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مقايسه ی سناريوهای مختلف تزريق گاز در يک مخزن نفتی شکاف دار

مجتبی خزاعی*   مديريت اكتشاف شركت ملی نفت ايران

به دلیل پیچیدگی های موجود در فرآیندهای تزریق گاز به مخازن ش��کاف دار، انجام مطالعات جامع از جمله شبیه س��ازی این مخازن ضروری است. 
این نوش��تار مطالعه ای در خصوص شبیه سازی س��ناریوهای مختلف تزریق گاز در یک مخزن نفتی شکاف دار را ارائه می دهد. طی این تحقیق، تزریق 
متناوب گاز-آب1 (WAG) و تزریق پیوس��ته ی گاز برای افزایش تولید میدان بررس��ی ش��د. در روش WAG، گاز و آب به صورت متناوب به مخزن 
تزریق ش��ده و از طریق افزایش س��طح تماس سیال تزریقی به مخزن، دسترس��ی مؤثرتر گاز به نواحی جاروب نشده2 و کنترل نسبت تحرک میان سیال 
تزریقی و س��یال مخزن، منجر به افزایش تولید می ش��ود. این فرآیند بسته به ش��رایط مخزن به صورت امتزاجی، غیرامتزاجی یا ترکیبی3 انجام می پذیرد. 
بدین منظور مطالعه ای در خصوص شبیه س��ازی ترکیبی با نرم افزار Eclipse300 از مجموعه ی Geoquest و با هدف انتخاب حجم بهینه ی اس��الگ 
تزریق��ی، ط��ول چرخه ی4 بهینه و همچنی��ن انتخاب بهترین ترکیب گاز تزریقی به منظور افزایش بازیافت و حفظ فش��ار مخزن پیش��نهاد ش��د. جهت 
شبیه سازی رفتار سیال مخزن، معادله ی حالت پنگ-رابینسون5 سه متغیری با نتایج آزمایش های استاندارد تنظیم6 گردید. سناریوهای تزریق شامل تزریق 
پیوس��ته ی گاز و تزریق متناوب گاز-آب با ترکیب گازهای متفاوت به همراه یک س��ناریوی تزریق آب در الگوی پنج نقطه ای در یک ناحیه ی پیلوت 

)به عنوان یک سکتور از مدل کامل میدان( بررسی شد.
در بین این سناریوها، از نظر حفظ فشار و جدایش ثقلی کمتر، تزریق پیوسته ی گاز نتایج بهتری در پی داشت. از بین گازهای انتخابی، دی اکسیدکربن 
بازده جاروبی بهتر و بازیافت نهایی بیشتری داشت. با توجه به ترشوندگی جزیی نسبت به نفت در مخزن مورد انتظار، بازیافت تزریق آب بسیار کمتر 

از سایر روش ها بود.

تزریق گاز، تزریق متناوب، مطالعه ی حساسیت سنجی

    (khazaei@gmail.com) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
از آنجا که بسیاری از مخازن نفتی کشور وارد نیمه ی دوم عمر خود شده 
و در دوره ی افت تولید7 قرار دارند استفاده از روش های ثانویه و ثالثیه برای 
تقویت پتانس��یل تولید این میادین و نگهداشت ظرفیت تولید فعلی کشور 
ضروری به نظر می رسد. اگرچه تزریق گاز به عنوان یک روش افزایش تولید 
ثانویه ی مؤثر همواره یکی از راه حل های انتخابی افزایش تولید اس��ت اما 
گاهی به دلیل کمبود منابع گاز تزریقی، جایگزینی آن با آب به عنوان یک 
راه حل در دسترس مطرح می شود. البته این فرآیند نیز مالحظات اقتصادی 
خود را به همراه دارد. در فرآیند تزریق متناوب گاز و آب، بخشی از حجم 
گاز تزریقی توسط آب جایگزین شده و طی سیکل هایی به مخزن تزریق 
می ش��ود. البته مشکل منبع آب تزریقی نیز مطرح است و در نتیجه، تزریق 
متناوب گاز و آب برای ناحیه هایی که امکان دسترس��ی به منابع آب آسان 
باشد مناس��ب تر خواهد بود. تزریق آب پس از تزریق گاز به مخزن سبب 

جلوگیری از افزایش اشباع، تحرک نسبی گاز و کنترل نسبت تحرک گاز 
شده و با ایجاد یک جبهه ی حرکت پایدار در مخزن مانع از ایجاد پدیده ی 
انگشتی شدن8 زودرس در چاه های تولیدی می گردد ]1[. همچنین معموالً 
اش��باع نفت باقیمانده در مخزن کمتر از سایر روش های متداول تزریق گاز 
 Gas اثرات پدیده های ،WAG اس��ت. به عالوه در فرآیند تزریق ب��ه روش
Over-ride و Water Under-rideکمتر مشاهده شده و میان شکنی آب و 

گاز دیرتر اتفاق می افتد ]2[.

1- طرح مسأله
ضریب بازیافت اولیه در بس��یاری از مخازن نفتی کشور بسیار کم بوده 
و ب��ا توجه ب��ه فن آوری های موجود، برداش��ت ب��ا روش تخلیه ی طبیعی 
منجر به باقی ماندن قس��مت اعظم نفت درجا در مخازن می ش��ود. اگرچه 
مخازن ش��کاف دار به دلیل وجود شبکه ی ش��کاف و در نتیجه بیشتر بودن 
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تراوایی، نسبت به سایر مخازن ضریب بازیافت اولیه بیشتری دارند، وجود 
چالش های متعدد و مشکالت عملیاتی پیچیده مثل باالآمدن سریع تر سطح 
آب و در نتیجه به دام افتادن بخش��ی از نفت موجود در ماتریس های احاطه 
شده توس��ط آب، این مخازن را به عنوان کاندیداهای مناسبی جهت انجام 
روش ه��ای افزایش بازیافت معرف��ی می کند. تقریب��اً در تمامی مطالعات 
جامع، شبیه س��ازی به عنوان اصلی ترین ابزار مهندسی مخازن در پیش بینی 
عملکرد آینده ی مخزن استفاده می شود تا نتیجه ی به کارگیری سناریوهای 
مختلف بر چگونگی عملکرد مخزن مشخص گردد. در این مطالعه آنالیز 
حساسیت سنجی متغیرهایی مانند حجم اس��الگ تزریقی، طول چرخه ی 
تزریق و نس��بت WAG انجام شد و در بین سناریوهای انتخابی مقدار بهینه 
مش��خص گردید. این موارد تابع ترشوندگی و مقدار غیرهمگونی سنگ 
مخزن اس��ت ]3[. مقدار کل گاز تزریقی برای سناریوهای تزریق گاز 1/2 
براب��ر حجم فضای خالی مخزن درنظر گرفته ش��د ]4[. همچنین بنابر نتایج 
مطالع��ات الفورس و جس��ن، مقدار بهینه ی نس��بت WAG ب��رای مخازن 

آب دوست بیشتر از مخازن نفت دوست می باشد ]5[.

2- خصوصيات ميدان
مخزن موردنظر یک تاقدیس نامتقارن شکاف دار در افق آسماری است 
ک��ه API نف��ت آن 45 ب��وده و کالهک گازی دارد. اف��ق تولیدی مخزن 
 یک الیه ی کربناته بوده و فش��ار متوسط فعلی و دمای آن به ترتیب برابر با 
psi 1600و oF 115در عمق مبناست. سایر خصوصیات مخزن در جدول- 1 

ارائه ش��ده اس��ت. با توجه ب��ه ماهیت ش��کاف دار بودن س��نگ مخزن و 
همگونی بیشتر خصوصیات سیال مخزن و عملکرد محتمل همرفت9، تغییر 
خصوصیات سیال در راستای عمودی و افقی الیه های مخزنی ناچیز درنظر 
گرفته ش��د. با توجه به مقدار زیاد گاز تولیدی یک میدان گازی هم جوار، 
مشکلی در به کارگیری روش های تزریق گاز برای این میدان وجود ندارد.

3- روش انجام مطالعه
از بین الگوهای تزری��ق متداول، با درنظر گرفتن چاه تزریقی در مرکز، 
الگ��وی پنج نقطه ای انتخاب ش��د. همچنین آنالیز حساسیت س��نجی روی 
متغیرهای مؤثر در سناریوهای تزریق پیوسته ی گاز )CGI( و تزریق متناوب 
گاز و آب )WAG( ش��امل نس��بت WAG، طول س��یکل تزریق، نوع گاز 
تزریقی و همچنین بررسی اثر Hysteresis تراوایی نسبی انجام شد و بهترین 
س��ناریو از نظر دست یابی بیش��ترین تولید تجمعی، بیشترین بازده جاروبی 
کلی، کمتری��ن مق��دار Gas Over-ride و کمترین مقدار انگشتی ش��دن 
انتخ��اب گردید. اگرچه نحوه ی توزیع ناهمگون��ی تراوایی نیز بر بازیافت 
نهایی تأثیرگذار است. این عامل برای تمامی سناریوها یکسان درنظر گرفته 

شد تا اثرات تغییر تراوایی بر نتایج به حداقل برسد. با توجه به کم بودن فشار 
می��دان و عدم امکان تزریق امتزاجی، تزریق گاز درنظر گرفته ش��ده برای 
میدان از نوع غیرامتزاجی است که اگرچه نسبت به تزریق امتزاجی بازدهی 
کمتری دارد اما در صورت تش��کیل فاز مایع ثانویه ی غیرآبی، فعال شدن 
مکانیزم استخراج ترکیبات سنگین از نفت مخزن و نزدیکی ترکیب سیال 
تزریقی به سیال مخزن، با افزایش قابل توجه ضریب بازیافت مواجه خواهیم 
بود ]6[. البته هنگام تزریق گاز دی اکسیدکربن احتمال تشکیل چنین فازی 
بیشتر از س��ایر گازهای تزریقی است. به منظور انجام این مطالعه، معادله ی 
حالت پنگ-رابینسون سه متغیری که با توجه به اطالعات سیال مخزن این 
میدان تنظیم ش��ده بود مورد اس��تفاده قرار گرفت. ترکیب سیال مخزن در 

جدول-2 نشان داده شده است.
با توجه به عدم انجام آزمایش تعیین حداقل فش��ار امتزاج پذیری10 برای 
 2200psi فشار گاز دی اکسیدکربن ،PVTi این میدان، با استفاده از نرم افزار
به دست آمد که از فشار فعلی میدان بیشتر است. برای اطمینان از این فشار، 
در یک آزمایش شبیه سازی لوله ی باریک11، مدلی یک بعدی با 40 گرید 
بلوک طراحی و به مقدار 1/2 برابر حجم فضای خالی گاز تزریق شد. فشار 
متناظر با ضریب بازیافت صد درصد برابر با 2100 تا 2150psi اس��ت که با 
مقدار حاصل از نرم افزار هم خوانی قابل قبولی دارد. نتیجه ی آزمایش لوله ی 

باریک در شکل-1نشان داده شده است.
 همان ط��ور که ذکر ش��د هدف اصلی این مطالعه پاس��خ به این س��ؤال 
اس��ت که آیا تزریق متن��اوب گاز-آب می تواند جایگزین مناس��بی برای 
تزریق پیوس��ته ی گاز و در نتیجه کاهش کل گاز مورد اس��تفاده باش��د یا 
خی��ر؟ هدف دیگر نیز تعیین بهترین ترکی��ب گاز تزریقی از بین گازهای 

 1  خصوصیات مخزن مورد مطالعه
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مورد مطالعه، به منظور افزایش ضریب بازیافت اس��ت. برای انجام این کار، 
دی اکسیدکربن، نیتروژن، متان خالص و گاز هیدروکربنی میدان هم جوار 
)میدان TB( انتخاب گردید. سناریوها و گازهای انتخابی روی یک سکتور 

مدل به کار رفت و نتایج مقایسه شد.

4- اجرای سناريوهای شبيه سازی روی سکتور مدل
یک س��کتور مدل سه بعدی به عنوان بخشی از مدل کل میدان که دارای 
انطباق تاریخچه12 است برای انجام سناریوهای تزریقی پایلوت انتخاب شد 
)ش��کل-2(. مدل دارای 81 گرید در جهت x، 21 گرید در جهتy  و 10 
گرید در جهت z برای ماتریس و همین مقدار گرید بلوک برای ش��بکه ی 
ش��کاف اس��ت. طول و عرض هر گرید بلوک 100 فوت و ارتفاع آن 75 
فوت است. به منظور بررسی بهتر رفتار حرکت سیال در نقاط نزدیک به چاه 
از 13LGR استفاده شد. محل چاه تزریقی در مرکزی ترین گرید و چاه های 
تولیدی به صورت تقریبی در وسط فاصله ی بین چاه تزریقی تا آخرین گرید 
در هر گوش��ه از مدل انتخاب گردید. مختصات مح��ل چاه های میدان در 

جدول-3 ارائه شده است.
منحنی های تراویی نسبی تهیه ش��ده از مغزه های میدان نشان می دهد که 
س��نگ مخزن نسبت به نفت ترش��وندگی جزیی تا متوسط دارد. به عالوه با 
توجه به وجود س��ه نوع س��نگ متمایز در مخزن، در مدل سازی میدان سه 
دس��ته منحنی تراوایی نس��بی و فش��ار مویینگی به کار رفته است. همچنین 
ب��ا توجه به نقش تعیین کنن��ده ی پدی��ده ی Hysteresis در عملیات تزریق 
WAG ]7[ این حالت در فرضیات شبیه س��ازی لحاظ شده است. اطالعات 

مورد اس��تفاده در سکتور مدل برداشت ش��ده از مدل کل میدان که دارای 
 انطب��اق تاریخچ��ه ی فش��ار، ب��رش آب و نس��بت گاز به نفت  اس��ت در 

جدول-1 ارائه شده است.
5- تنظيمات متفاوت برداشت برای Runهای اوليه

بر اساس گزارش های آمار سالیانه، ضریب بازیافت اولیه میدان 29 است. 
به منظور افزایش بازیافت از مخزن، یک الگوی پنج نقطه ای شامل یک چاه 
تزریقی در مرکز و چهار چاه تولیدی درنظر گرفته شد. همچنین با توجه به 

ابعاد مدل، محدودیت های زیر برای چاه ها درنظر گرفته شد:
 حداقل فشار ته چاهی 1500psi برای چاه های تولیدی

 حداکثر فشار ته چاهی 4000psi برای چاه های تزریقی
 حداکثر 50 درصد برش آب برای چاه های تولیدی

 حداکثر نسبت گاز به نفت  10000SCF/STB برای چاه های تولیدی

پس از چندین بار سعی و خطا، نرخ تزریق به گونه ای انتخاب شد که فشار 
متوسط ته چاهی برای چاه های تولیدی از حداقل مشخص شده کمتر نگردد. 

ضمن آنکه این فش��ار نباید آنقدر باال باش��د که منتهی به افزایش نامتناسب 
نس��بت گاز به نفت تولیدی ش��ود. در تمامی س��ناریوها، میان شکنی گاز با 
افزایش نس��بت گاز به نفت تولیدی تأثیری به شدت منفی بر مقدار بازیافت 
دارد که با توجه به ماهیت ش��کاف دار بودن مخزن مورد مطالعه این رخداد 
مورد انتظار خواهد بود. بررسی نتایج همچنین نشان می دهد که عامل اصلی 
در تعیین بازیافت نهایی، مقدار نگهداش��ت فشار و بازده جابجایی است که 
مقدار عامل دوم تقریباً در تمامی س��ناریوها کم است. از آنجا که جابجایی 

 2  تركیب اولیه سیال مخزن

درصد مولیجزء
H2S0/6
CO20/94
C137/38
C28/34
C35/48
IC41/94
NC44/89
IC51/44
NC51/12
C6+37/87

C6+MW199
C6+SG0/8181

1   تعیین فشار MMP برای سیال مخزن و گاز دی اكسیدكربن
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  كربناكسيدبراي سيال مخزن و گاز دي MMPتعيين فشار   -1شكل 

  
 تواندميآب - تزريق متناوب گازآيا  ال است كهؤطور كه ذكر شد هدف اصلي اين مطالعه پاسخ به اين سهمان

هدف  ؟يا خير باشدكاهش كل گاز مورد استفاده و در نتيجه گاز  يتزريق پيوستهمناسبي براي جايگزين 
منظور افزايش ضريب بازيافت از بين گازهاي مورد مطالعه، بهتعيين بهترين تركيب گاز تزريقي نيز  ديگر
ميدان جوار (ميدان همي نهيدروكرب، متان خالص و گاز اكسيدكربن، نيتروژندياين كار، انجام . براي است
TB كار گرفته شد و نتايج مقايسه هسناريوها و گازهاي انتخابي روي يك سكتور مدل ب. گرديد) انتخاب

  گرديد.
  
  سازي روي سكتور مدلاجراي سناريوهاي شبيه -4

براي انجام  است 12انطباق تاريخچهعنوان بخشي از مدل كل ميدان كه داراي بعدي بهيك سكتور مدل سه
و   yگريد در جهت x ،21گريد در جهت  81 ). مدل داراي2- (شكل شدسناريوهاي تزريقي پايلوت انتخاب 

هر طول و عرض  است.براي ماتريس و همين مقدار گريد بلوك براي شبكه شكاف  zگريد در جهت  10
منظور بررسي بهتر رفتار حركت سيال در نقاط نزديك . بهاستفوت  75 آن و ارتفاعفوت  100گريد بلوك 

صورت تقريبي هاي توليدي بهترين گريد و چاهمحل چاه تزريقي در مركزي .شداستفاده  LGR13به چاه از 
محل مختصات گرديد.  ا آخرين گريد در هر گوشه از مدل انتخاببين چاه تزريقي ت يدر وسط فاصله

  شده است. ارائه 3- هاي ميدان در جدولچاه

2   سکتور مدل گرفته شده از مدل كل میدان

6 
 

 
  ميدانسكتور مدل گرفته شده از مدل كل  -2شكل 

  
ها در مدلگيري چاهمحل قرار -3 جدول

  نوع چاه Xگريد چاه در محور  يشماره Yگريد چاه در محور  يشماره
  تزريقي 41 6
 SWتوليدي   21  9

 SEتوليدي  61 9

 NWتوليدي   21  3

 NEتوليدي  61 3

 
نسبت به نفت  دهد كه سنگ مخزننشان مي ميدانهاي از مغزه تهيه شدههاي تراويي نسبي منحني

سازي در مدلمتمايز در مخزن،  سنگبا توجه به وجود سه نوع  عالوهبه د.داري تا متوسط جزي ترشوندگي
 يپديده كه از آنجا همچنين. رفته استكار ينگي بهيسه دسته منحني تراوايي نسبي و فشار موميدان 

Hysteresis  در عمليات تزريقWAG سازي در فرضيات شبيهاين حالت  ]7[ اي داردكنندهاهميت تعيين
انطباق  دارايمدل كل ميدان كه  برداشت شده ازمدل سكتور اطالعات مورد استفاده در  .است شدهلحاظ 

  شده است. ارائه 1-به نفت در جدولاست فشار، برش آب و نسبت گاز  يتاريخچه
  
  هاي اوليهRunمتفاوت برداشت براي  ظيماتنت - 5

منظور افزايش بازيافت از مخزن، به است. 29ضريب بازيافت اوليه ميدان آمار ساليانه،  هايبر اساس گزارش
با توجه يك چاه تزريقي در مركز و چهار چاه توليدي درنظر گرفته شد. همچنين  بااي نقطهپنج ييك الگو

  نظر گرفته شد:ها درهاي زير براي چاهمحدوديت ،به ابعاد مدل
چاهي حداقل فشار تهpsi1500 هاي توليديبراي چاه 
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از نوع غیرامتزاجی است با توجه به حضور نیروهای پیوستگی سطحی نباید 
انتظار بازده جابجایی زیادی داش��ت. همچنین از دیگر موانع دس��ت یابی به 

بازیافت زیاد، شکل گیری زبانه های ثقلی است.

5-1-تزريق پيوسته ی گاز
5-1-1- استفاده از چاه های عمودی

به منظور تعیین ضریب بازیافت حاصل از تزریق پیوسته ی گاز، گازهای 
ذکر شده در مطالعه، به مخزن تزریق شده و حجم نفت تولیدی و ضریب 
بازیافت هر س��ناریو ثبت گردید. بررس��ی نتایج نش��ان می دهد که تزریق 
نیتروژن ضعیف ترین بازیافت را داش��ته  اس��ت. بیشترین ضریب بازیافت 
نی��ز مربوط به تزریق دی اکس��یدکربن اس��ت و پ��س از آن، تزریق گاز 
هیدروکربنی میدان TB و مت��ان، رتبه های بعدی افزایش ضریب بازیافت 
را در اختیار دارند. مقادیر ضرایب بازیافت مش��اهده ش��ده در مطالعه در 
ش��کل-3 ارائه شده اند. همچنین رفتار متوسط فشار مخزن در طی 15 سال 
اجرای شبیه سازی در شکل-4 ارائه ش��ده است. بررسی این نمودار نشان 
می دهد تزریق دی اکسیدکربن بسیار مطلوب تر از سایر سناریوهای تزریق، 

فشار متوسط مخزن را باال نگه می دارد.
 

5-1-2- استفاده از چاه های افقی
به منظور بررس��ی تأثیر نوع تکمیل چاه ه��ای تزریقی بر نتایج مطالعه، 

س��ناریوهای باال با فرض درنظرگرفتن چاه های افقی در عمیق ترین الیه 
تکرار ش��د. نتایج شبیه سازی نشان دهنده ی بهبود ضریب بازیافت مخزن 
اس��ت. از دالیل این افزایش ضریب بازیافت، افزایش سطح تماس چاه 
با مخزن و در نتیجه امکان جابجایی مؤثرتر نفت توس��ط گاز تزریقی در 
حرکت به سمت باالست. نتیجه ی این مشاهدات و مقایسه ی آنها با حالت 

تکمیل عمودی چاه در شکل-5 ارائه شده است.

5-2- تزريق متناوب گاز و آب
پس از مشخص شدن دی اکس��یدکربن به عنوان بهترین ترکیب برای 
س��ناریوی تزریق مداوم گاز، تزریق متناوب گاز و آب با حجم اسالگ 
0/5 درصد از حجم فضای خالی در هر س��یکل با نسبت 1:1 شبیه سازی 
شد. بر اساس مطالعات جکسون و همکاران، نسبت تناوب بهینه در تزریق 
دی اکس��یدکربن برای هر مخزن تابع ترش��وندگی سنگ است که برای 
سنگ های آب دوست برابر با 1:1 و برای سنگ های نفت دوست برابر با 
1:0 )تزریق پیوسته( می باشد ]8[. همچنین، به دلیل مشابه، افزایش نسبت 

WAG تأثیر ی منفی بر میزان بازیافت، خواهد داشت.

5-2-1- بررسی حجم اسالگ گاز تزريقی
در این بخش نسبت WAG ثابت فرض شد و حجم اسالگ های تزریقی 
تغییر یافت. نتایج تغییر حجم اس��الگ گاز تزریقی در ش��کل-6 ارائه شده 
است. همان گونه که مشاهده می شود افزایش حجم گاز تزریقی در هر سیکل 
تا 0/5 درصد حجم فضای خالی مخزن، س��بب افزایش 6 درصدی ضریب 
بازیافت )نسبت به تخلیه ی طبیعی( می شود. اما افزایش یک درصدی حجم 
اسالگ تزریقی، تنها منجر به افزایش یک درصدی ضریب بازیافت نسبت 
به حالت قبل می شود. از آنجا که مقدار کمتر گاز تزریقی یکی از انگیزه های 
عملیات تزریق متناوب آب-گاز اس��ت، حجم اس��الگ 0/5 درصد فضای 

خالی به عنوان حجم بهینه در هر سیکل تزریق انتخاب گردید.

3  ضرایب بازیافت مربوط به استفاده از گازهای متفاوت در تزریق 

پیوسته ی گاز

8 
 

 
  گاز يوستهيپ قيتزر در متفاوت يگازها از استفاده به مربوط افتيباز بيضرا -3 شكل

 
  گاز يوستهيپ قيتزر يوهايسنار در مخزن فشار متوسط -4 شكل

  هاي افقياستفاده از چاه -2- 1- 5
ي باال با فرض درنظرگرفتن هاسناريوه، طالعهاي تزريقي بر نتايج مير نوع تكميل چاهأثمنظور بررسي تبه

بهبود ضريب بازيافت مخزن  يدهندهنشانسازي شبيهتكرار شد. نتايج ترين اليه در عميقهاي افقي چاه
 ييبجاافزايش سطح تماس چاه با مخزن و در نتيجه امكان جا ،از داليل اين افزايش ضريب بازيافت. است

آنها با حالت  يو مقايسهاين مشاهدات  ي. نتيجهستسمت باالتزريقي در حركت بهثرتر نفت توسط گاز ؤم
  شده است. ارائه 5-در شكلتكميل عمودي چاه 
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4  متوسط فشار مخزن در سناریوهای تزریق پیوسته ی گاز

8 
 

 
  گاز يوستهيپ قيتزر در متفاوت يگازها از استفاده به مربوط افتيباز بيضرا -3 شكل

 
  گاز يوستهيپ قيتزر يوهايسنار در مخزن فشار متوسط -4 شكل

  هاي افقياستفاده از چاه -2- 1- 5
ي باال با فرض درنظرگرفتن هاسناريوه، طالعهاي تزريقي بر نتايج مير نوع تكميل چاهأثمنظور بررسي تبه

بهبود ضريب بازيافت مخزن  يدهندهنشانسازي شبيهتكرار شد. نتايج ترين اليه در عميقهاي افقي چاه
 ييبجاافزايش سطح تماس چاه با مخزن و در نتيجه امكان جا ،از داليل اين افزايش ضريب بازيافت. است

آنها با حالت  يو مقايسهاين مشاهدات  ي. نتيجهستسمت باالتزريقي در حركت بهثرتر نفت توسط گاز ؤم
  شده است. ارائه 5-در شكلتكميل عمودي چاه 
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 3  محل قرارگیری چاه ها در مدل

شماره ی گرید چاه در محور Xشماره ی گرید چاه در محور Yنوع چاه
641تزریقی

SW 921تولیدی
SE 961تولیدی

NW 321تولیدی
NE 361تولیدی
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5-2-2- انتخاب طول بهينه ی سيکل تزريق
ع��الوه بر حجم اس��الگ تزریقی، آنالیز حساس��یت طول چرخه های 
تزریق نیز انجام شد و چرخه هایی با طول 3، 6، 9 و 12 ماه بررسی گردید. 
همچنین با توجه به نتایج حاصل از تزریق پیوسته ی گاز، دی اکسیدکربن 
به عنوان گاز تزریقی انتخابی درنظر گرفته شد. با توجه به اینکه نرخ تزریق 
گاز ثابت فرض ش��ده بود در سیکل های 6 و 12 ماهه به ترتیب 0/5 و یک 
درصد حجم فضای خالی به مخزن گاز تزریق می شد. همچنین نرخ تزریق 
معادل آب برای دست یابی به حجم تعیین شده محاسبه و اعمال گردید و 
به منظور مشاهده ی تأثیر نوع سیال تزریقی در سیکل نخست بر بازیافت و 
بررسی جابجایی نفت و تغییرات اشباع نفت باقیمانده، هر کدام از سناریوها 
در دو حالت آغاز تزریق با گاز و آغاز تزریق با آب اجرا شد. نتایج نشان 
می دهد که تزریق با سیکل های شش  ماهه و آغاز تزریق با فاز گاز منجر به 
بیشترین ضریب بازیافت می شود. این نتایج در شکل-7 با یکدیگر مقایسه 
شده اند. همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با توجه به ترشوندگی 
جزیی سنگ مخزن نسبت به نفت، تزریق به روش WAG نسبت به تزریق 

پیوسته ی گاز منجر به ضریب بازیافت کمتری خواهد شد.

5-2-3- تأثير نوع گاز تزريقی بر ميزان ضريب بازيافت
همان گونه که پیش تر اش��اره شد گاز مورد اس��تفاده در تعیین طول بهینه ی 
س��یکل های تزریق، دی اکسیدکربن اس��ت. پس از مشخص شدن سیکل های  
ش��ش ماهه به عنوان طول بهینه ی چرخه ی تزریق، برای بررسی صحت انتخاب 
گاز دی اکسیدکربن، آنالیز حساسیت سنجی روی نوع گاز تزریقی نیز انجام شد 
که نتیجه ی آن برتری دی اکس��یدکربن را نسبت به سایر گازهای انتخابی تأیید 

کرد. مقایسه ی نتایج این بررسی در شکل-8 ارائه شده است.

5-2-4- تأثير Hysteresis بر ضريب بازيافت
حس��ینی و همکاران ]7[ نش��ان دادند که درنظر گرفتن اث��ر Hysteresis بر 
تراوایی نس��بی در شبیه س��ازی فرآیند WAG منجر به افزایش ضریب بازیافت 
خواهد ش��د. برای اعمال ش��رایط باال و مش��اهده ی نتایج، در سناریوی قبلی، 
اثرات Hysteresis از مدل حذف ش��د و ضریب بازیافت در دو حالت مقایسه 
گردید. نتایج نش��ان می دهد طبق نتیجه ی مطالعه ی مورد اشاره، درنظر گرفتن 
Hysteresis منجر به افزایش ضریب بازیافت خواهد شد. این یافته در شکل-9 

ارائه شده است.

9 
 

 
  چاه يعمود ليتكم حالت با آن سهيمقا و يافق يهاچاه از استفاده با دانيم از افتيباز بيضرا –5 شكل

  تزريق متناوب گاز و آب - 2- 5
تزريق متناوب عنوان بهترين تركيب براي سناريوي تزريق مداوم گاز، كربن بهاكسيدپس از مشخص شدن دي

. بر شدسازي شبيه 1:1با نسبت در هر سيكل از حجم فضاي خالي  درصد 5/0 و آب با حجم اسالگ گاز
براي هر مخزن تابع  كربناكسيددياساس مطالعات جكسون و همكاران، نسبت تناوب بهينه در تزريق 

 1:0با  دوست برابرهاي نفتو براي سنگ 1:1دوست برابر با هاي آبترشوندگي سنگ بوده كه براي سنگ
ثير منفي أت ،ان بازيافتدليل مشابه بر ميزبه WAGنسبت  افزايش. همچنين، ]8[ است(تزريق پيوسته) 

  .خواهد داشت
  
  بررسي حجم اسالگ گاز تزريقي -1- 2- 5

فت. نتايج تغيير حجم ياهاي تزريقي تغيير اسالگحجم  وشد  فرضثابت  WAGنسبت  در اين بخش
شود افزايش حجم گاز تزريقي در گونه كه مشاهده ميشده است. همان ارائه 6-گاز تزريقي در شكل اسالگ

(نسبت به درصدي ضريب بازيافت  6درصد حجم فضاي خالي مخزن، سبب افزايش  5/0هر سيكل تا 
ي تنها منجر به افزايش يك درصد، اسالگ تزريقيحجم  يدرصد يكافزايش اما  .دشوميطبيعي)  يتخليه

هاي عمليات كمتر گاز تزريقي يكي از انگيزه قداركه م . از آنجادشومي به حالت قبلضريب بازيافت نسبت 
عنوان حجم بهينه در هر سيكل تزريق درصد فضاي خالي به 5/0، حجم اسالگ استگاز - تزريق متناوب آب

  .انتخاب گرديد

52

54

56

58

60

62

64

66

N2 CO2 Methane TB Gas

Re
co
ve
ry
 F
ac
to
r (
%
)

Injected Gas Type

Vertical Well Horizontal Well

5  ضرایــب بازیافــت از میــدان با اســتفاده از چاه هــای افقی و 
مقایسه آن با حالت تکمیل عمودی چاه

10 
 

 
  افتيباز شيافزا بر اسالگ حجم شيافزا ريثتأ -6 شكل

  سيكل تزريق يانتخاب طول بهينه -2- 2- 5
، 3هايي با طول و چرخه انجام شدهاي تزريق نيز طول چرخهآناليز حساسيت عالوه بر حجم اسالگ تزريقي، 

 كربناكسيدديگاز،  يهمچنين با توجه به نتايج حاصل از تزريق پيوستهبررسي گرديد.  ماه 12و  9، 6
در  فرض شده بودكه نرخ تزريق گاز ثابت با توجه به ايننظر گرفته شد. در عنوان گاز تزريقي انتخابيبه

د. همچنين شدرصد حجم فضاي خالي به مخزن گاز تزريق مي يكو  5/0ترتيب بهماهه 12و  6هاي سيكل
ثير أت يمنظور مشاهدهبه و شده محاسبه و اعمال گرديديابي به حجم تعييننرخ تزريق معادل آب براي دست

اشباع نفت باقيمانده، هر  تغييراتجابجايي نفت و بررسي بر بازيافت و  نخستدر سيكل نوع سيال تزريقي 
دهد كه تزريق با . نتايج نشان ميشدتزريق با آب اجرا آغاز تزريق با گاز و  آغازكدام از سناريوها در دو حالت 

با  7- شكلشود. اين نتايج در ن ضريب بازيافت ميبيشتريبه منجر تزريق با فاز گاز  آغازماهه و 6هاي سيكل
سنگ ي د كه با توجه به ترشوندگي جزيهدميسازي نشان شبيه همچنين نتايج اند.يكديگر مقايسه شده

منجر به ضريب بازيافت گاز  يروش تزريق پيوستهنسبت به WAGروش نسبت به نفت، تزريق بهمخزن 
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6  تأثیر افزایش حجم اسالگ بر افزایش بازیافت

7  تأثیر طول سیکل ها و انتخاب سیال تزریقی در سیکل نخست  
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  نخست كليس در يقيتزر اليس انتخاب و هاكليس طول ريثأت -7 شكل

  ثير نوع گاز تزريقي بر ميزان ضريب بازيافتأت -3- 2- 5
كربن اكسيددي ،هاي تزريقسيكل ينهگاز مورد استفاده در تعيين طول بهي شدتر اشاره گونه كه پيشهمان
تزريق، براي بررسي صحت  يچرخه يطول بهينهعنوان ماهه به6هاي . پس از مشخص شدن سيكلاست

 يآن برتر يكه نتيجه انجام شدنوع گاز تزريقي نيز روي سنجي آناليز حساسيت، اكسيدكربندي انتخاب گاز
 ارائه 8-ررسي در شكلنتايج اين ب ي. مقايسهكرديد أيگازهاي انتخابي ت سايررا نسبت به  اكسيدكربندي

  شده است.
  

 
  ماهه6 قيتزر يهاكليس يبرا افتيباز بيضر راتييتغ در گاز نوع ريثأت -8 شكل
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8   تأثیــر نــوع گاز در تغییرات ضریب بازیافت برای ســیکل های 
تزریق  شش ماهه
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5-3- تزريق آب
اگرچه تزریق آب در س��نگ مخازن نفت دوست و شکاف دار به ندرت انجام 
می شود اما در این مطالعه به منظور مقایسه و بررسی تغییرات ضریب بازیافت، یک 
س��ناریوی تزریق آب نیز طراحی و اج��را گردید. همان گونه که انتظار می رفت، 
به دلی��ل عدم توانایی آب در افزایش فش��ار مخزن و جابجای��ی مؤثر نفت درون 
ماتریس، ضریب بازیافت این س��ناریو بس��یار کم اس��ت. در شکل-10 ضریب 
بازیاف��ت حاصل از تزریق آب در مقایس��ه با ضرایب بازیافت حاصل از س��ایر 

سناریوها ارائه شده است.

نتيجه گيری
نتایج توّجه این مطالعه به شرح زیر است:

  در مقایس��ه ی تزریق به روش WAG با تزریق آب و تزریق پیوس��ته ی گاز، 
تزریق پیوس��ته ی گاز بازیافت نهایی بیش��تری داش��ت. ضمن اینکه گاز تزریقی 

بیشتری نیز نیاز است.
 در بین گازهای موجود، تزریق دی اکس��یدکربن به دلیل تشکیل فاز مایع غیر 
آبی ثانویه، مؤثرتر از س��ایر گازها بوده و نگهداش��ت بهتر فشار میدان، منجر به 

افزایش بیشتر نفت تولیدی می شود.
 استفاده از چاه های تزریقی افقی گاز موجب افزایش بازیافت میدان خواهد شد.

حضور پدیده ی Hysteresis در نمودارهای تراوایی نسبی تأثیر مثبتی بر افزایش 
ضریب بازیافت عملیات تزریق WAG دارد.

 برای سنگ هایی با ترشوندگی )جزئی( نسبت به نفت، تزریق پیوسته ی گاز 
منجر به افزایش بیشتر ضریب بازیافت در مقایسه با تزریق به روش WAG می شود.

9  مقایســه ی تأثیر درنظر گرفتن و درنظر نگرفتن Hysteresis بر 
میزان ضریب بازیافت  

12 
 

  بر ضريب بازيافت Hysteresisثير أت - 4- 2- 5
سازي در شبيهر تراوايي نسبي ب Hysteresisنشان دادند كه درنظر گرفتن اثر  ]7[حسيني و همكاران 

نتايج، در  يو مشاهده باالمنجر به افزايش ضريب بازيافت خواهد شد. براي اعمال شرايط  WAGفرآيند 
از مدل حذف و ميزان ضريب بازيافت در دو حالت مقايسه گرديد. نتايج  Hysteresisقبلي، اثرات سناريوي 
فزايش ضريب منجر به ا Hysteresisمورد اشاره، درنظر گرفتن  يمطالعه يبق نتيجهدهد كه طنشان مي

  .شده استارائه  9- افته در شكلبازيافت خواهد شد. اين ي
  

 
  افتيباز بيضر زانيم بر Hysteresis نگرفتن درنظر و گرفتن درنظر ريثأت يسهيمقا –9 شكل

  تزريق آب -3- 5
منظور اما در اين مطالعه بهد شومي انجامندرت دار بهشكافدوست و زن نفتااگرچه تزريق آب در سنگ مخ

گونه كه تزريق آب نيز طراحي و اجرا گرديد. همان يضريب بازيافت، يك سناريوتغييرات مقايسه و بررسي 
، ضريب ر نفت درون ماتريسثؤو جابجايي م دليل عدم توانايي آب در افزايش فشار مخزنرفت، بهانتظار مي

ضريب بازيافت حاصل از تزريق آب در مقايسه با ضرايب  10- در شكل. كم استبازيافت اين سناريو بسيار 
  شده است. ارائهسناريوها  سايربازيافت حاصل از 
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10  مقایسه ی ضرایب بازیافت سناریوهای مطرح شده
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  شده مطرح يوهايسنار افتيباز بيضرا يسهيمقا - 10 شكل

  
  گيرينتيجه
  است:شرح زير در اين مطالعه به حاصلنتايج 
روش تزريق بهي در مقايسهWAG گاز بازيافت  يگاز، تزريق پيوسته يتزريق آب و تزريق پيوسته با

 تري نيز نياز دارد.يشبگاز تزريقي به كه شت. ضمن ايندا ينهايي بيشتر

سايراز  ترثرؤم ،دليل تشكيل فاز مايع غير آبي ثانويهبهاكسيدكربن دي تزريق هاي موجود،در بين گاز 
 شود.منجر به افزايش بيشتر نفت توليدي مي ،فشار ميدانبهتر و نگهداشت بوده گازها 

موجب افزايش بازيافت ميدان خواهد شد. گاز هاي تزريقي افقياستفاده از چاه 

يحضور پديده Hysteresis  بر افزايش ضريب بازيافت  يثير مثبتأتدر نمودارهاي تراوايي نسبي
 دارد. WAGعمليات تزريق 

بيشترگاز منجر به افزايش  يبه نفت، تزريق پيوسته (جزئي) نسبت شوندگيي با ترهايبراي سنگ 
 د.شومي WAGروش تزريق به اب در مقايسهضريب بازيافت 
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