
50

مقــــالـــــات

شبيه سازى مخزن، طرح توسعه، ساخت مدل سه بعدى، تطبيق تاريخچه.

شبيه سازى مخزن، يكى از ابزارهاى مهم و پيشرفته براى توسعه و مديريت مخازِن نفتى مى باشد. هدف اين مقاله، آناليز و ساخت مدِل «سه بعدى»ِ 
يك مخزن پيچيده مى باشد كه جهت ارزيابى سناريوهاى مختلِف توليد و پيشنهاد بهينة روش برداشت از اين ميدان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
در اين مقاله، مطالعة مهندســى مخزن و شــبيه سازى، جهت تفســير زمين شناسى و توسعه مخزِن «سورمه» (عرب)- يكى از ميادين فالت قاره، واقع در 
 Eclipse و مدل ديناميكى مخزن با نرم افزار Petrel خليج فارس- به كار گرفته خواهد شد. مدل زمين شناسى (استاتيك) مخزن، با استفاده از نرم افزار
ساخته خواهد شد. هدف نهايى اين پروژه پس از ساخت مدل مخزن، ارزيابى عملكرد مخزن، تعيين مكان چاه هاى جديد جهت تخليه مخزن، تخمين 
ذخيرة نفت مخزن و پيشــنهاد بهينة روش برداشــت از مخزن مى باشــد. با استفاده از مدل ساخته شــده، تطبيق تاريخجة توليد، انجام گرفته و الگوهاى 
مختلف جهت توليد، بررســى خواهد شــد. عالوه بر مرور و بحث بر روى داده هاى مخزن، اين پروژه بر سختى ها و موانع شبيه سازى نيز تمركز خواهد 

داشت. مهمترين نتيجة اين پروژه نحوة توليد ذخيرة نفت باقى مانده و توسعة مخزن مى باشد. 

شبيه سازى مخزن جهت توسعه ميادين: مطالعه مورد ميدانى

طاهر حسنوند1  دانشجوى كارشناسي ارشد مهندسي مخازن دانشگاه شهيد با هنر كرمان  شركت نفت فالت قاره ايران - مهندسي مخازن
دكتر على محبى، دكتر امير صرافى  دانشگاه شهيد باهنر كرمان            

مقدمه
امروزه، شبيه ســازِي عددي مخازن، به طور گسترده مورد استفاده 
قرار مى گيرد. دليل استفادة گسترده از آنها را مى توان در توانايى آنها 
در حل مســائلي دانست كه با هيچ روش ديگري قابل حل نمي باشند. 
شبيه ســازي را مى تــوان تنهــا راه موجــود جهــت توصيــف جريان 
«چند فازي» در يك مخزِن غير همگن با يك برنامه ي زمان بندي براي 

توليد، دانست. 
كاربرد اصلِي شبيه ســازهاي اخير، براي انجام مطالعاتي است كه 
در آنها مخزن به اندازه كافي بزرگ است، تا ارزش مطالعات پر هزينه 
را داشته باشد.  از آنجا كه پيش بيني هاي تفصيلِي عملكرد مخازن، در 
برنامه هاي بلند مدت يا متوســط مورد نياز اســت، شبيه سازي در اكثر 
مواقع توانسته اين نياز را با موفقيت بر طرف كرده و در نتيجه به عنوان 

يك ابزار مديريتي مهم براي بيشتر مخازن در نظر گرفته شود. 
در اين مقاله، به عنوان  مطالعه موردى، مخزن «سورمه» (عرب) - 
يكى از مخازن نفتى واقع در خليج فارس- مطالعه و شــبيه سازى شده 
و مدل استاتيك و ديناميك آن ساخته خواهد شد. جهت ساخت مدل 
زمين شناســى (اســتاتيك)  از نرم افزار Petrel و جهت ساخت مدل 
حركت ســيال (ديناميك) از نرم افزار Eclipse اســتفاده خواهد شد. 
پس از ســاخت مدل مخزن، پيش بينى رفتار آينده مخزن و سناريوى 

طرح توسعه آن بررسى خواهد شد.

1. توصيف زمين شناسى مخزن
 از لحاظ زمين شناســى، ســازند «ســورمه» (عرب) متعلــق به دورة 
ژوراســيك فوقاني بوده و در زير اليه «هيث»كه به عنوان پوش سنگ آن 
عمل مي نمايد، واقع  شده است . جنس سازند «هيث» از سنگ «انيدريت» 
مي باشد كه در بعضي نقاط مخزن توسط اليه كربناته از هم جدا شده اند. 
با توجــه به اطالعات موجــود، ضخامت اليه «هيــث» از 7 متر تا 70 متر  

درگسترة ميدان  متغير مي باشد.
جنس سازند «سورمه» كربناته مي باشد كه توسط اليه هاي «انيدريتي» 
از هم جدا شــده اند. بــه همين دليل، مخــزن از باال به پائيــن به اليه هاي 
Arab D تقســيم  Arab C, Arab B, Arab A و  مخزنــي چهارگانــة: 
مي شود. تخلخِل ســنگ مخزن، به طور متوسط 17/5 درصد مي باشد كه 
از لحــاظ خصوصيــات مخزني در ردة خوب قرار مى گيــرد .  با توجه به 
كاهــِش ضخامت اليــه «هيث» ( و يا احتمال حذف شــدگي اين اليه در 
بعضي نقاط) در بخش هاي شــمالي مخزن،  امكان ارتباط مخزن «سورمه» 
بــا مخزن بااليى آن وجــود دارد. اين ارتباط با ارزيابــى نتايج حاصل از 
«آزمايش مكرر ســازند» ياRepeat Formation Tester (RFTِ) چاه هاي 
X1 و X2 -كه در اين مخزن آزمايش شدند- اثبات شده است. البته نقش 

و تاثير گسل ها در اين ارتباط را نبايد ناديده گرفت.
نتايج اخذ شده از  چاه هاى حفارى شده در مخزن «سورمه»، نشان مى دهد 
بخش شمالى مخزن- با اينكه چاهى جهت توليد در آن وجود نداشته- تخليه 
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شده است. اين امر بيانگر وجود ارتباط اين مخزن با مخزن بااليى بوده و نشان 
مى دهد نفت آن به مخزن بااليى جابه جا شده و از طريق چاه هاى آن توليد شده 
است. درِك چگونگى و ميزان اين نفت جا به جا شده، از اهميت بسيار زيادى 
در توســعة آينده ميدان خواهد داشــت و به عنوان يكى از اهداف اصلى اين 
مطالعه مورد توجة خاص قرار گرفته اســت. بنابراين، با شبيه سازى اين مخزن 
و تطابــق تاريخچة آن مى توان تخميِن قابل قبولى از ميزان نفت تخليه شــده و 
باقى مانده ارايه كرد. همچنين سناريوى برگزيده، جهت چگونگى توليد توسعه 

مخزن بر اساس نتايج شبيه سازى به دست خواهد آمد.

2- ساخت مدل سه بعدى زمين شناسى
2-1- سر سازندها

با اســتفاده از داده هاي ژئوفيزيك و تهية نقشة  هم تراز عمقي، براي سازند 
«سورمه» و «هيث»، از اين سازندها به عنوان سر سازنِد مرجع براي ساخت مدل 
ساختماني استفاده شد. شكل 1، افِق ژئوفيزيكِي سازند «سورمه» را نشان مي دهد.

2-2- چاه ها
 اطالعـات چاهها شـامل: موقعيت جغرافيايي،  ارتفاع ميزدوار و فاصلة 
سطح زمين تاسطح درياهاي آزاد و مختصات مسيرآنها در مدل وارد شد.

2-3- تعيين محدوده پروژه
اولين گام در مدل سازِي ســاختماني، تعيين محدودة پروژه مي باشد. 
منظور از محدودة پروژه، فضايي از مخزن اســت كه فرآيند مدل ســازيِ  
پارامترهاي مخزن در آن محدوده انجام مي شــود. در مدل ســازِى مخزِن 
«ســورمه»، محدودة پروژه به گونه اى انتخاب شــد كه در برگيرندة تمام 
چاه هايى باشــد كه تا عمق اين مخزن حفارى شده اند. شكل 1، محدودة 

مخزنى انتخاب شده را نشان مى دهد.

2-4- مدل گسل ها
 براى ســاخت تمام گســل هاى مدل شــده، از داده هاى ســه بعدى 
لرزه اى، خروجى گرفته شــد. اين گســل ها شــامل دو دسته": گسل هاى 
طويــل و پيوســته" و همچنين" كوتــاه و جزئى" بودنــد. در مرحله بعد، 

شــبكه گسل ها در نرم افزار Petrel  ساخته شد و مورد آناليز قرار گرفت. 
گسل هاى كوتاه از شبكه حذف و در نهايت 32 گسل جهت ساخت مدل 
زمين شناسى انتخاب شد. با اســتفاده از اين شبكه وخط گسل ها، صفحة 
گســل ها مدل شد. در ســاخت آنها تمامى الگوريتم ها بررسى و با توجه 
به شــرايط خاص هر گسل، الگوريتم مناســب (خطى، منحنى، عمودى، 
نامنظم و زاويه دار) براى آن انتخاب گرديد. صفحة گسل هاى مدل شده، 
از نظر كيفى كنترل شــد و جهت ســاخت مدل ســه بعدى زمين شناسى 
مورد اســتفاده قرار گرفت. در شــكل 2، نماى سه بعدى گسل هاى مدل 

شده نشان داده شده است.

2-5- مدل چينه شناسي
مدل چينه شناســي، فرآيند ســاخت زيراليه هاي مخزني به كمك تلفيق 
سرسازندهاي تفسير شده ژئوفيزيكي و برداشت موقعيت زيراليه هاي مشخص 
با استفاده از نمودارهاي پتروفيزيكي و خصوصيات ليتولوژي در محل چاههاى 
حفاري شــده در مخزن ســورمه اســت. به كمك نرم افزار Petrel، نقشه هاي 
هم تـراز عمقي زير اليه هاى Arab A, Arab B, Arab C, Arab D با اســتفاده 

از افق تفسير شده ژئوفيزيكي سر سازند سورمه به عنوان مرجع تهيه گرديد.

2-6- شبكه بندي مدل سه بعدي زمين شناسي 
بــا توجه به قابليــت انعطاف پذيرى بــاالي شــبكه هاِي Corner point در  
مدل ســازي، اين روش جهت ساخت شبكه بندي (گريد) سه بعدي ميدان مورد 
استفاده قرار گرفت. در اين بخش، چگونگى انتخاب ابعاد شبكه هاي سه بعدي 
داراى اهميت زيادى مى باشــد. اين ابعــاد مي تواند در دو جهت XY و Z مورد 
ارزيابي قرار گيرد. طبق بررسي هاي انجام شده جهت شبيه سازي ديناميكي ميدان 
 150m × 150 mو اجراي ســناريوهاي برداشت بهينه جهت توليد، ابعاد تقريبِى
به عنوان مرجع در جهت X   و Y  براي مخزن انتخاب شــد. در جهت Z ، مدل 
به پنج قسمت كه چهار قسمت معادل چهار اليه مخزن و يك اليه معادل پوش 
ســنگ مخزن مى باشد، در نظر گرفته شد. در مدل نهايِى مخزن تعداد سلول ها 
در جهت Y ، X و Z به ترتيب  (5 ×42×164) با مجموع 34,440 سلول تعريف 
شد. اين شبكه شامل 42 ستون، 164 سطر و 5 اليه مي باشد. شبكة طراحي شده، 
مناطق باالي ســطح تماس آب- نفت را به طور كامل پوشــش مي دهد. جهت 

 نماى ســه بعدى گسل هاى مدل شــده جهت ساخت مدل سه 
بعدى زمين شناسى مخزن «سورمه»

 نقشه  همتراز عمقي براي سازند «سورمه" و محدوده انتخاب شده   2    
جهت مدل سازى
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كاهِش زمان شبيه سازى در نواحى دورتر از سطح تماس آب و نفت، سلول هاي 
شبكه درشــت تر گرديد. هم چنين، جهت افزايش دقت محاسبات، شبكه مورد 
نظر طوري انتخاب گرديد كه بلوك هاي ساخته شده در نواحى حساس، همانند 
محدوده  نزديك چاه ها، داراى ابعاد مناسبى باشند. در شكل 3، نماى سه بعدى 

شبكه نشان داده شده است.

2-7-مدل سازي پارامترهاى پتروفيزيكى
جهت مدل سازِي پارامترهاى پتروفيزيكى، از روش هاى «درون يابى» استفاده 
گرديــد. روش هاي «درون يابــي» كه به منظور پيدا كردن خــواص پارامترهاي 
پتروفيزيكي در فضاي بين چاه ها مورد استفاده قرار مى گيرند، يكي از روش هاي 
مدل سازي قطعيت پذير تلقي مي شوند. در اين روش، يك مقدار از پارامتر مخزن 
بر اســاس نمودار پتروفيزيكي در موقعيت چاه ها، به كمك الگوريتمي كه تابع 
«درونياب» ناميده مي شود، به فضاي بين چاه ها اختصاص مي يابد. در اين مطالعه، 
به كمك نرم افزار GEOLOG و نمودارهاي مختلف پتروفيزيكي، ميزان تخلخل 
مؤثر در كل فواصل مخزني، تهيه گرديد. در مخزن «ســورمه» بر اساس خواص 

چاه ها، روش «درون يابي» براي محاسبة تخلخل استفاده گرديد.
عيار  ســنگ، يكــي از پارامترهاي مخزن محســوب مي شــود. عدم 
قطعيت در توزيع اين پارامتر مي تواند نقش مؤثري در ميزان هيدروكربور 
درجــاى اوليه ايفا نمايد. بــا توجه به اينكه در مخزن «ســورمه» اليه هاى 
مخزنى توســط اليه هاى انيدريدى احاطه شــده اند اين اليه ها به صورت 
اليه جدا تعريف نشد و جهت اِعمال تاثير آن در مدل، عيار اليه هاى مدل 
شــده تغيير داده شد. جهت مدل كردن عيار ســنگ نيز روش درون يابي 

مورد استفاده قرار گرفت.

3- ساخت مدل ديناميك
3-1-شبكه

 Petrel شــبكه مورد اســتفاده در مدل ديناميــك ابتدا در  نرم افــزار
طراحى شــد. سپس مشخصات هندسى شبكه  به همراه خواص تخلخل و 
NTG بلوك ها جهت استفاده در مدل ديناميك خروجى گرفته شد. نكته 
قابل ذكر اينكه اليه 1 كه به عنوان پوش سنگ مخزن (اليه هيث) تعريف 

شده، غير فعال مي باشد.

با توجه به اينكه مخزن شــكافدار نمى باشــد، مدل به صورت تخلخل 
ســاده (Single Porosity) اجرا  گرديد. اطالعات بلوك ها شامل: ابعاد، 
NTG، تخلخل و تراوايى به صورت عددي و به گونه اي كه تا حد امكان، 
منطبق با مشــخصات فيزيكي مخزن باشــد، به مدل وارد شد. تراوايى در 
جهت هاى  Xو Y مســاوي بوده و 100ميلى دارسى تعريف گرديد. اين 
ميزان در جهت Z به صورت متفاوت از جهات پيشين و به صورت ضريب 

0/4 در تراوايي افقي در نظر گرفته شد.

3-2-خواص سنگ و سيال مخزن
با توجه بــه عدم وجود اطالعات مغزه از مخزن، براي ســاخت مدل 
ســنگ، مطالعه و آناليز داده هاي مغزه مخازن هم جوار مورد استفاده قرار 
 (1/psi) گرفت و تـراكـم پـذيري ســنـگ در فشـــار 5900 پـــام بـرابـر

7-10 13/8 در نظر گرفته شد.
اطالعات خواص نفت و آب مخزن براســاس گزارش مطالعة مهندسي 
مخزن استخراج و با توجه به درجه API نفت مخزن و همچنين شرايط فشاري 
مخزن، مدل سيال نفت سياه (Black Oil) جهت شبيه سازي مناسب تشخيص 
داده شــد. گراويتــى نفت، آب و گاز به ترتيب برابــر (API) 30/6 ، 1/02 و 

(SG) 0/78 در مدل تعريف شد.

3-3- شرايط اوليه مخزن
فشــار اولية مخــزن در عمــق مبنــا (12000 ف.ز.س.د.)، 5900 پام 
مي باشد. شرايط اوليه مخزن براسـاس اطالعات فشـاِر موجود، به گونه اي 
تعريف شــده كه شامل تنها يك منطقة تعادلي در كل مخزن باشد؛ توزيع 
فشار در اعماق مختلف براساس شيب تغييرات فشار محاسبه شد. همچنين 
دماي مخزن F°242 و ســطح تماس آب-نفت معــادل 3,657/6 متر زير 

سطح دريا (12000 ف.ز.س.د) در نظر گرفته شد.

3-4-آبران مخزن
عملكرد مخزِن بااليِى مخزن «ســورمه» نشــان مى دهد آبران قوى در 
بعضى از نواحى آن وجود دارد، براى مخزِن «ســورمه» نيز سه نوع آبران 
از نــوع Carter-Tracy در مدل تعريف شــد. قدرت آبــدة اين آبران ها 

  3     نماي سه بعدي از گريدهاي ساخته شده مدل مخزن (اشباع اوليه نفت)  4     موقعيت آبران هاى تعريف شده در مدل مخزن

OilSat

0.22583                       0.45165                            0.67748                          0.90331
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متفاوت و جهت تطبيِق تاريخچه، حساســيت ســنجى شــد و ميزان توان 
آبران ها مشخص گرديد. موقعيت اين آبران ها در مدل، در شكل 4 نشان 

داده شده است. 

3-5-آغاز سازي 
در ايــن مرحله، مدل از نظر توزيع صحيح پارامترهاي «اســتاتيك» و 
«ديناميك»ِ مخزن و پايداري عددى رياضي، كه در بعضي از مواقع سبب 
مشكالت عديده اي در اجراي مدل مي گردد، مورد بررسي و كنترل نهايي 
قرار گرفت. مدل شــبيه ساِز مخزن، به كمك اطالعات آناليز شده در فاز 
تعيين خصوصيات ســنگ مخزن و اشباع آب اوليه و با استفاده از جدول 
خصوصيات ســنگ مخزن و نيز فشــارهاي موئينگي ريزشي آغازسازي 
گرديد. با در نظر داشتِن مشخصات هندسي، شكل و ابعاد مخزن در مدل 
و نيز تعريف خصوصيات ســنگ، سيال و چاه در آن و آغازسازي مدل، 
يكى از مهم ترين مســائل قابل توجه، بررســي «حجِم نفت درجا» اســت. 
مقدار نفت درجا از مدل، معادل 553/7 ميليون بشــكه محاسبه گرديد. در 
شكل شماره 3 ، پروفايل ِ اشباع اولية نفت در مخزن، نشان داده شده است. 

3-6-تطبيق تاريخچه 
همان طور كه قبًال اشاره شــد، مخزِن «سورمه» با مخزن بااليى در ارتباط 
مى باشد، كه اين ارتباط بيشتر در بخش شمالى مخزن مشهود است. علت اين 
ارتباط مى تواند وجود گســل ها و همچنين حذف شــدگى الية «هيث» كه به 
عنوان پوش سنگ مخزِن «سورمه» عمل مى كند، باشد. با وجود اينكه تا تاريخ 
تكميل چاه XDT (كه در بخش جنوبى مخزن تكميل شــده)، چاهى در اين 
مخزن تكميل نشــده و توليدى از طريق آن وجود نداشته است، بخش شمالى 
مخزن با توجه به اين ارتباط تخليه شده است. همچنين نمودارهاى الكتريكى 
چاه هايى كه آخرين بار در بخش شــمالى مخزن «ســورمه» حفارى شده اند، 
نشــان مى دهد كه نفت اين بخش تخليه گرديده اســت. بــا توجه به اينكه در 
ميدان مورد نظر، مخزن بااليى توليد داشــته است، نفِت مخزن «سورمه» به اين 

مخزن حركت كرده و از طريق چاه هاى آن توليد شده است.
جهت تطبيِق اشباع نفت در بخش شمالى، تعدادى چاه فرضى تعريف 

و در توليد قرار داده شــد. با حساســيت سنجى نسبت به تعداد، موقعيت و 
ميزان توليد، تعداد چاه ها و مشخصات آنها تعيين گرديد. تعداد چاه ها پنج 
حلقه در مكان هاى تعيين شده با ميزان توليد متفاوت مشخص گرديد. اين 
چاه ها كه موقعيت آنها در شــكل شمارة 5 نشان داده شده است، درمدل 
ازابتداى شبيه ســازى( سپتامبر 1964) باز شدند و توليد آنها آغاز گرديد 
و مدل تا سپتامبر2010 كه چاه XDT  حفارى و تكميل گرديد، اجرا شد. 
در اين تاريخ، بخش شــمالى مخزن تخليه و تطبيق نسبتاً خوبى از پروفايل 
اشباع نفت در بخش شمالى به دست آمد.  براى نمونه، پروفايل اشباع نفِت 

الية Arab B در اين تاريخ در شكل 5 نشان داده شده است.
چاه XDT به عنوان اولين چاه توليدى در مخزن ســورمه در ســپتامبر 
2010 بــا  افزايــش عمق چــاه X در مخزن تكميل و در خــط توليد قرار 
گرفت. در تاريــخ مذكور اين چاه به همراه داده هاى توليد واقعى آن در 
مدل تعريــف و پارامتركنترلى آن، ميزان توليد نفت قرار داده شــد و باز 
گرديــد. پس از اجراى مدل تا تاريخ مِى 2011 كه داده هاى توليد واقعى 
چاه ثبت شــده بود و با مشــاهده نتايج، مشخص شد كه داده هاى محاسبه 
شــده با داده هاى واقعى مغايرت دارد. عمدة اختالف داده هاى محاســبه 
شــده با داده هاى واقعى، در ميزان توليد آب چاه بود. با وجود اينكه چاه 
الية  Arab A -كه بر اســاس نمودار هاى پتروفيزيكى اخذ شــده اليه اى 
كامال نفتى اســت- تكميل شــده بود، ، با اين حــال درصد آب توليدى 
آن باال گزارش شــده است. با بررسى هاى به عمل آمده مشخص گرديد 
كه ســيمان پشت لولة جدارى مناســب نبوده و آب از اليه هاى پايين كه 
حاوى آب بوده و از پشــت لوله جدارى چاه به سمت باال حركت كرده 
و از طريق مشــبك هاى اليه Arab A وارد چاه و توليد شده است. جهت 
اِعمال اين پديده در مدل، چاه را در تمام اليه ها تكميل كرده و از طريق 
حسـاسيت سنجـى نسبـت به مقـدار تراوايـى وتغييــر آن در اليـه هـــاى

 Arab C, Arab D وArab B در اطــراف چــاه، ميــزان توليد آب تحت 
كنترل قرار گرفت. پس از اعمال اين روش و اجراى مدل، نتايج به دست 
آمده رضايت بخش بود و توليد محاســبه شده با مقدار واقعى تطبيق داده 
شــد. در اشــكال 6 و7 نمودار ميزان توليد نفــت و درصد آب در حالت 
تاريخچه و محاسبه شده نشان داده شده است. همان طور كه در نمودارها 

  5     پروفايل تطبيق شده اشباع نفت در اليه Arab B در مدل

 0.22583                              0.45165                                0.67748                               0.903310.00000
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مقــــالـــــات

مشاهده مى شود تطبيق مناسبى به دست آمده است.
داده هاى حاصل از فشــار مخزن «سورمه» در طول تاريخچه، شامل: فشار 
ثبت شده در چاه X3  مى باشد كه در13  ژانويه 2004 در اليه Arab A  مقدار 
آن به ميزان 859 , 4 پام گزارش شده است. با توجه با اينكه اين چاه در مخزن 
بااليى تكميل شــده است، در مدل تعريف نشد، ولى جهت نشان دادن تطابق 
تاريخچه فشار مخزن، محدوده اى كه اين چاه حفارى و فشار در آن ثبت شده 
بود به عنوان ناحيه 5 (Region 5) در مدل تعريف شد. نتايج مدل اجرا شده در 
تاريخ مذكور، در اين ناحيه، فشــار متفاوتى نشان مى داد.  جهت تطبيق فشار، 
پارامتر هاى آبران هاى تعريف شــده در مدل نسبت به فشار مخزن، حساسيت 
ســنجى گرديد و بــا چندين بار اجراى مدل با پارامتر هــاى مورد نظر، مقدار 
مناسب جهت تطبيق فشار، مشخص و در مدل نهايى ثبت گرديد. مدل نهايى، 
ميزان فشــار محاسبه شــده در ناحيه 5 را با اختالف 12 پام (847 ,4) نسبت به 

مقدار واقعى نشان مى دهد كه بيانگر تطبيق مناسب فشارمدل مى باشد.

4- سناريوي توليدي و توسعه مخزن
پس از تطبيــق تاريخچة مدل و مخزن، ســناريوهاى مختلف جهت 
توليد، با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، مورد بررسي قرار مى گيرد. در 
اين مخزن با توجه به شرايط، ســناريوهاى مختلف اجرا گرديد تا تعداد 

چاه هاي مورد نياز بهينه گردند.
با توجه به خصوصيات خوب مخزنِى مخزن «ســورمه» و آبران قوى، 
توليــد نفت باقى مانده در بخش جنوبى مخــزن از طريق حفر چاه در اين 
بخش و توليد طبيعى امكان پذير مى باشــد. جهــت تعيين تعداد چاه هاى 
بهينه، مدل در چندين ســناريو بــا تعداد چاههاى مختلــف اجرا گرديد. 
مناســب ترين تعداد چــاه، 5 چاه افقى به همراه چــاه XDT بود. موقعيت 
چاه هاى افقى در شــكل 8 نشــان داده شــده اســت. جهت جلوگيرى از 
آبدهى زود هنگام، تمامى چاه ها در اليه Arab A  (اليه 2 مدل) و در قله 

ساختمان مخزن، به صورت افقى تكميل شدند.
شبيه ســازى جهت توســعه مخزن از سال 2012 تا ســال 2032 انجام 
شــد. در پايان سال 2032 ميزان نفت تجمعى 249 ميليون بشكه با ضريب 
بازيافت 45 درصد محاســبه گرديد. همان طور كه توضيح داده شد بخش 
شــمالى مخزن بدون وجود چاه توليدى تخليه شــده بــود كه ميزان نفت 
تخليه شــده با استفاده از اين شبيه ســازى به دست آمد. اين مقدار، معادل 
120/4 ميليون بشــكه تخمين زده شــد، كه البته 600 هزار بشــكه از اين 
مقــدار متعلق به چاه XDT  مى باشــد كه از تاريخ تكميل تا ســال 2012 
توليد نموده اســت. با احتســاب اين مقــدار، 128/6 ميليون بشــكه نفت 

تجمعى با اجراى سناريو منتخب، از مخزن قابل استحصال خواهد بود.

XDT  10    منحنى توليد روزانه نفت مدل مخزن «سورمه» از ابتدا تا پايان شبيه سازى  8    موقعيت چاههاي توسعه اى و چاه  
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در شــكل 9 منحنى توليد نفت انباشــتى مخزن از ابتــدا تا پايان زمان 
شبيه سازى نشان داده شده است.  همان طور كه در اين منحنِى مشاهده مى 
شود، ميزان نفت انباشتى تا سال 2012،  120/4 ميليون بشكه نفت متعارفى 
كه مربوط به تخليه بخش شمالى و مقدار 128/6ميليون بشكه نفِت اضافه 
شــده، مربوط به تخليه بخش جنوبى با اجراى سناريوى منتخب مى باشد، 

كه در مجموع 249 ميليون بشكه متعارفى محاسبه شده است.
در شــكل 10 منحنى مقــدار توليد نفت روزانه مخــزن از ابتدا تا پايان 
زماِن شبيه ســازى، نشان داده شــده اســت. همان طور كه در منحنِى توليد 
روزانه مشــاهده مى شود، اين منحنى نيز مشتمل بر دو دورة توليد از مخزن 
مى باشــد. بخش اول، كه از ابتدا تا ســال 2012 مى باشــد مربوط به تخليه 
بخش شمالى و دوره دوم از سال 2012 تا پايان شبيه سازى است كه مربوط 
به تخليه بخش جنوبى مخزن با اجراى سناريوى منتخب مى  باشد. با توجه به 
اينكه هزينه هاى نگهدارى تاسيسات در دريا باال است، به همين علت ميزان 
برداشــت از مخزن با مقدار باال (شــروع با 52000 بشــكه در روز)  در نظر 

گرفته شد تا در كوتاه ترين زمان، ذخيره نفت باقى مانده برداشت گردد.
در شكل 11 منحنى فشار مخزن از ابتدا تا پايان زمان شبيه سازى نشان 
داده شــده اســت. اين منحنى داراى سه پروفايل مى باشــد. اولين پروفايل 
كه از ابتدا تا ســال 2012 است، مربوط به تخليه مخزن در بخش شمالى و 
دومين پروفايل كه از سال 2012 شروع مى شود مربوط به اجراى سناريوى 
منتخب و تخليه بخش جنوبى مخزن مى باشــد؛ علت افت فشــار نسبى باال 
در اين دوره، برداشــت باال از مخزن با اجراى سناريو است. درسال 2023 
يك پروفايل افزايشــى در منحنى فشار مشاهده مى شود كه علت آن بسته 
شــدن چاه هاى توليدى در نتيجه باالرفتن برش آب است. در واقع با بسته 
شدن چاه هايى كه برش آب آنها باال رفته، برداشت از مخزن كاهش يافته 

و با توجه به وجود آبران قوى، فشار مخزن روند افزايشى پيدا مى كند. 

4- نتيجه گيرى
نتايج اخذ شده در اين پروژه به طور خالصه به صورت زير مى باشد:

1. در اين طرح پس از جمع آورى داده هاى مخزن سورمه و كنترل 
كيفى آنها مدل «اســتاتيك» و «ديناميك» ســاخته شــد. در طول 
زماِن ساخت مدل، با توجه به پيچيدگى مخرن، با موانعى برخورد 
شد كه با استفاده از تكنيك هاى كاربردى اين موانع برطرف شد. 
پس از ســاخت مدل و تنظيم آن، جهت پيش بينى و تعيين سناريو 
و توســعه مخزن از آن اســتفاده شــد. در اين مرحله سناريوهاى 
مختلف اجرا و ســناريوى بهينه تعيين شد. اين سناريو شامل: حفر 
5 حلقــه چاه افقى در مــكان هاى مورد نظر به همــراه توليد چاه 

موجود (XDT ) بود.
2. ميزان نفت درجاى مخزن «ســورمه» با اســتفاده از شــبيه ســازى 
553/3 ميليون بشــكه متعارفى محاســبه شــد. در پايان زمان شبيه 
سازى (ســال 2032) ميزان نفت تجمعى 249 ميليون بشكه معادل 

ضريب بازيافت 45 درصد محاسبه گرديد.
3. از شبيه سازى مخزن «سورمه» ميزان نفت تخليه شده بخش شمالى 
مخزن به ميزان 119/8 ميليون بشــكه و ميزان نفت انباشتى حاصل 

از اجراى سناريوى منتخب 128/6ميليون بشكه محاسبه گرديد.
4. نتايج شــبيه سازى اين مورِد ميدانى نشان مى دهد كه شبيه سازى 
و مــدل كــردن يك مخــزن هيدروكربنى پيچيده، تــا چه اندازه  
مى توانــد در ارزيابــى و مديريــت مخزن مفيد باشــد. در واقع با 
اســتفاده از اين ابزار و شــناخت مشــخصه هاى مخزن و تعريف 
مناســب آنها در مدل، مى توان به نتايج دلخواه و مطلوب رســيد، 
كه اســتفاده از آن در مديريت توليــد مخزن و صرفه جويى هاى 

اقتصادى نقش موثرى خواهد داشت.

6- پيشنهاد   
جهت حفر 5 حلقه چاه افقى جديد در مخزن، پيشنهاد مى گردد: 
از چاه هاى موجود كه در مخزن بااليى تكميل شــده اند استفاده شود. 
درصد آب توليدى اين چاه ها باال مى باشــد و پيش بينى مى شــود در 

يك سال آينده توليد آنها قطع شده و بسته شوند. 
مزيت اســتفاده از اين چاه ها حفارى كم مورد نياز جهت رسيدن 
به مخزن "ســورمه" مى باشد. اين چاه ها تا مخزن بااليى حفارى شده 
انــد و با توجه به اينكــه آخرين لولة جدارى آنها 7 اينچ مى باشــد، 
مى توان با يك حفــارى مجدِد كوتاه از آنها، به مكان هاى مورد نظر 
در مخرن «ســورمه» رسيد و با اخذ داده هاى جديد مدل ساخته شده 

را به روز رسانى نمود.
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  11    منحنى فشار مدل مخزن سورمه از ابتدا تا پايان زمان شبيه سازى

60000

50000

40000

30000

FPR  vs. DATE(SURMEH)

FP
R 

   
  P

SI
A

1/1/67            1/1/74           1/1/81            1/1/88            1/1/95             1/1/02            1/1/09           1/1/16            1/1/23            1/1/30 
DATE


