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1- توصیف مخازن گاز  میعانی
مخــازن گاز میعانی گونه ای خــاص از مخازن هیدروکربــوری متعارف و 
حد واســطی از مخازن نفتی و گازی اســت. در این مخــازن رفتار فازی و 
ترمودینامیکی خاصی مشــاهده می شود.]1[ نمونه ای از نمودار فازی2 )فشار 
برحســب دما( برای گازهای میعانی در شــکل1 نشــان داده  شده است. دما 
در این گونه مخــازن، بین دمای بحرانی3 و نقطه ی حداکثر دما4 اســت. در 
ابتدا، مخزن به طور کامل گازی اســت.]2[ با کاهش فشار زیر نقطه ی شبنم، 
به جای انبســاط گاز یا تبخیــر مایع، عکس این حالت اتفــاق افتاده و مایع، 
ایجاد می شــود. این فاز مایع به  عنوان میعانات شــناخته می شود و طی زمان 
تولید با افت فشــار، میعانات بیشتری ایجاد شده، ولی از آنجایی که به اشباع 
بحرانی نمی رسند، این میعانات حرکت نکرده، در مخزن باقی مانده و تولید 

نمی شوند.
همچنین این میعانات گازی موجب کم شــدن تراوایی نســبی گاز و در 

نتیجه کاهش بهره دهی چاه  می شوند.]3[

ـ میعانی 1-1-ناحیه های مختلف مخازن گاز 
با تولید از مخزن و کاهش فشــار در مخازن گاز ـ  میعانی و رســیدن فشار 
مخزن به پایین تر از فشار نقطه ی شبنم، میعانات گازی در مخزن و اطراف 
دیواره ی چاه تشــکیل خواهند شد. ســه ناحیه ی جریانی در اطراف چاه 
تولیدی با اشباع متفاوت میعانات ایجاد می شود.]5[ بسته به شرایط تولید 
از مخزن ممکن است، یك، دو و یا هر سه ناحیه ی جریانی به  وجود آید. 

1  نمودار فازی سیال گاز ـ میعانی]4[

2 
 

 کم شدن تراوایی موجبشوند. همچنین این میعانات گازی مانده و تولید نمیدر مخزن باقی ،حرکت نکرده میعانات
 [3].دنشومیدهی چاه بهره کاهش جهینت درو  نسبی گاز

 

 
 [4]میعانیـنمودار فازی سیال گاز -1شکل 

 میعانیـهای مختلف مخازن گازناحیه-1-1
 ،نمشب یتر از فشار نقطهمیعانی و رسیدن فشار مخزن به پایینـبا تولید از مخزن و کاهش فشار در مخازن گاز

جریانی در اطراف چاه تولیدی با  یچاه تشکیل خواهند شد. سه ناحیه یهمیعانات گازی در مخزن و اطراف دیوار
 یهبسته به شرایط تولید از مخزن ممکن است، یک، دو و یا هر سه ناحی [5].شوداشباع متفاوت میعانات ایجاد می

 است. شده دادهنشان  2وجود آید. این نواحی در شکلجریانی به

تر از فشار شبنم است. اشباع و فشار مخزن پایینبوده چاه  واریدترین ناحیه به اول: این ناحیه نزدیک یهیناح
همراه گاز در حال جریان  شده لیتشکبنابراین میعانات ، آنها است 5میعانات در این ناحیه بیشتر از اشباع بحرانی

 یلیل ناحیههمین دیابد. بهکاهش می شدتبهبی گاز ند. با تشکیل میعانات در این ناحیه میزان نفوذپذیری نسهست
 .استدهی چاه ترین عامل کاهش بهرهاول مهم

اول کمتر از فشار شبنم  یهیناحفشار مانند  ،میانی نیز معروف است یهیناحبه که این ناحیه در دوم:  یهیناح
از قابلیت تحرک ندارند و فقط ف میعانات همین دلیلبهخواهد بود و کمتر از اشباع بحرانی  ،، اما اشباع میعاناتبوده

زمان و تولید  گذشت با .است ترتولید، بزرگ یهای اولیهدر زمان دوم یناحیه یهاندازگاز در حال حرکت است. 
 دهد.اول می یهیناحو جای خود را به  شده ترکوچکاین ناحیه بیشتر از مخزن، 

این نواحی در شکل2 نشان داده  شده است.
ناحیه ی اول: ایــن ناحیه نزدیك ترین ناحیه به دیوار چاه بوده و فشــار 
مخزن پایین تر از فشــار شبنم است. اشباع میعانات در این ناحیه بیشتر از 
اشــباع بحرانی5 آنها اســت، بنابراین میعانات تشکیل  شده همراه گاز در 
حال جریان هســتند. با تشــکیل میعانات در این ناحیه میزان نفوذپذیری 
نسبی گاز به شــدت کاهش می یابد. به همین دلیل ناحیه ی اول مهم ترین 

عامل کاهش بهره دهی چاه است.
ناحیه ی دوم: در این ناحیه که به ناحیه ی میانی نیز معروف اســت، فشار 
مانند ناحیه ی اول کمتر از فشــار شبنم بوده، اما اشباع میعانات، کمتر از 
اشباع بحرانی خواهد بود و به همین دلیل میعانات قابلیت تحرک ندارند 
و فقط فاز گاز در حال حرکت است. اندازه ی ناحیه ی دوم در زمان های 

 شهریار عصفوری، گروه مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس   آزیتا قادری*، رضا آذین، گروه مهندسی نفت دانشگاه خلیج فارس 

مخازن گاز میعانی یکی از مهم ترین، با ارزش ترین و پیچیده ترین نوع مخازن هیدروکربوری هستند. پیچیدگی 
آنها از این نظر اســت که رفتاری خالف رفتار ترمودینامیکی ســیاالت هیدروکربــوری دارند و آن هم به علت 
وجود ترکیبات میانی1 اســت که در این گونه مخازن وجود دارد و باعث ارزشمند شدن این مخازن شده است. 
با رســیدن فشار مخزن به نقطه ی شــبنم، ترکیبات میانی به  صورت میعان در مخزن شکل گرفته که عالوه بر 
کاهش بهره دهی این مخازن، موجب از دســت رفتن این بخش از سیال هیدروکربوری می شود. از چالش های 
مهم این گونه مخازن، نگه داشــتن فشار در باالی فشار نقطه ی شبنم جهت جلوگیری از میعان شدن ترکیبات 
میانی است که از دیرباز، مهم ترین دغدغه ی مهندسین مخازن است. همچنین به  کار بردن روش های مختلف و 
به روز به منظور حذف میعانات به دام افتاده در مخزن به  خصوص نواحی اطراف چاه تولیدی و نیز تولید آنها در 
ســطح، از دیگر چالش های مطرح در این گونه مخازن است. در این مطالعه، ابتدا به توصیف مخازن گاز میعانی 
پرداخته شده است و سپس مروری بر روش های جلوگیری از تشکیل میعانات در داخل مخزن و نواحی اطراف 

چاه تولیدی در مخازن گاز میعانی انجام شده است.
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2   نواحی موجود در اطراف چاه تولید در مخازن گاز ـ میعانی ]6[

3 
 

یل بالاتر دلو فشار مخزن بالاتر از فشار شبنم است. بهبوده چاه  واریددورترین ناحیه از  نیز سوم: این ناحیه یهیناح
زن مخ یبا ترکیب اولیهاین ناحیه سیال ترکیب  .فقط فاز گاز در مخزن وجود دارد ،بودن فشار از فشار شبنم

 [5].یکسان است

 

 
 [6]میعانیـنواحی موجود در اطراف چاه تولید در مخازن گاز -2شکل 

رار قاین میعانات با  .شودیشناخته م یعانیانسداد م یدهیعنوان پدبه واست  عاناتیاول و دوم محل تجمع م یاحون
ا دهی چاه تولید رمسیر جریان گاز، تراوایی نسبی گاز و بهره ها وگلوگاه تر کردنبر روی سطح و تنگ گرفتن

 ،8هیدرولیکی کافش ،7گازـتزریق متناوب آب ،6تزریق گازجمله  ازگوناگونی  هایروش دهند. تاکنونکاهش می
شوند، می 11یترشوندگ که باعث تغییرمواد شیمیایی و  هاحلالتزریق  ،11و پاف فاهیند آفر، 9های افقیحفاری چاه

 هاروش این از هرکدام [7].اندقرارگرفته استفاده مورد مخازن نوع این در میعانی انسداد یپدیده رفع برای
ها ادامه به معرفی این روش در د.شونمی آن حذف یا و میعانی انسداد یپدیده اثر کاهش باعث خاص منظوریبه

 .شودپرداخته می

 میعانیـانسداد میعانی در مخازن گازپدیده  های رفعروش -2-1

های ناشی از تجمع میعانات در اطراف چاه تولید و حفظ و تولید کاهش آسیب منظوربههای گوناگونی تاکنون روش
بندی کرد. توان به دو گروه کلی طبقهها را می. این روشاست گرفته قراری بررس موردمیعانات ارزشمند گازی 

ه . گروشودانجام میشبنم  یفشار مخزن به زیر نقطهداری فشار مخزن و جلوگیری از افت گروه اول در جهت نگه
ی است که با تغییر خصوصیات مخزن در اثر تزریق مواد شیمیایی و مواد قابل امتزاج با یهادوم مربوط به روش

یندی که باعث آهر فر [8].شوندچاه می یفاز میعانات در نزدیکی دهانهسیال درون مخزن باعث افزایش تحرک 
ترین افزایش بازیابی در مخزن شود، ازدیاد برداشت نام دارد که متداول منظوربهتغییر تعامل میان سنگ و سیال 

 است. شده دادهنشان  3میعانی در شکلـهای ازدیاد برداشت گاز مربوط به هر دسته از مخازن گازروش

اولیه ی تولید، بزرگ تر اســت. با گذشت زمان و تولید بیشتر از مخزن، 
این ناحیه کوچك تر شده و جای خود را به ناحیه ی اول می دهد.

ناحیه ی ســوم: این ناحیه نیز دورترین ناحیه از دیوار چاه بوده و فشــار 
مخزن باالتر از فشــار شبنم است. به دلیل باالتر بودن فشار از فشار شبنم، 
فقــط فاز گاز در مخزن وجود دارد. ترکیب ســیال این ناحیه با ترکیب 

اولیه ی مخزن یکسان است.]5[
نواحی  اول و دوم محل تجمع میعانات اســت و به عنوان پدیده ی انسداد 
میعانی شناخته می شود. این میعانات با قرار گرفتن بر روی سطح و تنگ تر 
کردن گلوگاه ها و مسیر جریان گاز، تراوایی نسبی گاز و بهره دهی چاه 
تولیــد را کاهش می دهند. تاکنون روش های گوناگونی از جمله تزریق 
گاز6، تزریق متناوب آب  ـ گاز7، شکاف هیدرولیکی8، حفاری چاه های 
افقی9، فرآیند هاف و پاف10، تزریق حالل ها و مواد شــیمیایی که باعث 
تغییر ترشــوندگی11 می شــوند، برای رفع پدیده ی انسداد میعانی در این 
نوع مخــازن مورد اســتفاده قرارگرفته اند.]7[ هرکــدام از این روش ها 
به منظــوری خاص باعث کاهش اثر پدیده ی انســداد میعانی و یا حذف 

آن می شوند. در ادامه به معرفی این روش ها پرداخته می شود.

ـ  میعانی 2-1- روش های رفع پدیده انسداد میعانی در مخازن گاز 
تاکنون روش های گوناگونی به منظور کاهش آسیب های ناشی از تجمع 

میعانات در اطراف چاه تولید و حفظ و تولید میعانات ارزشــمند گازی 
مورد بررسی قرار گرفته  است. این روش ها را می توان به دو گروه کلی 
طبقه بندی کرد. گروه اول در جهت نگه داری فشــار مخزن و جلوگیری 
از افت فشار مخزن به زیر نقطه ی شبنم انجام می شود. گروه دوم مربوط 
به روش هایی اســت که با تغییر خصوصیات مخــزن در اثر تزریق مواد 
شــیمیایی و مواد قابل امتزاج با سیال درون مخزن باعث افزایش تحرک 
فاز میعانات در نزدیکی دهانه ی چاه می شوند.]8[ هر فرآیندی که باعث 
تغییر تعامل میان ســنگ و سیال به منظور افزایش بازیابی در مخزن شود، 
ازدیاد برداشت نام دارد که متداول ترین روش های ازدیاد برداشت گاز 
مربوط به هر دسته از مخازن گاز ـ میعانی در شکل3 نشان داده  شده است.

 3-1- تزریق گاز
تزریق گاز از مهم ترین روش های بازیابی نفت در مخازن است. عملیات 
تزریق گاز از سال1930، به  عنوان یك روش مناسب برای افزایش تولید 
و تثبیت فشار مخزن مورد توجه قرارگرفته است. گازهای مختلف به دو 
منظور نگهداشت کامل فشار12 و نگهداشت فشار به  صورت جزئی13 به 
مخزن تزریق می شوند. در فرآیند نگهداشت کامل فشار، گاز به  صورت 
پیوسته و همزمان با شــروع تولید از مخزن، با هدف جلوگیری از افت 
فشــار به زیر فشار نقطه ی شــبنم، به آن تزریق می شود. در حالی که در 
فرآیند تزریق گاز با نگهداشت جزئی فشار، گاز بعد از تخلیه ی اولیه ی 
مخزن و افت فشــار آن به زیر فشار نقطه ی شبنم، جهت کاهش سرعت 
افت فشــار مخزن و تبخیر مجدد میعانات تشــکیل  شده به درون مخزن 
تزریق می شود.]9[ تزریق مجدد بخشی یا تمام گاز طبیعی تولید شده در 
یك مخزن، ترفندی اســت که بیش از 90سال قدمت دارد. این روش، 
یك محرک برای نگه  داشــتن فشار مخزن در باالی نقطه ی شبنم است 
تا میعانات ارزشــمند نفتی، در مخزن تشــکیل نشــده و به سطح آورده 
شــوند.]10[ شکل4 شماتیکی از فرآیند بازگردانی گاز14 به یك مخزن 

گاز میعانی را نشان می دهد.

3   دسته بندی روش های ازدیاد برداشت گاز در مخازن گاز ـ  میعانی

4 
 

 
 میعانیـگاز مخازن در گاز برداشت ازدیاد هایروش یبنددسته -3شکل 

  
 

 تزریق گاز -3-1
یک روش  عنوانبه، 1931. عملیات تزریق گاز از سالاستنفت در مخازن بی های بازیاترین روشتزریق گاز از مهم

 گهداشتناست. گازهای مختلف به دو منظور  قرارگرفته توجه موردمناسب برای افزایش تولید و تثبیت فشار مخزن 
کامل فشار، گاز  نگهداشتیند آشوند. در فربه مخزن تزریق می 13جزئی صورتبهفشار  نگهداشتو  12کامل فشار

 به شبنم، ینقطه فشار زیر به فشار افت از جلوگیریا هدف بپیوسته و همزمان با شروع تولید از مخزن،  صورتبه
 و مخزن یاولیه یتخلیه از بعد فشار، گاز جزئی نگهداشت با گاز تزریق یندآفر در کهیحال در .شودمی تزریق آن

 لیتشک مخزن و تبخیر مجدد میعانات افت فشار سرعت کاهش جهت شبنم، ینقطه زیر فشار به آن فشار افت
در یک مخزن، ترفندی  شده دیتولمام گاز طبیعی تزریق مجدد بخشی یا ت [9].شودمی تزریق به درون مخزن شده

شبنم  یداشتن فشار مخزن در بالای نقطه برای نگه یک محرک ،سال قدمت دارد. این روش91است که بیش از 
یند آاز فر شماتیکی 4شکل [11].در مخزن تشکیل نشده و به سطح آورده شوند ،تا میعانات ارزشمند نفتی است

 دهد.به یک مخزن گاز میعانی را نشان می 14بازگردانی گاز

روش های ازدیاد برداشت 
در مخازن گاز میعانی

دسته ی دوم
تغییر خصوصیات مخزن

یتغییر ترشوندگ تزریق حالل

دسته ی اول 
حفظ فشار مخزن

حفر چاه افقی تزریق متناوب 
آب ـ گاز تزریق گاز

فرآیند هاف و 
ی پاف با تزریق د
اکسیدکربن

شکاف 
هیدرولیکی
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 یند بازگردانی گازآی از فرکیشمات -4کل ش

 شود و دوباره برای نگهتر جدا شده و سپس متراکم میسنگین ترکیباتهای سطحی، گاز خشک از در جداکننده
 شود. شبنم، به داخل مخزن تزریق می یفشار در بالای نقطه داشتن

انسداد  یبا کاهش پدیده کربناکسیددیکه تزریق گاز سازی نشان دادند امینی و همکاران با انجام مطالعات شبیه
دهد، تزریق گاز های آنها نشان میهمچنین نتایج بررسیشود. ت میمیعانی، موجب افزایش بازیابی میعانا

لازم به ذکر است  [11].کنداز تجمع میعانات جلوگیری می ،تا مدت زمانی خاص بعد از توقف تزریق کربناکسیددی
ای ی مرتبط با صنعت نفت )تزریق گازهای گلخانهطیمحستیزکه در دسترس بودن گاز، ارزان بودن آن و مسائل 

 . است جلب کردهیندهای تزریق گاز آ( توجه بیشتری را به فربه مخازن هیدروکربوری کربناکسیددیمانند 

، کربنداکسیدیاصلی از سیال مخزن گاز میعانی را با سه گاز  ینمونهنصریانی و همکاران، میزان بازیابی میعانات 
ترین گاز منظور مشخص کردن مناسبهای تزریق مختلف بهبا حجم 15نیتروژن و گاز مخزن خروجی از جداساز

ادند. د بررسی قرار سازی موردشبیه مطالعاتبخشد، با برای تزریق که میزان بازیابی میعانات و گاز را بهبود می
 افزایش را میعانات بازیابی توجهیقابل میزان دیگر بهنسبت به دو گاز  کربناکسیددینتایج آنها نشان داد تزریق 

  [22].دهدمی

در  تحت شرایط مخزن، گاز تزریقیند آفر سازیشبیه و و همکاران در مطالعات خود به بررسی آزمایشگاهی 16سو
ب مانده در مخزن ترکیتزریق شده با سیال باقی کربناکسیددیمخازن گاز میعانی پرداختند. آنها بیان کردند، 

مانده در مخزن گاز میعانی های باقیربندهند. این عامل موجب تبخیر شدن هیدروکشود و یک فاز تشکیل میمی
 [13].وری مؤثر استکه بر افزایش میزان بهرهشود می

 11گازـتزریق متناوب آب -4-1
 1957در سال گازـاولین فرآیند تزریق متناوب آب. ستگاز اـزدیاد برداشت، تزریق متناوب آبیندهای اآیکی از فر
 بازده منجر به بهبود تزریق، یسناریو نوع . اینشده است گزارش در دریای شمال و روسیه آن از بعدو  در کانادا

 در جداکننده های سطحی، گاز خشك از ترکیبات سنگین تر جدا شده 
و سپس متراکم می شود و دوباره برای نگه  داشتن فشار در باالی نقطه ی 

شبنم، به داخل مخزن تزریق می شود. 
امینی و همکاران با انجام مطالعات شبیه ســازی نشان دادند که تزریق گاز 
 دی اکسیدکربن با کاهش پدیده ی انسداد میعانی، موجب افزایش بازیابی 
میعانات می شــود. همچنین نتایج بررســی های آنها نشان می دهد، تزریق 
گاز دی اکســیدکربن تا مدت زمانی خاص بعد از توقف تزریق، از تجمع 
میعانات جلوگیری می کند.]11[ الزم به ذکر اســت که در دسترس بودن 
گاز، ارزان بودن آن و مسائل زیست  محیطی مرتبط با صنعت نفت )تزریق 
گازهای گلخانه ای مانند  دی اکسیدکربن به مخازن هیدروکربوری ( توجه 

بیشتری را به فرآیندهای تزریق گاز جلب کرده است. 
نصریانــی و همکاران، میــزان بازیابی میعانات نمونه ی اصلی از ســیال 
مخزن گاز میعانی را با ســه گاز  دی اکســیدکربن، نیتروژن و گاز مخزن 
خروجی از جداســاز15 بــا حجم های تزریق مختلف به  منظور مشــخص 
کردن مناســب ترین گاز برای تزریق که میزان بازیابی میعانات و گاز را 
بهبود می بخشد، با مطالعات شبیه ســازی مورد بررسی قرار دادند. نتایج 
آنها نشــان داد تزریق  دی اکسیدکربن نســبت به دو گاز دیگر به میزان 

قابل توجهی بازیابی میعانات را افزایش می دهد.]12[ 
سو16 و همکاران در مطالعات خود به بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی 
فرآیند تزریق گاز تحت شرایط مخزن، در مخازن گاز میعانی پرداختند. 
آنها بیان کردند،  دی اکسیدکربن تزریق شده با سیال باقی مانده در مخزن 
ترکیب می شــود و یك فاز تشــکیل می دهند. این عامل موجب تبخیر 
شــدن هیدروکربن های باقی مانده در مخزن گاز میعانی می شــود که بر 

افزایش میزان بهره  وری مؤثر است.]13[

ـ گاز17 4-1- تزریق متناوب آب 
یکی از فرآیندهای ازدیاد برداشت، تزریق متناوب آب ـ گاز است. اولین 
فرآیند تزریق متناوب آب ـ گاز در ســال1957 در کانادا و بعد از آن در 
دریای شــمال و روسیه گزارش شده اســت. این نوع سناریوی تزریق، 
منجر به بهبود بازده جاروب18 و قابلیت تحرک می شــود که مورد توجه 
و بررســی محققــان قرارگرفته اســت.]14[ در این فرآینــد، توده های 

5   شماتیکی از فرآیند تزریق متناوب آب ـ گاز]19[

6 
 

های یند، تودهآدر این فر [14].است قرارگرفتهو بررسی محققان  توجه موردشود که و قابلیت تحرک می 18جاروب
شوند. به این صورت که یک توده از آب بعد درپی به درون مخزن هیدروکربوری تزریق میصورت پیبهآب و گاز 

شده است. اخیرا تزریق متناوب  نشان داده 5ند در شکلآی. این فرلعکساشود و باز یک توده از گاز تزریق می
یق اند که تزربه این نتیجه رسیده، گاز آب و یتزریق جداگانه یمقایسهای دارد، زیرا با گاز کاربرد گستردهـآب

میعانی در دریا و خشکی ـتر است. این روش در مخازن عمیق، مخازن شکافدار گازصرفهبهگاز مقرونـمتناوب آب
 انتخاب و طراحی درستیبه گازـآب متناوب تزریق بر ثروعوامل م کهصورتی در [15].است گرفته قراراستفاده  مورد

  [16].تاس آب و گاز یمراتب بیشتر از تزریق جداگانهبه این روش در میزان بازیابی از مخزن شوند،

، نرخ تزریق آب 21جمله نسبت آب به گاز تزریقی سازی خود به بررسی عواملی ازدر مطالعات شبیه 19یرشاقدم و ق
از گـیند تزریق متناوب آبآثر بر فروتزریق و سایر پارامترهای م زمان مدتو گاز، نوع و ترکیب گاز تزریقی، 

 زودهنگام، جلوگیری از پیشروی 21توان به کاهش و کنترل نسبت تحرکیند میآپرداختند. از مزایای این نوع فر
تزریق همزمان آب و گاز  [17].منظور افزایش میزان بازیابی میعانات اشاره کردبه 22پایدار یگاز و ایجاد یک جبهه

ی همزمان تزریق آب و گاز را فراهم کند. هارساختیزگذاری بزرگ اقتصادی است که بتواند نیازمند یک سرمایه
 و مخازنی که دارای درصد بالایی از ذرات قابل حرکت سنگماسهاز طرفی تزریق آب به برخی از مخازن مانند 

 درهای منافذ و ها، انسداد گلوگاههای موجود در سنگ، مهاجرت دانهثبات شدن برخی از کانیهستند، باعث بی
 [18].شودآسیب به مخزن می جهینت

 

 
 [19]گازـیند تزریق متناوب آبآشماتیکی از فر -5شکل 

 

 23کربناکسیددیبا تزریق  افپو  فاهیند آفر -5-1
 گاز جاییجابه منظورگاز به برداشت ازدیاد در کربناکسیددی گاز تزریق از استفاده مشابه ،روش این فرآیند
یند هاف و پاف با استفاده از گاز آفر در است. مخزن از بازیابی میزان افزایش نتیجه در میعانات و و طبیعی

آب و گاز به صــورت پی درپی به درون مخــزن هیدروکربوری تزریق 
می شــوند. بــه این صورت که یك توده از آب بعــد از یك توده از گاز 
تزریق می شــود و بالعکس. این فرآیند در شــکل5 نشان داده شده است. 
اخیرا تزریق متناوب آب ـ گاز کاربرد گســترده ای دارد، زیرا با مقایســه ی 
تزریق جداگانــه ی آب و گاز، به این نتیجه رســیده اند که تزریق متناوب 
آب ـ گاز مقرون به صرفه تر است. این روش در مخازن عمیق، مخازن شکافدار 
 گاز ـ میعانــی در دریا و خشــکی مورد اســتفاده قــرار گرفته اســت. ]15[ 
در صورتی که عوامل موثر بر تزریق متناوب آب ـ گاز به درستی طراحی و 
انتخاب شــوند، میزان بازیابــی از مخزن در این روش به مراتب بیشــتر از 

تزریق جداگانه ی آب و گاز است.]16[ 
اقدم و قرشــی19 در مطالعات شبیه سازی خود به بررسی عواملی از جمله 
نســبت آب به گاز تزریقی20، نــرخ تزریــق آب و گاز، نوع و ترکیب 
گاز تزریقی، مدت  زمان تزریق و ســایر پارامترهای موثر بر فرآیند تزریق 
متناوب آب ـ گاز پرداختند. از مزایای این نوع فرآیند می توان به کاهش و 
کنترل نسبت تحرک21، جلوگیری از پیشروی زودهنگام گاز و ایجاد یك 
جبهه ی پایدار22 به  منظور افزایش میزان بازیابی میعانات اشــاره کرد.]17[ 
تزریــق همزمان آب و گاز نیازمند یك ســرمایه گذاری بزرگ اقتصادی 
است که بتواند زیرساخت های همزمان تزریق آب و گاز را فراهم کند. از 
طرفی تزریق آب به برخی از مخازن مانند ماسه سنگ و مخازنی که دارای 
درصد باالیی از ذرات قابل حرکت هستند، باعث بی ثبات شدن برخی از 
کانی های موجود در سنگ، مهاجرت دانه ها، انسداد گلوگاه های منافذ و 

در نتیجه آسیب به مخزن می شود.]18[

 5-1- فرآیند هاف و پاف با تزریق  دی اکسیدکربن23
فرآیند این روش، مشــابه استفاده از تزریق گاز  دی اکسیدکربن در ازدیاد 
برداشت گاز به منظور جابه جایی گاز طبیعی و میعانات و در نتیجه افزایش 
میزان بازیابی از مخزن اســت. در فرآیند هاف و پاف با اســتفاده از گاز 
دی اکسیدکربن، این گاز به صورت مستقیم به چاه تولید، تزریق می شود. 
برای اینکه گاز  دی اکسیدکربن بر سیال مخزن و میعانات اثر بگذارد، چاه 
برای مدت  زمانی مشــخص بسته می شود و سپس گاز از همان چاه تولید 
می شــود.]6[ مطالعات صورت گرفته توسط شنگ24 نشان می دهد که در 
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بر سیال  نکرباکسیددیشود. برای اینکه گاز صورت مستقیم به چاه تولید، تزریق میاین گاز به ،کربناکسیددی
 [6].شودشود و سپس گاز از همان چاه تولید میی مشخص بسته میزمان مدتمخزن و میعانات اثر بگذارد، چاه برای 

، فشار کربناکسیددیهاف و پاف با تزریق  دهد که در عملیاتنشان می 24طالعات صورت گرفته توسط شنگم
تولید  کربناکسیددی گاز با همراه و تبخیر امجدد شبنم بیشتر باشد تا میعانات یباید از فشار نقطه تزریق این گاز

هاف و پاف با استفاده  و همکاران اثر روش 25منگ شده است. همچنین نشان داده 6این فرآیند در شکل [7].شوند
در افزایش بازیابی میعانات در یک مخزن گاز میعانی را مورد بررسی آزمایشگاهی و  کربناکسیددیاز گاز 

دهد که میزان بازیابی میعانات با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی سازی قرار دادند. نتایج آنها نشان میشبیه
 [21]است.درصد 7/24سازی درصد و با استفاده از شبیه36/31

 

 
 [6]کربناکسیددیبا تزریق  بافو  فاهیند آشماتیکی از فر -6شکل 

 

 های افقیر چاهحف -6-1
 ترین اهداف حفرشود. از مهمثر در صنعت نفت شناخته میویک ابزار مفید و م عنوانبهتکنولوژی حفاری افقی 

از چاه  مراتب کمترچاه افقی، دستیابی به سطح تماس بیشتر چاه با مخزن است. افت فشار برای یک چاه افقی به
شبنم در مقایسه با چاه  یبه فشار نقطه ته چاهبیشتری برای رسیدن فشار  زمان مدتبنابراین،  ،عمودی است

ر و اشباع میعانات د ندازدیبخیر اشود، تشکیل و تجمع میعانات گازی را به تاست که سبب می ازیموردنعمودی 
اطراف چاه افقی کمتر از چاه عمودی باشد. تولید انباشتی از چاه افقی بسیار بیشتر از تولید انباشتی از چاه عمودی 

 نسبت افقی چاه ایجاد. همچنین کندجلوگیری نمی کامل طوربه چاه نزدیکی در اتتشکیل میعان از روش است. این
  [22].است تربسیار پرهزینه چاه عمودی به

صورت های افقی بهدادند عملکرد چاه نشان یک مخزن گاز میعانی سازیشبیه مطالعات انجام با همکارانو  26آبراهام
باشد، مقدار  55/1این نسبت مقدار  که یزمانیابد. پایدار با افزایش نسبت نفوذپذیری عمودی به افقی افزایش می

باشد،  1/1، 2/1، 4/1نسبت نفوذپذیری عمودی به افقی برابر با  که یزمانتولید نفت تجمیعی بیشتری نسبت به 
یر ثاترا تحت مطالعه موردتوجهی تولید نفت تجمیعی از مخزن طور قابلطول چاه افقی به علاوه،مشاهده شد. به

عملیات هاف و پاف با تزریق  دی اکســیدکربن، فشار تزریق این گاز باید 
از فشــار نقطه ی شبنم بیشتر باشــد تا میعانات مجددا تبخیر و همراه با گاز 
 دی اکســیدکربن تولید شوند.]7[ این فرآیند در شــکل6 نشان داده  شده 
است. همچنین منگ25 و همکاران اثر روش هاف و پاف با استفاده از 
گاز  دی اکســیدکربن در افزایش بازیابی میعانات در یك مخزن گاز 
میعانی را مورد بررســی آزمایشگاهی و شبیه ســازی قرار دادند. نتایج 
آنها نشــان می دهد کــه میزان بازیابی میعانات با اســتفاده از مطالعات 
آزمایشــگاهی 30/36درصد و با اســتفاده از شبیه سازی 24/7درصد 

است.]20[

6-1- حفر چاه های افقی
تکنولوژی حفاری افقی به عنوان یك ابزار مفید و موثر در صنعت نفت شناخته 
می شود. از مهم ترین اهداف حفر چاه افقی، دستیابی به سطح تماس بیشتر چاه با 
مخزن است. افت فشار برای یك چاه افقی به مراتب کمتر از چاه عمودی است، 
بنابراین، مدت  زمان بیشتری برای رسیدن فشار ته چاه به فشار نقطه ی شبنم 
در مقایسه با چاه عمودی موردنیاز است که سبب می شود، تشکیل و تجمع 
میعانات گازی را به تاخیر بیندازد و اشباع میعانات در اطراف چاه افقی کمتر 
از چاه عمودی باشد. تولید انباشتی از چاه افقی بسیار بیشتر از تولید انباشتی 
از چاه عمودی است. این روش از تشکیل میعانات در نزدیکی چاه به طور 
کامل جلوگیری نمی کند. همچنین ایجاد چاه افقی نسبت به چاه عمودی بسیار 

پرهزینه تر است.]21[ 
آبراهام26 و همکاران با انجام مطالعات شبیه سازی یك مخزن گاز میعانی نشان 
دادند عملکــرد چاه های افقی به صورت پایدار با افزایش نســبت نفوذپذیری 
عمودی به افقی افزایش می یابد. زمانی که این نسبت مقدار 0/55 باشد، مقدار 
تولید نفت تجمیعی بیشــتری نسبت به زمانی که نسبت نفوذپذیری عمودی به 
افقی برابر با 0/4، 0/2، 0/1 باشــد، مشاهده شد. به عالوه، طول چاه افقی به طور 
قابل توجهــی تولید نفت تجمیعــی از مخزن مورد مطالعــه را تحت تاثیر قرار 
می دهــد.]22[ حفاری چاه های افقی، تنها ایجاد میعانــات در اطراف چاه را به 
تعویق می اندازد و به طور کامل از پدیده ی انسداد میعانی جلوگیری نمی کند. 

7   شماتیکی از فرآیند شکاف هیدرولیکی

8 
 

 از کامل طوربه زد وانداهای افقی، تنها ایجاد میعانات در اطراف چاه را به تعویق میحفاری چاه [22].دهدقرار می
 موقت صورتبه کم و یزمان مدتبرای  این روش تنها گرید عبارتبهکند. جلوگیری نمی میعانی انسداد یپدیده
 یعمودهای چاهبا  سهیدر مقا یافق یهاچاهحفر  ینهیهز، نیعلاوه بر اشود. می میعانی انسداد اثر کاهش باعث

[21].است بیشتر اریبس
 

 21شکاف هیدرولیکی -1-1
 میعانی شناخته شدهـدهی در مخازن گازهای بهبود بهرهثرترین روشویکی از معنوان بهایجاد شکاف هیدرولیکی 

شود تا با شکست با فشار بالا به داخل چاه تزریق می 28شکاف یاست. برای ایجاد این نوع شکاف، سیال ایجادکننده
 یابد. بعد ازگسترش می شده جادیاتزریق، طول و ضخامت شکاف  یسازند، شکافی داخل آن ایجاد کند. با ادامه

شوند، به سیال نامیده می 29رکننده که پروپانتکافی گسترش پیدا کرد، ذرات پُ یاندازهبه شده جادیاکه شکاف این
زریق ت شده جادیاهای های هیدرولیک به داخل شکافبا استفاده از پمپ آمده دستبهو مخلوط  شده اضافهتزریقی 

 [23].کنندها شده و از بسته شدن آنها بعد از اتمام عملیات تزریق، جلوگیری میشود. این ذرات وارد شکافمی
شده است. در شکاف هیدرولیکی، مسیر هادی بلندتری بین  نشان داده 7طرحی از شکاف هیدرولیکی در شکل

ث شده، باع سمت چاه تولیدی جریان یابد. مسیر ایجادد از این طریق بهشود تا سیال بتوانمخزن و چاه ایجاد می
 داخل فشار که زمانی [8].شودخیر در تشکیل میعانات و کاهش اثرات آن میانتیجه ت کاهش افت فشار تولید و در

ارتباط  وشده  ایجاد شکاف داخل در میعانات از مقدار چشمگیری ،باشد شبنم ینقطه فشار از ترپایینف، شکا
 [24].کندانسداد میعانی جلوگیری نمی یطور کامل از پدیدهدهد و بهها را کاهش میشکاف

 
 یند شکاف هیدرولیکیآشماتیکی از فر -7شکل 

به  عبــارت  دیگر این روش تنها برای مدت  زمانی کم و به صورت موقت باعث 
کاهش اثر انسداد میعانی می شود. عالوه بر این، هزینه ی  حفر چاه های افقی در 

مقایسه با چاه های عمودی بسیار بیشتر است.]18[ 

7-1- شکاف هیدرولیکی27
ایجــاد شــکاف هیدرولیکی به عنــوان یکــی از موثرترین روش هــای بهبود 
بهره دهــی در مخــازن گاز ـ میعانــی شــناخته شــده اســت. برای ایجــاد این 
نــوع شــکاف، ســیال ایجادکننده ی شــکاف28 با فشــار بــاال بــه داخل چاه 
 تزریــق می شــود تــا با شکســت ســازند، شــکافی داخــل آن ایجــاد کند. 
 با ادامه ی تزریق، طول و ضخامت شکاف ایجاد شده گسترش می یابد. بعد از 
این که شکاف ایجاد شده به اندازه ی کافی گسترش پیدا کرد، ذرات پُرکننده 
که پروپانت29 نامیده می شــوند، به سیال تزریقی اضافه  شده و مخلوط به دست 
آمده با استفاده از پمپ های هیدرولیك به داخل شکاف های ایجاد شده تزریق 
می شود. این ذرات وارد شکاف ها شده و از بسته شدن آنها بعد از اتمام عملیات 
تزریق، جلوگیری می کنند.]23[ طرحی از شکاف هیدرولیکی در شکل7 نشان 
داده  شده است. در شکاف هیدرولیکی، مسیر هادی بلندتری بین مخزن و چاه 
ایجاد می شود تا سیال بتواند از این طریق به سمت چاه تولیدی جریان یابد. مسیر 
ایجاد شده، باعث کاهش افت فشار تولید و در نتیجه تاخیر در تشکیل میعانات 
و کاهش اثرات آن می شود.]8[ زمانی که فشار داخل شکاف، پایین تر از فشار 
نقطه ی شبنم باشد، مقدار چشمگیری از میعانات در داخل شکاف ایجاد شده 
و ارتباط شکاف ها را کاهش می دهد و به طور کامل از پدیده ی انسداد میعانی 

جلوگیری نمی کند.]24[
 

8-1- تزریق حالل
این فرآیند شــامل تزریــق حالل ها از جمله الکل اســت. تزریق حالل، باعث 
افزایش میزان تراوایی نســبی گاز می شود که در نتیجه، میعانات تجمع یافته در 
اطراف دهانه ی چاه کاهش می یابد. تزریق حالل از دو ســازوکار اصلی برای 
کاهش میعانات تجمع یافته پیروی می کند که یکی کاهش کشش سطحی30 بین 
میعانــات و گاز بــوده و دیگری در برخــی از حالل ها ماننــد متانول موجب 



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  176 

57

8   حرکــت قطــره ی مایــع در منافــذ ســنگ مخــزن قبــل از تغییــر 
ترشوندگی]26[

9 
 

 تزریق حلال -8-1
شود جمله الکل است. تزریق حلال، باعث افزایش میزان تراوایی نسبی گاز می ها ازیند شامل تزریق حلالآاین فر

یابد. تزریق حلال از دو سازوکار اصلی برای چاه کاهش می ییافته در اطراف دهانهمیعانات تجمع ،نتیجه درکه 
در  بوده و دیگری بین میعانات و گاز 31کاهش کشش سطحییکی کند که یافته پیروی میکاهش میعانات تجمع

 ییهااستفاده از حلال [8].شودمیها مانند متانول موجب حل شدن میعانات در جریان اصلی گاز برخی از حلال
یافته در یا ترکیبی از هر دو یک روش کارآمد برای حذف میعانات و آب تجمع 31مانند متانول و ایزوپروپیل الکل

کربناته و مخازنی با نفوذپذیری بالا و پایین نیز کاربرد سنگ، میعانی است. این روش در مخازن ماسهـمخازن گاز
زمان  مدت فقط برای، این است که میعانی گاز مخازن برداشت در ازدیاد در حلال از دارد. اشکال اصلی استفاده

 تزریق از پس کوتاه زمانی مدت گذشت از بعد و شودمی میعانی انسداد اثر کاهش باعث موقت صورتبه کم و
 دو برابر تا را گاز تولید 32پوند هتر میدان در متانول تزریق [8].یابدمی تجمع مخزن در میعاناتا مجدد حلال،
و بعد از آن دوباره  ماهه پایدار بود چهار یهافزایش نرخ جریان فقط برای یک دور اما داد افزایش درصد51 سپس

 [25].کاهش یافت

 تغییر ترشوندگی -9-1
ی یک استراتژی کلیدی در جلوگیر ،متوسط ترقوی به گاز  تر ترشوندگی از حالت مایع تغییر در محیط متخلخل
بهبود چشمگیر نتیجه  درو  میعانات در اطراف چاه تحرک افزایش نفوذپذیری نسبی گاز واز انسداد میعانی، 

که سطح سنگ تمایل بیشتری به آب، نفت و گاز داشته بسته به این [8].استدهی چاه و تولید گاز و میعانات بهره
ری و ترشوندگی میانگین، ترشوندگی کسگاز،  نفت و ،آب یوسیلهترشوندگی به به انواع ترشوندگی از جملهباشد 

 آن ثیرات و شیمیایی مواد از استفاده با سطح ترشوندگی تغییر از اینمونهشود. بندی میترشوندگی مخلوط دسته
 است. شده داده نشان 9و  8لاشکاسنگ در  منافذ در مایع یقطره تحرک بر

 

 [22]قبل از تغییر ترشوندگی مخزن سنگ منافذ در مایع یقطره حرکت -8شکل 

 
 [22]بعد از تغییر ترشوندگی مخزن سنگ منافذ در مایع یقطره حرکت -9شکل 

حل شدن میعانات در جریان اصلی گاز می شود.]8[ استفاده از حالل هایی مانند 
متانول و ایزوپروپیل الکل31 یا ترکیبی از هر دو یك روش کارآمد برای حذف 

میعانات و آب تجمع یافته در مخازن گاز ـ میعانی است. 
این روش در مخازن ماسه ســنگ، کربناته و مخازنی با نفوذپذیری باال و پایین 
نیز کاربرد دارد. اشــکال اصلی استفاده از حالل در ازدیاد برداشت در مخازن 
گاز میعانی، این اســت که فقط برای مدت زمان کم و به صورت موقت باعث 
کاهش اثر انســداد میعانی می شود و بعد از گذشــت مدت زمانی کوتاه پس 
از تزریــق حالل، مجددا میعانات در مخزن تجمع می یابد.]8[ تزریق متانول در 
میدان هتر پوند32 تولید گاز را تا دو برابر سپس 50درصد افزایش داد اما افزایش 
نــرخ جریان فقط برای یك دوره ی چهار ماهه پایــدار بود و بعد از آن دوباره 

کاهش یافت.]25[

9-1-تغییر ترشوندگی
در محیط متخلخل تغییر ترشوندگی از حالت مایع تر قوی به گاز تر متوسط، 
یك استراتژی کلیدی در جلوگیری از انسداد میعانی، افزایش نفوذپذیری نسبی 
گاز و تحرک میعانات در اطراف چاه و در نتیجه بهبود چشمگیر بهره دهی چاه 
و تولید گاز و میعانات است.]8[ بسته به این که سطح سنگ تمایل بیشتری به 
آب، نفت و گاز داشته باشد به انواع ترشوندگی از جمله ترشوندگی به وسیله ی 
ترشوندگی  و  کسری  ترشوندگی  میانگین،  ترشوندگی  گاز،  و  نفت  آب، 
مخلوط دسته بندی می شود. نمونه ای از تغییر ترشوندگی سطح با استفاده از مواد 
شیمیایی و تاثیر آن بر تحرک قطره ی مایع در منافذ سنگ در اشکال8 و 9 نشان 

داده  شده است.
 استفاده از نانو ذرات با بهبود تغییر ترشوندگی در مخازن گاز ـ میعانی که یکی از 
عوامل موثر بر روی توزیع سیاالت و اشباع باقی مانده ی سیال در محیط متخلخل 
است. همچنین باعث افزایش نفوذپذیری نسبی گاز، کاهش و یا حذف میعانات 

تجمع یافته در دهانه ی چاه و افزایش تولید گاز و میعانات می شود.]27[ 
حســین پور و همــکاران با اســتفاده از فلوئورکربــن33 به تغییر ترشــوندگی 
ماسه سنگ از مایع دوستی به ســمت گاز تری پرداختند. آنها از آزمایش های 
آشام خودبه خودی، اندازه گیری زاویه ی تماس، سیالب زنی مغزه برای ارزیابی 
اثر فلوئورکربن بر تغییر ترشوندگی استفاده کردند. عالوه بر این، بیان کردند 
که تغییر ترشوندگی باعث افزایش تحرک پذیری گاز و در نتیجه افزایش میزان 

بازیابی می شود.]28[ 

9   حرکــت قطــره ی مایــع در منافــذ ســنگ مخــزن بعــد از تغییــر 
ترشوندگی]26[
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 تزریق حلال -8-1
شود جمله الکل است. تزریق حلال، باعث افزایش میزان تراوایی نسبی گاز می ها ازیند شامل تزریق حلالآاین فر

یابد. تزریق حلال از دو سازوکار اصلی برای چاه کاهش می ییافته در اطراف دهانهمیعانات تجمع ،نتیجه درکه 
در  بوده و دیگری بین میعانات و گاز 31کاهش کشش سطحییکی کند که یافته پیروی میکاهش میعانات تجمع

 ییهااستفاده از حلال [8].شودمیها مانند متانول موجب حل شدن میعانات در جریان اصلی گاز برخی از حلال
یافته در یا ترکیبی از هر دو یک روش کارآمد برای حذف میعانات و آب تجمع 31مانند متانول و ایزوپروپیل الکل

کربناته و مخازنی با نفوذپذیری بالا و پایین نیز کاربرد سنگ، میعانی است. این روش در مخازن ماسهـمخازن گاز
زمان  مدت فقط برای، این است که میعانی گاز مخازن برداشت در ازدیاد در حلال از دارد. اشکال اصلی استفاده

 تزریق از پس کوتاه زمانی مدت گذشت از بعد و شودمی میعانی انسداد اثر کاهش باعث موقت صورتبه کم و
 دو برابر تا را گاز تولید 32پوند هتر میدان در متانول تزریق [8].یابدمی تجمع مخزن در میعاناتا مجدد حلال،
و بعد از آن دوباره  ماهه پایدار بود چهار یهافزایش نرخ جریان فقط برای یک دور اما داد افزایش درصد51 سپس

 [25].کاهش یافت

 تغییر ترشوندگی -9-1
ی یک استراتژی کلیدی در جلوگیر ،متوسط ترقوی به گاز  تر ترشوندگی از حالت مایع تغییر در محیط متخلخل
بهبود چشمگیر نتیجه  درو  میعانات در اطراف چاه تحرک افزایش نفوذپذیری نسبی گاز واز انسداد میعانی، 

که سطح سنگ تمایل بیشتری به آب، نفت و گاز داشته بسته به این [8].استدهی چاه و تولید گاز و میعانات بهره
ری و ترشوندگی میانگین، ترشوندگی کسگاز،  نفت و ،آب یوسیلهترشوندگی به به انواع ترشوندگی از جملهباشد 

 آن ثیرات و شیمیایی مواد از استفاده با سطح ترشوندگی تغییر از اینمونهشود. بندی میترشوندگی مخلوط دسته
 است. شده داده نشان 9و  8لاشکاسنگ در  منافذ در مایع یقطره تحرک بر

 

 [22]قبل از تغییر ترشوندگی مخزن سنگ منافذ در مایع یقطره حرکت -8شکل 

 
 [22]بعد از تغییر ترشوندگی مخزن سنگ منافذ در مایع یقطره حرکت -9شکل 

احمدی و همکاران با انجام آزمایش های زاویه ی تماس و بســتر ماســه ای34، 
 با اســتفاده از دو نانو ذره ی کربنات کلســیم اســتخراج شــده از منابع طبیعی 
))CaCO3 )Bio-Ca( و سیلیکا، ترشوندگی را به سمت فوق مایع گریزی تغییر 
دادند. آنها همچنین از تصاویر میکروســکوپ الکترونی35 و آنالیز عنصری36 
برای مشخص کردن جذب نانو ذرات و زبری بافت های نانو ایجاد شده روی 

سطح استفاده کردند.]29[

نتیجه گیری
1- میزان بهره دهی مخازن گاز میعانی بعد از گذشت مدتی از تولید 
برای  دلیل  به همین  می یابد،  کاهش  قابل مالحظه ای  به میزان  چاه، 
دستیابی به میزان باالیی از تولید، استفاده از روش های ازدیاد برداشت 
ضروری است. البته یادآور می شود که برخی خواص موجود در هر 
مخزن نظیر خواص سنگ و سیال، ساختار زمین  شناسی، پارامترهای 
پتروفیزیکی و ژئوشیمیایی، سبب انحصار فرآیند ازدیاد برداشت در 

آن مخزن می شود.
2- روش تزریق گاز به مخازن گاز میعانی در جلوگیری از تشکیل 
و  دارد  ایجاد شده درون مخزن، کاربرد  میعانات  بازیابی  و  میعانات 
هدف دیگر تزریق گاز عالوه بر جلوگیری از افت فشار به زیر نقطه ی 

شبنم، سازگاری آن با محیط زیست است.
3- حفاری چاه های افقی و شکاف هیدرولیکی باعث افزایش سطح 
تماس، کاهش افت فشار، به تاخیر انداختن تشکیل میعانات و افزایش 
شکاف  از  استفاده  می شود.  میعانی  گاز  مخازن  از  بهره دهی  میزان 
هیدرولیکی نباید به عنوان یك راه حل دائمی در نظر گرفته شود، زیرا 
مجاورت  در  چاه  دهانه ی  دور  به جای  میعانات  فشار،  افت  اعمال  با 

شکاف های ایجاد شده تجمع می کنند.
از تزریق حالل های شیمیایی  با استفاده  4- تغییر ترشوندگی مخازن 
بهترین  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  برداشت  ازدیاد  فرآیند  به منظور 
نوع تغییر ترشوندگی، گاز تر است که گاز در حفره های کوچك تر و 
مایع در حفره های بزرگ تر قرار می گیرد. جابه جایی گازهای تولیدی 
به سمت دهانه ی چاه باعث به جریان افتادن میعانات و افزایش تولید 

گاز و میعانات می شود.
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