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بهروز حریمی* و محســن مسیحی، دکتری مهندسی نفت 

مکانیزم ریزش ثقلی در مخازن شــکافداری که تزریق گاز در آنها اجرا شــده و یا تحت رانش کالهک گازی 
تولید می کنند، فعال می شــود. پدیده ی پیوســتگی مویینه ی بین بلوکی تاثیر قابل توجهی بر عملکرد ریزش 
ثقلی داشــته و یکی از چالش های مطرح، میزان اهمیت و نحوه ی لحاظ کردن این پدیده در شبیه ســازی 
مخازن شــکافدار است. فشــار مویینگی شــکاف را می توان به عنوان معیاری کمی برای توصیف پیوستگی 
مویینه استفاده کرد. در این پژوهش با استفاده از یک شبیه ساز تجاری )اکلیپس100( یک محیط متخلخل 
شــکافدار شامل شــش بلوک ماتریس که با شکاف های افقی جدا شده اند با در نظر گرفتن مدل های مختلف 
فشــار مویینگی شکاف، شبیه ســازی شــده و تولید نفت در حاالت مختلف و همچنین فشار مویینگی الزم 
برای دســتیابی به پیوســتگی مویینه ارزیابی می شــود. حاالت فشــار مویینگی صفر و سیستم تک بلوکه با 
طول مشــابه )معادل پیوستگی مویینه ی کامل(، مقادیر مختلف فشار مویینگی ثابت، فشار مویینگی وابسته 
به اشــباع به صورت نســبت هایی از فشــار مویینگی ماتریس و فشــار مویینگی ثابت اما مختص هر شکاف 
در نظر گرفته شــدند. اعمال فشار مویینگی ثابت درون شــکاف میزان تولید نهایی نفت را نسبت به حالت 
ناپیوستگی افزایش داده اما منجر به ایجاد رفتار غیرطبیعی در تخلیه ی بلوک ها خصوصا در مقادیر بزرگ تر 
فشــار مویینگی شکاف می شود. فشار مویینگی شــکاف به صورت تابعی از اشباع و نسبتی از فشار مویینگی 
ماتریس منجر به ایجاد پیوستگی مویینگی جزئی می شود که افزایش تولید نفت را به همراه دارد. همچنین 
اگر برای هر شــکاف یک فشــار مویینگی ثابت فرض شده به طوری که شــکاف های باالتر، فشار مویینگی 
بیشــتری داشته باشند روند تخلیه ی بلوک ها و توزیع اشباع نهایی بســیار شبیه به حالت پیوستگی مویینه 
خواهد بود که بیانگر این حقیقت اســت که به علت تخلیه ی ســریع تر و شدیدتر بلوک های ماتریس باالیی، 

شــکاف های افقی باالتر نیاز به فشار مویینگی بیشتری برای برقراری پیوستگی مویینه دارند. 
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اطالعات مقاله

تزریــق آب به مخازن شــکافدار آب دوســت با فعال ســازی مکانیزم آشــام 
خودبه خودی می توانــد منجر به تولید نفت قابل توجهی شــود. با این وجود 
به دلیل آنکه عمده ی مخازن شــکافدار طبیعی دارای ترشوندگی آب دوست 
نیستند تزریق آب گزینه ی مناسبی برای افزایش ضریب بازیافت نخواهد بود. 
برخی از مطالعات و تحقيقات آزمايشــگاهي انجام شده در مخازن كربناته ی 
جنوب غرب ايران و ســوابق قبلــی اجرای میدانی، تزريــق گاز را به عنوان 
یک روش مناسب حفظ فشــار مخزن و ازدیاد برداشت نفت در این مخازن 

معرفی کرده اند. 
در حــال حاضر تزریق گاز به مخازن کربناته ی شــکافدار تعدادی از میادین 

مناطق نفت خیز جنوب در حال اجرا اســت و تعدادی از میادین دیگر نیز در 
برنامه ی تزریق گاز قرار دارند. به علت نفوذپذیری بســیار باالتر شکاف نسبت 
به ماتریــس، پس از مدتی از تزریق گاز، شــکاف های مملو از گاز بلوک های 
ماتریس اشــباع از نفت را احاطه کرده و مکانیــزم ریزش ثقلی قادر به تولید 

نفت ماتریس می شود. 
شــرط برقراری این مکانیزم تولیدی، غلبه ی نیروی گرانش بر نیروی مویینه 
بوده، لــذا در صورت کوتاه بودن ارتفاع بلوک و یا باال بودن فشــار مویینگی 

بلوک ماتریس، ضریب بازیافت نفت مکانیزم ریزش ثقلی ناچیز خواهد بود.
پدیده ی برهم کنش بین بلوکی باعث خواهد شد تا عملکرد ریزش ثقلی مخزن 
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متفاوت با عملکــرد مجموعه ای از بلوک های مجزا از هم باشــد. برهم کنش 
بین بلوکی در قالب دو پدیده ی جذب مجدد1 نفت تخلیه شــده به بلوک های 
ماتریــس پایین تر و پیوســتگی مویینــه2 رخ می دهد که اولین بار توســط 

سعیدی]1[ معرفی شد. 
در یک مجموعه ی چند بلوکِی در حال تخلیه ی ثقلی که توســط شکاف هایی 
ضخیــم و یا ذرات ناتراوا از یکدیگر جدا شــده اند،)عدم برقراری پیوســتگی 
مویینه( ارتفاع آستانه در هر یک از بلوک ها به صورت مستقل وجود دارد. در 
ارتفاع آستانه بلوک بین دو فاز اختالف فشاری برابر فشار آستانه وجود دارند و 
در انتهای بلوک فشار دو فاز با هم برابر شده و فشار مویینگی صفر در انتهای 

بلوک خواهیم داشت. 
اما در صورت وجود فشار مویینگی درون شکاف، بسته به میزان فشار مویینگی 
شکاف، ارتفاع آستانه کاهش می یابد. لذا وجود فشار مویینگی شکاف به معنی 
یک بلوک بلندتر و یا پیوستگی مویینه ی جزئی یا کامل بین بلوک ها است. در 
صورت برقرار بودن پیوستگی مویینه ی کامل بین یک مجموعه بلوک ماتریس 
قرار گرفته روی یکدیگر، عملکرد ریــزش ثقلی این مجموعه بلوک معادل با 
یــک بلوک ماتریس با طول معادل مجموع این بلوک ها می باشــد. در نتیجه 
انتظــار می رود، پیوســتگی مویینه ضریب بازیافت را بــه میزان قابل توجهی 

افزایش دهد.
هوری و همکاران]2[ گزارش کردند با در نظر گرفتن مقدار صفر یا عدد ثابت 
برای فشــار مویینگی شکاف امکان تطابق گیری با نتایج آزمایشات چندبلوکی 
ریزش ثقلی نیســت و در نتیجه پیشــنهاد کردند که منحنی فشار مویینگی 
شکاف همانند منحنی فشار مویینگی محیط متخلخل وابسته به اشباع باشد. 
برای ارزیابی تاثیر تغییرات فشــار مویینگی شکاف و ماتریس، دیندورروک و 
فیروزآبادی]3[ آنالیز حساســیتی را روی فشــار مویینگی شکاف، ماتریس و 
اثر تراوایی موثر مایع شــکاف با استفاده از یک شبیه ساز عددی انجام دادند و 
دریافتند که هرچه اختالف بین فشار مویینگی شکاف و ماتریس کمتر باشد، 

ضریب بازیافت ریزش ثقلی افزایش می یابد. 
از سوی دیگر، آنالیز حساسیت روی پارامتر عبوردهی موثر مایع درون شکاف 
نشــان داد که این پارامتر تاثیر چندانی بر رفتار ریزش ثقلی نداشــته و فشار 
مویینگی ماتریس و فشــار مویینگی شــکاف دو عامل مهــم کنترل کننده ی 

عملکرد ریزش ثقلی هستند. 
دالپورته و همکاران]4[ با اســتفاده از یک شبیه ساز تجاری به ارزیابی خطای 
ناشــی از فرض فشــار مویینگی صفر و تابع خطی تراوایی نسبی بر عملکرد 

مکانیزم های مختلف در یک مخزن شکافدار پرداختند. 
بر اساس نتایج به دست آمده دریافتند که در سیستم گازـ  نفت اگر بازشدگی 
شــکاف کوچک تر از 100 میکرون باشــد صرف نظر از فشار مویینگی شکاف 

خطای قابل توجهی ایجاد می کند. 

فشار مویینگی شکاف در هر دو فرآیند ریزش ثقلی گازـ  نفت و آشام آبـ  نفت 
موثر اســت که البته در ریزش ثقلی گازـ  نفت اهمیت آن بیشــتر است. نتایج 
مدل ســازی ریاضی میری و همکاران]5[ نیز حاکی از وابستگی فشار مویینگی 

شکاف به جریان و همچنین غیر صفر بودن آن است.
دژم]6[ با به کارگیری یک شبیه ســازی عددی نقش فشار مویینگی شکاف را 
بر بازیافت نفت در فرآیند ریزش ثقلی با در نظر گرفتن مقادیر فشار مویینگی 
صفر، عدد ثابت و سه نوع تابع فشار مویینگی وابسته به اشباع بررسی کردند. 
حریمی و همکاران]7[ یک مدل ریاضی برای تعیین فشــار مویینگی شکاف 

زبر3 توسعه دادند. 
بــر اســاس نتایج به دســت آمده با افزایش زبری ســطح شــکاف و کاهش 
پهنای شکاف فشار مویینگی شــکاف افزایش می یابد. همچنین یک رابطه ی 
نیمه تجربی برای پیش بینی فشــار مویینگی شــکاف بر حســب پهنای موثر 

شکاف، زبری، زاویه ی تماس و اشباع مایع درون شکاف ارائه دادند. 
عرفانی و همکاران]8[ با اســتفاده از آزمایشــات و مدل سازی عددی ریزش 
ثقلی در یک سیستم بلوکه به بررسی پدیده ی پیوستگی مویینه و نفوذ مجدد 
پرداختند. بر اساس نتایج ایشــان با کاهش پهنای شکاف نرخ تولید نفت در 
زما ن های ابتدایی کمتر شــده، اما با گذشــت زمان به دلیل تاثیر پیوستگی 

مویینه بازیافت نهایی افزایش می یابد.   
بــا فــرض جریــان یک بُعــدی درون ماتریس و شــکاف، برقــراری تعادل 
هیدروستاتیکی درون شکاف و تراکم ناپذیر بودن گاز و نفت می توان رابطه ی 
عمومی ســرعت ریزش ثقلی از یک بلوک ماتریس را به این صورت به دست 

آورد:]1[
رابطه ی )1(:                     

بــر مبنای رابطه ی1، اختالف ارتفاع ســطح گاز درون شــکاف و ماتریس و 
همچنین فشــار مویینگی شــکاف نیروی رانش ریزش ثقلی بوده و فشــار 
مویینگی ماتریس منجر به کاهش نرخ ریزش ثقلی می شــود. برای برقراری 
پیوســتگی کامل مویینه بین  بلوک های ماتریس، فشار مویینگی شکاف های 
افقی بایســتی برابر با فشــار مویینگی بلوک ماتریس باشــد. در مقابل، در 
صورت صفر بودن فشار مویینگی شکاف، بلوک های ماتریس کامال ناپیوسته 

محسوب می شوند. 
همچنین در مقادیر بینابینی فشــار مویینگی شکاف، پیوستگی مویینگی به 
صورت جزئی و بسته به میزان اختالف فشار مویینگی ماتریس و شکاف برقرار 
بوده که تا حدی در افزایش ضریب بازیافت موثر خواهد بود. لذا هرچه فشــار 
مویینگی شــکاف نزدیک تر به فشار مویینگی ماتریس باشد، نرخ ریزش ثقلی 

باالتر خواهد بود. 
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همچنین با توجه به عبارات موجود در صورت و مخرج رابطه ی1، نقش منفی 
فشــار مویینگی ماتریس و نقش مثبت فشار مویینگی شکاف با افزایش طول 

بلوک ماتریس )و در نتیجه افزایش نقش نیروی گرانش( کاهش می یابد. 
با جمع بندی توضیحات باال، فشــار مویینگی شــکاف را می تــوان به عنوان 
معیاری کمی برای تعیین میزان پیوســتگی مویینه استفاده کرد. لذا تعیین 
دقیق فشــار مویینگی شکاف در کنار فشار مویینگی ماتریس برای پیش بینی 

عملکرد مخازن شکافدار در فرآیندهای گاز ـ مایع ضروری است. 
هدف از این پژوهش، اســتفاده از یک شبیه ســاز عددی جهت بررسی فشار 
مویینگــی مورد نیاز درون شــکاف برای برقراری پیوســتگی مویینه در یک 

مجموعه ی چند بلوکی در شرایط تزریق گاز است.

1- روش انجام کار 
با اســتفاده از یک شبیه ســاز تجاری )ECLIPSE 100( و به کارگیری مدل 
تخلخل یگانه4 تزریق گاز به یک مخزن شــکافدار مطالعه می شــود. استفاده 
از مدل تخلخل یگانه اگرچه دقت باالیی دارد به علت حجم محاســباتی زیاد 
برای شبیه ســازی مخازن شکافدار ابعاد میدان قابل استفاده نیست و لذا باید 
شبیه سازی را در ابعاد کوچک تر پیاده کرد. در مختصات کارتزین شش بلوک 
ماتریس مکعبی )با ابعاد یک متر( ســاخته شده و هر بلوک ماتریس در جهت 
x و z به 20 گرید و در جهت y به یک گرید تقسیم می شود. استفاده از سایز 
گرید کوچک به منظور افزایش دقت و پایداری نتایج است. الزم به ذکر است 
ابعاد بلوک های ماتریس موجود در مخازن شکافدار به طور معمول از اعداد در 
نظر گرفته شده در این شبیه ســازی بزرگ تر بوده )بین 1/5 تا 8 متر( لیکن 
با توجه به هدف این پژوهش که ارزیابی پیوستگی مویینگی می باشد، ارتفاع 
بلوک نســبتا کوچک در نظر گرفته شده اســت. برای تعیین ارتفاع متوسط 
بلوک ماتریس در یک مخزن شــکافدار روش های مختلفی همچون مطالعات 
رخنمونــی، نگارهای تصویری درون چاهی و آنالیز چاه آزمایی قابل اســتفاده 
اســت. دو شــکاف عمودی جانبی و همچنین باالترین و پایین ترین شــکاف 

افقی با ضخامت 5 میلی متر و شــکاف های افقی بین بلوک ها با ضخامت یک 
میلی متر در نظر گرفته می شــوند. تراوایی تمامی شــکاف ها برابر 10 دارسی 
و تراوایی بلوک ماتریس 4 میلی دارســی در نظر گرفته شده است. همچنین 
تخلخل شکاف برابر یک و تخلخل ماتریس برابر 0/3 در نظر گرفته شده است. 
در شــرایط ابتدایی تمامی بلوک های ماتریس و شــکاف ها از نفت پر شده اند. 
طبق مطالعات پیشــین، حضور فاز آب اثر قابل توجهی در فرآیند ریزش ثقلی 
گاز ـ نفت نداشــته]9[ و لذا اشــباع اولیه ی آب صفر در نظر گرفته می شود. 
نفت و گاز به ترتیب با 35 درجه  ی API  و چگالی نسبی 0/68 در نظر گرفته 
شده اند. اطالعات PVT بر اســاس یک پروژه ی مخازن شکافدار در دانشگاه 
NTNU نروژ استخراج شده است.]10[ یک چاه تزریق گاز در گوشه ی باالیی 

ســمت چپ و یک چاه تولید نفت در گوشه ی پایین سمت راست قرار گرفته 
است. منحنی های تراوایی نسبی و فشارمویینگی گاز ـ نفت ماتریس در شکل  

ارائه شده است. 
برای شــکاف تراوایی نســبی به صورت خطی در نظر گرفته می شــود. فشار 
اولیــه ی مخــزن برابر 300 بــار در نظر گرفته شــده و چــاه تولیدی تحت 
کنترل فشــار ته چاهی در مقــدار 270 بار تولید و حداکثــر نرخ تولید نفت 
0/01 مترمکعب در روز عمل می کند. کنترل تزریق گاز با تنظیم حجم سیال 
تزریقی در شــرایط مخزن و همچنین با رعایت حداکثر فشار تزریق ته چاهی 

300 بار انجام می شود. 
برای رســیدن به حداکثر تولید، محدودیتی برای تولید گاز از چاه تولیدی در 
نظر گرفته نمی شــود. به منظور ارزیابی اثر فشــار مویینگی شکاف بر ضریب 

بازیافت نفت حاالت مختلفی به این شرح در نظر گرفته می شوند:
 فشار مویینگی شکاف برابر با صفر )ناپیوستگی مویینه(

 یک بلوک واحد با طول مجموع شش بلوک )معادل پیوستگی مویینه کامل 
بین بلوک ها(

 فشار مویینگی شکاف برابر با عددی ثابت 
 فشــار مویینگی شکاف به صورت کســری از فشار مویینگی ماتریس )فشار 
مویینگــی شــکاف همچون ماتریس تابعی از اشــباع نفت بــوده ولی مقدار 

کوچک تری از فشار مویینگی ماتریس دارد(
 فشار مویینگی در هر شکاف عددی ثابت و مختص به خود دارد

الزم به ذکر است فشار مویینگی شکاف های جانبی و باالترین شکاف افقی در 
همه ی حاالت برابر صفر در نظر گرفته می شــود. همچنین پایین ترین شکاف 
افقی که در عمق ســطح تماس گاز ـ نفت شــکاف در نظر گرفته می شــود، 
نیز دارای فشــار مویینگی صفر خواهد بود. در جدول حاالت مختلف فشــار 

مویینگی شکاف به منظور استفاده در شبیه ساز تعریف شده اند. 
حاالت1 و 2 به ترتیب ناپیوستگی مویینه ی کامل و پیوستگی مویینه ی کامل 

را نشان می دهد. 

 1    شماتیک بلوک ماتریس و شکاف تحت هجوم گاز
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  1   حاالت مختلف فشــار مویینگی شکاف

توضیحاتفشار مویینگی شکافشماره

ناپیوستهصفر1

پیوستگی کاملبلوک واحد2

ثابت )0/025 بار(3

ثابت )0/05 بار(4

ثابت )0/1 بار(5

تابع اشباع )معادل یک سوم فشار مویینگی ماتریس(6

تابع اشباع )معادل یک دوم فشار مویینگی ماتریس(7

تابع اشباع )معادل دو سوم فشار مویینگی ماتریس(8

افزایشی رو به باالاز 0/03 تا 0/15 بار9

 2    توابع فشار مویینگی و تراوایی نسبی گاز ـ نفت در ماتریس

حاالت3 تا 5 فشار مویینگی شکاف بزرگ تر از صفر ولی مقداری ثابت در طول 
شبیه سازی می باشد. حاالت6 تا 8 فشــار مویینگی شکاف همچون ماتریس 
تابعی از اشــباع نفت بوده و مقادیر فشار مویینگی به صورت نسبتی از فشار 
مویینگی ماتریس تعریف می شــود. در حالت9 فشــار مویینگی هر شکاف 
مقداری ثابت ولی متفاوت با دیگر شــکاف ها است به طوری که شکاف های 

باالتر، فشار مویینگی بیشتری دارند. 
در ایــن حالت، از پایین به باال فشــار مویینگی شــکاف های افقی به ترتیب 
عبارتنــد از: صفر، 0/03، 0/05، 0/07، 0/1، 0/15 و صفر. در نتیجه میانگین 
فشار مویینگی پنج شکاف میانی برابر 0/08 بار است. دلیل تعریف حالت9 آن 
است که به علت تخلیه ی ســریع تر بلوک های ماتریس باالیی فشار مویینگی 
آنها نیز افزایش بیشتری داشته لذا انتظار می رود فشار مویینگی شکاف مورد 

نیاز در شکاف های باالیی جهت رسیدن به پیوستگی مویینه بیشتر باشد. 

2- نتایج شبیه سازی و بحث
نتایج شبیه ســازی به مدت 320 روز گزارش شده است. پروفایل اشباع نفت 
به دســت آمده از نتایج شبیه ســازی در پایان 320 روز در حاالت مختلف 
در شــکل 3 نمایش داده شده است. همان طور که مشاهده می شود بیشترین 
تولید )کمترین اشباع باقی مانده ی نفت( در حالت بلوک واحد )حالت2( و پس 
از آن حالت6 )فشــار مویینگی شــکاف ثابت و برابر 0/1 بار( و حالت9 )فشار 
مویینگی شکاف معادل دوسوم فشار مویینگی ماتریس( به دست آمده است. 
در حاالت3 و 4 )فشــار مویینگی شــکاف ثابت و برابــر 0/025 و 0/05 بار( 
پروفایل نهایی اشباع شبیه به حالت1 بوده با این تفاوت که اشباع باقی مانده ی 

نفت با توجه به میزان فشار مویینگی شکاف کاهش می یابد. 
به عبارت دیگر، آنچه که با فشار مویینگی شکاف ثابت و کوچک )در مقایسه 
با فشــار مویینگی ماتریس( رخ می دهد کاهش اشــباع باقی مانده در هر یک 
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 3    پروفایل اشباع در پایان شبیه سازی )320 روز(

از بلوک ها اســت و نه ارتباط مویینگی بین آنها. اما در ســه حالت5، 8 و 9 
مشاهده می شود بلوک های ماتریس باالتر نسبت به بلوک های پایین تر بیشتر 

تخلیه شده اند. 
در نتیجه در فشــار مویینگی ثابت و نســبتا زیاد و همچنین فشار مویینگی 
وابســته به اشباع تا حدی پیوســتگی مویینه بین بلوک ها مشاهده می شود. 
حالت9 بیشترین شــباهت را به پروفایل اشباع در حالت پیوستگی مویینه ی 

کامل دارد. 
دلیل این رفتار مشابهت فشــار مویینگی شکاف ها با فشار مویینگی ماتریس 
است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه قسمت باالیی مخزن به نسبت بیشتری 
از قســمت های پایین تر تخلیه می شوند، اشباع نفت در بلوک های باالتر کمتر 
و در نتیجه فشــار مویینگی ماتریس بیشتر است. لذا برای برقراری پیوستگی 
مویینه بین بلوک های باالتر، مقادیر فشــار مویینگی شکاف بزرگ تری نسبت 

به بلوک های پایین تر مورد نیاز است.
نمودار تولید تجمعی نفت بر حســب زمان و نمودار نرخ تولید نفت بر حسب 
زمان نیز برای حاالت مختلف در اشکال 4 و 5 نمایش داده شده اند. همان طور 
که مشــاهده می شود در دو حالت فشار مویینگی شکاف ثابت 0/1 بار و فشار 
مویینگی برابر دوســوم ماتریس منحنی تولید نفت بسیار نزدیک به منحنی 

پیوستگی مویینه ی کامل است. 
همچنین فشــار مویینگی شکاف معادل یک ســوم ماتریس قادر است بیش 
از 40درصــد تولید نفت را نســبت به حالت عدم پیوســتگی مویینه کاهش 
دهد. وجود فشار مویینگی ثابت و نســبتا کوچکی )0/025 بار( نیز منجر به 
افزایش بیش از 20درصدی تولید نفت نسبت به حالت عدم پیوستگی مویینه 
می شود. در نتیجه حتی مقادیر کوچک فشار مویینگی شکاف تاثیر محسوسی 

بر تولید نفت فرآیند ریزش ثقلی خواهند داشت.  
بررســی تغییرات پروفایل اشباع با زمان نشان می دهد اعمال فشار مویینگی 

ثابت در شــکاف منجر به روند تخلیه ی غیر معقولی در بلوک ها می شود به 
طوری که در زمان های ابتدایی و خصوصا در بلوک های پایین تر )به علت باال 
بودن اشــباع نفت و در نتیجه کمتر بودن فشار مویینگی ماتریس( اگر فشار 
مویینگی شــکاف بیشتر از ماتریس باشد عالوه بر گرانش، نیروی مویینه هم 
به عنوان نیروی رانش در تولیــد نفت ماتریس نقش ایفا می کند. به عبارت 
دیگــر، عکس پدیده ی نفــوذ مجدد رخ می دهد که با رفتــار واقعی مخزن 
متفاوت اســت. بدیهی اســت این رفتار در مقادیر بزرگ تر فشــار مویینگی 

شکاف محسوس تر است. 
در حالت9 اگرچه فشــار مویینگی ثابت اســت اما به دلیل روند افزایشی رو 
به باالی فشــار مویینگی شــکاف این رفتار مغایر با واقعیت مخزن به حداقل 
می رســد و همان طور که گفته شد بیشترین شباهت با پروفایل اشباع حالت 

پیوستگی کامل در حالت9 مشاهده می شود. 
لذا بهترین شــیوه ی اعمال فشــار مویینگی شــکاف جهت تطابق با طبیعت 
مخزن، فشــار مویینگی شــکاف به صورت تابعی از اشباع و یا مشابه حالت9 

)فشار مویینگی ثابت ولی با روندی افزایشی رو به باال( می باشد. 
در انتهای 320 روز، اشــباع باقی مانده ی نفت در حالت پیوســتگی مویینه ی 
کامل شش بلوک برابر 33درصد محاسبه شده که در این اشباع فشار مویینگی 

ماتریس حدود 0/14 بار است. 
لذا انتظار می رود اگر فشــار مویینگی شــکاف ثابتــی برابر 0/14 بار در نظر 
گرفته شــود تولید نفت معادل با پیوســتگی کامل به دست آید. البته نتایج 
شبیه سازی نشان می دهد که در حالت فشار مویینگی شکاف ثابت 0/14 بار 
تولید نفت اندکی بیشــتر از حالت پیوستگی کامل است که دلیل این تولید 
اضافــی ـ  همان طور که پیش از این گفته شــد  ـ آشــام نفت از ماتریس به 
درون شــکاف در زمان های ابتدایی و در شــرایطی است که فشار مویینگی 

شکاف بیشتر از ماتریس است. 
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 4    تولید تجمعی نفت بر حسب زمان در حاالت مختلف فشار مویینگی شکاف

 5    نرخ تولید نفت بر حسب زمان در حاالت مختلف فشار مویینگی شکاف

نمونه هــای مختلفی از توابع فشــار مویینگی شــکاف توســط دیندوروک و 
فیروزآبادی]3[، دژم]6[ و حریمی و همکاران]7[ پیشــنهاد شــده است. به 
منظور پیاده ســازی صحیح فشــار مویینگی شــکاف در شبیه سازی مخزن 
شــکافدار بایستی ابتدا خصیصه های سیستم شکاف شناسایی شده تا ارزیابی 
کیفی از فشــار مویینگی آن به دســت آید. تشکیل پل مایع، تماس مستقیم 
بین بلوکی و تشکیل فیلم مایع از جمله عوامل تعیین کننده ی فشار مویینگی 
شکاف هســتند.  به عنوان نمونه فشار مویینگی شــکاف در حضور پل مایع 
وابسته به اشباع مایع، ضخامت شکاف، ترشوندگی و زبری سطح آن است.]7[

حریمی و همکاران]7[ در قالب یک فلوچارت مراحل تعیین فشــار مویینگی 
شکاف را بیان کرده اند. 

تعیین ضخامت شــکاف با اســتفاده از الگ های تصویری درون چاهی میسر 
اســت اما برای تعیین زبری سطح شــکاف نیازمند بررسی شکاف در مغزه 
اســت.]11[پس از شناسایی مکانیزم غالب فشــار مویینگی شکاف بایستی 
مدل و توابع توصیف کننده ی آن جهت اســتفاده در شبیه سازی توسعه داده 

شــده و پارامترهای آن در فرآیند تطابق تاریخچه تنظیم شود.  
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نتیجه گیری
هدف از این پژوهش ارزیابی نقش فشــار مویینگی شکاف در تولید نفت یک 
مخزن شکافدار در فرآیند تزریق گاز و همچنین تعیین حداقل فشار مویینگی 
شکاف مورد نیاز جهت رســیدن به پیوستگی مویینه بوده است. بدین منظور 
با اســتفاده از یک شبیه ساز عددی مخزن، حاالت مختلفی از فشار مویینگی 
شــکاف )از جمله فشار مویینگی ثابت و وابسته به اشباع( در نظر گرفته شده 
و پروفایــل اشــباع نفت در بلوک ماتریس، تولید تجمعــی و نرخ بازیافت آن 

مقایسه می شود. 
با در نظر گرفتن یک فشار مویینگی ثابت برای شکاف ضریب بازیافت نسبت 
به حالت ناپیوستگی کامل افزایش می یابد و هرچه مقدار ثابت فشار مویینگی 
شــکاف به فشار مویینگی ماتریس در شــرایط نهایی نزدیک تر شود، ضریب 
بازیافــت نهایی نیز بــه ضریب بازیافت در حالت پیوســتگی مویینه ی کامل 

میل می کند. از ســوی دیگر، اعمال فشار مویینگی شکاف وابسته به اشباع با 
مقادیری معادل یک سوم فشار مویینگی ماتریس قادر است تولید نفت را بیش 

از 40درصد نسبت به حالت ناپیوستگی مویینه افزایش دهد. 
همچنین اســتفاده از توابع وابسته به اشباع برای فشار مویینگی شکاف منجر 
به توســعه ی پروفایل اشــباع نزدیک به واقعیت مخزن خواهد شد. دلیل آن 
تخلیه ی بیشتر و اشباع باقی مانده ی کمتر و در نتیجه فشار مویینگی بزرگ تر 
در بلوک های ماتریس باالتر است، فشار مویینگی مورد نیاز شکاف های باالتر 

جهت برقراری پیوستگی نسبت به شکاف های پایین تر بیشتر است. 
نتایج به دســت آمده، بر اهمیت به کارگیری تابع مناسب برای فشار مویینگی 
شــکاف در شبیه ســازی عددی مخازن شــکافدار، خصوصا در مکانیزم های 

جابجایی گاز ـ نفت تاکید می کند.

پانویس هاپانویس ها
1. Reinfiltration
2. Capillary Continuity

3. Rough
4. Single porosity
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