشته باشند. 
حدود برش خواص محدود کننده پتروفیزیکی می باش��د که با اِعمال این 
حدود، بخش مخزنی مش��ارکت کننده در تولید نفت از بخش های دیگر 

 1  شماتیک اعمال حد برش بر روی پارامترها به صورت مرحله ای]1[
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که نقش��ی در عملکرد مخزن ندارند، تفکیک می ش��ود. در تعیین حدود 
ب��رش از برخی از مهم ترین پارامترهای پتروفیزیکی مثل تخلخل، اش��باع 
آب و میزان حجم ش��یل استفاده می ش��ود. روش های تعیین حد برش و 
مقادیر آن کاماًل متاثر از نوع هیدروکربور موجود در مخزن اعم از گاز و 

نفت و سنگ شناسی مخزن )اعم از کربناته و ماسه سنگ( می باشد.

3-1- حد برش تخلخل
حد برش تخلخل، کمترین مقدار تخلخل سنگ است که به ازای تراوایی 
متناظر آن، جریان سیال در س��نگ تحقق می یابد. بنابراین، اولین شرطی 
که برای محاسبه حجم هیدروکربِن درجا باید مدنظر قرار گیرد، این است 

که تخلخل آن از تخلخل برشی بیشتر باشد.

3-2- حد برش اشباع آب
برای مش��خص کردن حج��م هیدروکربور موثر یک س��ازند معموالً فقط 
نواحی اي ک��ه داراي تراوایی کاف��ی هیدروکربن برای تولید هس��تند، در 
محاسبه هیدروکربن درجا در نظر گرفته مي شوند. تراوایی موثر هیدروکربن 

سنگ ها در حضور آب9 سازند از مقدار تراوایی مطلق کمتر است.
از آنجای��ی ک��ه جریان جزئی آب  تح��ت تاثیر درصد اش��باع آب )که 
کنترل کننده تراوایی نس��بی آب و نفت و ویس��کوزیته سیاالت می باشد( 
تعیین می ش��ود، بنابراین ب��ا افزایش میزان حد برش اش��باع آب، توانایی 

سنگ برای انتقال هیدروکربن سریعاً کاهش می یابد.
برای اهداف کاربردی و عملی در محاسبه حجم هیدروکربن درجا، باید 
در ناحیه مورد بررسی، عالوه بر تخلخل بیشتر از حد برش تخلخل، اشباع 

آب نیز کمتر از حد برش اشباع باشد. 
با اس��تفاده از خواص تراوایی، تخلخل و اش��باع آب بدس��ت آمده از آنالیز 
مخصوص مغ��زه10 و الگ های پتروفیزیک، می توان ماکزیمم مقدار اش��باع 

آبی که برای مقادیر تخلخل و تراوایی تولید خواهد شد را تخمین زد. 

3-3- حد برش حجم شیل
ماسه س��نگ و شیل، خصوصیات سنگ شناسی، تخلخل، تراوایی و اشباع 
آب متفاوت��ی دارند و بنابراین، خواص پتروفیزیک��ی این دو نیز متفاوت 
است. ماسه س��نگ مقادیر تخلخل و تراوایی بیش��تر و اشباع آب کمتری 
نس��بت به ش��یل دارد. به این ترتیب، ماسه س��نگ توانایی بیش��تری برای 
ذخیره سازی هیدروکربن دارد و از آنجایی که ماسه سنگ دارای تخلخل 
موثر بیش��تری است، شرایط مناسب تری را برای جریان یافتن سیال مخزن 
فراهم می کند، در حالی که شیل مانع عبور جریان می شود. برای محاسبه 
صحیح مقدار هیدروکربن قابل تولید، حجم س��نگ مخزن عاری از شیل 
استفاده می شود. به عبارت دیگر، میزان شیل موجود در سنگ مخزن باید 

از حداکثر مجاز یا حد برش حجم شیل سازند کمتر باشد.
در مطالع��ه ی��ک مخزن از حد برش حجم ش��یل )Vshc( برای مش��خص 
کردن NetSand، از حد برش تخلخل )Øc( برای تعیین Net Reservoir و 
از حد برش اشباع آب )Scw( برای تعریف بخش خالص استفاده می شود.

3-4- حد برش دینامیکی
اصلی تری��ن موضوع در بح��ث انتخاب یک حد برش خ��اص، پی بردن 
به ذات دینامیکی آن اس��ت. این نکته ای اس��ت که اغل��ب نادیده گرفته 
می ش��ود زیرا زمین شناسان اغلب تمایل دارند که مقدار حد برش را فقط 
براس��اس پارامترهای استاتیکی مانند خواص سنگ شناسی و پتروفیزیکی 

سنگ مخزن انتخاب کنند. 
رویکرد معمول برای مش��خص کردن نسبت خالص به کل، انتخاب یک 
مقدار مبنا و پایه برای تراوایی )به طور مثال یک میلي دارس��ي( و س��پس، 
اس��تفاده از رابطه تخلخل- تراوایی برای به دس��ت آوردن مقدار تخلخل 
متناظر با آن می باش��د. مادامی که خواص پتروفیزیکی س��نگ مخزن در 
انتخ��اب مقدار حد برش دارای اهمیت هس��تند، این موضوع باید در نظر 
گرفته ش��ود که این مقدار به فاکتورهای دینامیکی دیگری از قبیل اشباع 

 2  شماتیک تعیین حدود برش پارامترهای پتروفیزیکی با روش ستون هیدروکربن
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س��یاالت، مکانیس��م تخلیه مخزن و روش های ازدیاد برداشت نیز مرتبط 
است. لذا در این ارتباط نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند: 

پارامتر پویایی: انتخاب حد برش بیش��تر از اینکه فقط به تراوایی وابس��ته 
باش��د، به پویاییK/µ) 11( وابس��ته اس��ت. ای��ن بدین معناس��ت که برای 
س��ازندهای یکسان با تراوایی یکسان، مقدار حد برش به صورت تابعی از 

سیال سازند تغییر خواهد کرد )نفت یا گاز(. 
تراوایی موثر: همانطور که می دانیم قبل از اینکه تراوایی به دس��ت آمده 
از مغ��زه برای تعیین حد برش به کار رود، بای��د همه تصحیحات الزم از 
قبی��ل KlinkenbergEffect و  OverBurden براي مقادیر تراوایی اعمال 
گ��ردد. عالوه براین، به منظور دس��تیابی به ش��رایط واقعی مخزن، به جای 
تراوای��ی مطلق باید تراوایی موثر نفت به کار رود. تراوایی مطلق همیش��ه 
بیشتر از تراوایی موثر نفت است و استفاده از آن در تعیین حد برش باعث 

می شود که مقدار نفت درجا بیشتر از مقدار واقعی تخمین زده شود. 
وابستگی حد برش به افت فشار: در یک مخزن که مکانیسم رانش تخلیه ای 
دارد، حد برش نیز وابسته است. این مسئله قابل درک است که یک افت 
فش��ار زیاد این امکان را فراهم می کند که پدیده تخلیه برای س��نگ های 
نس��بتاً کم تراوا که در افت فش��ارهای کوچک تولید نمی کنند، صورت 
گیرد. بنابراین در حین تخلیه مخزن حد برش واقعی تغییر می کند. زیرا با 
اعمال افت فشار بزرگ تر بر سازند، نواحی کم تراوا و چگال تر به صورت 
تصاعدی در تولید ش��رکت می کنند که این موضوع نشان دهنده تعریف 
ذات دینامیکی حد برش است. این فرایند در کل، وابسته به زمان می باشد 

و در سازندهای دارای ناهمگونی بیشتر شدید تر خواهد بود. 
 وابستگی حد برش به مکانیسم تخلیه: در یک مخزن با مکانیسم فعال رانش 
آب یا در خالل عملیات س��یالب زنی که فش��ار در حال افزایش اس��ت، 
تعیی��ن حد برش به ویژگی های آبده و یا ویژگی های فرایند س��یالب زنی 

نیز بستگی دارد.
وابس�تگی ح�د برش به مرحل�ه بهره برداری از مخزن: ب��ا توجه به مباحث 
مط��رح ش��ده، مقدار ح��د برش در ی��ک مخزن ممکن اس��ت در خالل 
فراینده��ای بازیافت اولیه و ثانویه متفاوت باش��د. این موضوع این نتیجه 
را در بر دارد که در یک مخزن با اش��باع سیال مشخص، نقشه های بخش 
خالص برای یک مخزن، قبل و بعد از شروع تولید می تواند متفاوت باشد.

4- روش های محاسبه حدود برش
4-1- روش های مرسوم

4-1-1- روش ستون هیدروکربن
در ای��ن روش، نمودارس��تون هیدروکرب��ن تجمعی محاس��به ش��ده از 
نموداره��ای عمدت��اً پتروفیزیکی بر حس��ب پارامتره��ای پتروفیزیکی 

تخلخل، اش��باع آب و حجم شیل رسم ش��ده و با اعمال مقادیر مرسوم 
حد برش برای ستون هیدروکربن )به عنوان مثال 5 یا 10 درصد( مقادیر 
متناظر تخلخل، اش��باع آب و حجم شیل به دس��ت مي آید که به عنوان 
ح��دود برش ای��ن پارامترها معرفی می ش��وند. متأس��فانه معیار انتخاب 
مقادیر حد برش س��تون هیدروکربور علمی نمی باشد و کاماًل سلیقه ای 

و بدون در نظر گرفتن خواص محیط متخلخل است.

 3  تعیین یک دسته از حد برش های پتروفیزیکی با استفاده از حد برش تراوایی ]2[

 4  نمودار قطر حفره ی معادل لورت )K/Ø(0.5 بر اساس تخلخل که نشان دهنده ی 
حد برش دینامیک شده برای تخلخل می-باشد ]5[

    7 

 

  هاي مختلف توليد از مخزنمرجع براي مكانيسم پارامتر ارائه -4-2-3
رداشت كانيسم بمدو  ،ادامه. در خواهد داشتثير مكانيسم توليد مخزن قرار أبراي يك مخزن تحت ت حد برشيند تعيين افر

 زنيسيالبنيزم مكاپيوستگي مخزن و در ، هيبرداشت اول مزيمكاندر بخش خالص  .گيردميمدنظر قرار  زني،سيالباوليه و 
ر برده اوتي به كاهاي متفحد برش، توليد مختلفهاي براي مكانيسم ،طور كليدهد. بهسازند را نشان مي زنيسيالب يتقابل
  ].3[وابسته استبه مكانيسم بازيافت از مخزن  كامالً حد برش لذا تعيين .شودمي

  در بازيافت اوليه از مخزنبخش خالص تعريف پارامتر مرجع براي تعيين -
براي اين مكانيزم . پارامتر مرجع انتخاب شده است 2ثر از ضوابط و معيارهاي تخليهأمتبخش خالص  ،1ر مرحله بازيافت اوليهد

  :باشدي معادل لورت ميبرابر با قطر حفره، pdتوليدي، 
)1(  dp=�(� φ)⁄  

توان محدوده تخلخل (يا همان حد لخل ميدر مقابل تخ pdرسم پارامتر . با بسط داده شودتواند براي پويايي نيز اين رابطه مي
ع شود و اين موضوبرش براي تخلخل) را تعيين نمود. مقدار اين محدوده (اين بازه) به مشخصات هيدروليكي سنگ مرتبط مي

ه شرايط تخلخل با توجه ب حد برششود. لذا در اين روش مي تشريح Flow Zone Indicator (FZI)از طريق رويكرد 
  .]4[شودديناميكي تعيين مي

 نمودار  ،در آننشان داده شده كه  Error! Unknown switch argument.صورت شماتيك دربه روشاين كاربرد 
pdِاسترسم شده  مغزه هايمده از آزمايشآدست هب براساس تخلخل .  
  

 
اي تخلخل ي حد برش ديناميك شده بردهندهبر اساس تخلخل كه نشان )K/Ø(0.5نمودار قطر حفره ي معادل لورت  -4شكل 

  ]5[باشدمي

  توليد افزايش يندافر در خالص بخش تعيين براي مرجع پارامتر تعريف-
يي نسبي تراوا اندتومي پارامتر مرجع انتخاب شده ،مخزن بستگي دارد در زنيسيالببه شرايط  ثانويهكه توليد ياز آنجاي

با توجه به  كهآيد دست ميهپارامتر تراوايي نسبي ب )SCAL(. از آناليز ويژه مغزه باشدهيدروكربن در حضور آب 
ه همين بارند. ده با خواص روتين مخزن تعداد كمتري در مقايس هاگونه آزمايشاين، هاي آزمايشگاهي و عملياتيمحدوديت

 وتين مغزهه خواص رب هر محدوده تراوايي نسبي شود ومغزه نسبت داده  روتينپارامتر  بهكه تراوايي نسبي  الزم است دليل
  متناظر گردد.

هش) ر قابل كاآب غي در اشباعبر اين اساس ثابت شده است كه نقطه پاياني نمودار تراوايي نسبي (تراوايي نسبي هيدروكربن 
  .).Error! Unknown switch argument(استمغزه  روتينمتناظر براي پارامترهاي  حد برشيك  ،در مشخص سازي

                                                      
1. Primary depletion 
2. Drainage 

 5  نمودار نقطه پایانی منحنی تراوایی نســبی هیدروکربن در حضور آب بر اساس 
تراوایی هوا]5[

    8 

 

 
  ]5نمودار نقطه پاياني منحني تراوايي نسبي هيدروكربن در حضور آب بر اساس تراوايي هوا[ -5شكل 

  )Winlandاستفاده از فشار موئينه و شعاع دهانه حفرات براي تعيين حد برش (روش  -4-2-4
ل ي و تخلختراوايخواص  ،همچنينحفره متناظر با اشباع جيوه و  بر اساس ايجاد يك رابطه ميان شعاع Winlandروش 

  صورت زير است:شكل كلي اين معادله به باشد.مي
)2(   LogckLogbaRLog 35 

 a ،bست. سه ضريب ، تراوايي و تخلخل مغزه ادرصد جيوه 35متناسب با اشباع  به ترتيب شعاع گلوگاه φو  35R ،kكه در آن
  آيند.دست ميپارامترهاي رگرسيون هستند كه به روش غيرخطي به cو 

Winland 6[دست آوردهمعادله تجربي زير را ب[:  
)3(  logR��=0.732+0.588 log Kair-0.864 logφcore

Winland  مقدارmμ 0.5  35را برايR براي ميدان بخش خالص عنوان بهSpindle  تعريف كرد. با اين مالك كه او مشاهده
ستند. پس از ه mμ 0.5تر از بزرگ 35Rهاي توليدي دارايو چاه mμ 0.5كمتر از  35Rهاي خشك داراي كرده بود كه چاه

تواند به عنوان يك ابزار براي تعيين مي 35Rروش لذا كار رفته است. در ساير مخازن به payبراي تعريف  mμ 0.5آن مقدار 
  كار رود.تخلخل بهتراوا و كمهاي كمبراي حذف بخش بخش خالص حد برشبه عنوان يك  ،ميزان جريان و همچنين

  تهيه شده افزارنرممعرفي  -5
افزارهاي ينه نرمزم. در اين است در ايران افزار بومي محاسبه حد برش مخازن هيدروكربورياولين نرم UT-CDPنرم افزار 

ش اضر به فروها حتدهنده تهيه شده و شركافزارها براي استفاده همان شركت توسعهخارجي وجود دارد ولي برخي از اين نرم
ست. ااي زيادي هزينههطور كلي متحمل پرداخت هافزارهاي خارجي بخريد و پشتيباني نرم ،برايننرم افزار خود نيستند. عالوه

ن، قاط جهانهاي مخازن هيدروكربني موجود در كشور و تفاوت آنها با مخازن موجود در ساير اطر ويژگيخههمچنين ب
ن زرايط مخاشا واقعيت همخواني ندارند و نتايج آنها ممكن است بمخازن كشور هاي طور كامل با ويژگيهافزارهاي خارجي بنرم

  يت است. حائز اهم ر بسيارهاي مخازن كشوافزارهاي بومي مطابق با ويژگيايران فاصله زيادي داشته باشد. بنابراين، توسعه نرم
اي مرسوم هبر روشافزار عالوهقابليت محاسبه حدود برش براي پارامترهاي مختلف را دارد. در اين نرم UT-CDPنرم افزار 

بطه (مثل را حد برشهاي نوين محاسبه ، روشتخلخل)-(مثل روش ستون هيدروكربن تجمعي و روش رابطه تراوايي
ا استفاده بمحاسبه شعاع گلوگاه حفره ها و روش  Winland، روش Leverettتخلخل، روش قطر حفره معادل -پذيريتحرك
افزار مر تهيه نرود برش دهاي مختلف محاسبه حداند. الگوريتم) نيز مورد استفاده قرار گرفتههاي آزمايش تزريق جيوهاز داده

جم نفت تعيين ح افزاري كامل براي محاسبه حد برش پارامترهاي مختلف جهتيك بسته نرم ،و در نهايت كار گرفته شدههب
  .]7[موجود در مخزن تهيه شده است
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4-1-2- روش تراوایی
نکت��ه اصلی در تعیین حد برش برای ی��ک مخزن، تعریف مقدار تراوایی 
مبنا )حد برش تراوایی( اس��ت که حد تراوایی آس��تانه را بین سنگ های 
تولیدکنن��ده و غیرتولیدکننده مش��خص مي کند. مقادی��ر حد برش برای 
تخلخل و اش��باع آب نیز با اس��تفاده از مقدار حد برش برای تراوایی قابل 
دس��تیابی خواهد بود. بدین منظور یک مقدار پایه ب��رای تراوایی انتخاب 
و تخلخل مرب��وط به آن از کراس پالِت تراوایی-تخلخل مغزه به دس��ت 
می آید. حجم شیل از کراس پالت تخلخل-حجم شیل محاسبه مي گردد. 
روش مش��ابه این  برای محاس��به اش��باع آب وجود دارد که در شکل- 3 
نشان داده شده است. در این روش نیز، مقادیر اولیه تراوایی انتخاب شده 

معیار فیزیکی خاصی ندارند.

4-2- روش های نوین
4-2-1- روش استفاده از پویایی )موبیلیتي( برای تعیین حد برش

انتخاب حد برش بیش��تر از اینکه فقط به تراوایی وابس��ته باشد، به پویایی 
)k/μ( وابس��ته است و برای سازندهای یکس��ان با تراوایی یکسان مقدار 
حد برش به صورت قابل مالحظه ای تابعی از س��یال سازند یا به عبارت بهتر 
تابعی از ویس��کوزیته سیال اس��ت. لذا انتخاب حد برش بر اساس پویایی 
منطقی تر از انتخاب حد برش بر اس��اس تراوایی اس��ت. در این روش نیز 
همانند روش های مطرح ش��ده قبل��ی، حد برش برای س��ایر پارامترها از 
مقدار حد برش انتخاب شده برای پویایی تعیین می شود. در کل مقداری 
ک��ه معموال برای حد برش پویایی انتخاب می ش��ود در بازه ي نیم تا یک 
میلي دارس��ي بر س��انتي پوز اس��ت. جهت تعیین حد پویای��ی می توان از 

اطالعات آزمایش هايMDT،XPT، RFT و DST استفاده کرد.

4-2-2- روش پارامتر مرجع
اولین گام در تعیین حد برش، انتخاب یک پارامتر مرجع جهت تشخیص 
فواصل مخزنی اس��ت. از آنجایی که براي تولید نفت، مخزن باید توانایی 
حرکت س��یال را داشته و هم چنین دارای تخلخل مفیدی باشد، پس الزم 
است پارامتری مرجع با خاصیت دینامیکی انتخاب شود. با توجه به اینکه 
پارامتر مرجع در مقیاس مغزه اندازه گیری می ش��ود و ممکن اس��ت نتوان 
پارامتر مرجع را به طور مس��تقیم از الگ های چاهی اندازه گیری کرد، لذا 
براي فواصلی از مخزن که هیچ مغزه ای نداش��ته باشد، باید پارامتر مرجع 
را به پارامترهایی ارتباط داد که بتوان آنها را از طریق الگ های چاه برای 

آن فواصل اندازه گیری نمود.
در این مس��یر یک محدوده برای پارامتر مرجع تعریف می گردد و منطبق 
بر آن، محدوده پارامتر مرجع محدوده ای برای پارامترهای به دست آمده 

از الگ در نظ��ر گرفته می ش��ود. ای��ن محدوده ي به دس��ت آمده، برای 
پارامترهای الگ به عنوان cutoff لحاظ مي گردد. 

در این روش برای تشخیص سنگ های مخزنی از سنگ های غیرمخزنی، 
"قط��ر تخلخل )حفره( معادل لورت 12" به کار برده می ش��ود. این پارامتر 
مرکب می تواند پویایی را نیز برای شرایط مخزن شبیه سازی کند. بنابراین 
net reservoir cut off اتخاذ ش��ده به عن��وان محدوده ای از تخلخل بیان 

می ش��ود. برای سیالب زنی اثبات شده اس��ت که یک برون یابی از نقاط 
پایان��ی نمودار تراوایی نس��بی نف��ت می تواند در تمیز دادن س��نگ های 
مخزنی از س��نگ های غیرمخزنی موثر باش��د. از این رو، تراوایی نس��بی 
در نقط��ه پایانی به همان تراوایی مطلق مغزه که براس��اس ش��رایط مخزن 
تصحیح شده است، مرتبط می ش��ود. تخلخل نیز به این محدوده تراوایی 
مطلق برگردانده می ش��ود. بنابراین، net reservoircut cut off مجدداً در 
عبارت��ی از تخلخل بیان می ش��ود. به طور کلی، در هر دو مورد، حد برش 
برای تخلخ��ل به طور مجزا یک اهمیت دینامیکی ب��ودن دارد. حد برش 
برای س��ایر پارامترها از قبیل حجم ش��یل و اش��باع آب می توانند از روی 

همین محدوده تعیین شوند.

4-2-3- ارائه پارامتر مرجع برای مکانیسم های مختلف تولید از مخزن
فرایند تعیین حد برش برای یک مخزن تحت تأثیر مکانیس��م تولید مخزن 
قرار خواهد داش��ت. در ادامه، دو مکانیس��م برداشت اولیه و سیالب زنی، 
مدنظر قرار مي گیرد. بخش خالص در مکانیزم برداش��ت اولیه، پیوستگی 
مخزن و در مکانیزم سیالب زنی قابلیت سیالب زنی سازند را نشان می دهد. 
به طور کلی، برای مکانیس��م های مختلف تولید، حد برش های متفاوتی به 
کار برده می شود. لذا تعیین حد برش کاماًل به مکانیسم بازیافت از مخزن 

وابسته است ]3[.
- تعری�ف پارامتر مرجع برای تعیین بخش خالص در بازیافت اولیه 

از مخزن
در مرحل��ه بازیافت اولی��ه13، بخش خالص متأثر از ضواب��ط و معیارهای 
 ،dp ،تخلیه14 اس��ت. پارامتر مرجع انتخاب شده برای این مکانیزم تولیدی

برابر با قطر حفره ی معادل لورت می باشد:
dp= )k⁄φ(√ )1(

این رابطه می تواند برای پویایی نیز بس��ط داده شود. با رسم پارامتر dp در 
مقابل تخلخل می توان محدوده تخلخل )یا همان حد برش برای تخلخل( 
را تعیی��ن نمود. مقدار این محدوده )این بازه( به مش��خصات هیدرولیکی 
 Flow Zone س��نگ مرتبط می ش��ود و این موض��وع از طریق رویک��رد
Indicator FZI تش��ریح می ش��ود. لذا در این روش ح��د برش تخلخل با 

توجه به شرایط دینامیکی تعیین می شود ]4[.
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کاربرد این روش به صورت ش��ماتیک در شکل-4 نشان داده شده که در 
آن، نمودار dp براساس تخلخِل به دست آمده از آزمایش هاي مغزه رسم 

شده است.  
- تعریف پارامتر مرجع برای تعیین بخش خالص در فرایند افزایش 

تولید
از آنجایي که تولید ثانویه به ش��رایط سیالب زنی در مخزن بستگی دارد، 
پارامتر مرجع انتخاب شده می تواند تراوایی نسبی هیدروکربن در حضور 
آب باش��د. از آنالیز ویژه مغزه )SCAL( پارامتر تراوایی نس��بی به دست 
می آید که با توجه به محدودیت های آزمایش��گاهی و عملیاتی، این گونه 
آزمایش ها در مقایس��ه ب��ا خواص روتین مخزن تع��داد کمتری دارند. به 
همین دلیل الزم است که تراوایی نسبی به پارامتر روتین مغزه نسبت داده 

شود و هر محدوده تراوایی نسبی به خواص روتین مغزه متناظر گردد.
بر این اساس ثابت شده است که نقطه پایانی نمودار تراوایی نسبی )تراوایی 
نسبی هیدروکربن در اشباع آب غیر قابل کاهش( در مشخص سازی، یک 

حد برش متناظر برای پارامترهای روتین مغزه است )شکل-5(.
 

4-2-4- اس�تفاده از فش�ار موئینه و ش�عاع دهانه حفرات ب�رای تعیین حد 
)Winland برش )روش

روش Winland بر اس��اس ایجاد یک رابطه میان شعاع حفره متناظر با 
اش��باع جیوه و همچنین، خواص تراوایي و تخلخل مي باش��د. شکل کلي 

این معادله به صورت زیر است:
)2(φ++= LogckLogbaRLog 35

که در آن k ، R35 و φ به ترتیب شعاع گلوگاه متناسب با اشباع 35 درصد 
جی��وه، تراوایي و تخلخل مغزه اس��ت. س��ه ضری��ب b،a و c پارامترهاي 

رگرسیون هستند که به روش غیرخطي به دست مي آیند.
Winland معادله تجربی زیر را به دست آورد]6[:

)3(logR35=0.732 +0.588logKair-0.864log φcore  

Winland مق��دار 0.5μm را ب��رای R35 به عن��وان بخ��ش خال��ص برای 

می��دان Spindle تعریف کرد. با این مالک که او مش��اهده کرده بود که 
چاه های خش��ک دارای R35 کمت��ر از 0.5μm و چاه های تولیدی دارای 
R35بزرگ تر از0.5μm هس��تند. پس از آن مق��دار 0.5μm برای تعریف 

pay در س��ایر مخازن به کار رفته است. لذا روش R35 می تواند به عنوان 

یک ابزار برای تعیین میزان جریان و همچنین، به عنوان یک بخش خالص 
حد برش برای حذف بخش های کم تراوا و کم تخلخل به کار رود.

5- معرفی نرم افزار تهیه شده
ن��رم اف��زار UT-CDP اولی��ن نرم افزار بومی محاس��به حد ب��رش مخازن 

هیدروکرب��وری در ای��ران اس��ت. در این زمین��ه نرم افزاره��ای خارجی 
وج��ود دارد ول��ی برخی از این نرم افزارها برای اس��تفاده همان ش��رکت 
توسعه دهنده تهیه شده و شرکت ها حاضر به فروش نرم افزار خود نیستند. 
عالوه براین، خرید و پش��تیبانی نرم افزارهای خارجی به طور کلی متحمل 
پرداخت هزینه های زیادی اس��ت. همچنی��ن به خاطر ویژگی های مخازن 
هیدروکربنی موجود در کش��ور و تفاوت آنها با مخازن موجود در سایر 
نق��اط جهان، نرم افزاره��ای خارجی به طور کامل ب��ا ویژگی های مخازن 
کشور همخوانی ندارند و نتایج آنها ممکن است با واقعیت شرایط مخازن 
ایران فاصله زیادی داشته باشد. بنابراین، توسعه نرم افزارهای بومی مطابق 

با ویژگی های مخازن کشور بسیار حائز اهمیت است. 
نرم اف��زار UT-CDP قابلیت محاس��به حدود برش ب��رای پارامترهای 
مختلف را دارد. در این نرم افزار عالوه بر روش های مرس��وم )مثل روش 
س��تون هیدروکربن تجمعی و روش رابطه تراوایی-تخلخل(، روش های 
نوین محاس��به حد برش )مثل رابط��ه تحرک پذیری-تخلخل، روش قطر 
حف��ره مع��ادل Leverett، روش Winland و روش محاس��به ش��عاع 
گلوگاه حفره ها با اس��تفاده از داده ه��اي آزمایش تزریق جیوه( نیز مورد 
استفاده قرار گرفته اند. الگوریتم های مختلف محاسبه حدود برش در تهیه 
نرم افزار به کار گرفته ش��ده  و در نهایت، یک بسته نرم افزاری کامل برای 
محاسبه حد برش پارامترهای مختلف جهت تعیین حجم نفت موجود در 

مخزن تهیه شده است ]7[.

5-1- رابط کاربری نرم افزار
رابط کاربری نرم افزار بسیار روان طراحی شده و کاربر می تواند به راحتی 
با نرم افزار کار کند. نرم افزار UT-CDPبا اس��تفاده از نرم افزار ویژوال 
بیس��یک نوشته شده و برای اس��تفاده در سیس��تم عامل ویندوز تهیه شده 

است. منو های نرم افزار در شکل-6 مشاهده می شود.
 

5-2- ورود اطاعات در نرم افزار
ای��ن نرم افزار براي ایج��اد بانک اطالعاتي داده ه��اي نمودارها و مغزه ها، 
ویرایش و آنالیز داده ها، محاس��به حد برش تخلخل و اشباع آب هر الیه 

به صورت جداگانه و میانگین گیري از این خواص به کار مي رود.
برای استفاده از نرم افزار، پس از وارد کردن الیه های مخزن و نام چاه ها، 
نرم افزار آماده دریافت داده هاي نمودارهاي پتروفیزیکي و آزمایش هاي 
مغزه می باشد. داده هاي پتروفیزیکي به صورت فایل هاي LAS به نرم افزار 

UT-CDP 6  منوهای نرم افزار 
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وارد می گردند.
پ��س از ورود اطالعات پتروفیزیکي و یا آزمایش ه��اي مغزه، مي توان با 
ایجاد مجموعه داده ها، یک یا چند مجموعه داده براي محاسبه حد برش 
ب��ه روش هاي مختلف تولید کرد و با انتخاب روش مورد نظر محاس��بات 

الزم را انجام داد.

5-3- الگوریتم های محاسبات استفاده شده در نرم افزار
در این بخش، الگوریتم های استفاده شده در نرم افزار برای محاسبات حد 

برش با روش های مختلف قدیم و جدید ارائه شده است.
الگوریتم-1 و 2: محاس��به حد برش تخلخل، اشباع آب و شیل با استفاده 

)CHC( 15از روش ستون هیدروکربن تجمعي
در این روش داده هاي تخلخل، اش��باع آب و حجم ش��یل که از ارزیابي 
نموداره��اي پتروفیزیکي به دس��ت آمده اند، بر اس��اس درصد تخلخل، 
درصد اش��باع آب و درصد حجم ش��یل مرتب شده، سپس حجم محیط 
متخلخ��ل حاوي هیدروکرب��ن و در نهایت، س��تون هیدروکربن تجمعي 

محاسبه و رسم مي شود.
پ��س از ورود داده ه��اي تخلخ��ل، اش��باع آب و حجم ش��یل، نرم افزار 

به ص��ورت خودکار نمودارهاي س��تون هیدروکربن��ي تجمعي)CHC( و 
توزیع فراواني )هیس��توگرام( هریک از متغیرهاي تخلخل و اش��باع آب 
را مانند ش��کل-7 و ش��کل-8 برای هر الیه دلخواه رسم مي کند. مقادیر 
حد برش براي تخلخل و اش��باع آب به ازاي هر برش دلخواه از CHC و 
برش پیش فرض 5 درصد )مقدار %5 به صورت سنتی اجرا می گردد( نیز 
محاس��به مي شود. کاربر مي تواند حد برش را به ازاي درصد دلخواهي از 

CHC  به دست آورد. 

همچنین با به کارگیری رابطه و یا وابستگي تخلخل و اشباع آب و تخلخل 
و حج��م ش��یل مي تواند به تعیین حد برش اش��باع آب و حد برش ش��یل 
کمک کند. ول��ي به دلیل پراکندگي داده ها، یافتن رابطه اي با خطاي کم 
مش��کل است. دراین برنامه سه رابطه رایِج  نمایي، لگاریتمي و تواني قابل 
انتخاب می باشد. نمونه اي از رابطه میان تخلخل و اشباع آب در شکل-9  

و رابطه تخلخل و حجم شیل درشکل-10 نشان داده شده است.

الگوریتم-3: محاسبه حد برش تخلخل با استفاده از روش رابطه تراوایي- تخلخل
در ای��ن روش اطالع��ات تراوای��ي و تخلخ��ل مغزه ي به دس��ت آمده از 
آزمایش ه��اي معمولي مغزه )RCAL( مربوط به الی��ه یا مخزن موردنظر 

 8  نمودار ستون هیدروکربن انباشتي بر حسب اشباع آب

 9  نمایي از پنجره رسم نمودار عرضي اشباع آب-تخلخل

 10  نمایي از پنجره رسم نمودار عرضي حجم شیل-تخلخل

 7  نمودار ستون هیدروکربن انباشتي بر حسب تخلخل
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ب��ه نرم افزار وارد ش��ده و نرم افزار آنها را در یک نم��ودار نیمه لگاریتمي 
مانند ش��کل-11 رسم مي کند. سپس با اس��تفاده از روش حداقل مجذور 

مربعات، بهترین خط راست ممکن بر آنها برازش و رسم مي شود.
ب��راي تعیی��ن حد برش تخلخ��ل در این روش الزم اس��ت مقداري براي 
حداقل تراوایي مؤثر در نظر گرفته شود. تخلخل متناظر با حداقل تراوایي 
توس��ط نرم افزار محاسبه مي شود. حداقل تراوایي مؤثر به نوع سیال و نوع 
تخلخل بستگي دارد. مقادیر حدس اولیه حداقل تراوایي براي نفت و گاز 

به ترتیب 0/1 و 0/01 میلي دارسي را می توان در نظر گرفت.
 الگوریت��م-4: محاس��به حد ب��رش تخلخل ب��ا اس��تفاده از روش رابطه 

تحرک پذیري- تخلخل
این روش مش��ابه روش رابطه تراوایي- تخلخل مي باشد با این تفاوت که 
گرانروي )ویسکوزیته( سیال هم در نظر گرفته مي شود. براي وارد نمودن 
گرانروي سیال دو روش وجود دارد: مقدار ثابت براي همه الیه ها و مقدار 
متف��اوت براي هر الیه. پس از وارد نم��ودن داده هاي تخلخل، تراوایي و 
گرانروي س��یال، نمودار نیمه لگاریتمي تحرک پذیري بر حس��ب تخلخل 
به همراه بهترین خط برازش داده ها مانند ش��کل -12 رسم مي شود. مشابه 
روش تراوایی-تخلخل، الزم است مقدار حداقل تحرک پذیري مؤثر در 
نظر گرفته شود. نرم افزار، مقدار تخلخل متناظر با آن را محاسبه مي کند.

 الگوریت��م-5: محاس��به حد برش تخلخل با اس��تفاده از روش قطر حفره 
Leverett معادل

√)k⁄φ( رسم مي شوند و با متصل  در این روش داده هاي تخلخل بر حسب 
نم��ودن نقاط حداکثر به همدیگر، یک منحني به دس��ت مي آید که محل 
جهش یا افزایش ش��دید آن متناظر با حد برش تخلخل است)شکل-13(. 
در نرم افزار ای��ن قابلیت وجود دارد که برخي از نقاط را از فرایند حذف 

کرد که در شکل-13 به صورت نقاط تو خالي نشان داده شده اند. 
Winland الگوریتم-6: محاسبه حد برش تخلخل با استفاده روش 

روش Winland بر اس��اس ایج��اد یک رابطه میان ش��عاع حفره متناظر با 
اش��باع 35 درصد جیوه و تراوایي و تخلخل ارائه شده است. در نرم افزار، 
امکان انجام روش مذکور با اس��تفاده از داده هاي ش��عاع حفره  دیگر هم 

فراهم شده است. 
پ��س از وارد نم��ودن تخلخل، تراوایي و ش��عاع حفره، نرم افزار با رس��م 
نمودارهاي لگاریتمي، وابس��تگي ش��عاع حفره را به متغیرهاي تخلخل و 
تراوایي نش��ان مي دهد و خط برازش شده به داده ها را نیز همراه با معادله 

آن ارائه مي دهد)مانند شکل-14(.
در مرحله بعد الزم اس��ت ضرایب معادل��ه Winland را براي مغزه هاي 

موجود به دست آورد. 
روش بهینه س��ازي و کاهش خطاي مورد استفاده در این برنامه الگوریتم 

ژنتیک است که ماهیت تصادفي دارد و ضرایب معادله را تعیین می کند. 
 الگوریتم-7: محاس��به ش��عاع گلوگاه حفره ه��ا با اس��تفاده از داده هاي 

آزمایش تزریق جیوه
ب��ا در اختی��ار داش��تن داده ه��اي فش��ار مویینگ��ي حاص��ل از آزمایش 
تزری��ق جی��وه و یا هر س��یال دیگر، ش��عاع گلوگاه حفره هاي س��نگ را 
 می توان محاس��به نمود. ش��عاع متناظر با هر مقدار اش��باع جی��وه از رابطه 

 11  نمونه اي از نمودار متقاطع تراوایي- تخلخل و نحوه محاسبه حد برش تخلخل در آن

 12  نمونــه اي از نمودار متقاطع تحرك پذیري- تخلخل و نحوه محاســبه حد برش 
تخلخل در آن

 13  نمونه اي از نمودار قطر حفره معادل بر حسب تخلخل



61 60

ماهنامه ی  علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 165 

r=2.906*10 -5 γcosθ/Pc به دس��ت می آی��د. درش��کل-15 نمون��ه اي از 

نمودارهاي شعاع گلوگاه و مشتق فشار مویینگي نمایش داده شده است.

 نتیجه گیری
نرم افزار بومی تهیه ش��ده UT-CDP از قابلیت محاسبه حد برش برای 
پارامتره��ای گوناگون برخوردار اس��ت. این نرم اف��زار می تواند حد 
برش را با روش های مرس��وم )مثل روش ستون هیدروکربن تجمعی 
و روش رابط��ه تراوایی-تخلخل( و روش های جدید )روش پویایی، 
روش قطر حفره معادل Leverett، روش Winland و روش محاس��به 
شعاع گلوگاه حفره ها با اس��تفاده از داده هاي MICP( محاسبه کند. 

محاسبه حد برش با روش های گوناگون و مقایسه نتایج با تست های 
تولی��د و خواص مخزنی امکان انتخاب بهترین روش تعیین حد برش 
و در نتیجه، محاس��به صحی��ح حجم نفت و گاز موج��ود در مخزن 
)دارای ارزش اقتص��ادی تولی��د( را ارائ��ه می ده��د. از آنجایی که 
محاس��به دقیق حجم نفت و گاز، در توس��عه میدان از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت، نتایج نرم اف��زار UT-CDP می تواند در این زمینه 
مورد اس��تفاده قرار گیرد. نرم افزار تهیه ش��ده اولین نرم افزار در این 
زمینه در کشور می باشد. این نرم افزار در دو میدان نفتی و گازی هم 
به کار گرفته شد که نتایج آن با نتایج آزمایش ها و فعالیت های میدان 

تطابق داشت. 
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پانویس هاپانویس ها
1. pay zone
2. NTG)Net to Gross)
3. Cut off
4. Net pay
5. NTG
6. Secondary recovery
7. Upscaling
8. Primary recovery

9. Fractional flow of water
10. SCAL
11. Mobility
12. Leverett pore throat diameter

13. Primary depletion
14. Drainage
15. Cumulative Hydrocarbone Column
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