توسعه ميدان مشترك آذر
 سيدتقي ابطحي

ميدان آذر در بلوك اكتش��افي اناران واقع ش��ده اس��ت .بلوك اناران
در س��ال  1379طي برگزاري مناقص��هاي بينالمللي و طبق مصوبه
فروردين ماه  1379هيأت مديره ش��ركت ملي نفت ايران براي انجام
مطالعات زمينشناس��ي ،تعبير و تفسير خطوط لرزهنگاري و حفاري
 5حلقه چاه (س��ه حلقه چاه اكتش��افي و دو حلقه چاه توصيفي) به
شركت نروژي هيدرو زاگرس واگذار شد.
محدوده بلوك واقع در استان ايالم با وسعت بيش از سه هزاركيلومتر
مربع است (شکل.)1-
بر اس��اس قرارداد منعقده ،پيمانكار موظف شد تعهدات اجباري ذيل
را در مدت زمان مورد توافق انجام دهد:
 -1عمليات برداش��ت ،پردازش و تعبير و تفس��ير خطوط لرزهنگاري
دوبعدي درحدود  800كيلومتر
 -2پ��ردازش مجدد خطوط لرزهن��گاري دو بع��دي قديميبه ميزان
تقريبي  1150كيلومتر

 -3حفاري سه حلقه چاه اكتشافي و دو حلقه چاه توصيفي
 -4انجام مطالعات زمين شناسي ،ژئوفيزيكي و مخزن
ب��ا توجه به اينكه بلوك اناران در مناطق مرزي و عمدتاً كوهس��تاني
ق��رار دارد و محدوده بل��وك ،آلوده به ميادين مي��ن و مواد منفجره
عم��ل نكرده اس��ت ،موضوع پاكس��ازي منطقه به ارت��ش جمهوري
اسالميواگذار شد.
متعاقب��ا مطالعات زمينشناس��ي ،ژئوفيزي��ك و همچنين حفاري 2
حلقه چ��اه به اتمام رس��يد .عمليات حفاري چ��اه اول (چاه آذر)1-
قبل از رس��يدن به عمق هدف ،بدليل بروز مش��كالت فراوان حفاري
متوقف ش��د ،اما حفاري چاه ش��ماره ( 2آذر )2-موفقيت آميز بوده و
وجود هيدروكربور در س��ازندهاي ايالم و س��روك ميدان محرز شد و
اين موضوع در نهايت منجر به تجاري ش��ناختن ميدان آذر بر مبناء
اطالعات چاه مذكور گرديد.
با برداش��ت خطوط لرزهن��گاري دو بعدي در بلوك ان��اران در فاصله

شکل : 1-موقعيت جغرافيايي بلوک اناران و ميدان آذر
* مديريت برنامهريزي تلفيقي
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س��الهاي  2002تا  ،2003ساختمان آذر در منتهياليه شمال غربي
بلوك و در مرز ايران-عراق بعنوان ناحيه دارای بيش��ترين پتانس��يل
هيدروكربوري شناس��ائي شده و متعاقباً حفاري يك حلقه چاه در آن
برنامهريزي گرديد .س��اختمان آذر بين ايران و عراق بصورت مشترك
بوده ك��ه نيمه عراقي آن به نام بدره ( )Badraخوانده ميش��ود .چاه
اكتش��افي Badra 1در سال  1979حفاري شده و وجود هيدروكربور
در سازند سروك آن به اثبات رسيده است.
زمين شناسي :

20
نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

ساختمان آذر بصورت تاقديس نامتقارن با راستاي شمالغربي -جنوب
شکل : 3-نمودار تغييرات ضريب انبساط حجمی نفت با فشار
ش��رقي بر اثر كوهزايي زاگرس ش��كل گرفته است .وجود گسلهاي
تزريق دچار شكس��تگي ميشوند كه اين موضوع مؤيد ارتباط ضعيف
نرم��ال در يال جنوبغربي تاقديس توس��ط اطالع��ات لرزهنگاري و
مابين چاه و مخزن است.
رخنمون س��اختمان به اثبات رس��يده كه با وجود متغير بودن امتداد
در مجموع تزريق اسيد با فشار و نرخ باال نتايج مثبتي بهمراه داشته و
آنها ،بطور عمده در راستاي طبقات و يا شيب طبقات واقع شدهاند.
با توجه به تجربيات بدست آمده از چاههاي اطراف ،پيمانكار پيشنهاد
بررس��يها نش��ان ميدهد كه س��اختمان آذر ادامه س��اختمان بدره
شد كه به منظور دستيابي به توليد باال از چاه آذر 2-و نيز از چاههاي
( )Badraدر كش��ور ع��راق بوده و ارتفاع س��تون هيدروكربور ارزيابي
توليدي آتي حتماً تزريق اسيد با فشار و نرخ باال بعنوان امري ضروري
ش��ده در چاه آذر 2-بوضوح حاكي از آن است كه عمق سطح تماس
مدنظر قرار گيرد.
آب و نفت پائينتر از بس��تگي س��اختماني آذر ميباشد .اين احتمال
نيز وجود دارد كه بخش ش��مال غربي مي��دان چنگوله با ميدان آذر
خواص سياالت مخزن (: )PVT
مشترك است.
در هر يك از آزمايشات ساقمته 3 ،نمونه  PVTجمعآوري شده و عالوه
بر آن نمونههاي ژئوشيميايي SCAL ،و  WAXنيز گرفته شده است.
آزمايشهای انجام شده:
در مجموع نتايج بدست آمده از آناليز نمونههاي مختلف خواص PVT
تحريك سازندي :
مشابهي را نشان ميدهد( .از جمله  ،Rs , B0ويسكوزيته و يا روابط
پيش از آنكه آزمايشات ساقمته بر روي فواصل عمقي مورد نظر صورت
فشاري) .اين موضوع در شكلهاي  2تا  6نشان داده شده است.
پذيرد ،به منظور بهبود پتانسيل توليد از سازندهاي مورد آزمايش ،در
البته همانگونه كه از اين ش��كلها مشخص اس��ت نمونه بدست آمده از
تمامياين سازندها تزريق اسيد پر فشار لحاظ شده است.
آزمايش س��اق مته  4داراي نتايج متفاوتي اس��ت كه اين بدليل تفاوت
بدين منظور ابتدا با كمك اطالعات بدست آمده از ميزان هرزروي گل
قابل محسوس در خصوصيات هيدروكربور بدست آمده از آزمايش ساق
حفاري و نيز تفس��يرهاي حاصله از نمودارهاي  ، FMS , FM1مناطق
مته  4در مقايسه با هيدروكربور بدست آمده از ساير آزمايشات ساقمته
شكستگي در سازندهاي كانديداي آزمايشهاي ساقمته مشخص شد
ميباشد .همچنين اين ش��كلها نشان ميدهد كه نمونههاي حاصل از
و س��پس براي انجام تحريكسازي سازند ،اس��تراتژي تزريق اسيد با
آزمايشهاي ساق مته  2و 3نتايج بسيار نزديكي را نشان ميدهند.
فش��ار و ميزان باال بكارگرفته ش��د تا بدين طري��ق ضمن بازكردن و
نمونههاي بدس��ت آمده از ساقمتههاي2و 3مربوط به سروك پاييني
عميق نمودن شكستگيهاي اطراف چاه ،قابليت بهرهدهي سازندهاي
و نمونههاي بدس��ت آمده از س��اقمتههاي  5و 6مربوط به س��روك
مجاور چاه افزايش يابد.
بااليي هس��تند و همانگونه كه در شكلهاي  10تا  14ديده ميشود،
با توجه به تجربيات بدس��ت آمده از چاههاي ميادين اطراف (چاه2-
 B0 ,Rsو فش��ار اش��باع در نمونههاي مربوط به سازند سروك بااليي
مي��دان چنگول��ه و چاه ش��ماره  1ميدان ب��دره) اس��تفاده از روش
مقادير بيشتري را نسبت به نمونههاي مربوط به سروك پاييني نشان
اسيدشويي كارايي چنداني نداشته و از اين رو استراتژي تزريق اسيد
ميدهد كه اين ميتواند يكي از دو نتيجه زير را در پي داشته باشد:
با فشار و ميزان باال براي چاه آذر  2-توسط پيمانكار اتخاذ شد.
فرض اول  :سروك بااليي و پاييني دو مخزن متفاوت هستند.
فرض دوم  :سروك بااليي و پاييني در واقع يك مخزن ميباشند.
 خالصه نتايج بدست آمده از تزريق اسيدبا توجه به نتايج بدس��ت آمده فرض دوم محتملتر ميباش��د .بدين
ب��ا توجه ب��ه تزري��ق اس��يد در  6ناحيه عمق��ي موردنظ��ر  ،چنين
معني كه نفت توليد ش��ده از س��روك پاييني همان نفتي است كه از
نتيجهگيري ش��د كه اكثر اليهها در فش��ارهاي باال و نرخهاي پايين
اليه س��روك بااليي توليد شده است و دليل افزايش مقادير Rs , B0
و فشار اشباع ،ناشي از آن است كه نمونههاي بدست آمده از سروك
بااليي داراي گاز بيشتري نسبت به نمونههاي بدست آمده از سروك
پاييني است .مضافاً آنكه در حين نمونهگيري از سازند سروك بااليي،
فشار ته چاهي كم بوده و اين موضوع احتمال گازي شدن نمونههاي
حاصله از سروك بااليي را افزايش ميدهد.
الف ) آنالوگ :

شکل : 2-نمودار تغييرات گاز محلول نسبت به فشار

با توجه به اينكه س��ازند س��روك ،يك سازند كربناته كه مشخصه آن
تراوايي اندك در زمينه سنگ ( )Matrixو تراوايي باال در شكافهاي
سنگ مخزن ميباشد؛ ميتوان پيشبيني زير را انجام داد:

شکل  :4-نمودار تغييرات گرانروی گاز با فشار

تخمين براساس عملكرد واقعي مخزن؛ كه آقاي  Aguileraضريب
بازياف�ت  10تا  20درصد در حالت تخليه طبيعي و  30تا  40درصد با
در نظر گرفتن آبده را پيشنهاد ميكند.
 اطالعات آماري شركت  C&C Reservoirsكه براي سنگ مخزنآذر پيشبين�ي ميكند ضريب بازيافت متوس�ط معادل  26درصد و
حداقل و حداكثر به ترتيب معادل  9و  56درصد باشد.

بنابراين براس��اس اطالعات آنالوگ ميتوان ضري��ب بازيافت را براي
مي��دان آذر در حدود  20درصد با در نظ��ر گرفتن تزريق مجدد گاز
توليدي به مخزن لحاظ كرد.

ب) موازنه مواد :

شکل  : 6-نمودار تغييرات گرانروي نفت با فشار
مدل شبيهساز مخزن :

محاسبات مدل شبيهساز مخزن همانند محاسبات موازنه مواد بوده با
اين تفاوت كه در شبيهسازي مخزن خصوصيات سنگ و سيال مخزن
براي تمام مخزن ثابت و يكس��ان و از نقطهاي به نقطه ديگر نيست و
از جهتي به جهت ديگر فرق ميكند .خالصه ضرايب بازيافت بدس��ت
آمده از اين روش در جدول 1-براي مكانيس��مهاي مختلف برداشت
آمده است.
جدول : 1 -ضرايب بازيافت ميدان آذر در مكانيسمهاي مختلف
توليد با استفاده از مدل شبيهساز مخزن

بر اس��اس فرضيات خواص س��يال و س��نگ مخزن ميت��وان ضريب
ضريب بازيافت ()%
مكانيسم برداشت
بازيافت را براي مكانيسمهاي مختلف توليد محاسبه كرد.
و
نفت
چگالي
ب��ا در نظر گرفتن نتايج آزمايش  DSTش��ماره  3براي
10
تخليه طبيعي
مقدار  GORميتوان از روابط  Begg ,Vazquezاستفاده كرده و نتايج
15
تزريق مجدد گاز
زير را بدست آورد:
ضري��ب بازيافت فقط با در نظر گرفتن تخليه طبيعي معادل  6درصد
23
آبده و تزريق مجدد گاز
كه فش��ار تحرك مخزن را  40درصد فش��ار اوليه مخزن فرض نموده
اس��ت و با تزري��ق  95درصد گاز توليدي به مخ��زن ميتوان ضريب
طرح توسعه ميدان
بازيافتي معادل  12درصد را بدست آورد و در نهايت با در نظر گرفتن
پس از انجام مطالعه جامع ،طرح توس��عه ميدان در ش��هريورماه سال
آبدهي به اندازه  2برابر حجم سنگ مخزن اين ضريب بازيافت به 24
 87به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت رسيد .هدف از اين طرح
درصد خواهد رسيد.
بنابراين ،همانطور كه مش��اهده ميش��ود ضريب بازيافت تخميني در كه اجراي آن به شركت مهندسي و توسعه نفت واگذار شده ،رسيدن
اين روش از روش آنالوگ كمتر بوده و بطور متوس��ط ميتوان ضريب به سقف توليد روزانه  65هزار بشكه نفت خام است .البته اجراي طرح
مورد نظر در دو فاز طراحي گرديده كه در فاز اول رس��يدن به سقف
بازيافت را در حدود  15تا  20درصد در نظر گرفت.
توليد  30هزار بشكه در روز از ميدان متصور ميباشد.
ش��رح كار مورد نظر براي اجراي فاز اول بر اس��اس آخرين اصالحات
صورت گرفته در بهمن ماه سال  ،87به شرح زير است:
 حفر  15حلقه چاه توليدي و يك حلقه چاه دفع پساب ايجاد تاسيسات سطح االرضي احداث خط لوله انتقال نفت به تلمبه خانه سبزآب احداث خط لوله انتقال گاز به دهلران مغزه گي��ري ،اخذ نمونه س��يال ،انجام آزمايشه��اي مغزهPVT ،وانجام نمودارگيري(تصاوير درون چاهي و)...

شکل  : 5-نمودار تغييرات ضريب انبساط حجمی گاز با فشار

با توجه به تأكيد مديران شركت ملي نفت به تسريع در توسعه ميادين
مشترك ،اميدواريم توسعه ميدان آذر گام مهميدر اين خصوص و در
جهت حفظ و صيانت از منافع ملي كشور باشد.
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