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 سپاسگزاری 

گارش این  کتاب  را هب   وند متعال را  شاکرم که  توفیق  ن رد ابتدا خدا
کاران  دانم که  از د.  رد ادامه خود را موظف می اینجانب عطا کر  اساتید و هم

گارش این کتاب  یاری نمودند، سپاس  ززی  که مرا رد  ن گزاری بنمایم.  ع
ززیم که پشتیبان من بودند، نیز سپاسگزارم.  همچنین از خانواده و دوستان ع
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 مقدمه مولفین
کنر.  در واعر  از مخزن، رفتار مخزن تغییرر م و گاز ت نفبرداشت  با گذشت زمان و ادامه

تجزیره و تلییرر رفترار مخرزن و  1آزمای پارامترهای مخزن به نوع  تاب  زمان هستن.  چاه

مقادیر واععر   ملاسبهیر زیادی در توان. تأثزمان است؛ نتایج حاصر از آن م  برحسبچاه 

هرای مهن.سران تررین ابزاراز مهمای  یکر  آزمچاه روازاینپارامترهای مخزن  داشته باش.، 

  شودبرای شناخت مخزن ملسوب م 

توان. نقش مهم  در توصری  و که م  است؛های مهن.س  مخزن چاه آزمای  یک  از شاخه

تیجه م.یریت و صیانت مخزن ایفا کن.  در چاه آزمرای  ها و در نهتفسیر مخزن، تولی. از چا

هرو  گیرد  امروزه پیشرفت عیم و استفاده از صورت م  تلییر رفتار مخزن براساس زمان

کره ایرن امرر سربب  ؛اسرت هرا شر.هسبب افزایش دعت در تجزیه و تلییرر داده مصنوع 

نرم افزار  Kappa شرکت پی.ایش نرم افزارهای مختی  چاه آزمای  ش.ه است  در این راستا

ه یکر  از پرررفر.ارترین نررم کره امرروزه ایرن نررم افرزار بر  ؛چاه آزمای  سفیر را ارائه داد

   .افزارهای چاه آزمای  تب.یر ش.ه است

سال پیش توسعه یافت و بره سررعت 25در ح.ود   Ecrinاز مجموعه   SAPHIRنرم افزار 

جای خود را در بازارهای جهان  باز کرد  این نرم افزار با ارائه م.ل های تلیییر  و عر.دی 

معتبرترین نرم افزارهای تلییر چاه آزمای  بره  و روابط کاربردی بسیار جذاب خود یک  از

    هرا در مخرازن  برا خصوصریاتاین نرم افرزار عابییرت تلییرر و تفسریر داده آی. شمار م 

Radial Composite  وMulti-Phase تخیخرر های مختی  مخزن مانن. چاه افق ، و حالت

 .ها، فشار مرزی ثابت را نیز دارددوگانه، ت.اخر چاه

 درامرروزه اسرت   های مشتق فشار برر حسرب زمراننرم افزار بر پایه منلن ر این ساس کاا

 حرال    درشرودهرا اسرتفاده م این نرم افزار برای تفسیر دادهشرکت نفت  از  2۷۰۰ بیش از

 تنهرا هاآن تمرکز که هستن.؛ های دپارتمان دارای نفت ، بزرگ هایشرکت از یک هر حاضر
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 و ضررورت موضرو  ایرن و است مخازن هی.روکربون  آزمای چاه  نتایج آنالیز و تلییر بر

     اهمیرت .دهر.مر  نشران وضرو  بره را آزمرای چراه  تلییر افزارهاینرم یادگیری اهمیت

 سرازیشربیه برر کره مستقیم  تاثیر دلیر به سنگ و سیال مخزن خواص صلیح سازیم.ل 

 داشرته آشرنای  سازیشبیه با  .کان حت  که کس  هر بر دارد، نفت بازیافت میزان و مخازن

 کرار بره مفاهیم با آشنای  نیازمن. افزار نرم یک عمیق یادگیری  است درک عابر کامال باش.،

های مختی  این کتراب بره موارد مذکور در فصر .است افزار نرم ساخت و رراح  در رفته

 تفضیر بررس  و توضیح داده ش.ه است   

گردیر.ه  ترالی  نرم افزار سفیر بردل چاه آزمای  و کاربه منظور آموز  اصوکتاب پیش رو 

سپس نرم افرزار چراه ، شودمفاهیم چاه آزمای  تشریح م ، ابت.ا مبان  و کتاباست  در این 

 درش.ه است  های  واعع  و کاربردی ارائه مثال  انتهادر ش.ه و آموز  داده   Saphirآزمای 

 نفرت مهن.سر  خانره ملتررم مر.یریت بریاک مقصودی میالد مهن.س آعای جناب از پایان

 را تشرکر نهایرت ایشران دلسروزانه زحمات و دوستانه هایکمک و پشتیبان  سبب به رانای

شرود؛ نظررات و پیشرنهادات سرازن.ه از همه خوانن.گان عزیز درخواست م  همچنین دارم 

 خود را به ما انتقال دهن. 

Petedep.info@gmail.com 
 

 مه.ی رضوی فر
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 SAPHIR افزارمعرفی نرم  -1-1

وصری  و در ت توان. نقش مهم  که م  است؛های مهن.س  مخزن اه آزمای  یک  از شاخهچ

ها و در نتیجه م.یریت و صیانت مخزن ایفا کن.  در چاه آزمرای  هتفسیر مخزن، تولی. از چا

هرو  گیرد  امروزه پیشرفت عیم و استفاده از رت م رفتار مخزن براساس زمان صو تلییر

کره ایرن امرر سربب  ؛اسرت هرا شر.هفزایش دعت در تجزیه و تلییرر دادهسبب ا مصنوع 

نرم افزار  Kappa پی.ایش نرم افزارهای مختی  چاه آزمای  ش.ه است  در این راستا شرکت

کر  از پرررفر.ارترین نررم کره امرروزه ایرن نررم افرزار بره ی ؛چاه آزمای  سفیر را ارائه داد

   .ای چاه آزمای  تب.یر ش.ه استافزاره

سال پیش توسعه یافت و بره سررعت  25ح.ود در   Ecrinمجموعه  از  SAPHIRنرم افزار

های تلییی  و ع.دی و نرم افزار با ارائه م.ل  د را در بازارهای جهان  باز کرد  اینجای خو

لییر چراه آزمرای  بره ای ت تبرترین نرم افزارهجذاب خود یک  از مع روابط کاربردی بسیار

    ازن  برا خصوصریاتهرا در مخر افرزار عابییرت تلییرر و تفسریر دادهاین نرم  آی. شمار م 

Radial Composite  وMulti-Phase تخیخرر های مختی  مخزن مانن. چاه افق ، حالت و

 .ها، فشار مرزی ثابت را نیز دارددوگانه، ت.اخر چاه
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 :  SAPHIRنرم افزار  هایویژگیامکانات و 

 ملیط گرافیک  پیشرفته و جذاب •

 نمودارآوری ش.ه بر روی های جم نمایش داده •

 آزمای حاوی برترین ابزارهای چاه •

 امکان تجزیه و تلییر رفتار گذرا مخازن •

 امکان آنالیز دب  گذرا •

 های نفت ده  چاهتوانای  تلییر ع.دی و ملاسبه ضریب بهره •

 یری سنگ مخزنپذ یز نفوذامکان آنال •

 های مختی  مخزنامکان استفاده برای حالت •

 … و •

 SAPHIRی مشابه نرم افزار نرم افزارهای چاه آزمای -1-2

    PanSystemنرم افزار  -1-1-2
تررین و از عر.یم  سرتا  Edinburgh petroleum serviceاین نرم افزار ملصول شررکت 

توان آزمایش مخازن نفت و کمک این نرم افزار م به  است افزارهای تفسیر چاه آزمای  نرم

    توانر. راحتر  انجرام داد  ایرن نررم افرزار مر گاز را که عمیکردی کیی.ی در تولی. دارد به 

 های مربوط به فشار و دب  و زمان یک چاه را تجزیه و تلییر کن. داده

  fastنرم افزار -1-2-2

ترین و به روزترین نررم ست و یک  از کامرا Fekete این نرم افزار ساخت شرکت کانادای 

یال از این نرم افزار وارد کردن خرواص سر در شود  ملسوب م  افزارهای تفسیرچاه آزمای 

 این نرم افزار ع.رت گرافیک  و دعت باالی  دارد تر است  دیگر م.ل ها راحت

 های چاه آزماییروش -1-3

هرای ده  چاهشاخص بهرهخصوص آزمایش تعیین آزمای  به های چاهبررس  و تلییر داده

که برا انجرام چراه آزمرای  پارامترهرای  تولی.ی از اهمیت بسزائ  برخوردار است به روری

مختی  مخزن از عبیر نفوذ پذیری سنگ مخزن، میزان ضریب پوسته، ضریب انباشرت چراه 
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کانیسرم یکرد مخزن و مکه بیانگر عم ؛توان. حاصر شودای دیگر از این پارامترها م ستهو د

      نمایر.  ن مر بررداری را آسراگیرری پیرامرون تغییرر شررایط بهررهمباش. و تصرمیتولی. م 

 :آزمای  از عبیرهای چاهرو 

  (Pressure Build- Up) خیز فشار -1

  (Pressure Draw-Down) افت فشار -2

  (Injectivity) عمییات تزریق  -3

مایشرات فشرار شرامر باشر.  عمییرات آزرداری و مخازن م ببخش مهم  از مهن.س  بهره

 .استها نسبت به زمان چاهگیری تغییرات فشار ایجاد و ان.ازه

 :شون. عبارتن. ازهای نفت انجام م های  که برروی چاهانوا  تست
1. Drawdown Test 
2. Multiple Flow Tests 
3. Reservoir Limit Test 
4. Build up Test 
5. Injection Build up or Full Off Test 
6. Multiple Well interferences 
7. Drill stem Tests 

 :گیردبرای مخازن گازی انجام م  های زیرچنین تستهم
1) Back Pressure or flow after flow 
2) Isochronal Test 
3) Modified Isochronal Test 

، (Pressure Transient Test,PTA)  فشرار گرذرا تفسیر چاه آزمای  یا با نرام دیگرر آنرالیز

        عمومراًاسرتتولیر. و پررداز  آنهرا -هرای فشرارت چاه آزمرای ، تولیر. دادهشامر عمییا

ه همراه یک تست خیز فشرار ب  Draw Downآزمای  بصورت یک تست افت فشار و یاچاه

 هستن.  Build Up و یا 

 شاریگیج ف

ترین نقطه مشبک کراری نزدیرک به نزدیک Downhole pressure gauge و یا گیج فشاری 

شرود م   Diagnostic یر یا به اصطال کن.  سپس این فشار، تفسشود و فشار را ثبت م م 

     و م.ل م.نظر با توجه به رفترار فشرار در کنرار ارالعرات زمرین شناسر  موجرود انتخراب 

 .شودم 

https://petrowiki.org/Pressure_transient_testing
https://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/d/drawdown_test.aspx
http://www.halliburton.com/en-US/ps/testing-subsea/reservoir-testing-analysis/data-acquisition/spidr/build-up-testing.page
https://www.slb.com/services/characterization/testing/drillstem/downhole_test_tools/downhole_pressure_gauges.aspx
https://petrowiki.org/Diagnostic_plots
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 و مرررزی (Reservoir) مخزنرر ، (Near wellbore) هررای نزدیررک چرراهدر نهایررت داده

(Boundary)   آین.  شایان به ذکر است که نرم افزار سرفیر نیرز در صورت وجود ب.ست م

برای کمرک بره مهن.سرین  ؛همانن. سایر نرم افزارهای موجود در مهن.س  تنها ابزاری است

امرا چیرزی کره  ؛ان یک داده فشاری را تفسیر کردجهت تفسیر  با هر م.ل  ممکن است بتو

کنر. افزار استفاده م فسیر همراه با تجربه و عیم کس  که از نرمست آن است که این ت مهم ا

 .همراه باش.

 نمودارهرای  روی مخرزن واععر ، ارالعرات فشرار و زمران را روی پس از انجام هرتسرت

 هراینمودار اسراس برر را آن و کررده پیاده( دکارت  یا لگاریتم  شبه لگاریتم ، مختصات)

 ،(ایکرره شرعاع ، خطر ،) جریان  رژیم نو  مانن. ارالعات  و کنن.تفسیرم  هاولی هایم.ل 

 .آورن. دستبه را غیره    و مخزن مساحت

                                                  نمودارهرررای مررر.ل  بررره بعررر.، ملققرررین برررا ارائررره کرررردن19۷۰های درحررر.ود سرررال 

curves)  (Type ،مخررزن شررکر کیرر  هررایحالت تشررخیص برره فشررار در برابررر زمرران 

هرای نمودار .دارنر. مهمر  و زیاد بسیار نقش آزمای چاه نمودارهای تفسیر در که ؛پرداختن.

 دهنر.،م  نشان را بیشتری هایحالت و بوده تردعیق و تر جزئ  عبی ، رو  م.ل نسبت به

 پیراده و مخرزن تارالعرا اخرذ  شود که بام  ایجاد امکان این نفت مهن.س برای رو این از

 برا را واععر  مخرزن از آمر.ه ب.ست نمودار نمودار، روی آزمایش به مربوط هایداده کردن

منطبرق کررده و براسراس آن پارامترهرای دیگرر مهن.سر   (Type curves) م.ل  نمودارهای

آورد، و یا درحالت ع.م انطباق کامر با پذیری، ضریب پوسته و    ( را به دست )نفوذمخزن 

 نمررودار بهترررین تررا داده تغییررر  را مرر.ل  نمررودار پارامترهررای از برخرر  هررای مرر.ل،ارنمود

 .کن. شناسای  را مخزن واعع  حالت یکنن.هبیان

 در فشرار  )نمودار مشتق شتقنمودارهای م از استفاده رو  دعت، افزایش برای پس از این 

 کره ؛نمرودار مر.ل هسرتن.های مشرتق نیرز یرک نرو  ارنمود واع  در  ش. ارائه( زمان برابر

 از آمرر.ه ب.سررت نتررایج تکمیررر و تأییرر. در بیشررتر، هرراآن اسرراس بررر مهن.سرر  ملاسرربات

درحرال تری های مر.رنرود  امروزه رو عمول  بکارم م  (Type curves)م.ل  نمودارهای

 .شون.امی.ه م ن  Deconvolution باشن. کهگستر  م 
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