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مقاالت علمي - پژوهشی

سارا شکراله  زاده بهبهانی3 دانشگاه صنعتی اميركبيرمهدي زينلي حسنوند*، حسن محموديان1، محمدعلی احمدی2 پژوهشگاه صنعت نفت  

تعيين لحظه  اي خواص اساسي ديناميك مخزن در اطراف دهانه چاه  هاي 
تزريقي آب با استفاده از داده  هاي روزانه فشار و نرخ تزريق 

برنامه  ریزي براي عملیات تزریق و تعیین زمان بهینه جهت اسیدکاري یك چاه تزریقي نیازمند تعیین خواص مخزن در اطراف دهانه چاه است. 
روش مرس��وم براي تعیین این خواص، اس��تفاده از دو چاه مش��اهده  اي و تزریقي است که این کار مستلزم توقف عملیات تزریق و صرف زمان 
 و هزینه  هاي اضافي اس��ت. بر اس��اس تحقیقات انجام شده اس��تفاده از داده  هاي روزانه تولیدي یا تزریقي مي  تواند راه  حل مناسبی برای کاهش 
هزینه  هاي جانبي باش��د. در این مقاله سعي شده با اس��تفاده از داده  هاي روزانه تزریق شامل فشار، نرخ و مدت  زمان تزریق، خواص اصلي دهانه 
چاه مانند میزان و شعاع آسیب تعیین گردد. در این روش به  صورت مستقیم تنها از داده  هاي روزانه تزریق استفاده مي  شود و وضعیت دهانه چاه 

و مخزن به  شکل لحظه  اي قابل بررسي است.
در این مقاله با مطالعه کارهاي انجام ش��ده، فرآیند تزریق مدل  س��ازي و روشي براي تعیین خواص مخزن در دهانه چاه ابداع گردید. در نهایت 
این روش به  عنوان روش استاندارد تحلیل داده  هاي تزریق براي تعیین خواص اطراف دهانه یك چاه تزریقي به  مدت دو سال به  کار برده شدکه 

نتایج   حاصل با وضعیت واقعي چاه انطباق داشت.
تزریق آب، آسیب  دیدگی اطراف دهانه چاه، نرخ تزریق، فشار تزریق، نمودار هال، تزریق  پذیری

)hasanvand@put.ac.ir( نویسند ة عهد ه  د ار مکاتبات * 

مقدمه

تزریق آب در الیه  های مختلف زمین با هدف تثبیت فش��ار، ازدیاد 
برداشت یا دفع آب همراه نفت صورت می  گیرد. به  علت وجود مواد 
مختلف محلول در آب تزریق��ي، تزریق  باآب با چالش  هایی همراه 
است. از جمله این مشکالت می  توان به کاهش تراوایی مخزن به  دلیل 
ناس��ازگاری آب تزریقی با آب سازندی، شکس��تگی سازند در اثر 
افزایش فش��ار تزریق به میزانی بیش از فشار شکاف الیه، تعیین حجم 
قابل  تزری��ق در یك س��ازند و تعیین محدوده تزری��ق جهت اطمینان 
از ترکیب آب دفع ش��ده با س��فره  های آب  های ش��یرین اشاره کرد. 
نگهداری آب همراه نفت در س��طح زمین ی��ا دفع آن در رودخانه  ها 
به  دلیل ش��وری زیاد و وج��ود عناصر رادیواکتی��و در آن از دیدگاه 

زیست محیطی ممنوع است.
به منظور دفع به  موقع آب تولیدی از یك واحد بهره  برداری و تعیین 
میزان گس��ترش آب در سازند تزریقی، اطالع از سازگاری آب  های 
تزریقی و س��ازندی، می��زان و نوع نمك آن و تعیی��ن دقیق خواص 
س��نگ س��ازند مانند تراوایی و تخلخل الزم است. روش مرسوم در 

تعیی��ن میزان تخلخ��ل و اثر پوس��ته در چاه  های تزریقی اس��تفاده از 
آزمایش قطع تزریق4 است. در این روش باید حداقل دو چاه تزریقی 
و مش��اهده  ای موجود بوده و عملیات تزریق برای مدتی قطع ش��ود. 
ع��الوه بر آن انجام آزمایش جهت تعیین خ��واص مخزنی و چاه در 
این روش، نیازمند استفاده از حس  گرهای فشاری در ته چاه به  وسیله 
کابل5 اس��ت. اگر چه این روش دقت مناس��بی دارد اما با مشکالتی 

نظیر قطع عملیات تزریق، زمان بر و پرهزینه بودن نیز روبرو است.
 پژوهش  گ��ران مختل��ف ب��رای رف��ع مش��کالت آزمای��ش قطع 
تزری��ق، ب��ا مدل  س��ازی حرکت س��یال تزری��ق در چ��اه، مدل  ها و 
نمودارهای کمکی ارائه کرده  اند که به  وس��یله آنها بدون نیاز به قطع 
جریان تنها با محاس��به متغیرهای اولیه  ای مانن��د حجم و زمان تزریق 
و فشار س��رچاه مي  توان اطالعات مناس��بی را از وضعیت مخزن، اثر 
پوس��ته، تزریق  پذیری چاه و وجود ش��کاف در اطراف چاه به  دست 
آورد. این روش  ها شامل نمودار هال ]1[ و نمودار هیرن ]2[ است که 

به  روش مستقیم معروفند.
در این مقاله س��عی ش��ده با اس��تفاده از داده  های س��ازگاری آب 
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تزریقی و سازندی، خصوصیات زمین  شناسی چاه تزریقی و داده  های 
مربوط به عملی��ات تزریق در یك چاه واقعی دفع آب، خصوصیات 
اصلی مخزن و اثر پوسته، همراه با کارایی مدل  های ارائه شده در این 
زمینه بررس��ی ش��ود. از نقایص روش  هاي هیرن و هال مجهول بودن 
هم  زمان فش��ار مخزن، شعاع پوس��ته چاه و تراوایي اطراف دهانه چاه 

است که در روش ابداعي این مشکل برطرف شده است.

1- مدل  سازی

1-1- تعيين خواص مخزن به روش هال

در عملیات تزریق آب، تعیین میزان تزریق  پذیري چاه براي تعیین نرخ، 
فش��ار و برنامه تزریق ضروری اس��ت. در صورت کاهش تزریق  پذیري 
چاه، تعیین مقدار آسیب چاه از طریق دو آزمایش افت یا روش مستقیم 
صورت مي  گیرد. روش آزمایش افت نس��بت به روش مستقیم زمان  بر، 
پرهزینه و نیازمند توقف تزریق در هر دو چاه اس��ت. در روش مس��تقیم 
مق��دار و طبیعت افت تزریق  پذیري بدون نیاز به چاه مش��اهده  اي تنها با 

استفاده از داده  هاي تزریق خود چاه تعیین مي  شود.
ه��ال براي تحلیل وضعیت تزریق  پذیري چ��اه نموداري ارائه داد. 
این نمودار که باید به  صورت ماهیانه تهیه ش��ود شامل مجموع فشار 
در زمان تزریق نس��بت به حجم تزریق شده کل در همین بازه زماني 
اس��ت. تحلیل نمودار هال قبل و بعد از عملیات تحریك چاه، میزان 
موفقی��ت این عملیات را نش��ان مي  دهد.به طور کلي افزایش ش��یب 
منحني نمودار نش��ان  دهنده کاهش تزریق  پذیري اس��ت. بر اس��اس 
رابطه دارس��ي در مختصات استوانه  اي شیب نمودار فشار-نرخ برابر 

است با:

                                                 )1( 

مهم  ترین پیش  فرض  هاي این رابطه  ثابت بودن فشار مخزن و شعاع 
تزریق اس��ت. براي تعیی��ن مقدار تغییر تزریق  پذیري و اثر پوس��ته از 
مفهوم گذرپذیري6 اس��تفاده مي  ش��ود. با توجه تعریف گذرپذیري 

داریم:        
                                                                     )2(

 )P/Q( بر اساس این رابطه با توجه به تغییر واحد از پام-ماه بر بشکه
به میلي  دارس��ي-  فوت بر س��انتي  پوز )Kh/µ(، ضریب 29/2 به رابطه 
افزوده مي  شود و رابطه تبدیل به تساوي رابطه-3 مي  گردد.                 
                                              )3(

                                                                       
            
بنابراین اگر در نمودار هال شیب افزایش یابد گذرپذیري در محیط 
متخلخل کاهش یافته اس��ت. با داشتن دو مقدار مختلف گذرپذیري 
مي  ت��وان با تحلیل ریاضي روابط، مقدار اثر پوس��ته در اطراف دهانه 
چاه را محاس��به کرد. اگر چاه دچار اثر پوس��ته ش��ده و تراوایي آن 

کاهش یافته باشد تراوایي میانگین برابر است با:
                         )4( 

                                                          
با جاگذاري تعریف گذرپذیري در رابطه-4 و با فرض ثابت بودن 
ضخامت مخزن و گرانروي س��یال در طول ش��عاع تزریق به رابطه-5 

می  رسیم:

      )5(

با فرض داش��تن مقدار شعاع آس��یب )ra( که اغلب حدود 3 فوت 
 )Tma( اس��ت ]3[، از رابطه-5 مق��دار گذرپذیري در ناحیه آس��یب
به  دست مي  آید. با داش��تن مقدار Tma، متغیرهاي مهم تزریق  پذیري 
مانند ضریب پوس��ته، افت فشار در ناحیه پوسته، نسبت آسیب7، توان 
 6g 6 تاa جریان8، ضریب آسیب9 و حداقل افزایش تزریق10 از روابط

به  دست مي  آید:

نوع نام
ترکیب 
شیمیایی

کارون+الیه- 2
فهلیان

کارون+الیه- 3
فهلیان

آسماري+الیه-2 
فهلیان

آسماري+الیه-3 
آسماری-فهلیان

کارون

سولفات باریم 
3403000)باریت(

کربنات 
کلسیم 

)آراگونیت(
2670020900443

سوفتات 
کلسیم 

)انیدریت(
00000

سولفات 
کلسیم 

)سلسیت(
00000

  1    بیشــترین میزان نمک تشکیل شده در اثر ناسازگاري آبهاي 
تزریقي و سازندي )گرم بر مترمکعب(
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دنیل  هاو ]4[ نش��ان داد که نتایج حاصل از نمودار هال قابل اعتمادتر از 
نتایج مربوط به آزمایش افت می باش��د. نمودار هال در اصل براي حالت 
تك فاز )آب( در ش��رایط پایا و جریان استوانه  اي سیال نیوتني ارائه شده 
اس��ت. این روش با فرض پایدار بودن ش��رایط استفاده مي  شود و به  دلیل 
اینکه داده  ها در بازه  هاي زماني مشخص هفتگي و ماهانه بررسي مي  گردد 
این امکان وجود دارد که تغییر متغیرهاي تزریق  نسبت به زمان مشخص 
ش��ود. داده  یابي11 در روش هال ساده است و تنها داده  هاي مورد استفاده، 
حجم کل تزریق و فش��ار تزریق است که در نهایت باید به فشار ته  چاهي 
 )S( تبدیل شوند. وابسته بودن شیب نمودار به هر دو مقدار ضریب پوسته
و گذرپذیري  مهم  ترین نقص روش نمودار هال است که براي حل 
آن مقدار ش��عاع پوس��ته را با حدس و خطا تعیین مي  کنند. )ش��عاع 1-3 

فوت( ]3[.

1-2- تعيين خواص مخزن به روش هيرن12

ای��ن روش براي تخمین دقیق تراوایي مخزن در عملیات تزریق آب به 
یك الیه نفتی ارائه ش��ده اس��ت. در این روش فرض می  شود فاز گازي 
در محیط متخلخل وجود ندارد و س��طح تماس آب و نفت پیستون  مانند 
است. روش هیرن در واقع روش تصحیح شده ماسکت ]5[ براي محاسبه 
چاه فش��ار ثابت است. بر این اساس حرکت س��یال در اطراف دهانه چاه 

طبق رابطه-7 خواهد بود:

     )7(
  

که در آن:                                              

 ro رابطه-7 با اندکي تغییر به رابطه-8 تبدیل مي  شود که در آن مقادیر
و re با استفاده از موازنه جرمي به  دست مي  آیند.

  
                                        )8( 

که در آن:   
                                       

             
   

با دست  کاري روابط پیشین رابطه-9 به  دست مي  آید:
   

                                       )9( 

که در آن ثابت a برابر است با:
                                                                  

 با رس��م نمودار عکس تزریق  پذیري نس��بت به لگاریتم س��یال تزریق 
ش��ده کل، انتظار می رود منحني خط راستي به شیبa   و عرض از مبدأ  
  حاصل ش��ود که همان نمودار هیرن اس��ت. با توجه به 
اینکه در رابطه-9 تحرک  پذیري13 و درصد اش��باع تنها در بخش عرض 
از مبدأ وجود دارد مي  توان مقدار واقعي تراوایي مخزن را با اس��تفاده از 

مقدار شیب محاسبه کرد.
در گزارش  هاي صنعتي چهار نمودار زیر را ارائه می دهند:

الف( نرخ و فشار تزریق نسبت به زمان
ب( نمودار هال
ج( نمودار هیرن

د( نمودار شاخص تزریق  پذیري و نرخ کل تزریق نسبت به زمان
با مقایس��ه نمودارهاي حاص��ل مي  توان از خواص مخ��زن در اطراف 

دهانه چاه و وجود شکاف اطالع یافت ]6[.

1-3- روش ابداعي

از جمله مشکالت روش هال و هیرن بیشتر بودن تعداد مجهول  هاي رابطه 
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نسبت به معادالت است. به  همین دلیل برای حل رابطه  ها و به  دست آوردن 
مقادیر الزم باید با استفاده از حدس  های اولیه برخی از مقادیر را به  صورت 
 پیش فرض در نظر گرفت. به عنوان مثال در رابطه هال مقدار شعاع آسیب را

 3 -1 ف��وت در نظر می  گیرند و با این فرض مقدار س��ایر متغیرها )مانند 
تراوای��ی، ضریب آس��یب و ...( را با حل معادالت متناس��ب با متغیرهای 
باقیمانده تعیین می  کنند. در این دو روش مقدار آسیب )S(، شعاع آسیب 
)ra(، فشار سازند در مرز )Pe( و تراوایي مخزن )Kw( مجهول است که با 

فرض داش��تن رابطه آسیب )6a(، شیب نمودار هال )از رابطه-5( و شیب 
نمودار هیرن )از رابطه-9(، معادله دیگری براي حل دقیق خواص مخزن 
وج��ود دارد. در روش  هاي قبل این مش��کل را از طریق حدس و خطاي 

یکي از چهار خصوصیت اصلي محاسبه مي  کردند.
در روش ابداعی از یك معادله اضافی اس��تفاده می  شود. همان  طور که 
در رابطه-9 نش��ان داده ش��ده عرض از مبدأ رابطه هیرن تابعی از خواص 

دینامیك و استاتیك مخزن در اطراف دهانه چاه بوده و برابر است با:

                     

     )10(
 

بنابراین در صورت اطمینان از اینکه حین عملیات تزریق و اس��یدکاري 
ش��کافي در سازند ایجاد نشده )خواص اس��تاتیك سازند در اطراف دهانه 
چاه ثابت بماند( مي  توان با مقایس��ه ع��رض از مبدأ نمودار هیرن قبل و بعد 
از عملیات، رابطه چهارمي براي محاس��به خواص مخزن )ش��عاع معادل و 
تراوایی( به  دس��ت آورد. تحلیل داده  هاي واقعي نش��ان مي  دهد که در این 
ش��رایط ش��یب نمودار هیرن قبل و بعد از انجام عملیات یکس��ان اس��ت. 
رابطه-10 در واقع همان رابطه اضافی اس��ت که می  تواند تعداد معادله  ها و 
مجهول  های مسئله را برابر کند. از این  رو برای محاسبه سایر متغیرها نیازی 

به حدس اولیه نیست. تشریح این روش در ادامه خواهد آمد.

2- بررسی عمليات واقعی تزريق آب

در مطالع��ه م��وردی دفع پس��اب حاص��ل از تولی��د نفت س��ازند فهلیان 
به  عن��وان  می��دان  ای��ن  ب��ه س��ازند آس��ماری  می��دان دارخوی��ن،  در 
الی��ه تزریق��ي می  پردازی��م. نتای��ج آزمای��ش فش��ار14 در ای��ن س��ازند 
 نش��ان می  ده��د در عم��ق 1490-1443 مت��ری، فش��ار س��ازند براب��ر

2241-2164 پام اس��ت ک��ه تغییرات فش��ار در این الیه وج��ود آب را 
به  عنوان سیال سازندی تأیید می  کند. بررسي شیمیایي نمونه آب تزریقي 
و آب س��ازندي و هم  چنین محاسبات تعادل ش��یمیایي نشان مي  دهد که 
آب سازند آسماري حاوی مقدار جامد محلول15 زیادي است )240 گرم 
بر لیتر( که بیشتر از سدیم و کلرید کلسیم تشکیل شده است. آب تولیدی 
از سازند مخزنی فهلیان در مقایسه با سازند آسماري نمك کمتري دارد. 
می��زان جامد همراه آب این س��ازند در دو زیر الی��ه اصلی به ترتیب 75 
و 150 گرم بر لیتر اس��ت که بیش��تر آن از کلرید سدیم و کلرید کلسیم 

تشکیل شده است.
 SOLMINEQ88 نتایج محاس��بات سازگاري آب16 توس��ط نرم  افزار

 آراگونيت( كلسيمكربنات
 )كلسيت و

26 700 20  900 443 

 0 0 0 0 0)انيدريت( كلسيمسولفات
 استرانتيومسولفات

 )سلسيت(
0 0 0 0 0 

 )مترمكعب بر گرم( سازندي و تزريقي هايآب ناسازگاري اثر در شده تشكيل نمك ميزان بيشترين 1-جدول
  
 صورت آب فرآوري فرايند ،رسوب ايجاد اثر در چاه دهانه اطراف آسيب كاهش و آب متناوب تزريق منظوربه
 تشكيل مخزن شرايط در كمتري رسوب شود گرفته آب از بيشتري نمك يفرآور اين طي هرچه. گيردمي
 ناپذيراجتناب تزريقي چاه دهانه در آسيب ايجاد سازندي و تزريقي آب ناسازگاري دليلبه هرحال به. گرددمي

 چهار ،يآسمار سازند به آب تزريق سال دو حدود طي. كنندمي ييدتأ را موضوع اين نيز توليد هايداده و است
 عمليات موفقيت و آب تزريق عمليات طي سازند خواص تعيين براي. استانجام شده  اسيدكاري عمليات مرتبه

 در. شودمي رسم را سال دو طي آب تزريق به مربوط تاريخچه همراهبه هيرن و هال نمودارهاي اسيدكاري،
  .است شده مشخص آبي و قرمز سبز، سياه، رداپيكان وطخط با هاعمليات اين انجام زمان 3و2و1-هايشكل

  

 
  زمان به نسبت چاه يپذيرتزريق و تزريق فشار آب، تزريق نرخ:1 شكل

 
 1  نرخ تزریق آب، فشار تزریق و تزریق پذیری چاه نسبت به زمان

 2  نمودار هال )مجموع اختالف فشار دهانه چاه در زمان نسبت به حجم 
تزریق( مربوط به داده  های تزریق طی دو سال

 
 تزريق هايداده به مربوط )تزريق حجم به نسبت زمان در چاه دهانه فشار اختالف مجموع( هال نمودار: 1-شكل

  سال دو يط

 
 يط تزريق هايداده به مربوط )تزريق حجم به نسبتنرخ  به نسبت تزريقي فشار اختالف( يرنه نمودار: 2-شكل

 سال دو
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مقاالت علمي - پژوهشی

PC/Shell انجام ش��ده که در این محاس��بات نس��بت  های مختلف آب 

الیه  ه��ای فهلی��ان-2و3 و رودخانه کارون به عن��وان آب تزریقي و الیه 
آسماري به عنوان الیه تزریقي در نظر گرفته شده است. نتایج محاسبات 
نش��ان مي  دهد مقدار اندکي از رسوب س��ولفات باریم )باریت( در تمام 
 مح��دوده ترکیب به  وجود مي  آید. بیش��ترین مقدار رس��وب باریت برابر

 30g/mc اس��ت. کربنات کلس��یم )آراگونیت، کلس��یت( دومین نمکي 
اس��ت که امکان تشکیل در محدوده ترکیب را دارد. با توجه به جدول-

1 خطر ایجاد رس��وب باریت به  علت کم  بودن مقدار و س��رعت واکنش 
ناچیز اس��ت؛ در حالي که رسوب کلسیت به  دلیل وضعیت آب رودخانه 
مهم  ترین رس��وب ایجاد ش��ده در تأسیس��ات سطحي و س��ازند تزریقي 
g/اس��ت. مقدار رس��وب ایجاد شده در س��طح و ته چاه به ترتیب 700 و

mc 900 است. تشکیل رسوب کلسیت تابع یون  هاي قلیایي17 موجود در 

آب اس��ت. با کاهش این یون  ها میزان رسوبات کربناته کاهش مي  یابد. 
به  همین منظور افزودن پیوسته مواد شیمیایي کاهنده قلیایي  ها به تأسیسات 

سطحي و ته چاه مي  تواند سبب کاهش فرآیند رسوب  زایي شود.
به  منظور تزریق متناوب آب و کاهش آس��یب اط��راف دهانه چاه در اثر 
ایجاد رسوب، فرایند فرآوری آب صورت می  گیرد. هرچه طی این فرآوری، 
نمك بیش��تری از آب گرفته شود رسوب کمتری در شرایط مخزن تشکیل 
می  گردد. به هرحال به  دلیل ناس��ازگاری آب تزریقی با آب سازندی ایجاد 
آس��یب در دهانه چاه تزریقی اجتناب  ناپذیر اس��ت و داده  های تولید نیز این 
موضوع را تأیید می  کنند. طی حدود دو سال تزریق آب به سازند آسماری، 
چهار مرتبه عملیات اسیدکاری انجام شده است. براي تعیین خواص سازند 
طی عملیات تزریق آب و موفقیت عملیات اس��یدکاری، نمودارهای هال و 

هیرن به  همراه تاریخچه مربوط به تزریق آب طی دو س��ال رسم می  شود. در 
شکل  های-1و2و3 زمان انجام این عملیات  ها با خطوط پیکان  دار سیاه، سبز، 

قرمز و آبی مشخص شده است.
با توجه به اختالف فش��ار تزریق نس��بت به فشار ایجاد شکاف، به  دلیل 
اس��یدکاری و کاهش یك  باره ضریب پوسته در اطراف دهانه چاه است 
که تغییر عرض از مبدأ نمودار هیرن عملکردی مشابه شکاف دارد. برای 
تعیین دقیق مقدار شعاع معادل )ra( و تراوایی اطراف دهانه چاه از روابط 
نهایی هیرن و هال به  ش��کل هم  زمان اس��تفاده می  کنی��م. برای این منظور 
مق��دار تفاضل عرض از مبدأ دو نمودار به  دس��ت می  آید. با اس��تفاده از 
رابطه-10 در چاه  های دفعی چون س��یال اولیه و سیال تزریقی هر دو آب 
هستند می  توان نسبت تحرک پذیری)M( را برابر یك در نظر گرفت. در 
این صورت با توجه به ثابت بودن ضرایب F و C قبل و بعد از اسیدکاری 
)با فرض حذف کامل آسیب طی عملیات اسیدکاری(، تفاضل عرض از 

مبدأ برابر خواهد بود با:

                                                              )11(

مقدار گرانروی و انبس��اط آب س��ازند در ش��رایط مخزن و ضخامت 
 .36ft 0/48 و 1/01 وcp سازند درچاه مورد مطالعه به  ترتیب برابر است با
با اس��تفاده از رابطه-9 و ش��یب 8/4، مقدار تراوایی میانگین مخزن برابر 
882md خواه��د بود. با داش��تن مجهول رابطه هال یعنی ش��عاع آس��یب 

می  توان مقدار ضریب پوس��ته و تراوایی مخزن را با اس��تفاده از روابط-
6aو9 محاس��به کرد. بر این اس��اس خواص اطراف دهان��ه چاه از جمله 
تراوایي، آس��یب و شعاع آس��یب طي عملیات  هاي مختلف در جدول-

3 ارائه ش��ده اس��ت. نکته مهم در این روش حل آنس��ت که چون تعداد 
متغیرها و معادالت در رابطه برابرند، مقادیر به  دس��ت آمده قطعی  اند و در 
واق��ع می  توان آنها را به  عنوان نتایج واقعی چاه  آزمایی در نظر گرفت. در 
س��ایر روش  های هال و هیرن به  دلیل فرضی ب��ودن برخی متغیرها باید از 
روش  های دیگر به راستی  آزمایی نتایج حاصل پرداخت. اما در این روش 
چون هیچ  یك از متغیرهای اساس��ی فرضی نیس��تند، نتایج قابل  اتکاست. 
به  ه��ر حال انجام آزمایش  های چاه  آزمایی می  تواند نتایج حاصل را مورد 

تأیید قرار دهد.

نتيجه  گيري

طي این مقاله روش مستقیم تعیین خواص مخزن مانند فشار و تراوایي 
 3  نمودار هیرن )اختالف فشار تزریقي نسبت به نرخ نسبت به حجم تزریق( 

مربوط به دادههاي تزریق طي   دو سال

 
 تزريق هايداده به مربوط )تزريق حجم به نسبت زمان در چاه دهانه فشار اختالف مجموع( هال نمودار: 1-شكل

  سال دو يط

 
 يط تزريق هايداده به مربوط )تزريق حجم به نسبتنرخ  به نسبت تزريقي فشار اختالف( يرنه نمودار: 2-شكل

 سال دو
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به  همراه خواص دهانه چاه مانند میزان آس��یب، شعاع آسیب و تراوایي 
ناحیه آس��یب ارائه شد. این خواص تنها با اس��تفاده از داده  هاي روزانه 
تزریق مانند فش��ار، نرخ و زمان تعیین گردی��د. برای موضوع مطالعه از 
داده  ه��اي مربوط ب��ه تزریق روزانه یکي از چاه  هاي دفع پس��اب میدان 
دارخوین اس��تفاده ش��د. نتایج حاصل نش��ان  دهنده موفقی��ت عملیات 
اسیدکاري در رفع رس��وب و آسیب اطراف دهانه چاه است. مطالعه و 
تحلی��ل داده  هاي روزانه تزری��ق به این روش مي  تواند رفتار رس��وبات 
موجود در آب تزریقي در ایجاد آسیب اطراف دهانه چاه را نشان دهد. 
اطالعات حاصل از روش مس��تقیم داراي دقت زی��ادی بوده و نیازمند 
زمان و هزینه اندکی است. از این  رو روش حاضر بر روش مرسوم تست 
اف��ت )Fall of Test(  ارجحی��ت دارد. در این روش نی��ازی به توقف 
تزری��ق ب��رای انجام عملی��ات چاه  آزمایی نیس��ت و تنها با اس��تفاده از 
داده  ه��ای تزریق یك چاه می  توان خ��واص دینامیکی مخزن و اطراف 
دهان��ه چاه را محاس��به ک��رد. برخ��الف روش  های قبل ک��ه در تعیین 
متغیره��ای دینامیکی اطراف دهانه چاه از روش حدس و خطا اس��تفاده 
می  ش��د، به  دلیل ارائه یك معادله اضافی، هیچ  ک��دام از متغیرها فرضی 
نیس��ت. این مسئله س��بب دقت نتایج و تبدیل ش��دن این روش به یك 
روش چاه  آزمایی دائمی می گردد. از دیگر نتایج این مطالعه، استفاده از 
داده  های تزریق گاز در مخ��ازن هیدروکربنی برای تعیین آنی خواص 
مخزن اس��ت. ای��ن روش نیاز به مطالع��ه دقیق  تر و بررس��ی روش  های 

چاه  آزمایی در مخازن گازی دارد.
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