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بررسي آثار تزريق گاز بر نحوه توليد و عملكرد مخازن يكي از 
ميادين جنوب غرب ايران

مقدمه
درابتــداي توليد از مخازن نفتي ، اين ماده بطور طبيعي به ســطح 
زميــن جريان مي يابد اما به مــرور زمان و در اثر توليد، فشــار مخزن 
كاهــش يافتــه و در نتيجه موجــب كاهش ظرفيــت بهره دهي چاه ها 
مي گــردد. عمومــاً براي نگهداشــت ميــزان توليد يك چــاه بايد از 
فرازآوري مصنوعي اســتفاده و يا انرژي از دست رفته مخزن به نوعي 
جبران شــود. يكي از روش هاي تثبيت و افزايش انرژي مخزن تزريق 
گاز اســت. ميدان مورد مطالعه در اين مقاله يكي از بزرگترين مخازن 
شــكافدار جنوب غرب ايران و داراي ويژگي هاي خاص و پيچيده اي 
است. بزرگ بودن، خصوصيات خاص مخزن در بخش هاي مختلف 
و عملكرد متفاوت شگســتكي ها توليد از ميــدان را تحت تاثير خود 

قرار داده است.
ميدان مذكور داراي مخازن آســماري، بنگســتان و خامي است. 
مخزن آســماري شــامل 9 بخش بوده كه هر بخــش از مخزن به دليل 
خواص پترو فيزيكي و نحوه توزيع شكســتگي ها از عملكرد توليدي 

متفاوتي برخوردار است.

1- تاريخچه توليد نفت و فشار نفت
توليد نفت در اين ميدان از ســال 1316 از مخزن آسماري شروع 

گرديد و به تدريج توليد ميدان افزوده شد به طوريكه اين مقدار از يك 
ميليون بشكه در روز نيز فراتر رفت. در طي اين مدت فشار نفت مخزن 
به دليــل تخليه نفت رفته رفته كاهش پيدا نمود و از فشــار اوليه حدود 
3500 پــام به فشــار 1900 تا 2250 پام در بخش هاي مختلف رســيد. 
درصد اوليه تخليه نفت حدود 3/5 درصد بود اما ادامه اين روند (عدم 
تزريق گاز) باعث كاهش انرژي مخزن و رسيدن فشار مخزن به كمتر 

از فشار ترك مخزن و عدم تخليه نفت به طور طبيعي گرديد.
  

2- تاريخچه تزريق گاز
ســناريوي تزريق گاز در مخزن آســماري بر اساس اولين مطالعه 
ميدان كه در ســال 1975 ميالدي انجام شد، تعيين گرديد و بر اساس 
اين مطالعه قرار شد كه تزريق گاز با نسبت اوليه 2000 فوت مكعب بر 
بشكه در مخزن انجام گيرد. تزريق گاز در خردادماه 1356 و از طريق 
11 حلقه چاه تزريقي با هدف تثبيت فشار و با دبي حدود 900 ميليون 
فــوت مكعب در روز به صــورت تزريق مســتقيم در كالهك گازي 
مخزن آســماري ميدان آغــاز گرديد. گاز تزريقــي، از گاز گنبدي 
يكــي از ميادين همجوار و گاز همراه توليدي ميدان تامين گرديد. در 
بحبوحه جريانات انقالب اســالمي و هرچند در يك بازه زماني كوتاه 
مقــدار توليد به بيش از يك ميليون بشــكه در روز رســيد، اما مقدار 

تزريق گاز، نسبت تزريق به توليد، فشار نفت، فشار گاز،ستون نفتي، ضريب حجمي نفت

يكي از روش هاي افزايش بازيافت نهايي نفت، تزريق گاز در مخزن است. تزريق گاز مي تواند به صورت تزريق مستقيم درون كالهك گازي و 
يا به صورت تزريق امتزاجي صورت پذيرد كه اين امر موجب تثبيت و يا افزايش انرژي مخزن مي گردد. تزريق گاز در مخازن جنوب غرب ايران به 
علت در دسترس بودن گاز، سازگاري با مخزن و همچنين بازيافت گاز تزريق شده در مخزن متداول ترين روش نگهداشت يا افزايش فشار مخزن است. 
تزريق گاز ضمن افزايش فشــار مخزن مي تواند باعث ثابت ماندن يا افزايش ضريب حجمي نفت مخزن گردد كه اين امر در نهايت منجر به افزايش 
بازيافت نهايي نفت مخزن خواهد شد. در اين مقاله آثار تزريق گاز بر روي مخازن آسماري و بنگستان يكي از ميادين جنوب غرب ايران كه با هدف 
نگهداشت فشار مخزن طراحي گرديده، مورد بررسي قرار گرفته است. ميزان و نحوه تزريق گاز در ميدان، تغييرات فشار سياالت مخزن قبل و بعد از 

تزريق، تغييرات ستون نفت و همچنين تغييرات خواص نفت مخزن و نتايج ناشي از تزريق گاز در ميدان نيز تشريح گرديده است. 

مصطفي اميري1  كارشناسي ارشد مهندسي مخازن، شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
علي اصغر قاسمي نژاد2  كارشناسي ارشد مهندسي مخازن، شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
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تزريق برنامه شده محقق نشد و تا سال 1365 با نوسانات زيادي همراه 
گرديد. اما از آن ســال به بعد، روند تزريق به  شكل منظم تري افزايش 
يافــت و به بيش از يك ميليارد فوت مكعب در روز نيز رسيد(شــكل 
1). شــكل 2 تعداد كل چاه هاي تزريقي و ميزان گاز تزريق شــده از 
طريق هر چاه را در مخزن نشــان مي دهد. در فاصله ســال هاي 1377 
تاكنــون ميزان تزريق بين 800 تا 1000 ميليــون فوت مكعب در روز 
و نســبت تزريق به توليد بين 1800-1900 فوت مكعب بر بشكه بوده 

است(شكل3).
در حال حاضر مجموع گاز تزريق شده به حدود 10 تريليون فوت 
مكعب رســيده درحاليكه مجموع نفت توليــدي از ميدان حدود 10 

ميليارد بشكه است(شكل 4). 
 

3- اثرات تزريق گاز در مخزن
3-1 تغييرات فشار نفت مخزن

تغييرات فشــار نفت مخزن آسماري در شــكل 5 نشان داده شده 
اســت. همانطور كه مالحظه مي شــود تا قبل از تزريق گاز، فشار نفت 

روند نزولي داشــته و به ازاي توليد4/1 ميليارد بشكه نفت(32 درصد 
ذخيــره قابل بازيافت) از فشــار حدود 3500 پام بــه حدود 2100 پام 
به طور متوســط رسيده اســت. به عبارت ديگر افت فشار مخزن برابر با  
341 /0  پام به ازاي توليد هر يك ميليون بشكه نفت بوده است. يعني  
با ادامه اين روند(عدم تزريق گاز)، فشــار نفت مخزن به كمتر از فشار 
ترك مخزن رسيده و   ادامه توليد نفت با مشكل مواجه شده، بازيافت 
نهايــي نفت  به شــدت پايين آمــده اســت(حدود 18 درصد ذخيره 
درجاي نفت مخزن). از لحظه شــروع تزريــق گاز در خرداد 1356، 
فشــار نفت بخش هاي مختلف شروع به تثبيت و در بعضي از بخش ها 
شــروع به افزايش كرده اســت. اين امر منجر به ادامه روند توليد نفت 
مخزن گرديده اســت. به عبارت ديگر، تزريق گاز باعث افزايش فشار 
و جبران انرژي از دســت رفتــه مخزن گرديــده و از كاهش ظرفيت 

بهره دهي چاه ها جلوگيري نموده است.

3-2 تغييرات فشار گاز مخزن
فشار گاز مخزن در چاه هاي مشــاهده اي اندازه گيري شده است. 

ميانگين تزريق روزانه گاز در ميدان در سالهاي مختلف     1  

تعداد چاه هاي تزريقي و ميزان گاز تزريق شده از طريق هر چاه     2  

نسبت گاز تزريقي به نفت توليدي در سال هاي مختلف     3  

ميزان توليد انباشتي نفت و تزريق انباشتي گاز در ميدان     4  
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شــكل  6 روند تغييرات فشــار گاز مخزن را نشان مي دهد. روند نشان 
داده شــده بيانگــر اين واقعيت اســت كه در ابتدا در اثــر توليد نفت، 
گاز كالهك منبســط شده و فشار گاز روند نزولي را طي نموده است 
به طوريكه فشــار گاز از مقدار اوليه حــدود 2150 پام به مقدار 1520 
قبل از تزريق رســيده اســت. از ابتداي تزريق گاز فشار گاز رفته رفته 
افزايش يافته به طوريكه فشــار كنونــي گاز مخزن به حدود 2100 پام 
رســيده است. اين فشار معادل فشار اوليه گاز كالهك مخزن است. با 
توجه به شيب مناســب مخزن ، ستون گاز زده زيادبوده است (حدود 
1600 متر). همچنين افزايش فشــار گاز كه باعث افزايش نفوذپذيري 
نســبي نفت و گاز شده، شرايط تشــديد پديده مكانيسم ريزش ثقلي 
را فراهــم آورده به گونه اي كه اين مكانيزم نقش مهمي را در توليد از 

ميدان ايفا نموده است.
 

3-3 تغييرات سطوح تماس سياالت
3-3-1 مخزن آسماري

افزايــش فشــار گاز و تخليــه نفــت مخــزن باعث پاييــن آمدن 
ســطح تماس گاز و نفــت و در نتيجه كاهش ســتون نفت بخش هاي 
مختلف شــده است.كاهش ســتون نفتي باعث گازي شدن چاه ها در 

بخش هاي مخلتف گرديده كه اين امــر باعث افزايش تعداد تعميرها 
در ســال هاي اخير گشــته است(شــكل7). به منظور بهينه سازي تعداد 
چاه هــاي تعميــري، تناســب توليد و تزريــق بايد مد نظر قــرار گيرد 
زيرا با كاهش ســتون نفتي نحوه تكميل چاه ها دقت بيشــتري را طلب 
نمــوده و نيازمند فن آورى و هزينه بيشــتر خواهد بود. شــيب كاهش 
ســتون نفتي متاثر از ميزان توليد هر يك از بخش هاي مخزن اســت. 
از  قســمتي  در  را  نفــت  و  تمــاس گاز  تغيــرات ســطح   8 شــكل 

مخزن آسماري نشان مي دهد.

3-3-2 مخزن بنگستان
تغييرات فشــار نفت و گاز مخزن بنگستان حاكي از آن است كه 
دو مخــزن از طريق كالهك گازي در قســمتي از ميــدان با همديگر 
داراي ارتباط هســتند. تغيرات فشــار نفت و گاز مخزن بنگســتان چه 
قبل و چه بعد از تزريق همانند مخزن آســماري است. به دليل متراكم 
بودن ســنگ مخزن بنگســتان، توليــد از مخزن به شــدت تابع ميزان 
شكســتگي هاي موجود در بخش هاي مختلف مخزن است. همچنين 
تغيييرات ســطح تماس گاز و نفت از شــيب بيشــتري نسبت به مخزن 
آســماري برخوردار اســت. شكل9 شيب كاهش ســتون نفتي مخزن 

تاريخچه تغييرات فشار نفت مخزن آسماري     5  

تاريخچه تغييرات فشار گاز مخزن آسماري     6  

تعداد چاههاي تعميري در سالهاي مختلف     7  

تاريخچه تغييرات سطح تماس گاز و نفت در بخش هايي از مخزن آسماري 
ميدان

    8  
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بنگســتان را نشان مي دهد كه بيانگر شــيب تندتر كاهش درسال هاي 
اخير نسبت به مخزن آسماري است.

 
3-4- تغييرات خصوصيات سيال مخزن

نمونه هــاي نفت متعددي از چاه هاي مختلف ميدان گرفته شــده 
و آزمايش هــاي فشــار،حجم،دما بر روي آنها  انجام گرفته اســت. 
مطالعه انجام شــده بر روي نمونه هاي گرفته شده قبل و بعد از تزريق 
گاز همگي نشــان دهنده اين است كه تزريق گاز به دليل جلوگيري 
از كاهش فشــارنفت مخزن باعث ثابت مانــدن پارامترهايي از قبيل 
ضريب حجمــي نفت، ويســكوزيته و ... گرديده اســت. به عبارت 
ديگر، تزريق گاز با تثبيــت پارامترهاي مذكور و جلوگيري از آزاد 
شدن گاز محلول در نفت باعث شده تا مكانيزم گاز محلول به خو بي 
عمل كند و ميزان بازيافت نفت مخزن افزايش يابد. همچنين مقايسه 
نمونه هاي گرفته شــده نفت مخزن قبل و بعد از تزريق، نشــان دهنده 
يكسان بودن تركيب درصد اجزاء است كه نشان مي دهد تزريق گاز 
با تثبيت فشــار از خروج اجزاء ســبك و در نتيجه، ســنگين تر شدن 
نفت جلوگيري نموده است. اين بررسي در يك مقاله جداگانه ارايه 
خواهد شد. شكل 9 مقايســه ضريب حجمي نمونه نفت چاه 49 كه 
قبــل از تزريق گرفته شــده و نمونه نفت چــاه 295 كه بعد از تزريق 

گرفته شده را نشان مي دهد. 

4- نتيجه گيري
1. تزريق گاز باعث تثبيت فشــار نفت و افزايش فشار گاز مخزن 

در قسمت هاي مختلف مخزن گرديده است.
2. مكانيســم اصلي توليد، ريزش ثقلي است كه تزريق گاز باعث 

تشديد آن مي گردد. 
3. تزريــق گاز باعث جلوگيري از كاهــش خصوصيات نفت از 
قبيل ضريب حجمي و ويســكوزيته شــده كه اين امر منجر به افزايش 
ميزان بازيافت وجلوگيري ازخروج اجزاء سبك و سنگين شدن نفت 

مخزن گرديده است.
4. در اثر افزايش فشــار گاز و توليد از مخزن، روند گازي شــدن 
چاه ها و كاهش ستون نفتي سرعت گرفته كه اين امر منجر به افزايش 

تعداد تعميرهاي چاه شده است.
5. مطالب باال بيانگر آن است كه تزريق گاز به مخزن نه تنها نتايج 
سودمندي را به همراه داشته و باعث افزايش بازيافت نهايي نفت مخزن 
شــده اســت، بلكه حدود 10 تريليون فوت مكعب گاز نيز در مخزن 
ذخيــره شــده كه در پايان، حجــم قابل توجهي از آن قابل برداشــت 

خواهد بود.
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