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مطالعه تزريق گاز به يكى از مخازن كربناته جنوب 
ايران به منظور ازدياد برداشـت نفت و بررسى 

نقش گسل موجود در اين مخزن بر اين عمليات

 مقدمه 
يكى از مهم ترين اهداف تزريق گاز در مخازن نفتي، افزايش ضريب بازيافت 
نفت است. مخزن مورد بررسي به دليل تركيب سنگ شناسي (تشكيل شده از 
سنگ هاي كربناته شكافدار) و با توجه به افت فشار معادل4psiبه ازاى توليد 
ــاله، كانديد مناسبى براى  ــكه نفت در طول تاريخچه 16 س يك ميليون بش
ــت. اين تزريق با هدف تثبيت فشار و افزايش ضريب بازيافت  تزريق گاز اس
انجام مى گردد. در اين مقاله سناريوهاي مختلف تخليه طبيعى و تزريق گاز 
ــتفاده از نرم افزار  ــون فوت مكعب در روز با اس ــاى 50 و100 ميلي در دبى ه
ــازي شده  و نتايج هر يك از سناريوها با يكديگر  Eclipse -100 ،  شبيه س
مقايسه گرديده است [6]. نتايج شبيه سازى  نشان مى دهد كه تزريق گاز با 
دبى 100 ميليون فوت مكعب در روز داراى ضريب بازيافت بيش ترى نسبت 

به روش هاى ديگر است.

1. معرفي مخزن  و  مشخصات آن 
ــس بزرگ نفتى به  طول  ــمت انتهايى يك طاقدي بخش مورد مطالعه، قس
ــس در 300 كيلومترى  ــد. اين طاقدي ــي6 و عرض 5 كيلومتر مى باش تقريب
ــال 1928ميالدى كشف گرديد و وجود  ــتان اهواز قرار دارد و در س شهرس
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هيدروكربور در آن به اثبات رسيد. مخزن داراي گنبد گازى اوليه بوده و نفت 
آن از ابتدا اشباع6 مى باشد. همچنين به دليل فروافتادگى دماغه جنوب شرقى 
ــدوده تأييد مى گردد. پس از حفارى  ــل در آن مح طاقديس، وجود يك گس
ــل، معلوم شد كه مخزن توسط گسل ياد  ــوى گس چاه هاى بيش تر در دو س
شده به دو بخش شمالي و جنوب شرقي تقسيم گرديده است. بخش شمالي 
ــيعى از مخزن بوده و در واقع مخزن اصلي  ــمت وس مخزن در برگيرنده قس
ــوب مي شود. بخش جنوب شرقي آن، قسمت نسبتاً كوچكي از مخزن  محس
ــت كه در اين مقاله  مورد مطالعه قرار گرفته است. وضعيت قرار گرفتن  اس
ــان دهنده عدم ارتباط هيدروكربوري بين  ــياالت در دو سر اين گسل نش س
آن هاست. بهره بردارى نفت از بخش اصلى ميدان از سال 1940 آغاز و تزريق 
ــروع شده است. اطالعات مربوط به  ــال 1975 ش گاز به كالهك آن نيز از س
نمودارهاى تصويرگر (FMI) در تعدادى از چاه ها بيانگر وجود شكستگي در 
سنگ مخزن مى باشد. در جداول 1و2، اطالعات مهم مربوط به سنگ و سيال 

آورده شده است [2]. 
ــامل   ــي، اين مخزن ش ــات پتروفيزيكي و زمين شناس ــاس اطالع ــر اس ب
ــت. در اين تحقيق، سازند آسماري  ــتان اس ــازندهاي آسمارى و بنگس س
ــنگ هاى كربناته (عمدتاً آهك و دولوميت) تشكيل شده،  ميدان كه از س

مورد بررسي قرار گرفته است. 
ــنگ از جمله  ــماري در اين ميدان با توجه به خصوصيات س ــازند آس س
ــباع آب، به چهار زون اصلى و 11 زير زون تقسيم مى گردد.   تخلخل و اش

6 Saturated

چكيده

واژه هاى كليدى

يكي از مهم ترين وظايف مهندسين مخزن، بررسي روش هاي افزايش ضريب بازيافت نفت است. در اين 
ميان، تزريق غير امتزاجي گازهاى هيدروكربنى به مخازن نفتي ايران، به دليل طبيعت سنگ هاي مخازن 
و همچنين دردسترس بودن مقادير قابل توجه گاز در مناطق جنوبى، مورد استفاده قرار گرفته است. در 
اين تحقيق ابتدا مدل استاتيك بخش انتهايي يكي از مخازن جنوبى كه شامل 30 حلقه چاه نفتي مي باشد 
به كمك نرم افزار RMS از مدل ساختماني كل جدا گرديد. سپس براى ايجاد گسل مورب موجود و 
Petrel2009.1(RE) برش  حذف قسمت هاي اضافي، مدل جداشده با استفاده از امكانات نـرم افزار
ــده پس از  درشت نمايي4 و اختصاص داده هاي سنگ و سيال و با در نظر  ــد [7]. مدل يادش داده ش
گرفتن تخلخل دوگانه5 به مدل ديناميكي مخزن تبديل گرديد. نهايتاً شبيه سازي و عملكرد مخزن در 

اثر تزريق گاز براى افزايش بازيافت نفت مورد بررسي، تجزيه و تحليل  قرار گرفت.

شبيه سازى، تزريق غير امتزاجى گاز، ازدياد برداشت، مخازن شكافدار 

دكتر عسكر ابناوى1 ،  دكتر محمد جمشيدنژاد2 ،  اسماعيل ركني3    شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
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ــب و همچنين با توجه به وجود  ــتن تخلخل مناس اليه هاى  A و B با داش
ــتفاده از نمودار هاي  ــاز كه با اس ــتگي هاي باز و نيمه ب ــداد زياد شكس تع
ــبت به اليه هاي پاييني  ــت، نس ــت آمده اس تصويرگر در اين اليه  ها به دس
ــدول3 خصوصيات  ــند. در ج ــي بهتري مي باش ــت بهره ده داراي وضعي
پتروفيزيكى اليه هاي اصلي سازند آسمارى در اين ميدان نشان داده شده 

است [1]. 

2. مقايسه تغييرات فشار گاز در بخش اصلي مخزن
ــان داده شده  ــار گاز در اين ميدان نش ــكل 1، روند تغييرات فش در ش
ــاهده مي گردد، از سال 1975ميالدي با تزريق  است. همان گونه كه مش
ــي فشار گاز متوقف  گاز به درون كالهك گازي مخزن اصلي، روند كاهش
ــروع به افزايش نموده است. افت فشارمخزن در بخش  ــده و سپس ش ش

ــان مي دهد كه دو بخش  ــال ها قبل از توليد از آن نش ــرقي س جنوب ش
ــترك داراي ارتباط ضعيفي  ــل از طريق آبده مش مخزن در دو طرف گس
ــند. اين ارتباط موجب شده است كه به رغم عدم توليد از مخزن،  مي باش
ــش يابد. ازآن  ــال 1974 كاه ــرقي تا س ــش جنوب ش ــار گاز در بخ فش
ــار گاز در بخش ياد شده  ــال 2008 بنا به داليل مختلف، فش زمان تا س
ــال هاي اخير، بار ديگر فشار گاز در اين  ــده است. طي س اندازه گيري نش
ــار گاز در بخش  بخش ثبت گرديده كه مقدار آن، حدود 400 پام از فش

اصلي كم تر است.  
 

3. مقايسه تغييرات فشار نفت در بخش اصلي مخزن
روند تغييرات فشار نفت در بخش هاي شمالي و جنوب شرقي مخزن در 
ــاس، تا  قبل از شروع تزريق  ــان داده شده است. بر اين اس ــكل 2 نش ش
ــارنفت در بخش اصلي مخزن روندى نزولي داشته است؛ ولي  گــاز، فش
پس از آغاز تزريق گاز به كالهك گازي، روند افت فشار نفت متوقف شده 

و فشار تثبيت گرديده است. 
هم زمان با تثبيت فشار در بخش شمالي، روند افت فشار نفت در بخش 
ــته و در سال 1992،  ــرقي با شيب ماليم هم چنان ادامه داش جنوب ش
ــار با روند نسبتاً تندي رو به  ــروع توليد از بخش جنوبي، فش به دنبال ش
ــت. جزييات بيش تر تغييرات فشار در بخش هاي بعدي  كاهش نهاده اس

آورده شده است. 
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1 |   مقايسه تغييرات فشارگاز در دو سوى گسل كل
شـ

ول
2 |  مشخصات سيال مخزنجد

140 oF  دماي مخزن

2160 psia  فشار اشباع 

575 SCF/STB نسبت گاز هاي محلول به نفت باقيمانده 

1/3021 Rbbl/Stb  ضريب حجمي سيال در فشار اشباع 

0/7558 g/cc         چگالي نفت در فشار اشباع 

1/2996 Rbbl/Stb *ضريب حجمي سيال در فشار مخزن 

0/7576 g/cc         *چگالي نفت در فشار مخزن 

30/22 oAPI  درجهAPI نفت باقي مانده

0/875 60/60 oF وزن مخصوص نفت باقي مانده 

1/7977 cp گرانروي نفت در فشار اشباع 

1/8298 cp *گرانروي نفت در فشار مخزن 

* فشار مخزن در عمق 2400 متر حفار برابر با 2405 پام است

ول
3 |  خصوصيات پتروفيزيكى مخزنجد

زون Φi%
SW
% NTG

A 9/27 19/88 0/36

B 9/86 20/13 0/54

C 8/98 21/57 0/44

D 8/16 21/92 0/39

تخلخل ماتريكساشباعنوع مخزن
% 

8

فشار اوليه نفت  
psi 

فشار اوليه گاز2837
psi

2837

ضريب تراكم پذيرى سنگ
1/

ويسكوزيته گاز10-8×483
cp

0/0119

عمق مبناى نفت
ft

دانسيته نفت5085
lb/ft3

47/16

سطح تماس اوليه گاز و نفت
ft

3080
سطح تماس اوليه آب و نفت  

ft7372

ول
1 |  مشخصات مخزنجد
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4. تاريخچه بهره بردارى و تغييرات فشار نفت مخزن
ــرقي مخزن از سال 1992 شروع شده و به تدريج  توليد نفت از بخش جنوب ش
ــال 2007 ميزان توليد به 65  با حفر 25 حلقه چاه توليدى در اين بخش، در س
هزاربشكه درروز رسيده است(شـــكل 3). پس از 16 سال توليد از بخش ياد شده، 
فشار نفت در آن حدود  700 پام كاهش يافته و در سال هاى اخير، دبى توليدى 

اين بخش به دليل همين افت فشار و توليد آب و نمك اضافى، كم شده است. 
ــارمخزن در بخش مورد مطالعه سال ها قبل از  ــد، افت فش هم چنان كه گفته ش
ــان مي دهد كه دو بخش مخزن در دو طرف گسل از طريق آبده  توليد از آن، نش
مشترك با يكديگر ارتباط دارند. اين ارتباط موجب شده كه طي سال هاي 1940  
ــرقي مخزن، فشار حدود  600 پام  تا 1992 به رغم عدم توليد از بخش جنوب ش
ــار در بخش جنوب شرقي را مي توان  به 3 دوره زماني  كاهش يابد.  تاريخچه فش
تقسيم نمود (شكل3). دوره اول هم زمان با توليد از بخش شمالي از سال  1960 
آغاز شده و تا سال 1975 كه تزريق گاز در بخش شمالي شروع گرديده، ادامه يافته 
ــت. همان گونه كه اشاره شد، در اين دوره به رغم عدم توليد از بخش ياد شده،  اس
به دليل ارتباط از طريق آبده، فشار كاهش يافته است. در دوره دوم با آغاز تزريق گاز 
در بخش شمالي و تأمين بخشي از انرژي مخزن و همچنين كاهش توليد نفت از 

بخش ياد شده (حدود400هزار بشكه درروز)، روند تغييرات فشار نسبت به قبل از 
تزريق گاز كند مى شود. در دوره سوم، هم زمان با آغاز توليد از بخش جنوب شرقي، 

فشار نفت به شدت كاهش يافته وروند كاهشي آن نيز ادامه دارد. 

5. ساخت مدل  شبيه ساز
ـــاز، ابـتـدا بـا استفـاده از نـرم افـزار          بـه منـظـور سـاخـت مــدل شبـيـه س
Petrel 2009.1(RE)، بخش جنوبي مخزن از مدل زمين شناسي كل مخزن 
  zو y, x ــا در جهات ــپس براى كاهش زمان اجرا، تعداد گريده جدا گرديد. س
ــد. با غير فعال نمودن تعدادي از  به ترتيب به 29، 24 و 56 گريد كاهش داده ش
گريدها كه در زير سطح آب و نفت قرار گرفته بودند و استفاده از اختيار تخلخل 

دوگانه1، تعدادگريد هاي مدل شبيه ساز به 35500 عدد  رسيد(شكل4).
ــراي تمامى چهار  ــاى مغزه، در اين تحقيق ب ــه به كمبود آزمايش ه باتوج
ــت. انتخاب سنگ مناسب  ــتفاده شده اس ــنگ اس اليه مخزن از يك نوع س
ــتفاده در  ــا از مهم ترين اطالعات مورد اس ــه داده هاي مربوط به آن ه و تهي
 ، (Sw) ــامل مقادير اشباع آب ــاز مى باشد. اين داده ها ش مدل هاى شبيه س

1 Dual porosity

 

 

 

3 |   تغييرات فشار نفت مخزن در بخش جنوب شرقي  كل
شـ

 

 

 

 

 

4 |   اشباع نفت درون ماتريكس در شرايط اوليه  كل
شـ

 

 

 

2 |   مقايسه تغييرات فشارنفت مخزن در دو سوى گسل كل
شـ

ول
4 |  برخي از خصوصيات ماتريس و شكاف مدلجد

مقدارعنوان

  (nI × nJ × nK) 56 × 24 × 29تعداد گريدها

[md] (nI × nJ × nK) 0/8 × 0/8 × 0/2نفوذپذيرى ماتريكس

[md] (nI × nJ × nK)500 × 500 × 200نفوذپذيرى شكاف

38976تعداد كل گريدها

17920تعداد كل گريدها در بخش فيلتر شده

[m] (Dx × Dy × Dz)460 × 428 × 9/1اندازه گريدها

[�0/001سيگما [2

* تخلخل شكاف[٪]
* ميزان تخلخل شكاف بر اساس تجربه و مقايسه تعيين شده است.

0/0008
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ــار مويينه هستند. يكى از روش هاى  ــبى (Kr) و مقادير فش نفوذپذيرى نس
ــتفاده از نمودارهاى فشارمويينگي در سيستم تخليه  ــنگ، اس تعيين نوع س
ــت. با توجه به اين كه شكل منحنى هاى فشار مويينگي مى تواند  ــام اس و آش
ــنگ از قبيل ميزان نفوذپذيرى، ميزان همگنى  ــاخص پارامترهاى يك س ش
سنگ، شعاع خلل و فرج و همچنين نوع تر شوندگى آن را ارايه دهد، بنابراين 
ــنگ تحت مكانيزم حاكم  اين منحنى ها مى توانند بيانگر چگونگى تخليه س
ــند. از اين رو مى توان فرض نمود كه سنگ هايى كه شكل منحنى  بر آن باش
ــنگ، رفتار مشابهى  ــياالت و تخليه س ــانى دارند، از نظر حركت س Pc يكس
ــش از مخزن برروى 4 نمونه  ــت. با اين توضيحات، در اين بخ ــد داش خواهن
ــار مويينگي  ــار مويينگي نفت- آب و فش از مغزه چاه287، آزمايش هاى فش
ــع يكنواخت داده هاي مغزه  ــد. در اين مطالعه براي توزي نفت- هوا انجام ش
ــتره مخزن  از  تابعJ1 استفاده شده و به دنبال آن نقاط انتهايي درجه  در گس

اشباع تعيين گرديد[2].  
ــاز، ابتدا  ــياالت در مدل شبيه س به منظور تعريف خصوصيات رفتار فازي س
ــزار Winprop ، از نتايج آزمايش هاى  PVT تطابق  ــتفاده از نرم اف با اس
گرفته شد. بـراى تـطابـق داده هـاي آزمــايـشــگـاهـي از مـعـــــــادلــه 

حـــــالـــت  Ping- Robinson(PR1978) استفاده گرديد [3]. 
پس از تطابق نتايج آزمايش هاىPVT،  خصوصيات سيال مخزن با فرمت 
مناسب در شبيه ساز Eclipse تعريف شد. در مدل ساخته شده، آبده مخزن 
ــوع Carter-Tracy انتخاب گرديد و ضخامت آن،  400 فوت و زاويه  از ن

شعاع اتصال سفره آبي به مخزن نيز 360 درجه تعريف شد.

6. تطابق تاريخچه مخزن
ــازي تاريخچه افت فشار در مخزن جنوب شرقي پيش از توليد  براى شبيه س
ــد و آغاز توليد آب از  ــه چاه توليدى آب تعريف ش از آن، در آبده مخزن س
ــد. دبي توليد از چاه هاى ياد شده به گونه اي  ــال 1962 قرارداده ش آن ها، س
تنظيم گرديده است كه افت فشار واقعي نفت در مخزن ايجاد شود. حجم آب 
توليدي و نتايج  تـطابق تـاريخچه فشار و نفت تـوليـدي از بـخش جنـوبي 

در شكـل5 نشان داده شده است. 
ــار واقعي مخزن پيش از  ــاهده مي گردد، براى تطابق فش همان طور كه مش
تزريق گاز در بخش شمالي، دبي توليد آب از مخزن جنوب شرقي  15/5هزار 
1 J-Function

بشكه در روز تعيين شده است. با آغاز تزريق گاز به بخش شمالي و كاهش 
روند افت فشار، دبى توليدى آب به 4/5 هزاربشكه درروزكاهش يافته است. 
ــازى نشان مى دهد كه با شروع بهره بردارى از مخزن جنوبي و  نتايج شبيه س
ــمالي، دبى توليدى در دو سوى گسل متعادل شده و  كاهش دبى مخزن ش

ميزان آب توليدى به صفر مي رسد. 
ــروع توليد نفت از بخش جنوب  ــاس نتايج شبيه سازي، تا قبل از ش  بر اس
ــرقي، در مجموع حدود 127 ميليون بشكه آب از سفره آبى آن به مخزن  ش
ــت. پارامترهاي ذيل به منظور تطابق تاريخچه در  شمالي منتقل گرديده اس

نظر گرفته  شده اند:
1 - تغيير ميزان تخلخل سفره آبي از حدود 8 به 9 درصد 

2 - تجربي در نظر گرفتن ميزان تخلخل شكاف 
3 - در نظر گرفتـن عـدد يـك براى  NTG و استفاده از ضريب تصحيح 

  Pore Volume 0/9 براى

7. پيش بيني عملكرد مخزن
ــط  ــار نفت، عملكرد مخزن توس ــس از انجام تطابق تاريخچه توليد و فش پ
ــناريوي تخليه طبيعي و تزريق گاز پيش بيني  ــده در دو س مدل ساخته ش
گرديد. در مدل شبيه ساز براي تمامي سناريوها، حداكثر برش آب 10درصد، 
حداكثر نسبت گاز به نفت2000 فوت مكعب بر بشكه و حداقل دبى توليدى 
ــار درون  ــن گرديد. هم چنين با  توجه به افت فش ــكه در روز تعيي 200 بش
ــار الزم براي رسيدن نفت به واحدهاي بهره برداري، فشار  چاه و حداقل فش
ــد. در سناريوهاى مختلف، چاه  ترك مخزن  برابر 1150 پام درنظرگرفته ش

جديدى حفارى نشده و هيچ كدام ازچاه هاى موجود نيز تعمير نگرديده اند.

1-7. تخليه طبيعي
ــكل 6  ــناريوي تخليه طبيعي در  ش  نتايج پيش بيني عملكرد مخزن در س
نشان داده شده است.همان گونه كه مشاهده مي  گردد، در تخليه طبيعى، دبي 
ــت به تدريج  ــكه در روز بوده اس توليدي روزانه نفت كه در ابتدا  52 هزار بش
كاهش يافته و در سال 2050 به صفر رسيده است. در اين مدت فشار نفت 
ــار ترك مخزن  ــزن در عمق مبنا از حدود  2175  به 1150 پام كه فش مخ

مي باشد، كاهش مي يابد.
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ــناريو، 640 ميليون بشكه متعارفي و  ــتي نفت در اين س توليد انباش
ــكل7،  ــت.  در ش ــبه گرديده اس ضريب بازيافت نفت، 26 درصد محاس
ــناريوي تخليه طبيعي  ــباع نفت درون ماتريس در پايان س وضعيت اش

نشان داده شده است.

ــناريوي تخليه  ــار نفت در س ــت كه كل افت فش ــه توضيح اس الزم ب
طبيعى حدود psi 1000 مي باشد. اين ميزان افت فشار قطعاً بر مخزن 
ــته و باعث هرزرفت نفت مى گردد. در اين صورت تزريق  اثرات بدى داش
ــار نفت  ــد و از افت فش ــك گازي مي تواند مفيد فايده باش گاز در كاله

جلوگيري كند. 

2-7. پيش بيني سناريوي تزريق گاز به مخزن 

ــى اثر تزريق گاز، در مدل ساخته شده، پنج حلقه چاه  به منظور بررس
تزريقي در ستيغ  مخزن حفاري گرديده و گاز به صورت غير امتزاجي از 

طريق اين چاه ها به درون كالهك تزريق  شد. به منظور بررسي اثر دبي 
تزريق گاز بر ميزان بازيافت، ميزان گاز تزريقى در دو سناريوي مختلف 

50 و 100 ميليون فوت مكعب در روز  قرار داده شد.

در شكل 8  نتايج پيش بيني عملكرد مخزن با تزريق روزانه 50 ميليون 
ــت. بر اساس نتايج شبيه سازي، با  ــان داده شده اس فوت مكعب گاز نش
تزريق روزانه 50 ميليون فوت مكعب گاز به مخزن، روند كاهشى فشار 
ــيب  ــار نفت با ش ــده و پس از آن، فش ــال 2028متوقف ش مخزن از س

ماليمى افزايش خواهد يافت. 

ــناريو، دبى توليدى روزانه نفت به تدريج  كاهش يافته و در  در اين س
ــكه در روز مى رسد. توليد  ــال 2050 اين دبى به حدود 18 هزار بش س
ــتي نفت در پايان سناريو معادل 882/7 ميليون بشكه متعارفي و  انباش
ــبه گرديده است. حجم  ضريب بازيافت نفت معادل 36/2 درصد محاس
ــال 2050 برابر  1/6 تريليون فوت  ــتي گاز تزريقي در انتهاي س انباش

مكعب مي باشد.

در شكل 9، پيش بيني عملكرد مخزن در سناريوى تزريق100 ميليون 
فوت مكعب گاز در روز نشان داده شده است. در اين سناريو، تزريق گاز 
ــال 2010 آغاز شده و پس از رسيدن فشار گاز به فشار اوليه، دبي  از س

تزريق گاز متناسب با دبي توليد نفت به تدريج كاهش مي يابد.

در اين سناريو از بدو شروع تزريق گاز، افت فشار مخزن متوقف شده 
و فشار نفت روندى صعودي به خود مي گيرد. با ادامه تزريق گاز با دبي 
ــال2042 به  ــار گاز مخزن در س 100 ميليون فوت مكعب در روز، فش
ــار اوليه در ستيغ رسيده و از آن پس، دبي تزريق گاز به حدود 45  فش

ميليون فوت مكعب در روز كاهش مي يابد. 

ــكه و حجم  ــتي نفت، 966/5 ميليون بش ــناريو توليد انباش در اين س
ــتي گاز تزريقي،  1/86 تريليون فوت مكعب برآورد گرديده است.  انباش
بر اين اساس ضريب بازيافت نفت بالغ بر 39 درصد محاسبه مى شود.  
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3-7. مقايسه نتايج عملكرد مخزن در حالت تخليه طبيعي و تزريق گاز

ــكل 10، روند تغييرات فشار نفت در دو سناريوي تخليه طبيعي و  در ش
ــار بين سناريوي تخليه  ــه گرديده اند. اختالف فش تزريق گاز با هم مقايس
ــق گاز (50 و100 ميليون فوت مكعب در روز)  ــي و دو حالت تزري طبيع
در پايان سال 2043 ميالدي به ترتيب حدود 730 و 1500پام مي باشد. 
ــناريوهاى مختلف با يكديگر  ــكل 11، ضريب بازيافت نفت در س در ش
ــده اند. همان طور كه در اين شكل مشخص است، سناريوي  ــه ش مقايس
ــبت به دو حالت  تزريق گاز با دبي 100 ميليون فوت مكعب در روز نس
ديگر داراي بيش ترين ضريب بازيافت است. در جدول 5  توليد انباشتي 
ــتي گاز تزريقي و درصد بازيافت سناريوهاي مختلف  نفت، حجم انباش

ارايه شده است.

      نتيجه گيرى
1- با استفاده از نتايج شبيه سازي، افت فشار نفت مخزن جنوب شرقي 
ــخص شد ارتباط آبده دو  پيش از آغاز توليد از آن توجيه گرديده و مش
سر گسل و توليد از مخزن شمالي موجب ايجاد اين افت فشار در مخزن 

جنوبي شده است. 

2- براساس نتايج شبيه سازي، حجم آب جابه جا شده از مخزن جنوبي 
به مخزن شمالي 127 ميليون بشكه مي باشد.

ــان مي دهد كه در سناريوهاي  3- نتايج پيش بيني عملكرد مخزن نش
ــي 50 و 100 ميليون فوت مكعب در  ــه طبيعي و تزريق گاز با دب تخلي
ــال 2050 به ترتيب 26، 36 و 39 درصد  روز، ميزان بازيافت نفت تا س
ــناريو هاي پيش بيني شده، بهترين  ــاس از بين س ــد. بر اين اس مي باش
ــناريو تزريق گاز با دبي 100 ميليون فوت مكعب در روز بوده كه در  س
ــه طبيعي حدود 13 درصد افزايش  ــبت به تخلي آن، ضريب بازيافت نس

مى يابد.
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ضريب بازيافتنام سناريــو 
(%)

توليد انباشتي نفت
(ميليون بشكه متعارفي)

كل گاز تزريقي
(تريليون فوت مكعب)

-26640تخليه طبيعي

تزريق گاز با دبي50 
36/2882/71/6(*م.ف.م.ر)

تزريق گاز با دبى 100 
39/6966/51/86(*م.ف.م.ر)
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