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بررسي پتانسيل افزايش توليد در ميادين نفتي
جنوب غرب ايران
صادق فتحالهي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

مقدمه

 -1پارامترهاي اساسي مخازن

بهطــور معمول هرچــه تخلخــل و تراوايي
سنگ در يک مخزن بيشتر باشد ،خواص مخزني
ســنگ بهتر اســت .به عالوه از ديدگاه مخزني
هــر چه درجه  APIنفت مخزن باالتر باشــد (در
صورتي که آســفالتين موجــود در نفت مخزن
ناچيز باشد) ،خواص ســيال مخزن نيز مناسبتر
اســت .مکانيزمهاي رانش طبيعي (اوليه) شــامل
رانش توسط گاز محلول در نفت ، 1رانش توسط
کالهک گازي ، 2رانش توســط ســفره آبي، 3
رانش توســط ريزش ثقلي  4و انبســاط سنگ و
ســيال  5ميباشند .معموالً يک يا چند مکانيزم از
اين موارد در تأمين انرژي مخزن در اثر برداشت
نفت عمل ميکنند.
از ديگــر عوامل بســيار مهم که بــر دبي و
برداشت (بازيافت) نهايي تأثير مهمي ميگذارند،
عمق و فشــار اوليه مخزن (انرژي اوليه) اســت.
طبيعتاً هر چه عمق مخزن کمتر و فشــار اوليه آن
بيشتر باشد توليد از آن آسانتر و بيشتر خواهد بود.

به مبحث افزايش توليــد همواره از دو منظر
متفاوت نگريســته شده اســت .منظور از افزايش
توليد غالباً افزايش دبي فعلي توليد از يک مخزن
اســت ،اما اين اصطالح در برخي موارد به معني
افزايش برداشت (يا افزايش بازيافت) نيز استفاده
ميشــود .در اين مقاله موضــوع افزايش توليد از
دو منظــر فوقالذکر و در ســطوح مخزن ،چاه و
تأسيسات ســطحاالرضي در ميادين نفتي جنوب
غربي ايران مورد بررســي قــرار ميگيرد .در اين
راستا ،نخســت خواص اصلي ســنگ و سيال و
مكانيزمهــاي توليــد بهطور اجمالي شــرح داده
ميشــود و ســپس تفاوتهايي كه مخازن نفتي
جنــوب غربي ايران از اين نظر (خواص اساســي
مخزن) با يكديگر دارند بررســي ميشــوند .در
واقع با مقايســه تعدادي از مياديــن نفتي جنوب
غربي ايران از نظر ويژگيهاي ســنگ و ســيال
و مکانيزمهاي توليد مشــخص ميشــود كه آيا
ميتوان نســخه واحدي براي توســعه و افزايش
توليــد از اين مخــازن ارائه کرد يــا اينكه در هر
مخزن نيازمند تشخيص درست گلوگاههاي توليد  -2مقايســه پارامترهاي اساســي ميادين نفتی
و ارائه نســخه منحصر بهفــرد در جهت افزايش جنوبغربي ایران
مياديــن عمدهي جنــوب غربي ايــران در
پتانسيل توليد و راهکارهاي تحقق آنها هستيم.

طيف نسبتاً وسيعي از لحاظ ويژگيهاي مخزني
(خواص سنگ و سيال مخزن و مکانيزم توليد)
قرار ميگيرند .عمدتاً ميادين نفتي جنوبغربي
ايران در ســازندهاي آسماري و گروه بنگستان
(شامل سازند ايالم و ســروک) قرار گرفتهاند.
ســازندهاي آسماري و بنگستان به لحاظ جنس
سنگ بسيار متفاوت هســتند .در ضمن به دليل
تفاوت در عمق اين ســازندها و همچنين سنگ
منشــاء توليد نفــت و داليل بســيار ديگر ،نوع
نفــت موجود در اين مخازن نيــز با هم متفاوت
اســت .از طرفــي اين ويژگيهــاي متفاوت در
سنگ (ماتريس و شــكاف) و سيال سازندها و
نيز وضعيت ســفرههاي آبي موجب شده است
کــه مکانيزم رانــش در مياديني که در ســازند
آسماري واقع شــدهاند با مياديني که در سازند
بنگســتان واقع شــدهاند متفاوت باشد .به عنوان
نمونه در ميدان مارون تخلخل سنگ (ماتريس)
در اليههاي ماسهاي آسماري در حدود  3برابر
بنگســتان و تراوايي ســنگ (ماتريــس) نيز در
اليههاي ماسه اي در حدود  1000برابر بنگستان
است .خواص شکافها در دو مخزن آسماري
و بنگســتان اين ميدان نيز بســيار متفاوت است؛
بهطوري که تراوايي شکافها و دانسيتهي آنها
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و نيز نفت درجاي شــکافها نســبت به حجم
کل نفت در آسماري نيز چندين برابر بنگستان
اســت .مقايسه خواص سيال اين دو مخزن نشان
ميدهد که سازند آســماري ميدان مارون يک 
مخزن اشــباع با کالهک گازي بســيار بزرگ
است ،در صورتي که سازند بنگستان اين ميدان
يک مخزن زير اشباع (فشار مخزن باالتر از فشار
حباب) اســت که ميزان قابل توجهي آسفالتين
در نفت آن موجود است .همچنين مکانيزمهاي
رانــش در مارون آســماري عالوه بر انبســاط
سنگ و سيال مخزن و رانش سفرهي آبي نسبتاً
قوي آن ،شــامل انبســاط کالهک گازي ،گاز
محلول و نيز ريزش ثقلي است؛ در صورتي که
در بنگســتان مارون غیر از مكانيزمهاي انبساط
سنگ و ســيال تنها يک ســفرهي آبي ضعيف
تأمينکنندهي فشار آن ميباشد (جدول .)1
ايــن مثال به خوبي نشــان ميدهــد که دو
مخزن موجــود در يک ميدان نفتــي ميتوانند
به طور کامل متفــاوت از يكديگر رفتار کنند.
بنابراين الزم اســت مديريــت مخزن ،مديريت
چاهها و استراتژي توليد از هر يك از دو مخزن
به صــورت كام ً
ال متفاوت بــا يكديگر راهبري
شود.
هم چنيــن مياديــن عمــدهي جنوبغرب
ايران ،از غرب به شــرق داراي طيف وســيعي
از خواص ســنگ و سيال و ويژگيهاي مخزني
هستند (شكل  .)1مخازن آسماري ميادين غربي
ايــن حوزه شــامل اهواز ،منصوري ،شــادگان،
مارون و کوپال داراي اليههاي ماســهاي هستند
کــه از اهواز تا كوپــال اين اليههاي ماســه اي
کمرنگتر شــده ،به طوري كــه در آغاجاري
اليهي ماســهاي ديگــر ديده نميشــود .وجود
ايــن اليههاي ماســهاي به دليل خواص ســنگ
بســيار خوب ،تأثيرات زيــادي در مکانيزمهاي
توليــدي مخزن دارد .ســنگ مخزن آســماري
مياديــن اهواز ،شــادگان و منصــوري به دليل
غالب بودن اليههاي ماســهاي نسبت به اليههاي
کربناتــه (شــامل آهــک و دولوميــت) داراي
تخلل و تراوايي بســيار بااليي است و ناهمگني  
ســنگ 6کمتر از مخازن ديگر اســت .تخلل و
تراوايي باال و همگني ســنگ موجب ميشــود
16

 -3بررسي داليل تفاوت توليد در ميادين جنوب

تــا ميزان ضريــب بازيافت نفت( 7نســبت نفت
قابل اســتحصال نســبت به کل نفــت در جاي
اوليــه) در اين مخازن باال باشــد .يكي ديگر از
فاكتورهاي بســيار مهم در ميــزان دبي توليدي
و ميزان بازيافت نفت ،ميزان شــكافخوردگي
سنگ و خواص شــكافهاي هر مخزن است.
مخزن كرنج نمونهاي بارز از تأثير شكافها در
عملكرد مخزن است.
بهنظر ميرســد نســبت دبي توليدي ميدان
در حالــت تثبيــت دبي  8به ميــزان نفت درجاي
اوليــه ،معيــار عمومي مناســبي از وضعيت كلي
مكانيزمهــاي حاكــم بر توليد مخــزن وخواص
سنگ و سيال به دســت دهد .در شكل  2مقدار
ايــن پارامتر بــراي  13مخزن در حــوزهي مورد
بررســي ارائه شــده اســت .در ميان اين مخازن؛
مخازن آسماري شادگان ،منصوري ،اهواز ،رگ
سفيد ،آغاجاري و مخازن بنگستان اهواز و مارون
در مدت مورد بررســي با تخليه طبيعي و كرنج،
مارون آســماري ،كوپال آسماري ،گچساران و
بيبيحكيمه تحت تزريــق گاز بودهاند .اين در
حالي اســت كه در ميدان پازنان بازگرداني گاز
خشك به كالهك انجام ميشود.

غربي ايران

داليل تفاوت توليــد در ميادين جنوبغربي
ايــران را با بيــان نيمه فني و مقايســه چند مخزن
ميتوان اينگونه توجيه نمود .در صورت يکسان
بودن خواص ســيال دو مخزن ،هنگامي که تخلل
سنگ يك مخزن باالتر از مخزن ديگر باشد ،بدان
معني است که در حجم يکساني از سنگ مخزن
نفت بيشــتري براي برداشــت در دســترس است
و نفت درجا در گســتردهي وســيعي از سنگها
پراکنده نشــده اســت .در بحث تراوايي ،هر چه
تراوايي ســنگ مخزن بيشتر باشــد ،نفت آسانتر
به ســمت چاه حرکت كرده و توليد ميشــود .از
ديدگاه فني حرکت آسانتر سيال به دو معني است.
حرکت سيال با افت فشــار کمتر به سمت چاه و
يا توليد نفت بيشــتر با افت فشــار ثابت وارد شده
به مخزن .اما تراوايــي تأثيرهاي ديگري نيز دارد.
هنگامي که دو مخزن با خواص ســيال يکسان به
سفرهي آبي يکسان متصل باشند ،هنگام برداشت
نفت از اين دو مخزن ســتون سيال کاهش يافته و
فشــار افت پيدا ميکند .اين به آن دليل است كه
تمام ســياالت موجود در تله نفتــي اعم از آب و
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توليد نيست و افت توليد به تدريج آغاز ميشود.
اين امر ناشــي از عدم ورود آب کافي از آبده به
مخزن و عدم تأمين انرژي مخزن است .در چنين
شرايطي برنامهي جديد نگهداري فشار با هدف
تزريــق آب و يا گاز به اجرا در ميآيد که خود
هزينههاي بسيار سنگيني را تحميل ميكند .اين
هزينهها شــامل حفر چاههاي تزريقي ،تأسيسات
سطحاالرضي تزريق اعم از پمپها ،خطوط لوله
نفت ،کمپرســورها ،مراکز فرآورشي و هزينهي
خود ســيال تزريقي است .به غير از اين موارد از
ديدگاه فني نيز تفاوتهاي بسيار ديگري در اين
دو مخــزن به وجود خواهد آمد که در اين مقاله
مجال بررسي آنها وجود ندارد.
حال تا حدودي روشــن ميشود که چرا در
مخازني مانند آســماري اهواز بــا وجود اين که
مخزن تاکنون نزديــک به نيمي از نفت درجاي
اوليه خود را توليد کرده ،هماکنون نيز با دبي در
حدود 600هزار بشکه در روز در حال توليد بوده
و ساليانه کمتر از 0/5پام افت فشار دارد .اين در
صورتي اســت كه هيچگونه عمليات نگهداري
فشــار و يا ازدياد برداشت ( )EORبر روي اين
مخزن انجام نميشود.
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نفت و گاز در تعادل فشــاري با يكديگر هستند.
آب از ناحيه پر فشــار آبده به سمت قسمت نفتي
بــا توجه بــه مطالبي كه به آنها اشــاره شــد
با فشار کمتر شروع به حرکت ميکند .در مخزني
مشخص ميشود كه در مخازني همانند آسماري
که تراوايي ســنگ باالتر است و سنگ به راحتي
اهواز ،منصوري و شــادگان کــه داراي اليههاي
اجــازهي عبور ســياالت را ميدهــد ،حجم آب
عمدهي ماســهاي با خصوصيات ســنگ مخزني
بيشــتري ميتواند وارد مخزن شــود و حجم آب
مطلوب هســتند ،جهت افزايــش توليد و افزايش
کافي وارده به مخزن نيز از افت فشــار ستون نفتي
برداشت نفت با گلوگاهها و به تبع آن راه حلهايي
جلوگيري ميکند .در واقع به ازاي برداشــت هر
متفاوت از ميادين شرقيتر در ناحیه جنوبغربي
بشکه نفت از ستون نفتي ،به همان ميزان آب وارد
ايران روبرو هستيم .اينگونه ميادين تأمين فشاري
بخش نفتي ميشود .اين عامل موجب ميشود که
بسيار مطلوبي توســط آبده خود داشته و ضريب
سفره آبي شبيه به يک پيستون طبيعي عملکند و
برداشــت طبيعي بااليي نيز در اثر شســته شــدن
دبي توليدي از مخزن تا سالها حفظ شود.
نفت موجود در ســنگ مخزن در اثر وارد شــدن
از طرفي ســنگ به دليل تراوايي باال داراي
آب بــه درون ماتريس (ســنگ) دارند .عواملي
حفرات درشتتري اســت که اجازه ورود آب
که توليد از اينگونه مخازن ماسه سنگي را دچار
به حفرات را داده و موجب ميشــود تا نفتي که
مشکل ميسازد بيشتر مربوط به چاهها و تأسيسات
به ديوارهي ســنگ چسبيده اســت جابجا شود.
ســطحاالرضي است و نه در واقع خود مخزن .در
همچنين اين شستهشــدن نفت به وســيلهي آب
واقع مشکالتي همانند حرکت دانههاي شن سنگ
موجب ميشــود که ضريب برداشــت نهايي از
مخزن و وارد شدن به درون چاه و تأسيسات و نيز
مخزن بسيار باالتر باشد.
امکان توليد از اينگونه مخازن با درصد آب باال
حــال مديريت دو مخزن با خواص ســيال،
(در چاهها و تأسيســات فراورشي و نمکزدايي)
سفره آبي ،شرايط اوليه ،ضخامت و نفت درجاي
چالشهاي عمدهي توليد از اين ميادين هســتند.
يکسان ،يکي با تخلخل و تراوايي باال و ديگري
پاييــن را از ديدگاه عملياتي بررســي ميکنيم.
واضح است که با فرضيات باال ،مخزن با تخلخل
کمتــر داراي ابعــاد ســطحي (طــول و عرض)
بزرگتري است .از طرفي اين مخزن چون داراي
تراوايي پايينتري اســت افت فشار در چاههاي
آن نيز بيشــتر اســت .بنابراين اگر برنامهي توليد
به عنوان مثال در ســقف  200هزار بشــکه نفت
در روز براي مدت زمــان اقتصادي بهرهبرداري
از دو ميــدان در نظر گرفته شــود ،در ميدان اول
كه داراي تخلل و تراوايي پايينتري اســت بايد
چاههاي بيشــتري حفر شــود تا نفت بــا انرژي
طبيعي مخزن به ســر چاه جريــان يابد .از طرف
ديگر به علت گســتردگي مخزن اول ،چاهها در
محدودهي بســيار بزرگي پراکنده ميشوند که
در نتيجــه هزينههاي حفاري ،خطوط لوله ،پمپ
و ساير تأسيسات فرآورشي را باال ميبرد .گذشته
از تأثيراتي که به آنها اشــاره شــد ،پس از مدتي
حفر چاههاي بيشتر در مخزن اول (با خصوصيات
ﺷﻜﻞ  .١ﳏﺪودﻩ ي ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان
 1محدودهي ميادين مورد بررسي در جنوبغرب ايران
مخزني پايينتر) تأمينکنندهي دبي برنامه شــده
 -1-4مخازن آسماري با اليههاي ماسهاي
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سرفصل ویژه

کنترل شــن توليدي راه حلهاي متفاوتي دارد و
در مهندسي بهرهبرداري تکنولوژيهاي متعددي
براي آن وجود دارد .اما امکان توليد نفت با درصد
باالي آب نيازمند طراحي واحدهاي فراورش نفت
و بهطور خــاص واحدهاي ويژهي نمکزدايي از
نفت است.
در بخــش چاهها نيز در صورت افت فشــار
چاهها به علت ســنگين شدن ســتون سيال درون
چاه در اثر باالرفتن آب درون ســتون (ســتوني به
ارتفاع در حدود  2500متر) ،استفاده از فرازآوري
مصنوعي ضروري خواهد بود .در واقع با اتخاذ اين
اقدامات ،امکان ورود بيشــتر آب از سفرهي آبي
به اليهي نفتي در اثر افت فشــار ستون نفتي فراهم
خواهد شــد .در شــرايط کنوني تا زماني که افت
فشار محســوس در اينگونه مخازن ايجاد نشود،
نيروهاي طبيعي به خوبي تأمينکنندهي افت انرژي
مخزن بوده و درصد بازيافت نيز بسيار باالست.
 -2-4مخازن آســماري با اليههــاي كربناته و

ماسهاي
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 -3-4مخازن كربناته آسماري

ســنگ مخزن در ميادين عمدهي شــرقيتر
فروافتادگي دزفول 12شــامل مياديــن آغاجاري،
بيبيحکيمه و گچســاران کامــ ً
ا از نوع کربناته
اســت .اين مخــازن همانند اليههــاي کربناته در
کوپال و مارون شکافدار هستند .به دليل خواص
مخزني ضعيفتر ماتريس در اين سنگها نسبت
به ماسهسنگها ،آب به ماتريس (که عمدهي نفت
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0.0115
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نسبت دبي به نفت درجا

اگر کمي به ســمت شــرق حرکت کنيم ،به
مخازن آسماري ميادين مارون و کوپال ميرسيم.
اين مخازن حد واسط مخازن با اليههاي عمدهي
ماسهاي و مخازن کربناته هستند .مخزن آسماري
مارون يکي از مخازني است که کام ً
ال به صورت
اليهاي عمل ميکند .بدين صورت که اليهها يکي
در ميان کربناته و ماسهسنگ هستند .اين وضعيت
موجب ميشود که توليد نفت از اليههاي ماسهاي
كه داراي خصوصيات مخزني بسيار بهتري هستند
بــا دبي باالتري صورت گرفتــه و به تبع آن ورود
آب به اين اليهها با سرعت بسيار بیشتری صورت
پذيرد كه در نتيجه فشــار هر اليه با اليهي پاييني
متفــاوت اســت .در اينگونه مخــازن ،آبده در
اليههاي ماسهاي بسيار خوب عمل ميکند ،ولي
در اليههــاي کربناته راندمان جارويي  9پايينتري
وجــود دارد و در مقابل بــه دليل وجود کالهک 
گازي و ناحيــهي عظيــم گاز زده ،در اليههــاي
کربناته مخزن ريزش ثقلي فعال است .تاريخچهي
اين مخزن نشــان ميدهد که اليههــاي کربناته با
زمان دچار افت فشــار شديدتري شدهاند ،اين در
حالي است كه از زمان تزريق گاز ( 1368شمسي)

در بيشتر اليههاي کربناته مخزن فشار تثبيت شده
اســت و با وجود توليد قابل توجه از ســال 1368
تا به امروز ،فشــار در اکثر نواحي مخزن به خوبي
تأمين گردیده اســت .در اينگونه مخازن به دليل
پيچيدگيهاي فوقالعاده ساختماني ،اخذ و پايش
دائمــي دادههــاي تخصصي مخزنــي از اهميت
بســياري در مديريت چاهها و مخــزن برخوردار
است.
دادههــاي اوليهاي از قبيل دبــي روزانه آب،
گاز و نفت در هر چاه و درصد مشــارکت توليد
نفت از هر اليه مخزني بسيار حائز اهميت هستند.
در اين مخازن روشهاي تکميل ويژهي چاه  10و
امکانات توليد با درصد آب بــاال  11در چاهها (با
فــرازآوري مصنوعي اعم از پمپ درون چاهي و
يا فرازآوري با گاز) و تأسيسات سطحاالرضي در
افزايش برداشت و توليد بسيار مؤثر هستند.

در آن اســت) وارد نميشود و از طريق شکافها
ماتريس را دور زده و وارد چاهها ميشود و توليد
آب را در چاه به شدت باال ميبرد.
در مخزني مثل گچساران که سابقهي طوالني
تزريق گاز دارد ،فشار مخزن در اثر تزريق گاز به
خوبي تأمين شده اســت .تزريق گاز در اينگونه
مخازن با ثابت نگه داشــتن فشار و يا باال بردن آن
از افت دبي به علت کاهش فشار مخزن جلوگيري
ميکند .از طرفي در فشــارهاي بــاال به دليل کم
شــدن نيروي کشش ســطحي 13بين گاز و نفت،
فشــار مويينگي  14گاز-نفت کاهش مييابد و در
اثر کاهش فشــار مويينگي مکانيــزم ريزش ثقلي
فعالتر شده و گاز ميتواند به ماتريس وارد و نفت
را به سمت پايين جارو کند .اين مکانيسم ميتواند
تا حد بســيار بااليي ضريب برداشت در اين گونه
مخازن را افزايش دهد .از طرف ديگر با تزريق گاز
در کالهک گازي و افزايش فشار مخزن ،امکان
ورود آب به شکافها در سفرهي آبي بسيار کمتر
شده و از توليد آب در چاهها جلوگيري ميشود.
در واقع فشــار باالي کالهک گازي شبيه به يک 
پيســتون ،نفت را به ســمت پايين جارو ميکند و
از ورود آب به شــکافها از پايين اليهي نفتي به
ســمت باال جلوگيري ميکند .قب ً
ال توضيح داده
شد که در اينگونه مخازن با خصوصيات مخزني
ضعيــف ،آب در ماتريس به صورت جزئي وارد
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درﺟﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﺪادي از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮﺮان
ي
دﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ
ﻞ  ،2ﻧﺴﺒﺖ ﻲ
ﺷﻜﻞ

ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺮﺑﻲ اﻳﺮان
ﻦ
ﻞ ﺗﻔﺎوت ﺗﻮﻟﻴﻴﺪ در
ﺑﺮﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻞ

ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان را ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻴﻤﻤﻪ ﻓﻨﻲ و ﻣﻘﺎﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺨ
دﻻﻳﻞ ﺗﻔﺎووت ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ب
ﺨﺰن ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺳﻨﮓ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻞ ﮓ
ن ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻪ
ﺑﻮدن ﺧﻮاص ﺳﻴﺎل دو ﻣﺨﺰن
ت ﻳﻜﺴﺎن ن
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮﻮد .در ﺻﻮرت

ماهنامه اکتشاف و تولید /شماره  / 94مهر ماه 1391

ميشــود كه ضريب برداشــت پاييني نيــز دارند.
با جلوگيــري از ورود آب به چاهها ،بســياري از
مشــکالت افت فشــار چاهها در اثر سنگين شدن
ســتون آنها نيز کاهش مييابد .با مقايســهي چند
مخزني که تاکنون شرح مختصري بر آنها داده شد
به خوبي مشخص ميشود که در مخزني مثل اهواز
آســماري ورود هر چه بيشتر آب (البته با شرايط
کنترل شده) در راستاي افزايش برداشت و افزايش
توليد است و راهکارهاي پيشنهادي براي مديريت
مخزن در ســمت و سويي قرار ميگيرد که بتوان
از آبده طبيعي حداکثر اســتفاده را نمود ،ولي در
ميدان گچساران به دليل راندمان بسيار پايين آب
در جابجايي نفــت و در مقابل راندمان باالي گاز
در افزايش برداشت ،کل مديريت مخزن به سوي
اســتفاده هر چه بيشتر از گاز و جلوگيري از ورود
آب به مخزن متمركز ميگــردد .لذا در مخازني
كــه تزريق گاز به عنوان راهکار فني توليد مطرح
ميشود تأمين گاز تزريقي و استفاده از تکنولوژي
روز دنيا در پايش دائمي ميزان توليد هر فاز (آب،
گاز و نفت) در چاهها و کنترل دقيق سطح تماس
گاز-نفت و آب-نفت با حفر چاههاي مشاهدهاي
مناســب و كافي ،تأثير بســيار زيادي در مديريت
توليد از اين مخازن دارد.
 -4-4مخازن بنگستاني

مخازن بنگســتان ميادين نفتی جنوبغربي
ايران عموماً زير اشــباع هســتند (فشار زير فشار
نقطــه حباب و فاقد کالهــک گازي) .نفت اين
مخــازن آســفالتيني بوده و وجود آســفالتين در
چاهها مشــکالت عمدهاي را بــراي توليد ايجاد
ميکند .سنگ مخزن اين مخازن خواص مخزني
پايينــي دارد و به دليل عــدم وجود مکانيزمهاي

توليدي مثل رانش کالهــک گازي ،آبده قوي
و يا ريزش ثقلي ،مکانيســم رانش مناسبي براي
جبران فشــار در مخــزن وجود نــدارد .به همين
دليل افت فشــار اين مخازن با توليد نفت بســيار
باالســت؛ از طرفي به دليل حساسيت زياد ذرات
آسفالتين به تغييرات ترکيب نفت مخزن ،تزريق
گاز و يا آب در اينگونه مخازن با ريسک باالي
رســوب آســفالتين در مخزن همراه است .چرا
که در صورت رسوب گســتردهي آسفالتين در
مخزن عمــ ً
ا عمدهي نفت مخزن نيــز غير قابل
توليد خواهد بود .مطالعات دقيق ترموديناميکي
جهت يافتن بهترين شرايط توليد از اين مخازن و
نيز تزريق سياالت مناسب در مخزن براي جبران
افت فشــار مخزن به نحوي که رسوب آسفالتين
نيز در اين مخازن رخ ندهد ،از جمله راهکارهاي
آيندهي توليدي اين مخازن است .از طرف ديگر
در مقياس چاه نيز اســتفاده از روشهاي مناسب
فــرازآوري مصنوعي و نيز روشهاي ممانعت از
رســوب آســفالت در ديوارهي چاه ميتواند به
افزايش توليد و برداشــت کمــک کند .الزم به
ذکر اســت که در اينگونه مخازن به دليل افت
فشــار زياد در شعاع تخليهي چاهها و نيز به دليل
اين که بخشهــاي مختلف مخزن ارتباط خيلي
قــوي با يكديگر ندارند ،براي حفظ توليد نياز به
حفر چاههاي بيشــتري است .کام ً
ال واضح است
که مديريت مخازن بنگســتاني که نفت درجاي
بســيار زيادي را نيز در خود جاي دادهاند ،بسيار
مشــکلتر و نيازمنــد مطالعات بســيار دقيقتري
جهت افزايش برداشت است.
نتيجهگيري

• در بســياري از موارد رفتار و مكانيزم توليد

مخازن نفتي جنوبغربي ايران با يكديگر متفاوت
اســت و اين تفاوت رفتاري بيشتر ناشي از تفاوت
در پارامترهاي اساسي مخازن است ،نه تفاوت در
تكنولوژي و يا روش برداشت از اين مخازن.
• جهت برداشت صيانتي ،بايد هر مخزن را به
صورت جداگانه و منحصر بهفرد مورد مطالعه قرار
داد و نسخه توليدي يك مخزن را لزوماً نميتوان
براي مخازن ديگر بهكار گرفت.
• افزايــش پتانســيل توليــد در مخازني كه
ماتريس آنها داراي خواص مخزني مناسب است
(مخازن داراي اليههاي ماسهاي) امكانپذير است.
در مخازن كربناته نيز پتانسيل افزايش برداشت به
معناي افزايش بازيافت نهايي وجود دارد و افزايش
دبي در بسياري از اين مخازن غير صيانتي است.
• تجربه توليــد يك قرن اخير ميادين نفتی
جنوبغربي ايران نشــان داده اســت كه جهت
شــناخت ويژگيهاي اساسي و مكانيزمي يك
مخزن ،حفر چندين چاه توصيفي و مشاهدهاي
و گذشــت چند ســال توليد از مخزن ضروري
اســت .پيش از اخذ دادههــاي كافي از خواص
ســنگ و ســيال و نيز توليد و فشــار از مخزن،
پيشنهاد هرگونه برنامه توسعه مخزن ( )MDPبه
احتمال بسيار زياد با خطاي بزرگي همراه است.
• متأسفانه سياستهاي توليد محور سالهاي
گذشــته مخازن مختلف (در شــرايط جنگ و يا
در شــرايط مشكالت اقتصادي) نشان ميدهد كه
توسعه و توليد بسياري از مخازن بدون اخذ كافي
دادههاي مخزني و چاهــي و بدون حفر چاههاي
كافي مشاهدهاي جهت كنترل دقيق سطوح تماس
صورت گرفته اســت .اين روش توســعه ،مطالعه
دقيق و علمي مخازن را براي برنامهريزي بلندمدت
با مشكالت عديدهاي مواجه ميكند.

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

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

solution gas drive
gas cap drive
3.
water drive
4.
gravity drainage
5.
fluid and rock expansion

11.

6.

1.

12.

7.

2.

منــــابع
[ ]1مطالعه جامع ميادين آسماري و بنگستان ميدان مارون ،شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب.
[ ]2گزارش عملكرد سال  1390ميادين شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب.
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