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1- پژوهشكده تكنولوژي توليد جهاد دانشگاهي 
2- مدير فني شركت نفت و گاز اروندان 

مقدمه:
 اگرچ��ه در اغل��ب مباحث مديريتی كش��ور اصط��الح »توليد 
صيانتی« در سال های اخير همواره مطرح بوده است، ولی متأسفانه 
هنوز تعريف كامل و جامعی از آن در دس��ترس نيس��ت. اگرچه در 

اكثر مباحث مديريتی مرتبط مطرح می گردد.
  در مديري��ت مخ��ازن هيدروكرب��وری دو تفك��ر مربوط به دو 

ساختار وجود دارد:
- تفكر حاكم بر شركت های ملی كه مبتنی بر حداكثر نمودن توليد 

از مخازن است.
- تفكر حاكم  بر ش��ركت های نفتی خصوصی چندمليتی كه افزايش 
دبی و س��ريع رس��يدن به درآمدهای ناش��ی از ف��روش نفت و گاز 

می باشد.
البته توجه به اين نكته ضروری اس��ت كه افزايش دبی و توليد 

سريع، عملكرد معكوسی در مقابل ضريب برداشت دارد!!!!

1- ضرورت »توليد صيانتی« و تعيين ميزان و نوع برداشت 
از مخازن شكاف دار ايران

امروزه از نقطه نظر مهندس��ی مخزن ثابت شده است كه توليد 
از مخازن نفتی با اس��تفاده از انرژی طبيعی مخزن غيراصولی ترين 

روش توليد می باشد، در نتيجه:
- كمترين بازدهی را به دنبال خواهد داشت.

- اولين قدم در »توليدصيانتی« تزريق سيال ارزان قيمت تر از سيال 
داخل مخزن به منظور جلوگيری از افت فش��ار شديد مخزن و وارد 

آمدن خسارات جبران ناپذير به آن می باشد.
آمارها نشان می دهد چاه های نفت ايران در نيمه دوم عمر خود 
بس��ر می برند، در چنين شرايطی تزريق گاز به مخازن برای افزايش 

برداشت حائز اهميت و ضروری به نظر می رسد.

 عيسي نويري1 ، دكترولي احمد سجاديان2

مطالعه موردی برداشت نفت از مخزن هفتگل و چند مخزن موفق جهان 

جهت بررسی توليد صيانتی از مخازن شكاف دار ايران

چكيده:
درص�د قاب�ل مالحظه اي از توليد نفت در كش�ورهاي صادركنن�ده عضو اوپك،  به خصوص ايران از مخازن ش�كاف دار صورت 
مي گيرد. مخازن شكاف دار ايران متشكل از دو محيط كاماًل متضاد )سنگ مخزن با تخلخل زياد و تراوايي كم و شبكه شكاف ها 
با تخلخل كم و تراوايي زياد( مي باش�د. همين امر س�بب پيچيدگي فرآيندهاي توليد در اين گروه از مخازن شده است. اغلب 
اين مخازن در ابتداي توليد با دبي باال توليد مي كنند ولي در ادامه، دبي توليد دچار افت ش�ديدي مي ش�ود و ضريب برداشت 
را در اين گونه مخازن پايين مي آورد و اين امر متأثر از تغيير مكانيزم توليد از حالت انبس�اط حجمي به ريزش ثقلي مي باش�د 

كه از خصوصيات بارز مخازن شكاف دار ايران است.
 حجم اوليه نفت درجا درايران بيش از 600 ميليارد بشكه تخمين زده مي شود كه به طور متوسط با توجه به ساختار ناهمگون 
مخازن و مكانيزم هاي پيچيده توليد آن، در صورت ادامه روند گذش�ته، تنها 20درصد آن قابل اس�تحصال خواهد بود. در اين 
تحقيق سعي شده است تا علل پايين بودن ضريب برداشت از مخازن كربناته شكاف دار ايران مورد ارزيابي و روش هاي بهينه 

توليد صيانتی براساس معيارهاي نوين مهندسي مخازن ارائه گردد.

واژه هاي كليدي:  مخازن شكاف دار، مخازن كربناته، نفت درجا، روش هاي بهينه توليد، مديريت مخازن، تخلخل دوگانه        
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به عنوان مثال:
- بررسی های شركت استات اويل نشان می دهد تزريق 60 ميليون 
متر مكعب گاز طبيعی به ميدان آغاجاری با حدود28 ميليارد بشكه 
نفت خام 3 درصد افزايش برداشت ايجاد خواهد كرد كه در مقايسه 
با ص��ادرات گاز به هند در قيمت های باالی 55 دالر افزايش حدود 

40 درصد در بر دارد.
- حال اگر 150 ميليون متر مكعب تزريق ش��ود 10 درصد افزايش 
برداشت خواهد داشت كه تزريق در قيمت های باالی 35 دالر بسيار 

مقرون به صرفه است.
ب��ه نظر می رس��د اگر يك��ی از دو كاال را نفت و ديگ��ری را گاز در 
نظر بگيريم، حداقل س��ازی هر دو عام��ل تا جايی كه به حداكثر در 
درازمدت برسيم سودآوری بيشتری در بر خواهد داشت. قيمت های 
جهانی نفت قابل  توجه تر از گاز اس��ت. ضمن آنكه گاز تزريقی اغلب 
تا 70 درصد قابل برداش��ت مجدد اس��ت. اين در حالی است كه در 
صورت از بين رفتن امكان برداشت از چاه نفت، يا كوتاه شدن عمر 

برداشت از چاه، منابع بيكرانی از نفت به هدر می روند.
با توجه به حوزه های مش��ترك گازی بهتر اس��ت گاز توليدی مازاد، 
به مخازن نفت تزريق گردد زيرا هم موجب افزايش برداشت است و 

هم بهترين راه ذخيره گاز جهت برداشت مجدد آن است.

2- علل پايين بودن ضريب بازيافت نفت از مخازن ايران در 
مقايسه با نقاط ديگر جهان 

     از مجموع��ه بررس��ی ها چني��ن بر می آيد ك��ه بازيافت نفت در 
مخازن بدون شكاف تابعی است از نفوذپذيری سنگ مخزن، سرعت 
جابه جايی، فش��ار موئينگی و نوع ترش��وندگی سنگ مخزن و برای 
مخازن ش��كاف دار تمركز و گسترش و ضخامت دهانه شكاف ها نيز 
تأثيرگذار می باش��د. در صورتی كه س��اير عوامل ف��وق ثابت فرض 
شوند، ميزان نفت باقيمانده تابعی از سرعت توليد نفت خواهد بود.

ديگر مطلب قابل بررس��ی اين اس��ت كه از لحاظ فنی مشكل اصلی 
در بازيابی ثانويه از مخازن ش��كاف دار ايران ناهمگنی شديد در اين 
مخازن اس��ت كه علت آن رس��وب گذاری اوليه در حوضه رسوبی و 
متعاقب��اً تأثير عواملی چ��ون چين خوردگی، چين خوردگی مضاعف 
وجود گس��ل و ب��اال آمدگی يا فرورفتگی اليه های رس��وبی به مرور 

زمان تح��ت تأثير نيروهای تكتونيكی می باش��د. حضور اليه های با 
نفوذپذيری باال تأثير عمده ای روی نحوه جريان س��ياالت در مخزن 
می گذارد. اگر مفهوم جريان س��ياالت در مخزن به درس��تی درك 
ش��ود آنگاه در انتخاب روش بهينه بازياب��ی ثانويه در اين مخازن با 
مش��كل كمتری مواجه خواهيم بود. فاكتور ديگری كه در اين گونه 
مخازن مهم اس��ت نوع ترشوندگی در آنها است. دو عامل باال باعث 

پديد آمدن مكانيزم های خاص توليد درمخازن شكاف دار می شود.
مثال مناس��ب مقايسه مخزن شكاف دار »اس��پرا بری« در آمريكا با 
ميانگين نفوذ پذيری 0/1 ميلی دارس��ی با ميدان نفتی هفتكل در 
ايران است. اين دو ميدان دارای نفوذپذيری تقريباً يكسان هستند، 
ام��ا ميزان نس��بی توليد روزان��ه از ميدان نفتی هفت��كل به مراتب 

پايين تر از ميدان اسپرابری در ابتدای بهره برداری می باشد.
ضري��ب بازيافت نفت به صورت طبيعی در هفتكل حدود 22 درصد 
است در صورتی كه ضريب بازيافت طبيعی نفت در ميدان اسپرابری 
كمتر از 8 درصد بوده اس��ت، ولی آنها بيش از 3000 حلقه چاه در 
اي��ران حفر كردند، در حالی كه مي��زان نفت درجا در اين ميدان 2 
ميليارد بشكه و ميزان نفت درجا در ميدان هفتكل حدود 7 ميليارد 
بش��كه است و حال آنكه تنها حدود 40 حلقه چاه در آن حفر شده 
اس��ت. پس از يك دوره كوتاه برداش��ت نفت ب��ه صورت طبيعی از 
ميدان اس��پرابری، برای مدت طوالنی آب و متعاقب آن برای مدت 
كوتاهی co2 تزريق ش��د، در نتيجه كل بازيافت نفت از مخزن فوق 

تاكنون حدود 12 درصد بوده است.
در صورت��ی كه فش��ار ميدان نفتی هفتكل به ح��د اوليه آن در تاج 
مخزن يعنی psi 1420رسانده شود، ضريب بازيافت نفت اين مخزن 
به بيش از 27 درصد می رس��د. از سوی ديگر اگر می توانستيم فشار 
مخزن هفتكل را به حد اوليه فش��ار مخزن اس��پرابری يعنی معادل 
2250psi افزايش دهيم، ضريب بازيافت نفت مخزن فوق به حدود 
35 درصد می توانس��ت برس��د. تفاوت اصلی بازيافت نفت در ميدان 
هفتكل و اسپرابری نش��ان دهنده آن است كه ميدان هفتكل اوالً با 
سرمايه گذاری بسيار پايين تر به نحو بهتر و صحيح تری بهره-برداری 
ش��ده اس��ت و ثانياً تخليه سريع از مخازن ش��كاف دار، همواره افت 

شديدی در بازيافت نفت به دنبال دارد.
با وجود اين، در مطالعه تطبيقی ضرايب نفت از مخازن ش��كاف دار 

سریع رسیدن به درآمدهاي  هاي نفتی خصوصی چندملیتی که افزایش دبی و بر شرکت  حاکم تفکر
  .باشد گاز می ناشی از فروش نفت و

                 
  !!!!  

  
  ایران دار مخازن شکافنوع برداشت از تعیین میزان و و "تولید صیانتی" ضرورت -1

استفاده از انرژي طبیعی مخازن نفتی با  نظر مهندسی مخزن ثابت شده است که تولید از امروزه از نقطه
:نتیجه در ،باشد ترین روش تولید می اصولیغیرمخزن 

.ه دنبال خواهد داشتکمترین بازدهی را ب*
منظور جلوگیري از افت ه سیال داخل مخزن ب تر از تزریق سیال ارزان قیمت "تولیدصیانتی" اولین قدم در*

.باشد ناپذیر به آن می وارد آمدن خسارات جبران فشار شدید مخزن و
در چنین شرایطی تزریق گاز به  ،برند هاي نفت ایران در نیمه دوم عمر خود بسر می د چاهده آمارها نشان می

  .رسد نظر میه ضروري ب مخازن براي افزایش برداشت حائز اهمیت و
  :به عنوان مثال
میلیون متر مکعب گاز طبیعی به میدان  60دهد تزریق  هاي شرکت استات اویل نشان می بررسی
که در  افزایش برداشت ایجاد خواهد کرددرصد  3یلیارد بشکه نفت خام م 28ري با حدوداآغاج

  .صد در بر دارددر 40دالر افزایش حدود  55باالي هاي  مقایسه با صادرات گاز به هند در قیمت
افزایش برداشت خواهد داشت که تزریق در درصد  10میلیون متر مکعب تزریق شود  150حال اگر 

.سیار مقرون به صرفه استدالر ب 35هاي باالي  قیمت
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شكل 1- مقايسه نرخ بازدهی اقتصادی تزريق و صادرات 150 ميليون متر مكعب گاز طبيعی به ميدان 
آغاجاری – مؤسسه مطالعات بين المللی انرژی 1385
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جدول1- مطالعه تطبيقی ضرايب نفت از مخزن شكاف دار هفتگل با مخازن مشابه در ساير نقاط جهان

ايران با مخازن مش��ابه در ساير نقاط جهان بايد به موارد زير توجه 
كرد:

ال��ف � ميادين نفتي دركش��ورهايی كه دارای مخازن ش��كاف دار از 
جنس س��نگ آهك هس��تند )مش��ابه آن چه در ايران وجود دارد( 
غالباً در تملك ش��ركت های دولتی است، مانند كشورهای مكزيك، 
عراق، عمان، ليبی و س��وريه. اين كش��ورها اطالعات كافی در مورد 
ذخاير نفتی خود منتشر نمی كنند، به ويژه در مورد ضريب بازيافت 

نفت از آنها.
ب � برای مقايسه ضرايب بازيافت نفت از مخازن مكزيك با مخازن 
ايران در ش��رايط تقريباً يكسان، بايد ميزان بازيافت نفت را از فشار 

نقطه اشباع تا پايان طول عمر مخزن محاسبه و مقايسه كرد.
ج � بعضی از مخازن كش��ورهای فوق الذكر، ح��اوی غارهای بزرگ 
اس��ت مانند ميدان نفت��ی كركوك در عراق و يا قوار در عربس��تان 
و بعضی ديگر حاوی »حفره های كوچك« مانند بس��ياری از ذخاير 
نفتی مكزي��ك. ضريب بازيافت نفت از اين مخ��ازن به دليل وجود 
غارهای بزرگ نفتی يا حوزه ها به مراتب بيش از ذخاير مش��ابه آن 

در ايران است.
د � در بس��ياری از نش��ريات نفتی به ميزان »توليد � فشار« مخازن 
مختلف اشاره می شود، ولی هيچ گاه از بازيافت نهايی در اين مخازن 
ذكری به ميان نمی آيد. اين گونه نش��ريات معم��والً به ميزان نفتی 
كه در مدت زمانی معين اس��تخراج می شود تكيه می كنند، بنابراين 

مرجع مستند و كافی در زمينه مقايسه مخازن وجود ندارد.
ب��ه طور كلی می توان نتيجه گيری كرد ك��ه ضريب بازيافت نفت از 
بلوك های ماتريسی مخازن شكاف دار ايران با نفوذپذيری بسيار كم 
و تح��ت تأثير جريان ريزش ثقلی، بس��يار باالت��ر از نفت توليدی از 

مخازن مشابه آن در كشورهای ديگر است.

3- مناس�ب ترين فرآيند بازيافت نفت از مخازن ماسه سنگي 
و شكاف دار كدام است؟

    در پاسخ به اين سئوال نه تنها بايد كاربرد ابزارهای مختلف مورد 

اس��تفاده موجود در اين زمينه را بشناس��يم بلكه بايد گزارش های 
تهيه شده و مطالعات انجام شده در مورد ميدان های مختلف نفتی و 
همچنين مطالعات آزمايشگاهی برای اندازه گيری ميزان نفت اشباع 
باقيمانده از نمونه گيری های مختلف را نيز مورد برس��ی قرار دهيم. 

به عبارت ديگر:
الف � تحقيق و ارزيابی مخازن جهان كه بهترين توليد نفت را بر اثر 

تزريق گاز يا آب يا هر سيال ديگر داشته اند.
ب � مطالعات آزمايشگاهی درباره ميزان نفت اشباع باقيمانده بر اثر 

جابجايی آب يا گاز يا هر سيال ديگر و ارزيابی آنها.
مؤسسه نفت فرانسه و محققان ديگر، اندازه گيری های مختلف فشار 
موئينگ��ی نفت را بر روی نمونه های س��نگ مخزن انجام دادند. اين 
مطالع��ات در مجموع نش��ان داد كه در مخازن ت��ك  تخلخلی آب 
دوس��ت، ميزان نفت اش��باع شده باقيمانده ناش��ی از تزريق گاز به 
مراتب پايين تر از ميزان نفت اشباع شده باقيمانده بر اثر تزريق آب 
است. اين كشف مهم در دهم اوت سال 1999 توسط مؤسسه نفت 
فرانس��ه به نام سعيدی به عنوان كاش��ف اصلی و النژرون به عنوان 

دستيار به ثبت رسيد.

3-1: مقايسه عملكرد روش هاي ازدياد برداشت سه مخزن مختلف
الف- ميدان نفتی »قوار«

    اين ميدان به عنوان بزرگترين ميدان نفتی جهان توسط شركت 
»آرامكو« در عربس��تان كشف ش��د. طول اين ميدان 250 كيلومتر 
از س��نگ آهك با نفوذپذيری حدود يك دارسی در قسمت شمالی 

ميدان و حدود 100 ميلی دارسی در قسمت جنوبی آن است.
 4000 psi اكنون توليد نفت از اين ميدان، تحت فشار ثابت حدود
به كمك تزريق روزانه 5 ميليون بشكه آب از بخش پايين مخزن به 

طرزی دقيق طراحی شده است.
حداكث��ر بازيافت نفت از اي��ن ميدان عظيم، با نفوذپذيری بس��يار 
عالی، بين 50 تا 55 درصد اس��ت. البته بايد توجه داشت كه وجود 
كانال هايی عريض و مرتفع در بخشی از اين مخزن با ضريب بازيافت 

ميدان نفتی فهود   
)عمان( 

در مي��دان هفت��كل، مي��زان 
بار   50 نفوذپذي��ری ح��دود 

كمتر از ميدان فهود است 

عملك��رد ه��ر دو مي��دان رفت��ار 
مشابهی را نشان می دهند 

دلي��ل عمده اين امر آن اس��ت كه نف��ت از ميدان 
هفتكل با س��رعت كمت��ری از ميدان فه��ود توليد 

گرديده است. 

ميدان نفتی »ابكتون« 
)مكزيك( 

س��نگ مخزن آن نفوذپذيری 
باالت��ری ب��ه س��نگ مخزن 

ميدان هفتكل دارد. 

ميزان ذخيره نفت در هر دو مخزن 
مشابه است 

مي��زان بازيافت نفت از طريق آب در مخرن هفتكل 
كمی بي��ش از مخزن آبكتون اس��ت. علت اين امر، 
س��رعت بهره برداری از مخزن هفتكل اس��ت كه به 

مراتب آهسته تر از مخزن ابتكون بوده است.

ميدان نفتی »اسپرابری« 
)آمريكا( 

ماتريس  نفوذپذيری  ميانگين 
ح��دود 0/1 ميل��ی دارس��ی 
يعنی نزدي��ك به نفوذپذيری 
مخ��زن هفتكل با نفوذپذيری 

0/2 ميلی دارسی است. 

جمع نفت بازيافت��ی از اين مخزن 
حدود 12 درصد می  باشد. در حالی 
ك��ه حجم نف��ت در ج��ای مخزن 
هفتكل سه برابر ميدان اسپرابری با 

حدود 40 حلقه چاه است. 

دلي��ل عمده اين امر آن اس��ت كه نف��ت از ميدان 
هفتكل با س��رعت كمت��ری از ميدان فه��ود توليد 

گرديده است.
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100 درصد، در باال بردن ضريب بازيافت اين ميدان مؤثر است.
ب- ميدان نفتی »فهود«

    اين ميدان نفتی ش��كاف دار، بخش��ی از حوزه عملياتی ش��ركت 
»ش��ل« در كشور عمان است. سنگ مخزن اين ميدان از نوع آهكی 
است و حاوی نفت سبك است. در اين ميدان بيش از 15 سال آب 
تزريق می ش��د، ولی ميزان موفقيت آن بس��يار كم بود. در حقيقت 
حجم زيادی از آب تزريق ش��ده، از چاه های مجاور برداشت می شد. 
به همين دليل ش��ركت »ش��ل« تزريق آب به اين ميدان نفتی را از 
سال 1987 متوقف كرد. دليل عمده پايين تر بودن بازيافت نفت به 
وس��يله آب در اين ميدان )حدود 60 درصد � در مقايسه با ميادين 
نف��ت ليك ويوی آمريكا و انتظار كش��ور ليبی( نفت دوس��ت بودن 

سنگ مخزن اين ميدان است.
ج- ميدان نفتی هفتكل

    فراين��د دوگان��ه جابه جايی با آب و گاز فرايندی جديد و منحصر 
به فرد بود كه برای اولين بار در تاريخ صنعت نفت جهان، مهندسان 
ش��ركت نفت ملی ايران در س��ال 1972 در مي��دان نفتی هفتكل 
طراحی كردند و علی رغم مخالفت اوليه اعضای كنسرسيوم، در سال 

1976 به مرحله اجرا درآمد.
تا قبل از ش��روع تزريق گاز، ميزان تولي��د از اين ميدان حدود 14 
هزار بشكه در روز بود. اين ميزان توليد پس از تشكيل ستون نفتی 
در مخزن، به 40 هزار بش��كه در روز رس��يد. ارتفاع ستون نفتی نيز 
از 130 پا، قبل از شروع تزريق گاز، به حدود 400 پا پس از تزريق 
گاز افزايش يافت. از زمانی كه س��تون نفتی به وضعيت پايدار خود 
رس��يد تاكنون نزديك به 200 ميليون بش��كه نف��ت از اين ميدان 
استخراج شده اس��ت. بازدهی نفت ناشی از تزريق گاز، بيش از 28 

درصد برآورد می شود.
 psi به ط��ور كلی ميدان نفتی هفتكل از فش��ار اوليه كمی )معادل
1420( برخوردار اس��ت و افزايش بازيافت نفت شامل افزايش فشار 
مخ��زن و اختالف بين ضريب بازدهی »نفت � گاز« و »نفت � آب« 
می ش��ود كه در اثر تزريق گاز انجام گرفته است. اين فرايند دو گانه 
جابه جايی نفت، ابتدا با آب و س��پس توس��ط گاز � كه برای اولين 
ب��ار در ميدان نفتی هفتكل تجربه ش��د � در ليب��ی، آمريكا، چين، 
اندونزی، خاورميانه و س��اير كش��ورهای جهان به كار گرفته ش��ده 

است.
در اي��ن فرايند ك��ه در ميدان های  نفتی »آب رانده ش��ده« به كار 
گرفته ش��ده اس��ت، گاز به مخزنی كه آب حجم زيادی از آن را فرا 

گرفته تزريق می شود.
دكس��ترا در مقال��ه ای، تاريخچ��ه چندين مخزن از جنس س��نگ 
ماس��ه ای آب دوست را ذكر كرده است كه با ريزش ثقلی بين گاز و 
نفت، ضريب بازيافتی بيش از 70 درصد داشته اند. اين رقم بازيافت 

نفت با ارقام ذكر شده پيشين مطابقت كامل دارد.
مثال ها به روشنی حاكی از آن است كه بهترين و باالترين  بازيافت 
نفت به وسيله آب از 50 يا احتماالً 55 درصد بيشتر نخواهد بود، در 
صورتی كه بازيافت نفت به وسيله گاز به حد78 درصد نيز  می رسد. 
اين ام��ر ثابت می كند كه تزريق گاز در مخ��ازن تك تخلخلی نيز، 

بهترين روش برای  بازيافت نفت است.

تجربيات آزمايش��گاهی كه تنها نمونه هاي��ی از تجربيات فراوان در 
اين زمينه اس��ت به روش��نی نش��ان می دهد كه در وضعيت تخليه 
به وس��يله ريزش ثقل��ی، جابه جايی نفت با گاز در مقايس��ه با آب، 
بهره وری بيشتری دارد و اين امر، مشاهدات عينی را در ميدان های 

نفتی تأييد می كند.
اخت��الف عملی بازيافت نف��ت در اين دو فرايند ح��دود 15 تا 25 
درصد اس��ت. اگر مخازن نفتی، آب دوس��ت باشند، جابه جايی نفت 
توس��ط گاز بس��يار باالتر از جابه جايی آن با آب است؛ به نحوی كه 
درصد باقيمانده اش��باع نفت توس��ط گاز می تواند تا نزديك به صفر 

كاهش يابد.
ب��ه بيان ديگر، در مخازن نفت دوس��ت بايد بت��وان با تزريق آب به 
ضريب برداش��ت 82 درصدی دس��ت يافت؛ در حالی كه نفت اشباع 
اندازه گيری ش��ده در زير سطح اوليه آب � نفت مخازن نفتی ايران 
� كه صدها هزار س��ال هم جوار يكديگر بوده اند � بيش از 70 درصد 
اس��ت. اين تناق��ض واقعی داليل خاصی دارد ك��ه خارج از موضوع 
اين مقاله اس��ت. لذا پايين بودن باقيمانده اش��باع نفت در وضعيت 
آزمايش��گاهی، مؤيد آن چه به طور عين��ی در مخزن اتفاق می افتد 

نيست و شواهد فيزيكی، مراتب فوق را تأييد نمی كند.
نتيجه گي��ری كلی از مباحث فوق نش��ان می دهد ك��ه در وضعيت 
ريزش ثقلی، خاصيت جابه جا نمودن نفت توس��ط گاز در مقايسه با 
جايگزي��ن كردن آب به جای نفت � در هر وضعيتی � از بهره-وری 

باالتری برخوردار است.

4- بهتري�ن روش بازياف�ت از مخازن نفت�ي ايران با در نظر 
گرفتن مسائل فني و اقتصادي چيست؟ 

     پاسخ به اين سئوال تا حدودی در مطالب قبل بيان شده؛ بدين 
ترتي��ب كه در بهره وری ثانويه از مخ��ازن نفتی، بدون ترديد تزريق 
گاز بهتر از آب عمل می كند. به منظور تكميل اين مبحث الزم است 

شكل3-  مدل بررسی شده ميدان هفتگلشكل 2- محدوده جغرافيايی ميدان هفتگل
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روش های افزايش برداشت )IOR( مورد بررسی قرار گيرد. تا جايی 
كه اين موضوع به توليد از مخازن نفت ايران مربوط می ش��ود، اين 

روش ها را می توان به گروه های زير تقسيم كرد:
• تزريق گاز غيرامتزاجی

• تزريق گاز امتزاجی
• تزريق آب

4-1 تزريق گاز غيرامتزاجی
    نف��ت موجود در مخازن ش��كاف دار به دو بخش متمايز تقس��يم 
می ش��ود كه شامل ش��كاف ها و بلوك های ماتريسی است. در عين 
حال وجود حفره ها يا ش��كاف های كوچك، تقس��يم بندی جديدی 
در درون بافت مخزن ايج��اد نمی كنند. بدين ترتيب اگر حفره های 
كوچك به ش��كاف های اصلی متصل باش��ند، اين حفره ها نيز جزئی 
از ش��كاف ها محس��وب می ش��وند و اگر از طريق خلل و فرج ها در 
داخل سنگ ها متصل باشند جزئی از بلوك های ماتريسی محسوب 
می ش��وند. جابه جا نمودن نفت موجود در ش��كاف ها، مشكل اصلی 
نيس��ت؛ زيرا اين عمل را می توان به وس��يله آب ي��ا گاز انجام داد. 
مش��كل اصلی از آن جا ناش��ی می ش��ود ك��ه بتوان با اس��تفاده از 
س��ازوكارهای الزم، ضريب بازده��ی جابه جايی نفت را از بلوك های 

ماتريسی با نفوذپذيری كم، باال برد.
قباًل نيز گفته شد كه تزريق گاز در مخزن با هدف نگهداری يا افزايش 
فش��ار مخزن، موجب كاهش »كشش سطحی« نفت و كاهش فشار 
موئينگی، افزايش ضريب انبس��اط حجم��ی نفت و كاهش گرانروی 
نفت مخزن می ش��ود. ولی بحثی از تركيب گاز تزريقی مطرح نبوده 
اس��ت. بنابراي��ن گاز تزريقی می تواند گاز متع��ادل با نفت مخزن يا 
گاز خشك )بيش از 75 درصد متان، C1(، گاز ازت خالص و يا هوا 
باش��د. در مورد تزريق گازهای غيرمتعادل ي��ا متعادل به »مخازن 
زير اشباع« يا تزريق گازهای غيرهيدروكربوری، به منظور اطمينان 
از اينك��ه گازهای مذكور در اختالط با نفت مخزن به علت رس��وب 
اس��فالتين، موجب بسته ش��دن خلل و فرج سنگ مخزن و جريان 

نفت نشوند، بايد مطالعات الزم صورت پذيرد.
دكترس��عيدی دو فراين��د مخالف را ب��ا »شبيه س��ازی تركيبی« با 
استفاده از يك بلوك ده پايی به وسيله مخلوط های گاز متان خالص 
تا بيش از 10 درصد پروپان محاسبه كرده است. براساس اين يافته 
در يك مخزن نفتی با فش��ار درونی مش��خص، تزريق گاز خشك يا 
متعادل به لحاظ ميزان كشش سطحی نفت از يك طرف و اختالف 
وزن مخصوص بين گاز و نفت از طرف ديگر، نتايج مشابهی به دست 
می دهد. بنابراين بازيافت نفت از طريق گاز خش��ك در يك مخزن 
ش��كاف دار تقريباً به همان اندازه ای اس��ت كه با تزريق گاز متعادل 
حاصل می شود. اين پديده در مورد مخازنی كه دارای كالهك گازی 

هستند بيشتر مصداق دارد.

4-2 تزريق گاز امتزاجی
    اصلی تري��ن معي��ار افزايش بازيافت نفت از بلوك های ماتريس��ی 
مخازن، تقليل كش��ش س��طحی بين گازهای تزريقی و نفت مخزن 
اس��ت. در اثر اين فرايند، نفت مخزن ممكن است متورم نيز بشود. 
به بيان ديگر، از زماني كه كش��ش س��طحی بين نفت و گاز تزريقی 
در داخل بلوك های ماتريس��ی، بس��يار كم ش��ود می توان به دنبال 
فرايند امتزاجی گاز در مخزن بود. اما جابه جايی امتزاجی در مخازن 

ش��كاف دار، تنها در صورتی ممكن اس��ت كه مايع تزريقی، توانايی 
»ممزوج ش��دن كامل« با نفت را داشته باش��د. در غير اين صورت 
هنگام��ی كه در يك بلوك ماتريس��ی نفت، عم��ل امتزاج در بخش 
بااليی آن صورت گيرد، ميزان گرانروی نفت در آن قسمت، كمتر از 
ميزان گرانروی در بخش پايينی آن خواهد بود. در چنين وضعيتی 
در قس��مت باالی بلوك � كه گرانروی كمتری دارد � نفت به جای 
حرك��ت در جهت عم��ودی، از قس��مت های جانبی بل��وك جريان 
می ياب��د. در اثر اين امر، ام��كان ادامه يافتن اي��ن فرايند امتزاجی 

ازبين می رود.
در اي��ن حال��ت در صورتی كه مع��ادل 80 درصد حج��م مخزن با 
مخلوطی از C6-C3 به مدت 20 سال در مخزن تزريق شود می توان 
90 درصد نفت درجا را توليد كرد. به طوری كه مالحظه می ش��ود 
اين فرايند بازيافت نفت، بس��يار گران است و اجرای آن در مخازن 
  C6-C3 ش��كاف دار از نظر اقتص��ادی مقرون به صرفه نيس��ت؛ زيرا

ارزشی باالتر از قيمت نفت خام دارد.
در مخازنی كه دارای فشار اوليه بااليی هستند، نظير ميدان آغاجاری 
با فش��ار اوليه PSI 3650 و دارای كش��ش سطحی بين گاز همراه و 
نفت در حدود 2 دين بر س��انتيمتر، بازيافت نفت به تبع تزريق گاز 

غنی تر، كمی بيش از گاز تعادلی خواهد بود.
ب��ا توج��ه به گاز مورد نظ��ر و امكانات مالی، تزري��ق گاز به مخازن 

مختلف از اولويت های عمومی زير پيروی     می كند:
الف � در مخازن »اشباع نشده« عمل تزريق بايد تا جايی كه ممكن 

است در فشار باالتر انجام شود.
ب - در مخازنی كه در حال تخليه طبيعی هستند، الزم است برای 
رس��يدن به فش��ار اوليه آن، حجم گاز الزم در آنها تزريق شود. اين 
نوع مخازن نياز به حجم بيش��تری گاز جهت اس��تخراج يك بشكه 

نفت را دارند
ج - در مخازن��ی ك��ه در حال تخليه طبيعی هس��تند و از كالهك 
گازی بزرگ��ی نيز برخوردارند، در صورتی كه قرار ش��ود فش��ار اين 
مخازن به اوليه برس��د، نياز به حجم بيش��تری گاز نسبت به حالت 

»ب« جهت استخراج يك بشكه نفت وجود دارد.
بنابراي��ن با صرفه ترين فرايند اجراي��ی برای افزايش بازيافت نفت از 

بلوك های ماتريسی، تزريق گاز غيرامتزاجی است.

4-3 تزريق »آب«
    همان گونه كه اش��اره ش��د نتايج ورود تدريجی آب به مخزن يا 
تزريق آب به مخازن مختلف نفتی تحت بهترين شرايط و همچنين 
انجام جابه جايی سه فازی در مغزه های مختلف، نشان داده است كه 
ميزان بازيافت نفت از روش های فوق در مقايسه با تزريق گاز تحت 

وضعيت ريزش ثقلی، كمتر است.
ب��رای افزايش تواناي��ی آب برای بهبود جابه جاي��ی نفت در مخازن 
ش��كاف دار، حالل های مختلف��ی را می توان ب��ه آب اضافه كرد كه 
كش��ش سطحی بين آب توان يافته با نفت موجود در سنگ مخزن 
را تقلي��ل دهد. عموم افزودنی های حالل در آب در حالی می توانند 
مؤثر باشند كه آب موجود در مخزن، حاوی نمك بسيار پايين باشد. 
آب های مخازن نفتی ايران دارای نمك اش��باع شده در حد بيش از 
PPM 300000 اس��ت. اين ويژگی مخ��ازن ايران، كاربری اين نوع 
حالل افزودنی ش��ناخته ش��ده را در اين زمين��ه، تقريباً غيرممكن 
می كند. عالوه بر اين، پايين بودن درصد تخلخل س��نگ های مخازن 
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نفت��ی اي��ران، مقدار قاب��ل توجهی از افزودنی ه��ای حالل را جذب 
می كند و اين امر موجب تقليل اثر مواد افزودنی می شود. به عالوه، 
اي��ن مواد افزودنی تقريباً گران هس��تند. به دالي��ل فوق اين فرايند 
نمی تواند برای مخازن شكاف دار ايران كاربری مؤثرتری داشته باشد 

و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نيست.

5-  بررس�ي عملك�رد دو روش مختل�ف ازدياد برداش�ت در 
يكي از مخازن جنوب كشور

     ميدان R يكی از ميادين جنوبی كشور می باشد كه در فرورفتگی 
دزفول واقع است. تاكنون حدود30 حلقه چاه در اين ميدان حفاری 
ش��ده است. س��ازندهای مخزنی در اين ميدان همانند اكثر ميادين 
نفتی ديگر گروه بنگستان )سروك وايالم( و سازند آسماری می باشد. 
سازند شكاف دار آهكی و كربناته می باشد و يكی از مخازن دارای 5 
اليه توليدی اس��ت. ط��ول آن 37 كيلومتر و عرض آن 14 كيلومتر 

می باشد.
 

شكل4-  مدل بررسی شده ميدان هفتگل

مشخصات مخزن
    مس��احت مخزن 543/8 كيلومتر، س��تيغ مخزن در عمق 2256 
متری سطح دريا، سطح تماس اوليه آب و نفت 2680 متری سطح 
دريا، ميزان نفت درجا 3/5 ميليارد بشكه، اليه های توليدی1 و 2 و 
3، ضخامت متوسط ستون نفتی مخزن 136 متر، ميانگين تخلخل 
ماتريكس ه��ا 10 درصد، ميانگي��ن نفوذپذيری ماتريكس ها 1 ميلی 
دارسی و ميانگين نفوذپذيری شكاف ها 1000 ميلی دارسی، مخزن 
نفت دوس��ت و همچنين فش��ار اوليه مخزن در عمق 8250 فوتی  

psi 3458، دمای مخزن 212 درجه فارنهايت است. 

سناريوی تزريق گاز
    ب��رای ب��ه دس��ت آوردن مناس��ب ترين دب��ی تزري��ق روزانه در 
س��ناريوهای تزريق گاز با مطالعه عمليات تزريق گاز در چند ميدان 
ك��ه در آنها به منظور ازدياد برداش��ت از روش تزريق گاز اس��تفاده 
ش��ده بود، ي��ك دبی تزريق اوليه با توجه ب��ه خصوصيات مخزنی و 
زمين شناس��ی مخزن، گراديان فش��ار و عمق مخزن در اليه تزريق، 
حدگرادي��ان ايجاد درزه و ش��كاف در مخزن و همچنين پتانس��يل 
تأسيسات سطحی انتخاب شد. برای مشخص كردن بهينه ترين دبی 
تزري��ق با تغيير پی درپی و اجرای س��ناريو با هر كدام از اين دبی ها 
درجه حساسيت مخزن نسبت به افزايش و يا كاهش دبی سنجيده 
شده و بهترين دبی تزريق انتخاب گرديد. اين مقدار در مورد تزريق 
گاز براب��ر با 8 ميليون فوت مكع��ب در روز برای هر چاه تزريقی به 

دس��ت آمد. با مقايس��ه نتايج به دس��ت آمده از اجرای سناريوهای 
تزريق گاز مش��خص شد كه تزريق توسط يك چاه و توليد از چهار 
چاه، بهترين س��ناريو بوده ضمن اينكه تزريق هم در ناحيه گازی و 

هم در مخزن شكل گرفته است.

سناريوی تزريق آب
   برای به دست آوردن مناسب ترين دبی تزريق روزانه در سناريوهای 
تزريق آب، مش��ابه پروژه تزريق گاز با مطالع��ه عمليات تزريق آب 
در چن��د ميدان كه در آنها به منظور ازدياد برداش��ت از تزريق آب 
استفاده شده بود، ابتدا يك دبی تزريق اوليه با توجه به ويژگی های 
مخزنی و زمين شناسی مخزن و در نظر گرفتن گراديان فشار و عمق 
مخزن در اليه تزريقی، حدگراديان ايجاد درزه و شكاف در مخزن و 
همچنين با توجه به پتانس��يل تأسيسات سطحی به كار گرفته شد. 
برای مش��خص كردن بهترين دبی تزريق ب��ا تغيير پی درپی ميزان 
تزري��ق و اجرای س��ناريو با هر يك از اين دبی ها درجه حساس��يت 
مخزن نسبت به تغييرات دبی سنجيده شد و سرانجام بهترين دبی 
تزريق به ميزان 12000بش��كه در روز به مخزن مشابه سناريوهای 
تزريق گاز انجام گرديد. با مقايس��ه نتايج به دس��ت آمده از اجرای 
س��ناريوهای تزريق آب مشخص ش��د در بهترين سناريو بايد چهار 
چاه تزريق آب و يك چاه توليد نفت تعريف شود به طوري كه توسط 

چاه های تزريقی، آب در سفره آبی تزريق می گردد.

- مقايسه نتايج حاصل از اجرای بهترين سناريوهای تزريق گاز و آب:
 

شكل5- مقايسه ضريب بازيابی حاصل از اجرای بهترين سناريوهای 
تزريق آب و گاز

 

شكل6- مقايسه نرخ توليد روزانه حاصل از اجرای بهترين سناريوهای 
تزريق گاز و آب
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بنابراين در پاسخ به اصلی ترين و اساسی ترين سئوال يعنی چگونگی 
تزريق در مخازن ايران می توان گفت بهترين س��يال برای تزريق در 
ميدان های نفتی اي��ران، گاز هيدروكربوری يا گازهای هيدروكربور 
ناخالص اس��ت. از گازه��ای هيدروكربوری ناخال��ص كه در مخازن 
اس��تان ايالم يا در عس��لويه موجود اس��ت می توان برای تزريق در 

مخازن مناسب نفتی استفاده كرد.

6- حداكثر برداش�ت نفت خام درجا با در نظر گرفتن فرآيند 
توليد اوليه و ثانويه

    همان گونه كه ميزان عمر مفيد يك انس��ان به بهداشت، آرامش، 
تغذيه مناسب و فعاليت های اصولی منطبق با فيزيك بدنی بستگي 
دارد، عم��ر مفيد يك مخ��زن و حداكثر ضريب بازياف��ت از آن، به 
س��اختار فيزيكی س��نگ وس��يال مخزن، نوع، نحوه و ميزان سيال 
تزريق��ی و از همه مهم تر به كارگيری مديريت علمي توليد توس��ط 
متخصصان مهندسی نفت با دارا بودن مدارك معتبر علمی و تجزيه 

مناسب بستگي خواهد داشت. 

نتيجه گيری
از تجزيه و تحليل مباحث باال نتايج زير حاصل می شود:

1 � ايران به عنوان يكی از بزرگترين كش��ورهای دارنده نفت درجا 
در س��طح جهان، توانايی آن را دارد كه حجم نفت قابل اس��تحصال 
از ذخاير خود را به بيش از 45 ميليارد بشكه در مقايسه با وضعيت 

فعلی افزايش دهد.
2 � بهتري��ن روش برای انجام كار ف��وق، تزريق گاز غيرامتزاجی به 
مخازن نفتی اس��ت. بدين منظور به كارگيری مديريت علمی توليد 
توس��ط متخصصان مهندس��ی نفت ايران با م��درك معتبر علمی و 

تجزيه مناسب از ضروريات مي باشد.
3 � ب��رای تزري��ق گاز بايد برای مخازن نفت اش��باع نش��ده، تقدم 
بيش��تری قائل ش��د؛ زيرا اين مخازن به ازای توليد هر بش��كه نفت 
اضاف��ی به حج��م گاز كمتری ني��از دارند و نفت از آنها با س��رعت 

بيشتری توليد می شود.
4 – با عنايت به تأثير منفی افت فشار مخزن بر دبی توليد و حداكثر 
نفت قابل اس��تحصال و با توجه به پيش بينی س��رعت گرفتن روند 
صعودی قيمت نفت و گاز در س��ال های آينده تا قبل از به كارگيری 
روش های ازدياد برداش��ت برای هر مخزن، باي��د تنها به اندازه نياز 

نفت و گاز توليد نمود.
5 � اگر قرن20، قرن نفت خام ارزان برای توسعه غرب بود، نبايد قرن 

21 قرن صدور گاز طبيعی ارزان برای توس��عه صنايع غرب باشد. اگر 
اين گونه باشد هيچ تجربه ای از 100سال توليد نفت نداشته ايم.

6 � ب��رای تزري��ق 20 ميلي��ارد پ��ای مكع��ب گاز در روز ني��از به 
س��رمايه گذاری ح��دود 20 ميلي��ارد دالر خواهد ب��ود. اين ميزان 
سرمايه گذاری به ازای توليد هر بشكه نفت اضافی بسيار ناچيز است 

و برای كشور ما بسيار سودآور خواهد بود.
7 � از س��ال 2015 مي��الدی به بع��د به دليل ع��دم توانايی توليد 
كش��ورهای صادركننده نفت، قيمت نفت و گاز بس��يار باالتر از نرخ 
فعلی خواهد رس��يد و كشور ما با سرمايه گذاری الزم در زمان حال 

می تواند به سود بسيار بااليی در آينده ای نزديك دست يابد.
ظ- مادامی كه اهميت تزريق گاز را نمی دانيم، صادرات گاز بی رويه 

نبايد انجام دهيم.
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