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ب��ا توجه به نیاز روز افزون به س��وخت و انرژی و همچنین محدود بودن مخ��ازن هیدروکربنی ،روی آوردن به مخازن 
نامتعارف از جمله مخازن نفت س��نگین امری حیاتی و اجتناب ناپذیر می باش��د. به دلیل باال بودن بیش از حد گرانروی 
نفت مخازن نفت س��نگین، اس��تفاده از روش های ازدیاد برداش��ت حرارتی جهت تولید نفت ضروری است. در تحقیق 
پیش رو، به بررسی کارایی روش ازدیاد برداشت حرارتی ریزش ثقلی به کمک تزریق بخار بر روی یکی از مخازن کربناته 
نفت س��نگین ایران پرداخته شده اس��ت. با توجه به اینکه میدان نفتی کوه موند یکی از معروف ترین و مورد توجه ترین 
میادین نفت س��نگین ایران بوده و عماًل اولین میدان نفت س��نگین ایران می باش��د که در س��ال های آتی تصمیم بر 
توسعه و تولید از آن گرفته شده، این مخزن هدف این مطالعه قرار گرفته است. با توجه به قابلیت شبیه سازی مناسب 
نرم افزار CMG در شبیه س��ازی فرآیند های حرارتی، از ماژول STARS جهت مطالعه اس��تفاده ش��ده است. در این 
راستا همچنین به بررسی اثر پارامترهای موثر بر این فرایند ازیاد برداشت پرداخته شده است. پارامترهای بررسی شده 
عبارتند از: فاصله چاه افقی تزریق بخار از چاه تولیدی زیرین، فاصله جفت چاه تزریق و تولید از پوش س��نگ، اختالف 
فش��ار میان چاه تزریق و تولید و تعداد جفت چاه هاي تزریق و تولید. جهت بررس��ی تأثیر این پارامترها میزان تولید 
تجمعی نفت و میزان برش آب در حالت های مختلف مقایسه گردیده و با توجه به نتایج به  دست آمده، اثر هر پارامتر 

مورد بررسی قرار گرفت.
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امکان سنجی ازدیاد برداشت نفت به کمک روش تزریق بخار همراه با ریزش تقلی در 
میدان نفت سنگین  موند و بررسی پارامترهای اثرگذار بر آن

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

يكي از مس��ائل مهم در صنعت نفت، استفاده صحيح از منابع 
نفتي كش��ور به منظور افزايش طول عمر آنها و حفظ اين منابع 
خدادادي براي نسل هاي آينده است. در اين مهم الزم است كه 
با مديريت صحيح اين منابع آش��نا باش��يم. از نكات قابل توجه 
در مديريت مخ��ازن به كارگيري روش هايي براي افزايش مقدار 
نفت خام اس��تخراج شده از مخازن است كه به روش هاي ازدياد 
برداش��ت از مخازن نفت مرس��وم هس��تند. اين روش ها شامل 
تزريق گاز، تزريق آب ، تزريق متناوب آب و گاز، تزريق ژل هاي 
پليمري، روش هاي ميكروبي، تزريق كربن دي اكسيد، استفاده 
از مواد شيميايي كاهش دهنده نيروي كشش سطحي، جايگزيني 
هيدروكربن و روش هاي حرارتي مي باشند ]1[. توماس ]2[ بیان 
نموده است که چیزی حدود 2 تریلیون بشکه از نفت های سبک 
و نیمه سنگین دنیا باقی مانده است در حالی که حجم تخمینی 
نفت های س��نگین حدود 6 تریلیون بش��که برآورد ش��ده است. 
باتوجه به تأثیرگذاری پارامترهای مختلف بر سیاست های کلی 
مدیریت مخازن نفتی از جمله قیمت جهانی نفت، از این میدان 
تا به حال هیچ گونه برداشت اقتصادی صورت نگرفته است. طبق 
برآوردهای به عمل آمده، برداشت از این میدان با مبلغ بین 70 

الی 80 دالر در هر بشکه منطقي و مقرون به صرفه می باشد.

 بر اس��اس گزارش بررسی زمین شناسی آمریکا که توسط مه 
یرو آتانازی ]3[ ارائه شد، مجموع ذخایر نفت سنگین و بیتومن 
که با تکنولوژی موجود قابل برداش��ت هستند از مجموع ذخایر 
نفت س��بک پیش��ی گرفته اند. ایران نیز با داشتن مخازن نفت 
سنگین و فوق سنگین در حال تولید در خوزستان و خلیج فارس 
و مخازن اکتش��اف ش��ده مانن��د کوه موند، زاغ��ه و... در جمع 
دارن��دگان و تولیدکنندگان نفت های س��نگین جهان قرار دارد. 
بهره برداري از این منابع نفت س��نگين ب��ه علت گرانروي باالي 
آنها، با روش هاي حرارتي ازدياد برداش��ت نفت انجام مي ش��ود، 
به طوري ک��ه بیش از 80 درصد تولید نفت س��نگین در مرحله 
ازدياد برداش��ت از طريق روش هاي حرارتی انجام می گیرد]4[. 
در اي��ن روش ها با اس��تفاده از انرژي حرارت��ي برخي از خواص 
نف��ت را تغيير مي دهند تا خروج نفت از مخزن تس��هيل گردد. 
هدف كلي از روش هاي حرارتي ، كاهش گرانروي نفت و افزايش 
بهره برداري مي باش��د. با افزايش دماي س��يال مخزن، گرانروي 
نف��ت كاهش مي يابد و نفت در اثر فش��ار حاص��ل از بخار هاي 
موجود، به س��مت چاه هاي توليدی حرك��ت مي كند. روش هاي 
 حرارتي ازدياد برداش��ت به س��ه دسته تقس��يم مي شوند ]5[: 
1. توليد حرارت در خارج از مخزن و تزريق سيال گرم به عنوان 
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س��يال جابه جا كننده 2. احتراق درج��ا 3. تحريك حرارتي. از 
آنجايي كه گرانروي باالي نفت س��نگين مهم ترين عامل كاهش 
مقدار بازيافت آن اس��ت و از طرفي بخ��ار عامل انتقال حرارت 
فوق العاده خوبي اس��ت و مكانيس��م هاي متعددي را براي توليد 
نف��ت اعمال مي  كند، تزريق بخ��ار يكي از موفق ترين روش هاي 
حرارتي مي باش��د. در میان روش های تزریق بخار، روش ریزش 
ثقل��ی به کمک بخار آب SAGD( 1( با اس��تفاده از نیروی رانش 
ثقل��ی و به کمک یک جفت چ��اه افقی تزریق-تولید هم تزریق 
بخار پایدار و هم تولید نفت اقتصادی را تضمین کرده و به عنوان 
فرايندي مطلوب در تولید نفت سنگین استفاده می شود. شکل-

1 شماتیکی از این فرآیند را نشان می دهد. این روش شامل یک 
جفت چاه افقی موازی با هم است که با فاصله اندکی از همدیگر 
ق��رار می گیرند که چاه بااليی، چ��اه تزریقی و چاه پایینی، چاه 
تولیدی اس��ت. در این روش نفت به واس��طه تزریق بخار که به 
آن نفوذ کرده داغ می ش��ود و با کاهش گرانروی، نفت به کمک 
ریزش ثقلی به س��مت چاه تولیدی حرکت كرده، به این ترتیب 

جبه��ه بخار )محفظه بخار( ب��ه کل مخزن نفوذ می کند. در این 
روش نفت روان ش��ده به دلی��ل فاصله کم بین چ��اه تزریقی و 
تولی��دی و نیز وجود چاه های افقی با طول زیاد تا هنگام ریزش 
ب��ه چاه تولی��دی و تولید ش��دن، داغ و روان می ماند و حرارت 

خودش را از دست نمی دهد]4[.
در زمين��ه مطالعه پارامترهاي موثر بر اين فرآيند، تحقيقات 
متع��ددي ص��ورت گرفت��ه اس��ت. به عن��وان نمون��ه Chen و 
همكارانش ]6[، با شبيه س��ازي و انجام آناليز حساسيت سنجي 
نش��ان دادند كه هرچه تراوايي و ناهمگني مخزن بيشتر باشد، 
انتش��ار بخار س��خت تر بوده و راندمان حرارتي فرآيند كاهش 
مي ياب��د. به ع��الوه Barillas و همكاران��ش ]7[، از بررس��ي 
پارامترهاي عملياتي و مخزني مختلف به اين نتيجه رس��يدند 
كه هرچه س��دهاي س��ازندي )مانند اليه هاي از جنس سنگ 
شيل با تراوايي پايين( بزرگ تر و نزديك تر به چاه تزريق باشند، 
ميزان راندمان )برداش��ت نهايي(، بيشتر خواهد بود. همچنين 
Kamath و همكارانش ]8[، پارامتر هاي عملياتي مانند تخلخل، 

تراوايي مطلق، اش��باع اولي��ه آب، تزريق پذيري مخزن و چند 
پارامتر ديگر را مورد بررس��ي قرار دادن��د و نتايج خود را ارائه 
دادند. عالوه براين، Nasr و همكارانش]9[، آناليز فرآيند ريزش 
ثقل��ي را با اس��تفاده از ابزار هاي آزمايش��گاهي و عددي انجام 
دادن��د. آنها تأثي��ر تراوايي و موقعيت چاه ه��اي تزريق را مورد 
بررس��ي قرار دادند و در نتايج خود بي��ان كردند كه با كاهش 
تراوايي مدت زمان فرآيند افزايش مي يابد. همچنين آنها نشان 
دادند كه هرچه تراوايي عمودي ميان چاه ها كمتر باشد، ميزان 
برداشت نهايي بيشتر خواهد شد. Bagci ]10[، فرآيند ريزش   1  شماتیک فرآیند تزریق بخار با مکانیزم ریزش ثقلی ]4[

 2  فشار موئینه و تراوایی نسبی آب - نفت



مقاالت علمی - پژوهشی

56

ثقلي را به صورت س��ه بعدي و براي مخازن شكافدار انجام داد 
و در نتايج خود تفاوت نحوه رشد محفظه بخار را براي مخازن 
شكافدار ارائه كرد. Chen و همكاران ]11[، اثر ناهمگني هايي 
مانند شكاف درون مخزن بر رشد محفظه بخار را مورد بررسي 
ق��رار دادند و به اي��ن نكته پي بردند كه ش��كاف هاي عمودي 
باعث مي ش��وند كه بخار بیش��تري به مخزن تزريق شود ولي 
در كل برداش��ت بیش��تري خواهن��د داش��ت. Das ]12[ نيز 
امكان پذي��ري اين فرآيند را در مخازن كربناته ش��كافدار مورد 
بررس��ي قرار داد و همچنين حساسيت فرآيند را به بسياري از 
پارامترهاي مخزن مانند تراوايي بررسي كرد. Gao ]13[ نيز با 
شبيه س��ازي مدل دو بعدي فرآيند به بررسي اثر اضافه نمودن 
حالل نيتروژن به بخار پرداخت. همچنين مجرب ]14[، براي 
بهبود عملكرد فرآيند ازدياد برداش��ت، تاثير پيكربندي چاه ها 
را مورد مطالعه قرار داد و نمونه بهبود يافته را در رس��اله خود 
ارائه كرد. قنبري و همكارانش ]15[، نيز براي بهبود و افزايش 
برداشت، س��ناريوي تزريق و برداشت فرآيند را بهينه نمودند. 
تاكنون مطالعه اي ب��ر روي تاثير خصوصیات چاه های تزریق و 
تولید بر ميزان توليد نفت در این فرایند انجام نشده است و با 
توجه به اينكه در فرآيندهاي ازدياد برداش��ت مبتني بر تزريق 
بخ��ار، عالوه بر چاه تولیدی نیاز به چاه تزریقی هم مي باش��د، 
ش��ناخت صحيح خصوصیات چاه های تزری��ق و تولید موثر بر 
این فرآيند، مي تواند عالوه ب��ر افزايش توليد، موجبات كاهش 
انرژي مصرفي به ازاي اس��تخراج هر بش��كه نفت را فراهم كند. 
هدف اين مقاله بررس��ي تأثير خصوصی��ات چاه های تزریق و 
تولید ش��امل پارامترهای فاصله چاه افق��ی تزریق بخار از چاه 

تولیدی زیرین، فاصله جفت چاه تزریق و تولید از پوش سنگ، 
اختالف فش��ار میان چاه تزریقی و تولیدی و تعداد جفت چاه 
بر روي عملكرد فرآيند و درنتيجه بهينه س��ازي فرآيند اس��ت. 
همچنین با توجه به بررسی های انجام شده توسط شرکت ملی 
نف��ت ایران، در میان روش هاي ازیاد برداش��ت اعم از ثانویه و 
ثالثیه، روش بهینه روشی حرارتی می باشد که اهمیت موضوع 
و بررس��ی میدان نفت��ی از دیدگاه ازدیاد برداش��ت حرارتی را 

افزون می نماید.

1- شبیه سازی مخزن
با توجه به قابليت شبیه س��ازی مناس��ب نرم اف��زار CMG در 
شبیه س��ازی فرآیند ه��ای حرارتی، این نرم افزار ب��رای ادامه کار 
این تحقیق انتخاب ش��د. در این نرم افزار شبیه سازی حرارتی با 
استفاده از ماژول STARS صورت می پذیرد. میدان انتخاب شده 
برای انجام این مطالعه، میدان نفتی کوه موند می باش��د. عملیات 
اکتشاف این میدان در سال 1931 میالدی با حفاری چاه شماره 
1 آغاز شد. درجه API نفت این میدان بین 14 تا 15 می باشد. 
فش��ار و دمای اولیه مخزن به ترتی��ب 927 پام و 139 فارنهایت 
است. همچنین فشار اشباع آن 624 پام است. تغییرات تخلخل 
ماتریک��س مخزن بی��ن 0/11-0/27، مق��دار تراوایی ماتریکس 
مخزن بین 0/2-850 میلی دارس��ی، اشباع متوسط نفت مخزن 
55 درص��د و مقدار تراوایی ش��کاف 100 دارس��ی می باش��د. با 
توجه به اینکه شبیه س��ازی سه فازی بوده، مقادیر فشار مویینه 
و تراوایی نس��بی موردنیاز است. نمودار فش��ار موئینه و تراوایی 

نسبی آب – نفت در شکل- 2 مشاهده می شود.

 4  تولید تجمعی نفت در حالت های مختلف فاصله میان دو چاه تزریق و تولید 3  توزیع تراوایی شکاف در مدل تهیه شده در نرم افزار پترل

  نتايج. 2
  هااين پارامتر .مورد بررسي گرفت  SAGDبر اساس مدل ساخته شده، پارامترهاي مختلف در تزريق بخار و روش    

ســـنگ،  ند از فاصـــله چاه افقي تزريق بخار از چاه توليدي زيرين، فاصـــله جفت چاه تزريق و توليد از پوشعبارت
ــار ميان چاه تزريق و توليد   ــل از مطالعه  بخشدر ها تعداد جفت چاه   و اختالف فشـ در مورد مطالعه. نتايج حاصـ

  .ادامه آورده شده است

 فاصله چاه تزريقي و چاه توليدي 2.1

بين دو چاه تزريق و توليد در متري  500و  400،  300، 200، 100چهار فاصله   به منظور بررسي اثر اين پارامتر 
شد.  SAGDفرايند  ست آمده از اجراي حالت بهنتايج توليد تجمعي  4-شكل  در نظر گرفته  هاي در نظر گرفته د

ــده را نشــان مي توليد   ي،با افزايش فاصــله ميان چاه تزريقي و توليددهند، همانطور كه نتايج نشــان مي. دهدش
حرارت به  دليل كاهش انتقالبا افزايش فاصله، به توان اينگونه بيان نمود كه يابد. علت اين پديده را ميكاهش مي

ــمت چاه توليدي به      نفت و در نتيجه كاهش ميزان      نوعي هدر رفت انرژي رخ داده كه باعث كاهش گرمايش       سـ
صــورت افقي، در زير  به شــكاف دليل تراوايي باالي ماتريس ومحفظه بخار تزريقي، بههمچنين  شــود.توليد مي

توليدي، محفظه بخار رو به چاه توليدي   دليل وجود جريان به ســمت چاهيابد و تنها بهســنگ گســترش ميپوش
 .كندحركت مي

  

  
 هاي مختلف فاصله ميان دو چاه تزريق و توليدتوليد تجمعي نفت در حالت :4شكل 
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جهت شبیه س��ازی، مدل استاتیک بخش��ی از میدان توسط 
نرم افزار پترل طراحی گردید )شکل 3(. سپس از مدل تهیه شده 
که به صورت تراوایی دوگانه-تخلخل دوگانه می باشد به کمک نرم 
افزار پترل خروجی گرفته و به عنوان مدل استاتیک وارد ماژول 
Builder از بس��ته نرم اف��زاری CMG گرديد. همچنین توس��ط 

ماژول Winprop بر اس��اس درصد ترکیب اجزا س��یال مخزن با 
اس��تفاده از معادله حالت 3 پارامتری پینگ-رابینس��ون 1976 
محاس��بات رفتار فازی مخزن انجام شد. در ادامه بر اساس مدل 
س��یال مخزن و بر اساس سایر داده های موجود، مدل استاتیک 
تهیه ش��ده تکمیل و مدل دینامیکی س��اخته شد. از این مدل 
دینامیکی برای بررس��ی و شبیه سازی سناریو های مختلف در 

ادامه استفاده می گردد.

2- نتایج
بر اس��اس مدل ساخته ش��ده، پارامترهای مختلف در تزریق 
بخار و روش SAGD مورد بررسی گرفت. این پارامترها عبارتند 
از فاصله چ��اه افقی تزریق بخار از چاه تولی��دی زیرین، فاصله 
جفت چاه تزریق و تولید از پوش سنگ، اختالف فشار میان چاه 
تزریق و تولید و تعداد جفت چاه ها در بخش مورد مطالعه. نتایج 

حاصل از مطالعه در ادامه آورده شده است.

2-1- فاصله چاه تزریقی و چاه تولیدی
ب��ه منظور بررس��ی اثر این پارامتر چه��ار فاصله 100، 200، 
300 ، 400 و 500 متری بین دو چاه تزریق و تولید در فرایند 
SAGD در نظر گرفته شد. شکل-4 نتایج تولید تجمعی به دست 

 5  برش آب تولیدی در حالت های مختلف فاصله میان دو چاه تزریق و تولید

شكل  شان مي     ميزان برش آب را در حالت 5-همچنين  شده ن سي  شان مي هاي برر ميزان  دهند كه دهد. نتايج ن
يابد. در افزايش فاصله بين دو چاه ابتدا كاهش يافته و سپس افزايش مي  برش آب توليدي در اوايل عمر مخزن، با 

اوايل عمر مخزن با افزايش فاصـــله گرچه ميزان مخروطي شـــدن بخار و آب داغ به ســـمت چاه توليدي كاهش  
شكاف با تراوايي باال، ميزان         مي شبكه  سطح تماس آب و نفت و همچنين وجود  شدن چاه به  يابد، اما با نزديك 
  ش آب توليدي از زير سطح تماس افزايش خواهد يافت.بر

 

  
 برش آب توليدي در حالت هاي مختلف فاصله ميان دو چاه تزريق و توليد :5شكل 

 

دليل آنكه حجم بخار بااليي در تمامي حاالت تزريق شـــده اســـت و محفظه اما در انتهاي بازه توليد از مخزن، به
ــد، تمامي  بخار به چاه توليدي مي     ــان مي  حالت  رسـ هاي   گرچه در زمان   دهند. ها، برش آب بااليي را از خود نشـ

ــتر دو چاه بهتر عمل كرده و برش آب كمتري        ــله بيشـ ــان     را انتهايي، فاصـ (به دليل دوري از محفظه بخار) نشـ
 دهد.  مي

 سنگفاصله جفت چاه از پوش 2.2

صله چاه تزريقي از پوش  هاي مختلفحالتدر اين بخش  متري)   500و  400، 300، 200، 100سنگ ( ميزان فا
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  .يابدشدت كاهش ميبهو توليد در فواصل نزديك به چاه توليدي  گرمايش ،در نتيجهباالتر مخزن گرم شده كه 
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 6  تولید تجمعی نفت در حالت های مختلف فاصله چاه ها از پوش سنگ
  

 توليد تجمعي نفت در حالت هاي مختلف فاصله چاه ها از پوش سنگ :6شكل 

  

سنگ، اتالف حرارتي از درون به بيرون مخزن افزايش خواهد يافت كه  از سوي ديگر، با كمتر شدن فاصله از پوش   
ــود. اما پوش       ميامر اين  ــنگ به  تواند باعث كاهش بازدهي فرآيند شـ دليل تراوايي و تخلخل پايين مانند عايق        سـ

ــانش ــيال و  حرارتي عمل كرده و براي رس ــاس با كاهش  ممانعت ايجاد مي همرفتاز طريق س كند. بر همين اس
 عمق تزريق شاهد افزايش توليد نيز خواهيم بود. 

شكل  شان مي     حالت ميزان برش آب را در 7-همچنين  شده ن سي  برش  شود  دهد. همانطور كه ديده ميهاي برر
دليل نزديكي به ســـطح تماس، دوباره  متر زير پوش ســـنگ، كاهش يافته و ســـپس به 200آب توليدي تا عمق 

ــترش عمودي محفظه بخار وجود   دليل نزديكي بيش از حد به پوشدر ابتدا بهيابد. افزايش مي ــنگ، امكان گس س
سمت پايين رشد خواهد نمود.   اجبار محفظه بخار به جناحين ندارد و به ضا براي گسترش    و به  با افزايش عمق ف

 يابد.و برش آب كاهش مي رفتهبخار كمتر به سمت چاه توليدي  ،بخار به سمت باال افزايش يافته
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 7  برش آب تولیدی در حالت های مختلف فاصله چاه ها از پوش سنگ
  

 برش آب توليدي در حالت هاي مختلف فاصله چاه ها از پوش سنگ: 7شكل 

  

 فشار ميان چاه تزريقي و توليدياختالف  2.3
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 8  تولید نفت تجمعی در اختالف فشار های مختلف بررسی شده 
  

 توليد نفت تجمعي در اختالف فشار هاي مختلف بررسي شده : 8شكل 

  

اگرچه با افزايش افت فشــار از يك ســو ميزان  دهد. نشــان ميمختلف هاي ميزان برش آب را در حالت 9-شــكل
دليل ريزش ثقلي  يابد، ولي بهها كاهش ميش و از سوي ديگر ميزان توليد فاز مخروطي شدن بخار و آب داغ افزاي 
باال و ماتريس با تراوايي خوب و همچنين  دليل شبكه شكاف با تراوايي شديداً   شديد و سريع موجود در مخزن (به  

شدن)   كاهش گرانروي هاي تزريقي و سرعت اتفاق افتاده و تغيير فشار ميان چاه  فازها به جدايشنفت در اثر گرم 
  .ليد فاز نفت و آب نداردثير چنداني بر روي ميزان توأتوليدي در بازه مورد بررسي ت

 

  
 هاي مختلف اختالف فشاربرش آب توليدي براي حالت :9شكل 
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آمده از اجرای حالت های در نظر گرفته ش��ده را نشان می دهد. 
همانطور که نتایج نش��ان می دهند، با افزایش فاصله میان چاه 
تزریق��ی و تولی��دي، تولید کاهش می یابد. عل��ت این پدیده را 
می ت��وان اینگونه بیان نمود که با افزایش فاصله، به دلیل کاهش 
انتقال حرارت به سمت چاه تولیدی به نوعی هدر رفت انرژی رخ 
داده که باع��ث کاهش گرمایش نفت و در نتیجه کاهش میزان 
تولید می ش��ود. همچنین محفظه بخار تزریقی، به دلیل تراوایی 
ب��االی ماتریس و ش��کاف به ص��ورت افقی، در زیر پوش س��نگ 
گس��ترش می یابد و تنه��ا به دلیل وجود جریان به س��مت چاه 

تولیدی، محفظه بخار رو به چاه تولیدی حرکت می کند.
ش��کل-5 میزان برش آب را در حالت های بررس��ی ش��ده نش��ان 
می دهد. نتایج نش��ان می دهند که میزان ب��رش آب تولیدی در اوایل 
عمر مخزن، با افزایش فاصله بین دو چاه ابتدا کاهش یافته و س��پس 
افزای��ش می یابد. در اوایل عمر مخزن ب��ا افزایش فاصله گرچه میزان 
مخروطی ش��دن بخار و آب داغ به سمت چاه تولیدی کاهش می یابد، 
اما با نزدیک ش��دن چاه به س��طح تماس آب و نفت و همچنین وجود 
ش��بکه ش��کاف با تراوایی باال، میزان برش آب تولیدی از زیر س��طح 

تماس افزایش خواهد یافت.
ام��ا در انتهای بازه تولید از مخ��زن، به دلیل آنکه حجم بخار باالیی 
در تمامی حاالت تزریق ش��ده اس��ت و محفظه بخ��ار به چاه تولیدی 
می رس��د، تمامی حالت ها، برش آب باالیی را از خود نش��ان می دهند. 
گرچ��ه در زمان های انتهایی، فاصله بیش��تر دو چاه بهتر عمل کرده و 

برش آب کمتری را )به دلیل دوری از محفظه بخار( نشان می دهد. 

2-2- فاصله جفت چاه از پوش سنگ
در ای��ن بخش حالت های مختلف می��زان فاصله چاه تزریقی 

از پوش س��نگ )100، 200، 300 ،400 و 500 متری( بررسی 
شده است. شکل-6 نتایج تولید تجمعی به دست آمده از اجرای 
حالت های در نظر گرفته ش��ده را نش��ان می دهد. نتایج نش��ان 
می دهن��د که با افزایش عمق تزریق و افزایش فضا برای حرکت 
رو به باالی بخار، بیش��تر نواحی باالتر مخزن گرم ش��ده که در 
نتیج��ه، گرمایش در فواص��ل نزدیک به چاه تولی��دی و توليد 

به  شدت کاهش می یابد.
 از س��وی دیگر، با کمتر ش��دن فاصله از پوش س��نگ، اتالف 
حرارتی از درون ب��ه بیرون مخزن افزایش خواهد یافت که این 
امر می تواند باعث کاهش بازدهی فرآیند ش��ود. اما پوش سنگ 
به دلی��ل تراوایی و تخلخل پایین مانند عایق حرارتی عمل کرده 
و برای رسانش از طریق سیال و همرفت ممانعت ایجاد می کند. 
بر همین اس��اس با کاهش عمق تزریق شاهد افزایش تولید نیز 

خواهیم بود. 
همچنین ش��کل-7 میزان برش آب را در حالت های بررس��ی 
شده نشان می دهد. همانطور که دیده می شود برش آب تولیدی 
تا عمق 200 متر زیر پوش سنگ، کاهش یافته و سپس به دلیل 
نزدیکی به سطح تماس، دوباره افزایش می یابد. در ابتدا به دلیل 
نزدیکی بیش از حد به پوش س��نگ، امکان گس��ترش عمودی 
محفظ��ه بخار وجود ندارد و ب��ه اجبار محفظه بخار به جناحین 
و به سمت پایین رش��د خواهد نمود. با افزایش عمق فضا برای 
گس��ترش بخار به سمت باال افزایش یافته، بخار کمتر به سمت 

چاه تولیدی رفته و برش آب کاهش می یابد.

2-3- اختالف فشار میان چاه تزریقی و تولیدی
به منظور بررس��ی اثر این پارامتر، در 5 اختالف فش��ار 100، 

 9  برش آب تولیدی برای حالت های مختلف اختالف فشار

  
 توليد نفت تجمعي در اختالف فشار هاي مختلف بررسي شده : 8شكل 

  

اگرچه با افزايش افت فشــار از يك ســو ميزان  دهد. نشــان ميمختلف هاي ميزان برش آب را در حالت 9-شــكل
دليل ريزش ثقلي  يابد، ولي بهها كاهش ميش و از سوي ديگر ميزان توليد فاز مخروطي شدن بخار و آب داغ افزاي 
باال و ماتريس با تراوايي خوب و همچنين  دليل شبكه شكاف با تراوايي شديداً   شديد و سريع موجود در مخزن (به  

شدن)   كاهش گرانروي هاي تزريقي و سرعت اتفاق افتاده و تغيير فشار ميان چاه  فازها به جدايشنفت در اثر گرم 
  .ليد فاز نفت و آب نداردثير چنداني بر روي ميزان توأتوليدي در بازه مورد بررسي ت

 

  
 هاي مختلف اختالف فشاربرش آب توليدي براي حالت :9شكل 

  

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

FO
PT

 (S
TB

)

Daysdp-1 dp-2 dp-3 dp-4 dp-5

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

W
CT

Days

WCT

dP-1 dP-2 dP-3 dP-4 dP-5

 10  تولید نفت تجمعی با استفاده از تعداد چاه های مختلف

  

 تعداد جفت چاه تزريقي/توليدي 2.4

سوي ديگر    افزايش تعداد چاه شد و از  سويي باعث افزايش ميزان توليد نفت و تخليه مخزن خواهد  دليل به ،ها از 
گردد.  هاي اجرايي ميجفت، باعث افزايش شديد هزينهصورت جفتبهها ها و همچنين حفر چاهانحرافي بودن چاه

سطحي پيچيده           وجود چاه سات  سي سطحي و تا ستم  سي شتر،  شت.      هاي بي شتري نياز خواهد دا صاالت بي تر و ات
هاي تزريقي، ميزان هدر رفت دما و كاهش كيفيت بخار در تجهيزات سطحي بسيار   با افزايش تعداد چاههمچنين 
تمامي موارد ذكر شـــده را در نظر گرفت. با توجه به موارد بيان شـــده،   ،لذا بايد در طراحي د يافت.هاافزايش خو

 ســازي قرار گرفتند.جفت چاه مورد مطالعه و شــبيه 7و 5، 3، 1هاي مختلف حالتجهت بررســي اثر اين پارامتر 
ــكل ــان ميحالت  4 يك از اين در هررا نفت تجمعي ميزان توليد  10-ش ــود همانطور كه ديده مي .دهدنش با  ش

ــه جفت چاه تزريقي و توليدي در  افزايش تعداد چاه، ميزان توليد نيز افزايش خواهد يافت، ولي با حفر بيش از س
با توجه به سنگين بودن   مورد مطالعه، تغيير محسوسي در ميزان دبي توليد و بازيافت نفت رخ نخواهد داد.   بخش

ــبتاً    ــار نسـ ــته و حفر بيش از       ،پايين آن، مخزن  نفت مخزن و فشـ ثير  أچاه، ت   حد توانايي توليد محدودي داشـ
 چشمگيري در افزايش بازدهي و ضريب بازيافت نفت نخواهد داشت.

 

  
 توليد نفت تجمعي با استفاده از تعداد چاه هاي مختلف :10شكل 

  

ثير افزايش  أبيشتري از مخزن تحت تها، سطح با افزايش تعداد جفت چاهخوبي نشان داده شده است    هب 11-شكل 
  .  شودو موجب افزايش توليد نفت مي گرفتهدما و ريزش ثقلي قرار 
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200، 300، 400 و 500 پام، عملکرد مخزن مورد بررسی قرار 
گرفته اس��ت. ش��کل-8 میزان تولید تجمعی نفت را در هر یک 
از این 5 حالت نش��ان می دهد. با افزایش اختالف فشار، میزان 
مخروطی شدن بخار افزایش یافته و به جای گرم کردن مخزن، 
بخار مس��تقیماً توس��ط چاه تولیدی، تولید می گردد. از س��وی 
دیگر، با کاهش افت فش��ار، میزان تولید می تواند کاهش یابد. با 
توجه به نوع نفت مخزن که بسیار سنگین می باشد و همچنین 
تراوایی بس��یار باالی سیستم شکاف و ماتریس سنگ، مکانیزم 
اصلی مخزن که ریزش ثقلی می باش��د، به سرعت روی می دهد. 
لذا همانطور که دیده می شود تغییر فشار میان چاه های تزریقی 
و تولی��دی در بازه مورد بررس��ی تأثیر چندان��ی بر روی میزان 

تولید فاز نفت و آب ندارد.
 ش��کل-9 میزان ب��رش آب را در حالت های مختلف نش��ان 
می دهد. اگرچه با افزایش افت فشار از یک سو میزان مخروطی 
شدن بخار و آب داغ افزایش و از سوی دیگر میزان تولید فازها 
کاهش می یابد، ولی به دلیل ریزش ثقلی شدید و سریع موجود 
در مخزن )به دلیل شبکه شکاف با تراوایی شدیداً باال و ماتریس 
ب��ا تراوایی خوب و همچنین کاهش گران��روی نفت در اثر گرم 
ش��دن( جدایش فازها به سرعت اتفاق افتاده و تغییر فشار میان 
چاه های تزریقی و تولیدی در بازه مورد بررسی تأثیر چندانی بر 

روی میزان تولید فاز نفت و آب ندارد.

2-4- تعداد جفت چاه تزریقی/تولیدی
افزایش تعداد چاه ها از سویی باعث افزایش میزان تولید نفت 
و تخلیه مخزن خواهد ش��د و از س��وی دیگ��ر، به دلیل انحرافی 
بودن چاه ها و همچنین حفر چاه ها به صورت جفت جفت، باعث 

افزایش ش��دید هزینه ه��ای اجرایی می گردد. وج��ود چاه های 
بیش��تر، سیستم س��طحی و تاسیس��ات س��طحی پیچیده تر و 
اتصاالت بیش��تری نیاز خواهد داشت. همچنين با افزایش تعداد 
چاه ه��ای تزریقی، میزان هدر رفت دم��ا و کاهش کیفیت بخار 
در تجهیزات س��طحی بس��یار افزایش خواهد یافت. لذا باید در 
طراح��ی، تمام��ی موارد ذکر ش��ده را در نظر گرف��ت. با توجه 
به موارد بیان ش��ده، جهت بررس��ی اثر ای��ن پارامتر حالت های 
مختلف 1، 3، 5 و7 جفت چاه مورد مطالعه و شبیه س��ازی قرار 
گرفتند. ش��کل-10 میزان تولید تجمع��ی نفت را در هر یک از 
این 4 حالت نشان می دهد. همانطور که دیده می شود با افزایش 
تع��داد چاه، میزان تولید نیز افزای��ش خواهد یافت، ولی با حفر 
بیش از سه جفت چاه تزریقی و تولیدی در بخش مورد مطالعه، 
تغییر محسوسی در میزان دبی تولید و بازیافت نفت رخ نخواهد 
داد. با توجه به س��نگین بودن نفت مخزن و فش��ار نسبتاً پایین 
آن، مخ��زن، توانایی تولید محدودی داش��ته و حفر بیش از حد 
چاه، تأثیر چشمگیری در افزایش بازدهی و ضریب بازیافت نفت 

نخواهد داشت.
ش��کل-11 به خوبی نش��ان داده شده اس��ت با افزایش تعداد 
جفت چاه ها، س��طح بیش��تری از مخزن تحت تأثیر افزایش دما 
و ریزش ثقلی قرار گرفته و موجب افزایش تولید نفت می شود. 
 همچنین ش��کل-12 میزان ب��رش آب را در حالت های بیان 
ش��ده نش��ان می دهد. درابتدای تولید، با افزایش تعداد چاه ها، 
به دلیل تزریق حجم بخار بیش��تر در گستره بیشتری از مخزن، 
نفت بیشتری گرم شده و میزان ریزش ثقلی افزایش می یابد. در 
ابتدا دبی افزایش و میزان برش آب کاهش چش��مگیری خواهد 

داشت. 

 12  برش آب تولیدی به ازای تعداد چاه های مختلف 11  گسترش محفظه بخار در پایان شبیه سازی – سه جفت چاه

  
 سه جفت چاه –: گسترش محفظه بخار در پايان شبيه سازي 11شكل 

  

درابتداي توليد، با افزايش تعداد  دهد. شــده نشــان مي بيانهاي ميزان برش آب را در حالت 12-همچنين شــكل
دليل تزريق حجم بخار بيشتر در گستره بيشتري از مخزن، نفت بيشتري گرم شده و ميزان ريزش ثقلي       بهها، چاه

  در ابتدا دبي افزايش و ميزان برش آب كاهش چشمگيري خواهد داشت.   .يابدافزايش مي

 

 
 برش آب توليدي به ازاي تعداد چاه هاي مختلف :12شكل 
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پس از مدتی محفظه بخار حاصل از تمامی چاه ها، به یکدیگر 
پیوسته و سریع تر به س��مت چاه های تولیدی حرکت می کنند 
به طوري كه ش��اهد افزایش ناگهانی و ش��دید برش آب تولیدی 
خواهی��م بود که باعث قطع تولید نف��ت می گردد. به عبارتی در 
اواخ��ر عمر مخ��زن، محفظه بخار کاماًل توس��عه یافته و به چاه 
تولیدی رسیده اس��ت و برش آب تولیدی تمامی حاالت مشابه 

می باشد.

نتیجه گیری
1. افزای��ش فاصله میان چاه تزریقی و تولیدی نیز باعث کاهش 
انتقال حرارت ش��ده و کمتر نواحی اطراف چاه تولیدی را تحت 
تأثیر قرار می دهد. لذا با افزایش این فاصله شاهد کاهش میزان 

تولید نفت می باشیم.
2. افزای��ش فاصله میان چاه تزریق��ی و تولیدی، گرچه می تواند باعث 
کاهش تولید آب گردد، اما به دلیل نزدیک شدن چاه تولیدی به سطح 

تماس آب و نفت، میزان آب تولیدی افزایش می یابد.
3. ب��ا افزایش عمق چاه تزریقی، فض��ا برای حرکت رو به باالی 
بخار افزایش می یابد و گسترش سطحی فاز داغ تزریقی محدود 
می شود. به همین دلیل انتقال موثر حرارت به سمت چاه تولیدی 

کم شده و کاهش تولید را به دنبال خواهد داشت.
4. با افزایش عمق، فضا برای گسترش بخار به سمت باال افزایش 
یافته و بخار کمتر به سمت چاه تولیدی رفته، برش آب کاهش 
می یاب��د. اما در ادامه افزایش عمق بیش از حد باعث نزدیکی به 
سطح تماس نفت و آب شده و موجب افزایش برش آب می شود.

5. با افزایش اختالف فش��ار میان چاه تزریقی و تولیدی، از یک 
س��و انتقال حرارت افزایش یافته و از س��وی دیگر، میان شکنی 
زود هنگام بخ��ار رخ می دهد. با توجه ب��ه مقادیر باالی تراوایی 
شکاف و فعال بودن شدید ریزش ثقلی، افزایش افت فشار تأثیر 

به سزایی در میزان تولید نفت و آب از خود نشان نمی دهد.
6. افزای��ش تعداد جفت چاه ها می تواند باع��ث افزایش تولید گردد. با 
افزایش تعداد چاه ها به بیش از سه جفت چاه تزریقی/ تولیدی، میزان 
بهره دهی میدان تغییر محسوس��ی نمی کند، لذا می توان این تعداد را 

به عنوان تعداد بهینه چاه های تزریقی و تولیدی در نظر گرفت.
7. با افزایش تعداد چاه ها، محفظه بخار بزرگتری شکل می گیرد 
ک��ه باع��ث افزایش دبی تولیدی اولیه ش��ده و ری��زش ثقلی را 
سرعت می بخشد. این امر عالوه بر افزایش بازیافت نسبی و دبی 
ابتدای��ی باالت��ر، به دلی��ل تزری��ق حج��م باالتر بخ��ار، پس از 

میان شکنی، باعث رشد شدید برش آب تولیدی می شود.


