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مقاالت علمي - پژوهشی

حمید عباسی عبد لی* ، پریسا جعفری، محمد حسین برزگر  شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

مخزن مورد  مطالعه از مخازن گازی جنوب ایران است. با توجه به افت فشار زیاد  این مخزن و کم بود ن ضریب بهره د هی 
چاه های آن  و همچنین نزد یک شد ن فشار سرچاهی و خط تولید  به یکد یگر، ضروری است راهکارهایی جهت افزایش 
توان تولید  این چاه ها ارائه گرد د . د ر این مقاله پس از ارائه ی نمود ارهای عملکرد  چاه و مخزن و تحلیل نمود ارهای گره ای 
د ر یکی از چاه ها از طریق حساسیت سنجی آن نسبت به فشار مخزن، پتانسیل تولید  گاز چاه د ر آیند ه نشان د اد ه شد ه 
است. همچنین بر اساس پیش بینی تولید  مخزن د ر سال های آیند ه و د ر نتیجه پیش بینی فشار مخزن د ر آن سال ها، 
راهکارهایی از قبیل کاهش فشار ورود ی پاالیشگاه، طراحی و نصب ایستگاه تقویت فشار جهت افزایش بازیافت گاز مخزن 

ارائه شد ه است.
 افت فشار زیاد 

عملکرد  چاه و مخزن
ایستگاه تقویت فشار

* د ریافت:
94/9/4

* پذیرش:
94/10/7 

* ارسال برای چاپ:
94/11/6

افت فشار مخزن د ر یکی از میاد ین گازی جنوب ایران و لزوم احد اث 
 ایستگاه تقویت فشار جهت نگهد اشت تولید  گاز

مخازن گازی طي تولید ، به مرور زمان با افت فشار مواجه می شوند  که د ر 
موارد ی با نزد یک شد ن فشار سرچاهی و فشار خط تولید  به یکد یگر، استفاد ه 
از راهکارهایی جهت جبران افت فشار مخزن و استمرار تولید  ضرورت خواهد  
بود  ]1[. جهت تصمیم گیری و انتخاب راهکار مناسب می توان با ش��بیه سازی 
چاه و بررسی حساسیت سنجی تولید  نسبت به فشار مخزن، بازد ه تولید ی مخزن 
را تا سال های آتی پیش بینی و کنترل کرد  ]3[. کاهش فشار ورود ی پاالیشگاه 
یا استفاد ه از ایس��تگاه تقویت فش��ار راهکارهایی هستند  که می توانند  منجر 
نگهد اشت نرخ گاز تولید ی گرد ند . د ر این بررسی از نمود ارها و شبیه سازی 
ستون چاه و تأسیس��ات سطح االرضي به کمک نرم افزار PIPESIM  استفاد ه 

شد ه است.

1- شرایط مخزن تولید ی مورد  مطالعه
مخزن تحت بررسی از مخازن تولید ی گاز کربناته ی جنوب ایران است که 
د و الیه ی تولید ي A و B د ارد . بر اساس آخرین مطالعه حد ود  80 د رصد  تولید  
گاز مخزن از الیه ی A است و اکثر چاه های تکمیل ش��د ه ی الیه ی B به د لیل 
تولید  بیش از حد  آب، قابلیت تولید  و ارسال گاز به پاالیش��گاه را ند ارند . د ر 
این مطالعه روند  افت فش��ار الیه ی A بررسی شد ه است. فشار اولیه ی گاز این 
الیه 5100 پام )عمق مبنا: 2400 م.ز.س.د ( بود ه است. بر اساس آخرین فش��ار 
استاتیک اند ازه گیری شد ه د ر خرد اد  1394 میانگین فشار گاز الیه ی A حد ود  
1592 پام بود ه است. تا آن زمان از این الیه 58 میلیارد  مترمکعب گاز تولید  شد ه 
که شامل حد ود  75 د رصد  بازیافت گاز است. طی این مد ت افت فشاری معاد ل 
3508 پام د ر این الیه ایجاد  شد ه است. به عبارت د یگر هر میلیارد  مترمکعب گاز 

تولید ی سبب 60/48 پام افت فشار شد ه است )شکل-1(.

A 2- شبیه سازی چاه تولید ی از الیه ی
طي مراحل ش��بیه سازي د ر ابتد ا با استفاد ه از اطالعات حاصل از آزمایش 
بهره د هي چاه و فشارهای جریاني و استاتیک1، چاه با نرم افزار Pipesim شبیه سازي 
شد . بر اساس اطالعات جد ول-1 و با استفاد ه از رابطه ی تجربي Gray د ر ستون 
 چاه های گازی و نتایج حاصل از شاخص بهره د هی2 به میزان c و n به ترتیب برابر 
، نمود ار عملکرد  چاه و مخزن )فش��ار سر چاه 
نس��بت به نرخ تولید ي( د ر شکل-2 نشان د اد ه ش��د ه است ]2[. د ر این شکل 
منحن��ي قرمزرنگ و خاکس��تری رنگ عملکرد  مخ��زن و منحنی سبزرنگ 

    (esfahan.abdoli@gmail.com) نویسند ه ی عهد ه  د ار مکاتبات*

1   نمود ار فشار گاز مخزن د ر الیه ی A د ر مقابل تولید  انباشتی

 

 

 A يميانگين فشار گاز اليه 1394در خرداد گيري شده اندازه بر اساس آخرين فشار استاتيك بوده است.
 75حدود شامل مكعب گاز توليد شده كه ميليارد متر 58اليه اين از  آن زمانتا  .بوده استپام  1592حدود 

عبارت به است. ايجاد شده در اين اليهپام  3508طي اين مدت افت فشاري معادل  .استفت گاز ازياصد بدر
  ).1- شكل( است شدهپام افت فشار  48/60سبب مكعب گاز توليدي هر ميليارد مترديگر 

  

                          
  يقابل توليد انباشتدر م A ياليه در فشار گاز مخزن نمودار 1شكل 

  
  A يسازي چاه توليدي از اليهشبيه-2

جرياني و  هايفشار و دهي چاهسازي در ابتدا با استفاده از اطالعات حاصل از آزمايش بهرهطي مراحل شبيه
 يو با استفاده از رابطه 1-. بر اساس اطالعات جدولشدسازي شبيه Pipesimافزار ، چاه با نرم1استاتيك
-5ترتيب برابربه nو  cبه ميزان  2دهيشاخص بهرههاي گازي و نتايج حاصل از در ستون چاه Grayتجربي 

 2-شكل درتوليدي)  نرخ، نمودار عملكرد چاه و مخزن (فشار سر چاه نسبت به 2MMscf/d/psi1و  5/6*10^
رنگ سبزدار رنگ عملكرد مخزن و نموو خاكستري رنگشكل منحني قرمزاين در  .]2[ نشان داده شده است

بر  .]3[ دهدنشان مي چاه را نرخكند كه محل برخورد اين دو منحني فشار و عملكرد ستون چاه را بيان مي
 نرخ) 94تا  93پام (از سال  1592به  1830با افت فشار مخزن از ) 1- جدول(هاي واقعي چاه اساس داده
با  بنابراين. شودافزار هم مشاهده ميرمكه اين واقعيت در خروجي ن يافتهكاهش  6/0به  85/0توليدي از 

توان شرايط توليد چاه در مي 94و  93هاي فزار با اطالعات واقعي در سالخروجي نرمتوجه به تطابق مناسب 
  .سازي كردبه خوبي شبيهرا هاي آينده سال
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عملکرد  ستون چاه را بیان مي کند  که محل برخورد  آنها منحني فشار و نرخ 
چاه را نشان مي د هد  ]3[. بر اساس د اد ه های واقعی چاه )جد ول-1( با افت فشار 
مخ��زن از 1830 به 1592 پام )از سال 93 ت��ا 94( نرخ تولید ی از 0/85 به 0/6 
کاهش یافته که این واقعیت د ر خروجی نرم افزار هم مشاهد ه می شود . بنابراین 
با توجه به تطابق مناسب خروجی نرم فزار با اطالعات واقعی د ر سال های 93 و 

94 می توان شرایط تولید  چاه د ر سال های آیند ه را به خوبی شبیه سازی کرد .

3- افت فشار مخزن و پیش بینی تولید  چاه
شکل-3 نمود ار پروفایل فش��ار جریانی سرچاهی و نرخ گاز با کاهند ه ی 
128/64 با حس��اسیت سنجی نسبت به فش��ار مخزن د ر مقاد یر 1592، 1500، 
1400، 1300، 1200، 1100 و 1000 پام را نشان می د هد . بر اساس این نمود ار 
با فرض عد م تغییر فشار ورود ی پاالیشگاه و شاخص بهره د هی، چاه مذکور با 
فشار جریانی 1000 پام تنها تا زمانی قاد ر به تولید  است که فشار مخزن کمتر 

از 1300 پام نشود .
 

4- تخمین فش�ار مخزن د ر سال های آیند ه بر اساس نرخ تولید ی پیش بینی 
شد ه ی آن

از آنجا که چاه د ر ش��رایط فشار استاتیک مخزن )کمتر از 1300 پام( قاد ر 
به تولید  نیست د ر این بخش زمان رسید ن به فشار استاتیک مذکور پیش بینی 
شد ه است. جهت پیش بینی فش��ار مخزن د ر آیند ه از آخرین گزارش منتشر 
شد ه د رباره ی پیش بینی تولید  گاز د ر مخزن مذکور طی پنج سال آیند ه استفاد ه 

شد . بنابراین بر اساس نرخ پیش بینی شد ه از مخزن برای پنج سال آیند ه، طبق 
جد ول-2 نرخ  تولید  روزانه و انباش��تی سالیانه ی الیه ی مورد  مطالعه محاسبه 
ش��د . طبق جد ول-3 با محاسبه ی تولید  انباشتی سالیانه و افت فشار به ازای هر 
میلیارد  مترمکعب، افت فشار سالیانه و د ر نهایت فشار مخزن طی پنج سال آیند ه 
به د ست می آید . همان طور که د ر ش��کل-4 مش��اهد ه می شود  بر اساس نرخ 
تولید ی پیش بینی شد ه و افت فشار به ازای هر میلیارد  مترمکعب، فشار الیه ی 
تولی��د ي A از ابتد ای سال 94 تا ابتد ای سال 99 محاسبه ش��د ه است. بنابراین 
با توجه به عد م تولید  د ر شرایط فش��ار مخزن کمتر از 1300 پام، د ر صورت 
تحقق نرخ های پیش بینی شد ه و عد م کاهش فشار ورود ی پاالیشگاه، چاه تنها 

تا حد ود  د و سال د یگر قاد ر به تولید  است.
الزم به ذکر است که فشار پیش بینی شد ه ی مخزن بر اساس نرخ پیش بینی شد ه 
د ر سال ه��ای آیند ه محاسبه گرد ید ه ک��ه د ر صورت عد م تحقق این نرخ ها، 

ممکن است فشارهای مخزن کمتر یا بیشتر شود .

5- روش های نگهد اشت نرخ گاز تولید ی از مخزن
مخزن مورد  مطالعه با افت فشار شد ید ی مواجه است که جهت جبران این 
افت فشار می توان با تغییر د ر نمود ارهای عملکرد  مخزن و چاه و بهبود  شرایط، 
تولید  مستمرتری را انتظار د اشت. د ر اد امه به تأثیر بهبود  عملکرد  مخزن و چاه 

د ر نگهد اشت تولید  اشاره شد ه است.

5-1- بهبود  عملکرد  مخزن
یکی از راه های بهبود  شرایط تولید ، کاهش افت فشار د رون سنگ مخزن و د ر 
نتیجه افزایش شاخص بهره د هی چاه است. عملیات هایی مثل اسید کاری3، شکاف 
هید رولیکی4 و .... می توانند  سبب افزایش شاخص بهره د هی چاه شوند . اما د ر این 
مورد  خاص با توجه به افت فشار شد ید  مخزن این راهکارها نمی توانند  اثر مطلوب 
مستمری د ر نگهد اشت تولید  د اشته باشد . شکل-5 تأثیر افزایش شاخص بهره د هی 
د ر تولید  را نشان می د هد . همان طور که مشاهد ه می شود  اگر فشار مخزن به1250 
پام کاهش یابد  با افزایش شاخص بهره د هی چاه هم نمی توان تولید ی از چاه انتظار 
د اش��ت. به عبارت د یگر تأثیر افت فشار مخزن به مراتب شد ید تر از بهبود  شرایط 

سنگ مخزن از طریق کاهش افت فشار د ر سنگ است.

2   نمود ار پروفایل فشــار جریانی ســرچاهی و نــرخ گاز با کاهند ه ی 
128/64 د ر سال های 93 و 94

 

 

  
  افزارسازي شده در نرماطالعات چاه شبيه 1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  94و  93هاي در سال 64/128 يگاز با كاهنده نرخچاهي و نمودار پروفايل فشار جرياني سر 2-شكل

  
 بيني توليد چاهپيشافت فشار مخزن و -3

سنجي نسبت به با حساسيت 64/128 يگاز با كاهنده نرخنمودار پروفايل فشار جرياني سرچاهي و  3-شكل
دهد. بر اساس نشان ميرا پام  1000و  1100 ،1200، 1300، 1400، 1500، 1592 رمقاديدر فشار مخزن 
جرياني خط چاه مذكور با فشار ، دهيبا فرض عدم تغيير در فشار ورودي پااليشگاه و شاخص بهرهاين نمودار 

  د.شوپام ن 1300كه فشار مخزن كمتر از  استزماني قادر به توليد پام تنها تا  1000 يلوله

 اطالعات  93ابتداي سال  94خرداد 
2440  2440   عمق چاه مخزن در مدل (متر حفار)
  (Psia)فشار استاتيك مخزن   1830  1592
 )F)oدماي مخزن ته چاه 211  211

64/128  64/128   )اينچ(كاهنده  ياندازه
1040  1075   (Psi)چاهي قبل از كاهندهفشار سر
1020  1044    (Psi) فشار سرچاهي بعد از كاهنده

 d)3(MMm/ گازتوليد   نرخ  85/0  6/0

3   پروفایل فشار جریانی سرچاهی و نرخ گاز با کاهند ه ی 128/64 
و حساسیت سنجی نسبت به فشار مخزن

 

 

  

  
سنجي نسبت به فشار و حساسيت 64/128 يگاز با كاهنده نرخپروفايل فشار جرياني سرچاهي و  3-شكل
  مخزن

 
  آن يشدهبيني توليدي پيش نرخهاي آينده بر اساس فشار مخزن در سال تخمين-4

زمان در اين بخش  نيستقادر به توليد  )پام 1300كمتر از (كه چاه در شرايط فشار استاتيك مخزن  از آنجا
بيني فشار مخزن در آينده از آخرين شده است. جهت پيشبيني پيشرسيدن به فشار استاتيك مذكور 

 بنابراين. شدسال آينده استفاده  پنج بيني توليد گاز در مخزن مذكور طيپيش يگزارش منتشر شده درباره
روزانه و انباشتي توليد  نرخ  2- بق جدولطسال آينده،  پنجشده از مخزن براي بينيپيشنرخ بر اساس 

و افت فشار ساليانه  توليد انباشتي يبا محاسبه 3-بق جدولشد. طمحاسبه  مورد مطالعه ياليه يساليانه
آيد. ميدست هب سال آينده طي پنجايت فشار مخزن و در نه ، افت فشار ساليانهمترمكعب ازاي هر ميلياردبه

ازاي هر ميليارد شده و افت فشار بهبينيتوليدي پيش نرخاساس  برشود مشاهده مي 4- شكلطور كه در همان
بنابراين با توجه  است. شدهمحاسبه  99تا ابتداي سال  94از ابتداي سال  Aتوليدي  ياليهفشار  ،مترمكعب

و عدم  شدهبينيشيهاي پنرخپام، در صورت تحقق  1300 كمتر ازبه عدم توليد در شرايط فشار مخزن 
  .است، چاه تا حدود دو سال ديگر قادر به توليد ورودي پااليشگاهكاهش فشار 

هاي آينده محاسبه شده در سالبينيپيش نرخبر اساس مخزن  يشدهبينيذكر است كه فشار پيشالزم به
  هاي مخزن كمتر يا بيشتر شود.فشارممكن است ها، نرخكه در صورت عدم تحقق اين  گرديده

  
  مخزن يسال آينده طي پنجگاز  يشدهبيني پيشتوليد  2-جدول

 1  اطالعات چاه شبیه سازی شد ه د ر نرم افزار

خرد اد  94ابتد ای سال 93اطالعات
24402440عمق چاه مخزن د ر مد ل )متر حفار(

)Psia( 18301592فشار استاتیک مخزن

)oF( 211211د مای مخزن ته چاه

128/64128/64اند ازه ی کاهند ه )اینچ(

)Psi( 10751040فشار سرچاهی قبل از کاهند ه

)Psi( 10441020فشار سرچاهی بعد  از کاهند ه

(MMm3/d) 0/850/6نرخ  تولید  گاز
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 5-2- بهبود  عملکرد  چاه
از د یگر راهکارهای نگهد اشت تولید ، بهبود  عملکرد  چاه از طریق کاهش 
فشار ورود ی پاالیشگاه یا نصب ایستگاه تقویت فشار است. نکته ی قابل توجه 
آنست که سیال تولید ه شد ه از چاه های این منطقه مستقیماً از طریق خطوط لوله 
به پاالیش��گاه ارسال می شود  که فشار محد ود  کنند ه ی سر چاه، ناشی از فشار 
تفکیک گرهای د اخل پاالیشگاه است. با توجه به اینکه فشار ورود ی پاالیشگاه 
1000 پام تنظیم ش��د ه، کاهش این فش��ار توسط پاالیشگاه تأثیر به سزایی د ر 

نگهد اشت تولید  خواهد  د اشت.

5-2-1- کاهش فشار ورود ی پاالیشگاه
د ر ش��رایط فعلی با فش��ار ورود ی پاالیش��گاه )1000 پام( امکان تولید  از 
چ��اه تا فش��ار مخزن 1300 پام وج��ود  د ارد . با کاهش ای��ن تنظیمات تا 700 
 پ��ام و کمتر از آن، امک��ان استمرار تولید  از چاه های منطقه فراهم می ش��ود . 
ش��کل-6 نمود ار پروفایل فش��ار جریانی سرچاهی و نرخ گ��از با کاهند ه ی 
128/64 و حس��اسیت سنجی نسبت به فشار خط و فش��ار مخزن د ر سال های 
آیند ه برای چاه مذکور را نشان می د هد . بر اساس این نمود ار می توان مشاهد ه 
کرد  که با کاهش فشار خط تا 700 پام، امکان تولید  از این چاه برای سال های 

بیشتری )تا فشار مخزن حد ود  1000 پام( ایجاد  می شود .
 

5-2-2- به کارگیری ایستگاه تقویت فشار5
بر اساس برنامه ی تولید  و ش��رایط مخزن، با اد امه ی تولید  گاز، فشار سرچاهي 
ای��ن مخزن د ر سال هاي آتي کاهش خواهد  یافت و این د ر حالي است که تد اوم 
سطح تولید  نرمال 10 م م م ر و افزایش ضریب بازیافت گاز مخزن مد نظر است. بر 
اساس شرایط ذکر شد ه احد اث ایستگاه تقویت فشار د ر مخزن مورد  مطالعه مورد  
نیاز است ]4[. مطابق نتایج ارائه شد ه با توجه به روند  افت فشار مخزن د ر سال های 
آیند ه، د ر صورت عد م کاهش فشار ورود ی پاالیشگاه، تولید  گاز از مخزن پس از 

حد ود  د و سال به د لیل افت فشار سرچاهي متوقف خواهد  شد .
بر اساس جد ول- 3 پس از د و سال فش��ار مخ��زن تقریباً 1300 پام خواهد  
شد  که برای چاه های تولید ی از الیه ی A با فشار خط 1000 پام د یگر مخزن 
پتانسیل تولید  ند ارد . اما د ر صورت استفاد ه از ایستگاه تقویت فشار با حد اقل 
فشار ورود ی 500 پام و فشار خروجی 1100 پام می توان برای چند  سال د یگر 
هم از مخزن تولید  کرد  )البته ممکن است د ر آغاز تولید  توسط تقویت فشار، 
فشار ورود ی مخزن روی 700 پام تنظیم گرد د  و به مرور زمان و با افت بیشتر 

فشار مخزن، فشار ورود ی به 500 پام کاهش یابد (.

4   پیش بینــی فشــار مخــزن د ر ســال های آیند ه )بر اســاس نــرخ تولید ی 
پیش بینی شد ه و مقد ار افت فشار به ازای هر میلیارد  مترمکعب تولید (

 

 

  
افت فشار  مقدارشده و بينيتوليدي پيش نرخهاي آينده (بر اساس بيني فشار مخزن در سالپيش 4-شكل

  مكعب توليد)ميليارد متر ازاي هربه
  
 گاز توليدي از مخزن نرخهاي نگهداشت روش-5

توان با تغيير در مين افت فشار كه جهت جبران اي استمخزن مورد مطالعه با افت فشار شديدي مواجه 
ثير بهبود أبه ت ادامه در ، توليد مستمرتري را انتظار داشت.و بهبود شرايط هاي عملكرد مخزن و چاهنمودار

  عملكرد مخزن و چاه در نگهداشت توليد اشاره شده است.
  
  بهبود عملكرد مخزن - 1- 5

كاهش افت فشار درون سنگ مخزن و در نتيجه افزايش شاخص  ،هاي بهبود شرايط توليديكي از راه
افزايش شاخص  سببد نتوانو .... مي 4، شكاف هيدروليكي3اسيدكاري مثلهايي . عملياتاستدهي چاه بهره
ند اثر نتوابا توجه به افت فشار شديد مخزن اين راهكارها نمي اما در اين مورد خاص. شوند دهي چاهبهره

دهي در توليد را نشان ثير افزايش شاخص بهرهأت 5-مطلوب مستمري در نگهداشت توليد داشته باشد. شكل
دهي بهره خصاشبا افزايش  يابدپام كاهش  1250بهفشار مخزن  اگر شودميطور كه مشاهده دهد. همانمي

ثير افت فشار مخزن به مراتب شديدتر از أعبارت ديگر تي از چاه انتظار داشت. بهتوان توليدچاه هم نمي
  .استافت فشار در سنگ  كاهش از طريقبهبود شرايط سنگ مخزن 

5   نمود ار پروفایل فشــار جریانی ســرچاهی و نــرخ گاز با کاهند ه ی 
128/64 و حساسیت ســنجی نسبت به شاخص بهره د هی چاه د ر 

فشار مخزن 1250 پام

 

 

  
سنجي نسبت به و حساسيت 64/128 يهگاز با كاهند نرخچاهي و نمودار پروفايل فشار جرياني سر 5-شكل

  پام 1250دهي چاه در فشار مخزن شاخص بهره
  
  بهبود عملكرد چاه - 2- 5

بهبود عملكرد چاه از طريق كاهش فشار ورودي پااليشگاه يا نصب  ،راهكارهاي نگهداشت توليدديگر از 
از  هاي اين منطقه مستقيماًاهست كه سيال توليده شده از چتوجه آنقابل يايستگاه تقويت فشار است. نكته

گرهاي ناشي از فشار تفكيك ،سر چاه يهد كه فشار محدود كنندشوطريق خطوط لوله به پااليشگاه ارسال مي
فشار كاهش اين  ،م شدهپام تنظي 1000فشار ورودي پااليشگاه  . با توجه به اينكهاستپااليشگاه  اخلد

  .در نگهداشت توليد خواهد داشت سزاييهثير بأتپااليشگاه  شده توسطتنظيم 
  
  كاهش فشار ورودي پااليشگاه -1- 2- 5

پام وجود  1300فشار مخزن تا  توليد از چاهامكان  )پام 1000(فشار ورودي پااليشگاه  ادر شرايط فعلي ب
د. شوهاي منطقه فراهم ميتوليد از چاهاستمرار پام و كمتر از آن، امكان  700. با كاهش اين تنظيمات تا دارد
سنجي نسبت به و حساسيت 64/128 يگاز با كاهنده نرخچاهي و پروفايل فشار جرياني سرنمودار  6-شكل

توان دهد. بر اساس اين نمودار مين ميهاي آينده براي چاه مذكور را نشافشار خط و فشار مخزن در سال
تا فشار ( هاي بيشتريبراي سال، امكان توليد از اين چاه پام 700د كه با كاهش فشار خط تا مشاهده كر

  شود.ايجاد مي پام) 1000مخزن حدود 

6   نمود ار پروفایل فشــار جریانی ســرچاهی و نــرخ گاز با کاهند ه ی 
128/64 و حساسیت ســنجی نسبت به فشــار خط و فشار مخزن 

د ر سال های آیند ه

 

 

  
سنجي نسبت به و حساسيت 64/128 يگاز با كاهنده نرخنمودار پروفايل فشار جرياني سرچاهي و  :6شكل 
  هاي آيندهخط و فشار مخزن در سالفشار 

  
  5ايستگاه تقويت فشاركارگيري هب -2- 2- 5
هاي آتي فشار سرچاهي اين مخزن در سال ،توليد گاز يبا ادامه، و شرايط مخزنتوليد  ياساس برنامه رب

يافت گاز ر و افزايش ضريب بازممم 10 كاهش خواهد يافت و اين در حالي است كه تداوم سطح توليد نرمال
نياز مورد  مخزن مورد مطالعه. بر اساس شرايط ذكر شده احداث ايستگاه تقويت فشار در استمخزن مدنظر 

در صورت عدم كاهش هاي آينده، در سالمطابق نتايج ارائه شده با توجه به روند افت فشار مخزن  .]4[است 
چاهي متوقف خواهد دو سال به دليل افت فشار سرحدود  پس از گاز از مخزنتوليد  ،فشار ورودي پااليشگاه

  شد.
  

7   شــکل چاه پس از نصب تفکیک گر و ایســتگاه تقویت فشــار د ر 
نرم افزار

 

 

  
  افزاردر نرمگر و ايستگاه تقويت فشار شكل چاه پس از نصب تفكيك 7-شكل

  
توليدي از هاي پام خواهد شد كه براي چاه 1300 فشار مخزن تقريباًسال  دوپس از  3 -بر اساس جدول

در صورت استفاده از ايستگاه تقويت  اما. پتانسيل توليد نداردديگر مخزن پام  1000با فشار خط  A ياليه
سال بعد هم از مخزن توان براي چند مي پام 1100پام و فشار خروجي  500فشار با حداقل فشار ورودي 

پام تنظيم  700 رويتوليد توسط تقويت فشار، فشار ورودي مخزن  آغازالبته ممكن است در توليد كرد (
  .پام كاهش يابد) 500افت بيشتر فشار مخزن، فشار ورودي به با گردد و به مرور زمان و 

با  ،پام 1300فشار مخزن و در شرايط  فشارپس از نصب ايستگاه تقويت  مذكورنمودار عملكرد چاه 
سنجي ) و حساسيتاست پام 1100و  500و خروجي ايستگاه به ترتيب پام ( فشار ورودي  600افزايي ارفش

اين . بر اساس استقابل مشاهده  )8و7-هايشكل(پام  600به  1300نسبت به افت فشار بيشتر مخزن از 
رت افت فشار و در صو داردتوليد  تواناييپام  800ه تا فشار مخزن چانصب ايستگاه تقويت فشار، با  نمودار

 .توليد ندارد توانچاه  با وجود تقويت فشار همبيشتر از اين مقدار 
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نمود ار عملکرد  چاه مذکور پس از نصب ایستگاه تقویت فشار و د ر شرایط 
فشار مخزن 1300 پام، با فشارافزایی 600 پام ) فشار ورود ی و خروجی ایستگاه 
به ترتیب 500 و 1100 پام است( و حساسیت سنجی نسبت به افت فشار بیشتر 
مخزن از 1300 به 600 پام )شکل های-8 و7( قابل مشاهد ه است. بر اساس این 
نمود ار با نصب ایستگاه تقویت فشار، چاه تا فشار مخزن 800 پام توانایی تولید  

د ارد  و د ر صورت افت فشار بیشتر از این مقد ار با وجود  تقویت فشار هم چاه 
توان تولید  ند ارد .

نتیجه گیری
 مطالعه ی انجام شد ه نشان می د هد  که با توجه به افت فشار شد ید  مخزن و 
نزد یک شد ن فشار جریانی چاه ها به فشار ورود ی پاالیشگاه، تولید  طبیعی از 

این مخزن تنها تا حد ود  د و سال د یگر امکان پذیر است.
 بررسی روند  افت فش��ار مخزن نش��ان می د هد  که کاهش فشار ورود ی 
پاالیش��گاه ها نخستین راه مقابله با افت فشار و نگهد اشت تولید  مخزن است. 
این کار، تمهید ی الزم اما ناکافی است و تنها برای مد تی می تواند  پاسخگوی 
شرایط باشد . همچنین به د لیل افت فشار شد ید  مخزن انجام عملیات هایی مثل 
اسید کاری و ش��کاف هید رولیکی و ... )که سبب افزایش شاخص بهره د هی 

چاه می شوند ( تأثیر چند انی د ر استمرار تولید  گاز نخواهد  د اشت.
 بر اساس نتایج حاصل از نمود ارهای عملکرد  چاه، نصب ایستگاه تقویت 
فشار و د ر نتیجه کاهش فشار جریانی تولید  می تواند  بهره برد اری از مخزن را 

برای چند  سال آتی تضمین کند .
8   نمود ار فشــار نسبت به مســافت پس از نصب ایستگاه تقویت 
فشــار با فشارافزایی 600 پام و حساسیت سنجی نسبت به افت 

فشار مخزن د ر آیند ه از 1300 تا 600 پام

 

 

  
پام و  600افزايي نصب ايستگاه تقويت فشار با فشار نمودار فشار نسبت به مسافت پس از 8شكل 

  پام 600تا  1300ز سنجي نسبت به افت فشار مخزن در آينده احساسيت
 

  گيرينتيجه
دهد كه با توجه به افت فشار شديد مخزن و نزديك شدن فشار جرياني نشان مي شدهانجام  يمطالعه

 .استپذير امكان حدود دو سال ديگرتنها تا مخزن اين فشار ورودي پااليشگاه، توليد طبيعي از  هها بچاه
افت  مقابله باراه ين ها نخستورودي پااليشگاه اهش فشاردهد كه كافت فشار مخزن نشان مي بررسي روند

تواند مدتي ميبراي تنها و  است كافينااما  تمهيدي الزماين كار،  .است و نگهداشت توليد مخزن فشار
هايي مثل اسيدكاري و شكاف دليل افت فشار شديد مخزن انجام عملياتهمچنين به .پاسخگوي شرايط باشد

ير چنداني در استمرار توليد گاز أث) تدنشودهي چاه ميافزايش شاخص بهره سببه ... (ك هيدروليكي و
  نخواهد داشت.

و در نتيجه كاهش فشار نصب ايستگاه تقويت فشار هاي عملكرد چاه، بر اساس نتايج حاصل از نمودار
 كند.تضمين  آتيبراي چند سال  را مخزن برداري ازبهرهتواند مي جرياني توليد
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