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مقدمه 
یکی از اســتراتژی های بهبــود تولید، فناوری 
شکاف هیدرولیکی اســت. با این وجود، نتایج 
قابل قبول اجرای این اســتراتژی به شــرایط 
مخزن وابســته اســت. در تجربیات جهانی در 
ایــن زمینه نمونه های موفــق و ناموفق وجود 
داشته است. در برخی شرایط ممکن است این 
استراتژی در کوتاه مدت نتایج خوبی به همراه 
داشته باشــد، ولی در بلندمدت از آن نقطه ی 
مطلوب فاصله داشته باشد. به هر حال، برخی 
بر این باور هستند که اگر مخزن کالهک گازی 
نداشته باشد و تراوایی نسبتا کمی داشته باشد 
و فاصله ی فشــار مخزن تا نقطه ی اشباع زیاد 
باشــد، بهترین اســتراتژی تولید به کارگیری 
شکاف هیدرولیکی است. در این پژوهش، عالوه 
بر توضیح کلیات نحوه ی مدل ســازی شــکاف 
هیدرولیکی، اثبات شــده است که قضاوت در 
مورد عملکرد شکاف هیدرولیکی نیازمند انجام 
مدل ســازی و تحلیل فنی و اقتصادی در کنار 

مقایسه با دیگر سناریوهای تولید می باشد.

۱- بیان مسئله
بیــش از صد میلیــارد بشــکه از حجم نفت 
درجای کشــور در مخازن بنگستانی قرار دارد. 
این مخازن عمدتــا فاقد کالهک گازی بوده و 
تراوایی کمی دارند. برخی بر این باور هســتند 
بهترین ســناریوی تولیــد در این نوع مخازن، 

به کارگیری روش شکاف هیدرولیکی است. در 
متن پیش ِرو تالش شــده است تا با استفاده از 
ابزار مدل سازی با ارائه ی یک نمونه ی موردی 
ایــن باور در چارچوب فنــی و اقتصادی مورد 
این  قــرار گیرد.خصوصیــات مخزنی  ارزیابی 

نمونه ی موردی درجدول1 آمده است.

۲- روش های مدل سازی شکاف هیدرولیکی در 
نرم افزار پترل

در نرم افــزار پترل بــه دو روش می توان برای 
چاه ها شکاف هیدرولیکی تعریف کرد:

 Completion اولین روش، از طریق قسمت ابزار
می توان شــکاف هیدرولیکی را انتخاب کرده و 
محل شکاف و دیگر خصوصیات آن را وارد کرد. 
 EasyFrac دومین روش، اســتفاده از مــاژول
است. در یک بررسی کلی باید گفت که این دو 
روش از لحاظ عملکــردی تفاوتی ندارند اما از 
لحاظ سهولت و سرعت به کارگیری به خصوص 
در شــرایطی که تعداد چاه ها و شکاف ها زیاد 
است، ماژول EasyFrac بســیار بهتر از ماژول 
دیگر عمل می کند. در ادامه، مقایسه ی عملکرد 

این دو ماژول روی یک چاه ارائه شده است.
اشکال1 تا 5 نحوه ی ورود اطالعات در ماژول های 
EasyFrac و قسمت CompletionWell نرم افزار 
 Local Grid Refinement پترل و نحــوه ی زدن

برای شکاف هیدرولیکی را نشان می دهند.
شکل6 شــکاف هیدرولیکی و گرید اطراف آن 
را نشان می دهد که ســعی شده است تا برای 

مقایسه ی دو ماژول موجود شکاف هیدرولیکی 
در نرم افزار پترل تمامی شرایط در هر دو حالت 

یکسان باشند. 
این اقدامات باعث شد که ضریب بهره دهی در 
هر دو حالت تقریبا یکسان باشد که در شکل۷ 

نشان داده شده است.
همان طور که شکل8 نشان می دهد هر دو حالت 

رفتار تولید آب و نفت تقریبا یکسانی دارند.
نتیجه اینکه به کارگیری هر یک از این دو روش 
برای انجام مدل ســازی شــکاف هیدرولیکی 
یکسان اســت اما به کارگیری EasyFrac برای 
ایجاد شــکاف ساده تر و ســریع تر است و نیز 
زمانــی کــه از مــاژول شــکاف هیدرولیکی 
در قســمتWell Completion پترل اســتفاده 
می شــود با توجه به آنکــه در LGR گریدهای 
اطراف شکستگی خیلی کوچک می شود احتمال 

Convergence failure وجود دارد.
الزم بــه ذکــر اســت در ورژن 2۰15 پترل 
در مــاژول شــکاف هیدرولیکی در قســمت 
Completion مشــکل واحد )Unit( وجود دارد. 
در شــکل3 واحد width  به صورت اینچ آمده 
اســت که در حقیقت باید به صورت متر باشد، 
چراکــه در این ورژن پترل زمانی که پروژه در 
قســمت Project setting با یک سری واحدها 
ساخته می شود، زمانی که واحد آنها تغییر داده 
شود، اتفاق خاصی از لحاظ محاسبه ی عملکرد 

شکاف نمی افتد. 

درس آموخته های فنی و اقتصادی مدل سازی شکاف هیدرولیکی در یکی از میادین 
نفتی ایران

  سیدمهدیا مطهري،    مجتبي نوروزي سده، کارشناسي ارشد مهندســي مخازن هیدروکربوري  مهدي ندري پري، کارشناسي ارشــد مهندســي چاه/حفاري 
  رضا عبداللهی، کارشناسي ارشد مهندسي نفت  دانشجوي دکتري مهندسي نفت 

  1     خصوصیــات مخزن در نمونه ی موردی

15میانگین تخلخل )درصد(
1.5میانگین تراوایی )میلی دارسی(

5500حدود فشار مخزن )پام(
انبساط سنگ و سیالمکانیزم رانش

600حدود فشار اشباع )پام(
)SCF/S tB( 200حدود نسبت گاز به نفت
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 2   اضافه کردن عملیات شــکاف هیدرولیکی در ماژول CompletionWell پترل

 3   پنل اطالعات ورودی شــکاف در ماژول CompletionWell پترل

EasyFrac 1   پنل ورود اطالعات شــکاف در 
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 4   پنل ایجاد LGR در ناحیه ی شــکاف ایجاد شده توسط ماژول CompletionWell پترل

EasyFrac در ناحیه ی شــکاف برای استفاده در LGR 5   پنل ایجاد 

EasyFrac پترل و CompletionWell 6  نمایش شــکاف هیدرولیکی و گرید اطراف آن در هر دو حالت ماژول 
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 7   مقایســه ی ضریب بهره دهی برای دو حالت شــکاف هیدرولیکی در EasyFrac و ماژول Completion Well در پترل

 8   مقایســه ی دبی تولید نفت و آب برای دو حالت شــکاف هیدرولیکی در EasyFrac و ماژول Completion Well  در پترل

 Local Grid Refinement اثر  ۳- بررســی 
بــر روی عملکرد تولیدی چاه و میدان در حالت 

شکاف هیدرولیکی و بدون آن
یکی از مســائل مهم در مطالعه ی میدان این 
اســت که با توجه به آنکه بررســی مناسب و 
درست شکاف هیدرولیکی در عملکرد تولیدی 
چاه ها نیازمند اعمال LGR در اطراف چاه است، 
بنابراین برای آنکه بتوان با دیگر ســناریوهای 

تولیدی بتوان مقایســه ی درستی داشت الزم 
است این LGRها در سناریوهای تولیدی دیگر 
نیز فعال باشــند اما از آنجا که وجود آنها باعث 
افزایش مدت زمان شبیه سازی می شود تصور 
برخی بر این است که با توجه به اینکه مطالعه 
به صورت مقایســه اســت می توان LGRها را 
حذف کرده و همه ی ســناریوهای تولیدی را 

بدون LGR با هم مقایسه کرد.

همان طور که اشــکال9 تا 12 نشان می دهند 
برای دبــی 4۰ هزار بشــکه در روز میدان در 
صورتی کــه LGR اعمال شــود، هم درحالت 
بدون شکاف هیدرولیکی و هم در حالت وجود 
شکاف هیدرولیکی، عملکرد چاه و میدان بهتر 

تخمین زده می شود. 
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 9     بررســی اثر LGR بر روی عملکرد تولیدی یک چاه از میدان در حالت بدون شــکاف هیدرولیکی

 10   بررســی اثر LGR بر روی عملکرد تولیدی یک چاه از میدان در حالت اعمال شــکاف هیدرولیکی

 11     بررســی اثر LGR بر روی عملکرد تولیدی میدان در حالت بدون شــکاف هیدرولیکی
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 12     بررســی اثر LGR بر روی عملکرد تولیدی میدان در حالت اعمال شــکاف هیدرولیکی

 13   ضریب بهره دهی 2، 7 و 14 برابر برای چاه در حالت شــکاف هیدرولیکی نســبت به حالت بدون شکاف

 14     تولید تجمعی میدان در شــکاف هیدرولیکی مختلف
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 15     پروفایل تولیدی میدان در شــکاف هیدرولیکی مختلف

۴- بررسی اثر شکاف هیدرولیکی با خصوصیات 
مختلف روی ضریب بهره دهی 

در مطالعــات جهانی گفته شــده]2،1و3[که 
ضریب بهره دهــی چاه بعد از انجــام عملیات 
شــکاف هیدرولیکی بین 2 تــا 14 برابر حالت 
بدون شــکاف افزایش می یابد که وابســته به 
شرایط مخزن است. برای بررسی این موضوع در 
میدان، با فرض ثابت بودن بقیه ی پارامترها در 
ماژول EasyFrac، پارامتر تراوایی شــکاف تغییر 
داده شد، به طوری که بتوان ضریب بهره دهی 2، 
۷ و 14 برابر حالت بدون شکاف را به دست آورد 

که در شکل13 نشان داده شده است. 
تراوایی شکاف به ترتیب برابر 8۰ هزار، 5۰۰ هزار 

و یک میلیون میلی دارسی به دست آمد.
عملکــرد تولیدی میدان بعــد از ایجاد ضریب 
بهره دهی های مورد اشــاره در اشکال14 و 15 

نشان داده شده است. 
همان طور که در اشــکال نشان داده شده است، 
عملکرد تولیــدی میدان بعد از ایجاد شــکاف 
هیدرولیکی در ضریــب بهره دهی 2 برابر حالت 

بدون شکاف بهتر از دو مورد دیگر است.
علت عملکرد نامناســب شکاف هیدرولیکی در 
حالت های 14 و ۷ برابر به دلیل این اســت که 
زمانی که خصوصیات شــکاف از کیفیت بسیار 
باالیی برخوردار باشــد با توجه به افزایش تولید 
از گریدهای اطراف شــکاف، افت فشار در این 

گریدها زیاد خواهد بود و به دلیل تراوایی پایین 
گریدهای اطراف آنها نمی تواند این افت فشار را 
جبران کند و بنابراین فشــار سرچاه نیز کاهش 
می یابد و به واسطه ی محدودیت اعمال شده بر 
روی فشار سرچاهی در سناریوی تولید، چاه ها 

بسته می شود.

۵- تحلیل فنی اثر شکاف هیدرولیکی در بهبود 
تولید

آیا شــکاف هیدرولیکی در مخزنی که کالهک 
گازی نــدارد و تراوایــی کمــی دارد، همواره 

بهترین سناریو است؟
برای پاســخ به این سوال، بعد از انجام تطابق، 
تاریخچه ی ســناریوهای مختلف تولید در این 

مخزن مورد بررسی قرار گرفت. 
ســناریوها به دو شکل چاه محور و مخزن محور 
تقســیم بندی شدند. کلیه ی ســناریوهایی که 
رفتــار جریان داخــل چــاه را تحت تاثیر قرار 
می دهند به عنوان چاه محور و مواردی که فقط 
رفتار جریان داخل مخــزن را تغییر می دهند 
به عنــوان مخزن محور شــناخته می شــوند. 
سناریوهایی که مورد ارزیابی قرار گرفت به این 

صورت است:
 چاه محور ـ تخلیه ی طبیعی

 چاه محــور ـ تخلیــه ی طبیعــی بــا پمپ 

)Sucker Rod Pump-SRP( درون چاهی
 چاه محور ـ تخلیه ی طبیعی با پمپ سرچاهی 
 چاه محــور ـ تخلیــه ی طبیعــی با شــکاف 

هیدرولیکی
 مخزن محــور ـ تزریــق آب بــا لحاظ کردن 

RatioVoidage Replacement برابر یک 
 مخزن محور ـ تزریق گاز

 مخزن محــور ـ تزریــق آب و گاز به صورت 
تناوبی )WAG( و غیرتناوبی

 ترکیب موارد باال
دبی های تولید از این مخزن به صورت 18، 2۰، 
25، 4۰، 6۰، ۷۰، 8۰ و 9۰هزار بشکه در روز 
در استراتژی های مختلف در نظر گرفته شدند. 
درصد مجاز برش آب برابر 25درصد برای چاه 
و 1۰درصــد برای میدان در نظر گرفته شــد. 
محدودیت SCF/S tB 1۰۰۰ برای نســبت گاز 
به نفت اعمال شد. حداقل دبی اقتصادی برای 
میدان و چاه ها به ترتیب 25۰۰ و 1۰۰ بشکه 
در روز لحاظ شــد. فشار موردنیاز برای تزریق 
در عمق مبنای 295۰ متر زیر سطح دریا برابر 

5۷۰۰ پام در نظر گرفته شد.
برای سناریوهایی که دارای شکاف هیدرولیکی 
هستند، خصوصیات شکاف به این صورت داده 

شده است:
 طبق مطالعــات جهانی]4[ هــر 25۰ فوت 
یک مرحله )S tage( شــکاف هیدرولیکی انجام 
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می شــود، بنابراین برای چاه های ۷۰۰ متری 
9 شــکاف و 3۰۰۰ متری 39 شــکاف در نظر 

گرفته شده است. 
 از زاویه ی 8۰ درجه به بعد شکاف ها قرار داده 

شده است.
 نصف طول شکاف 1۰۰ متر لحاظ شده است.
 عرض شکاف ۰,۰1 متر قرار داده شده است.

 زاویه ی شکاف از شــمال در جهت عقربه ی 
ساعت 6۰ درجه در نظر گرفته شده است.

 فاصلــه ی  بخش افقــی چاه از بــاال و پایین 
صفحه ی شکاف 15 متر لحاظ شده است.

 افت عملکرد شــکاف برای سناریو با چاه های 
به طول افقی 3۰۰۰ متر بررســی شــد که در 
این حالت، مفروض این بود که در طی 5 سال 
3۰درصد از عملکرد مثبت شکاف کاهش یابد.

 افت عملکرد شــکاف برای سناریو با چاه های 
به طول افقی ۷۰۰ متری در نظر گرفته نشــد. 

در این حالت فرض شــده است که هر 5 سال 
عملیات الیه ی شکافی مجدد روی چاه ها انجام 
شــود که در هنگام اجرای ســناریوها ضریب 
بهره دهــی ناشــی از شــکاف هیدرولیکی در 
تمامی دوره ی تولید ثابت فرض شده است. در 
بخش تحلیل اقتصادی هزینه ی عملیات الیه ی 

شکافی مجدد لحاظ شده است.
بیش از 3۰۰ ســناریوی تولید، شبیه ســازی 
شــد که نتایج ســناریوهای تولیــد در حالت 
تخلیه ی طبیعی و سناریوهایی که فقط شکاف 
هیدرولیکی دارند در جدول3 نشان داده شده 

است. 
چند نکته در مقایســه ی این دو جدول آورده 

شده است:
 زمانــی که طول بخش افقی چــاه ۷۰۰ متر 
بوده اســت در دبی های پایین، ضریب بازیافت 
سناریوی شکاف هیدرولیکی از تخلیه ی طبیعی 

بیشتر بوده است اما در دبی های باال این نتیجه 
رخ نداده اســت چراکه با افزایش دبی، با توجه 
بــه افزایش تولید از گریدهای اطراف شــکاف، 
افت فشــار در این گریدها زیــاد خواهد بود و 
بــه دلیل تراوایی پایین گریدهــای اطراف آنها 
نمی تواند این افت فشار را جبران کند و بنابراین 
فشار ســرچاه نیز کاهش می یابد و به واسطه ی 
محدودیت اعمال شــده بر روی فشار سرچاهی 

در سناریوی تولید، چاه ها بسته می شود.
 زمانی که طول بخــش افقی چاه 3هزار متر 
بوده اســت در کلیه ی دبی ها ضریب بازیافت 
ســناریوی شــکاف هیدرولیکــی از تخلیه ی 

طبیعی کمتر است.
 شــکاف هیدرولیکی در این سناریوها باعث 
افزایــش مدت نگهداشــت تولید نســبت به 

تخلیه ی طبیعی شده است.

  2     نتایج ســناریوهای تولید در حالت تخلیه ی طبیعی

سناریوتعداد چاه های تولیدیدبی نگهداشت تولید میدان )بشکه در روز(مدت نگهداشت تولید )سال(ضریب بازیافت )درصد(طول بخش افقی چاه )متر(فاصله ی  چاه ها )متر(

10007001.912218000118

تخلیه ی طبیعی

10007001.942020000118
10007002.011625000118
10007002.1940000118
10007002.09460000118
10007002.08370000118
10007002.09280000118

170030002.11171800014
170030002.11142000014
170030002.118.252500014
170030002.112.424000014
170030002.10.736000014
170030002.10.427000014
170030002.10.088000014

  3       نتایج ســناریوهایی که فقط شــکاف هیدرولیکی دارند

سناریوتعداد چاه های تولیدیدبی نگهداشت تولید میدان )بشکه در روز(مدت نگهداشت تولید )سال(ضریب بازیافت )درصد(طول بخش افقی چاه )متر(فاصله ی  چاه ها )متر(

10007002.0629.3318000118

شکاف هیدرولیکی

10007002.0325.8520000118
10007002.012025000118
10007001.961140000118
10007001.94660000118
10007001.93570000118
10007001.93480000118

170030001.92201800014
170030001.9216.342000014
170030001.9210.422500014
170030001.913.674000014
170030001.911.56000014
170030001.9117000014
170030001.910.678000014
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فنی

  4     جمع بندی ســناریوهای منتخب برای انجام تحلیل اقتصادی

فاصله ی  چاه ها 
)متر(

طول بخش افقی چاه 
)متر(

ضریب بازیافت 
)درصد(

مدت نگهداشت تولید 
)سال(

دبی نگهداشت تولید میدان 
)بشکه در روز(

تعداد چاه های 
تزیقی

تعداد چاه های 
تولیدی

ردیفسناریو

1پمپ درون چاهی و پمپ سرچاهی10007002.8614.25400000118

تزریق آب، شکاف هیدرولیکی، پمپ درون چاهی 10007006.9112400005860
2و پمپ سرچاهی

3تزریق آب، پمپ درون چاهی و پمپ سرچاهی5007009.772170000114118

5007009.162870000114118
تزریق آب، شکاف هیدرولیکی، پمپ درون چاهی 

و پمپ سرچاهی

4

5007009.3421.33800001141185

170030003.8514.172500012146

7تزریق آب و پمپ درون چاهی 50010009.4719.927000097100

۱-۵- جمع بندی سناریوهای منتخب برای انجام 
تحلیل اقتصادی

از مجموعه سناریوهای مختلف، بر اساس معیار 
مدت زمان نگهداشت تولید )حداقل 1۰سال(، 
بیشــترین دبی نگهداشــت تولید و بیشترین 
تولید تجمعی نســبی آنها چند ســناریو برای 

انجام تحلیل اقتصادی انتخاب شدند.
نکاتی که می توان از این جدول استخراج کرد، 

به این قرار است:
 در این نمونه ی موردی ســناریوی تولیدی که 
فقط شکاف هیدرولیکی داشته باشد، نتوانسته 
اســت حداقل های الزم برای سناریوی منتخب 

بودن را کسب کند.
 ســناریوی تولید با پمپ سرچاهی و ته چاهی 
نسبت به سناریویی که فقط شکاف هیدرولیکی 

دارد، بهتر بوده است.
 سناریوهای ردیف های4 و 5 که دارای شکاف 
هیدرولیکی هســتند، مدت نگهداشــت تولید 
باالتری دارند اما نســبت به ســناریوی ردیف3 

ضریب بازیافت کمی دارند.
 در یــک نگاه گذرا شــاید تصور شــود وجود 
شکاف هیدرولیکی به دلیل طوالنی شدن مدت 
زمان نگهداشــت تولید در این نمونه ی موردی 
مناســب اســت. اگر این مطلــب از لحاظ فنی 
پذیرفته شود، الزم است که در تحلیل اقتصادی 

نیز خود را نشان دهد.

 در دبی ۷۰ هزار بشکه در روز، علت کم بودن 
ضریب بازیافت ســناریوی با شــکاف نسبت به 
ســناریوی بدون آن، کاهش بیشتر فشار مخزن 
در اطراف چاه ها و بســته شدن سریع تر آنها به 
دلیل تولید بیشــتر نفت در مدت ۷ سال بیشتر 
مدت نگهداشــت تولید آن نسبت به سناریوی 

بدون شکاف است. 
 در دبی ۷۰ هزار بشــکه در روز بدون شــکاف 
هیدرولیکی در دو سناریوی چاه ها با طول ۷۰۰ 
و هزار متر، اگرچه افزایش طول چاه باعث کاهش 
تعداد چاه ها شــده است اما باعث کاهش ضریب 

بازیافت و مدت نگهداشت تولید شده است.

۶- تحلیل اقتصادی سناریوهای منتخب
همان طــور کــه جــدول3 نشــان می دهد، 
ســناریوهایی کــه فقط شــکاف هیدرولیکی 
دارند نتوانســته اند حداقل های رضایت مندی 
را ایجاد کنند و در برخی از شــرایط نســبت 
به ســناریوی تخلیه ی طبیعی ضریب بازیافت 

پایین تری دارند. 
جدول4 نشــان می دهد شــکاف هیدرولیکی 
در کنار سایر اســتراتژی های تولید با در نظر 
گرفتن تاثیــرات متقابل، وضعیــت بهتری از 
لحــاظ پارامترهای فنی دارد امــا آیا از لحاظ 

اقتصادی نیز می تواند بهتر باشد؟

 IHS-QUES tOR با نرم افــزار تحلیل اقتصادی 
انجام شده است. مقایســه ی هزینه های تمام 
 )CAPEX, OPEX, CAPEX+OPEX( شــده ی
ســناریوهای هفت گانه در شکل16 نشان داده 

شده است. 
ســناریوهایی که دارای شــکاف هیدرولیکی 
هستند از لحاظ هزینه ای وضعیت نسبتا باالیی 

را نشان می دهند.
در ایــن نمونه ی مــوردی برای انجــام تحلیل 
اقتصــادی ارزش خالص کنونی، نرخ بازگشــت 
ســرمایه، شــاخص بهره دهی ســرمایه، زمان 
هزینه ی  و  دینامیکــی  بازگشــت ســرمایه ی 

سربه سر تولید لحاظ شده است. 
قیمت نفت 5۰ دالر در هر بشکه و نرخ تنزیل، 

15درصد در نظر گرفته شده است.
همان طور که شکل1۷ نشان می دهد سناریوی 
ردیف ۷ )تزریق آب و پمپ درون چاهی( نسبت 

به دیگر سناریوها بهتر است. 
همچنیــن ســناریوهایی کــه دارای شــکاف 
هیدرولیکی و ضریب بازیافت باالتری هســتند 
)ردیف هــای4 و 5( اگرچــه از لحــاظ برخی 
اقتصادی وضعیت نســبتا خوبی  پارامترهــای 
دارند ولی نتوانسته اند به عنوان بهترین سناریو 

پذیرفته شوند.
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نتیجه گیری
هــدف از ارائه ی ایــن گزارش فنــی ارزیابی 
کارآمــدی فنــاوری شــکاف هیدرولیکی در 
مخازن دارای تراوایی نسبتا کم و بدون کالهک 
گازی در جهــت بهبود تولید و افزایش ضریب 

بازیافت اســت. برای این منظور از مدل سازی 
این فناوری و تحلیل فنــی و اقتصادی آن در 
مقایسه با سایر سناریوهای تولید استفاده شد. 
در ایــن گزارش نشــان داده شــد که در یک 
نمونه ی موردی، شکاف هیدرولیکی به تنهایی 

مناســب نبوده و در شــرایط ترکیبی با دیگر 
روش های بهبود تولید مانند تزریق آب، اگرچه 
از لحــاظ فنی وضعیت نســبتا خوبی دارد اما 
از لحــاظ اقتصادی به عنوان بهترین ســناریو 

نیست.

 16     مقایســه ی هزینه های تمام شده ی سناریوهای هفت گانه

 17     مقادیر ارزش خالص کنونی، نرخ بازگشــت ســرمایه، شاخص بهره دهی ســرمایه، زمان بازگشت سرمایه و قیمت سربه سر تولید به تفکیک سناریوها
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