شماره  ،99خرداد و تیر 1397

4

ارائه یک روشتحلیلی جدید بهمنظور مدیریت
تخصیص آب به چاههای تزریقی در پروژههای
سیالبزنی
علی چپرلی و یوسف رفیعی

*

دانشکده مهندسی نفت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت96/3/17 :

تاريخ پذيرش96/7/23 :

چكيده
یکــی از چالشهــای عمــده صنایــع نفــت و گاز ،تولیــد آب میباشــد کــه باعــث بــروز مشــکالت زیس ـتمحیطی ،عملیاتــی و اقتصــادی
فراوانــی میشــود .از جملــه عوامــل تولیــد آب ناخواســته ،آب ناشــی از تزریــق در فرآیندهــای ســیالبزنی میباشــد کــه میــزان آن در
اثــر برنامــه تزریــق نامناســب و عــدم مدیریــت افزایــش مییابــد .بنابرایــن عملیــات ســیالبزنی بایــد ب ـ ه گون ـهای مدیریــت شــود تــا
میــزان ضریــب بازیافــت و کارایــی جــاروب افزایــشیافتــه و بـ ه تبــع آن میــزان تولیــد تجمعــی آب کاهــشیافتــه و نفــت بیشــتری در
چــاه تولیــد شــود .از جملــه عوامــل مهــم در تصمیمگیــری و مدیریــت ســیالبزنی مخــازن نفتــی ،مدیریــت تخصیــص آب میباشــد.
مدیریــت تخصیــص بــه ایــن معناســت کــه بــه هــر چــاه تزریقــی کــه ارتبــاط بهتــری بــا چــاه تولیــدی بــا تولیــد نفــت بــاال و تولیــد آب
کــم دارد ،آب بیشــتری جهــت تزریــق اختصــاص یابــد .پیوســتگی بیــن چاههــای تزریقــی و تولیــدی پارامتــری بســیار مهــم میباشــد
کــه مدیریــت تخصیــص آب را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .ایــن پارامتــر مشــخص میکنــد کــه چگونــه یــک چــاه تزریقــی و تولیــدی
بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد .روشهــای مختلفــی بــرای محاســبه ایــن پارامتــر ارائـه شــده اســت کــه در ایــنبیــن روش ظرفیت-مقاومــت
اخیــرا ً مــورد توجــه مهندســین قــرار گرفتــه اســت .در ایــن روش ،مخــزن ،مشــابه سیســتمی فــرض میشــود کــه محرکــی از بیــرون
دریافــت میکنــد (نــرخ تزریــق) و عکسالعملــی (نــرخ تولیــد) از خــود نشــان میدهــد .در معــادالت ایــن روش ،دو دســته پارامتــر
اصلــی (مجهــول) وجــود دارنــد .دســته اول ثوابــت زمانــی و دیگــری ضرایــب وزنــی میباشــند .بــا اســتفاده از تاریخچــه تولیــد چاههــا،
پارامترهــای مجهــول بهدســت میآینــد .پــس از یافتــن مجهــوالت ،میــزان تولیــد ســیال پیشبینــیشــده اســت .ســپس بــا تعریــف
شــاخص جدیــدی تحــت عنــوان شــاخص مؤثــر تولیــد نفــت الگوریتمــی جدیــد بــرای محاســبه کســر آب تزریقــی اختصاصیافتــه بــه
هرکــدام از چاههــای تزریقــی ارائــهشــده اســت و ایــن الگوریتــم جدیــد بــا بهبــود تخصیــص آب بــه چاههــای تزریقــی ،باعــث افزایــش
تولیــد تجمعــی نفــت و کاهــش تولیــد تجمعــی آب شــده اســت.
كلمــات كليــدي :ســیالبزنی ،مدیریــت تخصیــص آب ،پیوســتگی چاههــا ،روش ظرفیــت -مقاومــت ،شــاخص مؤثــر

تولیــد نفــت.
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ســیارپور نیــز بــا در نظــر گرفتــن ســه حجــم کنتــرل

مقدمه

یکــی از مشــکالت عمــده صنایــع نفــت و گاز تولیــد آب

میباشــد .تولیــد آب در چاههــای نفــت و گاز عــاوه بــر
مشــکالت عملیاتــی ،باعــث بــروز مشــکالت قابــلتوجــه

اقتصــادی و زیســتمحیطی میشــود [ .]1قســمتی از

ایــن آب تولیــدی ناشــی از تخصیــص نامناســب آب بــه
چاههــای تزریقــی و برنامــه تزریــق نامناســب اســت .از
ایــنرو مدیریــت عملیــات ســیالبزنی و ارائــه یــک

برنامــه تزریــق مناســب میتوانــد بــه بهبــود تخصیــص
آب بــه چاههــای تزریقــی کمــک کــرده و باعــث کاهــش
تولیــد آب ناشــی از عملیــات مدیریــت نشــده ســیالبزنی

گــردد .یکــی از فاکتورهــای مهــم در مدیریــت ســیالبزنی
مخــازن نفــت و گاز ،آگاهــی از پیوســتگی و ارتبــاط بیــن

چاههــای تزریقــی و تولیــدی میباشــد .زیــرا بــا آگاهــی
از ارتبــاط بیــن ایــن چاههــا میتــوان فرآینــد تخصیــص

آب بــه چاههــای تزریقــی را بهخوبــی کنتــرل نمــود.
در واقــع بــا در دســت داشــتن ارتبــاط بیــن چاههــای
تزریقــی و تولیــدی میتــوان طــوری آب تزریقــی را بــه

هرکــدام از چاههــای تزریقــی اختصــاص داد کــه زمــان
رســیدن آب و شــروع تولیــد آب در چــاه تولیــدی بــه
تأخیــر افتــد.

روشهــای مختلفــی جهــت محاســبه میــزان ارتبــاط

بیــن چاههــا ارائــهشــده اســت کــه اکثــر ایــن روشهــا
بــر پایــه آنالیــز دادههــای تولیــد و تزریــق میباشــند.
در ســال  2002آلبرتونــی و همــکاران روشــی را تحــت

عنــوان رگرســیون خطــی چنــد متغیــره 1ارائــه نمودنــد
[ .]2در ادامــه یوســف و همکارانــش از مــدل کاملتــری
اســتفاده کردنــد کــه شــامل اثــر ظرفیــت بــه مفهــوم
تراکمپذیــری 2و اثــر مقاومــت بــه مفهــوم انتقالپذیــری
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بــود .بــه ایــن ترتیــب بــرای هــر جفــت چــاه تزریقــی و
تولیــدی دو ضریــب تعییــن میشــود ،پارامتــر ضریــب

وزنــی کــه میــزان ارتبــاط بیــن چاههــا را مشــخص
میکنــد و پارامتــر دیگــر ثابــت زمانــی میباشــد کــه
میــزان ذخیــره شــدن ســیال بیــن دو چــاه را بهطــور

کمــی مشــخص میکنــد [.]3

متفــاوت ،معــادالت نیمــهتحلیلــی مربــوط بــه روش
ظرفیــت -مقاومــت را بهصــورت ریاضــی بیــان کــرد [.]4

همچنیــن مطالعــات مــوردی گســتردهای بــا اســتفاده
از روش ظرفیــت -مقاومــت بــر روی مخــازن متعــددی

صــورت گرفــت .لیانــگ بــا اســتفاده از ایــن روش ،یــک

آنالیــز حساســیت روی میــزان تولیــد نفــت بــا در نظــر

گرفتــن قیمــت نفــت و هزینــه تزریــق آب انجــام داد [.]5

همچنیــن ســیارپور چهــار مــورد مطالعــه مــوردی روی
میدانهــای واقعــی انجــام داد .او در ایــن بررســی نشــان

داد کــه ایــن روش بــرای مخــازن واقعــی کــه بــهمراتــب
پیچیدهتــر از مخــازن مصنوعــی بــوده و ناهمگــن هســتند،
قــادر اســت تطبیــق تاریخچــه را بــا دقــت بــاال انجــام

دهــد [ .]6دلشــاد نیــز در ســال  2009نشــان داد کــه
ایــن روش میتوانــد بــرای تشــخیص شــکاف در مخــازن
شــکافدار طبیعــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد [ .]7لــی و

همکارانــش در ســال  ، 2011کــن و کبیــر در ســال 2012

ایــن روش را جهــت محاســبه پیوســتگی بیــن چاههــای
یــک مخــزن مــورد اســتفاده قــرار دادنــد و نتایــج قابــل

قبولــی را بهدســت آوردنــد [ 9و  .]8ژانــگ و همکارانــش
روش ظرفیــت -مقاومــت را بــا فیلتــر کالمــن ترکیــب
4

نمونــد و پیوســتگی بیــن چاههــا را در یــک مخــزن
الیـهای محاســبه کردنــد [ .]10اشــراقی و همکارانــش نیــز

بــا اســتفاده از ایــن روش و ترکیــب آن بــا الگوریتمهــای

بهینهســازی ،عملیــات تزریــق امتزاجــی دیاکســیدکربن

5

را بهینهســازی نمودنــد [ .]11مطالعــات قبلــی نشــان
میدهــد کــه روش ظرفیــت -مقاومــت نســبت بــه دیگــر
روشهــا از دقــت باالتــری برخــوردار اســت [ .]12بنابرایــن
در ایــن مقالــه روش ظرفیــت -مقاومــت بـرروی دادههــای

تزریــق و تولیــد یــک مــدل اســتاندارد مخــزن نفتــی
ل میشــود و میــزان پیوســتگی بیــن چاههــای
اعمــا 

ایــن مخــزن محاســبه میگــردد.

1. Multivariate Linear Regression
2. Compressibility
3. Transmissibility
4. Kalman Filter
5. Miscible CO2 Injection
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ســپس الگوریتمــی جدیــد براســاس ضریــب پیوســتگی

گام  k-1و  kاســت.

و بــرش آب در چاههــای تولیــدی جهــت مدیریــت

آب بــه چاههــای تزریقــی

بیــن چاههــا و فاکتورهایــی از جملــه نــرخ تولیــد چاههــا

ارائــه الگوریتمــی جدیــد بهمنظــور بهبــود تخصیــص

تخصیــص آب بــه چاههــای تزریقــی ارائــه میشــود.

جهــت بهبــود تخصیــص آب بــه چاههــای تزریقــی،

معادالت روش ظرفیت -مقاومت

تولیــدی بــا تولیــد نفــت بــاال و تولیــد آب کــم دارد ،آب

بایــد بــه هــر چــاه تزریقــی کــه ارتبــاط بهتــری بــا چــاه

همانطــور کــه بیــان شــد ســیارپور بــا در نظــر گرفتــن

بیشــتری جهــت تزریــق اختصــاص یابــد تــا حمایــت

بــهروش ظرفیــت -مقاومــت را بهصــورت ریاضــی بیــان

توســط ایــن چاههــای تزریقــی صــورت گیــرد [.]12

ســه حجــم کنتــرل متفــاوت ،معــادالت تحلیلــی مربــوط

کــرد کــه در ایــن مقالــه از مــدل حجــم کنتــرل برابــر

بــا شــعاع ریــزش هــر چــاه تولیــدی اســتفاده میشــود.
بــرای یــک میــدان کــه شــامل  Niچــاه تزریقــی و  Npچــاه
تولیــدی میباشــد ،معادلــه موازنــه حجــم ب ـرروی شــعاع

ریــزش هــر چــاه تولیــدی اعمــال میشــود و نــرخ تولیــد
هــر چــاه براســاس نــرخ تزریــق ،بهصــورت رابطــه  1بیــان
میشــود [.]5
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بهتــری از چاههــای تولیــدی بــا تولیــد نفــت بهتــر،
بنابرایــن بــا اســتفاده از پارامتــر میــزان پیوســتگی بیــن
چاههــا کــه نشــان دهنــده ارتبــاط بیــن چاههــا اســت و

همچنیــن پارامتــر بــرش آب کــه نشــاندهنده عملکــرد
چاههــای تولیــدی میباشــد ،شــاخصهای جدیــدی
تعریــف میشــود و بــا اســتفاده از ایــن شــاخصها بــه

اولویتبنــدی چاههــای تزریقــی پرداختــه میشــود .در
واقــع ایــن شــاخصها ایــن امــکان را فراهــم میســازند
تــا بــه چاههــای تزریقــی کــه ارتبــاط بهتــری بــا

کــه در آن ( qp(tبیانگــر نــرخ تولیــد چــاه تولیــدی  pدر

چاههــای تولیــدی بــا عملکــرد بهتــر دارنــد ،آب بیشــتری

چــاه تولیــدی  pو چــاه تزریقــی iا Ii (t( ،بیانگــر نــرخ تزریق

زیــر هســتند:

زمــان tا fip ،بیانگــر ضریــب وزنــی (میــزان پیوســتگی)

چــاه تزریقــی  ،iبیانگــر ثابــت زمانــی چــاه تولیــدی  pو
عبــارت

)

dq p (t
dt

بیانگــر میــزان تغییــر نــرخ تولیــد چــاه

تولیــدی  pبرحســب زمــان میباشــد .هرچــه مقــدار

پارامتــر  fipبزرگتــر باشــد ،بــه ایــن معناســت کــه چــاه
تزریقــی  iارتبــاط و پیوســتگی بیشــتری بــا چــاه تولیدی j

دارد .همچنیــن رابطــه  1را میتــوان بهصــورت گسســته

برحســب زمــان هماننــد رابطــه  2بیــان کــرد [.]5
t k −t k −1

(

τp

t k −t k −1

τp

+ )1 − e

()2

(

)

(

 -1شــاخص تولیــد آب بــرای جفــت چاههــای تزریقــی
و تولیــدی

ایــن شــاخص بیانگــر میــزان تولیــد آب ناشــی از

ســیالبزنی میباشــد و بهصــورت رابطــه  3بیــان

میگــر د د .
()3

W PI ip =f ip ×W C p × q p

کــه در آن  W PI ipبیانگــر شــاخص تولیــد آب چــاه تولیــدی
 pمیباشــد کــه تولیــد آب آن در اثــر ارتبــاط ایــن چــاه

) (

=
qp tk
q p t k −1 e

( )k
∆pwf , p
∆t k

N

( )k
− J pτ p
) ∑ f ip I i
i =1

کــه در آن ) (
قبــل از شــروع عملیــات ســیالبزنی Jp ،شــاخص
( )k
بهرهدهــی چــاه تولیــدی  pو  ∆pwf , pبیانگــر تغییــرات
∆t k
فشــار تهچاهــی چــاه  pدر بــازه زمانــی  ∆t kاســت.
عبــارت  t k −1و  t kبهترتیــب بیانگــر زمــان تزریــق در
q p t k −1

جهــت تزریــق اختصــاص یابــد .ایــن شــاخصها بــه قــرار

بیانگــر نــرخ تولیــد چــاه تولیــدی

بــا چــاه تزریقــی  iهســت و  fipبیانگــر ضریــب وزنــی چــاه
تولیــدی  pو چــاه تزریقــی  iو عبــارت  W C pبیانگــر بــرش
آب مربــوط بــه چــاه تولیــدی  pو pا  qنیــز بیانگــر نــرخ

تولیــد ســیال در چــاه تولیــدی  pمیباشــد .هــر چــه

میــزان  W PI ipبیشــتر باشــد ،بــه ایــن معناســت کــه چــاه
تزریقــی  iبــا چــاه تولیــدی بــا تولیــد آب بــاال ارتبــاط

بیشــتری دارد.
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 -2شــاخص تولیــد نفــت بــرای جفــت چاههــای تزریقــی

زیــر عمــل میگــردد:

ایــن شــاخص بیانگــر میــزان تولیــد نفــت ناشــی از

تزریقــی  iبــا اســتفاده از رابطــه .6

میگــر د د .

تزریقــی کــه بهصــورت رابطــه  7بیــان میشــود.

و تولیــدی

ســیالبزنی میباشــد و بهصــورت رابطــه  4بیــان
()4

OPI ip = f ip × )1 −W C p ( × q p

کــه در آن

OPI ip

بیانگــر شــاخص تولیــد نفــت بــرای جفــت

چــاه تزریقــی و تولیــدی میباشــد و هرچــه مقــدار

OPI ip

 -1محاســبه شــاخص مؤثــر تولیــد نفــت بــرای چــاه
 -2محاســبه شــاخص مؤثــر تولیــد نفــت کل چاههــای
()7

کــه مطابــق بــا رابطــه  8اســت.

بیشــتر باشــد ،نشــاندهنده ایــن اســت کــه چــاه تزریقــی
 -3شــاخص مؤثــر تولیــد نفــت بــرای جفــت چاههــای

مطالعه موردی

تزریقــی و تولیــدی

i

∑ EOPI
i =1

= EOPI T

 -3محاســبه کســر آب تزریقــی بــرای هــر چــاه تزریقــی
()8

بــه چــاه تولیــدی بــا بــرش آب کــم ،ارتبــاط بیشــتری دارد.

i =N i

EOPI i

i = EOPI
T

W IA

روش ظرفیــت -مقاومــت بـرروی یــک مخــزن شبیهســازی

ایــن شــاخص بیانگــر تولیــد مؤثــر نفــت از چاههــای

شــده توســط نرمافــزار ریویــل از مجموعــه نرمافزارهــای

شــاخص تولیــد نفــت و شــاخص تولیــد آب بــرای جفــت

مــدل شــامل چهــار چــاه تزریقــی عمــودی و ســه چــاه

EOPI ip = OPI ip −W PI ip = f ip × 1 − 2 ×W C p × q p

مطالعــه پروژههــای تزریــق آب و ســیالبزنی میباشــد

ایــن پارامتــر کــه مطابــق بــا رابطــه  6بیــان میشــود،

مخــزن مــورد مطالعــه در حــال تولیــد نفــت از طریــق 3

از چــاه تزریقــی  iمیباشــد و مقادیــر مثبــت ایــن پارامتــر

 4چــاه تزریقــی حمایــت میشــوند و تزریــق در ایــن میدان

بــا تولیــد نفــت بــاال و تولیــد آب کــم میباشــد.

در ایــن مخــزن وجــود نــدارد .شــکل  1موقعیــت چاههــا

تولیــدی میباشــد و بهصــورت رابطــه  ،5از تفریــق

مدلســازی یکپارچــه تولیــد اجــرا خواهــد شــد .ایــن

چاههــای تزریقــی و تولیــدی محاســبه میشــود.

تولیــدی عمــودی میباشــد کــه مدلــی اســتاندارد بــرای

()5

)

(

 -4شاخص مؤثر تولید نفت برای چاه تزریقی

کــه توســط شــرکت پترولیــوم اکســپرت ارائــهشــده اســت.

بیانگــر میــزان تولیــد نســبی نفــت در نتیجــه تزریــق آب

چــاه تولیــدی میباشــد و ایــن چاههــای تولیــدی توســط

بیانگــر ارتبــاط بهتــر چــاه تزریقــی  iبــا چاههــای تولیــدی

از ابتــدای تولیــد صــورت گرفتــه اســت و ســفره آبــی نیــز

= EOPI i

را نشــان میدهــد .خصوصیــات ســنگ و ســیال مخــزن

()6

p =N p

ip

∑ EOPI
p =1

ایــن شــاخص بیانگــر میــزان اثــر چــاه تزریقــی  iبــر روی

چاههــای تولیــدی میباشــد و مقادیــر بزرگتــر ایــن

شــاخص نشــان دهنــده ارتبــاط بهتــر چــاه تزریقــی مــورد

نظــر بــا چاههــای تولیــدی بــا تولیــد نفــت بــاال و تولیــد
آب کــم میباشــد و بــا اســتفاده از ایــن پارامتــر میتــوان

چاههــای تزریقــی را اولویتبنــدی نمــود تــا بــه چــاه

تزریقــی کــه ارتبــاط بهتــری بــا چــاه تولیــدی بــا عمکــرد
بهتــر دارد ،آب بیشــتری جهــت تزریــق اختصــاص یابــد.

الگوریتــم محاســبه کســر آب تزریقــی بهبــود یافتــه از
طریــق شــاخص مؤثــر تولیــد نفــت

بــرای محاســبه کســر آب تزریقــی بهبــود یافتــه بهصــورت

نیــز مطابــق جــدول  1میباشــد .شــرایط نــرخ ثابــت
تولیــد ســیال (آب و نفــت) در ســطح بــرروی چاههــای

تولیــدی اعمــالشــده اســت ،ولــی نــرخ تولیــد در شــرایط

تــه چاهــی بــا نــرخ تولیــد در ســطح متفــاوت میباشــد.
در واقــع بــر اثــر آزاد شــدن گاز حــل شــده از نفــت در

ســطح ،میــزان ضریــب حجمی تشــکیل نفــت 1در گذشــت
زمــان تغییــر کــرده و در نتیجــه میــزان تولیــد تهچاهــی
در شــرایط مخــزن و تولید ســرچاهی در شــرایط اســتاندارد

(ســطح) متفــاوت خواهــد بــود و علیرغــم اینکــه تولیــد در

شــرایط ســطحی ثابــت اســت ،تولیــد در شــرایط تهچاهــی

رونــد نزولــی دارد.

1. Oil Formation Volume Factor
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شکل  1مرزهای مخزن و موقعیت چاهها در آن (رنگها بیانگر توزیع تخلخل در مخزن میباشند)
جدول  1خواص سنگ و سیال
خواص

مقدار

چگالی نفت

30 API

نسبت نفت به گاز

500 SCF/STB

تراکمپذیری

psiا0/000003 1/

تخلخل

0/2-0/25

فشار نقطه حباب

2054 Psia

تعداد بلوکها در شبیهسازی

20 × 15 × 4

فشار اولیه مخزن

4000 Psia

نفوذپذیری

220-230 md

همچنیــن میــزان تولیــد آب در چاههــای تولیــدی بــر
اثــر تزریــق آب میباشــد و تولیــد آب همــزاد نیــز بســیار

مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .در طــی ایــن  10ســال،
مــوج افــت فشــار بــه تمــام مرزهــای مخــزن رســیده

اســت و پدیــده میانشــکن در چاههــای تولیــدی رخ

داده اســت .معادلــه  2جهــت محاســبه پیوســتگی بیــن
چاههــای تزریقــی و تولیــدی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت .معکــوس فاصلــه بیــن چاههــای تزریقــی و تولیــدی

بــه عنــوان مقادیــر اولیــه ضریــب وزنــی در نظــر گرفتــه
شــدهاند و بــا حداقــل کــردن اختــاف بیــن مقادیــر
محاســبه شــده از طریــق قــرار دادن ایــن مقادیــر اولیــه

در رابطــه  2و دادههــای واقعــی توســط نرمافــزار اکســل،
مقادیــر واقعــی ایــن پارامترهــا محاســبه شــدهاند .شــکل

 3بیانگــر ضریــب وزنــی چاههــای تزریقــی -تولیــدی و
ثوابــت زمانــی چاههــای تولیــدی میباشــد.

ناچیــز اســت .میــزان کل تزریــق ســیال در چاههــای

پــس از تطبیــق تاریخچــه و بهدســت آوردن پارامترهــای

میباشــد 1و بنابرایــن میــزان تزریــق نیــز در شــرایط

بــرای  10ســال دوم پیشبینــیشــدهاند و بــا تاریخچــه

تزریــق کلیــه چاههــای تزریقــی بــا یکدیگــر برابــر

 4بیانگــر میــزان خطــای ایــن روش میباشــد .همانطــور

در شــرایط تهچاهــی بــرای هریــک از چاههــا و میــزان

اســت نــرخ تولیــد چاههــا را پیشبینــی کنــد و میــزان

میدهــد.

قبــول جهــت محاســبه پیوســتگی بیــن چاههــا اســت.

تزریقــی نیــز برابــر بــا میــزان تولیــد در شــرایط تهچاهــی

روش ظرفیت-مقاومــت ،نــرخ تولیــد چاههــای تولیــدی

تهچاهــی روبــه کاهــش خواهــد بــود .همچنیــن نــرخ

تولیــد مربــوط بــه ایــن  10ســال مقایســه شــدهاند .شــکل

میباشــد .شــکل  2تاریخچــه  20ســال تولیــد و تزریــق

کــه مشــاهده میکنیــد ،ایــن روش بــا موفقیــت توانســته

بــرش آب در هــر چــاه تولیــدی پــس از  20ســال را نشــان

خطــای ایــن روش بســیار پاییــن بــوده و روشــی قابــل

نتایج و بحث

دادههــای  10ســال اول تاریخچــه تولیــد و تزریــق،
بهعنــوان دادههــای ورودی در روش ظرفیــت -مقاومــت

1. Voidage Replacement
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16000

الف

نرخ ()bbl/day

14000
12000
10000
8000

90
450
810
1170
1530
1890
2250
2610
2970
3330
3690
4050
4410
4770
5130
5490
5850
6210
6570
6930
7290

6000

زمان ()day

ب

برش آب (کسر)

0/60
0/50
0/40
0/30
0/20
0/10
0/00

1
2
3
شماره چاه تولیدی
شکل  2الف) دادههای  20سال تولید و تزریق چاهها ،ب) مقادیر برش آب چاههای تولیدی پس از  20سال

2
3
4
شماره چاه تزریقی

1

0/00

ج

0/40
0/20

2
3
4
شماره چاه تزریقی

1

0/00

4

ضریب وزنی (کسر)

0/60

ضریب وزنی (کسر)

0/20

1
2
3
شماره چاه تزریقی

د

3

1
2
شماره چاه تزریقی

ضریب وزنی (کسر)

الف

0/40

200
150
100
50
0

ضریب وزنی ()day

0/60

ب

0/80
0/60
0/40
0/20
0/00

شکل  3الف) ضریب وزنی چاه شماره  ،1ب) ضریب وزنی چاه شماره  ،2ج) ضریب وزنی چاه شماره 3
د) ثابت زمانی چاههای تولیدی

خطا ()%

2
3
شماره چاه تزریقی

1

8
6
4
2
0

شکل  4خطای روش ظرفیت -مقاومت در مقایسه با  10سال دوم تاریخچه تولید و تزریق
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اکنــونکــه پیوســتگی بیــن چاههــا محاســبهشــده

تزریقــی ،مقادیــر محاســبهشــده کســر آب تزریقــی

بــا اســتفاده از دادههــای بــرش آب در شــکل  ،2مقادیــر

ل شــدهاند و بــا حالتــی کــه در
چاههــای تزریقــی اعمــا 

اســت و اعتبــار روش مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت،

مربــوط بــه ضریــب پیوســتگی بیــن چاههــا در شــکل

 3و الگوریتــم جدیــد ارائــهشــده ،مقادیــر شــاخصهای
بیــان شــده در معــادالت  3تــا  6محاســبهشــدهاند و

ایــن مقادیــر برحســب بشــکه در روز بــرای هــر یــک از

چاههــا مطابــق بــا جــدول  2میباشــد .همچنیــن میــزان
آب تزریقــی بهصــورت کســری از کل آب تزریقــی و

شــاخص مؤثــر تولیــد نفــت برحســب بشــکه در روز بــرای

هــر یــک از چاههــای تزریقــی در شــکل  5نمایــش داده

شــده اســت .جهــت بهبــود تخصیــص آب بــه چاههــای

(شــکل  -5الــف) بهمــدت  20ســال بــه هــر یــک از

آن نــرخ تزریــق هم ـ ه چاههــای تزریقــی برابــر میباشــد،

مــورد مقایســه قــرار گرفتهانــد .نتایــج ایــن دو حالــت در

شــکلهای  6و  7نشــان دادهشــده اســت .بــرای حجــم
برابــر از میــزان آب تزریقــی در دو حالــت بهبودیافتــه و

غیــر بهبودیافتــه ،روش ارائــه شــده در  20ســال آینــده
منجــر بــه افزایــش تولیــد تجمعــی نفــت بــه میــزان 6/32

میلیــون بشــکه و کاهــش بــرش آب بــه میــزان %3/16
شــده اســت.

جدول  2مقادیر شاخص تولید آب ،شاخص تولید نفت و شاخص مؤثر تولید نفت برای چاهها

چاه تولیدی شماره 3

چاه تولیدی شماره 2

چاه تولیدی شماره 1

متغیر

1158/72

508/90

2064/21

WPI 1 p

1346/62

763/3

1335/66

W PI 2 p

1471/89

1526/72

607/12

W PI 3 p

688/97

3053/45

647/59

W PI 4 p

3281/27

391/09

2525/76

OPI 1 p

3813/37

586/63

1634/33

OPI 2 p

4168/10

1173/27

742/87

OPI 3 p

1951/02

2346/54

792/40

OPI 4 p

2122/55

-117/81

461/57

EOPI 1 p

2466/74

-176/72

298/66

EOPI 2 p

2696/21

-353/45

135/75

EOPI 3 p

1262/05

-706/91

144/80

EOPI 4 p
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2
3
4
شماره چاه تزریقی

1

آب تخصیصیافته (کسر)

الف

0/30
0/20
0/10
0/00

1

2
3
4
شماره چاه تزریقی

شاخص موثر تولید نفت

0/40

ب

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

شکل  5الف) کسر آب تزریقی اختصاص یافته به هر چاه تزریقی ،ب) شاخص موثر تولید نفت برای هر یک از چاههای تزریقی

215
200
غیر بهبود یافته

185

بهبود یافته

7380
7740
8100
8460
8820
9180
9540
9900
10260
10620
10980
11340
11700
12060
12420
12780
13140
13500
13860
14220
14580

170

نفت تولیدی تجمعی (میلیون بشکه)

تولید تجمعی نفت

230

زمان ()day

شکل  6مقایسه تولید تجمعی نفت در دو حالت بهبود یافته و غیر بهبود یافته
85

برش آب

75
غیر بهبود یافته

70

بهبود یافته

برش آب (کسر)

80

7380
7740
8100
8460
8820
9180
9540
9900
10260
10620
10980
11340
11700
12060
12420
12780
13140
13500
13860
14220
14580

65

زمان ()day

شکل  7مقایسه برش آب در دو حالت بهبودیافته و غیر بهبودیافته

نتیجهگیری

 -1روش ظرفیــت -مقاومــت روشــی ســریع و کـم هزینــه
اســت و تنهــا بــا اطالعــات مربــوط بــه تاریخچــه تولیــد و
تزریــق توانســته اســت یــک ارزیابــی اولیــه از مخــزن در

اختیــار قــرار داده و بهخوبــی پیوســتگی بیــن چاههــا را
محاســبه نمایــد.

 -2بــا مدیریــت تخصیــص آب بــه چاههــای تزریقــی،

عملیــات ســیالبزنی بــهخوبــی مدیریـت شــده و میــزان

بــرش آب کاهــشیافتــه و بازیافــت نهایــی افزایــش
مییابــد.

 -3پارامترهـای تأثیرگـذار در مدیریـت تخصیص آب ،برش
آب در چاههـای تولیـدی و پیوسـتگی بین چاهها اسـت.

 -4پارامتــر جدیــد تعریــفشــده تحــت عنــوان شــاخص
مؤثــر تولیــد نفــت بــرای یــک چــاه تزریقــی تابعــی از

نــرخ تولیــد ،ضریــب پیوســتگی بیــن چاههــا و بــرش آب
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 برحسبi  نرخ تزریق چاه تزریقی:Ii

میباشــد و ایــن شــاخص بیانگــر ارتبــاط بهتــر چــاه

 تغییــرات فشــار تهچاهــی چــاه تولیــدی: ∆Pwf , p

.بــاال و تولیــد آب کــم اســت

)bbl/day(

)bbl/psi.day(  برحسبp  ضریب بهرهدهی چاه تولیدی:Jp

p

تزریقــی مــورد نظــر بــا چاههــای تولیــدی بــا تولیــد نفــت

برحســب

 الگوریتــم ارائــهشــده جهــت بهبــود تخصیــص آب بــه-5

) در چــاهbbl/day(  شــاخص تولیــد آب برحســب:WPIip

تجمعــی نفــت و کاهــش قابــلتوجــه تولیــد تجمعــی

psi
p

 با چاه تولیدیi  ضریب پیوستگی چاه تزریقی:fip

 میباشــدi  کــه در ارتبــاط بــا چــاه تزریقــیp تولیــدی
) برحسب (کسرp  برش آب در چاه تولیدی:WCp

) در چــاهbbl/day(  شــاخص تولیــد نفــت برحســب:OPIip

 باعــث افزایــش قابــل توجــه تولیــد،چاههــای تزریقــی
آبشــده اســت کــه روشــی قابــلقبــول و ســریع جهــت

.بهبــود عملکــرد پروژههــای ســیالبزنی اســت

 میباشــدi  کــه در ارتبــاط بــا چــاه تزریقــیp تولیــدی

i

 شــاخص مؤثــر تولیــد نفــت بــرای چــاه تزریقــی:EOPIi
)bbl/day(

برحســب

عالئم و نشانهها

برحســب

p

نــرخ تولیــد ســیال چــاه تولیــدی

)bbl/day (

 کســر آب تزریقــی اختصــاص یافتــه بــه چــاه:WLAj
.i

تزریقــی

:qp

)day(
)day(

 زمان برحسب:t

 برحسبp  ثابت زمانی چاه تولیدی:τاp
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