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چكيده
محاســبه بهرهدهــی چاههــای گاز میعانــی نیازمنــد انجــام شبیهســازی عــددی و تکنیــک کوچــک کــردن موضعــی شــبکه در اطــراف
چــاه میباشــد .در غیــر ایــن صــورت اثــرات ســرعت گاز و همچنیــن پدیــده تشــکیل میعانــات در اطــراف چــاه در محاســبات نادیــده
گرفتــه شــده ،کــه ســبب تخمیــن نادرســت بهرهدهــی چــاه میشــود .پیچیدگیهــای مذکــور باعــث زمانبــر بــودن محاســبه ضریــب
بهرهدهــی چــاه گاز میعانــی بــه روش شبیهســازی عــددی میگــردد .از طــرف دیگــر ،از آنجــا کــه اطالعــات مخــزن و چــاه از قبیــل
ابعــاد مخــزن ،تخلخــل ،نفوذپذیــری و  ...در ابتــدای عمــر مخــزن دارای عــدم قطعیــت هســتند ،ضــروری اســت فرآینــد محاســبه
بهرهدهــی چــاه هــزاران مرتبــه تکــرار شــود تــا بتــوان اثــرات عــدم قطعیــت در پارامترهــای ورودی را بــه روشهــای آمــاری بــرآورد
نمــود .در ایــن مقالــه ،روشــی تحلیلــی بــرای محاســبه ســریع بهرهدهــی چــاه بــا در نظــر گرفتــن اثــرات ســرعت و تشــکیل میعانــات
در اطــراف چاههــای بــا شــکل هندســی متفــاوت شــامل چــاه عمــودی ،افقــی و شــکافدار هیدرولیکــی معرفــی شــده اســت .ســپس ،بــا
اســتفاده از شبیهســازی مونــت کارلــو اثــرات عــدم قطعیــت در پارامترهــای ورودی مختلــف بــر ضریــب بهرهدهــی بررســی گردیــده
اســت .نتایــج چنیــن مطالعاتــی میتوانــد بــه مدیــران بخــش مهندســی کمــک کنــد تــا پارامترهــای تاثیرگــذار در بهرهدهــی چــاه
مــورد نظــر را شناســایی کننــد و از صــرف هزینــه بــرای تعییــن دقیــق پارامترهــای کــم اهمیــت اجتنــاب نماینــد .ایــن محاســبات در
قالــب یــک نرمافــزار در پژوهشــکده ازدیــاد برداشــت تهــران توســعه داده شــده اســت.

كلمــات كليــدي :مخــزن گاز میعانــی ،ضریــب بهرهدهــی چــاه ،عــدم قطعیــت دادههــا ،شبیهســازی مونــت
کارلــو ،چــاه دارای شــکاف هیدرولیکــی.
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آدرس الكترونيكي
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جدولبنــدی شــده بــرای هــر فشــار اســت کــه ایــن
مقادیــر میبایســت بــا اســتفاده از شبیهســاز عــددی
تعییــن شــود.

تولیــدی چــاه هماننــد یــک چــاه گاز خشــک میباشــد.

مــوت و زیائــو روشهــای تحلیلــی ســادهای را بــرای

چــاه در مــدت زمــان کوتاهــی بــه پایینتــر از فشــار

آنهــا از موازنــه مــواد بــرای پیشبینــی تخلیــه مخــزن و

تولیــد میشــوند .ایــن پدیــده تاثیــر زیــادی در نحــوه

جریــان ســیال در مخــزن بــه ســمت چــاه بهــره گرفتــه

پدیــده ،فیونــگ و ویتســون مدلــی شــامل ســه منطقــه در

ســاز عــددی بــرای محاســبه نســبت گاز بــه میعانــات

اول کــه نزدیکتریــن منطقــه بــه چــاه اســت ،فــاز گاز

مشــخصی بــرای فشــار متوســط مخــزن انتخــاب گردیــده

اطــراف منطقــه اول قــرار دارد فــاز گاز جــاری اســت امــا

بــرای محاســبه انتگــرال شــبه فشــار دو فــازی در مــدت

ســوم کــه دارای فشــاری باالتــر از فشــار نقطــه شــبنم و

زمــان اجــرای مــدل تحلیلــی و اشــتباه در زمــان تثبیــت

امــا پــس از شــروع تولیــد از چــاه گاز میعانــی ،فشــار تــه

پیشبینــی رفتــار تولیــدی مخــزن ارائــه نمودنــد کــه در

نقطــه شــبنم ســیال میرســد و میعانــات در اطــراف چــاه

از روش شــبه فشــار فیونــگ و ویتســون بــرای پیشبینــی

تولیــد و عملکــرد چــاه دارد .بــه منظــور مــدل کــردن ایــن

شــده بــود [ 2و  .]3هــر دو روش نیــازی بــه اجــرای شــبیه

اطــراف چــاه گاز میعانــی را معرفــی نمودنــد [ .]1منطقــه

نداشــتند .امــا ،در هــر دو روش بایــد بــازه فشــاری

و فــاز میعانــات جــاری هســتند .در منطقــه دوم کــه در

و بــا تکــرار محاســبات ،فشــار جریانــی تــه چاهــی صحیــح

میعانــات موجــود قــدرت حرکــت ندارنــد .در منطقــه

زمــان تثبیــت محاســبه گــردد .ایــن امــر ســبب افزایــش

کمتــر از فشــار متوســط مخــزن اســت ،تنهــا گاز وجــود

محاســبه شــده میشــود.

داشــته و مایعــی تشــکیل نشــده اســت .مــرز منطقــه دو
و ســه ،جایــی از مخــزن اســت کــه فشــار مســاوی فشــار
شــبنم ســیال مخــزن اســت .تشــکیل شــدن میعانــات
در اطــراف چــاه ســبب کاهــش شــدید نفوذپذیــری و

همچنیــن بهوجــود آمــدن نیروهــای کشــش ســطحی
بیــن دو فــاز گاز و مایــع میشــود .بــرای در نظــر گرفتــن
ایــن تغییــرات پیچیــده در محاســبات بهرهدهــی چــاه،
الزم اســت از تکنیــک کوچکســازی موضعــی شــبکه در

اطــراف چــاه اســتفاده شــود و ایــن خــود باعــث زمانبــر

شــدن محاســبات عــددی میگــردد.

در ایــن مطالعــه ،روش تحلیلــی بــرای تعییــن دقیــق

طــول دوره تثبیــت بــرای رســم پروفایــل دوره تثبیــت

بــرای گاز و میعانــات توســعه داده شــده اســت .ایــن

روش نیازمنــد تکــرار محاســبات در هــر بــازه فشــاری

نیســت کــه ایــن امــر ســبب میشــود تــا روش تحلیلــی

پیشــنهادی بــرای مطالعــات عــدم قطعیــت در دادههــای
ورودی مناســب گــردد .روش تحلیلــی پیشــنهادی بــرای

چاههــای بــا شــکل هندســی متفــاوت شــامل چــاه

عمــودی ،چــاه افقــی و چــاه دارای شــکاف هیدرولیکــی

نیــز توســعه یافتــه اســت .همچنیــن اثــرات ســرعت بــاال

از آنجاییکــه در ابتــدای عمــر مخــزن مقادیــر دقیــق

در ناحیــه نزدیــک چــاه شــامل اثــرات جفــت شــدگی

روشهــای تحلیلــی میتواننــد بــرای پیشبینــی

نهایــت مــدل توســعه یافتــه در صفحــه گســترده اکســل

مبنــای وجــود ســه منطقــه فــازی در اطــراف چــاه گاز

توســعه روش تحلیلــی بــه علــت تعــداد داده ورودی کمتــر

خــواص ســنگ و ســیال قابــل اســتحصال نیســتند،

مثبــت و اینرســی منفــی بــه مــدل اضافــه شــده اســت .در

رفتــار مخــزن مفیــد باشــند .فیونــگ و ویتســون بــر

مدلســازی شــده اســت.

میعانــی ،انتگــرال شــبه فشــار دو فــازی را بــرای محاســبه

نســبت بــه روش عــددی دارای مزیــت اســت.

ضریــب بهرهدهــی چــاه توســعه دادنــد [ .]1محاســبه

انتگــرال شبهفشــاری در مــدل آنهــا نیازمنــد دادههــای
فشــار -دمــا -حجــم و نســبت گاز بــه میعانــات تولیــدی

)1. Underground Gas Storage (UGS
2. Depleted Oil/ Gas Reservoirs
3. Aquifers
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امــا ،تولیــد نتایــج قطعــی ایــن روش را بــرای پیــش

فشــاری دو فــازی بــرای معادلــه جریــان و معادلــه موازنــه

گاز میعانــی بــرای انتخــاب بهتریــن اســتراتژی توســعه

جریــان در چــاه گاز میعانــی بــا اســتفاده از روش معرفــی

بینــی خروجیهــای محتمــل ضریــب بهرهدهــی چــاه
مخــزن ناکافــی مــی نمایــد .شبیهســازی مونــت کارلــو

روشــی ریاضــی بــرای آنالیــز ریســک اســت کــه میتوانــد

مــواد بــرای پارامتــر تخلیــه مخــزن میباشــد .معادلــه
شــده توســط فیونــگ و ویتســون نوشــته میشــود [:]1
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در تصمیمســازی بیــن محــدودهای از نتایــج خروجــی
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و میــزان احتمــال وقــوع متفــاوت آنهــا ســودمند باشــد.

هرچنــد اســتفاده از روش مونــت کارلــو نیــز میتوانــد
ابــزار ســودمندی در صنعــت نفــت و گاز بــرای مدیریــت

تصمیــم گیــری در اســتراتژی توســعه میــدان باشــد،

کاربــرد آن در مهندســی نفــت محــدود بــه تخمیــن
مخــزن اســت [ .]4هرچنــد در ســالهای اخیــر ،کاربــرد

شبیهســازی مونــت کارلــو بــه همــراه روشهــای تحلیلــی

بــرای تولیــد ســریع پیشبینــی نتایــج محتمــل افزایــش
یافتــه اســت [ 5و .]6

در صفحــه گســترده توســعه داده شــده در ایــن مطالعــه،

شبیهســازی مونــت کارلــو بهصــورت تکــراری ( 1000بــار)
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در ایــن معادلــه  Cتابــع هندســه چــاه میباشــد.

Pres

فشــار متوســط مخــزن Pwf ،فشــارتولیدی تــه چــاه،

P1

فشــار مــرز منطقــه اول و دوم مخــزن Pdew ،فشــار نقطــه
شــبنم ســیال kr ،نفوذپذیــری و  µویســکوزیته ســیال،

ضریــب حجمــی ســیال میباشــد .زیــر نویسهــای  oو

B
g

نیــز بهترتیــب نشــاندهنده میعانــات و گاز میباشــند.
بــرای حــل معادلــه  ،1فشــار مخــزن بــه صــورت مرحلــه

از مــدل تحلیلــی توســعه داده شــده بــا نمونهگیــری تصادفــی

ای از فشــار اولیــه مخــزن کاســته میشــود و در هــر فشــار

محــدوده تغییــرات در پروفایــل تولیــد چاه گاز میعانی شــامل

ویســکوزیته گاز و مایــع ،ضریــب حجمــی گاز و مایــع ،و

اســتفاده مینمایــد .ایــن مقالــه بهصــورت زیــر تنظیــم

و در هــر مرحلــه ،از جــدول دادههــای ترمودینامیکــی

چــاه گاز میعانــی بــرای شــکلهای هندســی متفــاوت

اســتفاده از رابطــه  2تعییــن میشــود .ســپس مقدارهــای

از تابــع توزیــع احتمــال دادههــای ورودی بــرای محاســبه
طــول دوره تثبیــت و میــزان تولیــد تجمعــی گاز و میعانــات

گردیــده اســت .در ابتــدا روش محاســبه ضریــب بهرهدهــی

چــاه بیــان شــده اســت .ســپس ،توســعه مــدل مذکــور بــرای
اثــرات ســرعت بــاال در نزدیــک دهانــه چــاه ذکــر شــده اســت.

پــس از آن ،اعتبارســنجی مــدل تحلیلــی بــا مقایســه بــا نتایج
شبیهســاز عــددی آورده شــده اســت .در نهایــت نتایــج آنالیــز
حساسیتســنجی بــا اســتفاده از شبیهســازی مونــت کارلــو

بــرای برخــی از مهمتریــن دادههایــی کــه معمــوال مقــدار

مقادیــر مجهــول محاســبه میشــوند .در ایــن معادلــه،

ضریــب حاللیــت گاز در نفــت ،همگــی تابع فشــار هســتند

خــواص ســیال اســتخراج میشــوند .نســبت  krg/kroبــا
 kroو  krgبــا اســتفاده از نســبت  krg/kroو درونیابــی در

دادههــای خــواص ســنگ تعییــن میشــوند.
()2

(1 − rvf

Rs ) µg B g
− rv
µo B o

rvf

= ) (S o

k rg
k ro

از آنجایــی کــه نفوذپذیــری نســبی در ناحیــه نزدیــک بــه

دقیــق آنهــا در ابتــدای عمــر یــک مخــزن گاز میعانــی موجود

چــاه و در ســرعتهای بــاال فقــط تابعــی از اشــباع نبــوده

اســت.

نفوذپذیــری نســبی محاســبه شــده بــرای شــرایط غیــر

نیســتند ،بــرای یــک نمونــه مخــزن خــاص بررســی شــده

محاسبه ضریب بهرهدهی چاه گاز میعانی

مــدل تحلیلــی توســعه داده شــده شــامل انتگــرال شــبه

بلکــه تابعــی از عــدد مویینگــی نیــز میباشــد ،مقادیــر

امتزاجــی  kroMو  krgMدر نظــر گرفتــه میشــوند و بــا
اســتفاده از رابطــه تجربــی ویتســون و همــکاران بــرای

بررسی اثرات عدم قطعیت ...
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اعداد مویینگی تصحیح میشوند [:]7
()3

متوســط در ناحیــه دو اســت کــه بــا معادلــه  11محاســبه

k rg =f I .k rgI +(1-f I ).k rgM
1

()4

−1

k rgM =k org

) 1+ ( k rg k ro

1

()5

n

+1

k rgM +k rgI

()6

2

) (α N c

= , k rg

α0
k rg

=α

 ΔPVنیــز افزایــش حجــم فضاهــای خالــی ناشــی از رشــد

بــرای چــاه عمــودی PV ،از رابطــه  12محاســبه میشــود.

تعییــن گردنــد .مقــدار پیــش فــرض ایــن پارامترهــا

بهترتیــب برابــر  0/65و  104اســت .البتــه روابــط تجربــی
دیگــری نیــز میتوانــد بــرای محاســبه نفوذپذیــری

نســبی وابســته بــه ســرعت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد
[ .]8-10بــرای محاســبه اثــر اینرســی ناشــی از ســرعت

بــاال بــر نفوذپذیــری نســبی ،ویتســون و همــکاران روابــط
 7تــا  9را پیشــنهاد نمودنــد [:]7

k.k rg

µg

(=[1+

k rgHVF
k rg

β eff =β .k -brg
c

β =ak ϕ
b

کــه  c=0/75 ،b=1 ،a=9 ×109اســت .بنابرایــن تنهــا
پارامتــری کــه در محاســبه انتگــرال شــبه فشــار دوفــازی
در معادلــه  1نامشــخص باقــی مــی مانــد P1 ،اســت کــه
توســط روابــط  10محاســبه میگــردد .رابطــه 10برمبنــای

ایــن حقیقــت نوشــته شــده اســت کــه میــزان میعانــات

میعــان شــده از زمــان شــروع رشــد ناحیــه دو تــا انتهــای

بــازه زمانــی دوره تثبیــت (ســمت چــپ رابطــه  )10برابــر
بــا افزایــش انــدازه ناحیــه یــک در ایــن بــازه زمانــی
مشــخص (ســمت راســت معادلــه  )10اســت؛
) PV(p1
× }]
PVtot

()10

{Q gw rv (min(p res ,pdew ) -Q gw rv (p1 )[1-

1
) r (p1
- v
]
) Bo (p1 ) Bg (p1

ناحیــه یــک تــا پایــان طــول دوره تثبیــت اســت.
()12

PV=π (r 2 h)(1+(C r +C w *Swi ).*(P1 -Pi ))ϕ

کــه  rشــعاع خارجــی ناحیــه یــک اســت و بــا اســتفاده

از رابطــه  13محاســبه میشــود .ایــن معادلــه بــا فــرض
جریــان تکفــازی و عــدم تغییــر خــواص ســیال بــا فشــار
توســعه یافتــه اســت.
)(13
) ln(r)=(P1 -Pw )/ [ Pres -Pw ] *(ln(re )-ln(rw ))+ln(rw
معادلــه بقــاء جــرم در مخــزن نیــز بــرای محاســبه تــرم
تخلیــه بهصــورت رابطــه  14اســت:
=) Vint Bgi -(N g,prod + N c,prod )=Vremaining ×Bg (Pres

).β eff .ρ g .v g ]-1

()9

 PVحجــم فضــای خالــی خطــوط گــذار فشــار اطــراف

= fI

آزمایشــگاهی و بــرای نمونــه ســنگ و ســیال مــورد نظــر

()8

()11

=
S
R ( p ) × (1 − S
)
o
v
wi

چــاه اســت کــه بــه شــکل هندســی چــاه وابســته اســت.

کــه  nو  α0ثابتهــای تجربــی هســتند کــه بایــد بهصــورت

()7

میگــردد.

[) ∆t=∆PV(So,1 -So,2

 So,1اشــباع میعانــات متوســط در ناحیــه یــک اســت

کــه بــا اســتفاده از میانیابــی در دادههــای  SCALبــا
نســبت  krg/krcحاصــل میشــود So,2 .اشــباع میعانــات

)π re2 h[(1-Swi )+(Cr +C wSwi ).(Pres -Pi )]×Bg (Pres ) (14

معادلــه بــاال بــرای محاســبه  Presمتناســب بــا  ∆tمشــخص
اســتفاده میشــود.
چاه با شکل هندسی متفاوت

روش مطــرح شــده بــرای چــاه عمــودی بــرای چاههــای بــا
شــکل هندســی متفــاوت شــامل چــاه افقــی و چــاه دارای
شــکاف هیدرولیکــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

بــرای چــاه گازی افقــی ،شــعاع ظاهــری ،rwa ،از رابطــه 15
محاســبه مــی گــردد [:]11

()15

 a+ (a 2 -(L/2)2 ))  I ani h 
re
I ani h 
)=ln 
+
ln

rwa
L/2

 L  rw (I ani +1) ) 

(ln

کــه  KHنفوذپذیــری افقــی و  Lطــول چــاه افقــی اســت.
 Ianiشــاخص غیرهمگنــی اســت کــه توســط رابطــه 16
محاســبه مــی شــود:

()16

KH
= I ani
KV

کــه  Kvنفوذپذیــری عمــودی و  aشــعاع اصلــی بیضــی
تخلیــه در اطــراف چــاه افقــی اســت و بــا رابطــه 17
محاســبه مــی شــود:

()17

0.5

L 
reH 4 0.5 
) ] 
(0.5+[0.25+
2 
L/2


=a
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()18

reH = ab

مطالعــه بــه دو زیربخــش تقســیم میشــود .قســمت

 bشــعاع کوچــک بیضــی تخلیــه اطــراف چــاه افقــی اســت

اول ،زمانهــای کمتــر از زمــان دوره تثبیــت ،کــه

)a=b+(L/2

زمانهــای بزرگتــر از زمــان دوره تثبیــت کــه فشــار تــه

و بــا معــادالت زیــر محاســبه میگــردد:
()19
()20

3A × 43560h
b= 3
4a

دبــی جریــان ثابــت و برابــر  qg,consاســت .قســمت دوم،
چاهــی Pwf ،ثابــت اســت.

بنابرایــن  rwaمیتوانــد بهجــای  rwدرمعادلــه  1اســتفاده

در قســمت اول ،شــکل پروفایــل تولیــد گاز ثابــت اســت

خطــوط گــذار فشــار بــه بیضــی گــون تغییــر مییابنــد.

تعییــن زمــان دوره تثبیــت ،مراحــل زیــر انجــام میشــود.

شــود .همچنیــن بایــد توجــه شــود کــه در چاه افقی شــکل

ولــی زمــان پایــان دوره تثبیــت نامشــخص اســت .بــرای

لــذا بــرای محاســبه حجــم ســیال PV ،در رابطــه  ،10و

الــف -بــا اســتفاده از معادلــه گاز خشــک ،فشــار جریانــی

در روابــط  5و  ،7روابــط  21و  22اســتفاده میشــوند.

ب -بــا فــرض برقــراری شــرایط شــبه پایــدار در مخــزن،

مســاحت ســطح جریــان ،A ،بــرای محاســبه ســرعت،

Vg

4
PV= π (a×b2 )ϕ
3
)A= 4π (a× b

()21
()22

تهچاهــی اولیــه ،Pwf,in ،متناســب بــا  Piتعییــن میگــردد.

اولیــن حــدس بــرای فشــار متوســط مخــزن  Presمتناســب

بــا زمــان دوره تثبیــت بــا اســتفاده از رابطــه  28محاســبه
میشــود:

بــرای چــاه گازی دارای شــکاف هیدرولیکــی ،پرتــس و

()28

جریــان پــس از شــکاف زنــی را ارائــه دادنــد ،همانگونــه

و  Pwfمعلــوم و بــه ترتیــب برابــر بــا  qg,consو  Pwf,minاســت،

همــکاران مدلســازی ریاضــی بــرای محاســبه دبــی
کــه در رابطــه  23نشــان داده شــده اســت [:]12
()23

کــه  Lfطــول

xf
) ≤ 0.3
xe
شــکاف xf ،نصــف

( for

طــول شــکاف و

L
rwa = f
4
 xeنصــف

) p res =pi +(p wf,min -p wf,int

ج -از آنجایــی کــه در پایــان دوره تثبیــت ،دبــی جریــان
معادلــه  1بــرای مقــدار تخمینــی  Presنوشــته میشــود تــا

مقــدار آزمایشــی  P1محاســبه شــود.

د -مقادیــر آزمایشــی  Presو  P1در رابطــه  10جایگزیــن

طــول مخــزن اســت .از آنجایــی کــه شــکل خطــوط جریان

میشــوند تــا مقــدار تخمینــی زمــان دوره تثبیــت ،

بــه اســتوانهای بــا ســطح مقطــع بیضــی تغییــر مییابــد،

و -مقــدار در معادلــه  14جایگزیــن میگــردد تــا زمــان

زیــر محاســبه میشــوند:

ه -مقــدار  Presمحاســبه شــده در مرحلــه و بــا مقــدار

گــذار فشــار در اطــراف چــاه دارای شــکاف هیدرولیکــی

محاســبه شــود.

حجــم ســیال ،PV ،و ســطح مقطــع جریــان ،A ،بهصــورت

دوره تثبــت متناســب بــا آن محاســبه گــردد.

()24

()25

PV=π (a×b )h ϕ
A= π (a + b)h

کــه  aو  bنصــف شــعاعهای بــزرگ و کوچــک بیضــی
تخلیــه در اطــراف چــاه دارای شــکاف هیدرولیکــی
میباشــند کــه بهوســیله معــادالت  26و  27تعییــن

میگردنــد:
()26

()27
الگوریتم محاسبات

L
) a=b+( f
2

A × 43560
πa

=b

الگوریتــم محاســبات پروفایــل تولیــد گاز در ایــن

Pres

قبلــی مقایســه میگــردد .محاســبات از مرحلــه ج تکــرار
میشــوند تــا همگرایــی در مقــدار  Presحاصــل شــود.

در قســمت دوم ،بــرای زمانهــای بزرگتــر از زمــان

دوره تثبیــت ،فشــار جریانــی تهچاهــی ثابــت و برابــر بــا
 Pwf,inاســت .لــذا مراحــل زیــر تــا رســیدن بــه زمــان تــرک
مخــزن ادامــه مییابــد.

الف -درنظرگرفتن

∆P

ب -محاسبه  P1و اندازه ناحیه  1با استفاده از رابطه 10
پ -محاسبه  Aو  PVمتناسب با شکل هندسی چاه

ت -محاسبه سرعت و عدد مویینگی
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ث -تعییــن نفوذپذیــری نســبی وابســته بــه ســرعت

مــورد اســتفاده در اعتبارســنجی در جــدول  1آورده

ج -محاســبه انتگــرال شــبه فشــاری دو فــازی (معادلــه )1

نفوذپذیــری نســبی و جهــت هماهنگــی بــا مــدل تحلیلــی،

چ -بــا اســتفاده از رابطــه  14مــدت زمــان تولیــد محاســبه

وابســته بــه ســرعت 2و رابطــه تجربــی ویتســون اســتفاده

ح -مقایســه مــدت زمــان تولیــد و کل طــول عمــر مخــزن.

بــرای اطمینــان از دقــت جوابهــای ایــن مــدل بــرای

باشــد ،فشــار متوســط مخــزن بــه انــدازه  ∆Pکاهــش

چاههــا مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .لــذا بــرای هــر

در غیــر ایــن صــورت پروفایــل هــای تولیــد رســم شــده و

ســنگ و ســیال مختلــف ،نتایــج حاصــل از مــدل تحلیلــی

بــرای ناحیــه  1و نفوذپذیــری نســبی بــرای نواحــی  2و 3
و دبــی جریــان متناســب بــا آن
می شــود.

شــده اســت .همچنیــن ،بــرای لحــاظ اثــرات ســرعت بــر

در شبیهســاز عــددی نیــز کلیــد مربــوط نفوذپذیــری
شــده اســت.

در صورتــی کــه زمــان تولیــد کمتــر از طــول عمــر مخــزن

چاههــای افقــی و شــکاف دار نیــز ،نمونههایــی از ایــن

یافتــه و محاســبات از مرحلــه ب تکــرار مــی شــود .امــا

چــاه بــا شــکل هندســی مشــخص ،بــرای شــش نمونــه

برنامــه تمــام میگــردد.

و شبیهســازی عــددی تعییــن گردیــد .در جــدول 2

راستی آزمایی مدل

نمونــه ســنگ و ســیاالت مختلــف در نتایــج حاصــل از

بهصــورت خالصــه میــزان خطــای متوســط حاصــل از

بــه منظــور راســتی آزمایــی مــدل معرفــی شــده ،نتایــج

مــدل تحلیلــی توســعه داده شــده نســبت بــه شبیهســاز

ایــن مــدل بــا نتایــج بهدســت آمــده از یــک شبیهســاز

عــددی بــرای ســه هندســه متفــاوت چــاه بهصــورت

بــه صــورت مــدل تــک چــاه بــا شــعاع  0/58 ftبــا گریــد

و میعانــات بــرای یکــی از مــوارد دارای بیشــترین خطــای

تجــاری ترکیبــی مقایســه شــدهاند .شــبیه ســازی عــددی

ریــز در اطــراف چــاه و در مرکــز مخزنــی همگــن بــا ابعــاد

 6000 ft ×6000در نظــر گرفتــه شــده اســت .تخلخــل و

درصــد قابــل مشــاهده اســت .مقایســه پروفایــل تولیــد گاز
مشــاهده شــده (چــاه افقــی بــرای نمونــه ســنگ ســه و

ســیال غنــی) در شــکل  1آورده شــده اســت .همانطــور کــه

نفوذپذیــری متوســط مخــرن بــه ترتیــب برابــر بــا ده درصد

از جــدول  2مشــاهده میشــود ،میــزان خطــای متوســط

عــددی ناشــی از ابعــاد گریــد در شبیه ســاز ترکیبــی،

قابــل قبــول اســت .زمــان متوســط انجــام محاســبات در

و  50 mdفــرض شــده اســت .بــرای جلوگیــری از خطــای
شبیهســازی بــا ریــز کــردن ابعــاد گریدهــا تکــرار شــد.

کمتــر از  %5اســت کــه در محاســبات مهندســی نفــت کامال
مــدل تحلیلــی (در محــدوده کمتــر از  )min 1ســریعتر از

زمانیکــه نتایــج بــا ریزتــر شــدن انــدازه گریدهــا تغییــر

شبیهســاز عــددی (در محــدوده  )min 10اســت .هرچنــد

مقایســه بــا مــدل تحلیلــی انتخــاب شــدند .چنــد نمونــه

انجــام آنالیــز حساســیت ســنجی بــر روی دادههــای مخزن و

نداشــتند ،ابعــاد گریــد بــه عنــوان ابعــاد بهینــه بــرای
ســیال گاز میعانــی با نســبت میعانات به گاز برابــر 71 ،166

مزیــت مــدل تحلیلــی در ســرعت اجــرا نبــوده ،بلکــه امــکان

چــاه و تاثیــر آن بــر میــزان طــول دوره تثبیــت گاز و میعانات

و  7/32بشــکه بــر هــزار فــوت مکعــب ( )bbl/1000ft3بــه

و حجــم تولیــد گاز و میعانــات اســت .جهــت بررســی اثــر

ســبک مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد.

محــدود تفــاوت نتایــج ایــن دو روش ،پارامتــر تخلخــل

ترتیــب بــه عنــوان ســیاالت گاز میعانــی غنــی ،متوســط و

نمونههــای مختلــف ســنگ مخــزن از لحــاظ تراوایــی
نســبی گاز و نفــت ،مــورد آزمایــش قــرار گرفتهانــد.
تراوایــی نســبی هــر نمونــه بــه کمــک معادلــه کــوری

1

بــرآورد شــده اســت .پارامترهــای نمونــه ســنگ هــای

عــدم قطعیتهــا در دو روش عــددی و تحلیلــی و بررســی
بهعنــوان پارامتــر دارای عــدم قطعیــت انتخــاب گردیــده
اســت .تخلخــل بــا تابــع توزیــع نرمــال بــا میانــه  0/1و
ضریــب انحــراف معیــار  0/08در نظــر گرفتــه شــد.

1. Corey Equation
2. Veldep

شماره  ،95مهر و آبان 1396
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جدول  1پارامترهای معادله کوری برای ساخت نمودارهای نفوذپذیری نسبی.
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جدول  2مقایسه نتایج حاصل از مدل تحلیلی و شبیه ساز عددی

پرفایل دبی جریانی گاز

شکل چاه

نمودار فشار جریانی ته
چاهی ()psi

طول دوره تثبیت

عمودی

2/5

1/84

2/03

افقی

4/1

3/23

3/7

3/6

شکاف هیدرولیکی

1/89

1/46

2/1

2/67

50000
40000

شبیهسازی عددی

30000
20000
10000
0

0

دبی تولید گاز ()MSCFD

الف

2000

2/2

7500

ب

مدل تحلیلی

6000

4500

شبیهسازی عددی

4000 6000 8000 10000
زمان (روز)

دبی تولید میعانات ()MSCFD

مدل تحلیلی

دبی دوره تثبیت

پرفایل میعانات
تولیدی

3000
1500
2000

0

0

4000 6000 8000 10000
زمان (روز)
شکل  1مقایسه تغییرات میزان تولید (الف) گاز( ،ب) میعانات برای نمونه سیال غنی و سنگ سوم در چاه افقی در مدل تحلیلی و
شبیهسازی.

مقادیــر تولیــد تجمعــی گاز و میعانــات پــس از  40ســال

احتمــال بــرای پارامتــر نامعیــن مــورد نظــر ،قــرار داده

مونــت کارلــو بــرای دو روش تحلیلــی و عــددی در جــدول

گاز و میعانــات و همچنیــن طــول دوره تثبیــت ،بــه روش

و طــول دوره تثبیــت گاز بــرای هــزار بــار اجــرا بــا روش
 3بــا یکدیگــر مقایســه شــدهاند.

معرفــی شــده در ایــن مقالــه ،محاســبه میشــوند و
ســپس بــا اســتفاده از نمــودار تورنــادو تحلیــل میگردنــد.

در ادامــه ایــن گــزارش ،ســیال متوســط و نمــودار تراوایــی

حساسیت سنجی دادههای غیر قطعی

در ایــن بخــش تاثیــرات نامعیــن بــودن پارامترهــای
مختلــف چــاه و مخــزن بــر روی مقادیــر "تولیــد تجمعــی

گاز"" ،تولیــد تجمعــی میعانــات" و " طــول دوره

میشــود و بــرای هــر احتمــال مقادیــر تولیــد تجمعــی

تثبیــت"

مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت .بــه ایــن منظــور،

روشهــای آنالیــز مونــت کارلــو مــورد اســتفاده قــرار

گرفتــه اســت .بدینترتیــب کــه بــرای هــر مطالعــه ،هــزار

نســبی ســنگ شــماره  1نیــز بهعنــوان نمونــه ســیال و

نمــودار مرجــع تراوایــی نســبی ســنگ مخــزن در نظــر
گرفتــه میشــود .پروفایــل تولیــد ایــن مخــزن در شــکل
 2نمایــش داده شــده اســت .نتایــج مربــوط بــه مطالعــات

عــدم قطعیــت دادههــای چاههــای عمــودی ،افقــی و
شــکافدار در ادامــه آورده شــده اســت.

بررسی اثرات عدم قطعیت ...
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جدول  3مقادیر احتمالی محاسبه بهرهدهی چاه گاز میعانی عمودی برای عدم قطعیت در دادههای ورودی.
نتایج احتمالی P50

پارامتر

مدل تحلیلی

روش عددی
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شکل  2تغییرات میزان تولید چاه گاز میعانی عمودی برای حالت پایه.
0

چاه عمودی

مخــزن مهمتریــن پارامترهــای غیــر قطعــی موثر بــر میزان

در ایــن بخــش ،آنالیــز حساســیت ســنجی بــر داده هــای

تولیــد تجمعــی میعانــات در چــاه عمــودی گاز میعانــی

میعانــی بــرای یافتــن پارامترهــای مهــم تاثیرگــذار بــر

در نفوذپذیــری ،ضریــب پوســته ،تخلخــل ،اشــباع اولیــه

ورودی مطابــق بــا جــدول  4بــرای چــاه عمــودی گاز
ضریــب بهرهدهــی چــاه انجــام شــده اســت .جــدول 5

مــی باشــند .براســاس شــکل  ،5کاهــش در عــدم قطعیــت
آب ،حداقــل فشــار تــه چاهــی و دبــی جریانــی میتوانــد

مقادیــر  P50 ،P10و  P90را بــرای طــول مــدت تثبیــت و

منجــر بــه کاهــش محــدوده طــول مــدت دوره تثبیــت

را نشــان مــی دهــد.

 3و  4تخلخــل مهمتریــن عامــل تاثیــر گــذار برتولیــد

میــزان تولیــد تجمعــی گاز و میعانــات پــس از  40ســال
براســاس نتایــج جــدول  ،5محــدوده احتمالــی نتایــج
بــرای طــول مــدت تثبیــت و میــزان تولیــد تجمعــی
گاز و میعانــات گســترده اســت .بــرای نشــان دادن اثــر

هــر پارامتــر غیــر قطعــی در داده هــای ورودی بــر

نتایــج خروجــی ،نمــودار تورنــادو در شــکلهای  3تــا
 5رســم شــده اســت .براســاس شــکل  5بــرای کاهــش
محــدوده تولیــد تجمعــی گاز ،عــدم قطعیــت در تخلخــل،

نفوذپذیــری ،اشــباع اولیــه آب ،حداقــل فشــار تــه چاهی و
شــعاع خارجــی مخــزن بایــد محدودتــر گــردد .بــر اســاس

نتایــج شــکل  ،4تخلخــل ،نفوذپذیــری و شــعاع خارجــی

در چــاه عمــودی گاز میعانــی شــود .براســاس شــکلهای
تجمعــی گاز و میعانــات اســت .ایــن امــر مربــوط بــه تاثیــر

مســتقیم تخلخــل بــر حجــم گاز و میعانــات درجــا دارد.

همچنیــن عــدم قطعیــت در تخلخــل بــر تعییــن طــول

دوره تثبیــت نیــز تاثیرگــذار اســت .هرچنــد ،بــر اســاس
شــکل  ،5ســهم نفوذپذیــری و ضریــب پوســته بــر طــول

دوره تثبیــت بیشــتر اســت .الزم بــه ذکــر اســت براســاس

انتظــار و مطابــق نمــودار تورنــادو شــکل  ،5نفوذپذیــری و
طــول دوره تثبیــت دارای همبســتگی منفــی میباشــند و
تخمیــن باالتــر نفوذپذیــری ســبب تخمیــن کمتــر طــول

دوره تثبیــت میگــردد.
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جدول  4تابع توزیع احتمال دادههای ورودی برای مطالعه آنالیز حساسیت سنچی چاه عمودی گاز میعانی.
پارامترهای ورودی

تابع توزیع

شعاع خارجی مخزن

توزیع مثلثی با حداقل  ،2500 ftمیانه  3000 ftو حداکثر 3500 ft

حداقل فشار ته چاهی

توزیع یکنواخت با حداقل  1000پام و حداکثر  1500پام

ضریب پوسته

توزیع یکنواخت با حداقل  -3و حداکثر 10

دبی دوره تثبیت (میلیارد )ft3

توزیع یکنواخت با حداقل  30و حداکثر 50

نفوذپذیری

توزیع الگ نرمال با میانه  20 mdو انحراف استاندارد 40 md

اشباع آب اولیه

توزیع یکنواخت با حداقل  0/05و حداکثر 0/4

تخلخل

توزیع نرمال با میانه  0/1و انحراف استاندارد 0/08

Krgmax

توزیع الگ نرمال با میانه  0/58و انحراف استاندارد 0/2

ng

توزیع یکنواخت با حداقل  1/5و حداکثر 3

جدول  5مقادیر احتمالی محاسبه بهرهدهی چاه گاز میعانی عمودی برای عدم قطعیت در دادههای ورودی.
پارامتر

نتایج احتمالی

P90

P50

تولید تجمعی گاز (میلیارد ft3استاندارد)

6/67

12/6

20/63

تولید تجمعی میعانات (میلیون بشکه)

0/0453

0/275

0/134

طول مدت تثبیت (روز)

4/52

15/64

28/77

80

70

میزان اثرگذاری بر تولید تجمعی گاز ()%

60

50

40

30

20

0

10

P10

-10
تخلخل

67/9

نفوذپذیری

10
-6/2
-5/3

اشباع آب اولیه
حداقل فشار ته چایی
شعاع خارجی مخزن

5/1
-3/9

ضریب پوسته

 0/8دبی دوره تثبیت
0/5

ng
Krgmax

-0/3
شکل  3نمودار تورنادو برای نشان دادن اثر عدم قطعیت در هر یک از دادههای ورودی بر تولید گاز تجمعی برای چاه عمودی.
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70

80

میزان اثرگذاری بر تولید تجمعی میعانات ()%
50

60

30

40

20

10

0

-10

تخلخل

67/7

نفوذپذیری

18/8

شعاع خارجی مخزن

7/2
-4
-1/3
0/6

اشباع آب اولیه
ضریب پوسته
ng

 -0/3حداقل فشار ته چایی
0/1

Krgmax

 0/1دبی دوره تثبیت

شکل  4نمودار تورنادو برای نشان دادن اثر عدم قطعیت در هر یک از دادههای ورودی بر تولید میعانات تجمعی برای چاه عمودی.
30

20

میزان اثرگذاری بر طول دوره تثبیت ()%
10

-10

0

نفوذپذیری

-37/8
21/8

-30 -20

-40

-50

ضریب پوسته
تخلخل

21/1

اشباع آب اولیه

-5/9

حداقل فشار ته چایی

-5
4/9

دبی دوره تثبیت

1/7

ng

-1/5

Krgmax

 0/3شعاع خارجی مخزن
شکل  5نمودار تورنادو برای نشان دادن اثر عدم قطعیت در هر یک از دادههای ورودی بر طول دوره تثبیت برای چاه عمودی.
چاه افقی

در ایـن بخـش ،آنالیـز حساسـیت سـنجی بـر دادههـای

ورودی مطابـق بـا جـدول  6بـرای چـاه افقـی گاز میعانـی

بـرای یافتـن پارامترهـای مهـم تاثیرگـذار بـر ضریـب

بهرهدهـی چـاه انجـام شـده اسـت .جـدول  7مقادیـر P50

 ،P10و  P90را بـرای طـول مـدت تثبیـت و میـزان تولیـد
تجمعـی گاز و میعانـات پـس از  40سـال بـرای چـاه گاز

میعانـی افقـی را نشـان میدهـد .بـرای نشـان دادن اثر هر

پارامتـر غیـر قطعـی در داده های ورودی بـر تولید تجمعی
گاز نمـودار تورنـادو در شـکل  6رسـم شـده اسـت.
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جدول  6تابع توزیع احتمال دادههای ورودی برای مطالعه آنالیز حساسیت سنچی چاه افقی گاز میعانی.
پارامترهای ورودی

تابع توزیع

طول چاه افقی

توزیع یکنواخت با حداقل  1000 ftو حداکثر 4000 ft

طول مخزن

توزیع یکنواخت با حداقل  4000 ftو حداکثر 7000 ft

ضخامت مخزن

توزیع یکنواخت با حداقل  4000 ftو حداکثر 7000 ft

ضریب پوسته

توزیع یکنواخت با حداقل  -3و حداکثر 10

دبی دوره تثبیت (میلیارد )ft3

توزیع یکنواخت با حداقل  30و حداکثر 140

نفوذپذیری ()mD

توزیع الگ نرمال با میانه  20 mdو انحراف استاندارد 40 md

اشباع آب اولیه

توزیع یکنواخت با حداقل  0/05و حداکثر 0/4

تخلخل

توزیع نرمال با میانه  0/1و انحراف استاندارد 0/08

Krgmax

توزیع الگ نرمال با میانه  0/58و انحراف استاندارد 0/2

ng

توزیع یکنواخت با حداقل  1/5و حداکثر 3

جدول  7مقادیر احتمالی محاسبه بهرهدهی چاه گاز میعانی افقی برای عدم قطعیت در دادههای ورودی.

نتایج احتمالی

پارامتر

P90

P50

P10

تولید تجمعی گاز (میلیارد  ft3استاندارد)

7/58

12/68

12/57

تولید تجمعی میعانات (میلیون بشکه)

0/144

0/267

0/498

طول مدت تثبیت (روز)

8/9

21/7

30/7

80

70

60

میزان اثرگذاری بر تولید تجمعی گاز ()%
50

40

30

20

0

10

-10

-20

تخلخل

70/6
-8/5

Krgmax

-8/2

اشباع آب اولیه

-4/5

طول مخزن

3/6

نفوذپذیری

2/7

ضخامت مخزن

 -1/4ضریب پوسته
 0/2دبی دوره تثبیت
 0/2طول چاه افقی
0/1

ng

شکل  6نمودار تورنادو برای نشان دادن اثر عدم قطعیت در هر یک از دادههای ورودی بر تولید گاز تجمعی برای چاه افقی.
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براســاس شــکل  ،6پارامترهــای دارای عــدم قطعیــت

هیدرولیکــی گاز میعانــی بــرای یافتــن پارامترهــای مهــم

افقــی عبارتنــد از تخلخــل( Krgmax ،داده  )SCALو اشــباع

اســت .طــول شــکاف در ایــن آنالیــز بــا توزیــع یکنواخــت

تاثیــر گــذار بــر تولیــد تجمعــی گاز در چــاه گاز میعانــی

اولیــه آب .براســاس تفســیر نتایــج نمــودار تورنــادو بــرای
تولیــد تجمعــی میعانــات ،تخلخــل ،نفوذپذیــری و اشــباع
اولیــه آب و ( Krgmaxداده  )SCALمهمتریــن پارامترهــای

غیــر قطعــی موثــر بــر میــزان تولیــد تجمعــی میعانــات

در چــاه افقــی گاز میعانــی میباشــند .براســاس تفســیر
نتایــج نمــودار تورنــادو بــرای طــول دوره تثبیــت ،عــدم
قطعیــت در نفوذپذیــری ،تخلخــل ،ضریــب پوســته ،اشــباع

اولیــه آب تاثیــر مهمــی بــر تعییــن محــدوده طــول مــدت

دوره تثبیــت در چــاه افقــی گاز میعانــی شــود .در آنالیــز
حساســیت ســنجی مربــوط بــه چــاه افقــی نیــز بــه دلیــل

نقــش تخلخــل بــر میــزان هیدروکربــور در جــا بیشــترین

تاثیرگــذار بــر ضریــب بهرهدهــی چــاه انجــام شــده

بــا حداقــل  100و حداکثــر  400 ftدر نظــر گرفتــه
شــد .جــدول  8مقادیــر  P50 ،P10و  P90را بــرای طــول
مــدت تثبیــت و میــزان تولیــد تجمعــی گاز و میعانــات

پــس از  40ســال بــرای چــاه گاز میعانــی دارای شــکاف

هیدرولیکــی را نشــان مــی دهــد .بــرای نشــان دادن اثــر
هــر پارامتــر غیــر قطعــی در دادههــای ورودی بــر نتایــج

خروجــی ،نمــودار تورنــادو در شــکل  7رســم شــده اســت.
براســاس شــکل  ،7مهمتریــن پارامترهــای دارای عــدم
قطعیــت موثــر بــر تولیــد تجمعــی گاز در چــاه گاز میعانــی
دارای شــکاف هیدرولیکــی شــامل تخلخــل ،حداقــل فشــار
تهچاهــی و اشــباع اولیــه آب اســت.

تاثیــر را در تولیــد تجمعــی گاز و میعانــات و طــول دوره

براســاس تفســیر نتایــج نمــودار تورنــادو بــرای تولیــد

نفوذپذیــری همبســتگی منفــی بــا طــول دوره تثبیــت

و اشــباع اولیــه آب مهمتریــن پارامترهــای غیــر قطعــی

الزم بذکــر اســت کــه دبــی دوره تثبیــت و طــول چــاه بــر

گاز میعانــی میباشــند .براســاس تفســیر نتایــج نمــودار

زیــرا ایــن پارامترهــا تولیــد چــاه را تحــت تاثیــر قــرار

تخلخــل ،حداقــل فشــار تهچاهــی ،دبــی دوره تثبیــت و

همچنیــن ،دبــی دوره تثبیــت و طــول چــاه تاثیــر چندانــی

مــدت دوره تثبیــت در چــاه گاز میعانــی دارای شــکاف

میعانــات نیــز ندارنــد.

نیــز تخلخــل و اشــباع آب اولیــه بــه علــت تاثیــر فــراوان

تثبیــت ایفــا مینمایــد .در چــاه افقــی نیــز مطابــق انتظــار،

تجمعــی میعانــات ،تخلخــل ،حداقــل فشــار تهچاهــی

داشــته و مهمتریــن پارامتــر دارای عــدم قطعیــت اســت.

موثــر بــر میــزان تولیــد تجمعــی میعانــات در چــاه افقــی

حجــم تولیــد تجمعــی گاز و میعانــات تاثیرگــذار نیســتند،

تورنــادو بــرای طــول دوره تثبیــت ،عــدم قطعیــت در

میدهنــد و بــر بازیافــت نهایــی از مخــزن بــی تاثیرنــد.

اشــباع اولیــه آب تاثیــر مهمــی بــر تعییــن محــدوده طــول

بــر طــول دوره تثبیــت و میــزان تولیــد تجمعــی گاز و

هیدرولیکــی شــود .در چــاه دارای شــکاف هیدرولیکــی

چاه دارای شکاف هیدرولیکی

در ایــن بخــش ،آنالیــز حساســیت ســنجی بــر دادههــای

ورودی مطابــق بــا جــدول  6بــرای چــاه دارای شــکاف

بــر حجــم هیدروکربــور درجــا بیشــترین عــدم قطعیــت را
در حجــم تولیــد هیدروکربــور و طــول دوره تثبیــت دارا
میباشــند.

جدول  8مقادیر احتمالی محاسبه بهرهدهی چاه گاز میعانی دارای شکاف هیدرولیکی برای عدم قطعیت در دادههای ورودی.
پارامتر

نتایج احتمالی

P10

P90

P50

تولید تجمعی گاز (میلیارد  ft3استاندارد)

7/73

14/1

29/3

تولید تجمعی میعانات (میلیون بشکه)

0/166

0/31

0/599

طول مدت تثبیت (روز)

5/4

10/3

20/7
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میزان اثرگذاری بر تولید تجمعی گاز ()%
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65/8

-30 -20 -10

تخلخل

-16/6
-4/9

حداقل فشار ته چاهی
اشباع آب اولیه

4/1

ضخامت مخزن

3

طول مخزن

 2/1طول شکاف هیدرولیکی
-1/9

نفوذپذیری

-1/2

Krgmax

0/4

ng

 0دبی دوره تثبیت

شکل  7نمودار تورنادو برای نشان دادن اثر عدم قطعیت در هر یک از دادههای ورودی بر تولید گاز تجمعی برای چاه دارای شکاف هیدرولیکی.

در ایــن چــاه بــه علــت ضریــب پوســته منفــی و در نتیجــه

ضریــب پوســته و اشــباع آب اولیــه ،مهمتریــن پارامترهــای

هیدرولیکــی ،عــدم قطعیــت در پارامتــر نفوذپذیــری حائــز

تصمیــم گیــری بــرای توســعه میــدان در مخــزن مــورد

افزایــش نفوذپذیــری در اطــراف چــاه ناشــی از شــکاف
اهمیــت چندانــی نبــوده و حداقــل فشــار تهچاهــی و دبــی

دوره تثبیــت بــر تعییــن طــول دوره تثبیــت تاثیرگــذار
اســت .همچنیــن ،طــول شــکاف هیدرولیکــی نســبت بــه

ســایر پارامترهــا از اهمیــت کمتــری در تعییــن طــول دوره

تثبیــت برخــوردار اســت.
نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه روش تحلیلــی ســریعی بــا شبیهســازی

مونــت کارلــو بــهکار گرفتــه شــده تــا اثــرات عــدم

قطعیــت در دادههــای ورودی بــر نتایــج محتمــل خروجــی
محاســبه ضریــب بهرهدهــی چــاه گاز میعانــی عمــودی،

افقــی و دارای شــکاف هیدرولیکــی را مطالعــه نمایــد.

نتایــج نشــان میدهنــد کــه در مــدل مخزنــی مــورد
مطالعــه در ایــن مقالــه ،تخلخــل مهمتریــن پارامتــر

ورودی دارای عــدم قطعیــت در نتایــج محتمــل مــدل
تحلیلــی بهرهدهــی چــاه گاز میعانــی در طــول مــدت

تثبیــت و تولیــد تجمعــی گاز و میعانــات در چاههــای
بــا شــکل هندســی متفــاوت میباشــد .تخلخــل ،تراوایــی،

غیــر قطعــی در محاســبه طــول دوره تثبیــت و در نتیجــه

مطالعــه هســتند .تعییــن دقیــق برخــی پارامترهــا (هماننــد
ثابــت هــای تجربــی در روابــط تجربــی نفوذپذیــری نســبی

وابســته بهســرعت) آزمایشــگاهی ،زمانبــر و گــران قیمــت
اســت امــا تغییــرات آنهــا تاثیــر چشــمگیری بــر نتایــج

خروجــی بهرهدهــی چــاه گاز میعانــی نــدارد .نتیجــه
چنیــن مطالعـهای بــه مهندســین مخــزن نشــان میدهــد

کــه از میــان دادههــای نامعیــن مخــزن ،کدامیــک حائــز
اهمیــت بیشــتری اســت و الزم اســت تالشــها و بودجههــا

صــرف تعییــن دقیــق آن داده مخــزن شــود .بدیهــی اســت
کــه مهمتریــن دادههــای غیــر قطعــی ذکــر شــده در ایــن
مطالعــه مربــوط بــه مخــزن توصیــف شــده اســت و الزم

اســت مطالعــه مشــابه در مــورد ســایر مخــازن گاز میعانــی

مــورد نظــر انجــام شــود .همچنیــن در ایــن پژوهــش ،مــدل
تحلیلــی بــرای مخــزن همگــن و چــاه در مرکــز آن توســعه
یافتــه اســت .مناســب اســت تــا ایــن مــدل تحلیلــی بــرای

بررســی حالتهــای عــدم مرکزیــت موقعیــت چــاه ،تاثیــر
ناهمگونــی در تراوایــی مخــزن و بــرای چاههــای بــا شــکل

هندســی متفــاوت هماننــد چاههــای مایــل توســعه یابــد.

... بررسی اثرات عدم قطعیت
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