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فرآیند تزریق گاز همراه با ریزش ثقلي یا GAGD )ش��امل اس��تفاده از چاه هاي افقي تولیدي در پایین ناحیه ي بهره ده و چاه هاي تزریقي در 
باالي مخزن( با هدف جابجایي و جاروب یکنواخت مخزن مطرح شده است. در این مقاله شبیه سازي فرآیند GAGD در یکي از مخازن نفتي 
زیراشباع انجام شده است. با بررسي نتایج شبیه سازي معلوم شد که انتخاب نرخ هاي مناسب تزریق و تولید در بازیافت این فرآیند اهمیت دارد. 
نتایج شبیه سازي نشان مي دهد که در مقایسه با سایر روش های ازدیاد برداشت نظیر تزریق آب و WAG، به کارگیري فرآیند GAGD در حالت 

آرایش پنج نقطه اي، بهترین روش ازدیاد برداشت جهت توسعه ي میدان مورد مطالعه است.

ازدیاد برداشت، چاه افقي، تزریق آب، تزریق متناوب آب و گاز، ریزش ثقلي، تزریق گاز همراه با ریزش ثقلي، بازده تولید

مقدمه
ب��ا توجه به ب��ازار جهاني نفت و س��هم آن در اقتص��اد ایران، طي 
س��ال هاي اخیر برنامه هاي وزارت نفت بر اتخاذ اس��تراتژي مناس��ب 
جهت توس��عه ی صنعت نفت کشور متمرکز ش��ده که در این راستا 
مطالعه و توس��عه ی روش هاي ازدیاد برداشت از ضروري ترین موارد 
خواهد بود. به طور کلي با بهره برداري و تولید، فش��ار مخزن کاهش 
یافته و این امر منجر به افت تولید مي شود. با افت فشار مخازن ایران، 
اس��تفاده از روش هاي ازدیاد برداش��ت جهت تثبیت و افزایش فشار 
بیش از پیش احس��اس مي گردد. از طرفی با داشتن ذخایر عظیم گاز 
در کشور، اس��تفاده از روش هاي ازدیاد برداش��ت نوین مانند تزریق 
گاز ب��ه روش ریزش ثقلي GAGD ضروري به نظر می رس��د. تزریق 
اقتصادي گاز مي تواند به چند ش��کل انجام گیرد. تزریق در کالهک 
گازي، تزریق در پایین شیب1 به صورت پیوسته، تزریق گاز برگشتي2 

و تزریق تناوبي آب و گاز3.
به ط��ور کلي تزریق ب��ه کاله��ک گازي در مخازن اش��باعي که 
کاله��ک گازي دارن��د با هدف افزایش ج��اروب مخزن و از طریق 

استفاده از گاز امتزاجي یا غیرامتزاجي سودمند است.
تزریق در پایین شیب نیز بیشتر در مخازن شیب دار مورد توجه است 
و حتي در مواردي که عمدتاً به علت نیروهاي سطحي و تراوایي نسبي 

سه فازي، خصوصیات مخزن اجازه ی تزریق امتزاجي را نمي دهد نیز 
انجام تزریق غیرامتزاجي با این روش س��ودمند است. تزریق متناوب 
آب و گاز اغل��ب در مخازن افقي معمولي انجام ش��ده و آب و گاز 
به صورت متن��اوب تزریق مي گردند تا پدیده ی جدایش ثقلي جبران 
ش��ده و جبهه ای یکنواخت و پایدار ایجاد شود. هرچند با به کار بردن 
روش تزریق متناوب آب و گاز در ناحیه ی نزدیک چاه، تطابق خوبي 
حاصل می ش��ود اما جدایش ثقلي طبیعي گاز و آب در نهایت سبب 
باالراندگي4 گاز، پایین راندگي5 آب و در نتیجه پدید آمدن ناحیه ی 
جاروب نش��ده ی بزرگي در قس��مت میاني مخ��زن مي گردد. عالوه 
ب��ر این، تزریق آب منج��ر به تولید زیاد آب اولی��ه، کاهش تراوایي 
نسبي نفت، کاهش تزریق پذیري گاز و بروز مشکالت عملیاتي مانند 
خوردگي، تش��کیل آسفالتین، هیدرات و رس��یدن زودهنگام گاز به 

نقطه ی گسست6 مي گردد ]1[.
فرآیند تزریق گاز همراه با ریزش ثقلي7 ]2[ ش��امل قرار دادن یک 
چاه تولی��دي افقي در پایین الیه ی تولیدي به��ره ده و تزریق گاز در 
باالي مخزن از طریق چاه هاي عم��ودي موجود به منظور جابجایي و 
جاروب یکنواخت مخزن اس��ت. گازي که توسط چاه هاي عمودي 
تزریق ش��ده، به دلیل جدای��ش ثقلي در باالي الی��ه ی تولیدي جمع 
مي گ��ردد و  اصطالحاً محفظه ی گازي تش��کیل مي ده��د. این گاز 

)smortezamousavi@yahoo.com) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

WAG و GAGD ارزيابی مقايسه ای روش های ازدياد برداشت
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هم زم��ان نفت را جابه جا کرده و به س��مت چاه تولی��دي افقي تخلیه 
مي کن��د. ب��ا ادامه ي تزری��ق گاز، محفظه ی گازي به س��مت پایین و 
کناره ها رشد کرده و منجر به جاروب بخش بیشتري از مخزن )بدون 
افزایش اش��باع آب مخزن( و در نتیجه بیش��ینه کردن بازده جاروب 
حجمي مي شود. در این روش، گسست زودرس گاز در چاه تولیدي 
به تأخیر افتاده )یا حتي برطرف می شود( و محفظه ی گازي به صورت 
متعادل رش��د مي کند. بازده جابجایي نفت در محفظه ی گاز مي تواند 
با حفظ فشار تزریق در نزدیکی فشار کمینه ی امتزاج پذیري8  افزایش 

بیشتري یابد ]3[.
با توجه به کاهش برداش��ت از میادین مذکور در س��ال هاي اخیر، 
ضروری اس��ت مناس��ب ترین روش هاي ازدیاد برداشت روي مخزن 
مورد مطالعه اعمال شود. به همین منظور در این مطالعه فرآیند تزریق 
گاز همراه با ریزش ثقلي شبیه س��ازي و بررسي شد. همچنین فرآیند 
مذکور با فرآیند تزریق گاز پیوسته ي افقي از طریق چاه هاي تولیدي 
عمودي مقایس��ه گردید و تأثیر متغیرهاي مختلف مانند نرخ تزریق و 
تولید، محل چاه ها و طول چاه افقي روي آن بررس��ي ش��د. بنابراین 
مسأله ی اساسي تحقیق حاضر، شبیه سازي فرآیند تزریق گاز با ریزش 
ثقل��ي در مخزن م��ورد مطالعه )یکي از مخازن ش��رکت نفت مناطق 
مرکزي ایران( اس��ت. در این تحقیق پس از دریافت اطالعات مورد 
 PVTi مناسب توسط نرم افزار PVT نیاز از شرکت نفت مرکزي، مدل
براي داده هاي مذکور س��اخته ش��ده و جهت ورود به شبیه ساز آماده 
گردید. سپس توسط نرم افزار Eclipse-100 مدل مربوطه ساخته شد 
و در بخش بعد فرآیند تزریق گاز همراه با ریزش ثقلي شبیه س��ازي و 
تأثیر متغیرهاي مؤثر بر آن بررسي گردید. در نهایت نیز پس از تجزیه 

و تحلیل نتایج، خروجي ها و داده هاي این مرحله ارائه شد.

1- معرفي میدان
میدان نفتي مورد مطالعه طاقدیس��ی نامتقارن به طول 52 کیلومتر و 
عرض 5 کیلومتر اس��ت که روي مخزن بنگس��تان ق��رار دارد. مخزن 
بنگس��تان این میدان در 1348 خورشیدی با حفر چاه-1 در منتهي الیه 
جنوب شرقي میدان و توسط شرکت خدمات نفت (OSCO( کشف 
ش��د و به دنبال آن در 1354 چاه هاي توصیفي-2و3 در محور ستیغي 
حف��ر گردید. نف��ت این میدان با درجه ی API برابر 45، نس��بت گاز 
به نف��ت 783 فوت مکعب بر بش��که و ضریب حجم��ي 1/4219، از 
نوع نفت مرغوب اس��ت. با گذشت زمان و در اثر تولید و افت فشار 
مخزن، در میدان گنبد گازي تشکیل و به تدریج بزرگ تر شده است. 

از ابتداي تولید تا پایان مرداد 1388، حدود 20 میلیون بش��که نفت از 
این میدان تولید ش��ده و فشار متوس��ط مخزن حدود 188 پام کاهش 
یافته اس��ت. بدین ترتیب افت فش��ار مخزن نس��بت به تولید تجمعي، 
حدود 9/41 پام به ازاي تولید هر میلیون بش��که نفت بوده است. افت 
فشاِر کم نسبت به تولیِد زیاد این میدان، نشان دهنده ي وجود آبدهی 
قوي یا کالهکی گازي اس��ت. تاکنون در ای��ن میدان پنج حلقه چاه 
حفر ش��ده که چاه های-1و4و5 تولیدي هستند. بهره برداري از میدان 
از 1369 آغاز ش��ده و مقدار نفت درجاي مخزن 532 میلیون بشکه ی 
استاندارد است. تولید تجمعي نفت و گاز میدان تا پایان مرداد 1388 
براب��ر 20 میلیون بش��که ی اس��تاندارد و 15/913 میلیارد فوت مکعب 

استاندارد بوده است.
بر اساس آخرین اطالعات پتروفیزیکي و زمین شناسي، این مخزن 
از سه سازند ایالم، س��ورگاه و سروک تشکیل شده است. اطالعات 
موجود حاکي از آن است که سازندهاي ایالم و سروک حاوي گاز 
و نفت اس��ت و الیه ی س��ورگاه که بین این دو الیه قرار گرفته و از 
طبقات ضخیم پلمه سنگي تشکیل شده فاقد نفت مي باشد. از الیه هاي 
موج��ود، الیه ی-1 س��ازند ایالم بهترین بهره دهي را دارد. بر اس��اس 
خصوصی��ات سنگ شناس��ي و بافتي و نیز تغییرات تخلخل و اش��باع 
هیدروکربن، مخزن بنگس��تان این میدان به پنج بخش تقس��یم ش��ده 
است. بر همین مبنا سازند ایالم به دو بخش )بخش هاي-1و2 مخزن(، 
سازند س��ورگاه به یک بخش )بخش-3 مخزن( و سازند سروک به 

دو بخش (بخش هاي-4و5 مخزن( تقسیم شده است.

1-1- بخش-1
ای��ن بخش نیم��ه ی باالی��ي س��ازند ای��الم و متش��کل از فواصل 
سنگ آهک فسیل دار و شکسته اس��ت و ضخامت آن از124 تا 178 
متر متغیر مي باش��د. مرز بی��ن بخش های-1و2 را مي ت��وان مرز تغییر 
کیفی��ت مخزن و تبدیل فواصل خوب مخزني )بخش-1( به فواصلی 

با کیفیت متوسط مخزنی )بخش-2( دانست.

1-2- بخش-2
این بخش ش��امل نیمه ی پاییني س��ازند ایالم و متش��کل از فواصل 
سنگ آهک مارلي با محتواي شیل بیشتر نسبت به بخش-1 است. در 
مورد اختالف کیفیت مخزني بخش های-1و2 و علت اصلي کیفیت 
بهتر بخش-1 نمي توان پاس��خي قطعی ارائه کرد ولي شواهد موجود 

حاکي از افزایش محتواي شیل سازند ایالم به طرف پایین است.
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1-3- بخش-3
این بخش ش��امل سازند سورگاه و متش��کل از شیل هاي پالژیک 
و بین الیه ه��اي آهک مارلي اس��ت و به طرف ش��رق میدان محتواي 
کربن��ات آن افزای��ش می یابد. در مجم��وع، بخش-3 ب��ا دارا بودن 

الیه هاي فراوان ش��یلي ج��زء فواصل غیرمخزن��ي و غیرمفید ارزیابي 
مي شود.

1-4- بخش-4
بر مبنای اختالف کیفیت مخزني در باال و پایین س��ازند س��روک، 
دو بخش مخزني اختیار ش��ده اس��ت. بخش-4 شامل 85 تا 95 متر از 
ابتداي سازند سروک بوده و شامل توالي هاي سنگ آهک دانه ریز و 

آرژلیتي است.

1-5-بخش-5
بخ��ش پنج��م مخ��زن ش��امل توالي ه��اي س��نگ آهک مارل��ي 

1   نمای سه بعدی میدان

2   نمودار بازدهي بر حسب زمان در سناریوهاي مختلف تزریق آب

 Zone
name

Fluid Top,m Bottom,m Net,m NTG,ft HCPV PHI-N,% Sw,%

ZONE-1 OIL 1143 1267 94.98 0.766 4.079 7.455 42.39

ZONE-2 OIL 1267 1362 52.69 0.5546 1.11 3.888 45.83

ZONE-3 OIL 1362 1406 0 0 0 -999 -999

ZONE-4 OIL 1406 1491 20.29 0.2387 0.3539 2.791 37.49

ZONE-5 OIL 1491 1890 15.1 0.0379 0.3944 4.065 35.77

ILAM OIL 1143 1362 147.7 0.6743 5.188 6.182 43.16

SURGAH OIL 1362 1406 0 0 0 -999 -999

SARVAK OIL 1406 1890 35.39 0.0731 0.7482 3.335 36.6

  1    خصوصیات الیه های مخزن

  2   سناریوهاي تزریق آب

WATERINJ RATE 
 Water inj )STB/DAT) RECOVERY)%) PV%

WATER INJ
TOTAL OIL

PRODUCTION)MMSTB)

WF1 500 9.75 0.5 35.2
WF2 2000 8.25 1.5 29.79

WFDS2 2000 12.2 1.5 44
WF3 4000 6.9 2.85 25
WF4 8000 5.75 5.7 20.76
WF5 10000 5.48 7 19.78

WF6 12000 4.93 8 17.81

WF7 15000 4.4 8.6 16.16

  3   ســناریوهاي طراحي شــده جهت محاســبه ی نــرخ بهینه ی         
تزریق - شرایط كنونی

gas inj rate 
)MSCF/
DAY)

water inj rate 
)STB/DAY) Recovery )%) PV%

water inj

total oil
production 
)MSTB)

500
0.5% PV

500 10.36 0.5 37.42
2000 10.07 1.5 36.35
4000 9.74 1.5 35.16
8000 9.01 2.85 32.49

2000
2.5%PV

500 10.03 0.5 36.22
2000 9.9 1.5 35.7
4000 9.49 1.5 34.23
8000 9.11 2.85 32.85

3500
3.8%PV

500 9.66 0.5 34.87
2000 10.075 1.5 36.35
4000 9.65 1.5 34.84
8000 9.18 2.85 33.12

6000
6.6%PV

500 9.42 0.5 34
2000 9.32 1.5 33.65
4000 9.58 1.5 34.59
8000 8.38 2.85 30.25
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دولومیتي ش��ده و الیه هاي شیلي و شیل آهکي است و به طور میانگین 
داراي 4-3 درص��د تخلخ��ل بوده که الیه های��ی متراکم و با چگالی 
زیاد تش��کیل مي دهن��د. در مجموع، بخش-5 نس��بت ب��ه بخش-4 
کیفیت مخزني پایین تري دارد و جزء فواصل خوب مخزني نیس��ت. 
خصوصیات مخزن ش��امل درصد اش��باع آب، NTG، ارتفاع و عمق 
هر بخش در جدول-1 آورده ش��ده اس��ت. خواص سیال این میدان 
که بر اس��اس تنها نمونه ی قابل اعتماد موجود چاه-1 میدان مربوط به 
 PVTi س��ال 1348 مي باش��د به طور کامل ارزیابي و با نرم افزار فازي
آنالیز ش��د. در این بررس��ي مقادیر اندازه گیري شده در آزمایشگاه با 
مقادیر محاسبه شده تطابق داده شد و متغیرها تنظیم گردیدند. پس از 
تنظیم متغیرهاي معادله ی حالت براي بهترین حالت تطابق، در شرایط 
نمونه گیري براي س��یال مخزن، منحني فازي ساخته شد. سپس جهت 

تعیین بهتر موقعیت میدان مورد مطالعه، ش��رایط اولیه ی فش��ار و دما 
روي این نمودار قرار گرفت و معلوم گردید که س��یال این میدان در 

شرایط اولیه و در عمق مبنا در حالت زیراشباع قرار داشته است.

5   بازدهي در سناریوهاي مختلف تزریق آب و گاز در شرایط برش 
آب و گاز زیاد

4   نمودار بازدهي بر حسب زمان در سناریوهاي مختلف تزریق آب و گاز

3   نمودار بازدهي در سناریوهاي مختلف تزریق آب

  4   ســناریوهاي طراحي شــده جهت محاســبه ی نــرخ بهینه ی 
تزریق- احداث واحد نمک زدایی

gas inj rate 
)MSCF/DAY)

water inj rate 
)STB/DAY) Recovery )%) PV%

water inj
total oil

production )MSTB)

500
0.5%PV

500 14.45 0.5 52.16

2000 11.35 1.5 40.89

2000
2.5%PV

500 13.47 0.5 48.62
2000 12.8 1.5 46.22
4000 12.75 1.5 46.21

  5   نرخ های مختلف تزریق و تولید در آرایش پنج نقطه ای تزریق

یف
نرخ تزریقرد

)MMscf/Day)

نرخ
KP1 )STB/Day)

نرخ
KP2 )STB/Day)

نرخ
SKP3 )STB/Day)

نرخ
SKP4 )STB/Day)

مجموع نرخ 
تولیدی

)STB/Day)

10.115001500150015006000
20.220002000200020008000
30.520002000200020008000
42200030003000200010000
53.5300030003000300012000
66300040004000400015000

  6   نرخ هــای مختلف تزریق و تولیــد در آرایش چهارنقطه ای 
تزریق

یف
نرخ تزریقرد

)MMscf/Day)
نرخ

SKP1 )STB/Day)
نرخ

SKP2 )STB/Day)
نرخ

SKP3 )STB/Day)
مجموع نرخ تولیدی

)STB/Day) 

10.11500150015005500
20.22000200020006000
30.52000200020006000
422500250030008000
53.530003000400010000
6640004000400012000
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2- خصوصیات مدل
جهت شبیه سازی و پیش بینی عملکرد آینده ی مخزن با سناریوهای 
مختل��ف تولید، از نرم افزار Eclipse100 اس��تفاده ش��د. ب��ا توجه به 
گس��تره ی مخزن و اهمیت ناحی��ه ی تولیدی برش��ی، در محدوده ی 

ش��رقی میدان، از مخزن (Sector Model( تهیه شد و شبیه سازی های 
این بخش با اس��تفاده از م��دل تخلخل دوگانه انج��ام پذیرفت. مدل 
س��ه بعدي مخزن مدنظر و بخش مورد مطالعه در شکل-1 نشان داده 

شده است.
اطالع��ات تولیدي این می��دان از مهر 1369تا پایان اس��فند 1389 
موج��ود بود و جه��ت پروژه ی م��ورد مطالعه، تنه��ا اطالعات تولید 
مربوط به قدیمی ترین چاه میدان )چاه-1( با تولید تجمعی حدود 11 
میلیون بشکه نفت و 8500 میلیارد فوت مکعب گاز مورد استفاده قرار 

گرفته و بر اساس آن مدل دینامیکي مخزن طراحي شد.

6   بــازده تولید مخــزن در حالت های مختلف تولیــد و تزریق در 
آرایش پنج نقطه ای

  7   مقایسه ی سناریوهای برتر ازدیاد برداشت

water flooding WAG GAGD
recovery )%) 12.2 14.45 16.81

total oil
44 52.16 60.6

production )MMSTB)
field pressure @ end

1763.3 1620 1742of simulation )psia)

7   فشــار و GOR مخزن در ســناریوی پنج نقطــه ای با حضور چاه 
تولیدی عمودی شماره ی-1 و نرخ تولید نفت 12000 بشکه 

در روز و نرخ تزریق گاز 3/5 میلیون فوت مکعب در روز

8   بــازده تولیــد نفت و فشــار مخزن بر حســب زمــان فرآیند در 
سناریوی پنج نقطه ای با حضور چاه تولیدی عمودی شماره ی-1 و 
نرخ تولید نفت 12000 بشــکه در روز و نــرخ تزریق گاز 3/5 

میلیون فوت مکعب در روز

9   بازده تولید مخزن در حالت های مختلف تولید و تزریق در آرایش 
چهارنقطه ای
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3- تزريق آب
سناریوهاي جداگانه اي برای تزریق آب طراحي و شبیه سازي شد 
)جدول-2(. شکل های-2و3 نشان دهنده ی نتایج سناریوهاي مختلف 
تزریق آب بر حسب بازدهي تولید است. نتایج، نشان دهنده ی کاهش 
بازیاف��ت مخزن پ��س از افزایش نرخ تزریق آب اس��ت که دلیل آن 
آبی ش��دن زودهنگام چاه ها و بسته شدن مشبک های نزدیک سطوح 
 WF1 تم��اس می باش��د. بنابراین در حال��ت تزریق آب، س��ناریوی
به عنوان بهترین س��ناریوی تولیدی انتخاب گردی��د. ضمن اینکه در 
صورت احداث واح��د نمک زدایی با برش آب 50 درصد، بازیافت 

.)WFDS2 مخزن افزایش چشم گیری خواهد یافت )سناریوی

WAG 4- فرآيند تزريق
درفرآیند تزریق WAG، آب و گاز به صورت اسالگ هایي با اندازه ی 
مش��خص و به صورت متناوب به مخزن تزریق مي ش��وند. در بررس��ی 
س��ناریوهاي مختلف تزریقWAG ، نرخ و اندازه ی اسالگ تزریقي، 
نس��بت WAG س��یکل تزریق، نوع تزریق WAG و روش تزریق حائز 
اهمیت است. جهت محاسبه ی نرخ و اندازه ی اسالگ بهینه، سناریوهاي 
 متفاوت تزریق آب و گاز مطابق جدول-3 و بر اساس شرایط کنونی میدان 
)حداکثرG-OR برابر با Mscf/stb 0/8و برش آب 5 درصد( طراحي و 
شبیه سازي شده است. همان طور که در شکل-4 نمودار بازدهي بر حسب 
زمان نشان داده شده نرخ تزریق گاز  (Mscf/day)0/5PV 500 با تزریق 
آب به میزان 500 بشکه در روز بیشترین بازدهي را دارد. همچنین با درنظر 
گرفتن تولید با برش آب زیاد و تولید گاز اضافی، س��ناریوهایی مطابق 
 جدول-4 اجرا شد که مطابق شکل-5 نتایج آن حاکی از برتری سناریوی  
(Mscf/day)0/5PV 500 با تزریق آب به مقدار 500 بش��که در روز و 

حداکثر ضریب بازیافت 14/45 درصد است.

5- تزريق گاز همراه با ريزش ثقلی
در ای��ن بخش، تزریق از طری��ق فرآیند تزریق گاز همراه با ریزش 
ثقلی انجام شد. برای این کار از دو آرایش تزریق گاز پنج نقطه ای و 
چهارنقطه ای اس��تفاده گردید. چهار چاه افقی برای تولید و یک چاه 
عم��ودی برای تزریق درنظر گرفته ش��د. ط��ول چاه های افقی حدود 
3000 فوت اس��ت. برای س��ناریوی تزریق گاز همراه با ریزش ثقلی، 
چاه ه��ای تولیدی افقی در الیه های پایینی )10، 11 و16( حفر ش��د و 
چاه تزریقی در الیه ه��ای باالیی )1( تکمیل گردید و بنابراین تزریق 

گاز به صورت عمودی و با پایداری ثقلی انجام شد.

 ش��ش نرخ تزری��ق و تولید مختل��ف برای چاه ه��ا انتخاب گردید 
)ج��دول-5(. نرخ های تزری��ق و تولید طوری انتخاب ش��ده که در 
بازه ی سی س��اله ی شبیه سازی، چاه های تولیدی به دلیل رسیدن گاز به 
نقطه ی شکس��ت و افزایش GOR تا حداکثر مجاز تعریف شده، بسته 

نشوند و تولید نفت با پایداری ثقلی صورت گیرد.
ش��کل-6 بازده تولید را در حالت های مذکور نش��ان می دهد. طبق 
نمودار ش��کل-6 بازده تولید نفت در بازه ی سی س��اله ی شبیه س��ازی 
ب��رای حالت های-1 تا 4 و حالت-6 به ترتیب 13/72، 13/62، 12/61، 
9/41 و 13/76 درصد می باش��د که حداکثر بازده تولید در این بازه ی 
زمانی، مربوط به حالت-5 و به میزان 16/81 درصد بوده اس��ت. عالوه 
بر اجرای سناریوهای ذکر شده، در آرایش پنج نقطه ای فرض شده که 
چاه عمودی ش��ماره ی-Sk-1) 1( با نرخ تولید 1500 بشکه در روز به 
تولید خود ادامه دهد. بنابراین س��ناریویی در حالت جدید اجرا شد که 
نتایج آن، کاهش بازیافت مخزن به 14 درصد )کاهش 3 درصدی( در 
اثر نحوه ی تولید چاه عمودی از تمامی الیه ها، برهم خوردن مکانیسم 
ریزش ثقلی در اثر تخلیه ی س��ریع الیه ها در ستیغ مخزن، گاززده شدن 

چاه ها و همچنین افزایش GOR تولیدی بود )شکل های-7و8(.
در س��ناریوی تزریق گاز همراه با ریزش ثقل��ی با آرایش تزریقی 
چهارنقط��ه ای پس از تولید طبیعی، فرآیند تزریق گاز همراه با ریزش 
ثقل��ی با آرایش چهارنقطه ای با اس��تفاده از س��ه چ��اه تولیدی افقی 
(SKP1، SKP2 و SKP3( و یک چاه تزریقی (INJ( انجام گردید.

شبیه به حالت پنج نقطه ای فرآیند GAGD، تزریق گاز در الیه های 
باالی��ی و تولید از پایین ناحیه ی بهره ده )الیه های-11و10و16( انجام 
می شود. شش حالت با نرخ های تزریق و تولید مختلف درنظر گرفته 
ش��ده )جدول-6( که بازده تولید نفت در این حاالت در شکل-9 و 
فش��ار متوسط مخزن و GOR نس��بت به زمان در شش حالت مذکور 

در شکل-10 نشان داده شده است.
طبق ش��کل-9 بازده تولید در این ش��ش حالت ب��ه ترتیب 13/1، 
13/34، 11/5، 8/75، 13/68 و 16/24 درصد اس��ت. نرخ های تزریق 
و تولید طوری انتخاب ش��ده که در بازه ی سی س��اله ی شبیه  س��ازی، 
چاه ه��ای تولیدی در اثر رس��یدن گاز به نقطه ی شکس��ت و افزایش 
GOR تاحداکثر مجاز تعریف ش��ده، بس��ته نش��وند )شکل-10( و با 

تزری��ق گاز، مکانیزم ریزش ثقلی غالب بوده و تولید نفت با پایداری 
ثقلي صورت گیرد. در این فرآیند، فش��ار متوسط مخزن در هر شش 
حالت تقریباً از افزایش نسبی  برخوردار است )حداقل 30 و حداکثر

psia 150( )ش��کل-10(. همان طور که در این سناریو نشان داده شد 
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       پا نویس ها
1. Down-Dip
2. Gas Recycling 
3. WAG )Water Alternative Gas)

4. Over-ride 
5. Under-ride 
6. Breakthrough

7. GAGD )Gas Assisted Gravity 
Drainage) 
8. MMP )Minimum Miscibility Pressure)
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11   نمودار بازدهي در سناریوهاي مختلف ازدیاد برداشت10   فشار و GOR مخزن در حالت های مختلف آرایش چهارنقطه ای

بازده تولید نس��بت ب��ه حالت فرآیند GAGD ب��ا آرایش پنج نقطه ای 
کمت��ر ب��وده و بنابراین در بررس��ی های بع��دی از فرآیند GAGD با 

آرایش تزریقی پنج نقطه ای استفاده خواهد شد.

6- مقايس�ه ی ضريب بازدهي تولید روش ه�اي تزريقWAG، تزريق 
 GAGD آب و

از قس��مت های قبلي مشخص شد که بهترین س��ناریوي تزریق گاز 
و آب به ترتیب GI1HGOR و WFDS2 هس��تند. همچنین س��ناریوي 
بهینه ی تزریق متناوب آب و گاز با نرخ تزریق گاز  MSCF/D 500 و 
نرخ تزریق آب 500 بش��که در روز براي گاز در نسبتWAG  1:1 و با 
 )GAGD) دوره ی تزریق 6:6 خواهد بود. در س��ناریوهای ریزش ثقلی
نیز تزریق گاز همراه با ریزش ثقلی با آرایش تزریق پنج نقطه ای به عنوان 
س��ناریوی برتر انتخاب ش��د. طبق جدول-7، تزریقGAGD  بازدهي 

تولید بیشتري دارد.

نتیجه گیری
 س��ناریوي بهین��ه ی تزریق متناوب آب و گاز ب��ا نرخ تزریق گاز

  WAG500 و نرخ تزریق آب 500 بشکه در روز با نسبت MSCF/D 
1:1 و با دوره ی تزریق 6:6 ماه با درصد بازیافت 14/45 است.

 تزری��ق آب، WAG وGAGD  به ترتیب بازده��ی 12/2، 14/45 و 
16/81 درصدي دارند. بنابراین با توجه به چاه هاي تولیدي موجود، جهت 
توسعه ی میدان مورد مطالعه و با هدف ازدیاد برداشت، در مقایسه با روش 

تزریق آب و WAG، بهترین روش GAGD خواهد بود.
 پیش��نهاد مي شود جهت مقایس��ه و تکمیل عملیات شبیه سازي در 
مخزن مدنظ��ر، مطالع��ات آزمایش��گاهي تمامی روش ه��اي ازدیاد 
برداشت، آزمایش هاي فرآیند GAGD و همچنین بررسي مقایسه ای 
متغیرهاي مؤثر بر آن براي مخازن نفت سبک و سنگین انجام پذیرد.

 بررسي اقتصادي و مقایسه ی فرآیند GAGD با تزریق آب و تزریق 
متناوب آب و گاز جهت تصمیم گیری بهتر توصیه می گردد.


