
ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 155 

61

امین ایزدپناهی*، رضا آذین، شهریار عصفوری، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر  رضا ملکوتی، دانشگاه پورتموث انگلستان 

در مخازن نفتی نسبت گاز به نفت از پارامترهای مهم در تولید از مخزن می باشد. در صورت باال بودن این نسبت1، 
میزان نفت تولیدی کاهش یافته وگاهي باعث بس��ته ش��دن چاه تولیدي می شود. کنترل نسبت گاز به نفت تولیدی 
یکی از اصلی ترین موارد موثر بر بهبود تولید نفت و دستیابی به حداکثر میزان نفت قابل بازیابی است. در این مقاله، 
مروری بر پژوهش های انجام ش��ده در این خصوص ارائه می گردد. مطالعات انجام ش��ده بر روی این مخازن در س��ه 
بخش )1( دالیل باال بودن نسبت گاز به نفت تولیدی، )2( مشکالت ناشی از باال بودن نسبت گاز به نفت تولیدی و 
)3( ارائه راه حل و مدیریت تولید در این مخازن، ارائه شده است. یکی از مهمترین مشکالتی که نسبت گاز به نفت 
تولیدی باال می تواند ایجاد کند، عدم اطمینان پذیری جریان پایا ناش��ی از تش��کیل رس��وب آسفالتین است. تشکیل 
رس��وب آسفالتین با رسوب گذاری در مخزن ، چاه تولیدی و خطوط لوله انتقال باعث به وجود آمدن مشکالت زیادی 

در چرخه تولید می شود.
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بررس��ی ها نشان می دهد برای به دست آوردن مقدار بیشتری نفت از 
یک میدان، ضروری اس��ت نس��بت گاز به نفت تولیدی در هر زمان 
در پایین ترین میزان ممکن نگه داشته شود. روش های متفاوتی برای 
کاهش نس��بت گاز به نفت تولیدی وجود دارد که در برخی از آنها 
محدودیت��ی برای تولید فعلی وجود ندارد اما در س��ایر موارد باعث 
کاهش تولید از چاه می ش��ود. بررس��ی های انجام شده نشان می دهد 
ک��ه در مواردی که نرخ تولید کاهش می یاب��د، میزان بازیابی نهایی 
بیشتر خواهد بود ]1[. در مخازنی که یک الیه ی نازک نفت بین یک 
آبده و یک کالهک گازی قرار گرفته باش��د، نفت می تواند از چاه 
افقی تولید ش��ود. افزایش تولید باعث پایین آمدن سطح تماس نفت 
و گاز شده و پدیده ی مخروطی شدن شکل می گیرد. بعد از رسیدن 
جبه��ه ی گاز به چاه تولیدی، نس��بت گاز به نفت در چاه به ش��دت 
با نرخ تولی��د تغییر می کند. در اینگونه مخ��ازن پیش بینی وقوع این 

وضعیت برای بهبود سناریوي تولید ضروری می باشد]2[.

1- دالیل ایجاد پدیده باال بودن نس�بت گاز به نفت تولیدی
باال بودن نس��بت گاز به نفت تولیدی می تواند دالیلی از قبیل منحنی 
تراوایی نس��بی گاز و نف��ت، حضور کاله��ک گازی اولیه، قدرت 
آبده،  فش��ار زیر سطحی، خواص س��یاالت مخزن و تراوایی مخزن 
داش��ته باش��د ]3[. کاهش یا افزایش نس��بت گاز به نف��ت تولیدی و 
ماکزیمم نسبت گاز به نفت توسط اشباع بحرانی گاز، تراوایی نسبی، 

گرانروی نفت و اندازه کالهک گازی کنترل می شود ]4[. 

1-1- تأثیر تراوایی نس�بی بر نس�بت گاز به نفت تولیدی
نرخ تولید نفت به دلیل افزایش س��ریع نس��بت گاز به نفت تولیدی با 

کاهش زیادی روبه رو می ش��ود. دلیل این افزایش ناگهانی در نسبت 
گاز به نفت مهاجرت ذرات س��ازند2 بیان ش��ده است که در پی این 
مهاجرت، سازند در نزدیکی دهانه چاه آسیب می بیند. آسیب سازند 
باعث می ش��ود تراوایی نفت کاهش یابد ب��دون اینکه تراوایی گاز 
تغیی��ري کند و گاز به صورت دلخواه از مش��بک های آس��یب دیده 
و محی��ط تولیدی به درون چ��اه راه پیدا کرده ، نس��بت گاز به نفت 

تولیدی در چاه به شدت افزایش می یابد ]5[.

1-2- تأثیر خواص س�یاالت مخزن بر نس�بت گاز به نفت تولیدی
به ط��ور کل��ی، میزان نس��بت گاز ب��ه نفت تولی��دی از معادله-1 به دس��ت 

می آید ]6[:

GOR= Rs +
Krg
Kro

μo Bo
μg Bg )1(

 که در آن، GOR نس��بت گاز به نفت تولیدی، Rs میزان گاز محلول 
در نفت،    نسبت تراوایی نسبی گاز به نفت، μo ویسکوزیته نفت، 
Boضری��ب حجم��ی نفت س��ازند، μg ویس��کوزیته گاز وBgضریب 

حجمی گاز سازند می باشد.
در معادله-1 به غیر از نسبت تراوایی نسبی گاز به نفت که از خواص سنگ 
مخزن می باش��د، مابق��ی پارامترهای موجود در معادله از خواص س��یاالت 
مخزن می باش��ند. همانگونه که در این معادله مش��خص اس��ت هرچه نفت 
مخزن س��بک تر باش��د یعنی میزان گاز محلول در نفت بیش��تر اس��ت؛ پس 
میزان نس��بت گاز به نفت تولیدی بیش��تر خواهد بود. میزان نس��بت گاز به 
نفت تولیدی با ویسکوزیته و ضریب حجمی نفت سازند نسبت مستقیم و با 
ویس��کوزیته و ضریب حجمی گاز سازند نسبت عکس دارد. به این ترتیب 
هرچه ویس��کوزیته و ضریب حجمی نفت سازند کمتر باشد، نسبت گاز به 



مقاالت علمی - پژوهشی

62

نفت تولیدی بیش��تر خواهد بود و هرچه ویس��کوزیته و ضریب حجمی گاز 
سازند بیشتر باشد نسبت گاز به نفت تولیدی کمتر خواهد بود.

ش��کل-1 مقدار نسبت گاز به نفت تولیدی و تولید تجمعی نفت را با 
گذش��ت زمان برای سیستم های هیدروکربنی متفاوت نشان می دهد. 
از ش��کل ها پیداس��ت که دوره نس��بت گاز به نفت تولیدی ثابت در 
مخازن ش��یلی غنی از مایع کوتاه تر از مخازن نفت فّرار می باش��د. با 
افزایش نس��بت گاز به نفت به دلیل درصد باالتر اجزای سبک مانند 

متان، مقدار تولید تجمعی نفت کاهش می یابد ]7[.
 

1-3- تأثیر تزریق گاز بر نس�بت گاز به نفت تولیدی
ب��ا تزریق گاز به مخزن در ابتدا تغییری در میزان نس��بت گاز به نفت 

تولی��دی به وج��ود نمی آید و نرخ تولید نفت افزای��ش می یابد، اما با 
گذشت زمان و رس��یدن جبهه ی گاز تزریقی به چاه تولیدی، نسبت 
گاز ب��ه نفت تولیدی افزایش یافته و نرخ تولید نفت کاهش می یابد. 
شکل-2 تغییرات نرخ تولید نفت و نسبت گاز به نفت تولیدی در اثر 

تزریق گاز با گذشت زمان را نشان می دهد]8[.
 

1-4- تأثیر فش�ار جریانی ته چاه بر نس�بت گاز به نفت تولیدی
رابطه قوی ای بین نس��بت گاز به نفت تولیدی و فشار جریانی ته چاه 
وجود دارد. تولید با فش��اری نزدیک فشار مخزن، نسبت گاز به نفِت 
تولی��دِی ثابتی برابر با نس��بت گاز به نفت اولیه را نش��ان می دهد، اما 
با کاهش فش��ار ته چاه، نس��بت گاز به نفت تولیدی افزایش می یابد. 

 1  تغییرات نسبت گاز به نفت تولیدی )راست( و تولید تجمعی نفت )چپ( با زمان برای سیستم های هیدروكربنی مختلف ]7[

  :]6[آيد) به دست مي1طور كلي، ميزان نسبت گاز به نفت توليدي از معادله (به

)1(  
 

نسبت تراوايي نسبي گاز به نفت،  ميزان گاز محلول در نفت،  نسبت گاز به نفت توليدي،  ، آنكه در 
  باشد.مي سازند ضريب حجمي گاز ويسكوزيته گاز و ضريب حجمي نفت سازند،  ويسكوزيته نفت،  

باشد، مابقي پارامترهاي به غير از نسبت تراوايي نسبي گاز به نفت كه از خواص سنگ مخزن مي 1-در معادله
مشخص است هرچه نفت مخزن  1-باشند. همانگونه كه در معادلهموجود در معادله از خواص سياالت مخزن مي

زان نسبت گاز به نفت توليدي بيشتر خواهد پس مي ؛تر باشد يعني ميزان گاز محلول در نفت بيشتر استسبك
سكوزيته و يميزان نسبت گاز به نفت توليدي با ويسكوزيته و ضريب حجمي نفت سازند نسبت مستقيم و با وبود. 

 كمتربه اين ترتيب هرچه ويسكوزيته و ضريب حجمي نفت سازند  د.د نسبت عكس دارضريب حجمي گاز سازن
بيشتر خواهد بود و هرچه ويسكوزيته و ضريب حجمي گاز سازند بيشتر باشد نسبت گاز به نفت توليدي  ،باشد
  ود.ت گاز به نفت توليدي كمتر خواهد بنسب

هاي هيدروكربني مقدار نسبت گاز به نفت توليدي و توليد تجمعي نفت را با گذشت زمان براي سيستم 1- شكل
شيلي غني از مايع نفت توليدي ثابت در مخازن  ها پيداست كه دوره نسبت گاز بهدهد. از شكلمتفاوت نشان مي

دليل درصد باالتر اجزاي سبك مانند متان، باشد. با افزايش نسبت گاز به نفت بهتر از مخازن نفت فرّار ميكوتاه
  .]7[يابدمقدار توليد تجمعي نفت كاهش مي

  
  ]7[مختلف  يدروكربنيه يهاستميس ينفت (چپ) با زمان برا يتجمع دي(راست) و تول يديفت تولنسبت گاز به ن راتييتغ - 1شكل

  
  
  

نسبت گاز به نفت توليدي تزريق گاز بر تأثير -1-3

 2  تغییرات نرخ تولید نفت )راست( و نسبت گاز به نفت تولیدی )چپ( با گذشت زمان پس از تزریق گاز ]8[

نرخ توليد نفت  آيد ووجود نميبا تزريق گاز به مخزن در ابتدا تغييري در ميزان نسبت گاز به نفت توليدي به
نسبت گاز به نفت توليدي  ،ي گاز تزريقي به چاه توليدياما با گذشت زمان و رسيدن جبهه ،يابدافزايش مي

تغييرات نرخ توليد نفت و نسبت گاز به نفت توليدي در  2- يابد. شكلافزايش يافته و نرخ توليد نفت كاهش مي
  .]8[دهداثر تزريق گاز با گذشت زمان را نشان مي

   
  ]8[گاز  قي(چپ) با گذشت زمان پس از تزر يدينفت (راست) و نسبت گاز به نفت تول دينرخ تول راتييتغ-2شكل

  ز به نفت توليديفشار جرياني ته چاه بر نسبت گا تأثير -1-4

اي بين نسبت گاز به نفت توليدي و فشار جرياني ته چاه وجود دارد. توليد با فشاري نزديك فشار رابطه قوي
چاه اما با كاهش فشار ته ،دهدثابتي برابر با نسبت گاز به نفت اوليه را نشان مي توليديِ نسبت گاز به نفت ،مخزن

  .]9[ دهداين رابطه را نشان مي 3- شكلابد. ينسبت گاز به نفت توليدي افزايش مي

  
  ]9[ثابت  يچاهاز فشار ته يبر حسب تابع يدينسبت گاز به نفت تول - 3شكل

و مدت كوتاهي  Psi 3000چاهي ثابت نسبت گاز به نفت توليدي را پس از توليد با فشار تهتغييرات  4- شكل
از اين شكل پيداست كه پس از بستن چاه  دهد.نشان مي Psi 1500ادامه توليد با فشار  ،بسته بودن چاه و سپس

  .]9[خواهد رسيدو شروع دوباره توليد نسبت گاز به نفت توليدي به يك مقدار پايدار 
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شکل-3 این رابطه را نشان می دهد ]9[.
ش��کل-4 تغییرات نسبت گاز به نفت تولیدی را پس از تولید با فشار 
ته چاهی ثابت Psi 3000 و مدت کوتاهی بس��ته بودن چاه و سپس، 
ادامه تولید با فش��ار Psi 1500 نش��ان می دهد. از این شکل پیداست 
که پس از بستن چاه و شروع دوباره تولید نسبت گاز به نفت تولیدی 

به یک مقدار پایدار خواهد رسید ]9[.
 

1-5- تأثیر اش�باع بحرانی گاز بر نس�بت گاز به نفت تولیدی
با افزایش میزان اش��باع بحرانی گاز میزان نس��بت گاز ب��ه نفت در چاه 
تولیدی کاهش می یابد و دلیل آن این اس��ت که با آزاد ش��دن گاز در 
اش��باع بحرانی گاز ب��اال، گاز درون مخزن غیر قابل حرکت می باش��د و 
در درون مخ��زن باق��ی می ماند. ش��کل-5 تغییرات نس��بت گاز به نفت 
تولیدی را با گذش��ت زمان برای اش��باع های بحرانی مختلف گاز نشان 

می دهد ]10[.
 2- مش�کالت ایجاد ش�ده توس�ط نس�بت گاز به نفت تولیدی

باال بودن نس��بت گاز به نفت تولیدی مشکالتی را ایجاد می کند که 
در زیر به آنها اشاره شده است:

2-1-كاه�ش تولی�د نف�ت
با تخلیه ی مخزن نواحی با اش��باع باالی گاز به وجود می آید و پیامد 
آن، رس��یدن گاز به چاه های تولیدی افقی و افزایش نس��بت گاز به 
نفت در چاه تولیدی می باش��د. بس��یاری از چاه ها به خاطر باال بودن 
نسبت گاز به نفت بسته می شوند. کنترل کردن تولید نامناسب و نفوذ 
گاز زود هن��گام به چ��اه تولیدی از چالش های مهم برای رس��یدن به 

ماکزیمم مقدار بازیابی نفت می باشد]11[.
 

2-2- ع�دم كارای�ی ف�رازآوری ب�ا پمپ ه�ای معمول�ی
گاز آزاد ش��ده از نفت خام به ش��دت بر کارکرد پمپ های معمولی 
تأثیر می گذارد، زیرا پمپ نمی تواند به طور کامل از س��یال پُر شود و 
دلیل آن پایین بودن نرخ تخلیه به دلیل حضور گاز می باش��د. با تغییر 

 3  نسبت گاز به نفت تولیدی بر حسب تابعی از فشار ته چاهی ثابت ]9[

 4   نسبت گاز به نفت تولیدی برحسب تابعی از زمان با فشارجریانی 
ته چاهی ثابت ]9[

 5   تغییــرات نســبت گاز بــه نفت تولیــدی را با گذشــت زمان برای 
اشباع های بحرانی مختلف گاز ]10[

 6  مقایســه تولیــد نفت ونســبت گاز بــه نفت تولیــدی بعدازانجام 
اسیدكاری مرحله جدید و قدیم ]5[ 
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ساختار پمپ می توان تأثیر حضور گاز را کاهش داد ]12[.

2-3- رس�وب آس�فالتین
رس��وبگذاری آسفالتین در نس��بت گاز به نفت پایین شروع می شود 
هرچند در ش��روع، این مقدار قابل چشم پوش��ی اس��ت اما با افزایش 
نس��بت گاز به نفت تولیدی مقدار رسوبگذاری افزایش می یابد]13[. 
وارد کردن گاز و هیدروکربن های سبک به مخزن را یکی از دالیل 
افزایش نس��بت گاز به نفت دانسته اند که با افزایش این نسبت، میزان 
ماکزیمم آسفالتین قابل حل در نفت کاهش می یابد و آسفالتین مازاد 
به صورت یک فاز از نفت جدا می ش��ود. تجمع آس��فالتین ها باعث 
ش��کل گیری تارمات ها3  می ش��ود. با توجه به دالیل گفته شده، فهم 
چگونگی تأثیر گاز بر توزیع س��یاالت و شرایط ناپایداری آسفالتین 

در نفت از اهمیت خاصی برخوردار است ]14[. 

2-4-كاهش افت فش�ار در چاه تولیدی
از آنجایی که در لوله مغزی حدود هش��تاد درصد افت فش��ار اتفاق 
می افتد، تحقیقات زیادی در این رابطه باید انجام ش��ود. افت فش��ار 
در لوله مغزی عموماً از نوع افت فش��ار هیدرواستاتیکی و افت فشار 
اصطکاکی بوده و افت فش��ار ناش��ی از افزایش س��رعت4  ناچیز در 
نظر گرفته می ش��ود. رابطه کلی گرادیان فش��اری در طول یک چاه 

عمودی به صورت زیر است:
 

)2(ρglcos θ ρpvdvfpv2

= + +total
dP
dl gc 2gcd 2gcdl

 معادله-2 می تواند به صورت سه جزئی نوشته شود ]6[:

)3(= + +total el ƒ 
dP dP dP
dl dl dl accl

dP
dl

 el افت فش��ار ناش��ی از تغییرات ارتفاع خط لوله انتقال 
dP
dl که در آن، 

جریان می باش��د و در چاه های نفتی حدود 80-95 درصد افت فشار 
 ƒ نش��ان دهنده افت فشار ناشی از 

dP
dl کل را ش��امل می ش��ود. عبارت 

اصطکاک و یا تنش برش��ی س��یال روی دیواره لوله می باشد که در 
چاه های نفتی حدود 5-20 درصد افت فش��ار کل را شامل می شود. 
، نمایانگر افت فش��ار ناشی از تغییر سرعت جریان سیال  total

dP
dl جمله 

می باش��د که معموالً ناچیز در نظر گرفته می شود. افزایش نسبت گاز 
ب��ه نفت، چگالی مخلوط را کاهش داده و به همین دلیل افت فش��ار 
ناشی از نیروهای هیدرواس��تاتیکی کاهش می یابد. مقدار بیشتر گاز 
افت فشار ناشی از اصطکاک را افزایش می دهد. ازآنجایی که عمده 
افت فشار در چاه تولیدی ناشی از نیروهای هیدرواستاتیکی می باشد، 
به طور کلی با افزایش نسبت گاز به نفت تولیدی، افت فشار در طول 

چاه تولیدی کاهش می یابد. 

3- مدیریت تولید در مخازن با نس�بت گاز به نفت باال
3-1- تخمین نس�بت گاز به نفت تولیدی

ی��ک مدل ریاضی از رفتار مخروطی ش��دن گاز در اطراف چاه های 
افقی در میدان ترول ارائه ش��ده است. این مدل از ترکیب یک مدل 
دینامی��ک ک��ه توضیح دهنده رفتار ضروری مخزن می باش��د و یک 
ارائه س��اده از اثر متقابل بین مخزن و چاه ساخته شده است. این مدل 
توانایی پیش بینی نسبت گاز به نفت تولیدی آینده و همچنین بررسی 
حساس��یت نسبت گاز به نفت نسبت به نرخ تولید را داراست و نتایج 
قابل قبولی را در مقایس��ه با داده ه��ای میدانی ارائه می دهد. پیش بینی 
نس��بت گاز به نفت حساس به نرخ تولید برای بهینه سازی تولید نفت 

ضروری است )امجاواتن و همکاران(]2[. 
مدل��ی ب��رای تخمین میزان نس��بت گاز ب��ه نفت تولیدی بر اس��اس 
داده ه��ای دمای��ی ته چاهی ارائه ش��د. این مدل نتای��ج خوبی را بین 
می��زان اندازه گیری ش��ده و تخمین زده ش��ده نش��ان می دهد. زمانی 

 7  مقایســه نرخ تولید گاز و مایع قبل و بعد از استفاده از پمپ چند 
 8  پارامترحاللیت نفت خام برحسب فشاردردمای ثابت ]21[فازی ]16[
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که تس��ت های تولی��دی چاه موج��ود نبوده و تخمی��ن دمای مخزن 
امکان پذیر نباش��د، با اس��تفاده از داده های دمای��ی ته چاهی می توان 
تخمین��ی از افزایش یا کاهش نس��بت گاز به نفت تولیدی به دس��ت 
آورد. رابطه  بین نسبت گاز به نفت تولیدی و دما به دلیل افزایش اثر 
ژول-تامس��ون و آدیاباتیک در نس��بت های گاز به نفت تولیدی باال 

می باشد )دوچر و همکاران(]15[.

3-2- كنترل نس�بت گاز به نفت تولیدی
گزارش شده است که با استفاده از یک سیستم اسیدی کنترل ذرات 
کفی ش��ده می توان آسیب س��ازند را از بین برد. پایدار کردن ذرات 
داخل سازند مهاجرت بعدی ذرات را کنترل کرده و از کاهش سریع 
تولید پس از برانگیختگی جلوگیری می کند. در این فرآیند کارهای 
زی��ر ص��ورت گرف��ت: )1( تزریق ح��الل به منظور شست وش��وی 
رس��وبات پارافین برای تأثیرگذاری بیش��تر عملیات اسیدکاری، )2( 

شست وش��وی گراول پک ب��ا هیدروکلریک اس��ید ده درصد، )3( 
مرحله اصلی اس��یدکاری برای درمان نقاط عمیق تر مخزن به صورت 
ترکیب شده با نیتروژن )اسید کفی شده(، )4( مرحله اول اسید کاری 
با 9 درصد هیدروکلریک اس��ید و 1 درصد هیدروفلوئوریک اسید 
ب��رای از بین بردن آس��یب نزدیک دهانه ی چاه برای آماده س��ازِی 
مرحله دوم اس��ید کاری، )5( مرحله دوم اسید کاری با 13/5 درصد 
هیدروکلریک اس��ید و 1/5 درصد هیدروفلوئوریک اس��ید. شکل-

6 نش��ان دهنده افزایش تولید نفت و کاه��ش تولید گاز بعد از انجام 
اسیدکارِی مرحله جدید و قدیم می باشد )دی ویت و همکاران(]5[. 
 تکنیک��ی عملگرا برای طراحی و اس��تفاده از پمپ های کله اس��بی5 
چندف��ازی ب��رای اس��تفاده در چاه های با نس��بت گاز ب��ه نفت باال 
ارائه ش��ده اس��ت. س��اختار این پمپ چند فازی از به دام افتادن گاز 
جلوگی��ری می کند، مخصوص��اً برای چاه های عمیق��ی که عملکرد 
پمپ های معمولی در آنها با محدودیت همراه است. برای انجام این 
آزمای��ش ابتدا پمپ معمولی به کار رفته اما پس از مدتی چاه به دلیل 
حضور گاز بسته ش��ده بود. پس از انجام تعمیراِت چاه، قرار گرفتن 
پمپ چندفازی در چاه ترجیح داده ش��د. شکل-7 نرخ تولید نفت و 
گاز را قب��ل و بعد از اس��تفاده از پمپ های چند فازی نش��ان می دهد 

)ونگ و همکاران( ]16[. 
 راه هایی برای کنترل نس��بت گاز به نفت وج��ود دارد که در زیر به 

آنها اشاره می شود)مارش و رابینسون(]1[:
1- تولید انتخابی: به این معناس��ت که با کاهش تولید نفت سعی در 

حفظ گاز در مخزن شود.
2- لوله مغزی با عمق زیاد: یکی از راه هایی اس��ت که می توان بدون 
محدودی��ت در میزان تولید به کار برد. در این حالت لوله مغزی باید 

  ]22[هاي آلي تغييرات توليد نفت پس از سه دوره تميزسازي چاه از آسفالتين به وسيله حالل -9 شكل

  مخازن نفتي ايران با نسبت گاز به نفت توليدي باال- 4
در يكي از مخازن نفتي جنوب مختلف توليد  سازي سناريوهايبيهسازي و شسازي، مدلبا استفاده از مشخصه

افزار اكليپس صورت گرفت. سناريو تزريق مدل سازي آنها با استفاده از نرم. (عبدي و همكاران)شدايران بررسي 
اال رفتن نسبت گاز به نفت توليدي جهت ازدياد برداشت نفت دليل ببه جهت ازدياد برداشت نفت گاز غيرامتزاجي

تزريق آب با كاهش نسبت گاز به نفت توليدي از  كمكسناريو تثبيت فشار به ،مقابلدر مناسب نيست. 
ترتيب براي نسبت گاز به نفت توليدي را به 10- باشد. شكلاد برداشت نفت ميسناريوهاي مناسب جهت ازدي

  .]23[دهدوسيله تزريق آب نشان ميسناريوهاي تزريق گاز غيرامتزاجي و تثبيت فشار به

  
آب  قيفشار با استفاده از تزر تي(راست) و تثب يرامتزاجيگاز غ قيتزر وينسبت به زمان در سنار يدينسبت گاز به نفت تول راتييتغ - 10شكل 

  .]23[ (چپ)

سناريوهاي مختلف توليد مورد بررسي قرار گرفت (چكني  ،با نسبت گاز به نفت باالايران از مخازن  ديگر در يكي
عي . تخليه طبيگرديدرا شامل ميوسيله تزريق آب بهتخليه طبيعي و توليد نفت  ،اصلي ي. دو سناريوو همكاران)

و عمودي، هاي متفاوت، چاه افقي بخش با تعداد چاه 7و تزريق آب به د و سناريبه عنوان سناريو مبنا انتخاب ش

 10  تغییرات نسبت گاز به نفت تولیدی نسبت به زمان در سناریو تزریق گاز غیرامتزاجی )راست( و تثبیت فشار با استفاده از تزریق آب )چپ( ]23[

 9  تغییرات تولید نفت پس از سه دوره تمیزسازی چاه از آسفالتین 
به وسیله حالل های آلی ]22[
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پایین تر از باالی زون تولیدی باشد.
3- انتخ��اب بهترین نرخ تولید برای هر چاه: داده های میدانی نش��ان 
داده اس��ت که هر چاه یک فش��ار معکوس معین )که وابسته به یک 
نرخ تولید مشخص است( دارد که در آن، نسبت گاز به نفت تولیدی 

در حداقل مقدار خود است.
4- فشار لوله جداری در چاه های داری پمپ: تجربه نشان داده است 
که اس��تفاده از فشار مثبت بر لوله جداری، کاهش نسبت گاز به نفت 

تولیدی را در پی دارد.
5- تولید یکنواخت یا منقطع: تجربه های میدانی نتایج متفاوتی را در 
این ب��اره وجود دارد. با تولید منقطع بعضی از چاه ها افزایش و بعضی 

دیگر، کاهش را در نسبت گاز به نفت از خود نشان داده اند. 
با استفاده از تکنولوژی دستگاه کنترل کننده مستقل جریان6  در درون 
چ��اه می توان تولید گاز از چاه های افقی را کنترل کرد. چاه هایی که 
به دلیل نس��بت گاز به نفت تولیدی باال بس��ته ش��ده اند را می توان به 
وس��یله این تکنولوژی تکمیل کرد. بر این اساس می توان تولید نفت 
را دوباره شروع کرد و بازیابی نهایی نفت را افزایش داد. مدل سازی 
نش��ان داد که میزان نس��بت گاز به نفت تولیدی تا 40 درصد و کل 
تولید گاز تا 60 درصد در مقایس��ه با تکمی��ل حفره باز کاهش پیدا 

می کند)احمد و همکاران(]11[.
با اس��تفاده از ابزار الِگ تولیدی یکپارچه7 می توان محل ورود گاز 
به چاه افق��ی را پیدا کرد. دالیل به وجود آمدن این محل ها، خواص 
مخزن مانند تراوایی، آس��یب دیدگی یا مش��کالت مکانیکی چاه و 
دینامیک جریان چاه می باشد. می توان با تکمیل دوباره چاه به وسیله 
یک لوله خالی و ابزار کنترل جریان در اطراف محل های شناس��ایی 
ش��ده عملکرد چاه را بهبود بخشید و از نس��بت گاز به نفت تولیدی 

مقدار قابل توجهی کم کرد]17[.
3-3- كنترل و حذف رس�وب آس�فالتین

 س��ه روش ش��امل کنترل ش��رایط عملیاتی، تزری��ق بازدارنده ها8  و 
همچنی��ن تزریق پیوس��ته مهارکننده ها برای کنترل رس��وب گذاری 
آس��فالتین وجود دارد. با بهینه س��ازی اندازه چوک و افزایش فشار 
عملیاتی در لوله مغزی می توان ریس��ک رسوب گذاری آسفالتین را 

کاهش داد)ال بانی و همکاران(]18[.
همچنین افزایش نسبت گاز به نفت یکی از عوامل رسوب آسفالتین 
می باش��د. ب��ا تفکیک ترکیبات س��بک نف��ت، نس��بت گاز به نفت 
کاهش یافته و نفت س��نگین تر می ش��ود. در این ص��ورت رقابت بر 
س��ر حاللیت در نفت بین گاز و آس��فالتین کاهش یافته و آسفالتین 
به ص��ورت محل��ول در نف��ت باقی می مان��د. روش ه��ای مکانیکی، 
تمیزس��ازی شیمیایی، بهینه سازی فش��ار، دما و نرخ جریان و استفاده 
از م��واد افزودنی رزینی از جمله روش های پیش��نهادی برای حذف 
رسوبات آسفالتینی می باش��د )کوکال و همکاران(]19[. برای از بین 
بردن رسوبات آسفالتین به روش شیمیایی، دو ماده سورفکتانت آلی 
قوی اس��یدی و حالل آروماتیک پیش��نهاد گردیده و دودسیل بنزن 
سولفونیک اسید به عنوان سورفکتانت قوی و تولوئن به عنوان حالل 
آروماتی��ک مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نش��ان داد که کارایی 
س��ورفکتانت اسیدی در حذف رس��وبات آسفالتین بس��یار بیشتر از 
حالل آروماتیک اسید اس��ت به طوری که سورفکتانت ها با غلظتی 
کمتر دارای بازده بیش��تری نسبت به حالل های آلی هستند)حشمی و 

فیروزآبادی(]20[. 
در یک پژوهش، رابطه ی رس��وب آس��فالتین و میزان نسبت گاز به 
نفت مورد بررس��ی قرار گرفت )ال حمادی و همکاران(. نتایج نشان 
داد با افزایش نس��بت گاز به نفت تولی��دی، پارامتر حاللیت کاهش 
یافته و میزان رسوب گذاری آس��فالتین افزایش می یابد. همچنین در 
نتیجه ی تزریق گاز به مخزن، نس��بت گاز به نفت افزایش یافته و فرآیند 
رسوب گذاری آسفالتین تکرار می شود. بر این اساس مدلی ارائه شد که 

 12  میزان بازیابی نفت بر حسب زمان برای سناریوهای مختلف ]25[ 11  سناریوها و میزان بازیابی نفت برای هر سناریو
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با اس��تفاده از آن می توان شرایط ایجاد رس��وبات آسفالتین را شناسایی 
ک��رد و همچنی��ن از آن برای بهبود برنامه ریزی تولی��د و چاه و طراحی 
خطوط لوله اس��تفاده  نمود. شکل-8 تغییرات پارامتر حاللیت آسفالتین 
در نفت را بر اس��اس تغییرات فش��ار و نس��بت گاز به نفت تولیدی ارائه 

می کند]21[.
 حالل های پایه هیدروکربنی برای از بین بردن رس��وب آسفالتین مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. ازجمله، حالل های آلی و آروماتیک می  توان به 
زایلن و تولوئن اشاره کرد. اضافه کردن مقداری آلکیل بنزن، سولفونیک 
اس��ید یا آمین می تواند کارایی این حالل ها را باال ببرد. اس��تفاده از این 
حالل ها تولید نفت را بهبود می بخشد. شکل-9 تغییرات تولید نفت پس 
از سه دوره تمیزسازی چاه از آسفالتین به کمک حالل های آلی را نشان 

می دهد]22[. 
 

4-مخازن نفتی ایران با نس�بت گاز به نفت تولیدی باال
با اس��تفاده از مشخصه س��ازی، مدل س��ازی و شبیه س��ازی س��ناریوهای 
مختلف تولید در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران بررس��ی شد )عبدی 
و همکاران(. مدل س��ازی آنها با اس��تفاده از نرم اف��زار اکلیپس صورت 
گرفت. س��ناریو تزری��ق گاز غیرامتزاجی جهت ازدیاد برداش��ت نفت 
به دلیل باال رفتن نس��بت گاز به نفت تولیدی جهت ازدیاد برداشت نفت 
مناس��ب نیست. در مقابل، س��ناریو تثبیت فش��ار به کمک تزریق آب با 
کاهش نس��بت گاز به نفت تولیدی از سناریوهای مناسب جهت ازدیاد 
برداشت نفت می باشد. شکل-10 نسبت گاز به نفت تولیدی را به ترتیب 
برای س��ناریوهای تزریق گاز غیرامتزاجی و تثبیت فشار به وسیله تزریق 

آب نشان می دهد]23[.
  در یکی دیگر از مخازن ایران با نس��بت گاز به نفت باال، س��ناریوهای 
مختل��ف تولید مورد بررس��ی قرار گرفت )چکن��ی و همکاران( که دو 
سناریوی اصلی، تخلیه طبیعی و تولید نفت به وسیله تزریق آب را شامل 
می گردی��د. تخلیه طبیعی به عنوان س��ناریو مبنا انتخاب ش��د و س��ناریو 
تزری��ق آب به 7 بخش با تع��داد چاه های متفاوت، چاه افقی و عمودی، 
حجم آب تزریقی و محل تزریق آب تقسیم بندی شدند. در ادامه، میزان 
بازیابی نفت تحت هرکدام از این س��ناریوهای تزریق نس��بت به سناریو 
مبنا که تخلیه طبیعی بود، گزارش ش��د. بهترین سناریو برای تزریق آب 
با بیش��ترین می��زان بازیابی دارای 9 چاه تزریقی افق��ی با نرخ تزریق باال 
برای هر چاه، تزریق در ناحیه نفتی و با نرخ های تزریق متفاوت انتخاب 
شد. در س��ناریوی تزریق آب در مکان هایی که محل تزریق و تولید به 
یکدیگر نزدیک بود، فش��ار مخزن تقویت شده و این شرایط مانع تولید 
گاز و تقویت کننده تولید نفت بود. این س��ناریو نس��بت به س��ناریو مبنا 
دارای 37 درصد بهبود بازیابی نفت بود. ش��کل-11 سناریوهای در نظر 

گرفته شده و میزان بازیابی برای هر سناریو را نشان می دهد]24[.
 سه سناریو تزریق آب، تزریق گاز و تخلیه طبیعی برای مطالعه در یکی 

از مخازن با نس��بت گاز به نف��ت تولیدی باال انتخاب شد)س��جادیان و 
همکاران(. با استفاده از شبیه سازی عددی گزارش گردید که در مخزن 
مورد مطالعه، سناریو تزریق گاز مناسب تر از تزریق آب یا تخلیه طبیعی 
برای بازیابی نفت می باش��د ک��ه دلیل آن ترکی��ب مکانیزم های ریزش 
ثقلی، انبساط نفت و بخار شدن نفت می باشد. شکل-12 میزان بازیافت  

را برای هرکدام از سناریوهای مورد بررسی نشان می دهد]25[.
 

نتیجه گی�ری
از مهم ترین دالیل باال بودن نس��بت گاز به نفت تولیدی در مخازن نفتی 
می توان به مخروطی ش��دن گالهک گازی، افتادن فش��ار مخزن به زیر 
فش��ار حباب، وجود ش��کاف ها با تراوایی باالی گاز و کاهش تراوایی 
نفت به دلیل آسیب سازند اشاره کرد. همچنین پارامترهایی از قبیل فشار 
جریانی ته چاه، اشباع بحرانی گاز و رفتار فازی سیال مخزن می تواند بر 

میزان نسبت گاز به نفت تولیدی موثر باشد.
از مشکالت ایجاد شده در مخازن نفتی با نسبت گاز به نفت تولیدی باال 
رسوب گذاری آسفالتین، افزایش افت فش��ار درون چاه تولیدی، پایین 
آم��دن نرخ تولید نفت، افزایش انرژی تولید و کاهش نفت قابل بازیابی 
و تأثیرات منفی زیس��ت محیطی در اثر س��وزاندن گاز اضافی می باشد. 
رس��وب گذاری آس��فالتین در مخزن با کاهش تراوایی در مشبک های 
تولیدی باعث کاهش تولید نفت و افزایش تولید گاز می شود. همچنین، 
این رس��وبات در چاه تولیدی و خطوط لوله انتقال مش��کالت زیادی را 

ایجاد می کنند. 
در مخازن��ی ب��ا ویژگی هایی از قبیل، مخزن نفتی ب��ا ضخامت زیاد و 
ب��دون کالهک گازی، مخزن با الیه های تولی��دی متعدد، مخازنی با 
رگه های نفوذناپذیر جداکننده ی نفت و گاز و مخازن دارای بس��تری 
مناس��ب برای نصب پکر، ش��رایط ب��رای کنترل نس��بت گاز به نفت 
تولیدی مناس��ب است. با شناسایی محل های ورود گاز به چاه تولیدی 
با اس��تفاده از اب��زار الگ تولیدی یکپارچه و بس��تن ای��ن محل ها به 
وس��یله ی تکمیل دوباره چاه می توان نس��بت گاز به نفت تولیدی را به 
مق��دار قابل توجهی کاه��ش داد. به  طور کلی روش ه��ای مکانیکی، 
تمیزسازی ش��یمیایی، بهینه سازی فشار، دما و نرخ جریان و استفاده از 
م��واد افزودن��ی رزینی ج��زء روش های حذف رس��وبات آس��فالتین 
می باش��د. در مخازن دارای رسوب آس��فالتین با استفاده از حالل های 
آلیمانند زایلن و تولوئن و اس��تفاده از س��ورفکتانت های اسیدی قوی 
مانند دودس��یل بنزن سولفونیک اس��ید می توان اینگونه رسوبات را از 
بین ب��رد و تولید را به حال��ت قبل بازگرداند. اضاف��ه کردن مقداری 
آلکیل بنزن، سولفونیک اسید یا آمین می تواند کارایی حالل های آلی 
را ب��اال بب��رد. در مخازن با نس��بت گاز ب��ه نفت تولی��دی می توان از 
س��ناریوهایی از قبی��ل تثبیت فش��ار مخزن به وس��یله تزریق آب برای 

کاهش میزان نسبت گاز به نفت تولیدی استفاده کرد.
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پانویس هاپانویس ها

1. high GOR

2. fine migration
3. Tar mats
4. Acceleration pressure drop

5. Multi-phase sucker-rod pump
6. Autonomous Inflow Control Device (AICD)
7. Integrated production logging tool
8. Inhibitor squeeze treatments
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