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ارائه یک روش جدید جهت تفسیر دادههای
چاه آزمایی در مخازن شکافدار /مدل تخلخل
دوگانه
میثم ادیبیفرد ،سیدعلیرضا طباطبائینژاد* و الناز خداپناه
پژوهشکده نفت و گاز سهند ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،ايران
تاريخ پذيرش93/6/13 :

تاريخ دريافت92/9/23 :

چكيده
در ایــن مقالــه ،يــك روش جدیــد جهــت تخمیــن پارامترهــای شــکاف بــرای مخــازن شــکافدار ارائــه شــده اســت .ایــن روش بــرای
تفســیر آزمايشهــای چــاه آزمایــی ناتمــام پیشــنهاد میشــود و در هــر دو نــوع آزمايــش تخلیــه فشــار و ســاخت فشــار بــه کار مـیرود.
در آزمايــش تخلیــه فشــار بــا اســتفاده از ایــن روش میتــوان مقــدار  λ/ωرا بــرای حالتــی کــه تنهــا خــط راســت اولیــه و ناحیــه جریــان
گــذار مشــاهده میشــود ،تخمیــن زد .در ایــن روش ،بــرای تخمیــن  λ/ωنیــازی بــه مشــاهده نقطــه عطــف در نمــودار نیمــه لگاریتمــی
بــرای دادههــای فشــاری نیســت .بــرای آزمايــش ســاخت فشــار میتــوان ایــن روش را بــا روشهــای قبلــی ترکیــب کــرده و پارامترهــای
 λو  ωرا بــه صــورت مجــزا تعییــن نمــود .ایــن روش مبتنــی بــر مــدل تخلخــل دوگانــه بــا جریــان درون تخلخلــی شــبه پایــا میباشــد.
اســتخراج معادلــه مربوطــه بــا اســتفاده از بســط تیلــور جهــت تقریــب مشــتق فشــار انجــام میگیــرد .همچنیــن ،در صــورت در دســترس
بــودن دادههــای مــورد نیــاز ،میتــوان بــا اســتفاده از ایــن روش ،تراوایــی ماتریــس ســنگ را محاســبه نمــود .بــرای اعتبارســنجی روش
ارائــه شــده 3 ،مــورد شبیهســازی چاهآزمایــی (دو مــورد آزمايــش تخلیــه فشــار و یــک مــورد آزمايــش ســاخت فشــار) بــا اســتفاده از
نرمافــزار  Pansystemانجــام شــده اســت .همچنیــن ،یــک مــورد تحليــل دادههــای واقعــی چاهآزمایــی بــا اســتفاده از ایــن روش مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه مقــدار  λ/ωتخمیــن زده شــده توســط روش مــورد نظــر اختــاف بســیار اندکــی
بــا مقــدار اســتفاده شــده جهــت انجــام شبیهســازی چــاه آزمایــی دارد.
كلمــات كليــدي :پارامترهــای شــکاف ،آزمايشهــای ناتمــام چاهآزمایــی ،ناحیــه گــذار ،آزمايــش ســاخت فشــار و
تراوایــی ماتریــس

گازی موجــود در دنیــا شــکافدار محســوب میشــدند

مقدمه

مخــازن شــکافدار بخــش مهمــی از مخــازن هیدروکربنــی
موجــود در دنیــا را تشــکیل میدهنــد [ 1و  .]2تــا ســال
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[ .]3چاهآزمایــی یکــی از روشهــای مــورد اســتفاده
جهــت تخمیــن پارامترهــای مخزنــی میباشــد .اهمیــت

ایــن روش بــرای مخــازن شــکافدار بــه واســطه ناهمگنــی
موجــود در مخــزن افزایــش مییابــد .مغزهگیــری و

نمودارگیــری چــاه بــه دلیــل ناهمگنــی موجــود در مخــزن

ارائه يك روش جديد جهت ...

119

و کوچــک بــودن ناحیــه مــورد بررســی ،روشهــای

بــه دســت آورد .البتــه دا ســوان هیــچ معادلــه ای بــرای

عــاوه بــر ایــن ،وجــود حفــرات 1درون مخــزن را

هرچنــد ،او نیــز هماننــد مــدل وارن و روت بــه دو خــط

مناســبی بــرای توصیــف مخــازن شــکافدار نمیباشــند.

نمیتــوان از طریــق نمودارگیــری چــاه مشــخص نمــود

و مغزهگیــری نیــز ،اغلــب تراوایــی حفــرات را کمتــر از

مقــدار واقعــی نشــان میدهــد [ .]4دقــت چاهآزمایــی

بــه توســعه مدلهــای دقيقتــر جهــت توصیــف رفتــار
فشــاری مخــزن و ابزارهــای مناســب جهــت تشــخیص

مــدل مخــزن از طریــق مدلهــای موجــود بســتگی دارد.

از زمانــی کــه وارن و روت اولیــن مــدل فیزیکــی را بــرای
توصیــف مخــزن شــکافدار ارائــه نمودنــد ،بیــش از نیــم

قــرن میگــذرد .از آن زمــان تــا کنــون مدلهــای مختلفــی
جهــت توصیــف رفتــار فشــاری مخــازن شــکافدار توســعه
یافتــه اســت .بــه مــرور زمــان ایــن مدلهــا توســط ابــزار

ریاضــی پیشــرفتهتر ،واقــع گرایانهتــر شــدهاند .بــا ایــن

وجــود ایــن مــدل اولیــه به دلیــل ســادگی و منطبــق بودن
بــا برخــی از دادههــای فشــار هنــوز کاربــرد دارد .در ایــن
مــدل از جریــان درون تخلخلــی شــبه پایــا برای اســتخراج
معــادالت اســتفاده شــده و بــه منظــور توصیــف مخــازن

شــکافدار  2تــرم  λو  ωبــه کار رفتــه اســت .شــکل 1

مــدل تخلخــل دوگانــه در نظــر گرفتــه شــده توســط وارن

وروت را نشــان میدهــد [ .]5در ســال 1976میــادی،
دا ســوان نقطــه عطفــی در زمینــه چــاه آزمایــی مخــازن

شــکافدار ایجــاد نمــود .او جریــان درون تخلخلــی را بــه
صــورت ناپایــا در نظــر گرفتــه و پاســخ فشــاری چــاه را
مدل ایدهآل مخزن شکافدار

ناحیــه جریــان گــذار 2بیــن ماتریس-شــکاف ارائــه نــداد؛
راســت بــرای زمــان هــای اولیــه و نهایــی چــاه آزمایــی

دســت یافــت [ .]6خــط راســت اولیــه بیانگــر جریــان
ســیال بــه واســطه تراوایــی از شــکاف میباشــد در حالــی

کــه خــط راســت نهایــی بیانگــر جریــان ترکیبــی ســیال
از شــکاف بهعــاوه ماتریــس اســت کــه توســط تراوایــی

شــکاف بــه چــاه هدایــت میشــود .نجیوریتــا بــا اســتفاده
از روش دا ســوان معادالتــی بــرای ناحیــه جریــان گــذار

ارائــه نمــود و پاســخ فشــاری چــاه را توســط  4پارامتــر
مشــخص کــرد [ .]7ســررا و همچنیــن همکارانــش و

استرولتســوا بــه صــورت تقریبــا هــم زمــان و با اســتفاده از

روشهــای مختلــف اعــام کردنــد کــه پاســخ فشــاری چاه

بــرای ناحیــه جریــان گــذار بــرای جریــان درون تخلخلــی
ناپایــا بــه صــورت یــک خــط راســت بــا شــیبی برابــر بــا

نصــف شــیب خــط راســت نهایــی خواهــد بــود [ 8و .]9
لــی و همکارانــش نیــز ،جریــان درون تخلخلــی ناپایــا را
مــورد بررســی قــرار دادنــد .آنهــا بــه ايــن نتيجــه رســيدند

ناحیــه جریــان گــذار شــامل خطــوط راســتی بــا شــیب
 0/5و  0/67برابــر شــیب خــط راســت نهایــی میباشــد

[.]10

وجــه تمایــز تمامــی مــدل هــای ذکــر شــده در نحــوه
مــدل نمــودن جریــان درون تخلخلــی بیــن ماتریــس-
شــکاف مــی باشــد.

مخزن شکافدار واقعی
ماکروشکاف
ماتریس سنگ
میکروشکاف
حفره

شکل  -1مدل تخلخل  2گانه استفاده شده توسط وارن و روت []5
1. Vugs
2. Transition Flow
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برخــی از محققیــن گــزارش کردهانــد کــه فــرض جریــان
درون تخلخلــی پایــا بــا دادههــای فشــار مشــاهده شــده

ســازگار اســت [ ]14-11در حالیکــه برخــی دیگــر ،بــه

ناســازگاری ایــن فــرض بــا دادههــای فشــاری و مدلهــای

واقــع گرایانهتــر اشــاره کردهانــد [ .]18 -15در واقــع
جریــان درون تخلخلــی پایــا را میتــوان بــه عنــوان
تقریبــی از جریــان درون تخلخلــی ناپایــا در زمانهــای

طوالنــی در نظــر گرفــت.

در اغلــب مدلهــای ذکــر شــده ،تخمیــن پارامترهــای
مخــزن شــکافدار بــا فــرض وجــود  2خــط راســت و

ناحیــه گــذار بیــن آنهــا در نمــودار نیمــه لگاریتمــی
فشــار -زمــان صــورت میگیــرد .روش وارن و روت بــرای
تخمیــن پارامتــر  ωنیازمنــد وجــود خطــوط راســت اولیــه
و نهایــی میباشــد .همچنیــن روش ارائــه شــده توســط

بــوردت و گرینگارتــن نیازمنــد رســم خطــی افقــی اســت

کــه از نصــف ناحیــه جریــان گــذار عبــور میکنــد .نقــاط
زمانــی برخــورد ایــن خــط افقــی بــا خطــوط راســت

اولیــه و نهایــی ،جهــت تخمیــن  λو  ωمــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد [ .]19ایــن در حالــی اســت کــه بنــا بــه

دالیــل مختلــف (ماننــد اثــر ذخیــره چــاه ،مــدت زمــان

کــم چــاه آزمایــی ،اثــر مــرز مخــزن و مقادیــر بســیار
زیــاد  ،λامــکان مشــاهده منحنــی -Sشــکل در نمــودار

نیمــه -لگاریتمــی فشــار -زمــان وجــود نــدارد .بــه دلیــل
عــدم مشــاهده پاســخ کامــل مربــوط بــه مخــازن تخلخــل

دوگانــه ،پارامترهــای مهــم مخزنــی (از جملــه  λو  )ωدر
ایــن نــوع از مخــازن قابــل محاســبه نیســت .از آنجایــی

کــه چــاه آزمایــی از آزمايــش هــای بســیار پــر هزینــه در
مخــازن هیدروکربنــی اســت ،برخــی از محققیــن درصــدد
تخمیــن پارامترهــای شــکاف بــرای آزمايشهــای چــاه
آزمایــی ناتمــام 1بودهانــد.

()2

همانگونــه کــه در معــادالت بــاال مشــخص اســت ،جهــت
تخمیــن پارامترهــای شــکاف نیــازی بــه وجــود خطــوط
راســت اولیــه و نهایــی در نمــودار نیمــه لگاریتمــی فشــار-

زمــان نمیباشــد .در ســال  1985میــادی ،رینولــدز
و همــکاران منحنیهــای الگویــی را بــرای تخمیــن

پارامترهــای شــکاف از طریــق آزمايشهــای ناتمــام

چــاه آزمایــی ارائــه کردنــد .آنهــا جریــان درون تخلخلــی
ماتریــس -شــکاف را بــه صــورت ناپایــا و بلوکهــای
ماتریــس را بــه صــورت افقــی در نظــر گرفتنــد [.]21
منحنیهــای الگــوی ارائــه شــده توســط ایشــان زمانــی

کاربــرد دارد کــه خــط راســت ناحیــه جریــان گــذار و
یــا خــط راســت نهایــی کــه بیانگــر جریــان ترکیبــی
شــکاف -ماتریــس میباشــد ،بــر روی نمــودار نیمــه

لگاریتمــی موجــود باشــد .مشــکل اصلــی روش ارائــه
شــده ،منحصــر بــه فــرد نبــودن  2منحنیهــای الگــو

جهــت تخمیــن پارامترهــای مخــزن میباشــد .اولدریــچ و

ارشــاقی نیــز از مختصــات نقطــه عطــف در نمــودار نیمــه-
لگاریتمــی فشــار -زمــان جهــت تخمیــن پارامترهــای

λ

و  ωاســتفاده کردنــد [ .]22رویــه ارائــه شــده توســط
ایشــان بــرای آزمايشهــای تخلیــه و ســاخت فشــار

بســیار پیچیــده اســت .در ســال  2006میــادی ،تیــاب و

ایگبوکــوی روشــی را جهــت تخمیــن پارامترهــای شــکاف
از طریــق آزمايشهــای چــاه آزمایــی ناتمــام ارائــه

نمودنــد [ .]23در ایــن روش نیــز الزم اســت نقطــه عطــف
در نمــودار نیمــه لگاریتمــی فشــار -زمــان مشــاهده گردد.

روش تحقیق

در ایــن مقالــه فــرض شــده اســت کــه بــه دالیــل مختلــف
از جملــه :مــدت زمــان کــم چــاه آزمایــی ،مقادیــر

کــم  ،λاثــر مــرز بیرونــی مخــزن و مقادیــر کــم زمــان

بــوردت و همــکاران معــادالت زیــر را جهــت تخمیــن

بهرهبــرداری قبــل از آزمايــش ســاخت فشــار ،مشــاهده

مشــتق فشــار در نمــودار لگاریتمــی مشــتق فشــار -زمــان

امکانپذیــر نمیباشــد.

مقادیــر  λو  ωبــا اســتفاده از مختصــات نقطــه مینیمــم

ارائــه نمودهانــد [:]20
()1

نقطــه عطــف در نمــودار نیمــه لگاریتمــی فشــار -زمــان

1. Well Tests Incomplete
2. Non-Uniqueness
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بنابرایــن تنهــا نواحــی موجــود در نمــودار نیمــه لگاریتمــی
عبارتنــد از :خــط راســت اولیــه (مربــوط بــه جریــان
شــعاعی درون شــبکه شــکاف) و ناحیــه جریــان گــذار.

همچنیــن توســعه یافتگــی ناحیــه جریــان گــذار بــه

گون ـهای اســت کــه نمیتــوان نقطــه عطــف را در نمــودار
نیمــه لگاریتمــی مشــاهده نمــود .از ایــن رو تخمیــن
پارامترهــای شــکاف بــا اســتفاده از روشهــای متــداول،
امکانپذیــر نمیباشــد.

را با استفاده از شیب خط راست حاصل شده تخمین

زد .با بعددار نمودن معادله  ،4معادله زیر به دست می آید:

()5

ایــن روش بــا روش ارائــه شــده توســط اونــور و ســاتمن

متفــاوت اســت؛ چــرا کــه آنهــا جهــت اســتخراج معــادالت
در معادلــه  3صرفنظــر

مربوطــه از تــرم

کردنــد [ .]24از معادلــه  4میتــوان جهــت محاســبه
مقــدار

اســتفاده نمــود .بدیــن منظــور تراوایــی شــکاف

از این رو و با توجه به محدودیت های موجود در چاه آزمایی

جهــت محاســبه پارامترهــای بــدون بعــد مــورد نیــاز

این پژوهش جهت تخمین پارامترهای شکاف به هنگام

اولیــه بــه دســت آورد .از معادلــه  5تراوایــی ماتریــس

با استفاده از روش ارائه شده در این مقاله ،ميتوان مقدار

ذخیــره شــکاف و ضریــب شــکل ماتریــس مــورد نیــاز

مخازن شکافدار با توجه به موارد فوق ،روشی جدید در

اســت .تراوایــی شــکاف را میتــوان از شــیب خــط راســت

عدم مشاهده کامل ناحیه جریان گذار ارائه گردیده است.

ســنگ قابــل محاســبه اســت .بــرای ایــنمنظــور ،ظرفیــت

را برای آزمايشهای تخلیه و ساخت فشار تخمین زد .عالوه

میباشــد .ظرفیــت ذخیــره شــکاف را میتــوان از ســایر

شده توسط تیاب و ایگبوکوی ،مقادیر  λو  ωرا به صورت مجزا

شــکل ماتریــس را هــم میتــوان بــا اســتفاده از مشــخص

مدل ارائه شده توسط وارن و روت میباشد .پس از مشتقگیری

ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه مــا در اغلــب مــوارد

معادله زیر به دست ميآيد:

بلوکهــا احتیــاج داریــم .بنابرایــن مشــخص بــودن شــکل

()3

ایجــاد نمیکنــد .ابعــاد بلوکهــا را نیــز میتــوان از ســایر

بر این ،میتوان با ترکیب نمودن روش جدید با روش ارائه

منابــع نظیــر مغــزه یــا نمودارگیــری بهدســت آورد .ضریب

برای آزمايش ساخت فشار تعيين نمود .این روش مبتنی بر

نمــودن شــکل هندســی و ابعــاد بلوکهــا محاســبه نمــود.

از معادله ارائه شده توسط وارن و روت نسبت به لگاریتم زمان،

جهــت آنالیــز دادههــای چــاه آزمایــی بــه شــکل هندســی
بلوکهــا جهــت اســتفاده در معادلــه  ،5محدودیــت جدیدی

رابطه باال بیانگر رفتار مشتق فشار بر حسب زمان در ناحیه
جریانگذار میباشد .با استفاده از تقریب درجه اول بسط
تیلور برای ترمهای نمایی ،معادله زیر به دست میآید:

()4

منابــع در دســترس ماننــد مغــزه تعییــن نمــود.

در آزمايش ساخت فشار ،پس از در نظر گرفتن اصل برهم

نهی بر روی معادله ارائه شده توسط وارن و روت ،معادله
زیر برای فشار بدون بعد چاه بهدست میآید:

استفاده از تقریب خطی تیلور محدودیتهایی را بر معادله

 4اعمال مینماید .برای معتبر بودن این تقریب ،باید
مقادیر

و

به اندازه کافی کوچک باشند .از

این رو ،معادله  4برای زمانهایی کاربرد دارد که جریان

درون تخلخلی از ماتریس به شکاف تازه آغاز شده است

(یعنی زمانی که هنوز نقطه عطف در نمودار نیمه لگاریتمی
مشاهده نگردیده است) .با ترسیم مشتق فشار بدون بعد بر

حسب زمان بدون بعد در مختصات کارتزین ،میتوان مقدار

()6

در معادله باال ترم

pDBu

اختالف فشار چاه طی آزمايش

ساخت فشار با مقدار فشار چاه در زمان شروع آزمايش
ساخت فشار است.
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بــرای زمانهــای زیــاد تولیــد ،قبــل از آزمايــش ســاخت

 -2دادههــای مشــتق اختــاف فشــار بــر حســب زمــان

صفــر میــل میکننــد و معادلــه زیــر حاصــل میشــود:

موجــود بــه دســت میآیــد.

فشــار ،ترمهــای  Eiحــاوی  t pDبــه ســرعت بــه ســمت

صورتــی کــه ∆ t D

 -3بــا اســتفاده از روابــط زیــر ،پارامترهــای مشــتق
اختــاف فشــار و زمــان بــه مقادیــر بــدون بعــد آنهــا

تبدیــل میشــود:

()7
تــرم

بــرای آزمايــش مربوطــه توســط روشهــای عــددی

زمــان برهــم نهــی  1میباشــد .در
 tp Dباشــد ،ایــن تــرم به صــورت ∆ t D

ســاده ميشــود .در ايــن حالــت ميتــوان معادلــه  7را بــه

شــکل زیــر نوشــت:

()10

()11

 -4ناحیــه شــروع جریانگــذار از ماتریــس بــه شــکاف بــر

روی دادههــای مشــتق فشــار شناســایی شــده و نمــودار

بــر حســب  t Dدر مختصــات کارتزیــن رســم

میشــود.

()8
چنــان کــه مشــخص اســت ،مشــتق فشــار بــدون بعــد

نســبت بــه لگاریتــم زمــان از معادلــه بــاال همــان معادلــه
مربــوط بــه آزمايــش تخلیــه فشــار (معادلــه  )3ميباشــد.
بنابرایــن روش ذکــر شــده بــرای هــر دو آزمايــش تخلیــه

فشــار و ســاخت فشــار کاربــرد دارد.

 -5بهتریــن خــط راســت از بیــن نقــاط ترســیمی عبــور
داده شــده و بــا اســتفاده از شــیب خــط و معادلــه  4مقــدار
بــرای آزمايــش مربوطــه محاســبه میگــردد.

 -آزمايش ساخت فشار

 -1مراحــل  1تــا  5مربــوط بــه آزمايــش تخلیــه بــرای
آزمايــش ســاخت فشــار نیــز انجــام میشــود .تنهــا تفــاوت

عــاوه بــر ایــن تیــاب و ایگبوکــوی در آزمايــش هــای

موجــود ایــن اســت کــه بــرای محاســبه اختــاف فشــار

نمودنــد کــه مســتقل از مختصــات نقطــه عطــف در

آزمايــش ســاخت فشــار اســتفاده میشــود.

ســاخت فشــار ،معادلــه زیــر را بــرای تخمیــن  ωارائــه

بــه جــای فشــار اولیــه مخــزن از فشــار چــاه در ابتــدای

نمــودار نیمــه لگاریتمــی میباشــد [:]23

 -2مقــدار  ωبــا اســتفاده از معادلــه  9تخمیــن زده

میشــو د .

()9

 -3بــا اســتفاده از مقــدار

بنابرایــن ،بــا اســتفاده از معــادالت ( )4و ( )9میتــوان
مقادیــر مجــزای  λو  ωرا بــرای آزمايشهــای ســاخت
فشــار محاســبه کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه بــرای

آزمايــش تخلیــه ،تنهــا تخمیــن مقــدار

ارائــه شــده امکانپذیــر میباشــد.

توســط روش

بــا توجــه بــه نــکات ذکــر شــده مراحــل کلــی جهــت
اســتفاده از روش جدیــد بــه شــرح ذیــل ارائــه میگــردد:
 -آزمايش تخلیه فشار

 -1نمــودار نیمــه لگاریتمــی فشــار -زمــان را ترســیم
نمــوده و بــا اســتفاده از شــیب خــط راســت اولیــه،

تراوایــی شــکاف محاســبه میشــود.

حاصــل شــده در مرحلــه اول

و مقــدار  ωبــه دســت آمــده از مرحلــه  ،2مقــدار  λبــرای
آزمايــش ســاخت فشــار محاســبه میگــردد.

چنانکــه از روابــط اشــاره شــده مشــخص اســت ،جهــت
تولیــد دادههــای مشــتق فشــار و زمــان بــدون بعــد توســط
معــادالت  10و  11تراوایــی شــکاف مــورد نیــاز میباشــد.

امــا از طرفــی در هــر  2معادلــه  10و ،11تــرم

جهــت

بــه دســت آوردن پارامترهــای بــدون بعــد ،میبایســت در
پارامترهــای دارای بعــد ضــرب ميشــود .از ایــن رو ،تــرم
باعــث جــا بــه جایــی نمــودار

صفحــه مختصــات میگــردد.

بــر حســب  tدر

1. Superposition Time
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بنابرایــن تأثیــری در شــیب خــط حاصــل شــده در معادلــه
 4نخواهــد داشــت و تنهــا برحســب تغییــر مقــدار عــرض
از مبــدا نمــودار میگــردد .لــذا ميتــوان گفــت مقادیــر

غیردقیــق تراوایــی شــکاف ،تأثیــری در مقــدار

ندارد.

تخمیني

نتایج و بحث

اعتبارســنجی روش ارائــه شــده در ایــن مقالــه بــا

اســتفاده از شبیهســازی چــاه آزمایــی توســط نــرم افــزار

 Pansystemانجــام شــده اســت .دو مــورد آزمايــش تخلیــه
فشــار و یــک مــورد آزمايــش ســاخت فشــار بــا خــواص

ســنگ و ســیال یکســان شبیهســازی شــده اســت .بــرای
آزمايــش تخلیــه فشــار تنهــا مقدار

بــا اســتفاده از روش

جدیــد محاســبه گردیــده اســت؛ در حالــی کــه بــرای
آزمايــش ســاخت فشــار پارامترهــای  λو  ωبــه صــورت

مجــزا تخمیــن زده شــدهاند .همچنیــن ،بــرای آزمايــش

ســاخت فشــار مقــدار  λبــا اســتفاده از روش تیــاب و

ایگبوکــوی محاســبه شــده و بــا مقــدار تخمیــن زده شــده
توســط روش جدیــد مقایســه شــده اســت .بــه منظــور

اعتبارســنجی روش جدیــد ،یــک مــورد آنالیــز دادههــای
چــاه آزمایــی واقعــی نیــز ،بــا اســتفاده از روش جدیــد
انجــام شــده اســت .آزمايــش مــورد نظــر یــک آزمايــش

تخلیــه فشــار ميباشــد .دادههــای چــاه آزمایــی مربــوط بــه
ایــن آزمايــش از مقالــه تیــاب و ایگبوکــوی اســتخراج شــده

اســت [.]23

ی چــاه آزمایــی بــا اســتفاده از نرمافــزار
شبیهســاز 
Pansystem

دو مــورد آزمايــش تخلیــه فشــار و یــک مــورد آزمايــش
ســاخت فشــار بــا نــرم افــزار  Pansystemبــا اســتفاده از

جدول  -1خواص سنگ وسیال به کار رفته در شبیهسازی
چاهآزمایی (آزمايشهای نخلیه فشار و ساخت فشار)
مقدار
7/35× 10-5
0/7
1/15
1104/1
1219/2
0/20
7/62
0/025
340/14
5×10-8
0/05

خواص سنگ وسیال
تراکمپذیری کل/atm( ،ا)1
ویسکوزیته نفت مخزن)cP( ،
ضریب حجمی نفت سازند)cc) /(cc)ST( ،
دبی سرچاهی)cc/sec( ،
ضخامت مفید)cm( ،
تخلخل کل
شعاع چاه)cm( ،
تراوایی شکاف)darcy( ،
فشار اولیه)atm( ،
ضریب جریان درون تخلخلی ()λ
نسبت ظرفیت ذخیره شکاف ()ω

همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،ناحیــه جریــان گــذار

بــه صــورت کامــل ســپری نشــده اســت .بنابرایــن ،امــکان
یافتــن پارامترهــای  λو  ωتوســط روشهــای مبتنــی بــر

نقطــه عطــف وجــود نــدارد .بــر همیــن اســاس ،محاســبه
بــا اســتفاده از روش ارائــه شــده در ایــن مقالــه انجــام

میشــود .بــرای ایــن منظــور ،ابتــدا دادههــای مشــتق
فشــار مربــوط بــه شــروع جریــان گــذار انتخــاب میگــردد

(شــروع تقریبــی ناحیــه جریــان گــذار در شــکل  2نشــان

داده شــده اســت) .دادههــای مشــتق فشــار توســط خواص
ســنگ و ســیال ارائــه شــده در جــدول  1و طبــق معادالت

مربوطــه ،بــه مشــتق فشــار بــدون بعــد و زمــان بــدون بعد
تبدیــل میشــوند .ســپس ،دادههــای مشــتق فشــار بــدون

بعــد نســبت بــه زمــان بــدون بعــد در مختصــات کارتزیــن
رســم شــده و بهتریــن خــط راســت از بیــن نقــاط انتخابــی

عبــور داده میشــود (شــکل  .)3بــا اســتفاده از معادلــه
( )2و شــیب خــط راســت رســم شــده در شــکل  ،3مقــدار
بــه صــورت زیــر محاســبه میگــردد:

خــواص ســنگ وســیال موجــود در جــدول  1شبیهســازی
شــده اســت .در آزمايــش دوم تخلیــه فشــار ،اثــر ذخیــره

چــاه  1بــر روی دادههــای چــاه آزمایــی در نظــر گرفتــه
شــده اســت.

شبیهســازی آزمايــش تخلیــه اول بــا دبــی 1104/1 cc/sec

در چــاه مــورد نظــر انجــام شــده اســت .شــکل  2منحنــی

مشــتق فشــار را بــرای ایــن آزمايــش نشــان میدهــد.

توجــه کنیــد کــه مقــدار واقعــی

آزمایــی برابــر بــا  1×10-6اســت.

بــرای آزمايــش چــاه

1. Wellbore Storage
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زمان شروع جریان گذار از ماتریس به شکاف

10

مشتق فشار

1000

100

فشار و مشتق فشار)atm( ،

فشار

100

1

10000 100000 1000000
زمان چاه آزمایی)sec( ،
شکل  -2نمودار لگاریتمی فشار و مشتق فشار برای شبیهسازی چاهآزمایی انجام شده (آزمايش تخلیه فشار)
0/48

0/46
0/45
0/44
40000

0/43

60000
80000 100000 120000 140000
زمان بدون بعد
شکل  -3ترسیم مشتق فشار در برابر زمان چاهآزمایی (مختصات کارتزین) برای آزمايش تخلیه فشار شبیهسازی شده

ایــن بدیــن معنــی اســت کــه اختــاف مقــدار تخمیــن زده

20000

0

مشتق فشار بدون بعد

y=-4.5083E-07 × +4.9786E-01
R 2=9.9989E-01

0/47

نسبت ظرفیت ذخیره شکاف (0/002 :)ω

شــده و مقــدار واقعــی چیزی در حــدود  1×10 -7میباشــد

شــکل  4نمــودار لگاریتمــی مشــتق فشــار بــر حســب

مشــاهده میگــردد ،روش ارائــه شــده بــه خوبــی قــادر

مشــخص اســت ،ناحیــه جریــان شــعاعی درون شــکاف و

روش ارائــه شــده در حالــی انجــام میشــود کــه هنــوز

فشــار ظاهــر شــدهاند .مقادیــر  λو  ωدر ایــن شبیهســازی

فشــار -زمــان ظاهــر نگردیــده اســت.

درون شــبکه شــکاف و ناحیــه جریــان گــذار قابــل

(خطــای نســبی در حــدود  10درصــد) .همانطــور کــه

زمــان را نشــان میدهــد .همانگونــه کــه در شــکل نیــز

توســط

ناحیــه جریــان گــذار بــه خوبــی بــر روی نمــودار مشــتق

مینیمــم مشــتق فشــار  1در نمــودار لگاریتمــی مشــتق

بــه گونــهای انتخــاب گرديــد كــه اثــر جریــان شــعاعی

جهــت بررســی اثــر ذخیــره چــاه بــر روی کیفیــت نتایــج،

مشــاهده باشــد .در عیــن حــال ایــن مقادیــر غیرواقعــی

جدیــد انجــام شــد .اکثــر خــواص ســنگ و ســیال مــورد

همکارانــش و همچنیــن لــی و همکارانــش مقادیــر  λو

میباشــد و تنهــا پارامترهــای زیــر تغییــر کــرده اســت:

در شــکل  5دادههــای مربــوط بــه ناحیــه جریــان گــذار

ضریب ذخیره چاه0/004 bbl/psi :

نمــودار کارتزیــن ترســیم شــده اســت.

بــه پیشبینــی نســبت

میباشــد .تخمیــن

شبیهســازی آزمايــش تخلیــه فشــار قبلــی بــا دادههــای

نمیباشــند ،زیــرا دامنــه  λو  ωارائــه شــده توســط ســرا و
ω

اســتفاده همــان خــواص ارائــه شــده در جــدول 1

ارائــه شــده در ایــن مقالــه را دربــر میگیــرد [ 8و .]10

تراوایی شکاف50 md :

اولیــه اســتخراج شــده و بــه صــورت بــدون بعــد بــر روی

ضریب جریان درون تخلخلی (10 -9 :)λ

1. Minimum Pressure Derivative

ارائه يك روش جديد جهت ...
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فشار

1/0

مشتق فشار

0/1
100

1000

10

1

0/1

زمان چاهآزمایی ()hr

0/01

0/001

فشار و مشتق فشار)atm( ،

Log-Log Plot

10

شکل  -4نمودار لگاریتمی فشار و مشتق فشار برای آزمايش تخلیه فشار دوم (در نظر گرفتن اثر ذخیره چاه)
0/6

y=-2.42E-07 × +5.47E-01

مشتق فشار بدون بعد

0/5

R 2=9.83E-0

0/4
0/3
0/2
0/1

1200000

400000

600000
800000
100000
زمان بدون بعد
شکل  -5مشتق فشار بدون بعد بر حسب زمان بدون بعد برای آزمايش تخلیه فشار دوم

بــا اســتفاده از شــیب خــط بــه دســت آمــده ،مقــدار
صــورت زیــر حاصــل میشــود:

بــه

200000

0

0

 1توســط نــرم افــزار  Pansystemانجــام شــده اســت .بــرای
آزمايــش ســاخت فشــار ،مقــدار دبــی تولیــدی قبــل از

شــروع آزمايــش برابــر  1104/1 cc/secفــرض گردیــد و

تولیــد بــه مــدت  600ســاعت از چــاه مــورد نظــر انجــام

گرفــت .در واقــع ایــن آزمايــش ،ادامــه آزمايــش تخلیــه

ایــن در حالــی اســت کــه مقــدار واقعــی کــه بــرای
شبیهســازی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،برابــر

بــا  5×10 -7میباشــد .بنابرایــن خطــای نســبی بســیار

کوچــک و در حــد  % 3/2میباشــد .بدیــن ترتیــب بــا
وجــود اثــر ذخیــره چــاه ،بــاز هــم روش مــورد نظــر بــه
خوبــی قــادر بــه تخمیــن مقــدار

میباشــد .دلیــل اینکه

در آزمايــش تخلیــه فشــار اول ،بــا وجــود عــدم حضــور اثــر

ذخیــره چــاه خطــای بیشــتری در مقــدار

حاصــل شــده

را میتــوان بــه عــدم انتخــاب صحیــح ناحیــه جریــان

گــذار اولیــه بــرای ایــن آزمايــش نســبت داد.

شبیهســازی یــک آزمايــش ســاخت فشــار نیــز ،بــا
اســتفاده از خــواص ســنگ وســیال ارائــه شــده در جــدول

فشــار قبلــی میباشــد .زمــان چــاه آزمایــی بــه گون ـهای
تنظیــم گردیــد کــه نقطــه مینیمــم مشــتق فشــار در
نمــودار لگاریتمــی مشــتق فشــار -زمــان مشــاهده نگــردد.

هماننــد آزمايــش تخلیــه فشــار ،دادههــای مشــتق فشــار-
زمــان توســط تراوایــی حاصــل از آنالیــز خــط راســت
اولیــه و ســایر خــواص ســنگ و ســیال مخــزن (ارائــه

شــده در جــدول  )1بــه مقادیــر مشــتق فشــار بــدون بعــد

بــر حســب زمــان بــدون بعــد تبدیــل گردیــد .از فشــار
موجــود در شــروع آزمايــش ســاخت فشــار ،جهــت تولیــد

دادههــای مشــتق اختــاف فشــار اســتفاده شــد .شــکل 6

خــط راســت بــرازش شــده توســط روش جدیــد را بــر روی

ناحیــه جریــان گــذار نشــان میدهــد.
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بــا اســتفاده از شــیب خــط راســت رســم شــده و معادلــه

( ،)4مقــدار

موجــود ،مقــدار  λبــا اســتفاده از روش ارائــه شــده توســط

برابــر بــا  0/916×10-6محاســبه میگــردد.

تیــاب و ایگبوکــوی نیــز ،تخمیــن زده شــده اســت .روش

زده شــده بــرای آزمايــش ســاخت فشــار ،بســیار نزدیــک بــه

در نمــودار نیمــه لگاریتمــی فشــار -زمــان بــوده و مشــاهده

همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،مقــدار

تخمیــن

مقــدار واقعــی آن اســت.

اکنــون بــا اســتفاده از معادلــه  ،9مقــدار  ωتوســط مختصــات

خــط راســت اولیــه در نمــودار هورنــر تخمیــن زده میشــود.
شــکل  7نمــودار هورنــر را به همــراه پارامترهای اســتخراجی
از آنالیــز خــط راســت نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه

پارامترهــای حاصــل از آنالیــز نمــودار هورنــر و بــا اســتفاده
از معادلــه ( ،)9مقــدار  ωبرابــر بــا  0/074محاســبه گردیــد.

بــا اســتفاده از مقــدار  ωمحاســبه شــده و مقــدار

تخمیــن

زده شــده توســط روش جدیــد ،میتــوان مقــدار  λرا
محاســبه نمــود .مقــدار محاســبه شــده در جــدول  2ارائــه

گردیــده اســت .بــه منظــور مقایســه بــا دیگــر روشهــای

آنهــا بــر مبنــای اســتفاده از زمــان اتمــام خــط راســت اولیــه

نقطــه عطــف ضرورتــی نــدارد [ .]23طبــق اطالعــات ارائــه
شــده در جــدول  2مشــاهده مــی گــردد کــه روش جدیــد

ارائــه شــده در ایــن مقالــه خطــای کمتــری در تخمیــن
مقــدار  λنســبت بــه روش مبتنــی بــر زمــان اتمــام خــط

راســت اولیــه دارد.

بــرای تخمیــن مقــدار  λبــا اســتفاده از نقطــه عطف موجــود در
نمــودار نیمــه لگاریتمــی فشــار -زمــان ،مــدت زمــان آزمايــش

ســاخت فشــار مذکــور ،بــه تدريــج افزایــش مییابــد تــا نقطــه
مینیمــم مشــتق فشــار در نمــودار لگاریتمــی مشــتق فشــار-
زمــان (معــادل نقطــه عطــف در نمــودار نیمه لگاریتمی فشــار-
زمــان) مشــاهده گــردد (شــکل .)8
0/49

y=-4.580105E-07 × +4.981924E-01

0/48

مشتق فشار بدون بعد

R 2=9.997224E-01

0/47
0/46

0/45
0/44
0/43
0

50000

0/42

100000
150000
200000
زمان بدون بعد
شکل  -6خط راست برازش شده با استفاده از روش جدید برای آزمايش ساخت فشار ناتمام
331

PFFI=346.1 atm

1e+006
1000
10000
100000
زمان هورنر
شکل  -7نمودار هورنر برای آزمايش ساخت فشار شبیهسازی شده

100

10

0

316

فشار ()atm

324
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جدول  -2مقایسه مقادیر  λتخمین زده شده توسط روش جدید ،روش تیاب و ایگبوکوی و روش مبتنی بر نقطه عطف

مقدار تخمین
زده شده  λتوسط
روش جدید

مقدار تخمین زده
شده  λبا استفاده از
نقطه عطف

مقدار تخمین زده شده
 λتوسط روش تیاب و
ایگبوکوی

خطای نسبی،
(( )%روش
جدید)

خطای نسبی)%( ،
(روش مبتنی بر
نقطه عطف)

خطای نسبی،
(( )%روش تیاب
و ایگبوکوی)

6/78×10-8

6×10-8

0/225×10-8

35/6

19/9

95/5

100

10

نقطه حداقل مشتق فشار
(نقطه عطف در نمودار نیمه لگاریتمی)

1
1000

100

10

1

0/1

زمان سپری شده ()hr

0/01

فشار و مشتق فشار ()atm

1: Minimum pressure derivatve

0/001

شکل  -8نمودار لگاریتمی فشار و مشتق فشار برای آزمايش ساخت فشار شبیهسازی شده (زمان چاه آزمایی به تدريج افزایش یافت تا
نقطه حداقل مشتق فشار در دادهها مشاهده گردد)

بــه منظــور ارزیابــی روش جدیــد بــا دادههــای فشــاری

اولیــه جریــان گــذار در مختصــات کارتزیــن ،مقــدار

تیــاب و ایگبوکــوی مــورد بررســی قــرار گرفــت .آزمايــش

 9و  10بــه ترتیــب دادههــای مشــتق فشــار مربــوط بــه

تیــاب و ایگبوکــوی بهعنــوان مثــال چهــارم ذکــر شــده

نشــان میدهــد .نتایــج حاصــل از آنالیــز خــط راســت در

ذخیــره چــاه در ابتــدای چــاه آزمایــی ،اثــر جریان شــعاعی

و ایگبوکــوی در جــدول  3مــورد مقایســه قــرار گرفتــه

مشــتق فشــار ظاهــر شــده اســت .اگرچــه آزمايــش مذکور

آزمايــش چــاه آزمایــی ناتمــام ،ســازگاری مناســبی بــا

دادههــای مشــتق فشــار -زمــان پیــش رفتــه بــود ،امــا

کامــل چــاه آزمایــی دارد.

بــا

واقعــی ،یــک آزمايــش چــاه آزمایــی واقعــی نیــز از مقالــه

اســتفاده از روش جدیــد تخمیــن زده شــد .شــکلهای

مــورد نظــر یــک آزمايــش تخلیــه میباشــد کــه در مقالــه

آزمايــش و بــرازش خــط راســت توســط روش جدیــد را

اســت [ .]23در ایــن آزمايــش علیرغــم وجــود اثــر

روش جدیــد بــا مقادیــر بــه دســت آمــده توســط تیــاب

درون شــکاف و جریــان درون تخلخلــی نیــز ،در دادههــای

اســت .نتایــج بــه دســت آمــده توســط روش جدیــد بــرای

بــه صــورت کامــل تــا نقطــه حداقــل فشــار مینیمــم در

نتایــج بــه دســت آمــده از آنالیــز مربــوط بــه آزمايــش

بــا در نظــر گرفتــن دادههــای جریــان گــذار بــه صــورت
ناقــص و بــرازش یــک خــط راســت بــر روی دادههــای

شماره 82

128

1: Start of Last straight Jine

2:Inflection point
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زمان چاه آزمایی)hr( ،

فشار و مشتق فشار ،اتمسفر ()atm

100

شکل  -9دادههای فشار و مشتق فشار برای آزمايش تخلیه فشار گرفته شده از []23
0/7
0/6

y=-1.253956E-05 × +5.619046E-01
R 2=6.566392E-01

0/4
0/3
0/2

مشتق فشار بدون بعد

0/5

0/1
0

40000
20000
30000
زمان بدون بعد
شکل  -10برازش خط راست با دادههای فشاری مربوط به دادههای اولیه ناحیه جریانگذار (آزمايش تخلیه فشار ،تیاب و ایگبوکوی [)]23
10000

جدول  -3مقایسه نتایج به دست آمده از روش جدید با مقدار
مقدار

(روش جدید)

مقدار

2/51×10-5

نتیجهگیری

 .1بــا اســتفاده از تقریــب تیلــور بــرای مشــتق فشــار

بــه دســت آمــده از مــدل وارن و روت ،معادلــه جدیــدی
جهــت تخمیــن پارامترهــای مهــم شــکاف ( λو )ωدر
آزمايشهــای ناتمــام چاهآزمایــی در ایــن پژوهــش ارائــه

گردیــد .تنهــا شــرط الزم بــرای اســتفاده از ایــن روش،
وجــود خــط راســت اولیــه و زمانهــای اولیــه مربــوط

بــه ناحیــه جریــان گــذار میباشــد .همچنیــن در ناحیــه
جریــان گــذار نیــازی بــه مشــاهده نقطــه عطــف در نمودار

نیمــه لگاریتمــی فشــار -زمــان نیســت.

 .2روش مذکــور بــرای آزمايشهــای تخلیــه فشــار و
ســاخت فشــار کاربــرد دارد .بــرای آزمايشهــای تخلیــه

0

حاصل شده توسط تیاب وایگبوکوی برای آزمايش تخلیه فشار []23
(محاسبه شده توسط تیاب و ایگبوکوی)
3/05×10-5

فشــار تنهــا مقــدار

تخمیــن زده میشــود .در حالــی

کــه بــرای آزمايــش ســاخت فشــار مقادیــر  λو  ωبــه
صــورت مجــزا بــه دســت میآیــد .بــه شــرط در دســترس

بــودن ظرفیــت ذخیــره شــکاف و شــکل هندســی
بلوکهــا ،میتــوان مقــدار تراوایــی ماتریــس ســنگ را

نیــز محاســبه نمــود.

 .3در ایــن روش بــر ایــن اســت کــه نقطــه عطــف در
دادههــای فشــاری نمــودار نیمــه لگاریتمــی قابل مشــاهده

نیســت .بنابرایــن ،قبــل از بــه کار بــردن ایــن روش بایــد
خاصیــت شــکافدار بــودن مخــزن تاییــد شــده باشــد،
زیــرا عمومــاً رفتــار فشــاری تخلخــل دو گانــه از طریــق

منحنــی  Sشــکل شناســایی میشــود.
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ایــن امــر میتوانــد توســط اطالعــات نمودارگیــری چــاه،

 =ctتراکمپذیری کل

بــه چاههــای مجــاور صــورت گیــرد .بنابرایــن ذکــر ایــن

 =kتراوایی ()darcy

زمینشناســی منطقــه و یــا چــاه آزماییهــای مربــوط

نکتــه ضــروری اســت کــه وقتــی بــا دادههــای ناقــص
چاهآزمایــی مواجــه میشــویم ،عــدم قطعیــت در تعییــن

نــوع مــدل مخــزن افزایــش مییابــد.

 -4دو مورد شبیهسازی چاهآزمایی انجام شده برای
آزمايشهای تخلیه فشار و ساخت فشار ،روش ارائه شده

در این مقاله را تایید میکنند .نتایج حاصل از شبیهسازی

نشان میدهد که مقدار

تخمین زده شده برای آزمايش

تخلیه فشار ،اختالف بسیار اندکی با مقدار

استفاده

شده جهت شبیه سازی چاه آزمایی دارد .هم چنین برای
آزمايش ساخت فشار شبیهسازی شده ،مقدار  λتخمین زده

شده بسیار به مقدار تخمین زده شده از طریق نقطه عطف

نزدیک میباشد .این در حالی است که خطای روش تیاب و

ایگبوکوی در تخمین مقدار  λبرای آزمايشهای ناتمام چاه
آزمایی در مخازن شکافدار (عدم مشاهده نقطه عطف در
نمودار نیمه لگاریتمی فشار -زمان) بسیار باالست.

(/atmا)1

 =hضخامت مفید مخزن ()cm
 =mشــیب خــط راســت در نمــودار هورنــر بــرای آزمايــش

ســاخت فشــار ()atm/cycle

 =pDفشار بدون بعد ()-

 =pFF1فشــار برونیابــی شــده در نمــودار هورنــر بــرای
زمــان هورنــر=1/0

 =piفشار اولیه مخزن
 =qدبی سر چاهی

()atm

()cc/sec

 =Sضریب پوسته ()-

 =tزمان چاه آزمایی

()sec

 =tDزمــان بــدون بعــد بــر مبنــای ظرفیــت ذخیــره کل

سیســتم ()-

 =tpDزمــان بــدون بعــد بــر مبنــای زمــان تولیــد قبــل از
آزمايــش ســاخت فشــار ()-

حروف یونانی

 -5دقت این روش رابطه مستقیم با کیفیت دادههای

 =λضریب جریان درون تخلخلی ()-

درون تخلخلی از ماتریس به شکاف) دارد .با وجود این،

 =µویسکوزیته ()cP

مشخص گردید که روش ارائه شده برای آزمايشهای واقعی

 =ΔtDزمان بدون بعد برای آزمايش ساخت فشار ()-

فشاری در ناحیه جریان گذار اولیه (زمانهای شروع جریان

 =ωنسبت ظرفیت ذخیره شکاف ()-

با اعمال این تکنیک بر روی دادههای واقعی چاهآزمایی

 =Φتخلخل ()-

چاهآزمایی که حاوی نویز میباشند نیز ،دقت قابل قبولی

 =αضریب شکل ماتریس سنگ

میتوان به عنوان یک ابزار قدرتمند جهت آنالیز دادههای

 =πعدد پی ()3/14

شکافدار در نظر گرفت.

زیرنویسها

را ارائه میکند .بنابراین روش ارائه شده در این مقاله را
چاه آزمایی در آزمايشهای ناتمام چاهآزمایی برای مخازن

()atm

 =Dبدون بعد

عالئم و متغیرها

 =Bضریب حجمی نفت سازند

 =ΔPwfافت فشار جداره چاه

(cmا)1/

())cc) /(cc)ST

 =fشکاف

 =mماتریس سنگ
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