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سيد مجيد هاشمي*، سعيد رشيد، غالمرضا بشيري ، شهاب گرامي  پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز

غربالگرِي روش هاي ازدياد برداشت، نوعي امکان سنجي فني و اقتصادي براي انتخاب بهترين گزينه ي ازديادبرداشت 
در مخازن هيدروکربني به شمار مي رود. در اين مطالعه، غربالگري روش هاي ازديادبرداشت براي يکي از مخازن دريايي 
ايران انجام شد. مرحله ي ابتدايِي غربالگري به کمک نرم افزار "انتخاب ازديادبرداشت"1 ]1[ انجام گرفت و روش هاي تزريق 
آب و تزريق غير امتزاجي گاز به ترتيب به عنوان روش هاي ازديادبرداشت مناسب مشخص گرديد. جهت ارزيابي دقيق تر 
روش هاي ازديادبرداشِت محتمل، با استفاده از شبيه ساز تجاري اکليپس-100 2، روش هاي منتخب به کمک شبيه سازي 
عددي مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر اساس نتايج به دست آمده، روش تزريق متناوب آب/گاز غير امتزاجي به عنوان روش 

برتر ازديادبرداشت از مخزِن مورد مطالعه، معرفي گرديد.

    (smh2006@gmail.com) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

غربالگري روش هاي ازديادبرداشت براي يكي از مخازن دريايي ايران
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مقاالت علمي - پژوهشی

امروزه رش��د و توسعه ي جوامع بش��ري و نیاز به انرژي در زندگي از 
یک سو و از س��وي دیگر، محدود بودن منابع هیدروکربوري، موجب 
اهمیت روزافزون مباحث ازدیادبرداش��ت نفت ش��ده است. با توجه به 
ارتب��اط و پیوس��تگِي مراحل مختل��ف تولید از مخ��ازن هیدروکربني، 
نمي توان ازدیادبرداشت نفت را جدا از مراحل اولیه دانست؛ در سایه ي 
عنوان کلِي بهبود برداش��ِت نفت]2[، باید طراحي مناسب برنامه ي تولید 
را از آغ��از برداش��ت اولیه تا پای��ان روش هاي ازدیادبرداش��ت در نظر 
گرفت. از طرفي، به دلیل تعّدد روش هاي ازدیادبرداشت و تنوع خواص 
س��نگ و س��یال مخازن، انتخاب روش بهینه و مناس��ب ازدیادبرداشت 
براي هر مخزن، یک مس��أله ي بسیار اساس��ي است]3[. به عبارت دیگر، 
براي موفقیت عملیات ازدیادبرداش��ت الزم اس��ت که ابت��دا با توجه به 
ویژگي هاي مخزن مورد مطالعه )از جمله خصوصیات س��نگ و س��یال، 
ضخامت س��ازند، عمق مخزن، دما، ش��وري، فشار، ....( تمام روش هاي 
ازدیادبرداش��ت ارزیابي گردد تا با هدف تولید بیشینه ي هیدروکربور، 
بهتری��ن روش انتخاب گردد. از س��وي دیگر، تأخی��ر در تصمیم گیري 
ممکن اس��ت س��بب از دس��ت رفتن فرصت ازدیادبرداشت گردد، چرا 
که "هیچ مخزني در طول مراحل توس��عه ایستا نیست، اگرچه ما کاري 
انجام ندهیم"]4[. غربالگري روش هاي ازدیاد برداش��ت، یک بررس��ي 
علمي و همه جانبه به منظور انتخاب بهترین گزینه ي ازدیاد برداش��ت در 
مخازن هیدروکربني است. اعمال بهینه ي روش هاي ازدیاد برداشت در 
میدان هاي نفتي، عالوه بر صیان��ت از ذخایر، توجیه اقتصادي طرح هاي 
مزبور را نیز در بردارد و از آنجایي که اِعمال هرکدام از روش ها، مستلزم 
اجراي طرح هاي توسعه بوده و بسیار سرمایه بر است، لذا انجام این گونه 
بررس��ي ها و مطالعاِت جامع، در راس��تاي غربالگري روش هاي ازدیاد 
برداش��ت در اولویت ب��وده و در رأس برنامه  ه��اي مطالعاتي قرار دارد. 
این مطالعه به غربالگري روش هاي ازدیادبرداشت براي یکي از مخازن 
دریای��ي ای��ران، اختصاص یافته اس��ت. براي این مهم ابت��دا غربالگري 
اولی��ه ي روش ه��اي ازدیادبرداش��ت با اس��تفاده از نرم اف��زار " انتخاب 
ازدیادبرداشت " انجام شد. در گام بعدي، روش هاي محتمل )تأیید شده 
در غربالگري اولیه( به کمک شبیه س��ازي ع��ددي اکلیپس-100 مورد 

بررسي قرار گرفته و مجدداً غربال گردیدند. 

1- غربالگـري اوليـه ي روش هـاي ازديادبرداشـت براي مخـزن مورد 
مطالعه

نرم افزار "انتخاب ازدیادبرداش��ت" که توس��ط تی��م تحقیقاتي آلبرتا3  
توسعه یافته است، امکان سنجي اس��تفاده از روش هاي ازدیادبرداشت در 

مخزن مورد مطالعه را مقدور مي سازد. از ویژگي هاي اصلي این نر م افزار 
که در این مطالعه مورد اس��تفاده قرار گرفته، مي توان به امکان غربالگري 
س��ریع4  روش هاي ازدیادبرداشت به صورت تأیید/ رد5  با توجه به انطباق 
یا ع��دم انطباق پارامترهاي مخزني با معیارهاي غربالگري6  اش��اره کرد. 
جدول -1، پایگاه داده ي مورد استفاده در غربالگري اولیه ي مخزِن مورد 

مطالعه با استفاده از نرم افزار "انتخاب ازدیادبرداشت" را نشان مي دهد.
برخي از پارامترها به صورت توصیفي براي غربالگري مورد اس��تفاده 
قرار گرفتند که توصیف به کار رفته براي آن ها در جدول- 2 ارائه شده 

است:
اکنون، نتایج حاصل از غربالگري اولیه ي روش هاي ازدیادبرداش��ت 
براي مخزن مورد مطالعه با اس��تفاده از نرم افزار "انتخاب ازدیادبرداشت 
نفت" مورد بررس��ي قرار مي گیرد. جدول -3، نتایج به دس��ت آمده از 
غربالگري روش هاي ازدیادبرداش��ت ش��یمیایي در مخزن مورد مطالعه 

1  موقعیــت چاه هــاي تزریــق و تولید در ســکتور انتخابــي )6 چاه 
تولیدي و 9 چاه تزریقي(
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است كه دو  يافق يديشش چاه تول يدارا يد. سكتور انتخابيانتخاب گرد كتور)(سيعنوان مدل بخش مخزنبه
مناسب جهت  ي، الگويسازنهيبه نديفرآك ي يطد. هستندو شاخه  شكلبه يشاخه و مابقتك شكلچاه به

در سكتور  يديو تول يقيتزر يهااز چاه يينما 1- شكل د.يمشخص گرد نظر،ال در سكتور مورديسق يتزر
ت استفاده يگر مزانيه كه بياول يغربالگر يجهيالزم به ذكر است كه با توجه به نت دهد.يم نشان را يانتخاب

ف يتعر يصورت افقبه يقيچاه تزر 9باشد، هر يدر مخزن مورد مطالعه م ينسبت به چاه عمود ياز چاه افق
  شدند.

  

 
  )يقيچاه تزر 9و  يديچاه تول 6( يد در سكتور انتخابيق و توليتزر يهات چاهيموقع -1شكل 

  
 يتجار سازهيشب 1اهيمدل نفت س نه،يدر زمان و هز ييجوصرفه يو برا يمورد بررس يهانديفرآنظر به نوع 

سال در  14برابر  نظرمورد يوهايعملكرد سنار يِبررس ي. بازهديضر انتخاب گردحا يمطالعه يبرا پسياكل
 psiaبرابر با  يقيتزر يهادر چاه يچاهفشار ته ييِاز شكست سازند، حد باال يريجلوگ ينظر گرفته شد. برا

استفاده از ال با يس يصورت گرفته جهت فرازآور يزيربرنامهبا توجه به  ،نيدر نظر گرفته شد. همچن 2200
باتوجه  در نظر گرفته شد. psia607 برابر با  يديتول يهادر چاه يچاه، حداقل فشار تهيكيپمپ شناور الكتر
تا  دهيكنترل گرد يگروه شكلبه يديتول يهاچاه ،يمورد بررس دانيم يبرا يشنهاديپ ديبه نرخ سقف تول

 يديتول يهاچاه يفشار تيمحدود به دنيرسبشكه در روز را تا حداكثر زمان ممكن و  12000 دينرخ تول
 15000 دانيآب در كل م قيتزر تيمطالعات صورت گرفته، ظرف جينتا بر اساس، نيهمچن كنند. نيتاًم

ن مقدار يق آب برابر با هميتزر يويسناردر  يقيتزر اليكه حجم ساست داده شده  صيبشكه در روز تشخ
مكعب در روز فوت ونيليم 10ط مخزن برابر يعادل آن در شراحجم منيز، ق گاز يتزر يويدر سنار .باشديم

ق متناوب آب/گاز يتزر يويسنار دين بنا گرديهمچندر نظر گرفته شد. ه و بنابراين همين عدد ديبرآورد گرد
 ين چرخهيبهتر ،رد. بر اساس مطالعات صورت گرفتهيقرار گ يمورد بررس ادبرداشتيازدك روش يبه عنوان 

طور هب ،روز و سپس 150ق آب به مدت يق متناوب آب/گاز در مخزن مورد مطالعه، تزريتزر نديفرآق در يتزر
از  ياخالصه 7- باشد. جدوليال ميق هر دو سيت تزريروز با حداكثر ظرف 50ق گاز به مدت يتزرمتناوب 

  دهد:يم نشان ج آن رايو نتا يمورد بررس يوهايسنار

                                                 
1 Black Oil 

2  نمودار بازده تولید نفت در سناریوهاي مورد بررسي
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 محتمل يهاروش يغربالگر جهت يبررس مورد يوهاينارس - 7جدول 

ويسنار  
نوع 
 چاه

 تعداد
چاه 

يديتول  

تعداد 
چاه 
يقيتزر

 ياستراتژ
در  قيتزر
دانيم  

دوره  طول
ديسقف تول  
 (روز)

  يعيد طبيتول
ون يلي(م

 بشكه)

 يتجمع ديتول
 14بعد از 
 ونيليسال (م

 بشكه)

د يتول بهبود
نسبت به 

 يعيد طبيتول
(%) 

ب يضر
 افتيباز

RF (%) 

ق آبيتزر يافق   6 9 15 
(MSTB/D) 

504 15,5 27,71 78,77 5,65 

ق گازيتزر يافق   6 9 10
(MMscf/D) 

427 15,5 18,45 19,03 3,76 

ق يتزر
متناوب 
 آب/گاز

يافق  6 9 

روز آب150
15 

(MSTB/D)507 15,5 35,53 96,96 7,25 50 روز گاز  
10 

(MMscf/D)

  
 يديدان و نمودار نسبت گاز به نفت توليم يدي، نمودار برش آب تولنفت ديبازده تول ،4 تا 2-هايشكل

 د.ندهيمنشان موجود در مدل)  يديق شش چاه توليد از طري(تول يعيد طبياس با توليدان را در قيم
بت گاز به ز نسيق گاز نيتزر نديفرآدر و باال  يديق آب، برش آب توليتزر نديفرآدر شود، يچنانچه مشاهده م

شناور  يهاصورت گرفته جهت استفاده از پمپ يزيركه با توجه به برنامهباشد يباال م ،يدينفت تول
 نديفرآق يد از طريتول ،نيهمچن .شدخواهند ال، هر دو موضوع دردسرساز يس يجهت فرازآور يكيالكتر
، بهبود داشته است. در يعيطبد يدرصد نسبت به تول 19ق گاز يتزر نديفرآق يدرصد و از طر 79 ق آبيتزر

مورد  يون بشكه نفت در طول بازهيليم 35 يد تجمعيق متناوب آب/گاز با توليتزر نديفرآ ،طين شرايا
در اثر  نديفرآن ي، در اگريد ياز سو زند.يرقم م يمورد بررس يوهايان سنارين بازده را در ميباالتر ،يبررس

ق آب و نسبت گاز به نفت يتزر نديفرآنسبت به  دانيم يِديآب و گاز، برش آب تول يريپذككنترل تحرّ
   گردد.يآل محسوب مدهيك حالت ايحالت  نيا ،لذاق گاز كمتر است و يتزر نديفرآنسبت به  دانيم يديتول
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را نشان مي دهد.
جدول- 4 نتایج به دست آمده از غربالگري روش هاي ازدیادبرداشت 

تزریق گاز در مخزن مورد مطالعه را ارائه مي کند.
در ج��دول -5، نتای��ج به دس��ت آم��ده از غربالگ��ري روش ه��اي 

ازدیادبرداشت حرارتي در مخزن مورد مطالعه ارائه گردیده است.
جدول- 6، نتایج به دست آمده از غربالگري روش هاي تزریق آب و 

حفر چاه افقي به عنوان روش هاي بهبود برداشت در مخزن مورد مطالعه، 
ارائه گردیده است. 

نتای��ج ای��ن غربالگري نش��ان مي دهد ک��ه مناس��ب ترین روش هاي 
ازدیادبرداش��ت براي س��ازند مورد مطالع��ه عبارتن��د از: فرآیند تزریق 
آب، فرآین��د تزری��ق غیرامتزاج��ي گاز. همچنی��ن، مزیت اس��تفاده از 
چاه هاي افق��ي به عنوان یک روش  بهبود برداش��ت در مخزِن موردنظر 

 1  پایگاه داده هاي كّمي مورد استفاده براي غربالگري

مقدار پارامترواحد پارامترپارامتر

API21°وزن مخصوص نفت

cp7/4گرانروي نفت

fraction0/67اشباع نفت

ft3450عمق

F151°دما

mD10تراوایي افقي

mD5تراوایي عمودي

ppm24879سختي آب

ppm162730شوري آب

bbl/bbl0نسبت آب به نفت تولیدي

psi2200فشار شکست سازند

fraction0/27تخلخل

psi1702فشار اولیه ي مخزن

psi1652فشار فعلي مخزن

ft54ضخامت خالص الیه تولید

ft/ft1نسبت ضخامت خالص به ضخامت كل الیه تولیدي

 2  داده هاي كیفي مورد استفاده در غربالگري

توصیف مورد استفاده براي غربالگريپارامتر

High % C2-C7تركیب نفت

كربناتهنوع سازند

خیرسیالب زني انجام شده یا در حال انجام

نداردكالهک گازي

جزیيآبده زیرین

خیرشکاف

نداردمحتواي رس

نداردرانش آب فعال

 3  نتایج غربالگري روش هاي ازدیادبرداشت شیمیایي

علت عدم تأییدتأیید/ ردروش ازدیادبرداشت

تراوایي پایین، سختي و شوري ردتزریق پلیمر
آب سازندي

نوع سازند، تراوایي پایین، ردتزریق آلکالین/پلیمر
سختي و شوري آب سازندي

تراوایي افقي پایین، سختي و ردتزریق سورفکتانت/پلیمر
شوري آب سازندي

نوع سازند، تراوایي افقي پایین، ردتزریق آلکالین/پلیمر/سورفاكتانت
سختي و شوري آب سازندي

3  نمودار كسر تولید آب در سناریوهاي مورد بررسي
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  يمورد بررس يوهايد نفت در سنارينمودار بازده تول -2شكل 

  

 
  يمورد بررس يوهايد آب در سنارينمودار كسر تول  -3شكل 

 
  يمورد بررس يوهايدر سنار يدينمودار نسبت گاز به نفت تول  -4شكل 

  يريگجهينت
 ي. برااستافته يران، اختصاص يا ييايدراز مخازن  يكي در ادبرداشتيازد يهاروش ين مطالعه به غربالگريا
با استفاده از  ادبرداشتيازد يهاروش يهياول يغربالگرمختلف مخزن،  يهايژگيبراساس ون مهم ابتدا يا

 يهاروش نيترمشخص نمود كه مناسب يغربالگر نيا جينتا انجام شد. "ادبرداشتيازدانتخاب  "افزار نرم
 قيتزر نديفرآ ،ق آبيتزر نديفرآعبارتند از: ت يب اولويترتبهسازند مورد مطالعه  يبرا ادبرداشتيازد
بهبود برداشت در مخزن مورد  روش كيعنوان به يافق يهااستفاده از چاه تيمز ،نيگاز. همچن يامتزاجريغ

محتمل  ادبرداشتيازد يهاپس، روشياكل يعدد يسازهياز شب يريگدر ادامه و با بهره .ديگرد دييتأ ،نظر
ق يتزر نديفرآاز دو روش،  يبيدند و تركيغربال گرد) مجدداً مخزنن يا يه براياول يد شده در غربالگريي(تأ

  د.يگرد نييتعاز مخزن مورد مطالعه  ادبرداشتيازدن روش يعنوان برترمتناوب آب/گاز، به
  

   منابع
 .از مخازن ادبرداشتيانتخاب ازد نهيدر زم ينرم افزار تجار كي ]1[

[2] Thomas, S., Enhanced oil recovery-an overview. Oil & Gas Science and Technology-Revue de 
l'IFP, 2008. 63(1): p. 9-19. 

4  نمودار نسبت گاز به نفت تولیدي در سناریوهاي مورد بررسي

 
 

7 
 

  يمورد بررس يوهايد نفت در سنارينمودار بازده تول -2شكل 

  

 
  يمورد بررس يوهايد آب در سنارينمودار كسر تول  -3شكل 

 
  يمورد بررس يوهايدر سنار يدينمودار نسبت گاز به نفت تول  -4شكل 

  يريگجهينت
 ي. برااستافته يران، اختصاص يا ييايدراز مخازن  يكي در ادبرداشتيازد يهاروش ين مطالعه به غربالگريا
با استفاده از  ادبرداشتيازد يهاروش يهياول يغربالگرمختلف مخزن،  يهايژگيبراساس ون مهم ابتدا يا

 يهاروش نيترمشخص نمود كه مناسب يغربالگر نيا جينتا انجام شد. "ادبرداشتيازدانتخاب  "افزار نرم
 قيتزر نديفرآ ،ق آبيتزر نديفرآعبارتند از: ت يب اولويترتبهسازند مورد مطالعه  يبرا ادبرداشتيازد
بهبود برداشت در مخزن مورد  روش كيعنوان به يافق يهااستفاده از چاه تيمز ،نيگاز. همچن يامتزاجريغ

محتمل  ادبرداشتيازد يهاپس، روشياكل يعدد يسازهياز شب يريگدر ادامه و با بهره .ديگرد دييتأ ،نظر
ق يتزر نديفرآاز دو روش،  يبيدند و تركيغربال گرد) مجدداً مخزنن يا يه براياول يد شده در غربالگريي(تأ

  د.يگرد نييتعاز مخزن مورد مطالعه  ادبرداشتيازدن روش يعنوان برترمتناوب آب/گاز، به
  

   منابع
 .از مخازن ادبرداشتيانتخاب ازد نهيدر زم ينرم افزار تجار كي ]1[

[2] Thomas, S., Enhanced oil recovery-an overview. Oil & Gas Science and Technology-Revue de 
l'IFP, 2008. 63(1): p. 9-19. 



50

مقاالت علمي - پژوهشی

مش��خص گردید. در ادامه و ب��ا بهره گیري از نتای��ج مطالعاِت صورت 
گرفت��ه در زمینه ي شبیه س��ازي عددي مخزن م��ورد مطالعه، روش هاي 
ازدیادبرداش��ت محتمل )تأیید ش��ده در غربالگري اولیه براي این الیه( 
به کمک شبیه س��ازي عددي اکلیپس-100 مورد بررس��ي قرار گرفته و 

مجدداً غربال شدند.

2- غربالگري روش هاي محتمل ازديادبرداشـت با اسـتفاده از شبيه سـاز 
عددي

مدل دینامیک س��ه بعدِي مخزن م��ورد مطالعه، داراي 122، 73 و 30 
گرید در جهت هاي x،  y و z مي باش��د. اندازه ي گریدها در جهت x و  
y حدود 250 متر و در جهت z حدود 1 تا 3 متر اس��ت. براي توس��عه ي 
این مدل، از خروجي هاي مدل استاتیک و خواص سیال مخزن استفاده 
گردید. مدل حاصل داراي شش جدول اشباع است. با توجه به اهداف 
مطالع��ه الزم اس��ت آن بخش از مخزن براي مطالع��ه انتخاب گردد که 
داراي عدم قطعیت کمتري است. در غیر این صورت، نتایج مطالعه قابل 
اطمین��ان نبوده و به ط��ور خاص نمي توان از مزیت شبیه س��از عددي در 
قیاس با شبیه س��از تحلیلي بهره برد. به همین دلیل، بخش��ي از مخزن که 
داراي بیش تری��ن مقدار ذخیره نفت ب��وده و بخش عمده اي از چاه هاي 
اکتش��افي در آن حفر گردیده اند، به عنوان مدل بخش مخزني)ِسکتور( 
انتخاب گردید. س��کتور انتخابي داراي ش��ش چاه تولیدي افقي است 
که دو چاه به ش��کل تک ش��اخه و مابقي به شکل دو ش��اخه هستند. طي 
یک فرآیند بهینه س��ازي، الگوي مناسب جهت تزریق سیال در سکتور 
مورد نظر، مش��خص گردید. ش��کل-1 نمای��ي از چاه ه��اي تزریقي و 
تولیدي در س��کتور انتخابي را نش��ان مي دهد. الزم به ذکر اس��ت که با 
توجه به نتیجه ي غربالگري اولیه که بیان گر مزیت اس��تفاده از چاه افقي 
نسبت به چاه عمودي در مخزن مورد مطالعه مي باشد، هر 9 چاه تزریقي 

به صورت افقي تعریف شدند.
نظ��ر به نوع فرآیندهاي مورد بررس��ي و براي صرفه جویي در زمان و 
هزینه، مدل نفت س��یاه7  شبیه ساز تجاري اکلیپس براي مطالعه ي حاضر 
انتخاب گردید. بازه ي بررس��ِي عملکرد س��ناریوهاي مورد نظر برابر 14 
س��ال در نظر گرفته ش��د. براي جلوگیري از شکست سازند، حد باالیِي 
فشار ته چاهي در چاه هاي تزریقي برابر با psia 2200 در نظر گرفته شد. 
همچنین، با توجه به برنامه ریزي صورت گرفته جهت فرازآوري س��یال 
با استفاده از پمپ ش��ناور الکتریکي، حداقل فشار ته چاهي در چاه هاي 
تولیدي برابر با psia 607 در نظر گرفته ش��د. بر اساس نرخ سقف تولید 
پیش��نهادي براي میدان مورد بررسي، چاه هاي تولیدي به شکل گروهي 
کنت��رل گردیده تا نرخ تولید 12000 بش��که در روز را تا حداکثر زمان 

ممکن و رس��یدن به محدودیت فش��اري چاه هاي تولی��دي تأمین کنند. 
همچنین، بر اس��اس نتایج مطالعات ص��ورت گرفته، ظرفیت تزریق آب 
در کل میدان 15000 بش��که در روز تشخیص داده شده است که حجم 
س��یال تزریقي در سناریوي تزریق آب برابر با همین مقدار مي باشد. در 
س��ناریوي تزری��ق گاز نیز، حجم معادل آن در ش��رایط مخزن برابر 10 
میلی��ون فوت مکعب در روز برآورد گردی��ده و بنابراین همین عدد در 
نظر گرفته ش��د. همچنین بنا گردید س��ناریوي تزریق متناوب آب/گاز 
به عنوان یک روش ازدیادبرداش��ت مورد بررس��ي قرار گیرد. بر اساس 
مطالعات ص��ورت گرفته، بهتری��ن چرخه ي تزری��ق در فرآیند تزریق 
متن��اوب آب/گاز در مخزن مورد مطالعه، تزریق آب به مدت 150 روز 
و س��پس، به طور متناوب تزریق گاز به مدت 50 روز با حداکثر ظرفیت 
تزریق هر دو سیال مي باش��د. جدول-7 خالصه اي از سناریوهاي مورد 

بررسي و نتایج آن را نشان مي دهد:

 4  نتایج غربالگري روش هاي ازدیادبرداشت تزریق گاز

علت عدم تأییدتأیید/ ردروش ازدیادبرداشت

چگالي نفت، فشار شکست سازندردتزریق امتزاجي گاز دي اكسید كربن

عمق مخزن، چگالي نفت، ردتزریق امتزاجي گاز هیدروكربني
گران روي نفت

عمق مخزن، چگالي نفت، گرانروي ردتزریق امتزاجي گاز نیتروژن
نفت، فشار شکست سازند

-تأییدتزریق غیر امتزاجي گاز

 5  نتایج غربالگري روش هاي ازدیادبرداشت حرارتي

علت عدم تأییدتأیید/ ردروش ازدیادبرداشت

فشار مخزن، گرانروي نفت، تراوایي ردتزریق چرخه اي بخار
افقي پایین

فشار مخزن، گرانروي نفت، ردتزریق بخار
تراوایي افقي پایین

 ریزش ثقلي تقویت شده با بخار
)SAGD(

فشار مخزن، گرانروي نفت، تراوایي رد
افقي پایین، تراوایي پایین عمودي

تراوایي پایین افقيرداحتراق درجا

 6  نتایج غربالگري روش هاي بهبود برداشت تزریق آب و حفر چاه افقي

علت عدم تأییدتأیید/ ردروش ازدیادبرداشت

- تأیید تزریق آب

- تأییدحفر چاه افقي
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 7  سناریوهاي مورد بررسي جهت غربالگري روش هاي محتمل

نوع چاهسناریو
تعداد چاه 

تولیدي
تعداد چاه 

تزریقي
استراتژي تزریق 

در میدان
طول دوره سقف 

تولید )روز(
تولید طبیعي

)میلیون بشکه(

تولید تجمعي بعد از 
14 سال

)میلیون بشکه(

بهبود تولید نسبت 
به تولید طبیعي )%(

ضریب بازیافت 
)%( RF

MSTB/D(50415.527.7178.775.65( 6915افقيتزریق آب

MMscf/D(42715.518.4519.033.76( 6910افقيتزریق گاز

 تزریق متناوب
آب/گاز

69افقي

150 روز آب
15 )MSTB/D(

50715.535.5396.967.25
50 روز گاز

10 )MMscf/D(

شکل هاي-2 تا 4، بازده تولید نفت، نمودار برش آب تولیدي میدان 
و نمودار نس��بت گاز به نفت تولیدي می��دان را در قیاس با تولید طبیعي 
)تولی��د از طریق ش��ش چاه تولی��دي موجود در مدل( نش��ان مي دهند. 
چنانچه مش��اهده مي شود، در فرآیند تزریق آب، برش آب تولیدي باال 
و در فرآین��د تزریق گاز نیز نس��بت گاز به نفت تولیدي، باال مي باش��د 
که با توجه ب��ه برنامه ریزي صورت گرفته جهت اس��تفاده از پمپ هاي 
ش��ناور الکتریکي جهت فرازآوري س��یال، هر دو موضوع دردسرساز 
خواهند شد. همچنین، تولید از طریق فرآیند تزریق آب 79 درصد و از 
طریق فرآیند تزریق گاز 19 درصد نس��بت به تولید طبیعي، بهبود داشته 
است. در این ش��رایط، فرآیند تزریق متناوب آب/گاز با تولید تجمعي 
35 میلیون بش��که نفت در طول بازه ي مورد بررس��ي، باالترین بازده را 
در میان س��ناریوهاي مورد بررسي خواهدداشت. از سوي دیگر، در این 
فرآیند در اثر کنترل تحّرک پذیري آب و گاز، برش آب تولیدِي میدان 
نس��بت به فرآیند تزریق آب و نس��بت گاز به نفت تولیدي میدان نسبت 
به فرآیند تزریق گاز کمتر اس��ت و ل��ذا، این حالت یک حالت ایده آل 

محسوب مي گردد. 

نتيجه گيري
این مطالعه به غربالگري روش هاي ازدیادبرداش��ت در یکي از مخازن 
دریایي ایران، اختصاص یافته است. براي این مهم ابتدا براساس ویژگي هاي 
مختلف مخزن، غربالگري اولیه ي روش هاي ازدیادبرداشت با استفاده از 
نرم افزار " انتخاب ازدیادبرداشت" انجام شد. نتایج این غربالگري مشخص 
نمود که مناسب ترین روش هاي ازدیادبرداشت براي سازند مورد مطالعه 
به ترتیب اولویت عبارتند از: فرآیند تزریق آب، فرآیند تزریق غیر امتزاجي 
گاز. همچنین، مزیت اس��تفاده از چاه هاي افقي به عنوان یک روش  بهبود 
برداش��ت در مخزن مورد نظر، تأیید گردید. در ادام��ه و با بهره گیري از 
شبیه سازي عددي اکلیپس، روش هاي ازدیادبرداشت محتمل )تأیید شده 
در غربالگ��ري اولیه براي این مخزن( مج��دداً غربال گردیدند و ترکیبي 
از دو روش، فرآین��د تزریق متن��اوب آب/گاز، به عن��وان برترین روش 

ازدیادبرداشت از مخزِن مورد مطالعه، انتخاب گردید.
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