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مهندسان بهره  بردارى همواره به دنبال يافتن روابطي هستند تا بتوانند بر اساس آن رابطه  اى بين نرخ جريان چاه در سطح زمين و فشار جريانى 
چاه  يك  در  (نفت-گاز)  فازى  دو  جريان  منحنى  هاى  مقاله  اين  در  مى  رود.  كار  به   1IPRمنحنى رابطه  اين  تعريف  براى  كنند.  ارائه  ته  چاه 
شبيه  ساز  از   IPR منحنى هاى  رسم  جهت  الزم  داده هاى  مى  شوند.  ارائه  شبيه سازي  از  حاصل  مدل  هم  چنين  و  تجربي  مدل  هاي  براي  افقى 
ECLIPSE100 نسخه A2005 به دست آمده  اند. بدين ترتيب كه در ضريب هاى بازيافت و فشارهاى مختلف مخزن مى توان مقادير نرخ جريان 
را در مقابل مقادير متفاوت Pwf رسم نمود. در مرحله بعد منحنى  هاى IPR حاصل از شبيه  ساز كه مربوط به يكى از چاه  هاى افقى نفتى ايران 
است با منحنى  هاى IPR حاصل از روابط تجربى مقايسه مى  شوند. نتيجه مهم اين مقايسه تطابق مناسب نتايج شبيه  سازى با منحنى IPR حاصل 
از رابطه Vogel در هر ضريب بازيافت است. بنابراين مى  توان نتايج رابطه Vogel را به جاى نتايج مدل شبيه  سازى كه تهيه آن زمان  بر مى  باشد 

به كار گرفت.

پيش  بينى عملكرد جريان داخلى در يكى از چاه  هاى افقى نفتى ايران

 عملكرد جريان داخلى2، فشار جريانى ته چاه3، ضريب بازيافت4، مدل شبيه  سازى5
مقدمه

منحنى  هــاى IPR جهت مطالعــه قابليت  انتقــال6 چاه  ها و تخمين 
نرخ جريان توليدى براى يك فشــار جريانى ته  چاهى خاص استفاده 
مى شوند. به بيان ديگر اين نمودارها توانايى يك مخزن در انتقال سيال 
بــه دهانه چاه را منعكس مى كنند. محل برخورد منحنى IPR و منحنى 
مربوط به عملكرد لوله مغزى (TPR)7، نقطه عملياتى8 چاه را مشخص 
مى  كند. تعيين اين نقطه براى مهندسان بهره  بردارى بسيار حائز اهميت 
اســت. از آنجايى كه اســتفاده از چاه  هاى افقى چه از نوع چندجهتى9 
و چــه از نــوع افقى منفــرد در حال افزايش اســت نياز بــه پيش  بينى 
منحنى  هــاى IPR جريان چندفازى جهت به  دســت آوردن شــاخص 
بهره  دهى بيشتر احساس مى شود. هرچند مى  توان از شبيه  سازى مخزن 
جهت دســت  يابي به اين منظور استفاده نمود اما استفاده از شبيه  سازى 
مى  تواند پرهزينه و زمان  بر باشــد. روابط تجربى زيادى براى محاســبه 
عملكرد جريان داخلى در چاه  هاى افقى و عمودى بيان شده  اند. هدف 
اين تحقيق، آناليز و مقايســه روابط تجربى به كاررفته جهت پيش  بينى 
 IPR عملكرد جريان داخلى يكى از چاه  هاى افقى ايران با نمودارهاى
به دست آمده از شبيه  ســاز ESPILSE است. در خاتمه اين مطالعه، بر 

اساس مطالعات انجام شده پيشنهادهايى ارائه مي  گردد.

1-تكنولوژى حفارى چاه  هاى افقى
سطح  بهبود  جهت  دار،  و  افقى  چاه  هاى  حفارى  از  مهم  هدف 
تماس چاه و مخزن است. با بهبود سطح تماس چاه با مخزن، شاخص 
افزايش  در  موضوع  اين  يافت.  خواهد  افزايش  نيز  مخزن  بهره  دهى 
در  زيادى  عوامل   .[1] بود  خواهد  مؤثر  نيز  نفت  بازيافت  ضريب 
توانايى توليد از چاه  هاى افقى مؤثرند كه با ايجاد كوچك  ترين تغيير 
در  چاه  حفر  مكان  چاه،  طول  كرد.  خواهد  تغيير  نيز  نتيجه  آنها  در 
مخزن، پايدارى مكان حفارى و نوع تكميل چاه از جمله اين عوامل 
هستند كه به شدت به استراتژى حفارى بستگى دارند. برخى از اين 

عوامل نقش مهمي در محاسبه شاخص بهره  دهى چاه دارند.

2- مطالعه تحليلى جريان سيال در چاه  هاى افقى
شكل هندسى جريان سيال در يك محيط متخلخل همگن و به 
سمت دهانه چاه عمودى10 به صورت شعاعى است. رفتار جريان در 
محيط متخلخل را مى  توان با قانون دارسى تشريح كرد. با استفاده از 
معادله دارسى مى  توان معادله انتشار را براى جريان شعاعى و جهت 

به دست آوردن توزيع فشار حل كرد: 

مهدى كاوه* شركت بهره  بردارى نفت و گاز آغاجارى
عباس هاللى  زاده، جمشيد مّقدسى دانشگاه صنعت نفت

* نويسندة عهده دار مكاتبات
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گرفتن  نظر  در  با  و  فاز  تك  جريان  براى  تحليلى  معادله  اين 
فرضيات دارسى و به كارگيرى شرايط اوليه و مرزى به سادگي قابل 
حل است. اما براى جريان دوفازى در چاه  هاي افقي و به ويژه زماني 
كه تراوايى نسبى و انتقال  پذيرى فازها نيز مورد بحث باشند، حل آن 
بسيار پيچيده خواهد بود. به همين دليل استفاده از روابط تجربي در 

تخمين نمودارهاي IPR بسيار مورد توجه قرار گرفته است.

IPR 3- روابط تجربى تخمين
Vogel در سال 1968 رابطه تجربى خود جهت پيش  بيني نمودار 

IPR چاه را ارائه كرد [3]. وي رابطه خود را بر اساس نتايج شبيه  سازى 

رابطه تجربى Vogel موفقيت و  از اينكه  پس  تهيه كرده بود.  مخزن 
كاربرد زيادى در صنعت پيدا كرد مقاالت و مدل  هاى زيادى در مورد 
 Vogel چاه  هاى افقى بر اساس و در راستاى كار IPR پيش بيني روابط
روابط  بيان  به   ،Vogel رابطه  ارائه  بر  عالوه  مطالعه  اين  در  شد.  ارائه 
  Economide& Retnanto و   Aziz, Cheng  & Bendakhlia تجربي 

نيز خواهيم پرداخت.

Vogel 3-1- رابطه
مكانيزم  كه  مخازنى   IPR منحنى هاى  پيش  بينى  جهت   Vogel

در  كه  كامپيوترى  برنامه  يك  از  بود  محلول  گاز  رانش  آنها  توليد 
سال 1966 توسط Weller طراحى شده بود استفاده كرد [3و7]. وي 
در مدل خود مخزن را به شكل مدور كه يك چاه عمودى در مركز 
آن تكميل شده بود فرض كرد. در اين مدل سازند يكنواخت، همگن 
و داراى اشباع آب ثابت فرض شده كه آثار گرانشى و تراكم  پذيرى 
سنگ و آب در آن قابل  چشم  پوشى هستند. رابطه IPR تجربى او براى 
منحنى  هاى  رسم  اساس  بر  و  عمودى  چاه  هاى  در  فازى  دو  جريان 

بى  بعد به شكل زير ارائه شده است.
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عملكرد  تحليل  و  تجزيه  براى  گسترده  اى  طور  به   Vogel رابطه 
جريان داخلى چاه  ها در مخازنى با مكانيزم رانش گاز محلول كاربرد 

دارد.

Bendakhlia& Aziz 3-2- مدل
در ســال Aziz & Bendakhlia 1989 بــر اســاس داده  هايى كه 
از شبيه ســازى مخــزن و منحنى  هــاى بى  بعد شبيه  ســازى شــده تهيه 

كــرده بودند، رابطــه IPR جديدى ارائــه كردنــد[6]. در اين رابطه 
ضريــب بازيافــت پارامتــر مؤثرى به شــمار مى رود. مــدل فيزيكى 
بــا  شــكل  جعبــه اى  مخــزن  شــامل   Aziz  &  Bendakhlia

ناحيــه ريــزش مربعــى اســت. ســازند از نظــر تراوائــى همگــن 
مى باشــد.  ثابــت  تراكم  پذيــرى  داراى  و  بــوده  همســان  گرد  و 
رابطــه از  تركيبــى  آوردنــد  دســت  بــه  آنهــا  كــه  رابطــه  اى 

 Fetkovich & Vogel مى  باشد كه به شكل زير ارائه شده است.
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كه در رابطه باال n و v پارامترهايى هستندكه با ضريب بازيافت 
ضريب  تا  حداكثر   v و   n رابطه  اين  در  (شكل-1).  مى  كنند  تغيير 
محدوديتى  موضوع  اين  لذا  هستند.  قابل  محاسبه  درصد  بازيافت 14 

براي رابطه Aziz & Bendakhlia به شمار مي  رود.

Cheng 3-3- مدل
براى   IPR منحنى  محاسبه  جهت  رابطه  اى  سال 1990  در   Cheng

منحنى  هاى  ايجاد  جهت  او   .[5] كرد  ارائه  جهت  دار  و  افقى  چاه  هاى 
IPR چاه  هاى افقى وجهت  دار از شبيه ساز نيپر11 استفاده نمود و رابطه 

خود را براساس نتايج شبيه  سازى گسترش داد [8]. مدل او يك مخزن 
مستطيل شكل محدود است كه چاهى در وسط آن حفر شده است. 
اين مخزن همگن، ايزوتروپيك و داراى اشباع آب ثابت مى  باشد. آب 
در طول توليد غيرقابل  حركت است. بنابراين فقط نفت و گاز در مخزن 
توليد مى شوند. در اين مدل از نيروهاى فشار مويينگى سياالت مخزن نيز 
چشم  پوشى مي شود. رابطه Cheng با توجه به تغيير زاويه چاه جهت  دار 

از حالت عمودى به افقى ارائه شده و به شكل زير بيان مى  شود:
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برابر  ترتيب  به  افقى  كامًال  چاه  يك  براى   a2 و   a1  ،a0 ثابت  هاى 

Bendakhlia & Aziz در رابطه n و v1    پارامترهاى  
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مسئله   Cheng مدل  در  مى باشد.   1/1818 و   -0/2055  ،0/9885 با 
واضح  است.   12 (AOFP)مطلق باز  جريان  پتانسيل  محاسبه  قابل  توجه 
است كه زماني كه فشار جريانى ته  چاه را برابر صفر قرار دهيم نرخ 
جريان برابر AOFP نخواهد بود كه اين موضوع براى اين رابطه تجربى 
بايد   IPR محاسبه  رابطه  در  نتيجه  در  مى  شود.  محسوب  ضعف  يك 
 Pwf = 0براى ثابت اول، همواره عدد يك را در نظر گرفت تا به ازاى

نرخ جريان برابر با qo,max محاسبه شود.

Retnanto & Economides 3-4- رابطه
جهت  را  رابطه اى   1998 سال  در   Economides  &  Retnanto

ارائه نمودند [4]. در  محاسبه IPR جريان دوفازى در چاه  هاى افقى 
اين مدل براى رسم منحنى  هاى IPR از شبيه  ساز عددى VIP چاه  هاى 
بر  آنها  تجربى  رابطه  است.  شده  استفاده  مختلف  شرايط  در  افقى 

مبناى نتايج شبيه  ساز عددى به شكل زير مى  باشد:

=q0
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در اين رابطه پارامتر n به صورت زير محاسبه مي شود:

=n 0.27 + 1.46 ( 4 + 1.66 × 10 -3 Pb)
pwf

Pb
( )- 0.96

pwf

Pb
( )2( )                  (6)

بستگى  حباب  نقطه  فشار  به  كه  است  پارامترى   n باال  رابطه  در 
از  جواب  ها  يك،  از  كمتر  nهاى  مقادير  براى  رابطه  اين  در  دارد. 
صحت كافى برخوردار نيستند و در مقادير n منفى نيز رابطه بى  معنى 

خواهد بود.

4- تهيه نمودارهاي IPR از طريق شبيه سازي
داده  هاى  با  تجربى  روابط  نتايج  مقايسه  جهت  بخش  اين  در 
خروجى شبيه  ساز و بررسى ميزان دقت هر يك از آنها مدلى از يك 
منحنى هاى  و  شد  ساخته  شبيه  ساز  در  واقعي  اطالعات  با  افقي  چاه 
IPR مربوط به چاه از اين مدل استخراج گرديد. در ادامه اين مطالعه 

منحني هاي IPR تجربي نيز از روابط مربوطه تهيه شد و با خروجي 
شبيه ساز مقايسه شد. الزم به ذكر است كه تأثير افت فشار به زير نقطه 

حباب نيز در نمودارهاي IPR مشاهده مي گردد.

4-1- مشخصات مدل
مدل مورد نظر سه بعدى و مستطيل شكل است كه در وسط آن 
چاهى افقى قرار گرفته است. اين مدل با استفاده از شبيه  ساز تجارى 
Eclipse100 نسخه 2010 ساخته و اجرا شده است. مدل مذكور از 

نسخه نفت  سياه اين شبيه  ساز كه يك شبيه  ساز سه  فازى-سه  بعدى است 
مى  كند.  استفاده  معادالت  حل  براى  غيرصريح  كامل13  روش  از  و 
نمايى از شبكه  بندى مدل و موقعيت قرارگيرى چاه در اين مدل در 
شكل-2 قابل  مشاهده است. فشار اوليه مدل معادل فشار حباب سيال 
و برابر با 3800 پام در نظر گرفته شده است. درجه API نفت  خام نيز 
25 مى باشد. شرايط و خصوصيات ديگر مدل، مشابه يكى از مخازن 
جنوب  غرب ايران انتخاب شده است. طول تكميل چاه 1000 فوت 
و قطر دهانه آن نيز 7 اينچ در نظر گرفته شده است. مشخصات مدل 

ساخته شده در جدول-1 ارائه شده است.

4-2- بررسي نوع قيد14 مورد استفاده در شبيه سازي
به طور كلي دو نوع قيد در شبيه  سازي مورد استفاده قرار مي  گيرند    2     شبكه  بندى مدل و موقعيت قرارگيرى چاه در آن

  3     مقايسه نمودارهاى IPR در حالت فشار ثابت در ضريب بازيافت  هاى مختلف
مقايســه نمودارهــاى IPR در حالت نرخ جريــان ثابت در ضريب 

بازيافت  هاى مختلف
    4  
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كه عبارتند از توليد با فشار ته چاهي معين و يا توليد در نرخ جريان 
مشخص. در اين تحقيق براي تهيه نمودارهاي IPR از هر دو روش 
استفاده شد تا تفاوت ميان آنها نيز مشخص شود. مدل شبيه  سازي تا 
مورد  قيد  نوع  دو  با  و  درصد  و 20  بازيافت 5، 8، 10، 15  ضرايب 
گرديد. رسم  جريان  نرخ  حسب  بر  ته  چاه  فشار  و  شد  اجرا15  اشاره 
شكل  هاي-3و4 به ترتيب نمودارهاي مربوط به قيد فشار ثابت و نرخ 
جريان ثابت را به ازاى مقادير مختلف ضريب بازيافت نشان مي  دهند. 
همان  طور كه در اين شكل  ها نشان داده شده نمودارهايى كه بر اساس 
ثابت  جريان  نرخ  حالت  به  نسبت  شده  اند  رسم  ته  چاهي  ثابت  فشار 

پايدارى كمترى دارند.
حصول  براى  كه  مى  گيريم  نتيجه  شكل  هاي-3و4  به  توجه  با 
نمودارهاى IPR بهتر و هموارتر، ضرورى است در شبيه  سازى  ها از 

حالت نرخ جريان ثابت استفاده شود.

4-3- مقايسه نمودارهاى IPR تجربى و شبيه سازى
نتايج  با  بخش-3  در  شده  ذكر  تجربى  روابط  قسمت  اين  در 
روابط  است  ذكر  به  الزم  شده  اند.  مقايسه   ECLIPSE شبيه  سازى 
زيادي  دقت  انتظار  آنها  از  نبايد  و  هستند  ايده  آل  و  ساده  تجربي 

داشت. روابط IPR چاه  هاي افقي مورد استفاده عبارتند از:
  Bendakhlia& Aziz (1989) 

Cheng (1990) 

Retnanto& Economides (1998) 

Vogel (1968) 

و  شده  گرفته  درنظر  يكسان  مخزن  و  چاه  شرايط  مقايسه،  براي 
شبيه  سازي در ضرايب بازيافت متفاوت (از 3 تا 20 درصد) انجام شد. 
تنها رابطه شده،  ذكر  تجربي  رابطه  چهار  ميان  از  است  ذكر  به  الزم 

Bendakhlia & Aziz به ضريب بازيافت وابسته بوده و ساير روابط به 

ضريب بازيافت حساس نيستند. شكل  هاى-5و6و7 مقايسه نمودارهاى 
IPR تجربى و شبيه  سازى را در سه ضريب بازيافت مختلف نشان مى  دهد.

4-4- ميزان انحراف
نتايج  با  تجربي   IPR نمودارهاي  انحراف  ميزان  جدول-2  در 
شبيه  سازي محاسبه و مقايسه شده است. براي محاسبه ميزان انحراف 

مقايسه نمودارهاى IPR تجربى و شبيه  سازى در ضريب بازيافت 
3 درصد
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واحدمقدارمشخصه
درصد25تخلخل

ميلى  دارسى100تراوايى افقى
ميلى  دارسى10تراوايى عمودى

فوت5000طول مدل
فوت2000عرض مدل
فوت500ارتفاع مدل

بشكه / بشكه استاندارد1/41ضريب حجمي سازند نفت
سانتي  پويز1/4گرانروي نفت

X 40تعداد سلول  ها در جهت-
Y 100تعداد سلول  ها در جهت-
Z 20تعداد سلول  ها در جهت-
X فوت50اندازه سلول  ها در جهت
Y فوت50اندازه سلول  ها در جهت
Z فوت25اندازه سلول  ها در جهت

1| مشخصات مدل مخزن

IPR روش ايجاد نمودار

ميزان انحراف 
در ضريب 
بازيافت
  3درصد

ميزان انحراف 
در ضريب 

بازيافت  10 
درصد

Vogel0/01970/0173 اصالح شده

Bendakhlia & Aziz0/02130/0233

Cheng0/07730/0528

Retnanto & Economides0/6230/495

2| مقايسه نمودارهاى IPR با نتايج شبيه  سازي در ضرايب بازيافت 
3 و10 درصد
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نمودار  و  نظر  مورد  نمودار  بين  ته  چاهي  فشار  اختالف  مربع  از 
شبيه  سازي مطابق فرمول زير استفاده شده است:

2

simulationR

wf

ncorrelatioR

wf

PR

Pw
PR

Pwdeviation                      (7)

همان  طوركه در اين جدول ديده مي شود نمودار Vogel اصالح شده 
نسبت به نتايج شبيه  سازي شده با نرم افزار ECLIPSE كمترين انحراف را 

دارد.

 نتيجه  گيري
ضرايب  در  منحنى  ها  شيب  گرفتن  نظر  در  با  و  شكل-4  به  توجه  با 
نمودار  باالتر،  بازيافت   ضرايب  در  كه  مي  شود  مشخص  بازيافت  مختلف 

شاخص بهره  دهى ضمن افزايش نرخ جريان با شيب بيشترى نزول مي كند.
با افزايش ضريب بازيافت، بيشينه نرخ جريان (AOFP) كاهش مى  يابد. 
دليل اين امرآنست كه با افزايش ضريب بازيافت، فشار متوسط مخزن كاهش 
يافته و در نتيجه نيروي اختالف فشارى كه نقش اساسى در راندن سيال در 

محيط متخلخل دارد كاهش مى  يابد.
رابطــه Vogel در همــه ضريــب بازيافت  هــا بهترين تطابــق را با نتايج 
شبيه  ســازى دارد. بنابراين مي  توان به جاى شبيه  سازى (كه زمان  بر و پرهزينه 
هست) از مدل Vogel كه قابل  قبول نيز هست استفاده نمود. همان  گونه كه در 
شــكل  هاى-5و6و7 نيز مشهود است هرچه ضريب بازيافت افزايش مى  يابد 
رابطــه Vogel نتايج بهتــر و نزديك  ترى به نتايج شبيه  ســازى ارائه مى دهد. 

بنابراين دقت مدل Vogel در ضريب بازيافت  هاى باال، بيشتر است.
منحنى   ،IPR نمودارهاى  بهتر  هرچه  مقايسه  براى  مى  شود  پيشنهاد 
عملكرد جريان داخلى چاه افقى بر اساس داده  هاى واقعى (نرخ جريان و 
فشار ته  چاهى نفت) نيز رسم گردد. هرچند به دليل آنكه در اكثر شركت  هاى 
نفتى، چاه را فقط در يك نرخ جريان خاص جريان مى دهند تحقق اين امر 

دشوار به نظر مي رسد.
مقايسه نمودارهاى IPR تجربى و شبيه  سازى در ضريب بازيافت 

10 درصد
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       پا نويس ها
1.Inflow Perfrmance Relationship
2.inflow perfrmance
3.bottom hole pressure
4.recovery factor
5.simulation model

6.deliverability
7.Tubing Performance Relationship
8.operating point
9.multilateral wells
10.vertical well

11.NIPER
12.Absolute Open Flow Potential
13.fully implicit
14.constraint
15.run
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