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بررسي پتانسیل افزایش تولید در میادین نفتي 
جنوب غرب ایران

مقدمه
به مبحث افزایش تولیــد همواره از دو منظر 
متفاوت نگریســته شده اســت. منظور از افزایش 
تولید غالباً افزایش دبي فعلي تولید از یك مخزن 
اســت، اما این اصطالح در برخي موارد به معني 
افزایش برداشت )یا افزایش بازیافت( نیز استفاده 
مي شــود. در این مقاله موضــوع افزایش تولید از 
دو منظــر فوق الذکر و در ســطوح مخزن، چاه و 
تأسیسات ســطح االرضي در میادین نفتي جنوب 
غربي ایران مورد بررســي قــرار مي گیرد. در این 
راستا، نخســت خواص اصلي ســنگ و سیال و 
مکانیزم هــاي تولیــد به طور اجمالي شــرح داده 
مي شــود و ســپس تفاوت هایي که مخازن نفتي 
جنــوب غربي ایران از این نظر )خواص اساســي 
مخزن( با یکدیگر دارند بررســي مي شــوند. در 
واقع با مقایســه تعدادي از میادیــن نفتي جنوب 
غربي ایران از نظر ویژگي هاي ســنگ و ســیال 
و مکانیزم هاي تولید مشــخص مي شــود که آیا 
مي توان نســخه واحدي براي توســعه و افزایش 
تولیــد از این مخــازن ارائه کرد یــا اینکه در هر 
مخزن نیازمند تشخیص درست گلوگاه هاي تولید 
و ارائه نســخه منحصر به فــرد در جهت افزایش 

پتانسیل  تولید و راهکارهاي تحقق آنها هستیم.

1- پارامترهاي اساسي مخازن
به طــور معمول هرچــه تخلخــل و تراوایي 
سنگ در یك مخزن بیشتر باشد، خواص مخزني 
ســنگ بهتر اســت. به عالوه از دیدگاه مخزني 
هــر چه درجه API نفت مخزن باالتر باشــد )در 
صورتي که آســفالتین موجــود در نفت مخزن 
ناچیز باشد(، خواص ســیال مخزن نیز مناسب تر 
اســت. مکانیزم هاي رانش طبیعي )اولیه( شــامل 
رانش توسط گاز محلول در نفت1 ، رانش توسط 
کالهك گازي2 ، رانش توســط ســفره آبي3 ، 
رانش توســط ریزش ثقلي4  و انبســاط سنگ و 
ســیال5  مي باشند. معموالً یك یا چند مکانیزم از 
این موارد در تأمین انرژي مخزن در اثر برداشت 

نفت عمل مي کنند.
از دیگــر عوامل بســیار مهم که بــر دبي و 
برداشت )بازیافت( نهایي تأثیر مهمي مي گذارند، 
عمق و فشــار اولیه مخزن )انرژي اولیه( اســت. 
طبیعتاً هر چه عمق مخزن کمتر و فشــار اولیه آن 
بیشتر باشد تولید از آن آسانتر و بیشتر خواهد بود.

نفتی  پارامترهاي اساســي میادین  2- مقایســه 
جنوب غربي ایران

میادیــن عمده ي جنــوب غربي ایــران در 

طیف نسبتاً وسیعي از لحاظ ویژگي هاي مخزني 
)خواص سنگ و سیال مخزن و مکانیزم تولید( 
قرار مي گیرند. عمدتاً میادین نفتي جنوب غربي 
ایران در ســازندهاي آسماري و گروه بنگستان 
)شامل سازند ایالم و ســروك( قرار گرفته اند. 
ســازندهاي آسماري و بنگستان به لحاظ جنس 
سنگ بسیار متفاوت هســتند. در ضمن به دلیل 
تفاوت در عمق این ســازندها و همچنین سنگ 
منشــاء تولید نفــت و دالیل بســیار دیگر، نوع 
نفــت موجود در این مخازن نیــز با هم متفاوت 
اســت. از طرفــي این ویژگي هــاي متفاوت در 
سنگ )ماتریس و شــکاف( و سیال سازندها و 
نیز وضعیت ســفره هاي آبي موجب شده است 
کــه مکانیزم رانــش در میادیني که در ســازند 
آسماري واقع شــده اند با میادیني که در سازند 
بنگســتان واقع شــده اند متفاوت باشد. به عنوان 
نمونه در میدان مارون تخلخل سنگ )ماتریس( 
در الیه هاي ماسه اي آسماري در حدود 3 برابر 
بنگســتان و تراوایي ســنگ )ماتریــس( نیز در 
الیه هاي ماسه اي در حدود 1000 برابر بنگستان 
است. خواص شکاف ها در دو مخزن آسماري 
و بنگســتان این میدان نیز بســیار متفاوت است؛ 
به طوري که تراوایي شکاف ها و دانسیته ي آنها 
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و نیز نفت درجاي شــکاف ها نســبت به حجم 
کل نفت در آسماري نیز چندین برابر بنگستان 
اســت. مقایسه خواص سیال این دو مخزن نشان 
مي دهد که سازند آســماري میدان مارون یك 
مخزن اشــباع با کالهك گازي بســیار بزرگ 
است، در صورتي که سازند بنگستان این میدان 
یك مخزن زیر اشباع )فشار مخزن باالتر از فشار 
حباب( اســت که میزان قابل توجهي آسفالتین 
در نفت آن موجود است. همچنین مکانیزم هاي 
رانــش در مارون آســماري عالوه بر انبســاط 
سنگ و سیال مخزن و رانش سفره ي آبي نسبتاً 
قوي آن، شــامل انبســاط کالهك گازي، گاز 
محلول و نیز ریزش ثقلي است؛ در صورتي که 
در بنگســتان مارون غیر از مکانیزم هاي انبساط 
سنگ و ســیال تنها یك ســفره ي آبي ضعیف 

تأمین کننده ي فشار آن مي باشد )جدول 1(.
ایــن مثال به خوبي نشــان مي دهــد که دو 
مخزن موجــود در یك میدان نفتــي مي توانند 
به طور کامل متفــاوت از یکدیگر رفتار کنند. 
بنابراین الزم اســت مدیریــت مخزن، مدیریت 
چاه ها و استراتژي تولید از هر یك از دو مخزن 
به صــورت کاماًل متفاوت بــا یکدیگر راهبري 

شود. 
هم چنیــن میادیــن عمــده ي جنوب غرب 
ایران، از غرب به شــرق داراي طیف وســیعي 
از خواص ســنگ و سیال و ویژگي هاي مخزني 
هستند )شکل 1(. مخازن آسماري میادین غربي 
ایــن حوزه شــامل اهواز، منصوري، شــادگان، 
مارون و کوپال داراي الیه هاي ماســه اي هستند 
کــه از اهواز تا کوپــال این الیه هاي ماســه اي 
کمرنگ تر شــده، به طوري کــه در آغاجاري 
الیه  ي ماســه اي دیگــر دیده نمي شــود. وجود 
ایــن الیه هاي ماســه اي به دلیل خواص ســنگ 
بســیار خوب، تأثیرات زیــادي در مکانیزم هاي 
تولیــدي مخزن دارد. ســنگ مخزن آســماري 
میادیــن اهواز، شــادگان و منصــوري به دلیل 
غالب بودن الیه هاي ماســه اي نسبت به الیه هاي 
کربناتــه )شــامل آهــك و دولومیــت( داراي 
تخلل و تراوایي بســیار باالیي است و ناهمگني  
ســنگ6 کمتر از مخازن دیگر اســت. تخلل و 
تراوایي باال و همگني ســنگ موجب مي شــود 

تــا میزان ضریــب بازیافت نفت7 )نســبت نفت 
قابل اســتحصال نســبت به کل نفــت در جاي 
اولیــه( در این مخازن باال باشــد. یکي دیگر از 
فاکتورهاي بســیار مهم در میــزان دبي تولیدي 
و میزان بازیافت نفت، میزان شــکاف  خوردگي 
سنگ و خواص شــکاف هاي هر مخزن است. 
مخزن کرنج نمونه اي بارز از تأثیر شکاف ها در 

عملکرد مخزن است.
به نظر مي رســد نســبت دبي تولیدي میدان 
در حالــت تثبیــت دبي8  به میــزان نفت درجاي 
اولیــه، معیــار عمومي مناســبي از وضعیت کلي 
مکانیزم هــاي حاکــم بر تولید مخــزن وخواص 
سنگ و سیال به دســت دهد. در شکل 2 مقدار 
ایــن پارامتر بــراي 13 مخزن در حــوزه ي مورد 
بررســي ارائه شــده اســت. در میان این مخازن؛ 
مخازن آسماري شادگان، منصوري، اهواز، رگ 
سفید، آغاجاري و مخازن بنگستان اهواز و مارون 
در مدت مورد بررســي با تخلیه طبیعي و کرنج، 
مارون آســماري، کوپال آسماري، گچساران و 
بي بي حکیمه تحت تزریــق گاز بوده اند. این در 
حالي اســت که در میدان پازنان بازگرداني گاز 

خشك به کالهك انجام مي شود.

3- بررسي دالیل تفاوت تولید در میادین جنوب 
غربي ایران

دالیل تفاوت تولیــد در میادین جنوب غربي 
ایــران را با بیــان نیمه فني و مقایســه چند مخزن 
مي توان این گونه توجیه نمود. در صورت یکسان 
بودن خواص ســیال دو مخزن، هنگامي که تخلل 
سنگ یك مخزن باالتر از مخزن دیگر باشد، بدان 
معني است که در حجم یکساني از سنگ مخزن 
نفت بیشــتري براي برداشــت در دســترس است 
و نفت درجا در گســترده ي وســیعي از سنگ ها 
پراکنده نشــده اســت. در بحث تراوایي، هر چه 
تراوایي ســنگ مخزن بیشتر باشــد، نفت آسانتر 
به ســمت چاه حرکت کرده و تولید مي شــود. از 
دیدگاه فني حرکت آسانتر سیال به دو معني است. 
حرکت سیال با افت فشــار کمتر به سمت چاه و 
یا تولید نفت بیشــتر با افت فشــار ثابت وارد شده 
به مخزن. اما تراوایــي تأثیرهاي دیگري نیز دارد. 
هنگامي که دو مخزن با خواص ســیال یکسان به 
سفره ي آبي یکسان متصل باشند، هنگام برداشت 
نفت از این دو مخزن ســتون سیال کاهش یافته و 
فشــار افت پیدا مي کند. این به آن دلیل است که 
تمام ســیاالت موجود در تله نفتــي اعم از آب و 

  1    مقایسه کلي خواص سنگ دو مخزن آسماري و بنگستان میدان مارون

بنگستانآسماريمخزن

خواص سنگ

فاقد ماسه14تخلخل ماسه )%(

75تخلخل کربناته )%(

 )mD( فاقد ماسه500تراوایي ماسه
تراوایي کربناته 

)mD(10/5

خواص شکاف

)mD( 40080تراوایي
نسبت نفت شکاف به 

2/50/8کل نفت درجا )%(

0/0010/0002تخلخل )%(

خواص سیال

گاز محلول
)SCF/STB( 1100570

5ناچیزمیزان آسفالتین )%(

)cP( 0/450/9ویسکوزیته

API3530

 مکانیزم هاي تولیدي
انبساط سنگ و سیال - کالهک گازي - 
گاز محلول - آبده قوي - ریزش ثقلي

انبساط سنگ و سیال - آبده نسبتًا 
ضعیف
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نفت و گاز در تعادل فشــاري با یکدیگر هستند. 
آب از ناحیه پر فشــار آبده به سمت قسمت نفتي 
با فشار کمتر شروع به حرکت مي کند. در مخزني 
که تراوایي ســنگ باالتر است و سنگ به راحتي 
اجــازه ي عبور ســیاالت را مي دهــد، حجم آب 
بیشــتري مي تواند وارد مخزن شــود و حجم آب 
کافي وارده به مخزن نیز از افت فشــار ستون نفتي 
جلوگیري مي کند. در واقع به ازاي برداشــت هر 
بشکه نفت از ستون نفتي، به همان میزان آب وارد 
بخش نفتي مي شود. این عامل موجب مي شود که 
سفره آبي شبیه به یك پیستون طبیعي عمل کند و 

دبي تولیدي از مخزن تا سال ها حفظ شود. 
از طرفي ســنگ به دلیل تراوایي باال داراي 
حفرات درشت تري اســت که اجازه ورود آب 
به حفرات را داده و موجب مي شــود تا نفتي که 
به دیواره ي ســنگ چسبیده اســت جابجا شود. 
همچنین این شسته شــدن نفت به وســیله ي آب 
موجب مي شــود که ضریب برداشــت نهایي از 

مخزن بسیار باالتر باشد. 
حــال مدیریت دو مخزن با خواص ســیال، 
سفره آبي، شرایط اولیه، ضخامت و نفت درجاي 
یکسان، یکي با تخلخل و تراوایي باال و دیگري 
پاییــن را از دیدگاه عملیاتي بررســي مي کنیم. 
واضح است که با فرضیات باال، مخزن با تخلخل 
کمتــر داراي ابعــاد ســطحي )طــول و عرض( 
بزرگتري است. از طرفي این مخزن چون داراي 
تراوایي پایین تري اســت افت فشار در چاه هاي 
آن نیز بیشــتر اســت. بنابراین اگر برنامه ي تولید 
به عنوان مثال در ســقف 200 هزار بشــکه نفت 
در روز براي مدت زمــان اقتصادي بهره برداري 
از دو میــدان در نظر گرفته شــود، در میدان اول 
که داراي تخلل و تراوایي پایین تري اســت باید 
چاه هاي بیشــتري حفر شــود تا نفت بــا انرژي 
طبیعي مخزن به ســر چاه جریــان یابد. از طرف 
دیگر به علت گســتردگي مخزن اول، چاه ها در 
محدوده ي بســیار بزرگي پراکنده  مي شوند که 
در نتیجــه هزینه هاي حفاري ، خطوط لوله، پمپ 
و سایر تأسیسات فرآورشي را باال مي برد. گذشته 
از تأثیراتي که به آنها اشــاره شــد، پس از مدتي 
حفر چاه هاي بیشتر در مخزن اول )با خصوصیات 
مخزني پایین تر( تأمین کننده ي دبي برنامه شــده 

تولید نیست و افت تولید به تدریج آغاز مي شود. 
این امر ناشــي از عدم ورود آب کافي از آبده به 
مخزن و عدم تأمین انرژي مخزن است. در چنین 
شرایطي برنامه ي جدید نگهداري فشار با هدف 
تزریــق آب و یا گاز به اجرا در مي آید که خود 
هزینه هاي بسیار سنگیني را تحمیل مي کند. این 
هزینه ها شــامل حفر چاه هاي تزریقي، تأسیسات 
سطح االرضي تزریق اعم از پمپ ها، خطوط لوله 
نفت، کمپرســورها، مراکز فرآورشي و هزینه ي 
خود ســیال تزریقي است. به غیر از این موارد از 
دیدگاه فني نیز تفاوت هاي بسیار دیگري در این 
دو مخــزن به وجود خواهد آمد که در این مقاله 

مجال بررسي آنها وجود ندارد. 
حال تا حدودي روشــن مي  شود که چرا در 
مخازني مانند آســماري اهواز بــا وجود این که 
مخزن تا کنون نزدیــك به نیمي از نفت درجاي 
اولیه خود را تولید کرده، هم اکنون نیز با دبي در 
حدود 600 هزار بشکه در روز در حال تولید بوده 
و سالیانه کمتر از 0/5 پام افت فشار دارد. این در 
صورتي اســت که هیچ گونه عملیات نگهداري 
فشــار و یا ازدیاد برداشت )EOR( بر روي این 

مخزن انجام نمي شود. 

4- چالش ها و راهکارهاي افزایش تولید
4-1- مخازن آسماري با الیه هاي ماسه اي

بــا توجه بــه مطالبي که به آنها اشــاره شــد 
مشخص مي شود که در مخازني همانند آسماري 
اهواز، منصوري و شــادگان کــه داراي الیه هاي 
عمده ي ماســه اي با خصوصیات ســنگ مخزني 
مطلوب هســتند، جهت افزایــش تولید و افزایش 
برداشت نفت با گلوگاه ها و به تبع آن راه حل هایي 
متفاوت از میادین شرقي تر در ناحیه جنوب غربي 
ایران روبرو هستیم. این گونه میادین تأمین فشاري 
بسیار مطلوبي توســط آبده خود داشته و ضریب 
برداشــت طبیعي باالیي نیز در اثر شســته شــدن 
نفت موجود در ســنگ مخزن در اثر وارد شــدن 
آب بــه درون ماتریس )ســنگ( دارند. عواملي 
که تولید از این گونه مخازن ماسه سنگي را دچار 
مشکل مي سازد بیشتر مربوط به چاه ها و تأسیسات 
ســطح االرضي است و نه در واقع خود مخزن. در 
واقع مشکالتي همانند حرکت دانه هاي شن سنگ 
مخزن و وارد شدن به درون چاه و تأسیسات و نیز 
امکان تولید از این گونه مخازن با درصد آب باال 
)در چاه ها و تأسیســات فراورشي و نمك زدایي( 
چالش هاي عمده ي تولید از این میادین هســتند. 

  1    محدوده ي میادین مورد بررسي در جنوب غرب ایران
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کنترل شــن تولیدي راه حل هاي متفاوتي دارد و 
در مهندسي بهره برداري تکنولوژي هاي متعددي 
براي آن وجود دارد. اما امکان تولید نفت با درصد 
باالي آب نیازمند طراحي واحدهاي فراورش نفت 
و به طور خــاص واحدهاي ویژه ي نمك زدایي از 

نفت است. 
در بخــش چاه ها نیز در صورت افت فشــار 
چاه ها به علت ســنگین شدن ســتون سیال درون 
چاه در اثر باالرفتن آب درون ســتون )ســتوني به 
ارتفاع در حدود 2500 متر(، استفاده از فرازآوري 
مصنوعي ضروري خواهد بود. در واقع با اتخاذ این 
اقدامات، امکان ورود بیشــتر آب از سفره ي آبي 
به الیه ي نفتي در اثر افت فشــار ستون نفتي فراهم 
خواهد شــد. در شــرایط کنوني تا زماني که افت 
فشار محســوس در این گونه مخازن ایجاد نشود، 
نیروهاي طبیعي به خوبي تأمین کننده ي افت انرژي 

مخزن بوده و درصد بازیافت نیز بسیار باالست.

4-2- مخازن آســماري با الیه هــاي كربناته و 
ماسه اي

اگر کمي به ســمت شــرق حرکت کنیم، به 
مخازن آسماري میادین مارون و کوپال مي رسیم. 
این مخازن حد واسط مخازن با الیه هاي عمده ي 
ماسه اي و مخازن کربناته هستند. مخزن آسماري 
مارون یکي از مخازني است که کاماًل به صورت 
الیه اي عمل مي کند. بدین صورت که الیه ها یکي 
در میان کربناته و ماسه سنگ هستند. این وضعیت 
موجب مي شود که تولید نفت از الیه هاي ماسه اي 
که داراي خصوصیات مخزني بسیار بهتري هستند 
بــا دبي باالتري صورت گرفتــه و به تبع آن ورود 
آب به این الیه ها با سرعت بسیار بیشتری صورت 
پذیرد که در نتیجه فشــار هر الیه با الیه ي پاییني 
متفــاوت اســت. در این گونه مخــازن، آبده در 
الیه هاي ماسه اي بسیار خوب عمل مي کند، ولي 
در الیه هــاي کربناته راندمان جارویي9  پایین تري 
وجــود دارد و در مقابل بــه دلیل وجود کالهك 
گازي و ناحیــه ي عظیــم گاز زده، در الیه هــاي 
کربناته مخزن ریزش ثقلي فعال است. تاریخچه ي 
این مخزن نشــان مي دهد که الیه هــاي کربناته با 
زمان دچار افت فشــار شدیدتري شده اند، این در 
حالي است که از زمان تزریق گاز )1368 شمسي( 

در بیشتر الیه هاي کربناته مخزن فشار تثبیت شده 
اســت و با وجود تولید قابل توجه از ســال 1368 
تا به امروز، فشــار در اکثر نواحي مخزن به خوبي 
تأمین گردیده اســت. در این گونه مخازن به دلیل 
پیچیدگي هاي فوق العاده ساختماني، اخذ و پایش 
دائمــي  داده هــاي تخصصي مخزنــي از اهمیت 
بســیاري در مدیریت چاه ها و مخــزن برخوردار 

است. 
داده هــاي اولیه اي از قبیل دبــي روزانه آب، 
گاز و نفت در هر چاه و درصد مشــارکت تولید 
نفت از هر الیه مخزني بسیار حائز اهمیت هستند. 
در این مخازن روش هاي تکمیل ویژه ي چاه10  و 
امکانات تولید با درصد آب بــاال11  در چاه ها )با 
فــرازآوري مصنوعي اعم از پمپ درون چاهي و 
یا فرازآوري با گاز( و تأسیسات سطح االرضي در 

افزایش برداشت و تولید بسیار مؤثر هستند. 

4-3- مخازن كربناته آسماري
ســنگ مخزن در میادین عمده ي شــرقي تر 
فروافتادگي دزفول12 شــامل میادیــن آغاجاري، 
بي بي حکیمه و گچســاران کامــاًل از نوع کربناته 
اســت. این مخــازن همانند الیه هــاي کربناته در 
کوپال و مارون شکاف دار هستند. به دلیل خواص 
مخزني ضعیف تر ماتریس در این سنگ ها نسبت 
به ماسه سنگ ها، آب به ماتریس )که عمده ي نفت 

در آن اســت( وارد نمي شود و از طریق شکاف ها 
ماتریس را دور زده و وارد چاه ها مي شود و تولید 

آب را در چاه به شدت باال مي برد. 
در مخزني مثل گچساران که سابقه ي طوالني 
تزریق گاز دارد، فشار مخزن در اثر تزریق گاز به 
خوبي تأمین شده اســت. تزریق گاز در این گونه 
مخازن با ثابت نگه داشــتن فشار و یا باال بردن آن 
از افت دبي به علت کاهش فشار مخزن جلوگیري 
مي کند. از طرفي در فشــارهاي بــاال به دلیل کم 
شــدن نیروي کشش ســطحي13 بین گاز و نفت، 
فشــار مویینگي14  گاز-نفت کاهش مي یابد و در 
اثر کاهش فشــار مویینگي مکانیــزم ریزش ثقلي 
فعال تر شده و گاز مي تواند به ماتریس وارد و نفت 
را به سمت پایین جارو کند. این مکانیسم مي تواند 
تا حد بســیار باالیي ضریب برداشت در این گونه 
مخازن را افزایش دهد. از طرف دیگر با تزریق گاز 
در کالهك گازي و افزایش فشار مخزن، امکان 
ورود آب به شکاف ها در سفره ي آبي بسیار کمتر 
شده و از تولید آب در چاه ها جلوگیري مي شود. 
در واقع فشــار باالي کالهك گازي شبیه به یك 
پیســتون، نفت را به ســمت پایین جارو مي کند و 
از ورود آب به شــکاف ها از پایین الیه ي نفتي به 
ســمت باال جلوگیري مي کند. قباًل توضیح داده 
شد که در این گونه مخازن با خصوصیات مخزني 
ضعیــف، آب در ماتریس به صورت جزئي وارد 

  2    نسبت دبي به نفت درجاي اولیه براي تعدادي از میادین نفتی جنوب غرب ایران
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مي شــود که ضریب برداشــت پاییني نیــز دارند. 
با جلوگیــري از ورود آب به چاه ها، بســیاري از 
مشــکالت افت فشــار چاه ها در اثر سنگین شدن 
ســتون آنها نیز کاهش مي یابد. با مقایســه ي چند 
مخزني که تاکنون شرح مختصري بر آنها داده شد 
به خوبي مشخص مي شود که در مخزني مثل اهواز 
آســماري ورود هر چه بیشتر آب )البته با شرایط 
کنترل شده( در راستاي افزایش برداشت و افزایش 
تولید است و راهکارهاي پیشنهادي براي مدیریت 
مخزن در ســمت و سویي قرار مي گیرد که بتوان 
از آبده طبیعي حداکثر اســتفاده را نمود، ولي در 
میدان گچساران به دلیل راندمان بسیار پایین آب 
در جابجایي نفــت و در مقابل راندمان باالي گاز 
در افزایش برداشت، کل مدیریت مخزن به سوي 
اســتفاده هر چه بیشتر از گاز و جلوگیري از ورود 
آب به مخزن متمرکز مي گــردد. لذا در مخازني 
کــه تزریق گاز به عنوان راهکار فني تولید مطرح 
مي شود تأمین گاز تزریقي و استفاده از تکنولوژي 
روز دنیا در پایش دائمي میزان تولید هر فاز )آب، 
گاز و نفت( در چاه ها و کنترل دقیق سطح تماس 
گاز-نفت و آب-نفت با حفر چاه هاي مشاهده اي 
مناســب و کافي، تأثیر بســیار زیادي در مدیریت 

تولید از این مخازن دارد. 

4-4- مخازن بنگستاني
مخازن بنگســتان میادین نفتی جنوب غربي 
ایران عموماً زیر اشــباع هســتند )فشار زیر فشار 
نقطــه حباب و فاقد کالهــك گازي(. نفت این 
مخــازن آســفالتیني بوده و وجود آســفالتین در 
چاه ها مشــکالت عمده اي را بــراي تولید ایجاد 
مي کند. سنگ مخزن این مخازن خواص مخزني 
پایینــي دارد و به دلیل عــدم وجود مکانیزم هاي 

تولیدي مثل رانش کالهــك گازي، آبده قوي 
و یا ریزش ثقلي، مکانیســم رانش مناسبي براي 
جبران فشــار در مخــزن وجود نــدارد. به همین 
دلیل افت فشــار این مخازن با تولید نفت بســیار 
باالســت؛ از طرفي به دلیل حساسیت زیاد ذرات 
آسفالتین به تغییرات ترکیب نفت مخزن، تزریق 
گاز و یا آب در این گونه مخازن با ریسك باالي 
رســوب آســفالتین در مخزن همراه است. چرا 
که در صورت رسوب گســترده ي آسفالتین در 
مخزن عمــاًل عمده ي نفت مخزن نیــز غیر قابل 
تولید خواهد بود. مطالعات دقیق ترمودینامیکي 
جهت یافتن بهترین شرایط تولید از این مخازن و 
نیز تزریق سیاالت مناسب در مخزن براي جبران 
افت فشــار مخزن به نحوي که رسوب آسفالتین 
نیز در این مخازن رخ ندهد، از جمله راهکارهاي 
آینده ي تولیدي این مخازن است. از طرف دیگر 
در مقیاس چاه نیز اســتفاده از روش هاي مناسب 
فــرازآوري مصنوعي و نیز روش هاي ممانعت از 
رســوب آســفالت در دیواره ي چاه مي تواند به 
افزایش تولید و برداشــت کمــك کند. الزم به 
ذکر اســت که در این گونه مخازن به دلیل افت 
فشــار زیاد در شعاع تخلیه ي چاه ها و نیز به دلیل 
این که بخش هــاي مختلف مخزن ارتباط خیلي 
قــوي با یکدیگر ندارند، براي حفظ تولید نیاز به 
حفر چاه هاي بیشــتري است. کاماًل واضح است 
که مدیریت مخازن بنگســتاني که نفت درجاي 
بســیار زیادي را نیز در خود جاي داده اند، بسیار 
مشــکل تر و نیازمنــد مطالعات بســیار دقیق تري 

جهت افزایش برداشت است. 

نتیجه گیري
• در بســیاري از موارد رفتار و مکانیزم تولید 

مخازن نفتي جنوب غربي ایران با یکدیگر متفاوت 
اســت و این تفاوت رفتاري بیشتر ناشي از تفاوت 
در پارامترهاي اساسي مخازن است، نه تفاوت در 

تکنولوژي و یا روش برداشت از این مخازن.
• جهت برداشت صیانتي، باید هر مخزن را به 
صورت جداگانه و منحصر به فرد مورد مطالعه قرار 
داد و نسخه تولیدي یك مخزن را لزوماً نمي توان 

براي مخازن دیگر به کار گرفت.
• افزایــش پتانســیل تولیــد در مخازني که 
ماتریس آنها داراي خواص مخزني مناسب است 
)مخازن داراي الیه هاي ماسه اي( امکان پذیر است. 
در مخازن کربناته نیز پتانسیل افزایش برداشت به 
معناي افزایش بازیافت نهایي وجود دارد و افزایش 
دبي در بسیاري از این مخازن غیر صیانتي است.

• تجربه تولیــد یك قرن اخیر میادین نفتی 
جنوب غربي ایران نشــان داده اســت که جهت 
شــناخت ویژگي هاي اساسي و مکانیزمي یك 
مخزن، حفر چندین چاه توصیفي و مشاهده اي 
و گذشــت چند ســال تولید از مخزن ضروري 
اســت. پیش از اخذ داده هــاي کافي از خواص 
ســنگ و ســیال و نیز تولید و فشــار از مخزن، 
پیشنهاد هرگونه برنامه توسعه مخزن )MDP( به 
احتمال بسیار زیاد با خطاي بزرگي همراه است.
• متأسفانه سیاست هاي تولید محور سا ل هاي 
گذشــته مخازن مختلف )در شــرایط جنگ و یا 
در شــرایط مشکالت اقتصادي( نشان مي دهد که 
توسعه و تولید بسیاري از مخازن بدون اخذ کافي 
داده هاي مخزني و چاهــي و بدون حفر چاه هاي 
کافي مشاهده اي جهت کنترل دقیق سطوح تماس 
صورت گرفته اســت. این روش توســعه، مطالعه 
دقیق و علمي مخازن را براي برنامه ریزي بلندمدت 

با مشکالت عدیده اي مواجه مي کند. 

       منــــابع
]1[  مطالعه جامع میادین آسماري و بنگستان میدان مارون، شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب.

]2[  گزارش عملکرد سال 1390 میادین شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب.

       پانویس ها
1. solution gas drive
2. gas cap drive
3. water drive
4. gravity drainage
5. fluid and rock expansion

6. heterogeneity
7. recovery factor
8. plateau production rate
9. sweep efficiency
10. well completion

11. high water cut
12. dezful embayment
13. interfacial tension
14. capillary pressure


