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از دیدگاه بس��یاری از مهندس��ان مخ��زن و حتی زمین شناس��ان نفت، 
مدل س��ازی سیستم های هیدروکربنی در مناطق در حال تولید و توسعه، 
قابل توجیه نیس��ت. در حقیقت تاکنون هیچ یک از مدل های ساخته شده 
از سیستم های هیدروکربنی نه تنها در داخل بلکه حتی در خارج از کشور 
نیز برای تدوین برنامه ی توس��عه ی یک مخزن هیدروکربنی به کار نرفته 
است. بنابراین پاسخ به این پرسش که آیا آگاهی از زمان بندی بلوغ سنگ 
منش��أ، مهاجرت و انباشت س��یال در تله های هیدروکربنی و مدل سازی 
تمام��ی ای��ن فرآیندها در الگویی واحد، قادر اس��ت بخش��ی از ابهامات، 
مشکالت و عدم قطعیت های موجود در توسعه ی یک مخزن هیدروکربنی 

را رفع کند یا خیر، هنوز به طور آشکار مشخص نشده است.
مثاًل ف��رض کنید گروه مدل س��ازی سیس��تم های هیدروکربنی در یک 
ناحیه ی در حال تولید بدین نتیجه دست یافته که سنگ منشأ احتمالی 
ناحی��ه عالوه بر زایش هیدروکربن های نفتی موجود در مخزن اکنون در 
پنجره ی گازی قرار داش��ته و مهاجرت گازه��ای حاصل از آن با راندگی 
مفیِد بس��یار زیاد و به صورت جانبی، تله ی هیدروکربنی که قبل از این با 
نفت پر شده بود را شارژ کرده است. این در حالی است که چالش اصلی 

گروه مهندس��ی مخزن برای توسعه ی آن میدان، آگاهی از وجود یا عدم 
وجود الیه ی قیری1 در س��طح تماس نفت-آب است. در چنین شرایطی 
پرس��ش اصلی و قابل بحث اینست که آیا می توان از دیدگاه این دو گروه 

تخصصی به نقطه ای مشترک رسید یا خیر؟
به طور کلی مهم ترین چالش های پیش روی گروه مهندس��ی مخزن برای 

توسعه و بهینه سازی تولید عبارتند از:
1( اثبات پیوستگی یا ناپیوستگی جریانی افقی و عمودی مخزن

2( وجود موانع یا سدهای جریانی2
3( وج��ود بافل3 )عوارض زمین شناس��ی که به ص��ورت یک تیغه، جریان 

سیال را منحرف یا متوقف می کنند(
4( رسوب آسفالتن روی سطح تماس نفت-آب

5( رسوب آسفالتن حین تولید
6( گرادیان GOR4 و افزایش یا کاهش ناگهانی آن
7( اختالف فشار در بخش های مختلف مخزن و ...

پرسش اساسی اینس��ت که آیا می توان به کمک مدل سازی سیستم های 
هیدروکربن��ی بر این چالش ها فائ��ق آمد و مقدار عدم قطعیت این عوامل 

نوید وحیدی مطلق*، بیوک قربانی، بیژن بیرانوند، پژوهشگاه صنعت نفت 

برخ��الف ب��اور رایج، نفت خام تنها از دو فاز مایع و گاز تش��کیل نش��ده بلکه نفت خام محلولی کلوئیدی اس��ت که 
ذرات آس��فالتن موجود در آن جامد هس��تند. معادله ی حال��ت مکعبی که تنها برای توصیف تع��ادل ترمودینامیکی 
سیس��تم های دو فازی )مایع-گاز( به کار می رود در م��ورد محلول های کلوئیدی صدق نمی کند. برای توصیف نحوه ی 
تعادل ترمودینامیکی ذرات آس��فالتن موجود در س��تون نفت خام با بهره گیری از مدل یِن-مالینز و با درنظر گرفتن 
قان��ون دوم نیوتن از معادله ی حالت FHZ اس��تفاده می ش��ود. ابداع ابزارهای نوی��ن و فن آورانه ی )DFA( بر مبنای 
طیف سنجی نوری و نزدیک به مادون قرمز که مقدار ذارت آسفالتن را در کنار سایر ویژگی های مهم مخزنی به صورت 
برجا اندازه گیری می کند، این امکان را فراهم آورده تا مدل های س��اخته شده از تعادل ترمودینامیکی ذرات آسفالتن 
با اطمینان بس��یار ی کالیبره شوند. این مطالعات با نام ژئودینامیک سیال مخزن به عنوان یک شاخه ی نوظهور علمی 
در صنعت باالدس��تی، ش��کاف عمیق میان مدل سازی سیستم های هیدروکربنی و شبیه سازی مخزن را برطرف کرده 
اس��ت. در حقیقت ژئودینامیک س��یال مخزن قادر اس��ت با بهره گیری از مفهوم سیستم هیدروکربنی و نحوه ی شارژ 
مخزن، بخش عمده ای از چالش های پیش روی توس��عه ی مخزن از جمله پیوستگی جریانی، گرادیان GOR، تشکیل 
الیه ی قیری بر س��طح تماس نفت-آب و غیره را پاس��خگو باشد. ژئوشیمی نفت با اس��تفاده از ابزارهای جدید، نظیر 
کروماتوگرافی دوبعدی )GC×GC( و طیف سنجی جرمی زمان پرواز )TOF-MS( مهر تأییدی است بر نتایج حاصل 
از ژئودینامیک س��یال مخزن. مطالعات موردی متعدد، تأثیرگذاری و اعتبار نتایج حاصل از ژئودینامیک سیال مخزن 

را اثبات می کنند.
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ریس��ک را کاهش داد یا خیر؟ بنابراین هدف اصلی این نوش��تار، معرفی 
ژئودینامیک س��یال مخزن به عنوان یک دانش و تخصص نوین در بخش 
باالدس��تی صنعت نفت برای پاس��خ به این پرسش است. متخصصان این 
دان��ش توانس��ته اند با ارائه ی مدلی از س��اختار مولکول��ی و نانوکلوئیدِی 
ذرات جامد آس��فالتن و اصالح معادله ی حالت مکعبی، میان مدل سازی 
سیس��تم های هیدروکربنی و شبیه س��ازی مخزن ارتب��اط برقرار کرده و 
ش��کاف بین این دو حوزه ی مطالعاتی را با ابداع و اختراع ابزارهای نوین 

و فن آورانه پر کنند.

1- ژئودینامیك سیال مخزن
مهم تری��ن خروجی مطالعه ی مفهومی یک سیس��تم هیدروکربنی )و نه 
لزوماً مدل س��ازی آن(، تعیین زمان بندی شارژ مخزن توسط سیال است. 
البت��ه تعیین نوع س��یال و تخمین حجم آن نیز از دیگر دس��تاوردهای 
این مطالعات اس��ت. از جمله مهم ترین پرس��ش ها  بدین ترتیب هستند: 
در فاصل��ه ی زمانی بین پر ش��دن مخزن تا قب��ل از ورود مته ی حفاری 
به داخل تله ی هیدروکربنی چه اتفاقی برای س��یال افتاده اس��ت؟ و آیا 
س��یال در تمامی این ب��ازه ی زمانی که ممکن اس��ت میلیون ها یا حتی 
ده ها میلیون س��ال طول کشیده باش��د در تعادل ترمودینامیکی بوده یا 
خیر؟ بدیهی است که سیال پس از شارژ مخزن، متحمل تغییرات بسیار 
گسترده ای ش��ده و نحوه ی توزیع کنونی آن نسبت به زمان شارژ مخزن 
کاماًل متفاوت اس��ت. بنابراین توزیع مجدد س��یال پس از شارژ مخزن و 
تغیی��رات فازی بالقوه ی آن که ممکن اس��ت منجر به تش��کیل الیه های 
قیری ش��ود و فرآیندهای مسئول آن با عنوان ژئودینامیک سیال مخزن 

به عنوان شاخه ای از دانش نوین بررسی می گردد )شکل-1(.
همان طور که از عنوان این ش��اخه ی دانشی پیداست زمان زمین شناسی 
در آن به عنوان مقیاس ارزیابی مطرح اس��ت. در حقیقت فرآیندهایی که 
منجر به تکامل سیال مخزن طی بازه ی زمانی پس از شارژ مخزن تا قبل 
از حفاری می شوند با عنوان ژئودینامیک سیال مخزن مطالعه می گردند. 
درک درس��ت ای��ن فرآیندها مس��تلزم توصی��ف کامل نح��وه ی تعادل 
ترمودینامیکی نفت درون مخزن اس��ت. مهندس��ان نف��ت برای توصیف 
تعادل ترمودینامیکی نفت خ��ام درون مخزن از معادله ی حالت مکعبی5 
استفاده می کنند. اگرچه این معادله در واقع یکی از دستاوردهای صنعت 
نفت برای علوم مهندسی است اما تنها برای توصیف تعادل ترمودینامیکی 
دو فاز مایع-گاز طراحی شده و هرگز پاسخگوی جامدات کلوئیدی نظیر 
ذرات آسفالتن نیست. بنابراین مهندسان نفت برای توصیف کامل تعادل 
ترمودینامیکی نفت خام )که طبیعتاً دربردارنده ی ذرات جامد آس��فالتن 
نیز هس��ت( نیازمند معادله ی دیگری هس��تند که تا قبل از سال 2010 

طراحی نش��ده بود. علت اصلی عدم تعریف چنین معادله ای، نامش��خص 
بودن اندازه ی مولکولی ذرات آسفالتن چه در نفت خام و چه در حالل های 
آزمایش��گاهی بود. از این رو تا هنگامی که اندازه ی ذرات آسفالتن نامعلوم 
باشد بالطبع جرم آنها نیز مشخص نخواهد بود. بنابراین نمی توان نیروی 
وارده بر آنها را در میدان گرانشی زمین اندازه گرفت )قانون دوم نیوتون( 
و مدل س��ازی گرادیان ذرات آس��فالتن در مخزن با ف��رض نامعلوم بودن 
اندازه و جرم آنها ناممکن اس��ت. از طرفی نیز مدل سازی سیال مخزن و 
دستیابی به معادله ی حالت نفت خام نیازمند تعیین نیروی گرانشی است. 
زیرا در حقیقت جدایش ثقلی گاز، نفت و آب در داخل مخزن ناش��ی از 

گرانش زمین است ]1-7[.
تِه فویِن6 اس��تاد دانشگاه کالیفرنیای ش��مالی ابتدا در دهه ی 60 میالدی 
مطالعه روی ذرات آسفالتن را پایه گذاری و مدلی برای تعیین ابعاد ذرات 
آس��فالتن ارائه کرد. اما وزن مولکولی آس��فالتن همچنان با عدم قطعیت 
ج��دی همراه بود ]9و8[. در س��ال 2010 الیور مالینز7 با پیش��نهاد یک 
س��اختار مرتبه ای برای ذرات آسفالتن در دو سطح مولکولی و کلوئیدی، 
مدل یِن را اصالح کرد )ش��کل-2( ]10[. مهم ترین دس��تاورد این مدل 
جدید که در س��ال 2015 ب��ا عکس برداری مولکولی اثبات ش��د برآورد 
اندازه ی ذرات آس��فالتن بود ]11[. با معلوم شدن اندازه ی ذرات آسفالتن 
می توان با اس��تفاده از معادله ی حال��ت فلوری-هاگینز8 که به طور خاص 
ب��رای رفتار پلیمره��ا در محلول طراحی ش��ده، تع��ادل ترمودینامیکی 
آس��فالتن را توصی��ف کرد. زو و مالینز در س��ال 2010 ب��ا افزودن یک 
عبارت گرانشی برای ذرات آسفالتن به معادله ی حالت فلوری هاگینز آنرا 
به طور خاص، ویژه ی توصیف گرادیان ذرات آس��فالتن در نفت خام کردند 

)معادله ی-1( ]12[.
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 در) v�g∆ρ( دسيارشم ي)، گرانش ذرات آسفالتن توسط اصل شناور1ادله (مع 1FHZمعادله حالت  در
 ρ∆ ،آسفالتن ذرات يمول حجم �v معادله ني. در اشودينظر گرفته م ) دربولتزمان ثابت: �	( بولتزمان عيتوز

 پارامتر δدما و  T عمق، �h ،نيزم يشتاب گرانش g آسفالتن با فاز نفت، ذرات ياختالف چگال
 عمق به وابسته كامالً نفت ييايميش بيشار و تركف نيهمچن و δ، va، ρ، T يهاپارامتر .است يريپذانحالل
آنها را  عيتوز توانيم ،مخزن يديو جامدات كلوئ االتيس يكيناميو ترمود يكيزيف فيتوص ليبا تكم .هستند
  .]15 تا 12[مدل كرد  )2h-1hدلخواه ( يعمق در بازه يبه آسان

  )2DFA( اليس يچاهنييپا زيآنال  -3
 بازه كيذرات آسفالتن در  يكيناميتعادل ترمود يسازمدل يعلم ي، مبناFHZحالت راست معادله  سمت
 انيگراد ني. بنابرادارد ازين يواقع يهاداده به يواسنج اي ونيبراسيكال يبرا يمشخص است. اما هر مدل يعمق
باز در حالت حفره چهمخزن  از نفت يبردارشود. نمونه يريگاندازه ديآن با يكنون تيمخزن در وضع االتيس

انجام  دانيم كيشده در  يحفار يهاچاه در تمام اي و معموالً در اغلب ،يگذارجداره اتيو چه پس از عمل
. اما ستين ياقتصاد وجه چيه چاه به كيمخزن در  يعمق بازه از تمام يبردار. واضح است كه نمونهشوديم
 آن دانيم كي توسعه يبراممكن  ميتصم نيترو آگاهانه نيترنهياتخاذ به يخزن برام يگروه مهندس آلِدهيا
صورت  به زينفت مخزن ن زيو آنال يابيبلكه ارز رد،يگبصورت  يبردارنمونهاز هر عمق دلخواه تنها  ست كه نها

انه شلمبرژه فناور يل است كه ابزارهاسا 20از  شيانجام شود. ب يبرداردرجا و همزمان توسط ابزار نمونه
و  يمرئ هيناح ينور يسنجفيط ي) بر مبناDFA( اليس يچاهنييپا زياند. آنالرا فراهم كرده ينامكا نيچن
 يمحتوا ،يچگال ،يگاز محلول، گرانرو زانياعم از م يمهم مخزن يهايژگيو به مادون قرمز، تمام كينزد

، DFAابزار  تي. مزكنديم يريگصورت برجا اندازه را به رهيو رسوب آسفالتن و غ شزير آسفالتن، نقطه
 ياريسوار شده و بس 3MDTابزار  يرو بر DFAمتنوع  يست. ابزارهاا هايژگيو نيتمام ا يبرجا يريگاندازه
در داخل چاه  ،شدنديم نييتع شگاهيدر آزما اديز اريبس يبا خطامخزن را كه تاكنون  يهايژگياز و
  ).3 (شكل كنديم يريگاندازه

1 Flory-Hugginz-Zuo 

2 Downhole Fluid Analysis 

3 Modular Dynamic Test 

         )1(

در معادله حالت 9FHZ )معادله ی-1(، گرانش ذرات آسفالتن توسط اصل 

 1  ژئودینامیک سیال مخزن با مدل سازی نحوه ی توزیع مجدد سیاالت داخل مخزن 
پس از شــارژ اولیه، شکاف میان مدل سازی حوضه، سیستم های هیدروکربنی، 

شبیه سازی مخزن و فرآیند تولید را پر می کند ]1[
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ش��ناوری ارش��میدس )va g∆ρ( در توزیع بولتزم��ان )k: ثابت بولتزمان( 
 درنظ��ر گرفته می ش��ود. در این معادله va حجم مولی ذرات آس��فالتن، 

 hi ،شتاب گرانشی زمین g ،اختالف چگالی ذرات آسفالتن با فاز نفت ∆ρ

متغیره��ای  اس��ت.  انحالل پذی��ری  متغی��ر   δ و  دم��ا   T  عم��ق، 
T، ρ، va،δ همچنین فشار و ترکیب شیمیایی نفت کاماًل وابسته به عمق 

هس��تند. با تکمیل توصیف فیزیکی و ترمودینامیکی سیاالت و جامدات 
کلوئیدی مخزن می توان توزیع آنها را به آس��انی در بازه ی عمقی دلخواه 

)h1-h2( مدل کرد ]12-15[.

)10DFA( 2- آنالیز پایین چاهی سیال
س��مت راس��ت معادله ی حالت FHZ، مبنای علمی مدل س��ازی تعادل 
ترمودینامیکی ذرات آس��فالتن در یک بازه ی عمقی مش��خص است. اما 
هر مدلی برای کالیبراس��یون یا واس��نجی نیازمند داده های واقعی است. 
بنابراین گرادیان س��یاالت مخزن در وضعیت کنونی آن باید اندازه گیری 
ش��ود. نمونه ب��رداری از نفت مخزن چه در حالت حفره ب��از و چه پس از 
عملیات جداره گذاری معموالً در اغلب یا در تمامی چاه های حفاری شده 
در یک میدان انجام می شود. واضح است که نمونه برداری از تمامی بازه ی 
عمقی مخزن در یک چاه به هیچ وجه اقتصادی نیس��ت. اما شرایط ایده آل 
برای گروه مهندسی مخزن برای اتخاذ بهینه ترین و آگاهانه ترین تصمیم 
ممکن جهت توس��عه ی یک میدان آنس��ت که نه تنها نمونه برداری از هر 
عمق دلخواه صورت گیرد، بلکه ارزیابی و آنالیز نفت مخزن نیز به صورت 
درجا و همزمان توس��ط ابزار نمونه برداری انجام ش��ود. بیش از 20 سال 
اس��ت که ابزارهای فن آورانه ی شلمبرژه چنین امکانی را فراهم کرده اند. 
آنالیز پایین چاهی س��یال )DFA( بر مبنای طیف س��نجی نوری ناحیه ی 
مرئ��ی و نزدیک به مادون قرمز، تمامی ویژگی ه��ای مهم مخزنی اعم از 
مق��دار گاز محلول، گرانروی، چگالی، محتوای آس��فالتن، نقطه ی ریزش 
و رس��وب آس��فالتن و غیره را به صورت برجا اندازه گیری می کند. مزیت 
ابزار DFA، اندازه گیری برجای تمام این ویژگی هاس��ت. ابزارهای متنوع 
DFA روی ابزار 11MDT سوار شده و بسیاری از ویژگی های مخزن را که 

تاکنون در آزمایشگاه با خطای بسیار زیاد تعیین می شدند در داخل چاه 
اندازه گیری می کند )شکل-3(.

دستاورد این ابزار، اندازه گیری برجای گرادیان سیاالت مخزن با تفکیک 
بس��یار زیاد به صورت عمودی در داخل چاه و به صورت جانبی در س��طح 
میدان اس��ت. بنابراین نتایج این آنالیز، داده ه��ای واقعی مورد نیاز برای 
کالیبراسیون مدل س��ازی فرآیندهای ژئودینامیک سیال مخزن را فراهم 
می کند. اندازه گیری گرادیان س��یاالت مخزن توسط ابزار DFA بر تعیین 
مق��دار گاز محل��ول و آس��فالتن محل��ول در نفت خام تمرک��ز دارد و با 
اندازه گیری این دو گرادیان می توان س��ناریوهای گوناگون نحوه ی توزیع 
نفت مخزن را به طور مس��تقل بررسی کرد. س��مت چپ معادله ی حالت 

 2  نمایــش گونه هــای غالب مولکولــی و پایــدار نانوکلوئیدی ذرات آســفالتن در 
مدل ِین-مالینز؛ یک مولکول آســفالتن متشــکل از یک هیدروکربن آروماتیک 
چند حلقــه ای و هفــت حلقه ی آروماتیکــی جوش خورده به آن )چــپ(. نانوتوده 
)nanoaggregate( آســفالتن متشکل از توده ای نامنظم با تقریباً شش مولکول 
آســفالتن )وسط(. رشته )cluster( آسفالتن متشــکل از تقریباً هشت نانوتوده 

)راست( ]16[

 a  3( ابــزار MDT که عــالوه بر نمونه برداری جهت آنالیزهای تکمیلی با داشــتن 
بخش هــای مختلــف b( نظیر آنالیزگر نــوری، آنالیز پایین چاهی ســیال را ممکن 

می کند ]16[

 4  نمونه های نفت خام مرده )پس از خروج گاز محلول( از یک مخزن نفتی در خلیج 
مکزیــک. به کمک معادله ی حالت FHZ می توان گرادیان ذرات آســفالتن را که 

مسئول اصلی رنگ نفتخام هستند بار دیگر مدل سازی کرد ]17[
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FHZ، چگالی نوری )OD( یا رنگ نفت خام است که با محتوای آسفالتن 

آن نس��بت خطی دارد )ش��کل-4(. در حقیقت سیاالت هیدروکربنی در 
صورت فقدان ذرات آس��فالتن، بی رنگ هس��تند و هرچ��ه حضور ذرات 

آسفالتن در آن بیشتر باشد رنگ نفت تیره تر خواهد بود ]17[.

3- نقش ژئوشیمی و مدل سازی سیستم هیدروکربنی
ب��رای درک بهتر فرآیندهای ژئودینامیک مخزن، آگاهی از نحوه ی ش��ارژ 
مخزن ضروری است. سنگ منشأ با گذشت زمان و بسته به مقدار گرمایی 
ک��ه دریافت می کند ط��ی چندین مرحله و به طور م��داوم مخزن یا تله ی 
هیدروکربنی را شارژ می کند. نخستین شارژی که به مخزن می رسد کمترین 
بلوغ را داش��ته و به مرور زمان با بالغ تر شدن سنگ منشأ، هیدروکربن های 
س��بک تر به مخزن وارد می شوند. در حالت طبیعی هر یک از این سیاالت 
پ��س از ورود به مخزن بر مبنای چگالی س��یال، طبقه بندی ش��ده و روی 
یکدیگ��ر ق��رار می گیرند. دانش ژئوش��یمی می تواند هر گون��ه تغییری در 
ترکیب ش��یمیایی نفت در سطح مولکولی را از بدو زایش هیدروکربن ها تا 
مخلوط ش��دن آنها در تأسیسات س��طح األرضی، ردیابی و ارزیابی کند. در 
طرح واره های رایج برای توصیف نحوه ی زایش هیدروکربن از س��نگ منشأ 
هر یک از فازهای س��یال به صورت همگن درنظر گرفته ش��ده و تغییرات 
ف��ازی در راس��تای زمان و مکان ناچیز فرض می ش��ود. ام��ا برای توصیف 
نحوه ی تکامل س��یال پس از شارژ مخزن و تعادل ترمودینامیکی گرادیان 
آسفالتن، گرادیان نسبت گاز به نفت )GOR( و حتی گرادیان بایومارکرها، 
این طرح واره های رایج ناکارآمدند. در مطالعات نوین سیس��تم های نفتی و 
مدل س��ازی آنها، این طرح واره های ژئوشیمیایی به گونه ای روزآمد شده اند 
که بتوانند پاس��خگوی تغییرات فازی درون مخزن بوده و بر مبنای آنها و 
به کم��ک معادله ی حالت FHZ، تعادل ترمودینامیکی س��یاالت و جامدات 

کلوئیدی مخزن را مدل سازی کرد )شکل-5(.
بر مبنای این طرح واره و سینتیک شیمیایی مورد استفاده در مدل سازی 
سیستم های هیدروکربنی، در مراحل پایانی بلوغ مقدار ذرات آسفالتن به 
حداقل می رس��د و هیدروکربن های گازی مشارکت بیشتری در واپسین 

شارژ مخزن دارند )شکل-6(.
ش��ارژ دیرگاه��ی گاز12 یک پدی��ده ی کام��اًل رایج در مفهوم سیس��تم 
هیدروکربنی اس��ت. به دنبال ورود گاز به داخل مخزن و انتش��ار13 آن در 
س��تون نفت، بخش های باالیی مخزن، هیدروکربن های گازی بیش��تری 
دریاف��ت می کنن��د و به تدریج مق��دار گاز محلول به س��مت بخش های 
 )GOR( زیری��ن کاهش می یاب��د. در نتیجه گرادیان نس��بت گاز به نفت
در بخش های باالیی س��تون نفت از تعادل ترمودینامیکی خارج می شود. 
با انتش��ار گاز در بخش های باالیی، ذرات آس��فالتن که از لحاظ ساختار 
مولکولی ش��بیه هیدروکربن های گازی نیس��تند، با ترکی��ب دو فرآیند 
انتش��ار و همرفت به قاعده ی مخزن منتقل می شوند و روی سطح تماس 
آب-نفت، الیه ای قیری تش��کیل می دهن��د. بنابراین اگرچه وجود تعادل 

 6  چپ( سینتیک شیمیایی واکنش های مورد استفاده در مدل سازی سیستم های 
نفتی. راســت( بخش اعظم شــارژ اولیه )بلوغ کم( را ذرات آســفالتن تشکیل 
می دهند. در شــارژ نهایی مقدار ذرات آسفالتن به حداقل می رسد و در عوض 

سهم ترکیبات سبک )بلوغ باال( بیشینه می شود ]24[

 5  طرح واره ی واکنشی برای زایش اجزای مختلف نفت )ترکیبات اشباع، آروماتیک، 
NSO و آســفالتن( و ســازگار بــا معادلــه ی حالــت FHZ. واکنش هــای کروژن 

به عنوان واکنش های اولیه و واکنش های حاصل از اجزای زایش یافته به عنوان 
واکنش های ثانویه درنظر گرفته می شوند ]24[

]25[ )GC×GC( و کروماتوگرافی دوبعدی )GC( 7  مقایسه ی کروماتوگرافی معمولی 
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ترمودینامیکی به احتمال زیاد نش��ان دهنده ی پیوستگی جریانی ستون 
مخزن است اما عدم وجود آن لزوماً به معنای ناپیوستگی جریانی نیست. 
عالوه بر ش��ارژ دیرگاهی گاز، فرآیندهای ثانویه نظیر تجزیه ی زیستی14، 

آب شویی15، ش��ارژهای گوناگون و پدیده ی اختالط نفت های زایش یافته 
توس��ط سنگ های منشأ متفاوت را می توان به کمک ابزارهای پیشرفته ی 
ژئوش��یمی مانن��د کروماتوگراف��ی دوبع��دی )GC×GC( و تلفیق آن با 
طیف س��نج جرمی زمان پروازTOF-MS( 16( ارزیابی کرد. کروماتوگرافی 
معمولی )GC( با وجود کارآمدی الزم، در بسیاری موارد برای جدایش و 
تجزیه ی ترکیبات هیدروکربنی که متحمل تجزیه ی زیس��تی، آب شویی 
یا اختالط ش��ده اند محدودی��ت دارد. در این موارد در صورت اس��تفاده 
از کروماتوگراف��ی معمولی، اغلب ترکیبات همپوش��انی پیدا می کنند. اما 
در کروماتوگراف��ی دو بع��دی )GC×GC( با افزودن س��تون دوم، ضمن 
جلوگیری از همش��ویی17، ترکیبات بس��یار بیشتری را می توان شناسایی 
ک��رد. نتایج این ارزیابی ها در صورت س��ازگاری با ژئودینامیک س��یاالت 
مخزن، به گروه توس��عه ی مخزن اطمینان بیش��تری برای تصمیم گیری 

می دهد ]18-25[.

4- مطالعات موردی
4-1- خلیج مكزیك

ذرات آس��فالتن متراک��م و چگال هس��تند و در نتیجه با گذش��ت زمان 
ته نش��ین می ش��وند. بنابراین اگر مخزن به صورت قائم، پیوسته و مرتبط 
باش��د انتظار می رود ذرات آسفالتن در بخش های قاعده ای مخزن نسبت 
به بخش های باالیی حضور بیش��تری داشته باشند. به عبارت دیگر تعادل 
ترمودینامیکی ذرات آسفالتن در سراسر مخزن متضمن آنست که مخزن 

کاماًل از لحاظ جریانی پیوسته باشد )شکل-7(.
همان طور که در شکل-7 مش��اهده می شود نحوه ی توزیع انواع سیاالت 
مخزن��ی اع��م از میعانات گازی، نفت س��یاه و نفت س��نگین در میادین 
مختلف در خلیج مکزیک با تعیین اندازه ی ذرات آس��فالتن با استفاده از 
مدل یِن-مالینز به کمک معادله ی حالت FHZ مدل س��ازی شده و سپس 
توس��ط داده های واقعی حاصل از DFA کالیبره می شوند. در تمامی این 
موارد آغاز فاز بهره برداری نش��ان داده که پیش بینی ژئودینامیک س��یال 
مخ��زن صحیح و مخازن کاماًل از لحاظ جریانی پیوس��ته بوده و تولید از 

آنها اقتصادی است.

4-2- عربستان سعودی
م��ورد دیگر مربوط به ی��ک مخزن نفتی به ضخام��ت تقریباً 60 متر در 
عربس��تان سعودی است )ش��کل-8(. آنالیز پایین چاهی سیال )DFA( از 
نفت سنگین حاشیه ی این میدان فوق عظیم که قطر طولی آن حدود 50 
کیلومتر است از هشت چاه واقع بر محیط آن انجام شده است. همان طور 
که در ش��کل-8 مش��اهده می شود ذرات آس��فالتن در سراسر حاشیه ی 

 9  نفت ســنگین حاشــیه ی یک میدان فوق عظیــم به قطر طولــی 50 کیلومتر در 
تعادل ترمودینامیکی است. ذرات آسفالتن کامالً از معادله ی حالت FHZ تبعیت 
می کنند که حاکی از پیوستگی جریانی مخزن است )محیط این میدان فوق عظیم 

100 کیلومتر است( ]27[

 10  چــپ( ســه بلوک گســلی مجــزا واقع در یک میدان که توســط یک سیســتم 
هیدروکربنی واحد شارژ شده اند، از لحاظ مخزنی اما سه وضعیت کامالً متفاوت 
دارند. هر یک از این ســه بلوک با یک چاه مشــخص شــده اند از محدوده ای که 
با خط قرمز نشــان داده شــده، شــارژ دیرگاهی گاز دریافت کرده اند. راســت( 
فرآیندهای ژئودینامیکی کامالً متفاوت در سه مخزن با یک سیستم هیدروکربنی 

مشترک ]28[

 8  گرادیان آسفالتن محاسبه شــده توسط معادله ی حالت FHZ به همراه داده های 
واقعــی حاصل از آنالیز پایین چاهی ســیال در پنج مخــزن نفتی کامالً متفاوت از 
میعانات گازی )a( تا نفت ســنگین )e(. اندازه ی ذرات آسفالتن برآمده از مدل 
ِین-مالینــز در معادلهی حالت FHZ قرار می گیرد و با داده های واقعی حاصل از 
DFA کالیبره می شود. ذرات آسفالتن در هر یک از مخازن با توجه به داده های 

واقعی به تعادل ترمودینامیکی رسیده اند ]27[
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ای��ن میدان با محی��ط 100 کیلومتر به خوبی مدل حاص��ل از معادله ی 
حال��ت FHZ را کالیبره می کنند. این نش��ان می دهد ک��ه مخزن به طور 
کامل پیوستگی جریانی دارد. مقدار حضور ذرات آسفالتن در قسمت های 
زیرین این مخزن ده برابر قس��مت های باالیی است. بنابراین ویژگی های 
ش��یمیایی آن نیز کاماًل متفاوت خواهد ش��د )اندازه ی ذرات آسفالتن در 
سراسر ستون مخزن یکسان نیست(. در نتیجه از آنجا که معادله ی حالت 
مکعبی تنها برای سیس��تم های گاز-مایع طراحی ش��ده، هیچ گرادیانی 
برای ذرات آسفالتن نشان نمی دهد. اما به کمک ژئودینامیک سیال مخزن 
می ت��وان دریافت که گرادی��ان ذرات آس��فالتن 10 و گرادیان گرانروی 
1000 برابر اس��ت و آگاهی از این دو گرادیان برای توسعه ی این مخزن 

بسیار ضروری است.

4-3- دریای شمال
همان طور که گفته ش��د شارژ دیرگاهی گاز در سیستم های هیدروکربنی 
پدیده ای بسیار رایج بوده و تشخیص آن برای مطالعات ژئودینامیک سیال 
مخزن و توس��عه ی میدان بس��یار ضروری است. مثاًل مطالعات لرزه نگاری 
در فالت قاره ی نروژ نش��ان داده که یک میدان نفتی از سه بلوک گسلی 
مجزا و همجوار تش��کیل ش��ده اس��ت. هر یک از این س��ه بلوک با وجود 
پذیرش ش��ارژ از یک سیس��تم هیدروکربنی واحد، ساختار مخزنی کاماًل 
متفاوت با فرآیندهای ژئودینامیک منحصربه فرد دارند )شکل-9(. چاه-1 
نزدیک به قس��مت گس��ل خورده ی بلوک اول حفاری شده است. چاه-3 
نزدیک ترین فاصله را با محل بلوغ س��نگ منشأ دارد و طبیعتاً بلوک سوم 
قب��ل از همه ش��ارژ دیرگاه��ی گاز را دریافت کرده اس��ت. همان طور که 
انتظار می رود ش��ارژ دیرگاهی گاز به داخل س��تون نفت در چاه-1 سبب 
شده ذرات آسفالتن به مرور زمان به قاعده ی مخزن انتقال یافته و به همراه 
GOR از تعادل خارج شوند. اما در چاه-2 هم ذرات آسفالتن و هم نسبت 

گاز به نفت )GOR( در تعادل ترمودینامیکی هس��تند. خروج آسفالتن از 
تعادل ترمودینامیکی فرآیند ی زمان بر اس��ت. از آنجا که معادله ی حالت 
FHZ وابس��ته به زمان نیس��ت مدل حاصل از ای��ن معادله در بخش های 

قاعده ای چاه-1 از داده های واقعی DFA تبعیت نمی کند. اما چه پدیده ای 
باع��ث ش��ده با وجود ضخامت نس��بتاً ک��م مخزن، دس��ت یابی به تعادل 
ترمودینامیکی با تأخیر مواجه شود؟ چاه های-2و1 سطح تماس گاز-نفت 
و نفت-آب مشترک دارند. اما آزمایش ساق مته )DST( نرخ تولید چاه-2 
را ده برابر چاه-1 نش��ان می دهد. در چاه-1 مقدار آس��فالتن در نزدیکی 
س��طح تماس نف��ت-آب تنها 35 درصد اس��ت و تصاویر میکروس��کوپ 
الکترونی از مغزه ها، تغییر فاز ذرات آس��فالتن را نش��ان نمی دهند. اما در 
چاه-2 مقدار حضور ذرات آس��فالتن در ستون نفت بسیار ناچیز و نزدیک 

به صفر و در نزدیکی س��طح تماس نفت-آب بیش��ینه اس��ت. اس��تخراج 
آس��فالتن از مغزه ه��ای ای��ن چاه نیز حاک��ی از وجود ی��ک الیه ی قیری 
 ضخیم روی س��طح تماس نفت-آب در چاه-2 است. تفاوت ژئودینامیکی 
چاه های-2و1 و همچنین نزدیکی چاه-1 به ناحیه ی گس��ل خورده نشان 
می ده��د که صفحه ی گس��لی مانند ی��ک تیغه )بافل(، جریان س��یال را 
منحرف و تعادل ترمودینامیکی ذرات آس��فالتن را در بخش های قاعده ای 
مخزن با کندی مواجه کرده است. آزمایش تداخل قائم VIT(18( در چاه-

1 و ن��رخ کم تولید نیز این پدیده را تأیید می کند. اما وضعیت در چاه-3 
بس��یار متفاوت تر و پیچیده تر اس��ت. یک الیه ی ش��یلی در بخش باالیی 
مخزن این چاه به چش��م می خورد که روی آن یک الیه ی قیری تشکیل 
ش��ده اس��ت. اما در بخش قاعده ای مخزن تش��کیل الیه ی قیری به چشم 
نمی خورد و تنها به صورت محدود ش��واهدی از رسوب ذرات آسفالتن در 

استخراج مواد آلی مغزه ها وجود دارد )شکل-9(.
مطالع��ات ژئوش��یمی و بررس��ی بایومارکره��ای نفت ضم��ن تأیید رخ 
دادن پدیده ی تجزیه ی زیس��تی )عدم غلبه 25-نورهوپان ها نس��بت به 
هوپان ها(، وجود دو س��طح تماس نفت-آب دیرینه19 را پایین تر از سطح 
تماس نفت-آب کنونی نش��ان می دهد )شکل-10(. در حقیقت به کمک 
مطالعات ژئوش��یمیایی می  توان دریافت که هر سه مخزن طی دو مرحله 
توس��ط سنگ منشأ ش��ارژ شده اند. ش��ارژ نهایی، بلوغ بس��یار ی داشته 
)هیدروکربن های س��بک فراوان ترند( و با انتش��ار در ستون نفت، مقدار 
انحالل پذیری ذرات آس��فالتن حاصل از ش��ارژ نخست را به شدت کاهش 
داده است. طبق ش��واهد موجود، شارژ نخست متحمل تجزیه ی زیستی 
ش��ده اما باقی ماندن هیدروکربن های سبک در وضعیت کنونی حاکی از 
آنست که با ورود شارژ دوم به مخزن، دیگر شرایط برای فعالیت میکروبی 

مساعد نبوده است.
همان ط��ور که گفته ش��د چاه-3 نزدیک تری��ن فاصله را از نقطه ی ش��ارژ 
مخ��ازن دارد. مطالع��ه ی مغزه های چ��اه-3 وجود یک الی��ه ی قیری روی 
میان الیه ی ش��یلی را در بخش باالیی مخزن تأیید می کند. در اثر انتش��ار 
قائم هیدروکربن های س��بک گازی، ذرات آسفالتن روی میان الیه ی شیلی، 
تش��کیل الیه ای قیری می دهند. اما در بخش زیرین بر روی س��طح تماس 
نف��ت-آب، الیه ی قیری وجود ندارد. حت��ی آزمایش 20DST نیز وجود یک 
الیه ی قیری ناتراوا را روی سطح تماس نفت-آب نشان نمی دهد. در حقیقت 
نزدیکی به نقطه ی شارژ سبب شده هیدروکربن های سبک گازی در داخل 
ستون نفت در بخش پایینی میان الیه ی شیلی به صورت جانبی انتشار یابند 
و این پدیده نه تنها به ذرات آس��فالتن مهلت رس��وب گذاری سراسری روی 
س��طح تماس نفت-آب نداده بلکه این ذرات توسط هیدروکربن های گازی 
ب��ه دام افت��اده و به صورت محلی در تمامی س��تون نف��ت به صورت جزئی 
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رس��وب کرده اند )شکل-11(. در نهایت می توان نتیجه گرفت که از این سه 
چ��اه، تولید تنها از چ��اه-2 به صرفه خواهد بود و تولی��د از دو چاه دیگر با 

چالش های اساسی مواجه است ]26-28[.

نتیجه گیری
با وجود رواج مدل س��ازی سیستم های هیدروکربنی، لزوم انجام و به کارگیری 

آن در مناط��ق از قب��ل کش��ف ش��ده و در حال توس��عه از دید بس��یاری از 
متخصصان توس��عه ی مخازن محل تردید اس��ت. این در حالی اس��ت که در 
سال های اخیر، دانشمندان حوزه ی باالدستی توانسته اند با بهره گیری از دانش 
نوین ژئودینامیک سیال مخزن و فن آوری آنالیز پایین چاهی سیال، جای این 
تردید را با اطمینان پر کنند. دانش��مندان با تخمین اندازه ی ذرات آس��فالتن 
و دخیل ک��ردن آن در توصیف نحوه ی تعادل ترمودینامیکی نفت خام پس از 
ورود ب��ه تله ی نفتی )به کم��ک معادله ی حال��ت FHZ(، در کنار اندازه گیری 
 ،)DFA برجای مقدار حضور ذرات آس��فالتن در ستون نفت خام )به کمک ابزار
توانس��ته اند شکاف میان مدل سازی سیس��تم های هیدروکربنی و شبیه سازی 
مخزن را رفع کنند. بررسی تعادل یا عدم تعادل ترمودینامیکی ذرات آسفالتن 
در س��تون نفت مخزن می تواند بس��یاری از چالش های پیش روی توس��عه ی 
 GOR مخزن از جمله پیوس��تگی جریانی، وجود الیه ی قیری ناتراوا، گرادیان

و تغییرات ناگهانی آن و غیره را برطرف کند.
اغلب میادینی که تاکنون دانش ژئودینامیک سیال مخزن و آنالیز پایین چاهی 
س��یال در آنها راهگش��ای توس��عه بوده، مخازن ماسه س��نگی و آواری دارند. 
مطالعه ا ی موردی از یک مخزن کربناته در برزیل نیز به تازگی منتش��ر ش��ده 
اس��ت ]30[. با این وجود به گفته ی الیور مالینز که پایه گذار این دانش نوین 
به حس��اب می آید ای��ن راهبرد را در مخازن کربناته ی ش��کاف دار نیز می توان 

به کار برد )مکاتبه ی شخصی از طریق ایمیل(.
آگاه��ی از نح��وه ی بلوغ س��نگ منش��أ و چگونگی ش��ارژ مخ��زن طی زمان 
زمین شناسی، برای درک بهتر فرآیندهای تأثیرگذار ژئودینامیک سیال مخزن 
ضروری اس��ت. دانش ژئوشیمی ضمن بهره گیری از ابزارهای نوین و پیشرفته  
نظیر کروماتوگرافی دوبعدی )GC×GC( و تلفیق آن با طیف سنج جرمی زمان 
پ��رواز )TOF-MS( در س��ال های اخیر توانس��ته درک بهت��ری از فرآیندهای 
ثانویه ی تأثیرگذار بر نحوه ی توزیع س��یال مخزنی از جمله تجزیه ی زیستی، 
آب ش��ویی، ش��ارژهای متمادی و دگرترکی��ب فراهم کند. اثب��ات کارآمدی 
ژئودینامی��ک س��یال مخزن در ده ه��ا مطالعه ی م��وردی از یک س��و و عدم 
محدودیت نظری برای ایجاد و توس��عه ی نرم افزارهای مدل س��ازی از س��وی 
دیگر، در آینده ای نزدیک منجر به پیدایش نس��ل جدید بسته های نرم افزاری 
مدل س��ازی سیس��تم های هیدروکربنی یا حت��ی تلفیق آن ب��ا نرم افزارهای 

شبیه سازی مخزن خواهد شد.

پانویس هاپانویس ها
1. Tar Mat
2. Flow Barriers
3. Baffle
4. Gas Oil Ratio
5. Cubic Equation of State
6. Teh Fu Yen
7. Oliver C. Mullins

8. Flory–Huggins  
9. Flory-Hugginz-Zuo
10. Downhole Fluid Analysis
11. Modular Dynamic Test
12. Late Gas Charge
13. Diffusion
14. Biodegradation

15. Water Washing
16. Time of Flight Mass Spectrometer
17. Coelution
18. Vertical Interference Testing
19. Paleo Oil-Water Contact
20. Drill Stem Test

 11  شــواهد ژئوشــیمیایی حاکی از وجود سه ناحیهی متفاوت در مخزن و کاهش بلوغ 
به سمت سطح تماس نفت-آب است. بر مبنای کروماتوگرافی گازی، نفت های بخش 
باالیی سطح تماس آب-نفت کنونی هیچ گونه ی تجزیه ی زیستی را نشان نمی دهند. 

هر دو سطح تماس دیرینه پایین تر از سطح تماس کنونی واقع شده اند ]29[

 12  جهت ورود شارژ دیرگاهی گاز در بخش باالیی میان الیهی شیلی قائم است و منجر 
به تشکیل الیهای قیری روی آن شده است. اما در بخش پایینی الیهی شیلی در اثر 
همجواری با نقطهی شــارژ مخزن، جهت ورود هیدروکربن های گازی بهصورت جانبی 
اســت و این پدیده مانع تشــکیل الیهی قیری آسفالتنی روی سطح تماس نفت-آب 

شده است ]29[
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