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1  چگونگی انجام فرآیند GAGD و نحوه قرارگیری چاه های تزریقی 
)2001 ,Rao et al(و تولیدی

ير نفوذپذ ينفت از نواح يهتخل ،يجهمخزن خواهد رفت، در نت يينبه پا واختيكندر حالت  يالبجبهه س ينكها يلدل هب ؛كرد
عنوان عامل  به يثقل يزشر ينددر فرآ يانجر يها عنوان كانال ها به شكافدليل اينكه  هب از طرفي، ].11[شود انجام مي

گاز، وجود شكاف  يقول تزرمتدا يها كه در روش يدرحال. شوند ينرخ برداشت م يشباعث افزا ،كنند يعمل م كننده كمك
در ايران، بزرگترين  .]9[شود ينفت م يينبرداشت پا يبو ضر يفضع يزودرس گاز، راندمان جاروب حجم گسستموجب 
 بشكه نفت ميليارد 30و بيش از  بوده ترشوندگي مخلوطداراي دوست و  عمدتاً نفت كه هستندطبيعي شكافدار  ، مخازنمخازن

سازي فرآيند  ، در اين مقاله به شبيهداردGAGD با توجه به اهميت اين موضوع و مزايايي كه فرآيند . ]5[ندا هدر خودجاي داد را
بر روي يكي از مخازن شكافدار ايران پرداخته شده و اثر پارامترهايي همانند دبي ) GAGD(كمك ريزش ثقلي تزريق گاز به

  .است قرار گرفتههاي تزريقي مورد مطالعه  هتزريق گاز، موقعيت چاه افقي، طول چاه افقي و عمق تكميل چا

 روش تحقيق -1

 ي، در بااليعمود يها شده در چاه يقگاز تزر .دهد نشان ميشماتيك طور  بهكمك ريزش ثقلي را  فرآيند تزريق گاز به 1-شكل
سمت  به ،است يقيتزر يها چاه يلهوس هب يزشرا كه در حال ر يجمع شده و همزمان نفت يثقل يشعلت جدا هناحيه توليدي ب

 يقسمت بزرگتر يجهها رشد كرده و در نت و كناره ينسمت پائ به ي، محفظه گازيقبا ادامه تزر. كند يجا م جابه يكننده افق يدتول
  .شود يم يبازده جاروب حجم بيشينهكه منجر به  كند يدر اشباع آب مخزن، جاروب م يشيافزا يچاز مخزن را بدون ه

                                      
  )Rao et al, 2001(هاي تزريقي و توليدي و نحوه قرارگيري چاه GAGDچگونگي انجام فرآيند :  1شكل

  مشخصات مخزن مورد مطالعه  -1- 1

از  سال و با استفاده 30سازي انجام شده به مدت  شبيه. يكي از مخازن شكافدار ايران است ،تحقيقمطالعه شده در اين مخزن 
 بندي شبكهسازي مخزن،  پايه انتخاب شده براي شبيه بندي شبكهسيستم . انجام شده است ®Eciplseافزار نرم E-100 مدول

در  .آورده شده استمشخصات مخزن  برخي از ومشخصات مدل استاتيك  2و  1- ولادر جد. باشد مي Cornner Pointهندسي 
   .ه استسازي شده ذكر شد هاي اعمال شده به مدل شبيه محدوديت 3- جدول

  مشخصات مدل استاتيك:  1جدول 

بررسی اثرات دبی تزريق گاز، عمق تكميل چاه های تزريقی، موقعيت 
و طول چاه افقی توليدی بر فرآيند GAGD در مخازن شكافدار
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مهمترین مزیت فرآیند تزریق گاز به کمک ریزش ثقلی)GAGD(، استفاده از جدایش ثقلی ایجاد شده بین گاز تزریقی و نفت مخزن می باشد که به عنوان یک نقطه 
ضعف در فرآیند های مرسوم تزریق گاز همچون تزریق گاز پیوسته و تزریق متناوب آب و گاز به شمار می رود. بزرگترین مخازن ایران، مخازن شکافدار هستند. این مخازن 

عمدتاً نفت دوست و دارای ترشوندگی مخلوط بوده و بیش از 30 میلیارد بشکه نفت را در خود جای داده اند.
تحقیق حاضر بر روی یکی از مخازن شکافدار ایران صورت گرفته و هدف آن، بررسی اثرات پارامترهای دبی تزریق گاز، عمق تکمیل چاه های تزریقی، موقعیت چاه افقی 
تولیدی و طول چاه افقی تولیدی در فرآیند تزریق گاز به کمک ریزش ثقلی در مخازن شکافدار است. در این مطالعه مشخص شد که فرآیند تزریق گاز به کمک ریزش 
ثقلی به میزان دبی تزریقی حساس است ، به طوری که هرچه دبی تزریقی از مقدار دبی بهینه بیشتر شود، میزان بازیافت نفت کاهش خواهد یافت. همچنین، فرآیند تزریق گاز 
به کمک ریزش ثقلی، مستقل از عمق تکمیل چاه های تزریقی بوده و این پارامتر بر میزان بازیافت نفت تأثیر خاصی نداشت. هرچه چاه افقِی تولیدی در این فرآیند در ناحیه 

پایین تری از مخزن تکمیل گردد، ضریب بازیافت نفت باالتر می رود. همچنین، با افزایش طول چاه افقی، تولید نفت بیشتر می شود. 
تزریق گاز به کمک ریزش ثقلی، جدایش ثقلی، مخازن شکافدار

مقدم�ه
در پایان س��ال 2005 حدود 3610 میلیارد بش��که نفت در جهان 
ب��ا فناوری روز غیر قابل برداش��ت بود و بای��د از روش های جدید 
ازدیاد برداش��ت نفت اس��تفاده می ش��د. مجموع کل نف��ت تولید 
ش��ده و قابل برداش��ت در پایان سال 2005، حدود یک سوم نفت 
در جای اولیه تخمین زده ش��ده، که نش��ان می ده��د مجموع نفت 
هدف برای روش های ازدیاد برداش��ت بسیار زیاد و بالغ بر 7310 
میلیارد بش��که بوده است]1[ بررسی های ازدیاد برداشت نفت اخیر 
توسط مجله نفت و گاز نشان می دهد که پروژه های تزریق گاز 54 
درص��د تولید ازدیاد برداش��ت نفت در دنیا را ب��ه خود اختصاص 
داده اند]7[ . این امر به وضوح رش��د تجاری پروژه های تزریق گاز 
 )CGI(را نش��ان می دهد. برخی محققان، فرآیند تزریق پیوسته گاز
دی اکس��ید کربن را به عل��ت بهره گیری از مزای��ای اثرات نیروی 
ثقل��ی به عنوان یک فرآیند موفق در نظر گرفتند، اما این فرآیند از 
لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیس��ت، مگ��ر اینکه تزریق دوباره 
گاز دی اکس��ید کربن که از مخزن خارج می شود، به داخل مخزن 
امکان پذیر باش��د]2[. از طرفی، در مخازن��ی که درجه ی ناهمگنی 
آن ها باالس��ت، گاز CO2 نمی تواند پایداری و یکنواختی جبهه ی 
حرکت را کنترل کند]10[. انگش��تی شدن و جدایش ثقلی شدید، 
از مشکالت زیان آور معمول در ارتباط با روش های EOR تزریق 

گاز پیوس��ته می باش��د]3[. به منظور کاهش این مشکالت، فرآیند 
WAG، اولین بار توس��ط کودل و دیز1 )1985( پیش��نهاد ش��د که 
به عن��وان گزینه ای برای کنترل تحرک در س��یالب زنی گاز افقی 
توسعه داده ش��د. کریستنس��ن2 و همکاران، 59 مورد سیالب زنی 
WAG ک��ه در جهان صورت گرفته را بررس��ی کردند؛ نتایج این 
بررس��ی نشان می دهد که افزایش بازیافت نفت در حدود 5 تا 10 
درصد بوده اس��ت. اخت��الف چگالی موجود بی��ن آب تزریقی و 
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نفت خ��ام، اجازه جابه جایی پیستون ش��کل در مخ��زن را نمی دهد 
و آب رفته رفت��ه به س��مت پاییِن مخزن نشس��ت می کن��د. به همین 
دلیل، گاز به س��مت باال می رود و مقدار زیادی از نفت را پش��ت 
س��ر خود به جا می گذارد]9[. بنابراین، فرآیند تزریق متناوب آب 
و گاز همیش��ه به عنوان ی��ک روش کارآمد در ازدیاد برداش��ت 
به حس��اب نمی آی��د؛ به خص��وص در مخ��ازن ناهمگن ک��ه اکثر 
مخ��ازن از این دس��ته اند]2[. روش های به کار برده ش��ده و هدف 

از پیاده س��ازی آن ه��ا در می��دان، به دلیل کاهش اثرات ناش��ی از 
جدایش ثقلی ش��دید بین گاز تزریق ش��ده و س��یال مخزن) نفت( 
بوده اس��ت تا منجر به بهبود بازده جاروب حجمی ش��ود. روش��ی 
 که با اس��تفاده از اثر چگال��ی که برمبنای جدایش ثقلی س��یاالت

) گاز تزریق ش��ده و س��یال درجای مخ��زن(، به عنوان یک مزیت 
ب��رای بازیاف��ت نفت کنارگذش��ت3 از نواحی جاروب نش��ده در 
مخازن غیر ش��یب دار )نوع افقی( و همچنین ش��یب دار ساخته شده 
اس��ت، به نظ��ر جایگزین مناس��بی اس��ت. در ای��ن مطالعه، ریزش 
ثقل��ِی نفت مخزن در طول تزریق گاِز کنترل ش��ده در فرآیندهای 
ازدیاد برداش��ت از نفت، بررسی گردیده اس��ت. در این فرآیند، 
بازیافت ه��ای باالت��ر از 95-87 درص��د در آزمای��ش میدانی در 
مخازن ش��یب دار و نوع pinnacle reef گزارش ش��ده اس��ت]6[. 
اگرچه دبی ه��ای بازیافت نفت در فرآیند ری��زش ثقلی به کمک 
گاز)GAGD( آهس��ته اس��ت، به وس��یله پایداری گرانشی با تزیق 
گاز در قل��ه، ب��رای جابه جای��ی رو به پائی��ن، انتظ��ار می رود که 

باالترین بازیافت نفت از س��ازندهای تولیدی را حاصل کند]4[.
فرآین��د GAGD برپایه قلمرو نیروی گرانش��ی و با اس��تفاده از 

  1  مشخصات مدل استاتیک

طول متوسط بلوك ها در جهتX372تعداد گرید بلوك ها در جهت30
X، فوت

طول متوسط بلوك ها در جهتY374تعداد گرید بلوك ها در جهت33
Y، فوت

طول متوسط بلوك ها در جهتZ125تعداد گرید بلوك ها در جهت8
Z، فوت

نوع محیط متخلخلشکافدارتعداد سلول ها7920

  2   برخی از مشخصات مخزن مورد مطالعه

API33WOC ,ftss1950
FVF,Rbbl/STB1/6822Oil density )lbm/ft3(41/41

Water FVF, Rbbl/STB1/012Average permeability )md(2
Water Compressibility, 

×10 -6,1/psi2/12Matrix Porosity)%(6
Rock  Compressibility, 

×10 -6,1/psi4/29Oil viscosity )cp(0/4039

GOR,Scf/STB960Water viscosity )cp(0/986
Reservoir 

Temperature,◦F180Initial pressure )psi(4100

Residual Oil Saturation) %(30

  4   دبی های تزریقی مختلف و ضرایب بازیافت  نفت مربوطه 

Gas 
Injection 

Rate 
)MScf/
Day(

1000013000150001700020000250003000040000

Recovery 
Factor)%(38/1938/9639/4840/0240/8140/4538/8637/01

  3  محدودیت های اعمال شده به مدل 

فشار تزریقی چاه های 
)psi(تزریقی

حداكثر برش آب 
)STBW/STBO(

GOR  حداكثر 
)SCF/STB(

 نرخ نفت تولیدی
روزانه مخزن
 )STB/Day(  

530009000 درصد5000

3   اثر دبی های تزریقی مختلف بر ضریب بازیافت نفت در فرآیند 
GAGD

RF(%
) 

 

 وطهمربنفت   يب بازيافتاهاي تزريقي مختلف و ضر دبي: 2-شكل  

 

  
  GAGDهاي تزريقي مختلف بر ضريب بازيافت نفت در فرآيند  اثر دبي:  3شكل 

 

2   دبی های تزریقی مختلف و ضرایب بازیافت  نفت مربوطه

RF(%
) 

 

 وطهمربنفت   يب بازيافتاهاي تزريقي مختلف و ضر دبي: 2-شكل  

 

  
  GAGDهاي تزريقي مختلف بر ضريب بازيافت نفت در فرآيند  اثر دبي:  3شكل 

 

RF)%(
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  5   میزان ضریب بازیافت نفت برای عمق های مختلف  تکمیل چاه های 
GAGD تزریقی در فرآیند

Injection Wells Perforation Cells123

Recovery Factor)%(40/8240/7840/82

  7   اثرطول چاه افقی تولیدی بر ضریب بازیافت نفت در فرآیند 
GAGD

Horizontal Well Length )ft(50007000900010600

Recovery Factor)%(39/3239/6140/2140/81

مزیت اخت��الف چگالی بین گاِز تزریق ش��ده و نفت مخزن انجام 
می ش��ود که اولی��ن بار رائ��و و هم��کاران)2001( ب��رای غلبه بر 

مش��کالت معمول تزریق گاز این کار را انجام دادند. 
فرآیند جدید تزری��ق گاز به کمک ریزش ثقلی، تزریق گاز از 
چاه های عمودی در باالی ناحیه تولیدي4 و تولید نفت از چاه های 

افقی واقع ش��ده در انتها یا بین ناحیه را ش��امل می گردد. 
جدای��ش ثقل��ی گاز همچنی��ن، در به تأخی��ر انداخت��ن، یا حتی 
ح��ذف گسس��ت زودرس5 گاز در چ��اه تولی��دی و به ع��الوه در 
ممانع��ت از فاز گاز ب��رای رقابت با جریان نف��ت کمک می کند. 
عالوه بر این مزیت ها، اش��باع نفت را افزایش و در نتیجه، تراوایی 
نس��بی نفت نزدیک دهانه چ��اه تولید کنن��ده را بهبود می دهد]9[. 
از مزای��ای دیگِر این فرآیند، این اس��ت که می توان از ناهمس��انی 
صرف نظ��ر کرد؛ به دلیل اینکه جبهه س��یالب در حالت یکنواخت 
ب��ه پایین مخزن خواه��د رفت، در نتیج��ه، تخلیه نف��ت از نواحی 
نفوذپذی��ر انجام می ش��ود]11[. از طرفی، به دلیل اینکه ش��کاف ها 
به عن��وان کانال های جریان در فرآیند ری��زش ثقلی به عنوان عامل 
کمک کننده عمل می کنند، باعث افزایش نرخ برداش��ت می شوند. 
درحالی ک��ه در روش ه��ای مت��داول تزریق گاز، وجود ش��کاف 
موجب گسس��ت زودرس گاز، راندمان ج��اروب حجمی ضعیف 
و ضریب برداش��ت پایین نفت می ش��ود]9[. در ای��ران، بزرگترین 
مخازن، مخازن ش��کافدار طبیعي هس��تند که عمدتاً نفت دوست و 
دارای ترش��وندگی مخلوط بوده و بیش از 30 میلیارد بش��که نفت 
را در خودج��ای داده ان��د]5[. با توج��ه به اهمیت ای��ن موضوع و 
مزایای��ی ک��ه فرآین��د GAGD دارد، در این مقاله به شبیه س��ازی 

GAGD 4    اثر دبی های مختلف بر فشار میانگین مخزن در فرآیند

 

  

 GAGDهاي مختلف بر فشار ميانگين مخزن در فرآيند  اثر دبي:  4شكل  

 

  هاي تزريقي عمق تكميل چاه - 2- 2
در اين حالت و تمام  دبي تزريقي .در سه عمق مختلف مورد بررسي قرار گرفتهاي تزريقي  در مطالعه اين حالت، چاه

رديف  8به  Zمخزن در جهت محور  ،در اين مورد. باشد ميليون فوت مكعب در روز مي 20، مورد مطالعه هاي بعديِ حالت
كه عمق تكميل  نشان داداين مورد مطالعه . ندتكميل شد  3 و 2،  1در سه سلول ها  چاه ،كه در اين حالت هسلول تقسيم شد

سمت  به اًكه گاز سريع ستها خاطر وجود شكاف هب احتماالًليل آن د. اني بر ضريب بازيافت نفت نداردثير چندأچاه ترزيقي، ت
 ،با افزايش مداوم تزريق و درنتيجه .گردد ميكند و باعث تشكيل كالهك گازي  قسمت فوقاني مخزن رفته و در آن تجمع مي

اليه، ميزان بازيافت يكساني را براي  به سمت پايينِ گ شدن كالهك گازي، حركت يكنواخت آن و جاروب يكنواخت نفتربز
. شود سه عمق تزريق مختلف مييكسان در  باعث توليد فشار تقريباً ،اين عوامل همچنين. آورد وجود مي هتمام حاالت باال ب

تكميل هاي مختلف  براي عمق GAGDدر فرآيند  مخزن فشار افت 6- شكل و بازيافت نفت ضريب ميزان ،5- و جدول 5-شكل
  .دهد ميرا نشان هاي تزريقي  چاه

  

  GAGDضريب بازيافت نفت براي عمق هاي مختلف  تكميل چاه هاي تزريقي در فرآيند  ميزان:  5جدول 
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5    اثــر عمق تکمیل چاه های تزریقی بــر ضریب بازیافت نفت در 
GAGD فرآیند

  

  

  

  GAGDبر ضريب بازيافت نفت در فرآيند  هاي تزريقي اثر عمق تكميل چاه:  5شكل 

6    اثــر عمــق تکمیل چاه هــای تزریقی بر فشــار میانگین مخزن در 
GAGD فرآیند

  GAGDهاي تزريقي بر فشار ميانگين مخزن در فرآيند  اثر عمق تكميل چاه:  6شكل 
 

  موقعيت چاه افقي توليدي-3- 2
، مورد بودندباهم متفاوت  zدر جهت محور  ها محل چاه افقي، چاه در سه موقعيت كه از لحاظ عمق تكميل سلول ي در مطالعه
نتايج نشان . ايجاد شدند zهاي تزريقي در سلول اول در جهت محور  چاه ،در مطالعه اين مورد و مورد بعد. ار گرفتبررسي قر

كه نشان  توجهي بيشتر خواهد شد طور قابل هميزان بازيافت ب ،تر اليه نفتي قرار گيرد كه هر چه چاه افقي در قسمت پايين داد
گاز تزريقي  ،افقي بيشتر باشد هرچه اين اختالف ارتفاع بين چاه تزريقي و توليديِ .استدر اينجا حاكم  نشيدهد نيروي گرا مي

كند كه محفظه بزرگتري را تشكيل داده  علت جدايش ثقلي جمع شده، فرصت بيشتري پيدا مي همخزن كه ب در قسمت فوقانيِ
فشار ميانگين مخزن  ،در اين حالت. ود آوردوج هجا كند و هم بازيافت نفت بيشتري را ب و حجم بيشتري از نفت مخزن را جابه

 موقعيت چاه توليدي افقي بر ضريب بازيافت نفتاثر  .كشد نيز ثبات بيشتري خواهد داشت و اين ثبات مدت بيشتري طول مي
   .نشان داده شده است 8- در شكل فشار ميانگين مخزنو ، 7- و شكل 6-در جدول

  GAGDريب بازيافت نفت در فرآيند اثر موقعيت چاه توليدي افقي بر ض:  6جدول 

  (%)ميزان ضريب بازيافت  موقعيت چاه توليدي افقي

  13/21  بين سلول سوم تا ششم تكميل شده

  27/30  بين سلول چهارم تا هفتم تكميل شده

  6   اثــر موقعیت چاه تولیدی افقی بر ضریب بازیافت نفت در 
GAGD فرآیند

میزان ضریب بازیافت)%(موقعیت چاه تولیدی افقی

21/13بین سلول سوم تا ششم تکمیل شده
30/27بین سلول چهارم تا هفتم تکمیل شده
40/81بین سلول پنجم تا هشتم تکمیل شده
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7    اثــر موقعیت چــاه افقی تولیدی بر ضریــب بازیافت نفت در 
GAGD فرآیند

  81/40  بين سلول پنجم تا هشتم تكميل شده

  GAGDند اثر موقعيت چاه افقي توليدي بر ضريب بازيافت نفت در فرآي:  7 شكل

  

9     اثرطــول چــاه افقی تولیدی بر ضریب بازیافت نفت در فرآیند 
GAGD

  GAGDاثرطول چاه افقي توليدي بر ضريب بازيافت نفت در فرآيند :  9كل ش

  

  GAGDاثرطول چاه افقي توليدي بر ضريب بازيافت نفت در فرآيند :  7جدول 

  

10600  
 

9000  7000  
 

5000  
  

Horizontal Well 
Length (ft)  

  
81/40  

  

  
21/40  

  
61/39  

  

  
32/39  

  

  
  

Recovery Factor(%)  
  

  

GAGD 8    اثر موقعیت چاه افقی بر فشار میانگین مخزن در فرآیند
  GAGDاثر موقعيت چاه افقي بر فشار ميانگين مخزن در فرآيند :  8شكل 

  طول چاه افقي توليدي- 4- 2

 GAGDترين موقعيت اليه نفتي قرار داديم تا اثر طول چاه را در فرآيند  ، چاه افقي را در پايينبخش قبلبا توجه به نتيجه 
گرفت كه  قرار مورد مطالعه  ft  5000 ،ft 7000  ،ft 9000  ،ft 10600ردمو 4در اين حالت، طول چاه افقي در . بررسي كنيم

 ،در اين حالت ،همچنين .تواند افزايش يابد توليدي بيشتر باشد، ميزان بازيافت تا حدي مي شد هرچه طول چاه افقيِ مشاهده
دليل  هتواند ب ميامر كه اين  متر داردهاي توليدي با طول ك يكنواخت و ثبات بهتري نسبت به چاه حالت ،فشار ميانگين مخزن

 و 7- جدول .زيادتر خواهد شدنيز توليد و ميزان بازيافت نفت  ،هرچه اين ارتباط بيشتر باشد .ارتباط بيشتر با اليه نفتي باشد
   .دهد ميفشار ميانگين مخزن را نشان اثر  10- شكلو ، اثر طول چاه توليدي افقي بر ضريب بازيافت نفت  9-شكل

  

فرآیند تزریق گاز به کم��ک ریزش ثقلی)GAGD( بر روی یکی 
از مخازن ش��کافدار ایران پرداخته ش��ده و اثر پارامترهایی همانند 
دبی تزریق گاز، موقعیت چاه افقی، طول چاه افقی و عمق تکمیل 

چاه های تزریقی مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت.

1- روش تحقي�ق
ش��کل-1 فرآیند تزری��ق گاز به کمک ریزش ثقل��ی را به طور 
ش��ماتیک نش��ان می دهد. گاز تزریق ش��ده در چاه های عمودی، 
در ب��االی ناحی��ه تولی��دي به عل��ت جدای��ش ثقلی جمع ش��ده و 
همزم��ان، نفتی را که در حال ریزش به وس��یله چاه ه��ای تزریقی 
اس��ت، به س��مت تولید کننده افقی جابه جا می کند. با ادامه تزریق، 
محفظه گازی به س��مت پائین و کناره ها رش��د ک��رده و در نتیجه، 
قس��مت بزرگتری از مخزن را بدون هیچ افزایش��ی در اشباع آب 
مخزن، جاروب می کند که منجر به بیش��ینه بازده جاروب حجمی 

می ش��ود.

1-1-  مش�خصات مخزن مورد مطالعه
مخزن مطالعه ش��ده در ای��ن تحقیق، یکی از مخازن ش��کافدار 
ایران اس��ت. شبیه سازی انجام ش��ده به مدت 30 سال و با استفاده 
از م��دول E-100 نرم اف��زارEciplse انجام ش��ده اس��ت. سیس��تم 
ش��بکه بندی پایه انتخاب ش��ده برای شبیه سازی مخزن، شبکه بندی 
Cornner Point می باش��د. در جداول-1 و 2 مشخصات  هندسی 
مدل اس��تاتیک و برخی از مش��خصات مخزن آورده ش��ده است. 
در جدول-3 محدودیت های اعمال ش��ده به مدل شبیه سازی شده 

ذکر ش��ده اس��ت. 

2- نتاي�ج و بحث ه�ا 
در ای��ن تحقی��ق، پ��س از شبیه س��ازی فرآین��د GAGD، اثر 
پارامتره��ای دب��ی تزری��ق گاز، عم��ق تکمیل چاه ه��ای تزریقی، 
موقعی��ت چاه تولیدی افقی و طول چاه تولیدی افقی بر این فرآیند 

مطالع��ه گردی��د.

2-1- اث�ر دب�ی تزري�ق گاز
در مطالع��ه ی اثر دبی تزری��ق گاز و پیدا کردن دبی تزریق بهینه 
در فرآیند GAGD، هش��ت دبی تزریقی 10 ، 13 ، 15 ، 17 ، 20 
، 25 ، 30 و 40 میلی��ون فوت مکع��ب در روز م��ورد ارزیابی قرار 
گرف��ت. به منظور حصول حداکثر بازیافت در مخازن با مکانیس��م 
ری��زش ثقلی، دب��ی تولیدی این گون��ه مخازن نباید بیش��تر از دبی 
ثقل��ی گردد. چنانچ��ه دبی تولیدی این گونه مخازن بیش��تر از دبی 
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ریزش ثقلی باش��د، مکانیس��م رانش تخلیه ای وارد عمل ش��ده و 
می��زان بازیافت نهای��ی نفت کاهش خواهد یاف��ت. در این مورد، 
بهتری��ن میزاِن بازیاف��ت مربوط به حالت دب��ی تزریقی 20 میلیون 
فوت مکعب در روز بود ک��ه میزان بازیافت آن به حدود 40/81 
درصد رس��ید. در جدول-4 و ش��کل-2 دبی ه��ای تزریق و دبی 
بهینه نش��ان داده ش��ده اس��ت. در دبی های پایین ت��ر و نزدیک به 
دبی بهینه، میزان بازیافت نفت باالس��ت که می تواند نش��ان دهنده 
این مطلب باش��د که در س��رعت پایین تِر گاز، نفت می تواند رو به 
پایی��ن، تحت اثر جابه جایی ثقلی گاز جریان یابد و گاز به س��مت 
 counter- باال جریان داش��ته باشد. سرعت گاز که در آن، جریان
current گاز و نفت رخ داده، س��رعت بحرانی گاز یا نرخ تزریق 
نامیده می ش��ود. در باالی این نرخ، شرایِط رانش گاز غالب است 
و در پایین تر آن، ریزش ثقلی حاکم اس��ت که در آن، جریاِن رو 
ب��ه پایین نفت از جریاِن آهس��ته تر رو به باالی گاز بیش��تر خواهد 
ب��ود. بعد از این دبی ک��ه به عنوان دبی تزریق��ی بهینه بود، هرچه 
مقدار دب��ی تزریقی افزای��ش می یافت، می��زان بازیافت نفت کم 
می ش��د که نش��ان می دهد اگر ن��رخ تزریق باال باش��د، دو عامل 
منفی بر عملکرد GAGD تأثیر می گذارد؛ فش��ار، به علت افزایش 
س��ریع نیروی ویس��کوز، برای غلب��ه دوباره و ض��رر افزایش در 
چگالی گاز که منجر به تس��لط گراویتی کمتر بر فرآیند می شود. 
ش��کل های-3 و 4 به ترتیب نشان دهنده میزان بازیافت نفت و افت 
فش��ار مخزن در فرآیند GAGD مي باشد. همچنین، مشاهده شد 
که پایدارترین فش��ار مخزن مربوط به دبی 20 میلیون فوت مکعب 
در روز اس��ت. در این مورد، اختالف فش��ار بین شروع فرآیند تا 
پای��ان تولی��د از مخزن،  60 پام می باش��د که نش��ان می دهد جبهه 
گاز به صورت یک دس��ت و تقریباً یکسان نسبت به سایر دبی های 

تزریقی، نفت را به س��مت چاه افقی در پایین الیه نفتی مي راند که 
جاروب حجمی بیش��تری را موجب ش��ده و باعث بازیافت بیش��تر 

نفت می ش��ود.

2-2- عم�ق تكمي�ل چاه ه�ای تزريق�ی
در مطالع��ه این حال��ت، چاه های تزریقی در س��ه عمق مختلف 
مورد بررس��ی ق��رار گرفت. دب��ی تزریقی در این حال��ت و تمام 
حالت های بع��دِی مورد مطالعه، 20 میلی��ون فوت مکعب در روز 
می باش��د. در ای��ن مورد، مخ��زن در جهت مح��ور Z به 8 ردیف 
س��لول تقس��یم ش��ده که در این حالت، چاه ها در سه سلول 1 ، 2 
و 3  تکمیل ش��دند. مطالعه این مورد نش��ان داد ک��ه عمق تکمیل 
چاه ترزیق��ی، تأثیر چندانی بر ضریب بازیاف��ت نفت ندارد. دلیل 
آن احتماالً به خاطر وجود شکاف هاس��ت که گاز س��ریعاً به سمت 
قس��مت فوقانی مخزن رفته و در آن تجمع می کند و باعث تشکیل 
کاله��ک گازی می گردد. ب��ا افزایش مداوم تزری��ق و درنتیجه، 
بزرگ ش��دن کالهک گازی، حرک��ت یکنواخت آن و جاروب 
یکنواخت نفت به س��مت پایی��ِن الیه، میزان بازیافت یکس��انی را 
برای تم��ام حاالت باال به وج��ود می آورد. این عوام��ل همچنین، 
باع��ث تولید فش��ار تقریباً یکس��ان در س��ه عمق تزری��ق مختلف 
 می ش��ود. ش��کل-5 و جدول-5، می��زان ضری��ب بازیافت نفت و

ش��کل-6 افت فش��ار مخزن در فرآین��د GAGD برای عمق های 
مختلف تکمیل چاه های تزریقی را نش��ان مي دهد.

2-3-موقعي�ت چ�اه افق�ی تولي�دی
در مطالع��ه ی محل چاه افقی، چاه در س��ه موقعیت که از لحاظ 
عم��ق تکمیل س��لول ها در جهت مح��ور z باهم متف��اوت بودند، 
م��ورد بررس��ی قرار گرف��ت. در مطالع��ه این مورد و م��ورد بعد، 
چاه ه��ای تزریقی در س��لول اول در جهت محور z ایجاد ش��دند. 
نتایج نش��ان داد که هر چه چاه افقی در قس��مت پایین تر الیه نفتی 
ق��رار گیرد، میزان بازیافت به طور قابل توجهی بیش��تر خواهد ش��د 
ک��ه نش��ان می دهد نیروی گرانش��ي در اینجا حاکم اس��ت. هرچه 
این اختالف ارتفاع بین چاه تزریقی و تولیدِی افقی بیش��تر باش��د، 
گاز تزریق��ی در قس��مت فوقانِی مخزن که به عل��ت جدایش ثقلی 
جمع ش��ده، فرصت بیش��تری پیدا می کند که محفظه بزرگتری را 
تش��کیل داده و حج��م بیش��تری از نفت مخ��زن را جابه جا کند و 
هم بازیافت نفت بیش��تری را به وجود آورد. در این حالت، فش��ار 
میانگین مخزن نیز ثبات بیش��تری خواهد داش��ت و این ثبات مدت 
بیش��تری طول می کش��د. اثر موقعیت چاه تولیدی افقی بر ضریب 
بازیافت نفت در جدول-6 و ش��کل-7، و فشار میانگین مخزن در  10    اثرطول چاه افقی تولیدی برفشــار میانگین مخزن در فرآیند 

GAGD

  GAGDطول چاه افقي توليدي برفشار ميانگين مخزن در فرآيند اثر:  10شكل 

  

  گيري يجهنت 
كه هرچه دبي تزريقي از مقدار دبي بهينه، بيشتر شود  طوري هب حساس استبه ميزان دبي تزريقي  GAGDفرآيند  .1

  .ميزان بازيافت نفت كاهش خواهد يافت
دراين  .ردثير خاصي نداأان بازيافت نفت تميز و بر استهاي تزريقي  ، مستقل از عمق تكميل چاهGAGDفرآيند  .2

  .نتيجه داددر تمام حاالت  را يبازيافت يكسانمطالعه 
خواهد بيشتر  تري از اليه نفتي قرار گيرد، ميزان بازيافت نفت ، در ناحيه پايينGAGDهرچه چاه افقي در فرآيند  .3

اختالف ارتفاع بين چاه اين هرچه شود و  مي نيروي گراويتي بر مخزن حاكمكه باشد   دهنده اين مي كه نشان ،شد
كه  خواهد شد فراهماز مخزن  جاروب ناحيه بزرگتري زمان بيشتري براي ،تزريقي زياد باشد عموديِو توليدي  افقيِ

  .شود منجر به ميزان بازيافت نفت بيشتر مي
دليل ارتباط بيشتر چاه با اليه  هب ميزان بازيافت نفت ،زيادتر باشد چاه توليدي ، هرچه طول افقيGAGDِدر فرآيند  .4

 .شود توليدي، بيشتر مي
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ش��کل-8 نش��ان داده ش��ده اس��ت. 

2-4-ط�ول چ�اه افق�ی تولي�دی
ب��ا توج��ه ب��ه نتیجه بخ��ش قب��ل، چ��اه افق��ی را در پایین ترین 
موقعی��ت الی��ه نفتی ق��رار دادیم تا اثر ط��ول چ��اه را در فرآیند 
"GAGD بررسی کنیم. در این حالت، طول چاه افقی در 4 مورد

5000 ،7000 ، 9000 و ft 10600  م��ورد مطالع��ه ق��رار گرف��ت 
که مش��اهده ش��د هرچه طول چاه افقِی تولیدی بیشتر باشد، میزان 
بازیاف��ت تا حدی می تواند افزایش یاب��د. همچنین، در این حالت، 
فش��ار میانگین مخزن، حال��ِت یکنواخت و ثبات بهتری نس��بت به 
چاه های تولی��دی با طول کمتر دارد که این ام��ر می تواند به دلیل 
ارتباط بیش��تر با الیه نفتی باش��د. هرچه این ارتباط بیش��تر باش��د، 
تولی��د و می��زان بازیافت نفت نیز زیادتر خواهد ش��د. جدول-7 و 
 ش��کل-9 ، اثر طول چاه تولیدی افقی ب��ر ضریب بازیافت نفت و 

ش��کل-10 اثر فش��ار میانگین مخزن را نش��ان می دهد. 

 نتيجه گي�ری
فرآین��د GAGD به میزان دبی تزریقی حس��اس اس��ت به طوری که 
هرچ��ه دبی تزریقی از مقدار دبی بهینه، بیش��تر ش��ود می��زان بازیافت 

نف��ت کاه��ش خواه��د یاف��ت.
فرآیند GAGD، مس��تقل از عم��ق تکمیل چاه های تزریقی اس��ت 
و ب��ر میزان بازیاف��ت نفت تأثیر خاص��ی ندارد. این مطالع��ه بازیافت 

یکس��انی را در تمام حاالت نتیجه داد.
هرچ��ه چاه افق��ی در فرآیند GAGD، در ناحی��ه پایین تری از الیه 
نفت��ی قرار گیرد، میزان بازیافت نفت بیش��تر خواهد ش��د، که نش��ان 
 می ده��د نی��روی گراویت��ی بر مخ��زن حاک��م می ش��ود و هرچه این 
اخت��الف ارتفاع بین چاه افقِی تولیدی و عمودِی تزریقی زیاد باش��د، 
زمان بیش��تری برای جاروب ناحیه بزرگت��ری از مخزن فراهم خواهد 

ش��د که منجر به میزان بازیافت نفت بیش��تر می ش��ود.
در فرآیند GAGD، هرچه طول افقِی چاه تولیدی زیادتر باشد، میزان 

بازیافت نفت به دلیل ارتباط بیشتر چاه با الیه تولیدی، بیشتر می شود.


