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 يكي از طرح هاي جاري پژوهشكدة ازدياد برداشت از مخازن نفت 
و گاز- مديريت پژوهش و فن آوري شركت ملي نفت ايران، »مديريت 

آب و تزريق مجدد آب توليدي در مخازن ايران« مي باشد. 
مديريت آب در ميادين نفتي از مس�ائل چالش برانگيز در صنعت 
نفت و گاز به ش�مار می رود، به طوري كه امروزه اصلي ترين مشكل 
ميادين بالغ را مي توان باال رفتن آب توليدي و مشكالت برآمده از 
آن دانست. متخصصان مخازن معتقدند به منظور افزايش بازيافت 
و كاهش هزينة توليد در يك چاه، الزم است مديريت آب توليدي 
از ابتداي دوره توليد، در مطالعات مديريت مخزن گنجانده شود. 
در ح��ال حاضر به دليل ش��رايطي كه در برخ��ي از ميادين نفت 
دريايي ايران وجود دارد، در اين مناطق مش��كالت مربوط به آب 
مشاهده مي شود. درحالي كه پيش بيني مي شود در آيندة نزديك، 
برای بس��ياري از ميادين نفتي كش��ور اين مش��كل به وجود آيد، 

متخصصان تأكيد دارند مديريت آب توليدي مس��ئلة شمارة يك 
ميدان هاي بالغ خواهد بود.

به منظور حفظ سقف توليد نفت كنوني و توسعة آتي ميادين 
نفتي، به كارگيری تكنولوژي در رفع اين مشكل ضروری است. 

   تفكيك آب از نفت توليدي و تزريق مجدد آن به مخزن به 
گونه اي كه خود عاملي جهت افزايش فشار مخزن گردد، مي تواند 
يكي از راهكارهاي مدنظر باشد كه تاكنون در برخي از كشورهاي 

توليدكننده تجربه شده است. 
 با توجه به موارد ذكر ش��ده و اهميت تأثير آن بر روند توليد 
مخ��ازن، طرح پژوهش��ي »مطالعه جامع پديده ه��اي مختلف در 
فرآين��د تزريق مجدد آب توليدي به منظور بهبود ضريب بازيافت 
و نگه��داري فش��ار مخ��زن« در صنعت نفت مط��رح و با جديت 
پيگيري ش��د. در اين زمينه، پژوهشكدة ازدياد برداشت از مخازن 

چكيده : 
در ش�مارة قبل به معرفي پژوهش�كدة ازدياد برداش�ت از مخازن نفت و گاز پرداخته 
شد، جهت آشنايي بيشتر از اين شماره به بعد تالش مي گردد تا در هر شماره  برخي 

از فعاليت ها و پروژه هاي اين پژوهشكده معرفي گردد.

 

مطالعة پديده هاي مختلف در فرآيند مديريت 
آب و تزريق مجدد آب توليدي به منظور
»بهبود ضريب بازيافت چاه ها«

    محمدزاهدزاده1، سمانه آشوري 2

1و2 پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز 
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نفت و گاز، مطالعة جامع تزريق مجدد آب توليدي ميدان سيري 
ب��ه مخزن س��يري C را تعريف كرده و در س��ال 1385 آن را با 
موفقي��ت به اتمام رس��اند. به دنبال آن، ط��رح كلي مديريت آب 
و تزري��ق مجدد آب توليدي در مخ��ازن ايران مدنظر قرار گرفت 
كه در حال حاضر نيز با همكاري ش��ركت نفت فالت قاره ايران و 

دانشگاه »هريوت وات« انگلستان در حال اجرا مي باشد. 
پژوهش��گران مجري اين طرح معتقدند حجم قابل توجه آب 
توليدي در مخازن كش��ور، آن را به عنوان س��يال تزريقي مطرح 

ساخته كه نيازمند مديريت و تزريق مجدد به چاه است.
 همچن��ان كه فاكتورهايي چون در دس��ترس بودن و ارزان 
بودن اين سيال، ارزش اقتصادي آن را به اثبات رسانده است، در 
كنار اين نكات بايد مطلوبيت زيس��ت محيطي و عدم آلودگي را 
نيز اضافه نمود كه اين طرح را به يك فاكتور قابل دفاع در سطح 

بين المللي مبدل ساخته است. 
ام��ا با توجه به دلي��ل و اهميت پيگيري اين ط��رح ناگزيريم 
شرايط مخازن دريايي و خشكي كشور را نيزمدنظر داشته باشيم. 
مخازن��ي كه با مس��ائلي همچون آس��يب  ديدگي س��ازند و 
مشكالت زيس��ت محيطی مواجه هستند، پيش بيني مي شود در 
آينده با افزايش حجم آب توليدي از آنها، مش��كالت فوق افزايش 
يابد؛ از اين رو بحث مديريت آب يكي از اهداف اولية مهندس��ين 

فعال در اين حوزه ها خواهد بود. 
از اي��ن رو در قدم هاي نخس��ت، متخصصي��ن ترجيح دادند 
با انجام پروژه هاي شبيه س��ازي بر روي برخي مخازن، به تس��ت 
ميداني اقدام كنند و بر اس��اس نتايج حاصله، دربارة ساير مخازن 

تصميمات مقتضي اتخاذ شود.
 بررس��ي آزمايش��گاهي تزريق مجدد آب توليدي به مخزن 

»س��يري« كه تحت مديريت و كارفرمايي شركت نفت فالت قاره 
اي��ران صورت پذيرف��ت، از اولين پروژه هاي انجام ش��ده بود كه 

شامل چندين مرحله مي باشد:
• انجام آزمايش��ات مربوط به تجانس آب هاي كانديد شده در 

محيط معمولي و سنگ مخزن؛
• انجام آزمايش��ات بررس��ي اثر ذرات ريز جامد موجود در آب 

تزريقي در محيط معمولي و سنگ مخزن 
• آزمايشات مربوط به نقش مواد ميكروبي و آلي.

 در اي��ن زمينه مي توان به طراح��ي و انتخاب بازدارنده هاي 
مناسب به منظور جلوگيري از تشكيل رسوب در محيط معمولي 
و س��نگ مخزن نيز اش��اره كرد كه در جريان آزمايش��ات مورد 

بررسي قرار گرفت. 
اما به جهت نوين بودن اين مس��ير، پژوهش��گران نيازمند به 
كارگيري فنون ويژه بودند. اس��تفاده از شبيه سازهاي Eclipse و 
CMG ابتكاري بود كه برای شبيه سازي تشكيل رسوبات معدني 

و پيش بيني رفتار مخزن مورد نظر، استفاده شد. 
مطالعات جامع ميداني و بررس��ي سابقة ميدان و پروژه هاي 
انجام ش��دة قبلي آخرين بخ��ش تكميل كننده اي��ن پروژه بود 
ك��ه مدنظر محققان قرار گرفت. در اين روند پژوهش��كدة ازدياد 
برداشت ناگزير بود به منظور انجام پروژه هاي مرتبط، در راستاي 
تأمي��ن تجهيزات مش��خصي تالش كند. اي��ن تجهيزات كه قابل 
تفكيك به تجهيزات آزمايش��گاهي و نرم افزارهاي مهندسي نفت 
اس��ت، بخشي از زيربنايي ترين عوامل در مسير توسعة اين دانش 

فني در صنعت نفت ايران محسوب مي شود. 

شكل 1- نماد يك مخزن نفتي
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از جمله مهمترين ن��رم اف���زارهاي م���وجود م�ي توان به                                                                  
First-RS, CMG, EPS Package, Petrel vs.2007, Geoquest vs.2007

و  ++FRACA  اشاره كرد كه با كاربرد آنها، اكنون پژوهشكده به 
يكي از كليدي ترين مراكز بررس��ي شرايط حاكم بر مخازن نفتي 
مبدل ش��ده اس��ت. همچنين براي انجام موفق اين پروژه، تفاهم 
نامه هاي چندي ميان ش��ركت نفت فالت قاره ايران و پژوهش��كده 

منعقد شد كه همكاري هاي علمي و فني را دربر مي گيرد.
از جمله توافقات صورت گرفته مي توان به موارد زير اشاره نمود: 

• هم��كاري مش��ترك علم��ي و فني ب��ا مؤسس��ات داخلي و 
بين المللي جهت بهره گيري مناسب از نتايج تجربي و تحقيقات 

قبلي در ارتباط با مديريت و تزريق مجدد آب توليدي؛

• مطالعة علمي، فني و آزمايش��گاهي مباحث آس��يب ديدگي 
سازند طي توليد و تزريق آب مخزن؛       

• مطالعة علمي و فني مواد بازدارنده و افزودني و اثرات متقابل 
آنها بر يكديگر؛

• مطالعة علمي و فني موضوع حفظ و اس��تمرار جريان سيال 
درون چاه )Flow Assurance(؛

• تهيه و اس��تفاده از نرم افزارهاي تجاري جهت شبيه س��ازي 
آسيب ديدگي سازند؛ 

• پيش  بيني رفتار آيندة عملكرد مخازن و
•  بررس����ي مس��ئلة نگهداري چاه هاي تولي��دي و تزريق�ي 

)Well Integrity( و اطراف آن.
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شكل 3- بخش اصلي مورد توجه جهت مديريت آب توليدي

شكل 2- هزينة فرازآوري بر حسب برش آب




