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ابوالقاسم بشيري1  دانشجوي دكتري نفت، دانشگاه علم و صنعت ايران  

 مقدمه
ــر  ذخاي ــزان  مي ــر  نظ از  ــران  اي
ــورهاي  كش از  ــى  يك ــي،  هيدروكربن
ــاس  ــمار مى آيد. بر اس ــي    دنيا به ش غن
ــال  ــركت  BP  در س ــزارش انرژي ش گ
ــش از 137ميليارد  ــران با بي   2010، اي
ــتان و ونزوئال  بشكه نفت، پس از عربس
سومين كشور دارنده ذخاير نفتى جهان 
ــر وزارت  ــزارش اخي ــت [  1  ]  .طبق  گ اس
ــت، اين ميزان ذخاير به بيش از 150  نف
ــكه افزايش يافته است  [  2  ]  .  ميليارد بش
ــاي قانوني،  نبود  ــل محدوديت ه به دلي
ــي، عدم وجود  گزارش هاي دقيق داخل
پايگاه اطالعاتي مناسب و كشف ميادين 
جديد در سال هاي اخير، عمًال دسترسي 
ــور  ــي از مخازن كش ــه  اطالعات جزي ب
امكان پذير نيست. بنابراين سطح آگاهي 
ــور  افراد درباره منابع هيدروكربني كش
عمدتاً پراكنده و در  مواردي، ناچيز است. 
ــتار با استناد به جديدترين  در اين نوش
ــور)، اطالعات  منابع (داخل و خارج كش
متنوعي از مخازن نفتي ايران  ارايه شده 
ــن تزريق گاز در مخازن نفتي  و هم چني
ــي مورد  ــورت كمي و كيف ــور به ص كش

بررسى قرار گرفته است.  
ــازن نفتى ايران  ــمت اعظم مخ قس
ــي زاگرس و  ــوزه زمين شناس در دو ح
ــت. البته بر  ــده اس خليج فارس واقع ش
پايه گزارش اخير شركت  ملي نفت، در 
ــرق (كپه داغ) و شمال غرب  ــمال ش ش

ــور نيز   اكتشافات  ــت مغان) كش (دش
ــتجو  جس و  ــه  گرفت ــورت  ص ــي  مهم
ــر در اين  ــازن جديدت ــراي يافتن  مخ ب
ــر پايه گزارش  ــي ادامه دارد [  3  ]  . ب نواح
ــركت BP ، كشورهاي  ــال 2010 ش س
ــامل ايران، بحرين،  عراق،  خاورميانه ش
كويت، عمان،   قطر، عربستان سعودي و 
ــارات متحده عربي، 56 درصد مخازن  ام
ــان و 41    درصد مخازن  قطعي نفت جه
گاز  طبيعي دنيا را در اختيار دارند   [  1  ]  . 
با اين كه سال نامه آماري شركت  BP   بر 
پايه ذخاير اثبات شده2  گزارش مي شود، 
ولي به نظر  مي رسد كه آمار آن با ذخاير 
ــت بيش تري دارد.  ــورد انتظار3  مطابق م
ــان دهنده  ــا به تعريف،   نفت درجا نش بن
ــف و  ــيال مخزن در زمان  كش حجم س
ــت. به بخشي از  قبل از بهره برداري اس
سيال مخزن كه با دانش فني و وضعيت 
ــد،  ــي قابل بازيافت باش ــادي فعل اقتص
ذخاير  اثبات شده  گفته مي شود. ذخاير 
ــي از نفت درجا  ــل4   نيز بر حجم محتم
ــاي متداول  ــه با روش ه ــت دارد ك دالل
ــتخراج است.  ــت، قابل  اس بهبود برداش
ــده و محتمل را  مجموع ذخاير اثبات ش
ذخاير مورد انتظار گويند. بنابراين اگر  به 
هر دليل (از جمله تزريق گاز به  مخازن 
ــكان اعمال روش هاي افزايش  نفتي)، ام
ــد، برآوردهاي  ــترش ياب ــت گس برداش
ــورد انتظار نيز  ــوط به ذخاير نفت م مرب

افزايش  خواهد يافت.  

 زمين شناسي مخازن نفت و گاز 
ايران

عمده مخازن نفت و گاز ايران در 
ــوبي زاگرس و عربي5   پنج حوزه رس
ــتان، خامي،  ــامل آسماري، بنگس ش
ــكل 2 و 3) واقع  خوف و كنگان (ش
ــده اند [  2  ]  . در اين بين، سه حوزه  ش
ــامل مخازن نفتي بوده  اول عمدتاً ش
ــاي خوف و  ــازن گاز در اليه ه و مخ
ــازند خوف  كنگان قرار گرفته اند.  س
ــوك بوده و  ــامل چهار بل (داالن) ش
ــت.  ــاوي مخازن گازي اس ــاً ح صرف
ميدان پارس جنوبي (كه در قسمت 
ــمالي  ــه  گنبد ش ــر ب ــاحل قط فراس
موسوم است) با توليد از عمق 3000 
متري، در اين سازند قرار دارد. سازند 
ــتان فارس، منطقه  كنگان نيز در اس

خليج  فارس و زاگرس گسترش يافته 
ــا تراوايي  ــنگ مخزنى ب و داراى س
ــد،  پايين (كم تر از   md 10 ) مى باش
ــاي ثانويه طبيعي نقش  ولي ترك ه
ــنگ  ــود تراوايي س ــادي در بهب  زي
مخزن اين سازند دارد. مخازن گازي 
ــار، تابناك، كيش و  ــگان، نار، آغ كن
الوان نيز در اين سازند واقع  شده اند. 
ــازندهاي  ــامل س ــي ش ــروه خام گ
فهليان، سورمه و داريان، زنجيره اي 
ــي با عمق  از اليه هاي كربناته و رس
ــوده  و توليد از  ــدود 1500 متر ب ح
ــاق 4500 متر صورت  ــا تا اعم آن ه

زمين شناسي مخازن نفتى ايران و لزوم تزريق گاز به آن هازمين شناسي مخازن نفتى ايران و لزوم تزريق گاز به آن ها

1 Ghasem.Bashiri@gmail.com
2 Proved Reservoirs
3 Expected Reservoirs
4 Probable Reservoirs
5 Arabian basin

1   توزيع مناطق مختلف جهان بر اساس ميزان ذخاير اثبات شده نفت خام  [  1  ] 
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ــروزان،  ــازن نفتي ف ــرد. مخ مي گي
ــن  ــن در اي ــلمان، درود، دارخوي س
ــد [  4  ]   (بنا به  تعريف،  گروه قرار دارن
ــامل تعدادي  ــدان نفتي6 ش يك مي
ــوده و مي تواند چند  ــاه توليدي ب چ
ــي و  ــاختار زمين شناس مخزن با س
ــرايط چينه شناسي7  يكسان را در  ش
ــد. يك مخزن حداقل  بر داشته باش
شامل يك سازند است كه با حضور 
ــنگ پوش، امكان تجمع سيال در  س
ــمت  تحتاني آن فراهم مي شود.  قس
سازند، مجموعه اي از رسوبات سنگ 
ــده با ويژگي هاي مشترك، مانند  ش
ــيل است. نام سازند  سن و نوع  فس
ــطح زمين   معموالً از محلي كه به س
ــد اقتباس مي گردد. مثًال نام  مى رس
ــتان به علت توسعه در  سازند بنگس

كوه بنگستان انتخاب شده  است). 
گروه بنگستان كه شامل سازندهاي 
ــد،  ــالم مى باش ــروك و اي ــي، س كژدم
ــران با  ــزرگ اي ــازن ب ــدادي از مخ تع
ــا 1000  ــي 220 ت ــت اليه نفت ضخام
ــرد. توليد از مخازن  متر را  در بر مى گي
ــتان عمدتاً در عمق 1000  گروه بنگس
تا 3650 متري صورت مي پذيرد. سازند 
ــه اى و رسي كژدمي  با گسترش در  ماس
ــان، فروزان  ــاحل، مخازن هنديج فراس
ــازند در  ــر دارد. اين س ــوروز را در ب و ن
ــكي، شامل ميادين آزادگان  نواحي خش
ــازند سروك كه در  و  يادآوران است. س
ــرب خليج فارس  ــمت اعظمي از غ قس
ــرم آهكي دارد؛  ــعه يافته، عمدتاً ف توس
ــاختار  ــمت ها، س ولي در پاره اي از  قس
ــي است. ضخامت مخازن شامل  آن رس
ــازند بين 30 تا 750 متر متغير  اين س
است  [  4  ]  . اين سازند در ميادين  متعددي 
ــاران، آغاجاري، بي  مانند مارون، گچس
بي حكيمه، منصوري، اهواز، سروستان 
ــازند ايالم  ــيري مؤثر مى باشد. س و س
ــي تشكيل  ــنگ آهك رس نيز كه از  س
ــوب گذاري در  ــت، حاصل رس شده اس
ــطه ترك هاي  اعماق دريا بوده و به واس
ــي، داراى تخلخل 9 تا 20  درصد  طبيع

مى باشد. ضخامت ميادين قرار گرفته در 
اين سازند (مانند آب تيمور، دارخوين، 
ــواز ) بين 30 تا  ــيري و اه منصوري، س

  175 متر متغير است  [  4  ]  . 
ــده  ــكل دهن ــماري ش ــازند آس س
ــزرگ نفتي ايران  ــيارى از مخازن ب بس
است. تخلخل باالي مؤثر سنگ مخزن 
ــرك طبيعي،  ويژگي  ــبكه ت همراه با ش
ــمار مي رود.  ــازند به ش مطلوب اين س
مخازن آسماري در عمق 300 تا 3300 
متري از سطح زمين قرار دارند. در اين 
ــازند،  مقادير تخلخل و تراوايي سنگ  س
ــت (به ترتيب  ــاً پايين اس مخزن عموم
حدود 5 درصد و كم تر از   md  10 )؛ ولي 
داده هاي حاصل از چاه آزمايي،  تخلخل 
ــر بيش از 25 درصد و تراوايي بيش  مؤث
ــبكه  ــه دليل حضور ش از    md 100  (ب
ترك) را نشان مي دهد [  6  ]  . حجم عمده 
ــامل ميادين  ــام  ايران ش منابع نفت خ
ــاران، منصوري،  آغاجاري، اهواز، گچس
ــليمان، پرسياه،  اللي، كرنج، مسجد س
ــوش، هنديجان،  ــمه خ ــران، چش دهل
 بي بي حكيمه و پايدار در اين سازند قرار 
دارد. ميزان توليد از سازندهاي مختلف 
ــده  ايران در جدول هاى 1 و 2  ارايه ش
ــت. اين  جداول نشان دهنده اهميت  اس
نسبي هر كدام از اين سازندها در ميزان 

نفت خام توليدي كشور است.  
ميادين نفتي گچساران و آغاجاري 
ــتند، ولي  ــوم كامل تركدار هس به مفه
ــه، بينك، مارون  ــن بي بي حكيم ميادي
ــدار  غيركامل  ــازن ترك ــواز از مخ و اه
محسوب مي شوند. زيرا در كل ساختار 
ــبكه ترك نامنظم است  اين مخازن، ش
ــازن مارون  ــه اي در مخ ــاختار الي (س
ــه  ــنگ آهك تركدار و ماس ــواز،  س و اه
ــازن  مخ در  ــد [  8  ]  ).  مى باش ــنگ8   س
تركدار، سنگ مخزن از طريق ترك هاي 
ــامل  عمودي (عمدتاً خالي) و افقي   (ش
ــداد زيادي  ــر قابل نفوذ) به تع مواد غي

2   ستون اليه هاي زمين شناسي مربوط به مخازن نفت و گاز ايران [  4  ] 

3   نقشه اليه هاي مختلف زمين شناسي در منطقه زاگرس  [  5  ] 

6 Oil �ield
7 Stratigraphic condition
8 Layered fractured limestone and 

sandstone reservoir 
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ــيم مى شود. اين  ــي تقس بلوك ماتريس
ساختار دوگانه موجب پيچيدگي رفتار 
مخازن  تركدار مى گردد. ساختار مخازن 
ــت كه عمده  تركدار ايران به گونه اي اس
ذخيره سيال درون مخزن در بلوك هاي 
ماتريسي جاى دارند  و شبكه ترك ها به 
ــيال درون  دليل تراوايي باال، حركت س

مخزن را كنترل مي كنند.  
ــاختار دوگانه  در مخازن تركدار، س
ــكالتي در  ــروز مش ــل موجب ب تخلخ
ــردد. به عنوان مثال،  بهره برداري مى گ
ــل  تراوايي  ــي به دلي بلوك هاي ماتريس
ــب كنترل كننده انتقال جرم  كم تر، اغل
ــام 9) درون  (به ويژه در فرايند نفوذ و آش
ــا تزريق  ــتند. هم چنين ب ــزن هس مخ
ــرار گرفتن  ــازن   تركدار و ق ــه  مخ گاز ب
ــرض گاز  ــي در مع ــاي ماتريس بلوك ه
ــزش ثقلي10 در اين  ــي، فرايند ري تزريق
ــود كه آهنگ  آن به  مخازن فعال مي ش
ــي (براى  ارتفاع مؤثر بلوك هاي ماتريس
ــتگي  غلبه نيروي گرانش بر مويين) بس
دارد. بنابراين در فرايند تزريق آب و گاز 
ــدار، به دليل فرآيند كند  به  مخازن ترك

ــي  ــال جرم بين بلوك هاي ماتريس انتق
ــبكه ترك با تراوايي باال، يك دبي  و ش
ــي تزريق وجود  دارد كه با عبور از  بحران
آن، فقط ميزان گاز يا آب توليدي همراه 
ترشوندگي11  افزايش مى يابد.  نفت خام 
ــت  ــزن پارامتر ديگري  اس ــنگ مخ  س
ــق در مخازن تركدار را  كه فرآيند تزري
تحت تأثير قرار مي دهد؛ به گونه اى كه 
ــنگ مخزن آب دوست، هنگام  براي س
ــام و ريزش ثقلي  تزريق آب،  فرايند آش
ــرك خروج نفت از بلوك هاي  عامل مح
ــي به سمت شبكه ترك هاست،  ماتريس
ولي در بلوك هاي ماتريسي  نفت دوست، 
تنها فرايند ريزش ثقلي12   فعال خواهد 
ــازن تركدار  ــد. داده هاي موجود مخ ش
ــنگ مخزن  ــان مي دهد كه س ايران نش
نفت دوست  اغلب  ماتريسي،   بلوك هاي 
ــل كم تر بودن  ــتند. بنابراين به دلي هس
درجه اشباع باقيمانده نفت13، در موارد 
متعددى  باالتر بودن بازده تزريق گاز در 
مخازن تركدار ايران در مقايسه با تزريق 
ــازي مشروح سه  آب، از طريق شبيه س

بعدي اثبات شده است. 

4  موقعيت تقريبي مخازن نفت و گاز در جنوب ايران[7]

5  روند تزريق گاز به مخازن نفتي كشور طى بيست سال گذشته
 1   ميزان نفت درجا و توليد در پنج ميدان عمده نفتي ايران   [  6  ] 

سازندنام ميدانرديف
نفت درجاى اوليه 

(ميليون بشكه)
نفت قابل برداشت 
اوليه (ميليون بشكه)

توليد روزانه
 (هزار بشكه در روز)

65/525/5945آسمارى و بنگستاناهواز1
46/721/9520آسمارىمارون2
30/217/4200آسمارى و بنگستانآغاجارى3
52/916/2560آسمارى و بنگستانگچساران4
11/25/7200آسمارى و بنگستانكرنج5

توليد (هزار بشكه در روز) ميدان نفتى توليد (هزار بشكه در روز) ميدان نفتى

130 بى بى حكيمه 700 اهواز (آسمارى)

100 دارخوين 560 گچساران

70 پازنان 520 مارون

130 سلمان 245 بنگستان

125 ابوذر 200 آغاجارى

95 سيرى 200 كرنج-پارسى

130 درود 180 رگ سفيد

 2   ميدان هاي نفتي عمده ايران همراه با ميزان تقريبي توليد   [  6  ] 

9 Imbibition
10 Gas-Oil gravity drainage
11 Wettability
12 Water-Oil gravity drainage
13 Residual oil saturation

 بررسي كالن تزريق گاز در مخازن 
ايران

ــه  ــن مطالع ــمت ضم ــن قس در اي
ــازن نفتي  ــق گاز به مخ ــي تزري تطبيق
كشور، اطالعات دقيقي ارايه شده است. 
ــه از  جمله نكات  ــت ك ــه ذكر اس الزم ب
ــث تناقض موجود  ــي مطرح در بح اصل
بين صادرات يا تزريق گاز، عدم توجه به 
ظرفيت محدود اقتصادي و فني موجود 
در  كشور براي توسعه منابع گازي (منابع 
مالي در هيچ كشوري نامحدود نيست)، 
ــع و واقع بينانه گاز  ــه جام ــود موازن نب
ــه به روند كاهش  ــور و عدم  توج در كش
ــي  توليد نفت خام در مقابل روند افزايش
ــد. بر  ــور مى باش ــرف انرژي در كش مص
ــرآورد نياز به  ــع مختلف، ب ــاس مناب اس
ــال هاي پيش از انقالب   تزريق گاز در س
ــط دهه 1350)، حدود  ــالمي (اواس اس

ــب در روز بوده  ــون متر مكع 560 ميلي
ــي از اين ميزان  ــت [  10  ]  . حدود  نيم اس
براي تزريق در مخازن گچساران، مارون، 
آغاجاري، كرنج، پارسي و بي بي حكيمه 
ــود. ولي  آمارهاي  ــده ب در نظر گرفته ش
ــوم و چهارم توسعه  مربوط به برنامه س
ــكل 5) نشان مي دهد كه تزريق گاز  (ش
ــال 1388،  ــال هاي منتهي به س در س
هيچ گاه از 90  ميليون مترمكعب در روز 
ــه فاز استاندارد پارس  (معادل حدود س
جنوبي) فراتر نرفته است [  8  ]  . در جدول 
ــق گاز به مخازن  ــار تفكيكي تزري 3، آم
ــال 1387 ارايه  ــراي س ــور ب  نفتي كش
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ــت. البته با احتساب راه اندازي  شده اس
كامل طرح تزريق گاز آغاجاري، ظرفيت 
كنوني  تزريق به حدود 140 ميليون متر 

مكعب در روز مي رسد. 
ــب ميدان هاي  ــال حاضر اغل  در ح
ــر خود را  ــور، نيمه دوم عم ــي كش نفت
سپري مي كنند؛ اين امر با كاهش قابل 
توجه انرژي طبيعي مخزن همراه  است. 
ــتمرار و افزايش  ــا توجه به اين كه اس ب
ــروط به  ــد نفت در بلند مدت، مش تولي
ــار مخازن از طريق تزريق گاز   حفظ   فش
ــن ميادين با  ــت، بنابراين بيش تر اي اس
ــتند. در  كمبود گاز   تزريقي روبه رو هس
ــا   تأخير در تزريق  صورت عدم تزريق ي
ــور(تزريق گاز  گاز به مخازن نفتي كش
ــاز، افزايش بازيافت از  ــا حجم  مورد   ني ب
مخازن را به همراه ندارد بلكه تزريق گاز 
بايد در زمان   مناسب انجام شود)، حفظ 
ــطح توليد فعلي در  آينده امكان پذير  س
ــاس اطالعات شبكه  نخواهد بود. بر اس
ــانا)،  ــرژي (ش ــت و ان ــاني نف اطالع رس

ــت از مجموعه  ــط ضريب برداش متوس
ــدود 27 درصد  ــور ح مخازن  نفتي كش
ــع، اين عدد  ــاره اي از مناب ــت (در پ اس
ــت كه  ــده اس حدود 24 درصد ذكر ش
البته اين رقم در برخي از ميادين  چون 
ميدان نفتي سروش حدود 7 درصد و در 
ــي ميادين ديگر چون ميدان اهواز،  برخ
ــت)؛ اگرچه ضريب  حدود 40درصد اس
ــا توجه به  ــازن نفت ب ــت از  مخ برداش
شرايط خاص هر مخزن متفاوت است، 
ــدود 44 مخزن  ــراي ح ــا اين عدد ب ام
ــاً 28  ــز جنوب تقريب ــق نفت خي مناط
ــد [  12  ]  . متوسط ضريب  درصد  مى باش
ــت از مخازن نفتى در بسياري از  برداش
كشورها حدود 48 درصد و در نروژ 65 
درصد است [  14  ]  . بر اساس ميزان  نفت 
ــور، هر يك درصد افزايش  درجاي كش
ــت مخازن نفتي  ــب بازيافت نف در ضري
ــكه  ايران به توليد حدود 5 ميليارد بش
ــد و افزايش  نفت اضافه  منجر خواهد ش
ــت از مخازن، معادل  5 درصدي برداش

ــد (در مقياس  ــف يك مخزن جدي كش
مخزن آزادگان) است. 

 هرچند تا پايان برنامه پنجم توسعه 
بايد حدود 2/5 درصد به ضريب برداشت 
نفت مخازن ايران افزوده شود، ولي اين 
ــبت به  ارقام ساير كشورهاي  ميزان نس
توليد كننده نفت، افق مناسبي به شمار 
ــط سرعت كاهش توليد  نمي رود. متوس
ــكي  طبيعي نفت از مخازن مناطق  خش
ــال  ــور حدود 9 تا 11 درصد در س كش
برآورد مي شود. بنابراين با فرض ضريب 
ــت حدود 24 درصد و با در نظر  برداش
ــر فعلي، ايران تنها  گرفتن  ميزان ذخاي
قادر به استخراج حدود 134 ميليارد و 
ــكه از منابع نفت خود  400 ميليون بش
ــتفاده از فن آوري  خواهد بود. ولي با  اس
ــطح  ــود ضريب بازيافت تا س روز و بهب
ــران مي تواند حدود 268  48 درصد، اي
ــكه از منابع  ميليارد و 800 ميليون بش
ــتخراج كند. اگر  ــي نفت خود را اس  فعل
ــت،  65 دالر  ــكه نف قيمت پايه يك بش
ــد،  ــت 24 درصد باش ــب برداش و ضري
ــل از فروش  نفت خام، فقط  درآمد حاص
ــدود 9 تريليون دالر خواهد بود؛ ولي  ح
ــت به 48 درصد،  افزايش ضريب برداش
ــور  ــون دالر درآمد براي كش 18 تريلي
ــراه دارد [  14  ]  .    اين موضوع اولين  به  هم
شاخصي است كه بايد توسط طرفداران 
ــادرات گاز به دقت مورد توجه  بحث ص

قرار گيرد. 
بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي 
ــالمي، 24 مخزن  ــوراي اس ــس ش مجل
نفتي مناطق نفت خيز جنوب در اولويت 
ــرار دارند  كه در16 مخزن،  تزريق گاز ق
ــده (نياز فوري  ــپري ش زمان تزريق س
ــزن نيز تا20  ــق گاز) و 8  مخ ــه تزري ب
ــال آينده به تزريق گاز نياز دارند. در  س
ــبات مشروح مركز   همين راستا محاس
برتري مطلق  ــان دهنده  نش پژوهش ها 
ــور در  ــق گاز به مخازن نفتي كش تزري
ــر مكعب  ــون مت ــت  170  ميلي دو حال
ــار  ــراى جلوگيري از افت فش در روز (ب
ــون متر مكعب در  ــزن) و480 ميلي مخ
ــاندن سطح تماس آب و  روز  (براى رس

 نفت به شرايط اوليه مخزن) بر صادرات 
ــيمي است.  و مصرف در صنايع پتروش
ــق روزانه 480 ميليون  از اين رو با تزري
ــزن مناطق  ــب گاز در   24 مخ مترمكع
ــطح  نفت خيز جنوب، امكان افزايش س
ــا 600 هزار  ــن مخازن ت ــت از اي برداش
ــن  ــود دارد. هم چني ــكه در روز وج بش
ــر واقعي مخازن  ــال به عم  حداقل 7 س
كشور افزوده مى شود (ناشي از افزايش 
ضريب برداشت) كه درآمد حاصل از آن 
ــد.  در حدود 532  ميليارد دالر مى باش
ــزان تزريق گاز  ــه در صورتى كه مي البت
در سطح فعلي باقى بماند، امكان توليد 
ــكه نفت خام در  ــون بش ــه 4 ميلي روزان
ــد عمًال منتفي  ــال هاي 1395 به بع  س
مي شود؛ الزم به ذكر است كه صادرات 
ــده، در طول 25  ــزان ياد ش ــه مي گاز ب
ــال، حداكثر 100 ميليارد دالر ارزش  س
ــور مي كند [  15  ]  . البته  افزوده  عايد كش
ــق گاز به حدود  ــواردي، نياز تزري در م
300 تا 360 ميليون متر مكعب در روز 
نيز گزارش شده  است [  17  ]  . دليل اصلي 
ــورد نياز براي  ــزان گاز م تفاوت در مي
ــق، در هدف مطلوب پس از تزريق  تزري
گاز نهفته است. عمدتاً در مقادير  پايين 
تزريق، تنها ثابت نگه داشتن سطح فشار 
ــت؛ ولي  مخازن نفت مورد نظر بوده اس
مقادير باالي تزريق گاز، رساندن سطح 
تماس  آب و نفت به شرايط اوليه مخزن 
ــه اكثر آمارهاي  ــال دارد. البت را به دنب
ــده بر مبناي مخازن شركت ملي  ياد ش
ــوده و الزم  ــق نفت خيز جنوب  ب مناط
ــق در ميادين فالت  ــت كه نياز تزري اس
قاره و شركت ملي نفت مناطق مركزي 

ايران نيز مورد توجه قرار گيرد.  
ــد و  ــنجي تولي ــروژه امكان س در پ
ازدياد برداشت نفت از طريق تزريق گاز 
به ميادين نفتي (دفتر همكاري فن آوري 
رياست جمهوري)،  تزريق در 62 مخزن 
ــامل 50 مخزن خشكي  نفتي كشور ش
ــناريوهاي  ــاحل با س و 12 مخزن فراس
ــارافزايي ناقص  تثبيت فشار فعلي، فش
 و فشارافزايي كامل بررسى گرديد  [  18  ]  . 
ــده نشان مي دهد كه  نتايج پروژه ياد ش

سال 1387  [  19  ]   3  آمار تفكيكي تزريق گاز به مخازن هيدروكربني كشور براي 
سال منبع گاز تزريقىنام ميدان نفتى

بهره بردارى
مقدار گاز 

تزريقى

13550/85گاز غنى گنبدى نفت سفيدهفتگل

13630/00گاز غنى گنبدى و همراه لب سفيدلب سفيد

مارون
گاز سبك گنبدى پازنان يك (خروجى 1000) و مارون 

خامى، گاز غنى آغار / داالن
136822/46

گچساران
گاز سبك گنبدى پازنان دو (خروجى 900) و همراه 
گچساران (خروجى 1200)، گاز غنى كنار گذر (1)

135623/21

بى بى حكيمه
گاز سبك گنبدى پازنان دو (خروجى 900) ، همراه بى بى 
حكيمه و رگ سفيد (خروجى 1300)، گاز غنى كنار گذر (1)

13745/05

13782/69گاز سبك دريافتى از شركت ملى گاز ايرانكوپال

كرنج
گاز سبك دريافتى از شركت ملى گاز ايران و خروجى 

150013717/72، گاز غنى كنار گذر

رامشير
گاز سبك گنبدى پازنان يك (خروجى 1000)، تزريق 
امتزاجى گاز غنى آغار / داالن به همراه مايعات گازى

13780/28

پارسى
گاز سبك دريافتى از شركت ملى گاز ايران و خروجى 

160013786/56

پازنان (بازگرانى)
گاز سبك گنبدى پازنان يك (خروجى 1000)، گاز غنى 

7/22-آغار / داالن

1/70-گاز غنى دروددرود
77/74جمع گاز طبيعى تزريق شده به ميادين نفتى
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ــي  ــناريوي اول، طي يك دوره س در س
ساله، با تزريق  روزانه 220 ميليون متر 
مكعب در روز، حدود 40 ميليارد بشكه 
نفت به منابع قابل برداشت كشور اضافه 
ــناريوي  دوم يعني فشار  مي شود. در س
ــت يابي به 53  ــي ناقص، براي دس افزاي
ــكه نفت، تزريق روزانه 410  ميليارد بش
ــت  و  ميليون مترمكعب در روز نياز اس
باالخره در حالت ايده ال با تزريق روزانه 
ــون مترمكعب در روز، حدود  626 ميلي
ــكه نفت به مخازن قابل  70 ميليارد بش
ــور اضافه مي شود (مقادير  برداشت  كش
ياد شده به ذخاير 150 ميليارد بشكه اي 

فعلي كشور افزوده مى گردند).    
ــز ثابت نگه  ــي ني ــر سياس از نظ
ــطح توليد نفت خام در  ــتن س داش
ــر (با توجه به كاهش  دوره طوالني ت
ــورهاي آمريكا  قابل توجه منابع كش
و  عربستان) مزيت نسبي بيش تري 
در مقابل صادرات گاز به كشورهاي 
ــن با توجه به  ــه دارد. هم چني منطق
ــال  ــش تقاضاي گاز در 15  س افزاي
ــق گاز به  ــورت تزري ــده، در ص آين
ــروش آن با  ــازن نفتي، امكان ف مخ
ــال هاي  ــزوده باالتر در س ارزش اف
آينده وجود دارد (در سال هاي  پس 
ــيه  از 2030 تنها ايران، قطر و روس
ــي خواهند  گاز طبيع ــده  صادركنن

ــي قيمت جهاني  ــود). روند افزايش ب
گاز در سال هاي اخير، توجه  به اين 
ــوع را ضروري مي كند (كاهش  موض
ــال 2002 به دليل  قيمت گاز در س
ــي نفت خام بوده  ــت قيمت جهان اف
ــش  عمده منابع  كه با توجه به كاه
هيدروكربني در سطح جهان، وقوع 
ــيار بعيد  ــده بس ــدد آن در آين مج
است). اين موضوع دومين شاخصي 
است كه توجه  ويژه طرفداران بحث 
ــه مي نمايد.    ــادرات گاز را مطالب ص
ــداران  ــتدالل هاي طرف ــي از اس  يك
ــباع بازار گاز  بحث صادرات گاز، اش
ــط  قطر در صورت عدم  منطقه توس
ــن موضوع بوده و  ــه ايران به اي توج
از آن به عنوان فرصت سوزي بزرگ 
ياد مي شود. در پاسخ به اين موضوع 
ــران در خالل 100  بايد  گفت كه اي
سال گذشته، تأمين كننده نفت خام 
ــا بوده ولي  ــورهاي مختلف دني كش
ــت و فن آوري  ــه صنع ــود از قافل خ
ــت. بنابراين تأمين  ــده اس  عقب مان
ــال آينده از  انرژي دنيا براي صد س
طريق خام فروشي گاز طبيعي امري 
منطقي به نظر نمي رسد.  كشور قطر 
ــاالنه 77 ميليون  در حالي توليد س
ــن  ــن گاز مايع  (LNG)   را جش ت
مي گيرد كه به بيش تر مخازن   خود 

ــك نفتي) گاز  ــازن  كوچ (حتي مخ
ــتفاده از  ــق مي كند و براي اس تزري
ميعانات گازي مخزن گازي مشترك 
با ايران ، چاره اي جز صدور گاز مايع 

ندارد.  
در چنين شرايطي صدور گاز مايع 
ــتدالل  قطر نمي تواند مبناي   اين اس
ــدور گاز با  ــد كه اگر ايران در ص باش
ــازار  جهاني را    از  ــر رقابت نكند، ب قط
ــه ايران نيز  ــت خواهد داد. چراك دس
بايد هم چون قطر، پس از تأمين نياز  
 تزريق گاز در تمام مخازن نفتي، مازاد 
ــتي صادر  آن را با  خطوط لوله يا كش
ــد. مطالعات جامع صورت گرفته  نماي
ــان  ــر روي مخازن تركدار ايران نش ب
ــت  ــه  دليل نفت دوس ــد كه ب مي ده
ــنگ اكثر اين مخازن، تزريق  بودن س
ــه منابع  ــبب اتالف قابل توج آب س
نفتي كشور و افزايش هزينه فراورش 
ــطه توليد  ــت  خام توليدي (به واس نف
ــد. با  ــان نفت و آب) خواهد ش هم زم
ــر 6 هزار فوت مكعب  وجود آن كه ه
ــي معادل  يك  گاز داراي ارزش حرارت
ــت، ولي هزينه تمام  ــكه نفت اس بش
ــيار كم تري را براي خريدار  شده بس

آن به دنبال دارد.  
با يك برآورد كلي مى توان گفت كه 
به   ازاي تزريق هر 2500 تا 4000 فوت 
ــي (تركدار)،  ــب گاز به مخازن نفت مكع
ــكه افزايش  ــت  يك بش ــب برداش ضري
ــرض قيمت 50 دالر  پيدا مي كند؛ با ف
ــكه نفت، اين نتيجه حاصل  براي هر بش
ــق گاز چندين برابر  ــود كه تزري مى ش
(در  دارد  ــزوده  اف ارزش  آن  ــادرات   ص
ــباع14، حد پايين  ــازن نفتي زير اش مخ
ــكه  دبي گاز تزريقي براي توليد يك بش
ــت؛ ولي در مخازن  نفت اضافي الزم  اس
داراي كالهك گازي15، حد باالي ميزان 
ــور كفايت  ــي براى اين منظ گاز تزريق
ــن در فروش گاز  ــد [  2  ]  ). بنابراي مي كن
ــه  ــكل  LNG )، هميش ــژه به ش   (به وي
سود با كشور خريدار است. هم چنين با 
صادرات گاز، ضمن تقويت موازنه انرژي، 
ــورهاي توليد  ــت نفت (به ضرر  كش قيم
كننده) نيز كاهش مى يابد. ولي كمبود 

گاز در سبد جهاني انرژي سبب افزايش 
ــي و نفت خام  ــت فرآورده هاي نفت قيم
ــود. بر اين اساس عمده علل فني   مي ش
برتري نسبي تزريق گاز به مخازن نفتي 

ايران عبارتند از: 
 1.  كشش سطحي بين نفت و گاز به 
مراتب   كم تر از كشش سطحي بين آب 
ــت. مثًال در مخزن آغاجاري،  و نفت اس
ــت و گاز در نقطه  ــطحي  نف ــش س كش
حباب مخزن  dyne/cm2   2    است، ولي 
در همان شرايط، كشش سطحي آب و 
ــد.  نفت حدود  dyne/cm2  30    مى باش
ــل و فرج هاي  ــن نفوذ گاز به خل  بنابراي
ــنگ مخزن (به واسطه كاهش  ريزتر س
فشار مويين)، 15    برابر بهتر از نفوذ آب 

است . 
 2.  تزريق گاز به مخازن اشباع نشده،   
ــازند16   باعث افزايش ضريب حجمي س
مى شود ولي تزريق   آب هرگز اين توانايي 
را ندارد. نفت  منبسط شده به وسيله گاز،  
ــت مخزن را افزايش   ضريب بازيافت نف
ــار مخزن،  مي دهد؛ بنابراين افزايش فش
حل   شدن بيش تر گاز  در نفت و انبساط 

بيش تر آن را به دنبال دارد.   
ــه مخزن، ضمن  ــق گاز ب  3.  تزري
ــت   در مخزن،  ــروي نف ــش گران كاه
ــرعت  و س ــا  ــي چاه ه دب ــش  افزاي
ــي  جريان نفت از بلوك هاي ماتريس
ــازن كربناته  ــكاف ها را در مخ به  ش
ــكافدار به همراه دارد. هم چنين با  ش
تزريق گاز خشك به مخزن، تركيبات 
ــبك نفت درون گاز حل مي شود.  س
ــده از  ــد ش ــن ارزش گاز تولي بنابراي
ــس از دوره تزريق،  ــي پ مخازن نفت

قابل توجه خواهد بود.  
ــب مخازن  ــزن اغل ــنگ مخ  4.  س
تركدار ايران نفت دوست است. بنابراين 
ــدار درصد  ــق گاز، مق ــورت تزري در ص
باقيمانده اشباع نفت  توسط گاز مي تواند 
تا نزديك صفر كاهش يابد. اين موضوع 
ــت از مخزن را به  ــدن بازياف حداكثر ش

همراه دارد. 

6  آمار قيمت گاز در بازار  Henry HUB  آمريكا  [  22  ] 

14 Undersaturated oil reservoirs
15 Gas Cap
16 Formation Volume Factor
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ــاله موازنه  ــاس برنامه 20 س بر اس
ــهم تزريق  ــي وزارت نفت، س گاز طبيع
ــال 1403  ــازن نفتي در س ــه مخ گاز ب
شمسي حدود 278 ميليون  متر مكعب 
ــت  [  20  ]  .  ــده اس ــي ش در روز پيش بين
ــده برنامه ياد شده  ــخه اصالح ش در نس
ــور  ــاي آن تراز گازي كش ــر مبن (كه ب
ــوده و  امكان صادرات گاز وجود  مثبت ب
ــور در سال 1403  دارد)، توليد گاز كش
حدود  1404 ميليون مترمكعب برآورد 
ــت [  21  ]  . با توجه به  ارقام فعلي  شده اس
ــور (حدود 600 ميليون  توليد گاز كش
ــب در روز)، براى نيل به اهداف  مترمكع
ــگاه هاي  ــم انداز، راه اندازي پااليش چش
ــاز  ــادل 30 ف ــت مع ــا ظرفي ــد ب جدي
 استاندارد پارس جنوبي  مورد نياز است 

كه بسيار بلند پروازانه به نظر مي رسد. 
از طرفي در برنامه ياد شده، با فرض 
اعمال مديريت تحول، مصرف داخلي گاز 
براي چهار ماه سرد سال حدود 1346 و 
ــال حدود  ــت  ماه ابتدايي س براي هش
1234 ميليون متر مكعب در روز پيش  
بيني شده است  [  21  ]  . نگاه واقع بينانه به 
اين آمارها نشان مي دهد كه  در صورت 
اصرار بر صادرات گاز، در افق بيست ساله 
كشور، گازي براى تزريق به مخازن نفتي 
وجود نداشته و حتي براي تأمين  مصرف 
داخلي نيز به واردات گاز نياز خواهد بود. 
ــن رو با توجه به اين كه از نقطه نظر  از اي
ــي، اقتصادي و امنيتي، صادرات  سياس
گاز به  صالح كشور نيست، الزم است در 
تراز 20 ساله گاز كشور، در ميزان تزريق 
ــازن نفتي تجديد نظر جدي  گاز به مخ
صورت پذيرد. هم  چنين با توجه به منابع 
ــيا و افزايش تقاضاي  انرژي در غرب آس
ــيا، ايران مي تواند با  انرژي در شرق آس
احداث خطوط لوله گاز، به عنوان  مركز 
ــادل گاز در منطقه عمل كند (خريد  تب
ــروش آن به ژاپن، چين  گاز از قطر و ف
ــت  و هند). در غير اين صورت بهتر اس
پرونده  صادرات گاز براي هميشه بسته 
ــم اندار 20 ساله  ــند چش ــود. در س ش
كشور ضمن اشاره صريح به جلوگيري 
ــروش منابع  خام، بر  تعامل گازي با  از ف

كشورهاي همسايه تأكيد شده است.  
در يك مطلب تكميلي و بر اساس 
ــدود 10 درصد  ــار بانك جهاني، ح آم
ــالي به فلر در دنيا  از كل گازهاي ارس
ــد در خاورميانه) مربوط به  (67 درص
واحدهاي صنعتي در ايران است [  16  ]  . 
حجم گازهاي ارسالي به فلر در كشور 
ــادل گازهاي يك فاز پارس جنوبي  مع
ــد ميزان فعلي  ــوده (حدود 40 درص  ب
ــي به مخازن نفتي) و ارزش  گاز تزريق
ــاي اخير گاز  ــاس قيمت ه ــر اس آن ب
ــارد  دالر در  ــدود دو ميلي طبيعي، ح
ــال تخمين زده مي شود. هم چنين  س
ــلويه و اهواز  ــد عس ــي مانن در مناطق
ــاي گازي،  ــدد توربين ه ــل تع به دلي
احتراق  ــاي  ــع آوري  گازه امكان جم
ــيد كربن) و تزريق  ــامل دي اكس (ش
ــاير  آن ها به مخازن نفتي (همانند س

كشورهاي دنيا) وجود دارد.  

 نتيجه گيري
ايران در خالل 100 سال گذشته، 
ــورهاي  ــده نفت خام كش ــن كنن تأمي
ــود از قافله  ــا بوده ولي خ مختلف دني
ــت.  ــت و فن آوري عقب مانده  اس صنع
ــرژي دنيا براي صد  ــن تأمين ان بنابراي
ــال آينده از طريق خام فروشي گاز  س
طبيعي امري منطقي به نظر نمي رسد 
ــت طاليي  ــت از  اين فرص ــر اس و بهت
براي جهش اقتصادي و افزايش قدرت 
ــتفاده شود. در طي  ــي كشور اس سياس
ــته، بحث هاي مختلفي  10 سال گذش
 درباره لزوم تزريق گاز به مخازن كشور 
در سطوح مختلف انجام شده است. ولي 
به نظر مي رسد، سياست هاي مبتني بر 
صادرات گاز  هم چنان به سرعت دنبال 
ــاختار عمده  ــه به س ــود. با توج مي ش
ــور (كربناته تركدار)،  مخازن نفتي كش
ــت  ــق حداكثري گاز، هديه اي  اس تزري
ــل فعلي مي تواند براي ايرانيان  كه نس
ــال هاي آينده به يادگار بگذارد.  در س
ــس از 2020  ــال هاي پ زيرا در افق س
قادر  ــدودي  مح ــورهاي  ميالدي،  كش
ــوده كه اين  ــيلي ب به توليد انرژي فس

ــورها نبض بازار جهاني را در دست  كش
ــال  هاي  ــت. در خالل س خواهند داش
ــالمي،  ــالب اس ــروزى انق ــس از پي پ
ــط توليد از چاه هاي بهره برداري  متوس
ــكه در  از حدود 12500 به 2500 بش
روز تقليل يافته   است. در صورت ادامه 
ــزان دبي چاه هاي ياد  اين وضعيت، مي
ــال هاي پس از 1403  شده در افق س
ــكه در روز  خواهد  به كم تر از 800 بش
رسيد. بنابراين براى حفظ سطح فعلي 
توليد نفت خام، به حفر بيش از 6000 
ــق گاز به  ــت. تزري ــاه جديد نياز اس چ
ــزان بيش از 500  ــازن نفتي  به مي مخ
ــب در روز، افزايش  ــون فوت مكع ميلي
ــاي موجود را  ــدي از چاه ه ــي تولي دب
ــن رو نياز به حفر  ــراه دارد. از اي به هم
 چاه هاي جديد به كم تر از 3000 مورد 
خواهد رسيد. با فرض هزينه 6 ميليون 
ــاه، ميزان  ــر چ ــر ه ــراي حف دالري ب
ــش تعداد  ــي از  كاه صرفه جويي ناش
چاه هاي جديد مورد نياز به حدود 18 
ــود. اين ميزان  ميليارد دالر بالغ مي ش
ــت كه هزينه الزم  صرفه جويي قادر اس
براي  تأسيسات تزريق گاز به مخازن را 
ــش دهد. با توجه به روند  به خوبي پوش
ــر  ــد مصرف انرژي در سراس رو به رش
دنيا و كاهش جهاني  توليد نفت خام در 
سال هاي آينده هميشه براي صادرات 
ــي زمان براي  ــان وجود دارد ول گاز زم
تزريق آن كوتاه است. با توجه به  منابع 
انرژي در غرب آسيا و افزايش تقاضاي 
ــرق آسيا، ايران مي تواند با  انرژي در ش
ساخت خطوط لوله گاز، به عنوان مركز 
تبادل  گاز در منطقه عمل كند (خريد 
ــر و فروش آن به ژاپن، چين  گاز از قط
ــت  و هند). در غير اين صورت بهتر اس
پرونده صادرات گاز  براي هميشه بسته 

شود. 
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