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شبيه ساز مخزن، ازدياد برداشت نفت، بهينه سازى توليد، تزريق متناوب آب و گاز، تزريق هم زمان آب و گاز

دكتر محمد على عمادى2  مديريت پژوهش و توسعه شركت ملى نفت ايران  سيده معصومه ميرهاشمى1  دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات  
دكتر ولى احمد سجاديان3  شركت نفت و گاز اروندان  

انــرژى طبيعى مخازن هيدروكربورى با ادامــه فرايند توليد كاهش مى يابد. بازگردانى انرژى مخزن به منظور تثبيت فشــار مخزن و ايجاد مكانيزم 
رانش، توسط تزريق آب يا گاز انجام مى شود. تزريق گاز به تنهايى به علت نسبت تحرك نامطلوب گاز – آب، اغلب منجر به ميان شكنى زود هنگام و 
بنابراين بازده جاروبى ضعيف مى گردد. آب و گاز ممكن است به صورت متناوب4 يا هم زمان5 تزريق شوند. اين امر سبب بهبود بازده جاروبى به وسيله 
تثبيت جبهه جابه جايى مى شود. در اين مقاله براى بهينه سازى بازيافت نفت از مخزن آسمارى يكى از ميادين نفتى جنوب غرب  ايران از شبيه ساز سه 
بعدى مخزن ®Eclipse استفاده شده است. تكنيك هاى تزريقى كه در اين مطالعه بررسى مى شوند عبارتند از: تزريق گاز در كالهك گازى، تزريق 
آب در آبــده، تزريــق گاز در اليه نفتى، تزريق آب در اليه نفتى، تزريق متناوب آب و گاز، تزريق هم زمان آب و گاز و هم چنين شــكل جديدى از 
فرايند SWAG كه در آن، آب به باالى مخزن و گاز به پايين مخزن تزريق مى شــود. در اين مقاله مكانيســم هاى رانش توليد نفت تحت تكنيك هاى 

تزريق بررسى مى گردند و عوامل مؤثر در راندمان تزريق ارزيابى مى شوند.

استفاده از شبيه ساز مخزن به منظور بهينه سازى عملكرد بازيافت 
يكى از ميادين نفتى ايران

  مقدمه 
در فرايند بازيابى اوليه، انبساط نفت، رانش گاز محلول، ريزش ثقلى و نفوذ 
آب از آبده ســبب توليد نفت مى شود. هنگامى كه انرژى طبيعى مخزن كاهش 
مى يابد و مكانيسم هاى رانش ديگر نمى توانند نفت را به سمت چاه هاى توليدى 
هدايت كنند، تكنيك هاى بهبود بازيافت نفت به منظور افزايش درصد بازيافت 
ارايه مى شوند. به اين منظور براى ايجاد مكانيسم جاروب، روش هايى مانند تزريق 
آب و گاز بــه مخزن مورد اســتفاده قرار مى گيرد. در پــاره اى از موارد نيز براى 
بهبــود بازده جاروبى تزريق گاز از طريق كنترل بهتر تحرك6، تزريق متناوب يا 
هم زمان آب و گاز پيشنهاد مى شــود. در سال هاى اخير، تزريق WAG به عنوان 
روشــى براى بهبود بازيافت نفت به ويژه در مخــازن بالغ مورد توجه قرار گرفته 
است. در اين روش به دليل تركيب جاروب هاى ميكروسكوپيك تزريق گاز و 
ماكروسكوپيك تزريق آب و درنتيجه بهبود بازده جاروبى كلى، ضريب بازيافت 
نفت باالترى در مقايســه با سيالب زنى با آب پيش بينى مى شود. به همين دليل، 
به نظر مى رســد كه اســتفاده از تزريق WAG و SWAG تا حد زيادى مى تواند 
توليد نفت را بهبود بخشد. در تزريق گاز به پايين و آب به باالى مخزن نيز به نظر 

مى رسد كه به علت اختالف دانسيته آب و گاز، بازيافت نفت افزايش يابد. 
هدف از اين مطالعه بررسى استراتژى هاى پيشين ياد شده براى بهينه سازى 
بازيافت از مخزن آسمارى ميدان مورد نظر كه يكى از قديمى ترين و در عين 

حال، بزرگ ترين مخازن نفتى ايران است، مى باشد [3،2].

1- توصيف ميدان
اين ميدان در ســال 1958 كشف شــد و توليد از آن در سال 1959 آغاز 
گرديد. بيش تر نفت اين ميدان از ســازند آســمارى در عمــق حدود 2300 تا 
4000 متــر(TVDSS) و باقى مانده نيز از گروه عميق تر بنگســتان سرچشــمه 

مى  گيرد. موضوع بحث اين مطالعه، سازند آسمارى است.

1-1 خالصه خصوصيات زمين شناسى و پتروفيزيكى ميدان
ســاختار مخزن مورد نظر طاقديسى بوده و ضخامت سازند آسمارى 
آن حدود 360 متر و مســاحت توليدى نيز 284 كيلومتر مربع مى باشــد. 
 mms تخلخــل ميانگين  18%، اشــباع آب 25% و ســتيغ مخــزن در عمق
 2286 قرار دارد. ســطح تماس اوليه گاز- نفت و آب- نفت نيز به ترتيب 
در عمق هــاى 2439 و 2825 متــر قرار دارند. ســطح آب در حال حاضر 
حدود 200-10 متر باالتر است. فشار اوليه مخزن در عمق 2685 متر برابر

psi 4437 اســت و فشــار اشــباع در اين عمق برابر psi 3656 مى باشــد. 
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مقــــالـــــات

هم چنين تركيب و خواص هيدروكربن نسبت به عمق متغير است.
 نفت اين مخزن از نوع مرغوب با oA PI  32/3 مى باشــد. ميدان به صورت 
تخليــه طبيعى توليد مى كند و رانش آب به مقدار زيادى به حفظ انرژى مخزن 
كمك مى نمايد. قدرت آبده قابل توجه است و سهمى حدود 88-85 درصدى 
در انــرژى رانشــى دارد كه اين امر بر هجوم و نفــوذ زياد آب به مخزن داللت 
دارد[4].  با اين وجود، توليد آب از ميدان ناچيز است. برش آب ميدان در سال 

2001 با ضريب بازيافت 33 درصد، حدود 4-3 درصد بوده است. 
مخزن داراى كالهك گازى اســت، اما بيش تر سيال مخزن، نفت شيرين 
تحت اشباع است. كالهك گازى به علت افت فشار نسبتاً كم مخزن، دستخوش 
انبساط جزيى است. فشــار مخزن توسط آبده قوى واقع در غرب ميدان ثابت 
است. بنابراين كالهك گازى به علت نفوذ آب از قسمت غربى به سمت شرق 
متمايل اســت. حدود 340 چاه در مخزن آسمارى حفارى شده است. بيش تر 
چاه ها عمودى هســتند و تنها يك چاه افقى در مخزن حفارى شده است. اين 
مخزن به طور متداول با نرخ تقريبــى stb/day 690000 نفت توليد مى كند. تا 
ســال 2001  تقريباً 33 درصد نفت درجا بازيافت شــده است و از سال 1998، 

توليد به طور پيوسته كاهش يافته است.

2-1 خصوصيات سنگ و سيال مخزن
 در جدول1، خصوصيات ســياالت موجود در مخزن نشــان داده 
شده اســت. هم چنين در شــكل هاى 1و2، نمودارهاى تراوايى نسبى 

آب – نفت و گاز – نفت ارايه شــده اســت.

2- توصيف مدل
مدل استفاده شده، ناحيه اى7 از مدل مخزن اوليه مى باشد. ابعاد ناحيه انتخابى 
95×14×33 بوده و داراى 25149 گريد فعال است. در شكل 3، مدل سه بعدى  
ناحيه اى مورد مطالعه نشــان داده شده است. در جدول 2 نيز خصوصيات مدل 

مورد مطالعه آورده شده است.
نفوذپذيــرى مدل، در واقــع نفوذپذيرى ماتريكس به تنهايى اســت و اثر 
خواص وجود شــكاف در نظر گرفته نشده است. نسبت نفوذپذيرى عمودى 
 Eclipse® به افقى برابر با يك مى باشــد. الزم به ذكر اســت كه اليه شيل در
به عنوان اليه غيرمخزنى تعيين شده و در مدل شبيه سازى مخزن نيز بلوك هاى 
شامل شيل، غيرفعال در نظر گرفته مى شوند. مدل آبده مورد استفاده در مدل از 
نوع عددى است كه به كناره هاى مدل متصل مى باشد. تخلخل و نفوذپذيرى 

آبده به ترتيب 0/16 و  500mD در نظر گرفته شده است.

3- سناريوهاى شبيه سازى 
اطالعات توليدى ميدان مورد مطالعه از ابتداى توليد ميدان تا ســال 2001 
موجود مى باشد. مدل ديناميكى مخزن بر اساس اين اطالعات طراحى گرديد. 
در ناحيه انتخابى مورد نظر، 9 چاه توليدى قرار گرفته است. نرخ توليد ميانگين 

هر چاه در جدول 3 نشــان داده شــده است. در شكل 4، ميزان كل توليد نفت 
بر اساس مكانيزم توليد طبيعى و بدون استفاده از روش هاى ازدياد برداشت، تا 
90 سال آينده نشان داده شده است. محدوديت هاى اقتصادى استفاده شده 

در مدل عبارتند از:
1- چاه ها

يا   )stb/day300(  Sm3/day7/47 زمانــى كه نــرخ توليــد نفت بــه زير 
زمانى كه ميزان GOR به بيش ازSm3/Sm3 300 (معادل scf/stb 1680) برسد، 

چاه ها بسته مى شوند.
2- اليه هاى خاص مشبك كارى شده

وقتى كه ميزان برش آب8 به بيش از 75 درصد برسد يا هنگامى كه ميزان 
GOR به بيش از Sm3/Sm3 300 (معادل scf/stb  1680) برســد، اليه ها بســته 

مى شوند.
1-3 تزريق گاز در كالهك گازى

اين سناريو  براى حاالت تزريق در 2،4 و6 چاه تزريقى انجام مى شود. در 
همه حاالت، اليه هاى 12-1 از چاه هاى تزريقى مشــبك كارى شده است. در 
هر حالت، نرخ هاى تزريقى مختلفى بررسى مى شود تا نرخ بهينه به دست آيد. 
در شــكل 5، درصد بازيافت نفت در نرخ بهينه براى هر سه حالت آورده شده 
است. همان طور كه مشاهده مى شود، همه نرخ هاى بهينه رفتار مشابهى دارند و 
چون از نظر اقتصادى هر چه تعداد چاه ها كم تر باشد، بهتر است، بنابراين حالت 
بهينه نهايى با 2 چاه تزريقى و با نرخ تزريق Sm3/day 300000 به ازاى هر چاه 

تزريقى حاصل مى شود.

2-3 تزريق آب در آبده
اين ســناريو براى حــاالت 2 و 4 چــاه تزريقى انجام مى شــود. در همه 
حاالت، اليه هاى 48-23 از چاه هاى تزريقى مشبك كارى شده اند. در اين جا 
نيز در هر حالت، نرخ هاى تزريق مختلفى بررسى مى شود تا نرخ بهينه به دست 
آيد. در شــكل هاى 6 و 7 به ترتيب نمودار كل آب توليدى و درصد بازيافت 
نفت براى دو حالت پيشين و در نرخ بهينه نشان داده شده است. همان طور كه 
مشاهده مى شود، كل نفت توليدى در هر دو حالت يكسان است، اما  دو چاه 
تزريقى، ميزان آب توليدى كم ترى را نشان مى دهند. از آن جا كه تعداد چاه 
از نظــر اقتصادى در اولويت پايين ترى قــرار دارد، بنابراين حالت بهينه نهايى 
بــا دو چاه تزريقى و با نرخ تزريقــى Sm3/day 4000 به ازاى هر چاه تزريقى 

حاصل مى شود.

3-3 تزريق گاز در اليه نفتى
اين ســناريو براى حالت 4 چاه تزريقى انجام مى شود و همانند سناريوى 
پيشين، نرخ هاى تزريقى مختلفى در آن بررسى مى گردد تا نرخ بهينه به دست 
7 Sector
8 Water cut
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آيد. در شــكل 8، نمايى از موقعيت چاه ها نشان داده شده است. الزم به ذكر 
اســت كه موقعيت و اليه هاى مشــبك كارى شــده در اين حالــت و تمامى 
حاالتى كه در آن ها، تزريق در اليه نفتى صورت مى گيرد مشــابه اســت (در 
چاه هــاى 1و2 تزريقى، اليه هاى 15-1 و در چاه هاى 3 و4، اليه هاى 40-54 
مشبك كارى شده اند). در اين حالت، نرخ هاى 148500، 200000 ، 250000 
و Sm3/day 300000 براى هر چاه تزريقى در نظر گرفته شــد. در شــكل 9، 
مقايســه اى از ميزان كل توليد نفت براى هر يك از اين حاالت در مقايســه با 
حالت اوليه بدون تزريق آورده شــده است. همان طور كه مشاهده مى شود با 
كاهــش نرخ تزريق به كم تر از Sm3/day 200000، ميزان توليد نفت كاهش 
 ،300000 Sm3/day مى يابــد. از طرفى، نرخ هاى تزريق 200000، 250000 و
داراى رفتار مشابهى مى باشند؛ بنابراين نرخ كم تر به عنوان بهترين نرخ تزريق 

انتخاب مى شود.

4-3 تزريق آب در اليه نفتى
در ايــن حالــت نرخ هــاى 800 ، 1485 و Sm3/day 3000 براى هر چاه 
تزريقى در نظر گرفته شد. در شكل10، مقايسه اى از ميزان كل توليد نفت براى 

هر يك از اين حاالت در مقايسه با حالت اوليه بدون تزريق آورده شده است.

5-3 تزريق آب در باال و گاز در پايين مخزن
 مانع اصلى در تزريق گاز، نســبت تحرك نسبتاً نامطلوب آن به نفت 
اســت. در حالت تزريــق گاز در اليه هاي پايين، نســبت تحرك ضعيف 
مى تواند يك مزيت محســوب شود. در اين حالت، انتظار مى رود كه گاز 
در پايين اليه هاى ناتراوا و در مســيرى غيرمســتقيم به سمت باالى مخزن 
جريــان يابد. بنابراين گاز مي تواند بــدون توليد در چاه ها، جايگزين نفت 
شود. با اين حال، اين امر نيازمند واپايى دقيق و طراحى مناسب چاه است.

در ايــن حالت ،دو چاه تزريق گاز و دو چاه تزريق آب در نظر گرفته 
شده است. در جدول 4، نرخ هاى هر چاه تزريقى براي حاالت مختلف ارايه 
گرديده است. در شكل  11نيز مقايسه اى از ميزان كل توليد نفت براى هر 
يك از اين حاالت در مقايسه با حالت اوليه بدون تزريق آورده شده است. 
همان طور كه مشــاهده مى شود، در حالت 3 ابتدا ميزان توليد نفت بيش تر 
از حالــت 2 بوده ولى به مرور زمان، ميزان توليد نفت كاهش مى يابد. اين 
امر به دليل بسته شدن بازه هاى مشبك كارى در اثر افزايش ميزان GOR به 

بيش از مقدار مشــخص شده مى باشــد. از آن جا كه نرخ تزريق در حالت 
3 بيش تر اســت، اين پديده زودتر از حالت 2 رخ مى دهد. در مورد مقدار 
كل آب توليدى نيز مى توان گفت كه چون در حالت 2، نرخ تزريق كم تر 
مى باشد بنابراين افت فشار نمى تواند به خوبى جبران شود؛ از اين رو آب از 
آبده پايين مخزن باال آمده تا افت فشار را جبران كند. در نتيجه ميزان آب 
توليد شــده در حالت 2 بيش تر از حالت 3 مى باشد. با توجه به ميزان برش 
آب و اين كه بيشــينه مقدار آن در حالت 2 كم تر از  50 درصد اســت و با 
توجه به مطالب گفته شده، حالت 2 به عنوان حالت بهينه انتخاب مى شود.

6-3 تزريق متناوب آب و گاز
اين ســناريو براى حــاالت 4 چاه تزريقى انجام مى شــود و نرخ هاى 
تزريق مختلف بررســى مى گردد تا نرخ بهينه به دســت آيد. در جدول 5، 
نرخ هاى آب و گاز تزريقى براي حاالت مختلف آورده شــده اســت. در 
شكل 12 نيز مقايسه اى از ميزان كل توليد نفت براى هر يك از اين حاالت 
در مقايسه با حالت اوليه بدون تزريق ارايه گرديده است. مشاهده مى شود 
كه حالت هاى 4 و5 داراى بيش ترين ميزان توليد نفت مى باشــد. هم چنين 
به دليــل باال بودن نــرخ تزريق گاز در حالت 5، ميــزان توليد گاز افزايش 
يافته و ســبب بسته شــدن زود هنگام چاه ها مى شــود. از اين رو حالت 4، 
نرخ بهينه براى تزريق متناوب مى باشد. بايد در تعيين نرخ بهينه به اين نكته 
توجه داشــت كه اگر نرخ تزريق كاهش يابد، افت فشار در قسمت پايينى 
مخزن سبب باال آمدن سطح آب شده و در نتيجه، ميزان توليد آب افزايش 
مى يابد؛ از طرفى اگر نرخ تزريق باال باشد، به دليل نفوذ سريع گاز، چاه ها 

خيلى زود بسته مى شوند.

7-3 تزريق هم زمان آب و گاز
اين ســناريو نيز مشابه ساير ســناريوها در حالت 4 چاه تزريقى انجام 
مى شــود. در جدول 6، نرخ هــاى تزريقى براي حــاالت مختلف آورده 
شــده است. در شكل 13 نيز مقايســه اى از ميزان كل توليد نفت  براى هر 
يك از اين حاالت در مقايســه با حالت اوليه بــدون تزريق ارايه گرديده 
اســت. همان طور كه مشاهده مى شود، حاالت 2، 3 و 4 از نظر توليد نفت 
و گاز رفتار تقريباً مشابهى دارند، بنابراين نرخ كم تر كه از لحاظ اقتصادى 

مطلوب تر مى باشد، به عنوان نرخ تزريق بهينه انتخاب مى شود.

2   نفوذپذيرى نسبى نفت – گاز نرمااليز شده
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1   نفوذپذيرى نسبى نفت – آب نرمااليز شده 
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4   نمودار مقدار كل نفت توليد شده و نرخ توليد نفت و 
بازيابى نفت بر حسب زمان ميدان

5   مقايسه درصد بازيافت در حالت 2، 4 و 6 چاه تزريقى گاز 
در كالهك گازى

6   مقايسه كل آب توليدى ميدان در حالت 2 و 4 چاه تزريقى 
آب در آبده

10   بررسى اثر نرخ تزريق  بر روى كل نفت توليدى نسبت 
به زمان در تزريق آب در اليه نفتى

7   مقايسه درصد بازيافت نفت در حالت 2 و 4 چاه تزريقى آب در آبده

8  نمايى از موقعيت چاه هاى تزريقى و توليدى

9   بررسى اثر نرخ تزريق گاز بر روى كل نفت توليدى نسبت 
به زمان در تزريق گاز در اليه نفتى

3   مدل سه بعدى ناحيه اى مخزن مورد مطالعه
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شبيه سازى هاى انجام شده، افزايش نرخ تزريق آب در اليه نفتى تأثير چندانى 
در افزايش بيشينه درصد بازيافت نخواهد داشت.

6- بيشــينه درصد بازيافت نفت در تزريق آب و گاز به صورت متناوب 
(WAG) و هم زمــان(SWAG)، بــه ترتيب برابر با 58 و 61 درصد مى باشــد. 
تزريق متناوب آب و گاز، ميزان بازيافت باالترى نسبت به تزريق آب در اليه 
نفتى نشان مى دهد كه اين امر به دليل تلفيق توان جاروب آب و گاز مى باشد. 
از طــرف ديگر ســرعت حركت گاز در ايــن حالت بيش تر بــوده، بنابراين 
ميان شكنى زودتر رخ مى دهد و سبب بسته شدن زودتر چاه ها نسبت به حالت 
SWAG مى شود. بنابراين بيشينه درصد بازيافت نفت در تزريق هم زمان آب 

و گاز بيش تر مى شود. 
7- بيشــينه درصد بازيافت نفت در حالت تزريــق آب در باال و گاز در 
پايين اليه نفتى برابر با 60  درصد است. در اين حالت آب در قسمت جنوبى 

مخزن تزريق مي شود.
 8- مقايسه حاالت مختلف تزريق آب و گاز نشان مى دهد كه مانع اصلى 
در تزريق گاز، نسبت تحرك نسبتاً نامطلوب آن به نفت مي باشد كه اين امر خود 
سبب تسهيل پديده انگشــتى شدن گاز در نفت مى شود. اين پديده يك عامل 
محدودكننده اصلي در بسيارى از روش هاي سيالب زنى با گاز ميادين بالغ است. 
9- در شــكل 14، ميزان بازيافت تمامى روش ها نشــان داده شده است. با 

11   بررسى اثر نرخ تزريق  بر روى كل نفت توليدى نسبت 
به زمان در تزريق آب در باال و گاز در پايين مخزن

12   بررسى اثر نرخ  تزريق بر روى كل نفت توليدى نسبت 
به زمان در تزريق متناوب آب وگاز

13   بررسى اثر نرخ تزريق بر روى كل نفت توليدى نسبت به 
زمان در تزريق هم زمان آب وگاز

14   مفايسه درصد بازيافت بيشينه تمامى روش ها

 نتيجه گيرى
1- با توليد طبيعى از مخزن، بيشــينه درصد بازيافت به 40 درصد خواهد 
رســيد. اين مقدار از عملكرد قوى آبده نشأت مى گيرد. اما فشار مخزن به طور 
معمول تقريباً psi 50 در ســال كاهش مى يابد كه اگر آب به مقدار بيش ترى 

توليد شود، فشار به ميزان بيش ترى كاهش مى يابد.
2- تزريــق گاز در كالهــك گازى بــا نرخ Sm3/day 600000  ســبب 
افزايش فشار مخزن مى شود، به طورى كه با افزايش فشار مخزن بازيافت نفت 

به بيشينه مقدار 55 درصد خواهد رسيد.
3-  تزريــق آب در آبــده با نــرخSm3/day  8000  نيز با افزايش فشــار 
مخــزن،  بازيافت نفت را به بيشــينه مقدار 64  درصد مى رســاند. مقدار گاز 
محلول آزاد شــده از نفت نيز به دليل عدم جبران افت فشــار توســط آب در 

قسمت هاى باالى مخزن  افزايش مى يابد.
4- با اين كه مقدار بيشــينه درصد بازيافــت در حالت تزريق گاز در اليه 
نفتي به بيش از 56 درصد نمي رســد، با اين حال براى رســيدن به همين مقدار 
بيشينه به ميزان نرخ تزريق گاز باالتري نسبت به تزريق گاز در كالهك گازى 
نياز است. بنابراين مى توان گفت كه تزريق گاز در كالهك گازى مناسب تر 

از تزريق گاز در اليه نفتى است. 
5- تزريق آب با نرخ Sm3/day 000 6 در اليه نفتى نيز با افزايش فشــار 
مخزن،  بازيافت نفت را به بيشــينه مقدار 56  درصد مى رســاند كه اين ميزان 
نســبت به ســناريوى تخليه طبيعــى، 16 درصد افزايش نشــان مى دهد. براى 
رســيدن به بيشــينه درصد بازيافت نفت در حالت تزريق آب در اليه نفتى، به 
نرخ تزريق آب پايين ترى نســبت به تزريق آب در آبده نياز است. با توجه به 
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توجه به درصد بازيافت بيشــينه، تزريق آب در آبــده، تزريق هم زمان آب و 
گاز، تزريــق گاز در پايين و آب در باالى اليه نفتــى و تزريق متناوب آب و 
گاز به ترتيب بيش ترين مقدار بازيافت را نشان مى دهند. با توجه به بررسى هاى 
انجام شــده مى تــوان گفت كه روش تزريق آب در آبــده، 4 درصد بازيافت 
بيش تري دارد كه مقدار بســيار قابل توجهي اســت، اين افزايش بازيافت، در 
مقابل هزينه هاي توليد و تزريق قابل توجه است و اين روش مناسب ترين روش 

ازدياد برداشت براى اين ميدان مى باشد.
  پيشنهادات

با توجه به بررسى هاى به عمل آمده، براى اين مخزن پيشنهادات ذيل ارايه مى شود:
1- اين مخزن هم اكنون در اوج توليد خود قرار دارد، بنابراين تعداد روش 

هــاى IOR محدودى مى توانــد در ابعاد كل ميدان مورد اســتفاده قرار گيرد. 
به طور كلى تزريق آب در آبده از لحاظ اقتصادى مناسب ترين روش مى باشد.

2- نــرخ توليد در چاه ها مى تواند از طريق حفر چاه هاى افقى يا زاويه دار 
در مخــزن افزايش يابد. حفر اين چاه ها در اليه هاى كربناته با نفوذپذيرى كم 

مي تواند روش خوبى براى افزايش توليد از اليه هاى كربناته باشد.
3- كاهش دهنده هاى كشــش سطحى شيميايى مى تواند در قسمت پايين 

دهانه چاه ها  به منظور بهبود فرازآورى تزريق شوند.
4- افزايش حفارى و عملكرد چاه ها، به اين معنا كه افزايش تعداد چاه ها 
مى تواند ميان شكنى آب را با تأخير در باال آمدن سطح آب در هر چاه به آينده 
موكول نمايد؛ از اين رو پيشنهاد مى شود كه سرعت حفارى افزايش داده شود 

و در كنار آن با انسداد مشبك هاى پايينى، عملكرد چاه ها  بهبود داده شود.
5- تزريق CO2 خواصى مشابه نفت و آب در شرايط مخزنى دارد. عالوه 
بر آن، معموالً امتزاج پذير اســت و در مقايسه با آب، كشش سطحى كم ترى 
با هيدروكربن هاى درجــا دارد. بنابراين مي تواند امكان ســنجي تزريق آن را 
براي اين مخزن مورد بررســي قرار داد. البته مشكل اصلى در تزريق اين گاز، 
خورندگي زياد آن اســت. در نتيجه به ســرمايه گذارى در تأسيسات تزريق و 

چاه ها و واحدهاى فرآورى سطحى نياز است كه بايد مد نظر قرار گيرد.
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33(Nx) X تعداد سلول ها در جهت 
14  (Ny) Y تعداد سلول ها در جهت
95 ( Nz) Z تعداد سلول ها در جهت

تعداد سلول هاى فعال25149
461/89(m) Dx  متوسط 
202/36 (m) Dy متوسط
6/3475(m) Dz  متوسط 
278/68(mD)نفوذپذيرى ميانگين  

تخلخل ميانگين0/12541

2  خصوصيات مدل مورد مطالعه

نام چاه(m3/day) ميانگين نرخ توليد
3000Az-18
2000Az-65
1200Az-77
384Az-130

501/8Az-131
509Az-143
544Az-152
433Az-155
683Az-257

3  نرخ  توليد ميانگين چاه هاى توليدى

(Sm3/day)نرخ تزريق گاز  (Sm3/day)  نرخ تزريق آب
1484148500Case1
2226222750Case2
2968297000Case3
4452445500Case4
5936594000Case5

5  نرخ چاه هاى تزريقى در تزريق متناوب آب وگاز

Case3Case2Case1
(Sm3/day)نرخ تزريق گاز 222750148500111375

(Sm3/day) نرخ تزريق آب 222714851113

4  نرخ چاه هاى تزريقى در تزريق آب در باال و گاز در پايين مخزن

(Sm3/day)نرخ تزريق گاز (Sm3/day)  نرخ تزريق آب
1484148500Case1
1855185625Case2
2226222750Case3
2968297000Case4

6  نرخ چاه هاى تزريقى در تزريق هم زمان آب وگاز

rm3/Sm3 1/3227Bo kg/m3 851/3 دانسيته نفت
 cp0/502 Vo kg/m31117/6دانسيته آب

 rm3/Sm30/00435 Bg kg/m30/89259دانسيته گاز
 cp0/0279Vgbar 277/1فشار مرجع
psi4437 

( 2685mدر)Pi rm3/Sm31/0213Bw

psi 3656
(2685mدر)Pbp1/bar2/73 × 10-5 Cw

 Sm3/Sm3153/5 GORinitialcp0/54389Vw

1  خصوصيات سياالت موجود در مخزن


