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 سيد تقي ابطحي* 

طرح توسعه ميدان بي بي حكيمه

* كارشناس ارشد مخزن فالت قاره 

ميدان نفتي بي بي حكيمه از ميادين خش��كي ايران در دامنه 
كوه ه��اي زاگرس در فاصله 250 كيلومتري جنوب ش��رقي اهواز و 
30 كيلومتري خليج فارس واقع ش��ده اس��ت. اين ميدان در سال 
1961 مي��الدي با حفر چاه اكتش��افي BH-1 كش��ف و در س��ال 
1964 ميالدي به توليد اقتصادي رس��يد. توليد طبيعي ميدان طي 
س��ال هاي 1964 تا 1995 مي باش��د )ش��كل 1-1(. در اوايل سال 
1995 مي��الدي تزريق گاز به ميدان جهت تثبيت و جبران كاهش 
فشار مخزن صورت گرفت. در حال حاضر فشار مخزن با تزريق گاز 
به دبي MMscf/d 150 در حدود psi 1900 ثابت مانده اس��ت. 
در طي س��ال هاي 1964 تا 1972، تع��داد 15 حلقه چاه توليدي 
با ميزان تولي��د نفت  stb/d60000 – 30000 توليد داش��ته اند. 
پتانسيل باالي توليد اوليه ميدان به توليد از شكستگي هاي مخزن 
و فش��ار باالي آن نسبت داده مي ش��ود. دوران ثانويه توليد بي بي 

حكيمه سال هاي 1973 تا 1980 ميالدي است. 

از مشخصات اين دوران ايجاد افت شديد در برداشت از مخزن 
ب��ه علت پايين آمدن س��طح تماس گاز و نفت و تولي��د زياد گاز از 
ميدان بوده اس��ت. در دوره سوم توليد مخزن كه مصادف با جنگ 
تحميلي ايران و عراق مي باش��د توس��عه مي��دان امكان پذير نبوده 
اس��ت. در فاصله بين س��ال هاي 1995-1991 حفاري بين چاهي 

شكل 1-1: تاريخچه توليد ميدان بي بي حكيمه
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جهت توس��عه ميدان صورت گرفت و ب��ا حفر 20 حلقه چاه جديد 
تعداد كل چاه هاي فعال توليدي ميدان به 40 حلقه رسيد تا توليد 
از مي��دان در حدود stb/d 100.000 ثابت باقي بماند. آغاز مرحله 
پنجم تاريخ توليد ميدان در س��ال 1995 با تزريق گاز همراه ش��د. 
نرخ تزريق گاز تا سال 2000 در حدود MMscf/d 80  و پس از آن 
به مي��زان MMscf/d 150 افزايش يافت. در طي اين دوران تعداد 

كل چاه هاي فعال توليدي به 70 حلقه رسيد.
 440 Mstb/d حداكثر ميزان توليد در س��ال 1970 و به ميزان
Mstb/  بوده اس��ت. توليد فعل��ي ميدان در س��ال 2003 ميالدي

d110 با توليد انباشتي MMstb 204 معادل ضريب بازيافت %16 
گزارش ش��ده اس��ت. از مي��ان 120 حلقه چاه موج��ود، تعداد 81 
حلق��ه چاه تولي��دي، 4 حلقه چاه تزري��ق گاز، 1 حلقه چاه تزريق 
آب توليدي، 21 حلقه چاه مش��اهده اي فشار و سطح سيال و بقيه             

غيرفعال هستند.

مطالعه جامع ميدان 
مطالع��ه جامع ميدان بي بي حكيمه در تاريخ 26 ژوئن 2001 
 STATOiL /RiPi ميالدي توسط شركت ملي نفت ايران و مشاركت
آغاز گرديد. در مطالعات انجام ش��ده اين ميدان، از تمامي اطالعات 
چاه هاي حفاري ش��ده از س��ال 1975 ميالدي استفاده شده است. 
اهداف پروژه ش��امل تكميل مطالعات زمين شناسي و پتروفيزيكي 
ميدان به منظور تخمين ميزان و چگونگي توزيع سياالت موجود در 
مخزن و همچنين بررسي عملكرد گذشته ميدان براساس مدل هاي 
شبيه س��ازي به كار رفته مي باشد. پيش بيني عمكلرد آينده ميدان و 
پيش��نهاد طرح توس��عه آن به منظور افزايش بهره وري اقتصادي از 
اين ميدان توسط شركت نفتي STATOiL ارائه و مورد بررسي قرار 

گرفته است.

زمين شناسي 
مي��دان نفت��ي بي بي حكيم��ه در ناحيه ش��رقي ف��رو افتادگي 
دزف��ول در ح��وزه رس��وبي زاگرس در جن��وب غربي اي��ران واقع 
ش��ده است. سنگ هاي كربناته و س��نگ آهك هاي آسماري بخش 
عم��ده مخزن را در اين ناحيه تش��كيل مي ده��د. ميدان هاي نفتي 
خوزس��تان در نواحي چين خورده كوهپايه  هاي زاگرس قرار گرفته 

و توس��ط سازندهاي غيرمتقارن طاقديسي در امتداد شمال غربي � 
جنوب شرقي گسترش يافته اند. سازند طاقديسي غيرمتقارن  بي بي 
حكيمه به ابعاد km 7×70 در امتداد ش��مال غرب – جنوب شرق 
گسترش يافته است. اليه نفتي مخزن به ضخامت اوليه 1000 متر 
در باالي س��طح تماس آب و نفت در عمق 1979 متري از س��طح 
دريا و س��تيغ كالهك گازي آن در عمق 250 متري از سطح دريا 
واقع ش��ده اند. سازندهاي توليدي آس��ماري و بنگستان توسط اليه

Pabdeh & Gurpi  ب��ه ضخام��ت 400 متر با ميزان ناچيز نفت، از 
يكديگر جدا شده اند.

تفس��ير اطالعات لرزه نگاري كه ش��امل 36 خ��ط دو بعدي در 
فاصله س��ال هاي 1968 تا 1979 ميدان است، اولين مرحله جهت 
ساخت مدل سه بعدي مخزن مي باش��د. آناليز اطالعات لرزه نگاري 
كمك ش��اياني به شناخت چين خوردگي ها و س��ازندهاي مختلف 
براي س��اخت مدل زمين شناس��ي مخزن مي كند. شكل1-2 نمايي 
از گس��ل موجود در مي��دان و  چين خوردگي هاي اليه هاي مختلف 

را ترسيم مي كند.

خصوصيات پتروفيزيكي
ب��ه منظور آنالي��ز خصوصي��ات پتروفيزيكي مي��دان اطالعات 
موج��ود از 60 حلقه چاه م��ورد ارزيابي قرار گرف��ت. ميزان حجم 
شيل، تخلخل، درجه اشباع آب، نسبت خالص به كل، كاني شناسي 
و تراوايي تخمين زده ش��د. مطالعات سنگ شناسي مخزن آسماري 
و بنگس��تان، حاكي از وجود حجم عظيمي از سنگ هاي كربناته به 
همراه مقادير جزئي از شيل و چندين اليه ماسه سنگي در بعضي از 
چاه هاي آزمايش شده است. تنها تعداد محدودي از چاه هاي موجود 
داراي اطالعات مغزه در نقاط خاصي از ميدان هس��تند. نمودارهاي 
چاه پيمايي صوتي و نوت��رون به منظور تعيين تخلخل مخزن مورد 
اس��تفاده قرار گرفته اند. نتايج تفس��ير نمودارهاي چاه پيمايي فوق 
در تطاب��ق قابل قبولي ب��ا آناليزهاي مغزه  چاه ه��اي مورد آزمايش 

هستند.
خصوصيات پتروفيزيك��ي مخزن در نقاط مختلف آن به ميزان 
زيادي متغير اس��ت. متوس��ط تخلخل مخزن در حدود 10 درصد، 
نس��بت خالص ب��ه كل 40 درصد و درجه اش��باع آب 35 درصد با 
احتس��اب معيارهاي برش تخلخل  4 درصد و اشباع آب 55 درصد، 

شكل 1-2 : چينه شناسي و الگوي گسل خوردگي ميدان بي بي حكيمه
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ب��راي اين ميدان پيش بيني ش��ود. بايد توجه داش��ت كه به دليل 
طبيعت پيچيده مخزن و تعداد محدود آزمايش هاي مغزه موجود از 

ميدان درصد اشباع آب به ميزان زيادي غير قابل اطمينان است.
براس��اس اطالع��ات رسوب شناس��ي و مطالع��ات چاه پيمايي 
مي توان نتيجه گرفت كه ش��ناخت نوع و ميزان شيل  از نمودارهاي 
چاه پيمايي به درستي امكان پذير نيست. در اين مطالعه رس موجود 
در نمونه مغزه هاي گرفته ش��ده به عنوان شيل در نظر گرفته شده 
است. كاني شناسي با دقت قابل قبولي تنها در چاه هاي با نمودارهاي 
چاه پيمايي جديد امكان پذير اس��ت. به منظور آناليز كاني شناس��ي 
چاه هاي قديمي از تركيبي از تفس��ير نمودارهاي چاه پيمايي به دو 
صورت خودكار و دس��تي مي توان اس��تفاده كرد. درجه اشباع آب 
توس��ط معادله Archie، كه قابليت كاربرد در اين ميدان را به علت 
عدم وجود ضريب تصحيح ش��يل داراس��ت، تعيين مي شود، اگرچه 
درجه عدم اطمينان در محاس��به درجه اش��باع آب به دليل فقدان 
اطالع��ات الكتريكي و توان اش��باع معادله )پارامتر m (  باالس��ت. 
ترش��وندگي، شكستگي، حفره س��نگ )Vug( و تخلخل حفره هاي 
متصل به هم عوامل ناش��ناخته اي هستند كه نتايج محاسبات را به 

ميزان زيادي تحت تأثير قرار مي دهند.
تراوايي ماتريكس )Matrix( توسط اطالعات مغزه  و نمودارهاي 
چاه پيمايي تعيين مي ش��ود. تراوايي اندازه گيري ش��ده از مغزه هاي 
موجود در محدوده صفر تا 100 ميلي دارسي با متوسط يك ميلي 
دارسي تخمين زده مي شود. تراوايي هر ماتريس عامل عمده كنترل 
جري��ان نفت از ماتريكس به ترك هاي مخزن مي باش��د. ش��اخص 
بهره دهي هر حلقه چاه تح��ت تأثير نحوه پراكندگي و خصوصيات 

ترك هاي مخزن متغير است.

 مطالعات آناليز مغزه 
در اي��ن مطالعه اطالعات مغزه گي��ري از تعداد 5 حلقه چاه در 
مخزن آس��ماري )چاه هاي BH-116 و BH � 51D2 و BH-39 و 
 BH-29( و دو حلقه چاه در مخزن بنگستان )BH-01 و BH-18
BH-38 .( ميدان بي بي حكيمه در دسترس است. عالوه بر اطالعات 
فوق تعدادي از آزمايشات اندازه گيري ميزان نفت باقي مانده و آب از 
چاه هاي BH-38، BH-39، BH-51D نيز موجود مي باشند. نتايج 
آزمايش��ات چاه هاي BH-39، BH-51D در شكل هاي 1�3 و 1�4 
نشان داده شده است. همانطور كه مشخص است در شكل هاي فوق 
نمي توان به ارتباط مش��خصي برحس��ب تخلخل مؤثر دست يافت، 
ولي ميزان باالي درصد اش��باع آب باقي مانده )تا حدود 70 درصد 
براي تخلخل خيلي پايين( و همچنين ميزان كم درصد اشباع نفت 

باقي مانده )حدود 20تا10 درصد( را مي توان نتيجه گيري كرد.
از مي��ان 120 حلقه چاه موجود در مي��دان بي بي حكيمه فقط 
 BH-116 و BH-39 چاه هاي )SCAL( اطالعات موجود آناليز مغزه
موجود مي باشد. اندازه گيري هاي آزمايشگاهي چاه BH-39 مخزن 
آس��ماري توسط شركت EXXON در س��ال 1975 ميالدي و چاه 
شماره BH-116 توسط پژوهش��گاه صنعت نفت انجام شده است. 
در مغزه گيري هاي ف��وق محدوديت هاي فواصل عمودي و افقي در 
كل ميدان قابل مش��اهده اس��ت و فقط نواحي آسماري 1 و بخش 
بااليي آس��ماري 2 در چاه ش��ماره 39 و 116 مغزه گيري شده اند. 
هيچ گونه اطالعات مغزه گيري از مخزن بنگس��تان در ضمن ميدان 
فراهم نش��ده و فقط با در دس��ترس بودن اطالع��ات دو حلقه چاه 
مذكور در مخزن آسماري، كمبود اطالعات در امتداد ميدان بسيار 
محس��وس است. مهمترين عدم اطمينان در پيش بيني رفتار ناحيه 

39-BH   شكل 1-3: اندازه گيری درصد اشباع باقی مانده آب و نفت در برش های مغزه چاه

51D2-BH  شكل 1-4: اندازه گيری درصد اشباع باقی مانده آب و نفت در برش های مغزه چاه
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شكاف دار ميدان عدم دانستن خاصيت ترشوندگي در شرايط مخزن 
است كه هيچ گونه اطالعاتي در دسترس نمي باشد.

مهمترين اهداف مطالعات و آناليز مغزه هاي موجود را مي توان 
به شرح زير خالصه كرد:

1� مطالعه و بررسي خاصيت ترشوندگي مغزه ها
2� آزماي��ش تراواي��ي و تخلخ��ل به عن��وان كنترل كنن��ده كيفي 

نمونه هاي قابل قياس
3� كسب نمودارهاي مطمئن و دقيق فشار مويينگي در سيستم هاي 

نفت � گاز  و يا آب � نفت در شرايط مخزن
آزمايش��ات و اندازه گيري هاي SCAL بر مغزه هاي قديمي چاه 
BH-116 و همچنين مغزه هاي جديد گرفته ش��ده از چاه ش��ماره 
BH-122 كمك زيادي نس��بت به شناخت خصوصيات سنگ هاي 
آهك��ي و دولومي��ت مخزن آس��ماري مي كن��د. نتايج آزمايش��ات 
پتروفيزيك��ي بر روي نمونه هاي جديد مغزه گرفته ش��ده حاكي از 
بازة وسيع تراوايي و تخلخل مشاهده شده مي باشد. در مورد ضريب 
m در معادله Archie به منظور محاس��به درصد اش��باع آب به نظر 
مي رسد كه در تخلخل هاي پايين مقادير كمتري از آب حجم فضاي 
خالي را اشغال كرده است. اين نتيجه جالب حاكي از احتمال وجود 
نفت در جاي بيش��تري از ميزان قبلي تخمين زده ش��ده مي باشد. 
نتايج فوق در تطابق قابل قبولي با ميزان اندازه گيري ش��ده درصد 
اشباع آب در مغزه هاي گرفته شده از چاه BH-122 با دامنه اشباع 

آب 30-15 درصد است.
پيش بيني مي ش��ود كه خاصيت ترش��وندگي سنگ مخزن در 
ابتدا در تمامي نقاط مخزن يكس��ان نبوده و به وسيله عواملي نظير 
Aging & Cleaning در آزمايش��گاه به مي��زان زيادي تحت تأثير 
قرار مي گيرد. در عين حال نتايج آزمايش��ات، خاصيت ترشوندگي 
تركيبي )Mixed wet( تمايل به ترش��وندگي به نفت را براي سنگ 

مخزن آسماري نشان مي دهد.

SCAL محدوديت ها و عدم قطعيت ها در اطالعات
اطالع��ات SCAL چاه ه��اي BH-39 و BH-116 مي��دان مبي��ن 

محدوديت ها و عدم قطعيت هاي ذيل در آزمايشات انجام گرفته است:
� عدم تصحيح اطالعات تراوايي نسبي با در نظر گرفتن اثر مويينگي

� عدم اندازه گيري فش��ار مويينگي )آزمايش سانتريفوژ( در درصد 
اشباع نقاط انتهايي

� عدم قطعيت ها در ميزان فش��ار مويينگي و تراوايي نس��بي در 
نقاط انتهايي

� عدم استفاده از سيال حقيقي ميدان

Gas Flooding عدم در نظر گرفتن درصد اشباع آب اوليه در آزمايشات �
� عدم شناخت خاصيت ترشوندگي سنگ مخزن

نفت درجا
براس��اس مطالعات حجمي و پارامتره��اي پتروفيزيكي ميدان، 
نف��ت درجاي اوليه حدود 14/5 ميليارد بش��كه و مي��زان گاز آزاد 
ميدان TCF 3/1 مي باش��ند. مقادير حجمي اوليه س��ياالت موجود 
در مخزن بنگس��تان و آس��ماري به تفكيك در جدول ذيل خالصه 
ش��ده اند. ضريب عدم اطمينان در محاس��بات فوق %40 ±  است. 
عدم اطمينان در تخمين درصد اش��باع آب و نسبت خالص به كل 

ميدان را مي توان جزء عوامل اصلي افزايش اين ضريب دانست.

 مكانيسم توليد
قس��مت عمده تولي��د از ميدان بي بي حكيم��ه به دليل تخليه 
طبيعي )افت فشار تدريجي( و ريزش ثقلي نفت و گاز به علت وجود 
كالهك وس��يع گازي ميدان است. فشار مخزن در حين توليد نفت 
از شكس��تگي هاي مخ��زن به تدريج كاهش مي ياب��د كه خود باعث 
انبساط كالهك گازي مخزن به سمت ستون نفت و در نتيجه تأمين 

نيروي ثقلي مورد نياز جهت توليد از زمينه سنگ مخزن است.
جريان آبده به مخزن باعث باال آمدن س��طح تماس آب و نفت 
به اندازه 200 متر از س��طح تماس اوليه آن مي شود. رانش آبده به 
مخزن آسماري حدود 15% - 5% در مقايسه با رانش %85  - %75 
كالهك گازي و گاز حل شده است. انرژي توليدي مخزن بنگستان 
ش��امل 25% رانش آبده و 70% انبس��اط س��يال مخزن مي باشد. 
راندم��ان جابجاي��ي با گاز در حدود 35% و ب��راي آب %15 - %5 

تخمين زده مي شود.

اقدامات توسعه اي در دست اقدام شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 
- بروزرساني مطالعه جامع 

- ادامه روند تزريق گاز كنوني در ميدان
- احداث واحد نمك زايي به ظرفيت 55 هزار بشكه در روز با هدف 

نگهداري سقف كنوني توليد در حد 100 هزار بشكه در روز 
- حفاري 15 حلقه چاه جديد و تعمير 40 حلقه چاه موجود. 

- نصب 2 دستگاه مبدل حرارتي در بي بي حكميه2 
- انجام آزمايشات مخزني و نمودارگيري پتروفيزيكي در 15 حلقه 

چاه جديد. 

51D2-BH  شكل 1-4: اندازه گيری درصد اشباع باقی مانده آب و نفت در برش های مغزه چاه

نفت درجامخزن
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كالهك گازى  
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گاز محلول در نفت 
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مجموع گاز

12/488179267آسماري
2/103939بنگستان
14/588218306مجموع


