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امکان  سنجي بازیافت ثانویه نفت به كمک تزریق متناوب آب و
 گاز امتزاج ناپذیر در یکي از مخازن نفتي ایران

 

مقدمه
امروزه تولید از مخزن و افت فشار ناشي از آن موجب شده روش  هاي ازدياد 
برداشت از اهمیت ويژه  اي برخوردار شوند. يکي از روش  هاي مرسوم در 
متناوب آب  تزريق  به كمك  مخزن  نفت  بازيابي  برداشت،  ازدياد  زمینه 
و گاز است كه اين روش پس از تولید طبیعي مخزن مورد استفاده قرار 
مي گیرد ]1و2[. از آنجايي كه میدان مورد بررسي در اين تحقیق در نیمه دوم 
عمر خود و پس از سال  ها سیالب  زني آب به سر مي  برد، هدف برنامه  ريزي 
تولید، روي نواحي مورد تهاجم آب متمركز شده است. بنابراين با مقايسه 
فرآيند تزريق متناوب آب و گاز در مدل واقعي میدان با تزريق پیوسته آب 

و گاز ارجحیت هر يك از اين روش  ها بررسي شده است.
مطالعه  مورد  مخزن  از  تولید  تزريق آب،  شروع  تا  برداري  بهره  آغاز  از 
به صورت طبیعي بوده و مکانیزم رانش به طور عمده در اثر انبساط نفت 
و  بخشي از آن مرتبط با آب ورودي به مخزن بوده است. تولید و روند 
بیان  گر فعالیت نسبي آبده مخزن بوده و  افزايش آب در برخي از چاه  ها 
كاهش فشار مخزن قبل از تزريق آب بیان  گر اين است كه انرژي طبیعي 
با  مخزن توان جبران افت فشار ناشي از تولید را نداشته و به همین دلیل 
هدف جلوگیري از كاهش بازيافت نهايي لزوم اجراي پروژه تزريق آب 
اجتناب  ناپذير بوده و بر مبناي اين اصل سیستم تزريق آب در اين میدان از 

ابتدا پیش  بیني و نصب شده است. براساس مطالعات صورت گرفته به منظور 
میزان ضريب  تزريق آب،  روند  ادامه  میدان،  اين  از  بهره  برداري  افزايش 
برداشت از مخزن را به مقدار كمي افزايش می  دهد و تولید از اين مخزن 
زماني به حد مطلوب خواهد رسید كه هم  زمان با استمرار تزريق آب، تولید 
از چاه  هاي تولیدي اين میدان به وسیله پمپ  هاي درون  چاهي انجام شود.

1- توصیف مدل میدان 
ابعاد با   طاقديسي  مخزني مقاله  اين  در  مطالعه  مورد   مدل 
است كه عمق آن در مرتفع ترين نقطه2333   17 ×108 × 121 كیلومتر 
متر و در عمیق  ترين مکان2665  متر است. در مدل مخزن گسل خاصي 
مشاهده نشده و آبده ضعیفی از نوع تحلیلي پیرامون مدل در نظر گرفته شده 
است. سنگ مخزن كربناته و داراي تخلخل متوسط معادل 20 درصد و 
تراوايي افقي 29 میلي دارسي است. با توجه به ابعاد، نسبت خالص به كل و 
تخلخل سنگ مخزن، میزان حجم منفذي میدان برابر 22 میلیون متر  مکعب 

در شرايط مخزن محاسبه شده است.
سیاالت میدان شامل نفت فرار، گاز و آب هستند.خواص نفت در فشارهاي 

متفاوت در شکل-1 آمده است.
نسبت گاز به نفت محلول Sm3/m3 71 و فشار نقطه حباب سیال در حدود 

در اين مقاله كارايي تزريق متناوب آب و گاز در يکي از مخازن نفتي ايران مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجا كه مخزن مورد مطالعه 
داراي تاريخچه طوالني در تزريق آب است، اكثر چاه  هاي آن به دلیل برش آب زياد بسته شده يا در معرض بسته شدن قرار دارند. بنابراين 

يافتن روشي مناسب و كارا با توجه به امکانات و میزان دسترسي به سیاالت تزريقي از اهمیت فراواني برخوردار است.
در چنین وضعیتي، شناخت مخزن و بررسي تاريخچه آن مي  تواند گامي مهم در راستاي شناسايي روشی مناسب جهت افزايش ضريب بازيافت 
میدان مورد بررسي باشد. با توصیف مدل در دسترس میدان و بررسي پارامترهاي سنگ و سیال آن، ديدی كلي از وضعیت میدان به دست آمد 
كه تحلیل رفتار میدان در طول تاريخچه را امکان  پذير ساخت. مطالعات تاريخچه میدان به ويژه میزان تزريق آب و تغییرات ضريب بازيافت 
ناشي از سیالب  زني آب تا پیش از آغاز پیش  بیني تولید، داليل بازيابي كم از اين مخزن را مشخص مي  كنند. با تعیین پارامترهاي تزريق با توجه 
به میزان سیال در دسترس و محدوديت  هاي موجود، سناريوهاي گوناگون تبیین و اجرا شد. مقايسه و بررسي نتايج سناريو ها، نشان داد كه به 
دلیل كاهش روند تولید آب از میدان و كنترل جبهه جريان، تزريق متناوب آب و گاز امتزاج  ناپذير موجب افزايش بازيابي حجمي و در نهايت 

افزايش ضريب بازيافت كل میدان نسبت به ساير سناريو ها خواهد شد.
شبیه  سازي، تزريق متناوب آب و گازامتزاج ناپذير، بازيافت ثانويه

مهدي متاله1  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقیقات 
محمد حسین دانشفر2  شركت ملي نفت ایران

ریاض خراط3  دانشگاه صنعت نفت
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96 اتمسفر است كه با توجه شرايط اولیه فشار 240 اتمسفر، نفت میدان 
در  مخزن  نسبي  تراوايي  نمودارهاي  دارد.  قرار  اشباع  زير  وضعیت  در 
شکل  های-2و3 ارائه شده است. با توجه به نقطه تقاطع منحني  هاي تراوايي 
آب و نفت، سنگ مخزن نفت دوست  بوده، اشباع آب هم  زاد 9 درصد و 
بهره  برداري،  از آغاز  باقي  مانده30 درصد است. پیش  نفت  اشباع  حداقل 
مخزن داراي گراديان فشاري از كمترين مقدار 279 اتمسفر در باالترين 
مکان طاقديس،  تا بیشترين مقدار 284 اتمسفر در پايین  ترين مکان مخزن 

بوده و سطوح تماس اولیه آب و نفت در حدود 2396 متري زير سطح دريا 
برآورد شده است.

مخزن مورد مطالعه داراي 25 حلقه چاه تولیدي است كه 3 حلقه از آنها به 
مرور زمان متروكه شده و 6 حلقه از آنها به چاه  هاي تزريقي تغییر كاربری 
داده شده است. در طول تولید از اين میدان به طور متوسط 6 تا 9 حلقه 
چاه در حال تولید و 6 تا 10 حلقه چاه به داليل گوناگون بسته بوده  اند. 
در شکل-4 موقعیت چاه  هاي تولیدي-تزريقي و هم  چنین آخرين وضعیت 
بسته يا باز بودن آنها پیش از اجراي سناريوهاي پیش  بیني تولید، نشان داده 

شده است.

2- وضعیت میدان پیش از اجراي سناریو ها
بر  همان طور كه در شکل-5، نمودار تغییرات حجم حفره آب تزريقي 
حسب زمان نشان داده شده، فرآيند تزريق آب در میدان از سال  هاي اولیه 
تولید آغاز شده و تا كنون نیز ادامه دارد. به طور كلي تا پايان سال 2009 

  1     خواص نفت میدان بر حسب فشار

  
  بر حسب فشار دانيم نفت خواص  -1شكل

  

كـه بـا توجـه     مـي باشـد  سفر اتم 96ال در حدود يفشار نقطه حباب سو  Sm3/m3  71محلول نسبت گاز به نفت
در مخـزن   ينسب ييتراوا نمودارهاي .قرار دارداشباع  ريت زيوضعدان در يمنفت  اتمسفر، 240 فشار هيط اوليشرا
  دوسـت  نفت مخزن سنگ نفت، و آب ييتراوا هاي  يتقاطع منحن نقطه به توجه با .شده است ارائه 3و 2-هاي  لشك

 ، مخـزن يبـردار   ش از آغاز بهرهيپ. است درصد 30مانده  اقل اشباع نفت باقيو حد درصد 9زاد   بوده، اشباع آب هم
 284 ن مقـدار يشـتر يب تـا  ، سين مكـان طاقـد  يدر بـاالتر  اتمسـفر  279ن مقدار ياز كمتر يفشار گراديان يدارا

 ادريـ ر سـطح  يـ ز يمتر 2396آب و نفت در حدود ه ياولسطوح تماس  و بودهن مكان مخزن يتر  نييدر پا اتمسفر
  .برآورد شده است

  2     تراوایي نسبي آب و نفت و فشار مویینگي بر حسب اشباع آب

 
 آب اشباع حسب بر ينگييمو فشار و نفت و آب ينسب ييتراوا -2شكل 

  

 
  گاز اشباع حسب بر نفت و  گاز ينسب ييتراوا -3شكل 

 

از حلقـه   6متروكه شده و زمان به مرور آنها از حلقه  3است كه  يديچاه تولحلقه  25 يمورد مطالعه دارا خزنم
حلقـه   9 تـا  6متوسط دان به طور ين ميد از ايتول طولدر . است شده داده كاربرير ييتغ يقيتزر يها  نها به چاهآ

-ي توليـدي هـا   چـاه  تيموقع 4-شكلدر . اند  بودهل گوناگون بسته يداله اه بحلقه چ 10 تا 6د و يچاه در حال تول
نشـان داده  بيني توليد،   شهاي پيز بودن آنها پيش از اجراي سناريوچنين آخرين وضعيت بسته يا با  تزريقي و هم

  .شده است

  5     نمودار تغییرات حجم حفره آب تزریقي و برش آب بر حسب به زمان

  4     محل اتصال آبده به میدان و موقعیت قرار گیري چاه هاي تزریقي و تولیدي

 
  ي تزريقي و توليديها چاه يريگ قرار تيموقعمحل اتصال آبده به ميدان و  -4شكل

  

  اجراي سناريو هاش از يدان پيت ميوضع -2
نـد  يفراشده اسـت،   نشان دادهبر حسب زمان  يقيحجم حفره آب تزر راتيي، نمودار تغ5-در شكلهمان طور كه 

 2009 سـال  تا پايان يطور كله ب. ز ادامه داردين كنوند آغاز شده و تا يه تولياول يها  از سال دانميق آب در يتزر
چنـان در تعريـف     رود ايـن رونـد هـم     كـه انتظـار مـي   ق شـده  يـ تزربه ميدان آب درصد حجم حفره  8/12 حدود
ز يـ ن در همـان شـكل   حسب زمانبررسي نمودار تغييرات برش آب بر . بيني توليد نيز ادامه يابد  هاي پيشسناريو

افزايش يافته  درصد 27تا حدود  دانيم برش آبمتوسط توليد از اين ميدان،  سال 30كه در طول  دهد نشان مي
  ].3[است 
  3     تراوایي نسبي گاز  و نفت بر حسب اشباع گاز

 
 آب اشباع حسب بر ينگييمو فشار و نفت و آب ينسب ييتراوا -2شكل 

  

 
  گاز اشباع حسب بر نفت و  گاز ينسب ييتراوا -3شكل 

 

از حلقـه   6متروكه شده و زمان به مرور آنها از حلقه  3است كه  يديچاه تولحلقه  25 يمورد مطالعه دارا خزنم
حلقـه   9 تـا  6متوسط دان به طور ين ميد از ايتول طولدر . است شده داده كاربرير ييتغ يقيتزر يها  نها به چاهآ

-ي توليـدي هـا   چـاه  تيموقع 4-شكلدر . اند  بودهل گوناگون بسته يداله اه بحلقه چ 10 تا 6د و يچاه در حال تول
نشـان داده  بيني توليد،   شهاي پيز بودن آنها پيش از اجراي سناريوچنين آخرين وضعيت بسته يا با  تزريقي و هم

  .شده است
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حدود 12/8 درصد حجم حفره، آب به میدان تزريق شده كه انتظار مي  رود 
يابد.  ادامه  نیز  تولید  پیش  بیني  سناريوهاي  تعريف  در  هم  چنان  روند  اين 
بررسي نمودار تغییرات برش آب بر حسب زمان در همان شکل نیز نشان 
مي دهد كه در طول 30 سال تولید از اين میدان، متوسط برش آب میدان تا 

حدود 27 درصد افزايش يافته است ]3[.
در شکل-6 روند بازيابي 30 ساله و تغییرات فشار متوسط میدان آورده شده كه 
در آن بازيافت نهايي در پايان نوامبر سال 2009 به حدود 20 درصد نفت اولیه 
رسیده است. در اين مدت فشار متوسط میدان از 275 به 180 اتمسفر كاهش يافته 
و هم  چنان نفت قابل مالحظه  اي به صورت زير اشباع در میدان باقي مانده است. 
بنابراين با توجه به معضل آبي شدن بسیاري از چاه  ها به دلیل درون  گذر آب 
تزريقي و در پي آن بازيافت پايین از مخزن، اهمیت بررسي روش  هاي جايگزين 
ديگر را از میان ساير روش  هاي ازدياد برداشت نشان مي  دهد. در اين راستا با 
توجه به امکانات موجود و میزان دسترسي به سیاالت تزريقي، روش  های ازدياد 
برداشتي بررسي شد كه بتوانند با افزايش بازيابي ماكروسکوپي و میکروسکوپي 
و كاهش تولید آب، موجبات افزايش ضريب بازيافت نفت را فراهم آورند. 
بنابراين سناريوهاي تزريق پیوسته گاز و تزريق متناوب آب و گاز در مقايسه با 

ادامه روند تزريق پیوسته آب مورد بررسي قرار گرفتند ]8و9[.
در شکل-7، توزيع اشباع نفت میدان در نوامبر سال 2009، پايان تاريخچه تولید 
و آغاز سناريوهاي پیش  بیني تولید نشان داده شده كه در پي تزريق آب در 
يال  هاي میدان، نفت به سمت چاه  هاي تولیدي حركت كرده است. در حالي 
كه با توجه به شکل-1 در نزديکي چاه  هاي تزريقي، به دلیل نفت  دوست بودن 
سنگ مخزن و هم  چنین كاهش شديد تراوايي نسبي نفت در اشباع  هاي آب 
باالي 40 درصد، هم  چنان اشباع نفت باقي  مانده به میزان قابل  توجهي است. 

)حدود 38 درصد(

3- محاسبه پارامترهاي تزریق
به نظر مي  رسد با توجه به وجود تأسیسات تزريق آب و نزديکي به منابع 
آب، ادامه روند كنوني تزريق آب با مشکل خاصي روبه  رو نباشد. در تأمین 
منابع گاز جهت تزريق، گاز مشعل  هاي كارخانه بهره  برداري منطقه تنها منبع 

گاز موجود در دسترس است كه اين كارخانه با وظیفه تفکیك گاز و آب 
از نفت، توانايي تأمین روزانه 2 میلیون استاندارد مترمکعب گاز را دارد.

نرخ تزريقي و تولیدي چاه  ها در پیش  بیني پنج ساله رفتار آينده میدان به 
صورت متوسط شش ماهه آخر هر يك در پايان سال 2009 در نظر گرفته 
شده و به منظور حفظ فشار میدان در وضعیت كنوني بر اساس شرايط مخزن 
در تمامي سناريوها میزان تزريق روزانه به مدل معادل نرخ روزانه تولید نفت 
در شرايط مخزن در نظرگرفته شده است. بنابراين با كاهش نرخ تولید میزان 

سیال تزريقي نیز كاهش مي  يابد.
لحاظ  از   E-10 چاه  وضعیت  شکل-8  در  كه  طور  همان  اين  بر  عالوه 
تولید نفت و برش آب نشان داده شده، با توجه به موقعیت مناسب جهت 
تزريق در يال میدان، برش آب 70 درصدي و نرخ تولید نفت به میزان 23 
استاندارد مترمکعب در روز پیش از بسته شدن، اين چاه تنها چاه تولیدي 
و بسته شده  اي است كه قابلیت تغییر كاربری از تولیدي به تزريقي را دارد.
تولیدي  چاه  هاي  هنگام  زود  شدن  بسته  از  جلوگیري  منظور  به  مدل  در 
وضعیت  شباهت  بیشترين  فراهم آوردن  و  آب  برش  افزايش  اثر  بر 
حداقل  تا  تولیدي  چاه  هاي  تولید  نرخ  میدان،  عملیاتي  شرايط  با  تولید 
كه  مي كند  پیدا  كاهش  نحوی  به  مترمکعب،  استاندارد  مقدار50 
از آنها  تولیدي  نفت  به  گاز  نسبت  يا  و  درصد   80 از  آنها  آب   برش 
از  هريك  در  بنابراين  نکند.  تجاوز  چاه  ها  از  هريك  در   140 Sm3/m3   
چاه  هاي تولیدي، به محض رسیدن به يکي از محدوديت  هاي تولید آب و 

يا تولید گاز با كاهش نرخ تولید مانع از بسته شدن چاه مي  شود ]7[.

4- سناریو هاي اجرا شده
سناريوي  در  میدان،  به  آب  پیوسته  تزريق  روند  ادامه  اول  سناريوي  در 
تزريق  سوم،  سناريوي  در  و   غیرامتزاجي  گاز پیوسته  تزريق  دوم، 

  7     توزیع اشباع نفت میدان در پایان تاریخچه تولید  6     میزان بازیابي نفت و تغییرات فشار متوسط میدان بر حسب زمان
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متناوب آب و گاز غیرامتزاجي با نسبت آب به گاز4 1:1، در 10 سیکل 
میزان  نبودن  دسترس  در  دلیل  به  كه  است  ذكر  به  الزم  شد.  بررسي 
و  شد  خارج  بررسي  روند  از  آن  تزريق  امتزاج پذير،  گاز  نیاز  مورد 
متوقف  پیشین  آب  پیوسته  تزريق  فرآيند  سوم  و  دوم  سناريوهاي  در 
حدود گاز،  تزريق  در  شده  اند.  آن  جايگزين  جديد  سناريوهاي  و   شده 
105× 4 استاندارد مترمکعب در روز گاز نیاز است كه تنها منبع تأمین آن 
در حال حاضر، گازي است كه در مشعل  هاي واحد بهره  برداري سوزانده 
و  متوسط  فشار  با  پرفشار،  مشعل  سه  بهره  برداري  كارخانه  در  مي  شود. 
كم  فشار وجود دارد كه نرخ هريك به ترتیب 106× 1/6، 105× 3/52 و 
105× 1/3 استاندارد مترمکعب در روز است. بنابراين، با توجه به نرخ پايین 
مشعل كم  فشار و مشعل با فشار متوسط، امکان تزريق گاز آنها به تنهايي 
نیاز تزريق از مشعل پر فشار تأمین خواهد شد.  میسر نیست و گاز مورد 
هم  چنین با توجه به محاسبه كمترين فشار امتزاج  پذيري براي گاز مشعل 
پرفشار حدود 340 اتمسفر و براي مشعل با فشار متوسط در حدود 160 
اتمسفر به كمك شبیه  ساز لوله قلمي، تزريق گاز خشك مشعل پرفشار در 
فشار كنوني میدان در حدود 180 اتمسفر، به صورت غیرامتزاجي خواهد 
بنابراين جهت كاهش زمان اجراي شبیه  ساز و غیرامتزاجي بودن  بود ]5[ 
در  استفاده شد.  سیاه  نفت  میدان مدل  شبیه  سازي  در  تزريق،  فرآيندهاي 

شکل-9 نمودار جزء مولي برحسب تركیبات گاز هر مشعل آورده شده 
است.

5- بحث و بررسي 
همان طور كه در شکل-10 نشان داده شده، با اجراي سناريوهاي فوق در 
مخزن مورد مطالعه، ضريب بازيافت در تزريق متناوب آب و گاز در حدود 
29 درصد مشاهده شده كه اين میزان به دلیل جلوگیري از بسته شدن چاه  ها 
ناشي از تولید آب و افزايش بازده جارويي در پي كنترل جبهه حدود يك 
درصد بیش از ادامه تزريق آب و يا تزريق گاز به تنهايي است. عالوه بر 
اين، مقايسه سناريوهاي تزريق آب و گاز نشان مي  دهد كه تزريق گاز در 
بازه 10  ساله نخست به دلیل كاهش نرخ تولید آب ضريب بازيابي نفت 
به دلیل درون  گذر گاز5  پاياني  افزايش داده در حالي كه در 10 ساله  را 

تزريقي، بازيابي نفت نسبت به تزريق آب كاهش يافته است.
در شکل-11 نرخ تزريق سیال در شرايط مخزن در سناريوهاي گوناگون با 
يکديگر مقايسه شده است. همان طور كه قباًل اشاره شد، میزان نرخ تزريقي 
با افت تولید كاهش يافته و بدين صورت با كاهش هزينه  هاي تزريق، امکان 

هر چه بیشتر تولید اقتصادي در نرخ  هاي پايین نیز فراهم مي  شود.
در شکل-12 پیش  بیني تغییرات فشار متوسط میدان در سناريوهاي تزريق 

10-E 8     نمودار برش آب و دبي نفت تولیدي چاه  

نمودار جز مولي برحسب تركیبات گاز هر مشعل     9  

  10    پیش بیني 20 ساله ضریب بازیافت نفت

  11     پیش بیني 20 ساله دبي تزریقي سیال در شرایط مخزن
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آورده شده است. مشاهده مي  شود كه تقريباً در هر 3 سناريو در حالي كه 
فرآيند تزريق و تولید در حال اجراست، هم  چنان فشار متوسط میدان در 
اطراف فشار اولیه حفظ شده است. حفظ فشار متوسط میدان عالوه بر اينکه 
در افزايش توان مخزن جهت تولید نفت و جلوگیري از افت فشار مخزن به 
زير فشار اشباع نقش مهمي دارد، در به كارگیري فرآيندهاي ثالثیه ازدياد 

برداشت بسیار اهمیت دارد ]4[.
در  میدان  از  قسمتي  فازي  سه  اشباع  توزيع  در شکل-13  نمونه  به طور 
ابتدا و اواسط تزريق متناوب آب و گاز آورده شده است. مقايسه اشباع 
فازهاي نفت-آب و گاز در آن نشان مي  دهد كه با تزريق متناوب آب و 
گاز توده  اي از فاز نفت در جلوي توده گاز و آب تزريقي تشکیل شده 
كه نشان از افزايش بازده جارويي ناحیه مورد تهاجم آب و گاز ثانويه 

دارد ]6[

نتیجه  گیري
 تزريق متنــاوب آب و گاز به طور هم زمان در میدان مورد مطالعه به 
دلیل مزايايی كه دارد، بیشترين ضريب بازيافت را در بین سناريوهاي 

قابل اجرا دارد.
 با اينکه در تزريق گاز نســبت به تزريق آب، در ابتدا به دلیل تعويق 
بسته شدن چاه  ها نفت بیشــتري بازيابي مي  شود ولي در طوالني  مدت 

درون  گذر گاز موجب تغییر روند فوق مي  شود.
  با توجه به تركیب و میزان در دســترس بودن گاز مشــعل  ها، تزريق 
گاز مشعل پرفشار به صورت غیرامتزاجي بوده و میزان گاز مشعل  هاي 

كم  فشار و با فشار متوسط براي تزريق كافي نیست.

پیشنهادها
1  به منظور ارائه مناسب  ترين روش تزريق در میدان فوق، با توجه -

كارايي  است  بهتر  تزريق،  نیاز  مورد  سیاالت  میزان  بررسي  به 
روش  هاي مذكور از لحاظ اقتصادي و عملیاتي نیز مورد بررسي 

قرار گیرد ]10[.
2  تركیب - طريق  از  امتزاج  پذير  تزريقي  سیال  تأمین  امکان 

بازده  افزايش  و  تزريق  فرآيند  بهبود  دلیل  به  مشعل  ها  سیاالت 
میکروسکوپي، مورد بررسي قرار گیرد.

توزیع اشباع سه فازي سیاالت میدان در ابتدا و اواسط سناریو 20  ساله 
تزریق متناوب آب و گاز

  12    پیش بیني 20 ساله تغییرات فشار متوسط مخزن  13    
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