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1- مترجم و كارشناس ارشد معاونت برنامه ريزي وزارت نفت

مقدمه 
افزاي��ش بازيافت نفت خ��ام از ميادين نفتي و اس��تفاده بهينه از 
زيرساختهاي موجود در اين خصوص از چالش هاي كليدي سازمان هاي 
توليد كننده نفت خام در دنيا مي باشد. امروزه خاورميانه به لحاظ تأمين 
انرژي مورد نياز جهان از طريق كاربرد روش هاي ثانويه و ثالثيه ازدياد 
برداشت نفت  خام در مخازن عظيم كربناته در موقعيت منحصر به فردي 
قرار گرفته است. با توجه به اينكه اكثر ميادين نفتي خاورميانه با تخليه 
طبيع��ي و يا تزريق آب پيراموني توليد مي كنن��د، بنابراين زمان براي 
انج��ام مطالعات و برنامه ريزي براي كاه��ش فواصل چاه ها در ميادين، 
تقويت فشار مخازن و انتخاب منابع تزريقي به سرعت فرا مي رسد. در 
اين مقاله تجربيات به دس��ت آمده از اجراي طرح هاي توسعه اي براي 
س��ه ميدان نفتي كربناته آمريكا به عنوان نمونه هايي از نتايج استفاده 
سيس��تماتيك و بهينه از تكنولوژي هاي موجود، انجام مطالعات جامع 
و جمع آوري مستمر اطالعات مخازن نفتي ارائه شده است. در اين سه 
ميدان ضريب بازيافت نهايي نفت خام در اثر مطالعات مستمر و اعمال 
فرآينده��اي بهينه بهره برداري، به طور تصاعدي افزايش يافته اس��ت. 
رويكرد سيستماتيك و يكپارچه به مديريت مخزن در اين ميادين باعث 
فهم بهتر خواص سنگ و سيال هر مخزن و پارامترهاي دخيل و مؤثر در 
بهبود كارايي اين مخازن شده است. در نتيجه اين رويكرد و حصول فهم 
و آگاهي بيشتر، طرح توسعه اين ميادين طوري اجرا شده كه با استفاده 
از بهتري��ن فن آوري هاي موجود، بازيافت هيدروكربور در اين ميادين و 

ارزش سرمايه حداكثر شود.

منطقه خاورميانه به دليل دارا بودن ميادين نفتي عظيم كه حاوي 
مقادير قابل توجهي از منابع نفت خام مي باش��د نقش برجس��ته اي در 
تأمين نيازهاي روز افزون جهاني به انرژي ايفاء مي كند. با توجه به اينكه 
مخازن كربناته بخش عمده اي از مخازن نفت خام خاورميانه را ش��امل 
مي شود، بازيافت بهينه نفت خام در اين مخازن با چالش هاي عمده اي 
مواجه مي باش��د. در اين ميان اس��تفاده از تجربيات به دست آمده در 
مخازن مش��ابه در س��اير نقاط دنيا مي تواند در تبديل اين چالش ها به 
فرصت ها جهت دس��تيابي به ضريب بازيافت بهتر در اين گونه مخازن 
مؤثر واقع ش��ود. در اين مقاله تجربياتي كه از توسعه و توليد از مخازن 
كربناته بزرگ و قديمي آمريكا به دس��ت آمده به عنوان نمونه هايي از 
نحوه اجراي طرح هاي توس��عه اي در مخازن كربناته دنيا، به شرح ذيل 

ارائه مي گردد.

پارامترهاي مؤثر بر بازيافت نفت خام 
براي توسعه ميادين كربناته بايد پارامترهاي مختلفي را كه بر عملكرد 
پروژه هاي مختلف ازدياد برداشت نفت خام در اين ميادين مؤثر هستند 
مشخص نمود و بس��ته به ماهيت اين پارامترها نحوه توسعه ميدان را 

طراحي نمود. در ذيل به برخي از اين پارامترها اشاره مي گردد:
توصيف مخزن: توصيف دقيق مخزن امري حياتي در فهم و پيش 
بيني عملكرد سيالب زني و نيز بهينه نمودن بازيافت نفت خام مي باشد. 
عالوه بر توصيف كامل ساختار، چينه  بندي و خصوصيات مخزن، توصيف 
مخزن همچنين بايد شامل اطالعاتي در خصوص چاه آزمايي هاي ناپايدار  
)transient well tests( و راندمان فعلي بهره برداري از مخزن نيز باشد. به 
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توسعه ميادين كربناته آمريكا الگويي عملي براي 
توسعه ميادين نفتي خاورميانه 
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منظور معرفي دقيق رفتار سيال تزريقي به مدل شبيه ساز، توزيع پذيري 
و پيوستگي نفوذپذيري مخزن بايد در مقياسي بيان گردد كه مناسب 

فرآيند سيالب زني باشد.  
تركيبات سيال: نفت خام هاي سبك بيش از نفت خام هاي سنگين 
متمايل به جابه جا شدن مي باشند. نسبت تحرك )mobility ratio( براي 
نفت هاي سبك به خاطر گرانروي پايين اين نفت ها مطلوب  مي باشد. 
همچنين در اين گونه نفت ها احتمال رس��وب تركيبات س��نگين تر و 

آسفالتين در اثر تماس با گاز تزريقي كمتر مي باشد.
نفوذپذيري نسبي: راندمان جابه جايي گاز اغلب بهتر از آب مي باشد. 
اما وقوع و شدت حالت انگشتي شدن )fingering effect ( و نيز تفكيك 
ثقلي )gravity segregation( در تزريق گاز معموالً بيشتر از تزريق آب 
مي باش��د. اين امر به تحرك س��ياالت جابه جا كننده و جابه جاشونده و 
در نهايت به نفوذپذيري نس��بي بستگي دارد. در مخازن با ترشوندگي 
تركيبي و يا مخازن نفت دوس��ت حجم زيادي از سيال تزريقي بايد به 

نواحي نفتي تزريق گردد تا راندمان جابه جايي دلخواه حاصل گردد.
فشار مخزن: فشار پارامتري اساسي در تعيين اينكه گاز تزريقي در 
نفت خام مخزن امتزاج  پذير خواهد بود يا نه، مي باشد. بازيافت نفت خام 
معموالً زماني كه گاز تزريقي در نفت مخزن امتزاج پذير باش��د حداكثر 

مي باشد.
موقعي��ت چاه ها و نح��وه تكميل آنها:موقعيت چاه ه��ا با توجه به 
خصوصيات مخزن و س��يال تزريقي، جهت جلوگيري از ميان ش��كني 
زودهنگام سيال تزريقي )breakthrough( از اهميت بسزايي برخوردار 
مي باشد. كيفيت تكميل چاه به منظور حداقل كردن افت فشار در دهانه 
چاه نيز در قابليت تزريق و انتقال چاه مؤثر است. كاربرد چاه هاي افقي 
در مخازني كه داراي خصوصيات مطلوب مي باشند ارجح است اما بايد 
توجه داش��ت كه در اين گونه چاه ها، طراحي چاه بايد طوري باشد كه 
بتوان به راحتي ورود سيال تزريقي )آب ويا گاز( را به چاه كنترل كرده 

و در همان ابتداي كار نواحي مورد نظر را ايزوله كرد.
انتخاب فرآيند: آب و گاز دو انتخاب رايج به عنوان سيال تزريقي 
مي باش��ند. به شرط تأمين س��يال تزريقي با توجيه اقتصادي، در هر 
مخزن با توجه به خصوصيات منحصر به فرد آن، از آب يا گاز به عنوان 

سيال تزريقي جهت توسعه اوليه آن مخزن استفاده مي شود.
راندم��ان جابه جايي گاز معم��والً مطلوب مي باش��د،  اما راندمان 
جاروب زني تزريق گاز معموالً ضعيف ت��ر از راندمان جاروب زني تزريق 
آب اس��ت. فرآيند تزريق متناوب آب و گاز ) WAG( معموالً به  عنوان 
روش ثانويه ازدياد برداشت بعد از تزريق آب و يا گاز اجرا مي گردد. در 

اين روش توانايي گاز در بهبود راندمان جابه جايي و توانايي آب در بهبود 
راندم��ان جاروب زني با هم تلفيق ش��ده و در نتيجه بازيافت نفت خام 

افزايش مي يابد. 
مديريت فرآيند س�يالب زني: راندمان جاروب زني با بهينه كردن 
دبي تزريق سيال و فشار تزريقي كنترل مي گردد طوري كه كل محدوده 
س��يالب زني به طور يكنواخت هم به صورت عمودي و هم به صورت 
جانبي جاروب مي شود. در مخازن كربناته به شدت غيرهمگن، حركت 
سيال در فضاي سه بعدي به ندرت شعاعي و يا يكنواخت است بنابراين 
مديريت دبي تزريقي و كنترل منطقه تزريق هم در چاه هاي توليدي و 

هم در چاه هاي تزريقي بسيار حائز اهميت مي باشد .

مطالعات موردي
در اين قسمت مطالعات موردي كه تنوع فرآيندهاي سيالب زني و 
روش هاي اجراي اين فرآيندها را نشان مي  دهند بررسي مي گردند. اين 
مثال ها ش��امل تزريق امتزاجي گاز نيتروژن )N2( و تزريق امتزاجي گاز 
دي اكسيد كربن ) CO2( به صورت متناوب ) WAG( در مخازن كربناته 
مي باش��د. شكل )1( تغييرات ضريب بازيافت را نسبت به زمان در سه 
ميدان مورد نظر نش��ان مي دهد. شكل )2( فرآيندي را نشان مي دهد 
كه در ضمن آن يك ميدان نفتي كشف شده توسعه يافته و در نهايت 

متروكه مي گردد. 
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 )Jay field( به صورت امتزاجي در ميدان جي )N2( تزريق گاز نيتروژن
مي��دان جي در جن��وب غربي آمري��كا و در ناحيه مرزي بين 
ايال��ت فلوري��دا و ايالت آالباما قرار گرفته و در ژوئن س��ال 1970 
كش��ف شده است. بخشي از ميدان كه در ايالت آالباما قرار گرفته 
بهLittle Escambia Creek )LEC(i معروف است. ميدان جي ميداني 
نسبتاً عميق، با درجه حرارت و فشار باال )فشار اوليه 7850 پام ، دماي 
285 فارنهايت( مي باش��د. بهره برداري در اين ميدان از سازند ژوراسيك 
بااليي كه كربناته اس��ت و در عمق 15000 ت��ا 16000 فوت قرار دارد 
صورت مي گيرد. ضخامت اليه مخزني در اين ميدان به طور ميانگين 350 
فوت و تخلخل و نفوذپذيري آن به ترتيب حدود 14 درصد و 20 ميلي 
دارس��ي مي باش��د. مخزن اين ميدان حاوي نفت سبك و ترش با درجه 
سبكي API 51 و هيدروژن سولفوره 8/8 درصد مولي است. نفت خام اين 

ميدان در شرايط اوليه درحالت فوق اشباع قرارداشته است.
مخزن Jay با حفاري 137 حلقه چاه توس��عه يافت. در سال 1974 
عمليات سيالب زني با آب براي جلوگيري از افت شديد فشار در اين ميدان 
به اجرا درآمد.  متعاقب عمليات سيالب زني با آب، عمليات تزريق امتزاجي 
گاز نيتروژن )N2( به صورت تناوبي با آب )WAG( در سال 1981 شروع 
شد. اين ميدان از زمان شروع توليد هدف مطالعات گسترده زمين شناسي 
و مهندس��ي مخزن بوده اس��ت كه حاص��ل آن يافته هاي كليدي نظير 
 )Stylolites ( تشخيص وجود نواحي سيماني شده همراه با استيلوليت ها
و نياز به وارد كردن اين مش��خصه ها در مدل هاي شبيه س��ازي مخزن 
 )compositional effect( و ضرورت به حس��اب آوردن اثرات تركيب��ي

فرآيند تزريق امتزاجي گاز نيتروژن )N2( مي باشد. 
مطالعات گسترده آزمايشگاهي بر روي نمونه هاي سنگ و سيال اين 
ميدان نش��ان داد كه روش تزريق امتزاجي گاز نيتروژن ) N2 ( در اين 
ميدان مؤثر بوده اس��ت. تا به حال حدود 440 ميليون بشكه نفت خام 
از اين ميدان توليد ش��ده كه حدود 53 درصد نفت خام درجا را ش��امل 
مي شود پيش بيني  مي گردد كه ضريب بازيافت نفت خام در اين ميدان به 
حدود 60 درصد برسد. در صورتي كه تزريق امتزاجي گاز نيتروژن صورت 
نمي گرفت ضريب بازيافت نهايي به حدود 50 درصد مي رسيد بنابراين 
تزريق امتزاجي گاز نيتروژن ضريب بازيافت نفت خام را حدود 10 درصد 
افزايش داده است. شكل-3 روند بازيافت نفت خام در اين ميدان را در اثر 

سيالب زني با آب و نيز تزريق امتزاجي گاز نيتروژن نشان مي دهد. 

س�يالب زني با آب و تزريق گاز دي اكس�يد كربن به صورت 
 )Salt Creek( در ميدان سالت كريك  WAG

ميدان سالت كريك در ناحيه كنت )Kent( ايالت تگزاس واقع شده 
و در سال 1950 كشف شده است. عمليات تزريق گاز به منظور تثبيت 
فشار دراين ميدان در سال 1952 شروع شد و متعاقب آن عمليات تزريق 
آب در ماه مي 1953 به اجرا درآمد. بهره برداري در اين ميدان از مخزن 

ناهمگن Canyon line در عمق 6300 فوتي صورت مي گيرد. فشار اوليه 
مخزن 2900 پام و فشار حباب مخزن 1250 پام بوده است. مخزن در 
ابتدا داراي نفت خام سبك و شيرين با درجه سبكي API 39 بوده است. 
اين ميدان از دو مخزن آهكي تشكيل شده كه هيچ ارتباط فشاري با هم 
ندارند. ميانگين تخلخل در اين مخزن 11 درصد مي باشد و نفوذپذيري 
از 1 ميلي دارسي تا 2000 ميلي دارسي متغير است. با توجه به نتايج 
مطالعات مخزن در اين ميدان توسعه اين ميدان در فازهاي مختلفي به 
اجرا در آمده اس��ت. عمليات تزريق گاز در سال 1952 و تزريق آب در 
س��ال 1953 شروع ش��د. در دهه 1970 و 1980 تعدادي چاه ميداني 
)infill wells( حفاري گرديد و به منظور تثبيت فش��ار و بهبود راندمان 

جاروب زني چندين چاه توليدي به چاه تزريقي تبديل شدند. 
در دس��امبر 1984 و به منظور بهبود راندمان جاروب زني و افزايش 
عمر اقتصادي ميدان، عمليات س��يالب زني با پليمر در دستور كار قرار 
گرفت. ضريب بازيافت در اثر تزريق پليمر حدود 1/5 درصد افزايش يافت 
اما عمليات تزريق پليمر به دليل كاهش قيمت جهاني نفت خام در اواخر 

دهه 1980 ميالدي متوقف گرديد. 
طي دهه 1980 ميالدي مطالعات مختلفي در خصوص ارزيابي فني 
– اقتصادي اجراي عمليات تزريق گاز دي اكس��يد كربن )CO2( صورت 
گرفت. در اكتبر 1993 فاز اول و در مارس 1996 فاز دوم تزريق گاز دي 
اكسيد كربن در اين ميدان به اجرا درآمد. تزريق گاز دي اكسيد كربن در 
اين ميدان هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ فني موفقيت آميز بود و 

حدود 12 درصد ضريب بازيافت نفت خام را افزايش داد.
ميدان س��الت كريك ) salt creek ( در حال حاضر داراي حدود 
300 چ��اه فعال )170 حلقه چاه تولي��دي و 130 حلقه چاه تزريقي( 
مي باش��د. توليد هيدرو كربور مايع در حدود 16 هزار بش��كه در روز و 
تولي��د گاز و آب به ترتيب حدود 135 ميلي��ون فوت مكعب در روز و 
320 هزار بشكه در روز مي باشد. تمام آب توليدي در اين ميدان دوباره 
تزريق مي گردد. ميانگين تزريق گاز CO2 در اين ميدان نيز حدود 150 
ميليون فوت مكعب در روز مي باش��د. ضريب بازيافت نفت خام در اين 
ميدان در حال حاضر حدود 54 درصد مي باشد و پيش بيني مي گردد 
كه اين رقم به بيش از 60 درصد برسد. شكل-4 روند بازيافت نفت خام 
در اين ميدان را در اثر س��يالب زني با آب و نيز تزريق گاز دي اكس��يد 

كربن )CO2(  نشان مي دهد. 

س�يالب زني با آب و تزري�ق گاز CO2 به صورت WAG  در 
)Means( ميدان مينز

ميدان مينز كه در ناحيه اندروز ايالت تگزاس و در حدود 50 مايلي 
ش��مال غربي شهر ميدلند )Midland( واقع ش��ده است در سال 1934 
ميالدي كشف شد. اين ميدان حاوي نفت خام با گرانروي 6 سانتي پويز، 
درجه سبكي API  29 و فشار اشباع 310 پام مي باشد. توسعه اوليه اين 

شكل3- روند بازيافت نفتخام در اثر سيالبزني با آب و نيز تزريق 
امتزاجي گاز نيتروژن در ميدان جي

شكل4- روند بازيافت نفت خام در اثر سيالب زني با آب و نيز 
تزريق گاز دي اكسيد كربن )CO2(  در ميدان سالت كريك
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ميدان در دهه 1950 ص��ورت گرفت و متعاقب آن عمليات بازيافت 
ثانوي��ه )س��يالب زني با آب( در س��ال 1963 آغ��از گرديد. عمليات 
بازيافت ثالثيه )تزريق گاز دي اكس��يد كربن( و حفاري گس��ترده 
چاه ها )infill wells( در دهه 1980 ش��روع ش��د. كاركرد ميدان نشان 
مي دهد كه اجراي فازهاي مختلف توسعه ميدان و بازيافت اوليه، ثانويه 
و ثالثيه نفت خام با موفقيت همراه بوده است. بازيافت نهايي نفت خام 
ناش��ي از س��يالب زني با آب در اين ميدان كمتر از 20 درصد نفت خام 
درجا پيش بيني شده است. اما در بخش هايي از ميدان كه در آن عمليات 
تزريق گاز CO2 اجرا ش��ده است ضريب بازيافت نفت خام به 45 درصد 
افزايش يافته اس��ت. در حال حاضر بيش از 30 درصد نفت خام درجاي 
اين ميدان توليد گرديده است. شكل - 5 روند بازيافت نفت خام در اين 
 )CO2( ميدان را در اثر سيالب زني با آب و نيز تزريق گاز دي اكسيد كربن

نشان مي دهد.
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شكل 5 - روند بازيافت نفت خام در اثر سيالب زني با آب و نيز 
تزريق گاز دي اكسيد كربن )CO2(  در ميدان مينز

نتيجه گيري:
روش هاي توس��عه و بهره برداري از ميادي��ن فوق الذكر اگر همراه با 
فرآيند سيستماتيك جمع آوري اطالعات و داده ها، انجام مطالعات جامع 
و كاربرد تكنولوژي هاي مؤثر باشد مي تواند در افزايش بازيافت از ميادين 
مشابه در خاورميانه مؤثر باش��د. در اين خصوص پيشنهادات ذيل ارائه 

مي گردد:
- بايد مدل هاي مخزن بعد از بازيافت هر 5 تا 10 درصد نفت خام درجا 

يا با تغيير استراتژي هاي تخليه مخزن به روز گردند.
-  بايد ابزار مديريت عمليات سيالب زني بعد از بازيافت هر 1 درصد نفت 

خام درجا به روز گردد.
- چاه آزمايي   هاي ماهيانه و مراقبت روزانه از تجهيزات به دقت و به طور 
منظ��م به خصوص در مرحله ثالثيه بازيافت نف��ت خام صورت گيرد تا 
مشكالت مربوط به توسعه مخزن و يا هرگونه انحراف از راندمان پيش بيني 

شده، مشخص شده و مرتفع گردند.
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