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مقدمه
در قس��مت اول اين مقال��ه پديده تغيي��رات تركيب نفت و 
گاز در مخ��ازن هيدروكربوری و عوامل مؤثر بر آن به طور كامل 
بررس��ي شد. در اين قس��مت تأثير اين پديده بر نتايج حاصل از 
ارزيابي مخازن، شبيه س��ازي توليد و تزري��ق گاز امتزاجی مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 
تغيير تدريجي س��يال از فاز گاز به ف��از نفت در يك مخزن 
دوف��ازي بحرانی  و يا تغيي��ر در خواص هيدروكربوري و فيزيكي 
س��يال با عمق در يك اليه نفتي يا گازي، مي تواند اثر زيادي در 
تخمين مقادير هيدروكربور اوليه، نسبت به حالتي كه از تغييرات 
خواص سيال صرف نظر شود، داشته باشد]1[. در بحث شبيه سازي 

مخازن و تزريق گاز، آنچه مد نظر اس��ت ميزان توليد نفت و گاز 
در آين��ده و ضريب بازيافت از مخازن اس��ت كه همان طوري كه 

خواهيم ديد تابعي از تركيب سيال و تغييرات آن خواهد بود.
اگرچه منظوركردن تغييرات تركيب س��يال و نس��بت دادن 
خصوصي��ات آن در هر اليه يا هر واحد  در شبيه س��ازي مخازن 
مس��تلزم صرف زمان زيادي اس��ت، در ادام��ه خواهيم ديد كه با 
يك متوس��ط گيري س��اده مي توان تركيب معادل س��يال مخزن 
را ب��ه دس��ت آورد و با منظ��ور كردن آن ب��راي تمامي اليه هاي 
مخزن به نتايج مش��ابهي نسبت به حالت واقعی رسيد. اين روش 

متوسط گيري برمبناي تغيير خصوصيات سيال با عمق است.
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چكيده:
 تغيي�رات درصد تركيب س�يال مخ�زن در جهت افقی و عمودی پديده ای اس�ت كه در مخ�ازن هيدروكربوری ديده 

مي شود. در اين مقاله به معرفی و  بررسی عوامل مؤثر بر اين پديده پرداخته شده است. 
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2- روش كار
2-1- شبيه سازی توليد

2-1-1- مشخصات سيال
مخزن انتخاب ش��ده براي شبيه سازي توليد، يك مخزن دو 
فازی است كه در ناحيه گازي داراي گاز ميعاني و در ناحيه نفتي 
داراي نفت فرار مي باش��د. اين مخزن يكي از مخازن نفتي درياي 
ش��مال است كه س��يال از عمق 4640 متری از سطح دريا از آن 
نمونه گيری ش��ده است. فشار اوليه مخزن در اين عمق 490 بار و 
دما 163 درجه س��انتيگراد گزارش شده است. آناليز نمونه سيال 
 6176  SCF/STB را در حدود  % 8/6 مول و GOR و C7+ مقادير
در دماي 163 درجه س��انتيگراد نش��ان مي ده��د. آناليز تركيبي 

نمونه در جدول )1( آمده است]2[.

2-1-2- مشخصات مخزن
مش��خصات كلي مخزن و نمونه س��يال در جدول )2(  آمده 
اس��ت. ارتفاع مخزن م��ورد نظر در حدود 500 متر اس��ت كه از 
لحاظ زمين شناس��ي به 3 واحد تقسيم بندي شده است. ميانگين 
نفوذپذيري نس��بي در هر واحد برابر 5، 50 و 200 ميلي دارس��ي 
)به ترتيب واحد بااليي، وس��طي و پاييني مخزن( مي باشد. واحد 
باالي��ي و پاييني هركدام به 7 اليه تقس��يم بندي ش��ده  اند. واحد 
وس��طي شامل 6 اليه است. ارتفاع هر اليه 25 متر در نظر گرفته 

شده است]2[. 

2-1-3- ميزان كردن معادله حالت و محاسبه تغييرات تركيب سيال
در اي��ن مرحل��ه از كار ابتدا با اس��تفاده از نتايج تس��ت هاي 
 )Tune( 3  معادله حالت ميزانSP 2 وDV ،1 اCCE آزمايش��گاهي
 GCE ش��د. سپس تغييرات تركيب س��يال توسط مدل هم دماي
محاسبه گرديد. دليل انتخاب اين مدل همانطوري كه در قسمت 

اول مقاله ذكر ش��د، آن است كه اين مدل در بسياري از مخازن 
ب��ه خوبي روند تغييرات تركيب درصد را پيش بيني می كند. اليه 
500 مت��ري مخ��زن به 20 اليه كوچكتر تقس��يم گرديد و در هر 
زيراليه تركيب س��يال همراه با فش��ار مخزن و فش��ار اشباع آن 

محاسبه شد ]4[ 

2-1-4 شبيه سازی
پ��س از به دس��ت آوردن تركيب س��يال در اعم��اق مختلف 
مخزن، توليد نفت و گاز از اليه نفتی و اليه گازی آن با استفاده از 
نرم افزار  CMG در سه حالت مختلف شبيه سازی شد. به طوريكه 
هرك��دام از اليه ه��ای مذكور در حكم يك مخ��زن نفتی و گازی 

مستقل در نظر گرفته شد. 
حال�ت اول: حالتي كه تركيب س��يال مخ��زن در كل مخزن، 
ثابت در نظر گرفته ش��ود. تركيب س��يال در اي��ن حالت تركيب 
س��يالي اس��ت كه از طريق نمونه گيري س��ر چاه��ي يا ته چاهی 

بدست آمده باشد.
حالت دوم: حالتي كه تغييرات تركيب اجزاي سيال در مخزن 
با استفاده از نرم افزار محاسبه شده باشد و براي هر اليه از مخزن 

يك تركيب خاص در نظر گرفته شود.
حال�ت س�وم: حالتي كه يك تركيب معادل براي كل س��يال 

مخزن در نظر گرفته شود.
نتايج به دست آمده در شكل های )1( تا )10( آمده است]4[.

مخزن داراي سطح تماس گاز و نفت زير اشباع است و درجه 
زير اش��باع بودن آن به  bar 31 مي رس��د. فشار مخزن تقريباً در 
تمامي مخزن به صورت خط��ي تغيير مي كند حال آنكه منحني 
فش��ار اشباع سيال شامل دو قسمت اس��ت: قسمت باالي ناحيه 
GOC مربوط به فشار نقطه شبنم گاز و قسمت پايين آن مربوط 

جدول -2: ویژگیهاي سنگ و سیال مخزن.

شكل -2: نمودار تغییرات ترکیب متان با عمق بر حسب مدل هاي مختلف.شكل -1: نمودار تغییرات فشار مخزن و فشار اشباع سیال با عمق.

جدول -1: مشخصات نمونه سیال در عمق 4640  متري.
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به فش��ار نقطه حباب نفت مي باش��د. خميدگي منحني در ناحيه 
GOC به علت زير اش��باع بودن س��يال در اين ناحيه اس��ت. در 
ناحيه GOC س��يال در حالت بحراني قرار دارد. س��يال در باالي 
مخزن گاز است. هرچه بر عمق افزوده شود بر دانسيته گاز افزوده 
مي ش��ود. با افزايش عمق، گاز چگالتر شده و در ناحيه انتقالي به 
تدريج تغيير فاز صورت مي گيرد و پس از آن س��يال خواص مايع 
به خود مي گيرد. منحني فش��ار نقطه ش��بنم و فشار نقطه حباب 

نسبت به سطح تماس گاز و نفت تقريباً قرينه هم هستند.
ش��كل )2( تغييرات تركيب متان با عمق را به ازای مدلهای 
مختلف حرارتی در مخزن نشان مي دهد. شكل )3( و )4( تغييرات 

GOR، جزء +C7 و دانسيته سيال را با عمق نشان مي دهد]4[. 

شكل های )5(، )6( و )7( مقدار هيدروكربور اوليه مخزن نفت 
فرار و گاز ميعانی را به ازاي تركيب س��يال در عمق هاي مختلف 
نش��ان می دهد. همچنين مقادير نفت و گاز درجا براي حالتي كه 
 ،)C.G.(تغييرات تركيب س��يال در مخ��زن در نظر گرفته ش��ود

مشخص شده است.
از روي اين ش��كل ها مي توان استنباط كرد كه بسته به اينكه 
در شبيه س��ازي مخازن از تركيب س��يال در چه عمقي اس��تفاده 
ش��ود، تخمين ميزان نفت و گاز اوليه در مخازن نسبت به حالت 
واقعي بيش��تر يا كمتر خواهد بود. طبيعي اس��ت كه اگر س��يال 
در عمق هاي باالتر نمونه گيري ش��ده باش��د مقدار گاز بيش��تر و 
نفت كمتري تخمين زده می شود و در صورتي كه سيال از اعماق 

پايين تر    گاز كمتري محاسبه خواهد شد.
يكي از اهداف شبيه س��ازي مخازن پيش بيني توليد از مخزن 
در س��ال هاي آينده است. تغييرات تركيب سيال اثر بسيار زيادي 
روي تولي��د نفت و گاز از مخزن در درازمدت دارد. اهميت پديده 
تغييرات تركيب س��يال با عمق در شكل هاي )8(، )9( و )10( به 
خوبي نمايان اس��ت. در اين ش��كل ها پيش بين��ي توليد از مخزن 
نفت فرار و مخزن گاز ميعاني به ازاي تركيب های مختلف س��يال 
صورت گرفته است. نمودار توليد واقعي از مخزن براساس تغييرات 

تركيب سيال با عمق با رنگ سياه رسم شده است.  

2-2- شبيه سازی تزريق گاز
در ادامه اثر تغييرات تركيب نفت در بحث تزريق گاز امتزاجی 
بررسی مي شود. در اين مخازن چون MMP با عمق تغيير مي كند 
ممكن اس��ت در بعضي از جاهاي مخ��زن گاز و نفت قابل امتزاج 

باشند و در بعضي جاها نباشند]3[.
براي اين منظور از اطالعات س��يال يكی از مخازن اكتشافی 
جديد ايران  اس��تفاده شده اس��ت. نمونه نفت اين مخزن از عمق 
12817 فوتي از سطح زمين گرفته شده است. فشار اوليه مخزن 
در اين عمق Psi 11900 و دما 283 درجه فارنهايت گزارش شده 
اس��ت. آزمايش��ات PVT نشان داده است كه فش��ار اشباع سيال 
Psi 5003 مي باش��د. يعني در ابتداي كار مخزن فوق اشباع است. 
نتايج آزمايش��ات نشان مي دهد كه با توجه به نسبت گاز به نفت 
SCF/STB 2896 و فش��ار اشباع Psi 5003 ، نمونه سيال فوق از 
نوع نفت فرار است و بالفاصله با كاهش فشار مخزن به زير نقطه 
اش��باع نفت، حجم زيادي گاز آزاد مي ش��ود. فرض می كنيم كه 
مخزن به طور طبيعی تا نزديكی فش��ار اش��باع نفت، توليد كرده 
باشد. در اين حالت چون هيچ گازی از نفت در مخزن جدا نشده 
اس��ت مي توان فرض كرد كه تغيي��رات تركيب نفت با عمق روند 

شكل -3: نمودار تغییرات نسبت گاز به نفت و ترکیب +C7  با عمق.

شكل -4: نمودار تغییرات دانسیته سیال با عمق به ازاي مدل هاي مختلف

شكل -5: تاثیر عمق نمونه گیري در میزان نفت درجا در مخزن نفت فرار.

شكل -6: تاثیر عمق نمونه گیري در میزان گاز درجا در مخزن گاز میعاني

شكل -7: تاثیر عمق نمونه گیري در میزان نفت میعاني درجا در 
مخزن گاز میعاني
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اوليه خود را حفظ كرده است. مخزن مورد مطالعه به صورت يك 
اليه نفت��ي به ضخامت 735 فوت )225 متر( مي باش��د كه اين 
اليه به 10 قس��مت تقس��يم ش��ده و براي هر كدام تركيب نفت 
همان عمق محاس��به شده است. با توجه به اينكه كمترين فشار 
 FCM امتزاجي گاز تزريقي با نفت با تركيب نقطه مبنا در حالت
و MCM ب��ه ترتيب psi 7150 و psi  5400 مي باش��ند، حداقل 
فش��ار تزريق گاز براي چاه تزريقي Psi 6500 انتخاب ش��د. الزم 
به ذكر اس��ت كه مخزن مورد نظر در تمام زمان شبيه س��ازی در 
حالت فوق اش��باع بوده است. نتايج حاصل از شبيه سازي تزريق 
گاز در اي��ن مخزن در ش��كل هاي )11( تا )13( آمده اس��ت. با 
توجه به نتايج حاصل ش��ده اختالف زيادی بين ميزان نفت و گاز 
توليدی روزانه و انباش��تی وجود دارد كه اين اختالف در مقياس 
واقعی مخزن بس��يار چشمگير مي ش��ود و نمي توان رفتار آينده 

مخزن مورد نظر را به درستی پيش بينی كرد.  

2-3- تعيين عمق بهينه
در شبيه س��ازي يك مخزن در اندازه واقعي و توزيع گسترده 
اطالعات زمين شناس��ي، خ��واص پتروفيزيكي و غيره، محاس��به 
تغييرات تركيب س��يال و اس��تفاده از آن در هر اليه امري بسيار 
دش��وار و زمان بر خواهد بود و ممكن است در حين شبيه سازي 
باعث بروز خطاهاي نرم افزاري و سخت افزاري گردد. از اين رو الزم 

است يك تركيب معادل ثابت براي كل مخزن محاسبه شود.
ب��رای اين منظور ابت��دا با اس��تفاده از منحنی های تغييرات 
خصوصيات سيال با عمق )دانسيته، درصد مولی و فشار اشباع(، 
عمق بهينه محاسبه مي گردد و سپس تركيب سيال در اين عمق 
به عنوان تركيب معادل س��يال در مخرن با اس��تفاده از نرم افزار 
تعيين مي ش��ود. نتايج نش��ان داده است كه تركيبی كه براساس 
تغييرات دانسيته سيال محاسبه مي شود بسيار نزديك به تركيب 
معادل س��يال اس��ت. عمق بهينه كه تركيب معادل سيال در آن 

عمق محاسبه مي شود از فرمول زير به دست می آيد]4[:
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نتاي��ج حاصل از شبيه س��ازی مخ��ازن قبلی با اس��تفاده از 
تركيب معادل سيال، تركيب تابت سيال در عمق های مختلف و 
با اس��تفاده از تغييرات تركيب سيال در شكل های )14( تا )18( 

آمده است. 

3- نتايج
مهمترين تأثير تغييرات تركيب سيال با عمق در شبيه سازي 
مخازن، در تخمين ميزان مقادير نفت و گاز درجا و پيش بيني هاي 

توليد نفت و گاز از مخازن است. 
تغييرات تركيب سيال پديده اي است كه اگر از آن صرفه نظر 
شود، تخمين ميزان نفت و گاز درجا در مخازن و پيش بيني هاي 
توليد از آن نس��بت به حالت طبيع��ی تفاوت هاي زيادي خواهد 
داش��ت و برنامه ريزي هاي انجام ش��ده براي مديريت مخازن در 

آينده دقيق نخواهد بود. 
پديده تغييرات تركيب س��يال با عم��ق در مخازن نفتي اثر 

شكل -8: تفاوت در پیش بیني ضریب برداشت از مخزن نفت فرار بر 
حسب ترکیب سیال در عمقهای مختلف.

شكل -9: نمودار تولید نفت انباشتي در مخزن نفت فرار بر حسب ترکیب 
سیال در عمقهای مختلف.

شكل -10: تفاوت در تخمین میزان تولید نفت میعاني انباشتي و ضریب 
برداشت از مخزن گاز میعاني برحسب ترکیب سیال در عمقهای مختلف.

شكل-11: تغییرات فشار مخزن، فشار اشباع سیال و کمترین فشار امتزاجی 
نفت با عمق
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بسيار زيادي روي نتايج حاصل از شبيه سازي تزريق گاز امتزاجي 
دارد. به عن��وان مثال در اين پژوهش تغيي��رات متان با عمق در 
حدود كمتر از 4 درصد مولی است ولي همين مقدار ناچيز تاثير 
زيادي در پيش بيني ميزان GOR توليدي، نفت توليدي و ضريب 
بازياف��ت دارد. همچنين اس��تفاده از يك تركي��ب برای نفت، كه 
معادل تمام تركيب نفت مخزن باش��د مي توان��د ميزان خطا در 

نتايج به دست آمده را به حداقل برساند.

 پيشنهادات
اي��ن پژوهش ب��ا درنظرگرفتن م��دل حرارت��ي GCE برای 
به دس��ت آوردن تركيب نف��ت در عمق های مختلف انجام ش��ده 
است. پيشنهاد مي شود ادامه اين كار برای مخزنی انجام شود كه 
حداقل دارای دو تركيب نفت در دو عمق مختلف باش��د تا بتوان 
با استفاده از مدل های گرمايی مختلف، تركيب نفت در هر عمق 
را با اس��تفاده از عمق ديگری محاسبه كرد و به اين ترتيب روند 
تغييرات تركيب نفت را به دس��ت آورد كه در اين حالت بسيار به 

حالت واقعی مخزن نزديكتر خواهد بود.
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