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       تحقیق حاضر بر روی یکی از مخازن شکاف دار ایران صورت گرفته و هدف آن، بررسی اثرات پارامترهای 
دبی تزریق گاز، در فرآیند تزریق گاز در مخازن ش��کاف دار اس��ت. در اين پژوهش، سه روش تخلیه طبیعی1 و 
تزریق گاز مداوم2 و تزریق گاز همراه با ریزش ثقلی3 با استفاده نرم افزار ECLIPSE 100 شبيه سازي و ضريب 
بهره دهي و توليد تجمعي درپارامترهاي مؤثر مورد بررس��ي  و مقایس��ه قرار گرفته اس��ت. در نهايت با طراحي 
س��ناريوهاي مختلف تزريق، تعدادی از عوامل موثرتعیین الگوي بهينه تزريق مش��خص ش��ده است. در مخازن 
شکاف دار طبیعی پس از تولید و اجرای فرآیندهای تزریق گاز، سطوح تماس سیاالت تغییر کرده و ناحیه گازی 
گس��ترش می یابد. در این حالت س��تون نفتی کاهش و بازیافت نفت نیز کاهش می یابد. در این س��ناریو برای 
بهبود بازده فرآیند، با تغییر مکان های چاه های تزریق گاز و همچنین تغییر موقعیت چاه های تولیدی سعی در 
افزایش ضریب بازیافت نفت شده است. برای این کار چاه های تزریقی گاز در بخش باالیی مخزن تکمیل شده 
و چاه ه��ای تولیدی در ناحیه نفتی بصورت افقی حفاری ش��ده اند. هدف از این کار بهبود مکانیزم ریزش ثقلی 
است و همچنین تزریق گاز به دلیل دانسیته پایین و اختالف دانسیته زیاد با نفت مخزن باعث افزایش عملکرد 
ریزش ثقلی ش��ده و بازیافت نفت از ماتریکس ها را افزایش می دهد. در مقایس��ه این سه فرایند، تاثیر نرخ های 
تزریق  مختلف بر روی آن ها مورد بررسی و نتايج به دست آمده نشان مي دهد در صورتي كه پارامترهاي مؤثر 
بر تزريق به درستي طراحي و انتخاب شوند، ضريب بازيافت و توليد در روش تزریق مداوم گاز به مراتب بيشتر 

از روش تخلیه طبیعی و تزریق گاز همراه با ریزش ثقلی مي باشد.
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اطالعات مقاله

 به منظور باال بردن ضریب بازیافت از مخزن و افزایش تولید آن، روش های 
مختلقی به کاربرده  می ش��ود. از نخس��تین روش های��ی که برای افزایش 
ضریب بازیافت نفت از مخازن می توان نام برد، تزریق گاز است]1[. یکی از 
تاثیرگذارترین اهداف تزریق گاز در مخازن نفتی، باالبردن ضریب بازیافت 
نفت اس��ت. مخزن م��ورد مطالعه به دلیل دارا بودن س��نگ های کربناته، 
گزینه مناس��بی برای تزریق گاز اس��ت. این تزریق برای باال بردن ضریب 
بازیافت استفاده شده است. در این مقاله، روش تخلیه طبیعی وتزریق گاز 
در دبی های مختلف با اس��تفاده از نرم افزار  Eclipse-100شبیه س��ازی و 

نتایج با هم مقایسه شده است]2[.
در تزري��ق گاز همراه ب��ا ريزش ثقلي، چاه توليدي افقي در پايين اليه 
بهره ده و چاه های تزريقی عمودی در باالي مخزن با هدف جابه جايي 
و جاروب يكنواخت مخزن می باشد. گازي كه توسط چاه هاي عمودي 
تزريقی جمع ش��ده به دلیل جدايش ثقلي در باالي اليه توليدي است 
و در اصطالح، محفظه هاى گازي در باالي اليه توليدي تش��كيل شده  
به صورت همزمان نفت را حرکت داده و به س��مت چاه توليدي افقي 

تخلي��ه می كند. با ادامه این حرکت محفظه گازي به  پايين و كناره ها 
رش��د می کن��د كه منجر به ج��اروب بخش بيش��تري از مخزن بدون 

افزايش اشباع آب مخزن می شود]3[.
ب��ا توجه به ب��ازار جهانی و س��هم آن در اقتصاد ایران، در س��ال های 
گذش��ته برنامه ه��ای وزارت نفت بر اتخاذ اس��تراتژی مناس��ب برای 
توس��عه روش های ازدیاد برداشت از ضروریات بوده است. به طور کلی 
ب��ا بهره برداری و تولید، فش��ار مخرن افت پیدا ک��رده و این امر منجر 
به کاهش تولید می ش��ود. با کاهش فش��ار مخازن ایران، اس��تفاده از 
روش های ازدیاد برداش��ت جهت تثبیت و افزایش فشار بیش از بیش 

احساس می شود]4[.
كاربرد تزريق گاز در جهان براي باال بردن تولید نفت روزبه روز درحال 
افزایش اس��ت. امروزه به خوبي اثبات شده كه تزريق گاز تأثير زيادي 
در ازدی��اد توليد نفت وني��ز بازيافت نفتي كه به ط��ور طبيعي منجر 
به توليد مي ش��ود، خواهد داش��ت. تزريق گاز به مخ��ازن با دو هدف 
کلی صورت می گیرد: 1- حفظ فشار مخزن 2-كاهش روند افت فشار 
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مخزن]۵[. 
كارشناسان بر این باورند که به دليل اختالف قیمتی زیاد و چشم گیر 
بین نفت و گاز، تزريق گاز به مخازن نفتي ايران س��ودآوري بیش��تری 
براى كش��ور به دنب��ال دارد، ضمن اينكه در پاي��ان پروژه هاي تزريق، 
بخش زيادي از گاز تزريق ش��ده قابل بازيافت می باشد]6[. بسیاری از 
مخازن نفتی کش��ور در دوره افت تولید قرارگرفته وارد نیمه دوم عمر 
خود شده اند  و به نظر می رسد که  استفاده از روش های ثانویه و ثالثیه 
ب��رای تثبیت پتانس��یل تولید از این میادین وتثبی��ت  ظرفیت تولید 
فعلی کش��ور ضروری به نظر می رس��د. برخی محققان، فرآیند تزریق 
پیوس��ته گاز CGI دی اکس��ید کربن را به علت بهره گیری از مزایای 
اثرات نیروی ثقلی به عنوان یک فرآیند موفق در نظر گرفتند، اما این 
فرآین��د از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیس��ت، مگر اینکه تزریق 
دوب��اره گاز دی اکس��ید کربن که از مخزن خارج می ش��ود، به داخل 
مخزن امکان پذیر باش��د]7[. در سال Cardwell ،1948 و Parson در 

مقاله خود اصول تئوری فرآیند ریزش ثقلی را بیان نمودند]8[. 
Haggort در س��ال 1980 سه فاکتور اساس��ی را در مکانیسم ریزش 

ثقلی پیشنهاد نمود]9[:
 باال بودن نیروی ثقلی نسبت به نیروی ویسکوز

 شکل منحنی نفوذپذیری نسبی نفت
 شکل و ناهمگونی مخزن

"کثیری و بشیری " )2011( به بررسی عملکرد ریزش ثقلی به کمک 
گاز، در مخ��ازن ش��کاف دار پرداختند. نتایج کار آن ها نش��ان داد که 
در مخازن ش��کاف دار، تزریق امتزاجی کنترل ش��ده ) اختالف چگالی 
مناسب(، راندمان باالتری نسبت به تزریق غیر امتزاجی دارد]10[. در 
اين پروژه شبيه سازي روش های تخلیه طبیعی گاز و تزريق گاز مداوم 
و تزری��ق گاز به هم��راه ریزش ثقلی به طور تخصصي شبيه س��ازي و 
بررسي شده است. هدف از انجام این پروژه، به دست آوردن پارامتر های 

موثر بر ازدیاد برداشت مخازن نفتی است. 

1-معرفی میدان
ميدان نفتي مورد مطالعه يک طاقديس نامتقارن  ش��کاف دار مي باشد 
که نمای کلی میدان در شکل-1 ارائه شده است. اين ميدان در ابتداي 
توليد در ش��رايط فوق اشباع  قرار داش��ته است. با گذشت زمان و در 
اثر توليد از میدان، فش��ار به زیر فشار اشباع4 كاهش می یابد که منجر 
به تش��کیل کالهک گازي در ميدان شده اس��ت. میدان نفتی مذکور 
متش��کل از چهار بخش می باش��د که تاکنون س��ه بخش آن توس��عه 
یافته اند. شكل-2 بخش مورد مطالعه بخش A می باشد که شمای کل 

 1  نمایی کلی  از میدان نفتی مورد مطالعه

 2  نمایی کلی از بخش های توسعه یافته میدان

 3  نمای کلی مدل استاتیک بخش مورد مطالعه

 4  موقعیت مدل سه بعدی انتخابی میدان
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مدل استاتیک آن شكل-3 ارائه شده است.

2-توصیف مخزن
بخ��ش مورد مطالعه )بخش A( به ص��ورت تخلخل دو گانه و تراوایی 
دو گانه مدل س��ازی گردید. ابعاد گریدبن��دی 14×167×140 در نظر 
گرفته ش��ده اند و فازهای موجود گاز، نفت و آب می باش��ند. همچنین 
واحد مورد اس��تفاده در این مطالعه METRIC بوده است. مشخصات 
کلی سنگ و سیال بخش A در جدول-1و خصوصیات مدل استاتیک 

بخش مورد مطالعه در جدول-2 ارائه شده اند.
همانطور كه در ش��كل-4 ديده مي ش��ود شكل مخزن به صورت يك 
طاقديس كش��يده و ميزان شكس��تگي و ترك س��نگ ها بسيار فراوان 
اس��ت بگونه اي كه بخش عظيمي از نفت در جايی مابين ترك ها قرار 
داش��ته و نتيجتاً نحوه توليد تحت تاثير شكاف ها و ماتريكس است. به 
دلیل ش��کاف دار بودن مخزن، افت فشار ایجاد ش��ده در چاه  ها باعث 
می ش��ود نفت ش��کاف ها به سرعت تخلیه ش��ود. پس از آن با گذشت 
زم��ان یا انجام فرایند ازدیاد برداش��ت مناس��ب نف��ت از مخزن وارد 
ش��کاف  ها می شود؛ در غیر این صورت و چنانچه تولید همچنان ادامه 
بیابد س��ایر س��یاالت مانند آب و گاز تولید می شوند. در ادامه شرایط 
اولیه مدل مورد بررس��ی قرار می گیرد. در این مخزن 12 چاه تولیدی 

در نظر گرفته شده است.

3-سناریو های تعریف شده
1-3-تخلیه طبیعی

در ابتدا، تخلیه طبيعي۵ مخزن شبیه س��ازی ش��د ک��ه بتوان از آن به 
عنوان منبع و برای  مقايس��ه عملکرد س��ناريو تزریق مداوم گاز از آن 
اس��تفاده كرد. در اینجا می توان به صورت میانگین میزان اشباع را در 
ای��ن میدان برای حالت اولیه برابر 0/78 و در حالت نهایی 0/1۵ بیان 

 5  مقایسه میزان اشباع نفت باقیمانده در حالت تخلیه طبیعي در ماتریکس )a(سال 
b( 1927( سال 2027.

(A)

(B)

 6   مقایسه میزان اشباع نفت باقیمانده در حالت تخلیه طبیعي در شکاف ها

(A)

(B)

.A 1     مشخصات کلی سنگ و سیال بخش 

میانگین فشار 
)BARSA( مخزن

اشباع آب 
)%)

دانسیته آب
)kg/m3(

دانسیته نفت
)kg/m3(

دانسیته گاز
)kg/m3(

تراکم پذیری آب
)bar/1(

تراکم پذیری سنگ
)bar/1(

166/700/221094793/760/77823519/ E-65787/E-5

 2     خصوصیات مدل استاتیک بخش مورد مطالعه

140  )NX) X تعداد گرید ها در جهت

167  )NX) X تعداد گرید ها در جهت

14 )NX) X تعداد گرید ها در جهت

تعداد کل گرید ها327320
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کرد. ش��كل-۵ شماتيك س��ه بعدي از ميزان اشباع نفت باقيمانده در 
ماتريكس در س��ال 1927 و در س��ال 2027 ناش��ی از تخلیه طبیعی 
مخزن و بدون کاربرد هيچ گونه روش ازدیاد برداشت را نشان می دهد.
همانطور که در ش��کل -7 مشخص اس��ت میزان بازیافت نفت تا سال 

2027 صعودی بوده و 28/3 درصد می باشد.
در شکل-8 نرخ نفت تولیدی، نسبت گاز به نفت و تولید تجمعی نفت  
میدان را ارائه داده اس��ت. نسبت گاز به نفت در نمودار نشان می دهد 
ک��ه مق��دار حداکثری آن در ط��ی حدودا 400 روز به 24۵0 بش��که 
)SM3/SM3( می رس��د که این مقدار بیش��ترین مقدار تولیدی است، 

ولی بعد ازگذش��ت حدودا 400 روز این مقدار ثابت و به 100 بش��که 
)SM3/SM3( می رسد. می توان به زبان ساده تر این طور بیان کرد که از 

ابتدا تا 400 روز نخست در مدت زمان شبیه سازی ابتدا روند افزایش 
دارد  و بعد از گذش��ت زمان روند کاهش��ی داشته و سپس  به صورت 
خطی ثابت می ش��ود. میزان نرخ نفت تولیدی در زمان ش��روع رو به 
افزایش و بعد از زمان مش��خصی که در حدود 3000 روز اس��ت ثابت 
می شود که به طور کلی مقدار تقریبی آن بیشتر از  14 میلیون بشکه 

است، ولی در مورد تولید تجمعی نفت، مقدار آن روبه کاهش است. 
در ابتدا مقدار آن بیشتر از 2200 بشکه است که پس از گذشت زمان، 

این مقدار به نزدیک صفر می رسد.

 در این میدان  آنالیز حساسیت س��نجی انجام شده از نرخ های ۵0  تا 
1000 بش��که در روز اس��ت و بهترین نرخ تزریق 200 بش��که در روز  
بود. همچنین آنالیز حساس��یت س��نجی ب��ر روی فاکتور BHP در 3 
حالت مختلف bar 80-۵0-30 انجام شد که باالترین و بهترین حالت 

BHP=50bar بود. 

در اي��ن شبيه س��ازي براي بررس��ي مطلوب تر و دقيق ت��ر پارامترها و 
فرآيندهاي مختلف  ميدان،  تعداد کل  آنالیز های انجام شده برای هر 

روش در جدول-3 ارايه مي شود.

)CGI(3-2 تزریق گاز مداوم
  این روش برای جلوگیری از کاهش فشار نفت، افزایش حجم و فشار 
سیال درون مخزن و همچنین تثبیت میزان خروجی نفت در میدان، 
در ط��ول زمان انجام می ش��ود. در روش تزریق گاز م��داوم، اختالف 
فشار باعث جابجایی نفت می شود، درنتیجه چاه های تولیدی و تزریقی 
به صورت عمودی زده می ش��وند. این روش به دلیل کم هزینه بودن در 
مقایس��ه با روش حفاری چاه های جدید در سال های اخیر مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. ه��دف نهایی از تزری��ق گاز، تأمین ضریب بازیافت 
بیشتر برای میادین نفتی، نسبت به روش های اولیه و معمول می باشد.

تزریق گاز در این س��ناریو در 4 حالت کل��ی، ۵ نرخ تزریق و 3 زمان 

 7   بازدهی نفت در اثر تخلیه طبیعی تا سال 2027 در میدان مورد مطالعه

 8   نرخ نفت تولیدی ، نسبت گاز به نفت و تولید تجمعی  نفت در اثر تخلیه طبیعی 
 9  نتایج ضرایب بازیافت حاصله از اجرای همه سناریو های تزریق گازدر بخش مورد مطالعه

۵ 

 

  

  زتزريق گاهاي حاصله از اجراي همه سناريونتايج ضرايب بازيافت  -9شكل
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1 WELL

RATE 
1

35.16

RATE 2 35.25
RATE 3 36.66
RATE 4 37.60
RATE 5 37.40

3 WELL

RATE 1 40.67
RATE 2 43.17

RATE 3 45.01

RATE 4 45.80
RATE 5 46.49

5 WELL

RATE 1 42.02

RATE 2 44.85

RATE 3 46.01

RATE 4 46.80

RATE 5 46.86

7 WELL

RATE 1 44.17

RATE 2 45.01

RATE 3 46.50

RATE 4 46.80

RATE 5 47.88
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مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تعداد چاه های تزریقی به صورت های 
1، 3، ۵ و 7 چاه تزریقی، سناریو های نرخ تزریق به صورت نرخ های 1، 
2، 3، 4 و ۵ و سناریو های زمانی نیز به صورت تزریق از ابتدای مخزن، 
تزریق 4 س��ال بعد از تش��کیل کالهک گازي  و80 سال بعد از تولید 

مخزن مورد بررسی قرار گرفت. 
با توجه به انجام آنالیز های مختلف و اولیه به این نتیجه رس��یدیم که 
بهترین نرخ تزریق با توجه به فشار شرایط سنگ و سیال مخزن )فشار 
شکس��ت سازند و س��نگ( و ش��رایط تولید منطقه و میدان بیشترین 
ضریب بازیافت را باید داش��ته باش��یم تا بتوان روی بیش ترین مقدار 

آن که فاکتور مهمی است سرمایه گذاری کنیم. 
در نتیجه هر 3 نوبت آنالیز انجام ش��د و بیش��ترین ضریب بازیافت، 4 
سال بعد از تشکیل کالهک گازی دارا بود. در حالت تزریق به صورت 
پیوس��ته در مجموع، تعداد 4 سناریوی تزریق گاز با ۵ دبي مختلف بر 

روي ميدان اجرا ش��د که نتایج آن ها در شکل-9 به همراه مشخصات 
تزریق آمده است. در این شکل می توان میزان ضرایب بازیافت حاصل 

از تمام حاالت تزریق گاز به روش پیوسته را مشاهده کرد.
با توجه به ش��كل-10 جدول-4 بیشترین ضریب بازیافت در بین همه 
سناریو ها زمانی است که 7 چاه تزریقی در نظر گرفته شده و نرخ تزریق 
در باالترین مقدار اس��ت. می ت��وان نتیجه گرفت که هرچه تعداد چاه ها 
افزایش یابد، ضریب بازیافت نیز افزایش می یابد. در این میدان با 1 چاه 
تزریق، ضریب بازیافت به 37/60 درصد می رسد ولی زمانی که افزایش 

تعداد چاه داریم )7 چاه تزریق( این میزان به حداکثر خود می رسد.

1-2-3 -مقایس�ه ضرای�ب بازیاف�ت برای تع�داد چاه مختلف ب�ا نرخ تزریق 
یکسان

در حالت های پیشین، تعداد چاه های تزریقی ثابت بودند و نرخ تزریق 

   3     سناریوهاي استفاده شده

NP12 چاه تولیدی

CGI

نرخ تزریق M3 /day( 5(نرخ تزریق 4 )M3 /day(نرخ تزریق 3 )M3 /day(نرخ تزریق 2 )M3 /day(نرخ تزریق 1 )M3 /day(تعداد چاه

1283168.47566336.93849505.41132673.86141158.33 چاه

3283168.47566336.93849505.41132673.86141158.33 چاه

5283168.47566336.93849505.41132673.86141158.33 چاه

7283168.47566336.93849505.41132673.86141158.33 چاه

GAGD)1 /2)

1141584.82283168.46424752.71566336.93707921.16 چاه

3141584.82283168.46424752.71566336.93707921.16 چاه

5141584.82283168.46424752.71566336.93707921.16 چاه

7141584.82283168.46424752.71566336.93707921.16 چاه

GAGD )1 /4)

170792.12141584.82212376.35283168.46353960.58 چاه

370792.12141584.82212376.35283168.46353960.58 چاه

570792.12141584.82212376.35283168.46353960.58 چاه

770792.12141584.82212376.35283168.46353960.58 چاه

 11  مقایسه ضرایب بازیافت برای تعداد چاه مختلف با نرخ تزریق یکسان 10   مقایسه بیشترین ضریب بازیافت در میان  همه سناریو های تزریق اجرا شده
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تغیی��ر می کرد و در اینجا می توان مقایس��ه ای دیگ��ر انجام داد؛ بدین 
صورت که نرخ های تزریق یکس��ان، در س��ناریو های مختلف، با تعداد 
چاه ه��ای مختلف مورد بررس��ی قرار داد. الزم به ذکر اس��ت که مقدار 
نرخ تزریق، مجموعه آن هاس��ت.  برای درک بیش��تر، نرخ هایی که با 
ه��م برابراند ولی از نظر تعداد چاه ها متفاوت اند را مورد بررس��ی قرار 
داده تا با نتایج به دست آمده مشاهده شود آیا تعداد چاه می تواند اثر 
مثبتی روی نرخ تزریق داش��ته باشد یا خیر. در جدول-۵ هر کدام از 
چاه ها را به صورت دوبه دو و جداگانه با هم مقایس��ه کردیم و می توان 
گف��ت زمانی که 1 و 3 چاه  تزری��ق داریم، نرخ تزریق در زمان تعداد 
چاه بیش��تر افزایش می یابد و یا زمانی که 1 و ۵ چاه داریم با افزایش  
تع��داد چاه ضریب بازیافت، افزایش می یای��د ولی در زمانی که 3 و ۵ 
چ��اه داریم ضریب بازیافت برای تعداد چاه کمتر بیش��تر از دو حالت 

قبل است.

3-3-تزریق گاز به روش ریزش ثقلی)1/2(
در مخازن ش��کاف دار طبیعی پس از تولید و اجرای فرآیندهای تزریق 
گاز، سطوح تماس سیاالت تغییر کرده و ناحیه گازی گسترش می یابد. 
در این حالت س��تون نفتی کاهش و بازیافت نفت نیز کاهش می یابد. 
پس مخازن، بیشترین اشباع نفت باقیمانده در ناحیه مورد هجوم گاز 
را دارند که می توانند به عنوان هدف ازدیاد برداش��ت مورد توجه قرار 
گیرن��د. در این س��ناریو برای بهبود بازده فرآین��د، با تغییر مکان های 
چاه های تزریق گاز و همچنین تغییر موقعیت چاه های تولیدی س��عی 
در افزایش ضریب بازیافت نفت ش��ده اس��ت. برای ای��ن کار چاه های 
تزریق��ی گاز در بخش باالیی مخزن تکمیل ش��ده و چاه های تولیدی 
در ناحیه نفتی بصورت افقی حفاری ش��ده اند. هدف از این کار بهبود 
مکانی��زم ریزش ثقلی اس��ت و همچنین تزریق گاز به دلیل دانس��یته 
پایین و اختالف دانس��یته زیاد با نفت مخ��زن باعث افزایش عملکرد 

 4     مقایسه بیشترین ضریب بازیافت در میان  همه سناریو های تزریق 
اجرا شده

تعداد چاه تزریق1 چاه3 چاهچاه 75 چاه

141/11141/141/1141/1)M M3 /day(  نرخ تزریق

ضریب  بازیافت  )%(47/888647/46/4937/60

 12  نتایج  کلی ضرایب بازیافت حاصله طی تزریق به روشGAGD  اجرا شــده در 
نرخ تزریق 1/2

٧ 

 

  
  2/1اجرا شده در نرخ تزريق   GAGDنتايج  كلي ضرايب بازيافت حاصله طي تزريق به روش -12شكل 

  
  

  
  (GAGD)1/2اجرا شده در حالت تزريق به روش هاي نمودار ميله اي سناريو -13شكل
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)2/1(GAGD 13  نمودار میله ای سناریو های اجرا شده در حالت تزریق به روش 

٧ 

 

  
  2/1اجرا شده در نرخ تزريق   GAGDنتايج  كلي ضرايب بازيافت حاصله طي تزريق به روش -12شكل 

  
  

  
  (GAGD)1/2اجرا شده در حالت تزريق به روش هاي نمودار ميله اي سناريو -13شكل
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 14  مقایسه تعداد چاه مختلف با نرخ تزریق یکسان در حالت GAGD با نرخ  تزریق 1/2

 15  بهترین ضریب بازیافت در 4 سناریو GAGD با نرخ تزریق 2/ 1
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ریزش ثقلی شده و بازیافت نفت از ماتریکس ها را افزایش می دهد. نرخ 
تزریق در این روش کمتر از حالت تزریق مداوم گاز اس��ت، زیرا بتوان 

فرایند ریزش ثقلی را فعال تر کنیم.
 در این مکانیسم، همانند تزریق گاز به صورت پیوسته 4 حالت کلی، 
۵ نرخ تزریق در نظر گرفته ش��د. سناریو های چاه ها به صورت های 1، 
3، ۵ و 7 چاه تزریقی و سناریو های نرخ تزریق به  صورت 1/2 نرخ های 
تزریق حالت قبل و س��ناریو های زمانی به صورت قبل هس��تند. تمام 
حاالت ب��رای تزریق گاز به کمک ریزش ثقلی)GAGD( با نرخ تزریق 

1/2 به طور کامل در شکل-12 نشان داده شده است.
نمودار میله ای س��ناریو های اجرا ش��ده در حال��ت تزریق گاز به روش 

GAGD )2/1( در شکل-13 نشان داده شده است.

1-3-3-مقایسه تعداد چاه مختلف با نرخ تزریق یکسان
ب��ا توجه به جدول-6 و ش��کل-14 نرخ های تزریق به ص��ورت برابر و 
یکس��ان ولی تعداد چاه متفاوت هس��تند. برای مث��ال می توان 1 و 3  
چاه را با نرخ تزریق یکس��ان مقایس��ه کرد و نتیج��ه گرفت که تعداد 
چاه بیشتر نرخ تزریق بیشتر و یا برای حالت 1 و ۵ چاه نیز به همین 
نتیجه حاصل می ش��ود، ولی برای 3 و ۵ چاه تزریق این حالت صدق 
نمی کند و می توان با زدن تعداد چاه کمتر به بیش��ترین مقدار ضریب 

بازیافت رسید که این کار مقرون به صرفه تر است.
با توجه به شکل-1۵ و جدول-7 بهترین نرخ تزریق در 4 سناريو زمانی است 
ک��ه 7 چاه تزریقی داریم و نرخ تزریق در باالترین مقدار خود باش��د. می توان 
نتیج��ه گرفت که تفاوت بین تعداد چاه های از 3 به ۵ زياد اس��ت ولی همین 
تفاوت بین ۵ و 7 چاه وجود ندارد. پس اگر بخواهیم فاکتور کاهش هزینه ها را 

 16   نتایج ضرایب بازیافت حاصله طی تزریق به روش GAGD  در نرخ تزریق 1/4

٩ 

 

 4/1در نرخ تزريق  GAGDتايج ضرايب بازيافت حاصله طي تزريق به روشن -16شكل 
  

سناريو  شده در حالت  هاي نمودار ميله اي همه  شكل  4/1با نرخ تزريق   GAGDاجرا  شان داده   17-در  ن
  شده است:

  

  
 (GAGD)1/4اجرا شده در حالتهاي همه سناريو -17شكل

 18  مقایســه تعــداد چــاه مختلف با نرخ تزریق یکســان در حالــت GAGD  با نرخ 
تزریق 1/4 )4/1(GAGD  ٩ 17  همه سناریو های اجرا شده در حالت 

 

 4/1در نرخ تزريق  GAGDتايج ضرايب بازيافت حاصله طي تزريق به روشن -16شكل 
  

سناريو  شده در حالت  هاي نمودار ميله اي همه  شكل  4/1با نرخ تزريق   GAGDاجرا  شان داده   17-در  ن
  شده است:

  

  
 (GAGD)1/4اجرا شده در حالتهاي همه سناريو -17شكل

 5     مقایسه ضرایب بازیافت برای تعداد چاه مختلف با نرخ تزریق یکسان

5 چاه
 )نرخ تزریق 3(

3 چاه 
)نرخ تزریق 5( 

5 چاه
 )نرخ تزریق 1(

1 چاه
 )نرخ تزریق 5(

3 چاه 
)نرخ تزریق 1(

1 چاه 
)نرخ تزریق 3(

تعداد چاه

141/22141/141/2141/2849/5849/5
مجموع نرخ تزریق

)M M3 /day(

ضریب بازیافت)%(46/014946/42/0437/4040/6736/66

 6     مقایسه ضرایب بازیافت برای تعداد چاه مختلف با نرخ تزریق یکسان

5 چاه
 )نرخ تزریق 3(

3 چاه 
)نرخ تزریق 5( 

5 چاه
 )نرخ تزریق 1(

1 چاه
 )نرخ تزریق 5(

3 چاه 
)نرخ تزریق 1(

1 چاه 
)نرخ تزریق 3(

تعداد چاه

141/22141/141/2141/2849/5849/5
مجموع نرخ تزریق

)M M3 /day(

ضریب بازیافت)%(46/014946/42/0437/4040/6736/66
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 7   بهترین نرخ تزریق در 4 سناریو با نرخ تزریق 1/2

تعداد چاه تزریقی1چاه3 چاه5 چاه7 چاه

707/9707/9707/9707/9)M M3 /day(  نرخ تزریق

ضریب  بازیافت )%(43/9742/0641/1833/13

 8   مقایسه ضرایب بازیافت برای تعداد چاه مختلف با نرخ تزریق یکسان

5 چاه

)نرخ تزریق 3(

3 چاه

)نرخ تزریق 5(

5 چاه

)نرخ تزریق1(

1 چاه

)نرخ تزریق 5(

3 چاه

)نرخ تزریق 1(

1 چاه

)نرخ تزریق 3(
تعداد چاه

353/96353/96353/96353/96212/37212/37
مجموع نرخ تزریق

)M M3 /day(

ضریب بازیافت)%(37/7038/8535/4029/4528/3328/70

 8   مقایسه ضرایب بازیافت برای تعداد چاه مختلف با نرخ تزریق یکسان

5 چاه

)نرخ تزریق 3(

3 چاه

)نرخ تزریق 5(

5 چاه

)نرخ تزریق1(

1 چاه

)نرخ تزریق 5(

3 چاه

)نرخ تزریق 1(

1 چاه

)نرخ تزریق 3(
تعداد چاه

353/96353/96353/96353/96212/37212/37
مجموع نرخ تزریق

)M M3 /day(

ضریب بازیافت)%(37/7038/8535/4029/4528/3328/70

مد نظر بگیریم می توان ۵ چاه را در برنامه قرار دهیم، زیرا از لحاظ اقتصادی 
چندان مقرون به صرفه نیست که برای 2% تعداد 2 چاه اضافه کنیم.

4-3-تزریق گاز به روش ریزش ثقلی)1/4(
در این مرحله از شبیه س��ازی تمام مراحل قبل تکرار می ش��ود با این 

تف��اوت که نرخ تزریق کاهش می یاب��د و از 1/2 به 1/4 نزول می کند. 
ش��کل-16، ضرای��ب بازیافت به دس��ت آمده را ط��ی تزریق به روش 

GAGD در نرخ تزریق 1/4 نشان می دهد.

نمودار میله ای همه س��ناریو های اجرا شده در حالت GAGD  با نرخ 
تزریق 1/4 در شکل-17 نشان داده شده است:

1-4-3 -مقایسه تعداد چاه مختلف با نرخ تزریق یکسان
در ای��ن حالت نرخ ه��ای تزریق  برای دو چاه اول ب��ه  صورت برابر و 
یکسان و مقدار آن ها )M m3/day( 212/37 میلیون بشکه است و بعد 
از آن تعداد چاه ها تغییر و نرخ نیز نس��بت به تعداد چاه افزایش یافته 
اس��ت. نتیجه بررس��ی ها که در جدول-8 و شکل-18 ارائه شده است 
حاکی از افزایش ضریب بازیافت همگام با افزایش تعداد چاه ها است.

با توجه به ش��کل-19و ج��دول-9 بهترین نرخ تزریق در 4 س��ناريو 
زمانی اس��ت که 7 چاه تزریق��ی داریم و نرخ تزریق در باالترین مقدار 

خود باشد.
در شکل-21 نتایج همه سناریو ها را به صورت یکجا آورده شده است 
که می توان نتیجه گرفت در این میدان روش CGI بیش��ترین ضریب 
باریافت را داراس��ت و روش های GAGD در این میدان کارایی نسبت 

به CGI ندارند.

نتیجه گیری
 NP,CGI ,GAGD براس��اس این مطالعه روی روش های گفته ش��ده
و تاثیر آن در بازیافت نفت از مخازن ش��کاف دار نتایج زیر را می توان 

بیان کرد:
1-در ابت��دای تولی��د از میدان، میزان ضری��ب بازیافت نفت در حالت 

 19  بهترین ضریب بازیافت در 4 سناریو GAGD با نرخ تزریق 1/4

 20  باالتریــن ضرایــب بازیافت در 3 ســناریو  GAGD,CGI, NPبا نرخ های تزریق 
1/2و1/4

 21  ضرایب بازیافت در 3 سناریو  GAGD,CGIبا نرخ های تزریق 1/2و1/4
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اكتشاف و تولید نفت و گاز62-124,67

تخلی��ه طبیعی و همچنی��ن نرخ های مختلف تزریق، یکس��ان و برابر 
هستند که این امر ناشی از این است که طی این بازه زمانی، مکانیزم 

تزریق گاز مخزن فعال نشده است.
2-در روش تخلی��ه طبیع��ی باالترین مقدار به دس��ت آمده از ضریب 

بازدهی 28/30 درصد است.
3-در سناریو تزریق مداوم گاز:

الف: برای حالت یک چاه تزریق و با نرخ های تزریق ارائه ش��ده باتوجه 
به ضرایب بازیافت به دس��ت آمده سناریو بهینه تزریق، نرخ تزریق 4 

است که ضریب بازیافت معادل37/6 می باشد.
ب: در حالت دوم، گاز تزریقی با ۵ نرخ مختلف به 3 چاه تزریقی، 
تزریق ش��د. میزان اخت��الف ضریب بازیافت بی��ن این حالت و 
تخلیه طبیعی تقریبا بیشتر از حالت قبل )1 چاه تزریقی( است. 
در ای��ن حالت با توجه به افزایش ن��رخ تزریق )به دلیل وجود 3 
چ��اه تزریقی(، تثبیت فش��ارمخزن به ص��ورت موثرتری صورت 

می پذیرد و ش��اهد افزایش محس��وس در میزان ضریب بازیافت 
نهایی هستیم.

در حال��ت ک��ه ۵ چاه تزریق��ی در نرخ های مختلف تزریق اس��ت با 
گذش��ت زمان، می��زان ضریب بازیافت افزایش پیدا کرده اس��ت، اما 
پ��س از مدتی روند ثابتی را در پیش می گی��رد. در این حالت نیز با 
توجه به مقدار نرخ ها و ضرایب بازیافت روند افزایشی و به راحتی قابل 

مشاهده است.
در آخرین س��ناریو در نظر گفته ش��ده که تزریق گاز از طریق 7 چاه 
تزریقی و تولید نفت از طریق 12 چاه تولیدی صورت می گیرد. باز هم 

کمترین مقدار بازدهی مربوط تخلیه طبیعی است. 
4-در س��ناریو تزری��ق گاز همراه با ریزش ثقلی نتایج به دس��ت آمده 
نش��ان می دهد که هرچه تعداد چاه و  نرخ تزریق بیشتر باشد، ضریب 

بازدهی نیز بیشتر است.
۵-در روش تزریق گاز به روش ریزش ثقلی باالترین مقدار در بیشترین 

چاه تزریقی 43/97 است.
6-در زمانی که تعداد چاه مختلف با نرخ تزریق یکسان هستند، تعداد 

چاه بیشتر ضریب بازیافت بیشتری نیز داراست.
7-با توجه به نتایج به دست آمده در انتهای پژوهش، در هر سه روش 
در ابتدای کار، ضریب بازدهی به مقدار یکس��ان و مس��اوی اس��ت که 
  NPمی ت��وان برای کاهش هزینه ها در ح��دود 100 روز اولیه از روش
استفاده کرد، زیرا گاز به صورت طبیعی تخلیه می شود و تا حدود 700 
روز نیز از روش GAGD با نرخ تزریق کمتر )1/4( اس��تفاده کرد، زیرا 
مقدار گاز تزریقی کمتری استفاده و از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است 
و بع��د از 700 روز  آخ��ر از روش CGI برای باال بردن ضریب بازدهی 

استفاده کرد.

 9   بهترین نرخ تزریق در 4 سناریو با نرخ تزریق 1/4

تعداد چاه تزریقی1چاه3 چاه5 چاه7 چاه

353/96353/96353/96353/96)M M3 /day(  نرخ تزریق

ضریب  بازیافت )%(41/4140/0437/8529/45

 10   باالترین ضرایب بازیافت در سه سناریو   GAGD,CGI, NPبا 
نرخ های تزریق 1/2و1/4

GAGD)1/ 4)GAGD)1 /2 )CGINPتعداد چاه

3537071410)M M3 /day( مجموع نرخ تزریق

ضریب بازیافت)%(43/9741/4147/8828/3

پانویس هاپانویس ها
1. Natural depletion
2. CGI
3. GAGD

4. Super saturated
5. Natural depletion
6. Gas cap


