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بهینهسازی آرایش چاهها با استفاده از چاههای
افقی دریک مخزن ذخیرهسازی گاز میعانی
محمدایمان روحبخش ارفعی* ،بهنام صدایی سوال و سیاوش ریاحی
انستیتو مهندسی نفت ،دانشکده مهندسی شیمی ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ايران
تاريخ دريافت93/10/2 :

تاريخ پذيرش94/8/5 :

چكيده
معمــوال بــرای اطمينــان از تامیــن گاز در زمــان اوج مصــرف ،آن را در زيرزميــن ذخیــره ميكننــد .بــا پیشــرفت ذخیرهســازی در
صنعــت نفــت ،بــه بهینهســازی عملکــرد مخــازن ذخیــره و برداشــت حداکثــری از ایــن مخــازن توجــه شــده اســت .در ایــن مقالــه
بــه بهینهســازی حفــر چاههــا در یــک مخــزن واقعــي گاز میعانــی بــا هــدف افزایــش ظرفیــت ذخیرهســازی و بیشــینهكردن راندمــان
تولیــد میعانــات پرداختــه و حفــر چاههــای جدیــد براســاس قابلیــت مخــزن بررســی ميشــود .حفــر چاههــای تزریقــی جدیــد و چینــش
آنهــا بــا توجــه بــه خــواص پتروفیزیکــی مخــزن همچــون تراوایــی ،تخلخــل ،اشــباع ســیاالت و چیدمــان چاههــای موجــود اســت.
متفــاوت بــودن چاههــای تزریــق بــا تولیــد باعــث میشــود در ذخیرهســازی ،حجــم بیشتــری از گاز باقیمانــده مخــزن در جریــان
تولیــد اســتخراج شــود و راندمــان تولیــد میعانــات افزايــش يابــد .چگونگــی آرایــش بهینــه چاههــا بــراي ذخیرهســازی و اســتفاده از
چاههــای افقــی بررســی شــده و نتایــج نشــان میدهنــد كــه ایــن كار باعــث کاهــش تعــداد چاههــای الزم و افزایــش بهــرهوری میعانــات
در زمــان ذخیرهســازی میشــود .مقايســه بهرهدهــی چــاه افقــی بــا چــاه عمــودی نشــان میدهــد کــه چــاه افقــی ،عــاوه بــر افزایــش
شــاخص بهرهدهــی ،تشــکیل و تجمــع میعانــات را بــه تاخیــر میانــدازد و تاثیــر تجمــع میعانــات بــر مقــدار بهرهدهــی را کاهــش
میدهــد .تراوایــی ،تخلخــل و اشــباع بهترتیــب بیشتریــن اثــر را بــر تابــع هــدف میگذارنــد و آرایــش بهینــه چاههــا در ایــن مخــزن
گازمیعانــی ،بــه نحــوی کــه دبــی الزم بــرای زمــان اوج مصــرف تامیــن شــود ،در مــدت  20ســال باعــث افزایــش  1میلیــون بشــکهای
تولیــد میعانــات گازی باقیمانــده در مخــزن میشــود.
كلمات كليدي :ذخیرهسازی ،گاز میعانی ،آرایش بهینه چاهها ،راندمان میعانات ،چاه افقی.

مقدمه

کربندیاکســید[ 2و )]3در زمــان پاييــن بــودن مصــرف

مخــازن ذخيرهســازي انبارهايــي هســتند كــه عرضــه

آســان گاز را در زمــان اوج تقاضــا در فصــول ســرد

ســال ممكــن ميكننــد[ .]1گاز طبيعــي خــط لولــه(و

بهنــدرت همــراه بــا دیگــر گازهــا چــون نیتــروژن و
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

irouhbakhsh@ut.ac.ir

بــه مخــزن ذخيرهســازي زيرزمينــي تزريــق و هنگامــي

كــه تقاضــا از عرضــه خــط لولــه پيشــي ميگيــرد ،از
مخــزن ذخيرهســازي بهعنــوان مكمــل توليــد ميشــود.

از ایــن فرآينــد میتــوان در تولیــد نفــت ومیعانــات نیــز

بهــره بــرد و آن را یــک روش بهبــود برداشــت( )IORدر

نظــر گرفــت.
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مخــازن گاز میعانــی نوعي خــاص از مخــازن هیدروکربوری

متعــدد بــرای هــر مخــزن ،تعــداد چاههــا و آرايــش آنهــا

رفتــار فــازی و ترمودینامیکــی بســیار پیچیــده دارنــد و

رود .دقــت در خــواص  PVTبــرای محاســبه بهرهدهــی

و حدواســط مخــازن نفتــی و گازی هســتند .ایــن مخــازن
بهدلیــل تغییــر ترکیــب اجــزاي اولیــه ســیال در زمــان
تولیــد اســتفاده از شبیهســازی ترکیبــی را ناگزيــر

میکننــد .در ایــن مخــازن دمــا بیــن دمــای بحرانــی و

نقطــه حداکثــر دماســت و در نتیجــه ،بــا تولیــد از مخــزن

بایدبهینــه باشــد[ ]6تــا راندمــان اقتصــادی پــروژه باالتــر
چــاه در مخــازن گازمیعانــی ،بهدلیــل پیچیدگــی رفتــار
ســیال و ارزش میعانــات ،اهمیــت بیشتــری دارد .در

مخــازن گاز میعانــی عملکــرد چــاه بــا رفتــار فــازی و
حجمــی ســیال مخــزن ارتبــاط مســتقیم دارد[.]7

و افــت فشــار ،تــودهای از میعانــات گازی در اطــراف چــاه

در ایــن پژوهــش یــک مخــزن گازمیعانــی در ایــران بــرای

چــاه ،کــه خــود ارزش افــزوده باالیــی نیــز دارنــد ،تراوایــی

چاههــای موجــود و عوامــل موثــر بــر افزایــش راندمــان

چــاه افــت خواهــد كــرد[ .]3نزدیــک چــاه دو پدیــده

زیرزمینــی گاز بررســی میشــود .ذخیرهســازی علمــی

بــه دبــی وابســته میکنند(شــکل 4[)1و :]5

پیچیدگیهــای رفتــار مخــازن گاز میعانــی تــا حــد زیــادی

تشــکیل میشــود .تشــکيل میعانــات گازی در اطــراف

رســيدن بــه آرایــش بهینــه چاههــا ،چگونگــی اســتفاده از

نســبی گاز را کاهــش ميدهــد و در نتیجــه بهــرهوری

اقتصــادی حاصــل از حفــر چاههــا در ذخیرهســازی

متقابــل بــر تراوایــی موثــر گاز تاثیــر ميگذارنــد و آن را

نویــن و بهســرعت روبهرشــد در ايــران اســت .از طرفــي

 -افزایــش تراوایــی نســبي بــا ســرعت کــه در آزمایشهای

نتایــج را بــه چگونگــی انجــام فرآینــد وابســته میكننــد.

ایــن پدیــده غالبــا لختگــی ســرعت 1یــا جفتشــدگی

در ایــران و بررســی نتایــج تابــع هــدف براســاس انــواع

 -پدیــده اینرســی(جریان غیردارســی) کــه در ســرعتهای

انتخــاب مخــزن و چاههــا بــراي ذخیرهســازی و بیشــینه

متعــدد تزریــق ســیال در مغــزه نیــز مشــاهده شــده اســت.

ایــن پژوهــش ،بهدلیــل اســتفاده از یــک مخــزن واقعــی

مثبــت 2نامیــده میشــود؛

آرایــش چاههــا و خــواص مخــزن ،میتوانــد راهگشــای

بــاال تراوایــی موثــر گاز را کاهــش میدهــد.

در ذخیرهســازی زیرزمینــی گاز بــا اجــرای ســناریوهای

كــردن بهــرهوری اقتصــادی باشــد.

تولید تجمعی میعانات()STB

زمان(روز)
شکل  1مقایسه تولید تجمعی میعانات برای  6سناریوي حفر  12حلقه چاه جدید.
1. Velocity Stripping
2. Positive Coupling
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هنگامیکــه مخــزن گاز میعانــی تخلیهشــده بــرای

ایــن مخــزن ناهمگــن اســت ،امــا در مجمــوع خــواص

ميشــود فشــار مخــزن و تبخیــر میعانــات افزايــش يابــد

مخــزن تــوان تزریقپذیــری و تولیــد در زمــان کوتــاه را

ذخیرهســازی بــه كار مــيرود ،تزریــق گاز باعــث
کــه نتیجــه آن گاز تولیــدی در دوره برداشــت شــامل

هیدروکربنهــای ســنگین خواهــد بــود .بعــد از تطابــق
معادلــه حالــت ،تزریــق بــه مخــزن و تولیــد گاز از آن بــه

كمــك نرمافــزار تجــاری شبیهســازی میشــود.تاثير
تعــداد چاههــا بــر عملکــرد و ظرفیــت ذخیرهســازی

گاز نیــز بررســی میشــود.

پتروفیزیکــی آن بــراي ذخیرهســازی مناســباند و
دارد .ایــن میــدان  18حلقــه چــاه عمــودی حفرشــده دارد
و در برنامــه توســعه میــدان ،حفــر  12حلقــه چــاه جدیــد
مطالعــه میشــود .ایــن چاههــا قــرار اســت بــرای تزریــق

اســتفاده شــوند .بــه ايــن منظــور  12حلقــه چــاه جدیــد

بــرای تزریــق در میــدان حفــر شــدند و بــا توجــه بــه
اصــول مهندســی و خــواص مخــزن ســعی شــده چاههــا

در نقــاط بهینــه حفــر شــوند.

توصیف مخزن

مخــزن مطالعهشــده یــک مخــزن گاز میعانــی بــا مســاحت

 200 km2در جنــوب ایــران اســت .فشــار و دمــای اولیــه
آن در عمــق مبنــای  7874 ftبهترتیــب  5100 pamو

 211 ºFاســت و فشــار نقظــه شــبنم  5000 pamگــزارش
شــده اســت .ضخامــت مخــزن  200فــوت اســت و  4الیــه

دارد کــه ضخامــت آنهــا  40تــا  60 ftاســت .حجــم گاز
درجــای مخــزن  4 TSCFارزیابــی شــده و از ســال 1986

میــادی بــا دبــی  200 MMSCFDتولیــد كــرده اســت.
جدول 1اطالعات اولیه مخزن مطالعهشده(خواص به شکل
میانگین مخزن بیان شدهاند).

عنوان

مقدار

تخلخل()%

15

تراوایی افقی()md

44

تراوایی عمودی()md

10

اشباع آب()%

38

ضخامت مخزن(فوت)

200

مولی متان()%

87

مولی اجزاي( )%نیمهسنگین()C3-C6

2/9

درصد مولی اجزاي سنگین()C7+

1/6

در حــال حاضــر فشــار ایــن مخــزن نیمــهتخلیهشــده

 3200پــام اســت کــه بــرای برداشــت 70 MMMSCF

گاز کاری ســالیانه مناســب اســت .تخلخــل ،تراوایــی،

اشــباع آب و ترکیــب برخــی اجــزاي ســیال مخــزن

پــس از تطابــق معادلــه حالــت در جــدول  1آمدهانــد.

بررســی اثــر جداســازی چاههــای تزریــق و تولیــد
در ذخیرهســازی زیرزمینــی گاز

آرایــش بهینــه چاههــا بــا  6ســناریو حفــر چــاه جدیــد

بررســی شــد .بــراي حفــر چاههــای جدیــد ،مــکان
قرارگیــری چاههــای اولیــه میــدان ،تراوایــی ســازند،
تخلخــل و اشــباع ســیاالت در ســازند در نظــر گرفتــه شــد.

تابــع هــدف بیشتریــن ظرفیــت ذخیرهســازی همــراه

بــا بیشــینه راندمــان تولیــد میعانــات اســت 6 .برنامــه
مختلــف حفــر چــاه( 3ســناریوي حفــر چاههــای عمــودی
و  3ســناریوي حفــر چــاه افقــی) بررســی شــدند کــه
اولويــت اولیــن ســناریو تراوایــی ،دومیــن ســناریو تخلخــل
و ســومین ســناریو اشــباع بــوده اســت و در  3ســناریوي
بعــدی چاههــای افقــی براســاس همیــن الویتبنــدی
حفــر شــدند .ســناریوي اول مبناســت و در ایــن ســناریوها
بــا دبــی  200 MMSCFDدر  6مــاه تزریــق و بــا همــان
دبــی در  6مــاه باقیمانــده تولیــد انجــام میشــود .نتایــج
مقایســه تولیــد تجمعــی میعانــات گازی بــرای  6ســناریوي

حفــر چــاه در شــکل  1دیــده میشــوند .مشــاهده
میشــود كــه در ســناریوي چــاه افقــی بهینــه ،راندمــان
تولیــد میعانــات حــدود  1میلیــون بشــکه اســتاندارد
بیــش از ديگــر سناریوهاســت کــه اهمیــت چگونگــی و
محــل حفــر چاههــا را در شــرایط ذخیرهســازی نشــان
میدهــد .شــماتیکی از محــل حفــر چاههــای جدیــد در
میــدان در شــکل  2آمــده اســت.
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ســعی شــده چاههــای تزریقــی در بیــن چاههــای

چاههــای افقــی  500هــزار بشــکه اســتاندارد بيــش از

بهصــورت  5نقطــهای و  ...رخ دهــد .در دو ســناریوي

ایــن بهبــود تولیــد بــا توجــه بــه ســطح تمــاس بیشتــر

تولیــدی حفــر شــوند تــا بیشتریــن پوشــش از چاههــا

ســناریوي بهینــه حفــر چاههــای عمــودی ميشــود كــه

دیگــر حفــر چاههــای عمــودی ،مــکان حفــر چاههــا

چــاه بــا مخــزن قابلتوجیــه اســت[ .]6در ســناریوي

تغییــر كــرد تــا بهتریــن محــل بــرای ايــن كار تعییــن

انجــام شــد؛ يعنــي چاههــای تزریقــی در الیــه  3و 4

بــا توجــه بــه خــواص پتروفیزیکــی مخــزن تــا حــدودی
شــود .در برنامههــای حفــر چــاه افقــی ســعی شــد مــکان
نســبی چــاه افقــی حفرشــده بیشتریــن پوشــش را از

نظــر تامیــن غــذا بــرای چاههــای تولیــدی فراهــم كنــد.

در شــرایط مشــابه تزریــق ،تولیــد تجمعــی گاز بــرای

بهینــه ،تزریــق از دو الیــه انتهایــی و در مــکان بهینــه
بهطــور افقــی حفــر و مشــبککاری شــدند .ایــن كار
بــه جــاروب بهتــر ســیال بــا ارزش مخــزن از چاههــای
تزریقــی بــه ســمت چاههــای تولیــدی انجاميــد.

مقایســه بهرهدهــی چــاه افقــی و عمــودی نشــان میدهــد

چاههــا ،بــا توجــه بــه محدودیتهــای اعمالشــده

کــه عــاوه بــر ایــن که چــاه افقــی باعــث افزایش شــاخص

بــه همیــن علــت بــرای مقایســه ،بــه راندمــان تولیــد

را بــه تاخیــر میانــدازد و از تاثیــر تجمــع میعانــات گازی

چاههــا بــر ظرفیــت گاز کاری در مخــزن جداگانــه

اختــاف فشــار بــرای یــک چــاه افقــی کمتــر از چــاه

در بیــن ســناریوهای بررسیشــده در چاههــای عمــودی،

میعانــات گازی بــه تعویــق افتــد و اشــباع میعانــات در

ســناریو ســعی شــد چاههــای تزریقــی در مکانــی کــه

همچنیــن تزریــق گاز از الیههــای پایینــی بــه ســمت

مــکان چاههــای تولیــدی در اطــراف چــاه تزریقــی بــود.

مخــزن و در نتيجــه افزایــش ارزش گاز در بــازه برداشــت

در میــدان ،مشــابه اســت و تغییرچندانــی نميكنــد.

بهرهدهــی میشــود ،تشــکیل و تجمــع میعانــات گازی

میعانــات گازی توجــه شــد .در آینــده ،اثرگــذاری تعــداد

بــر کاهــش مقــدار بهرهدهــی چاههــا میکاهــد .مقــدار

بررســی میشــود.

ســناریوي اول بیشتریــن راندمــان را داشــت .در ایــن

عمــودی اســت كــه ســبب میشــود تشــکیل و تجمــع
اطــراف چــاه افقــی کمتــر از چــاه عمــودی باشــد[.]6

بیشتریــن تراوایــی را دارد حفــر شــوند .نکتــه دیگــر

چــاه تولیــدی باعــث جــاروب شــدن مناســب ســیال

همچنيــن ســعی شــد اشــباع آب در آن قســمتها

میشــود .بــرای حفــر چاههــای افقــی بــا توجــه بــه

تولیــد تجمعــی میعانــات(در حجــم گاز پایــه و گاز کاری

بــه خاطــر حفــر چــاه افقــی را نیــز در نظــر گرفــت .در

تزریــق و تولیــد  1میلیــون بشــکه اســتاندارد ،تولیــد

گرفــت کــم کــردن تعــداد چاههــای افقــی اســت .وقتــي

دلیــل آن نیــز بهتــر بــودن تراوایــی مخــزن در محــل

میعانــات و فشــار مخــزن در دوره ذخیرهســازی مشــاهده

کمتــر باشــد .بــا توجــه بــه ایــن ســه نکتــه ،بیشتریــن

راندمــان بهدســتآمده ،بایــد هزینههــای تحمیلشــده

ثابــت) بهدســت آمــد بــه شــکلی کــه در پایــان دورران

حفــر چاههــای افقــی نکتــه دیگــر کــه میتــوان در نظــر

میعانــات نســبت بــه دیگــر ســناریوها بهبــود داشــت كــه

تعــداد چاههــا از حــد معمــول فراتــر رود ،افزایــش تولیــد

چاههــای جدیــد حفرشــده و پوشــش مناســب فضــای

نمیشــود[ .]7چاههــای افقــی ،بــه دلیــل ســطح تمــاس

فشــار در مخــزن اثــر دارد.

از چــاه عمــودی دارنــد .بــه همیــن دلیــل در ســناریوي

مخــزن و چاههــای تولیــدی اســت کــه بــر گســترش

بیشتــر بــا مخــزن ،قابلیــت تزریــق و تولیــدي باالتــر

بــه ايــن منظــور راندمــان چــاه عمــودی و افقــی نیــز

چــاه افقــی میتــوان  8حلقــه چــاه افقــی را جایگزیــن

مقايســه شــد .در حفــر چاههــای افقــی نیــز نــكات مشــابه

 12حلقــه چــاه عمــودی كــرد .نتایــج نشــان میدهنــد

الیههــای تزریقــی نیــز بررســی شــدند .نتایــج نشــان

برابــر از گاز را دارنــد .شــکل  3آرایــش  8حلقــه چــاه
افقــی حفرشــده را نشــان میدهــد.

حفــر چاههــای عمــودی رعایــت شــدند .در ایــن برنامــه

میدهنــد کــه تولیــد میعانــات در ســناریوي بهینــه حفــر

کــه ایــن تعــداد چــاه قابلیــت ذخیرهســازی حجمــي

بهینهسازی آرایش چاهها با...
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شکل 3شماتیک مکان حفر  8حلقه چاه افقی در مخزن براي تزریق.

حــال اگــر بــه جــای  12حلقــه چــاه عمــودی نیــز از 8

چــاه افقــی ،مخــزن مطالعهشــده در دورههــای ابتدایــی

حلقــه اســتفاده شــود ،مشــاهده میشــود کــه مخــزن

فصــل برداشــت بــا کاهــش دبــی در زمــان اوج مصــرف

بــا  8حلقــه چــاه عمــودی نمیتوانــد بــه دبــی الزم

مواجــه میشــود.

در زمــان اوج مصــرف برســد .در شــکل  4دبیهــای

بررســی دلیــل کاهــش دبــی در زمــان اوج مصــرف نشــان

چــاه عمــودی و افقــی در حجــم تزریــق برابــر مقايســه
شــدهاند .ایــن در حالــی اســت کــه  8حلقــه چــاه افقــی
میتواننــد بــه دبــی الزم در زمــان اوج مصــرف دســت

داد کــه  6حلقــه چــاه افقــی توانایــی ایجــاد فشــار الزم
را در چاههــای تولیــدی ندارنــد و فشــار تهچاهــی در
چاههــای تولیــدی بــا  6حلقــه چــاه از  8حلقــه چــاه

یابنــد.

کمتــر اســت .در شــکل  6فشــارهاي تهچاهــی در چــاه

ایــن  8حلقــه چــاه افقــی چاههــای تولیــدی را

شــماره  12میــدان بــرای ایــن دو حالــت مقایســه شــده

بهخوبــي پوشــش میدهنــد؛ يعنــي بــا تزریــق گاز

اســت .اگــر تعــداد چاههــای حفرشــده از حــد الزم

الزم در زمــان مصــرف پاییــن و تولیــد همــان حجــم گاز

کمتــر باشــد ،فشــار در چاههــای تولیــدی بــه حــد الزم

در زمــان اوج مصــرف اهــداف ذخیرهســازی را تامیــن

نمیرســد و افــت تولیــد گاز در زمــان اوج مصــرف رخ

میكننــد .حــال اگــر تعــداد چاههــا از ایــن مقــدار

ميدهــد .در شــکل  7نیــز توزیــع فشــار در میــدان در

کمتــر شــود ،مخــزن قابلیــت تزریــق همــان حجــم گاز

زمــان تولیــد در دو حالــت مقایســه شــده اســت .بررســی

را خواهــد داشــت ،ولــی در زمــان تولیــد در دورههــای

نتایــج نشــان میدهــد کــه آرایــش بهینــه چاههــا در

ابتدایــی ذخیرهســازی ،بهدلیــل عدمتامیــن پوشــش

حالتــی اســت کــه اولویــت حفــر چاههــا بهترتیــب بــا

فشــاری الزم در چــاه تولیــدی ،ناتــوان از تامیــن دبــی

توجــه بــه تراوایــی ،تخلخــل و اشــباع باشــدتا در نهایــت

الزم بــرای زمــان اوج مصــرف خواهــد بــود .شــکل 5

بــا تعــداد كمتــري چــاه افقــی راندمــان اقتصــادی

دبــی گاز تولیــدی و دبــی گاز تزریقــی بــه میــدان را

باالتــری بهدســت آيــد كــه دلیــل آن افزایــش تولیــد

نشــان میدهــد .مشــاهده میشــود کــه بــرای  6حلقــه

میعانــات و کاهــش تعــداد چاههــای حفرشــده اســت.
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دبی تولید گاز()MSCF/day

زمان(سال)
شکل 4مقایسه دبی تولیدی  8حلقه چاه عمودی و افقی.

دبی تولید گاز و دبی تزریق گاز
زمان(سال)
شکل  5دبی گاز تولیدی و تزریقی میدان برای سناریوهای  8و  6حلقه چاه افقی.

فشاره ته چاهی در چاه شماره )psia(۷

زمان(سال)
شکل 6مقایسه فشار ت ه چاهی برای دو سناریوي حفر چاه افقی.
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شکل 7توزیع فشار در میدان در زمان تولید برای سناریوهای حفر  6و  8حلقه چاه افقی.

ایــن مســئله در افزایــش تولیــد میعانــات از مخــازن

نتیجهگیری

 -افزایــش چاههــا در شــرایط عملیاتــی یکســان تاثیــر

چندانــی بــر عملکــرد تولیــدی مخــزن ذخیرهســازی

نــدارد ،امــا ســبب افزایــش ظرفیــت ذخیرهســازی مخــزن
میشــود .راندمــان تولیــد میعانــات چــاه افقــی از چــاه

عمــودی بیشتــر اســت .همچنیــن بــا تعــداد کمتــری

چــاه افقیمیتــوان بــه ظرفیــت ذخیرهســازی برابــری
دســت يافــت؛

 -جداســازی چــاه تزریقــی از چــاه تولیــدی در

ذخیرهســازی ســبب افزایــش تولیــد میعانــات ،بهدليــل
جــاروب بهتــر ســیال در ســطح مخــزن ،میشــود.

تخلیهشــده داراي چاههــای از پیشحفرشــده بســيار

کاربــرد دارد و میتــوان ضریــب بازیافــت نهایــی مخــزن

را بهبــود بخشــید؛

 -باتوجــه بــه نتایــج حاصــل ،در انتخــاب آرایــش حفــر

چاههــای جدیــد در مخــزن مطالعهشــده ،تراوایــی،
تخلخــل و اشــباع بهترتیــب بیشتریــن تاثیــر را بــر

افزایــش راندمــان تولیــد میعانــات دارنــد .بایــد آرایــش

چاههــا را در هــر مخــزن بررســی كــرد ،زيــرا در مخــازن

دارای آبــران فعــال یــا اشــباع زيــاد آب ،ممکــن اســت

نتایــج متفــاوت باشــند.
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