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مقدمه:
بي شك هيچ مطالعه اي از مخازن نفت و گاز بي اشکال نيست زيرا ماهيت  يك مخزن نفت به لحاظ خواص سنگ و 
سيال بسيار پيچيده و متفاوت است. اصوال روند انجام  مطالعة مخزن در طي چند مرحله انجام مي شود كه هر يك 

داراي تفاوت هايي با يکديگر مي باشند:
 مرحلة اول, در ابتداي عمر مخزن يعني از زمان فعاليت هاي اكتشافي بر روي مخزن شروع مي شود. در اين مرحله 

بدليل كمبود اطالعات،  تنها مشخصات محدودي از مخزن اندازه گيري مي شود.
مرحله دوم، مطالع�ه مخزن در ط�ي فرآيند توليد  اس�ت، يعني بعد از توليد، فش�ار مخزن و ديگ�ر پارامترهاي 
اس�تاتيکي و ديناميکي اندازه گرفته می ش�ود.  كه البته در اين مرحله، تفاوت هايي  با مرحل�ه اول  وجود دارد. 
در مرحلة مطالعات مخزن بعد از توليد، مدلي رياضي بر اس�اس اطالعات به دس�ت آمده طراحي  و فش�ار و ديگر 
پارامترهاي محاسبه ش�ده  در زمان مشخص با فش�ار و پارامترهاي واقعي مقايس�ه مي گردد. اگر مدل موفق به 
تطبيق تاريخچة واقعي ش�د، مدل طراحي ش�ده, مدل مطلوبي اس�ت و از آن به بعد، مدل مذكور مي تواند براي 
پيش بيني عملکرد مخزن مورد اس�تفاده قرار گيرد.. البته با افزاي�ش اطالعات، مدل مرتباً م�ورد بازنگري قرار 
مي گيرد. بايد اشاره نمود كه هيچ مدلي در دنيا وجود ندارد كه كاماًل آينده را پيش بيني نمايد.بلکه در عمل موقعي 
مي  توان به  قطعيت مدل اطمينان كامل نمود كه ش�ناخت از مخزن به طور كامل انجام شده و عمر مخزن به پايان 

رسيده باشد.

خطاي  مدل سازي در اثر دو عامل است:
اول، خط��اي اطالعاتي و خطا در زمینه ب��رآورد و تهیه داده هاي مورد نیاز 

براي ورود به سیستم  است. 
دوم، خطاي خود سیستم یا در حقیقت عدم وجود بخش هاي الزم در مدل 

مي باشد.
هر چه نمونة واقعي اطالعات بدس��ت آمده از مخزن نس��بت به تعداد کل 
اطالعات مورد نیاز کمتر باشد, یکي از مواردیکه در آزمایش قطعیت یا در نتایج 
مدلسازي حائز اهمیت است،نوع مدل بکار گرفته شده ومتناسب بودن ویژگیها 
و روابط ریاضي حاکم بر آن با نوع مخازن است.مسلما مخازن ماسه اي و مخازن 

کربناته شکافدار هرکدام نیازمند مدل و شبیه ساز مخصوص به خود هستند.
بي ش��ک باید گفت یکي از خطاهاي مطرح شده در خصوص احراز صحیح 

بودن مدل سازي مربوط به عدم بکار گیري شبیه ساز مختص مخازن کربناته 
شکافدار در ایران است.

مهمترین نقش مطالعات مخازن ارائه برنامه مناس��ب جهت نحوه توسعه 
،انتخاب روش ازدیاد برداشت  و افزایش تولید از مخزن است و اصوال با توجه به 
افت فشار مخزن و کاهش انرژي طبیعي و اولیه آن،ارائه راه حل مناسب و تولید 
بهین��ه از مخ��زن نفت و گاز بطوریکه حد اقل آس��یب دیدگي ب��ه مخزن وارد 

شود،حائز اهمیت است.
رويكرد شركت نفت مناطق مركزی ايران و انجام مطالعات 

مخازن و توسعه ميادين
 ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران از بدو  تاسیس در سال 1377 تا کنون  
عملکرد بسیار مثبتی در توسعه میادین داشته است.بدون شک  توسعه میادین 
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ب��دون انج��ام هرگون��ه مطالعه ای ِغیر ممکن اس��ت بطوریک��ه در راس تمام 
برنامه  هاي توسعه در شرکت نفت مناطق مرکزي ایران انجام مطالعات مخازن 

امري اجتناب ناپذیر است.
مثب��ت بودن عملکرد ش��رکت نفت مرکزی در توس��عه میادین نش��ان از 
مطالعات وسیع و دقیق بوده است که در امور فنی  این شرکت انجام شده است

.توسعه میادین شناخه شده بمنظور افزایش ظرفیت تولید،افزایش تولید 
از میادین مشترک،توس��عه میادین بکر و توسعه نیافته افزایش ظرفیت تولید 
گاز کش��ور از جمله فعالیتهایي بوده اند که طي این مدت در این شرکت انجام 

شده است. 
اتمام 15 مطالعه جامع ش��امل میادین پایدار،پایدار غرب، چشمه خوش 
خانگی��ران، گنبدل��ی،  سروس��تان،  س��عادت آباد،  هم��ا،  وراوی،  ش��انول،  
گش��وجنوبی،  س��رخون،  نفت ش��هر،  نارو تنگ بیجار ، 9مطالعه دانه درشت 
شامل میادین دهلران، دانان، کنگان، گورزین، سرکان، ماله کوه سراجه، آغار 
و داالن که توس��ط شرکتهای مش��اور و با نظارت و مس��ولیت اداره مطالعات 
مخ��ازن انجام پذیرفته اس��ت.و ه��م اکنون مطالعه جام��ع میادین دالپری و 

تابناک در حال انجام است.
یکي از فعالیتهای برجس��ته اداره مطالعات مخازن در شرکت نفت مرکزی 
طی این 3 س��ال که در نوع خود در س��طح شرکت ملي نفت ایران بی نظیر بوده 
اس��ت بروز آوری مطالعات و مدلهای مخازن بوده است.فعالیتهای بروز رسانی 
مدله��ا و مطالعات مخازن بر روی 16 میدان از س��ال 1385 آغاز گردیده و هم 

اکنون ادامه دارد.
اصوال در ش��رکت نفت مناطق مرکزي ایران انجام مطالعات مخازن و اخذ 
اطالعات از چاههاي قدیمي و در حال تولید و یا چاهها جدید در حال حفاري با 
دو هدف بررسي مستمر عملکرد مخزن و بروز آوري مدلهاي قدیمي انجام مي 
ش��ود و تا کنون بروز آوري مدلهاي قبلي مربوط به میادین نفت و گاز منجر به 

انتخاب روش بهینه افزایش برداشت از مخازن شده است.
طرح توس��عه میادین هما، وراوی ، شانول و تابناک به عنوان تامین کننده 
خوراک پاالیش��گاه پارس��یان و مطالعه جامع میدان گش��وی جنوبی با هدف 
توس��عه میدان و س��اخت پاالیش��گاه گش��وی جنوبي دو نمون��ه از بارزترین 
فعالیتهای اداره مطالعات مهندس��ی مخازن می باش��د که ذی��ال به آنها بطور 

خالصه اشاره می شود.
مطالعه جامع ميادِين هما ، وراوی و شانول و طرح توسه 

پااليشگاه پارسيان
مطالعه جامع  میادین هما ،وراوي و ش��انول بطور همزمان با توس��عه آنها 

توس��ط شرکت مشاور در مهر ماه س��ال 1383 آغاز شد.یکی از اهداف مطالعه 
همزمان میادین بروز آوری مدل با استفاده از اطالعات کسب شده از حفاریهای 
جدی��د و اس��تفاده از نتایج مطالعه، در راس��تاي چگونگی توس��عه میادین و 
حفاریهای جدید بوده است.بدین منظورپس از طی مراحل مختلف  مدلسازي، 
بر اس��اس اطالعات 7 حلقه چاه در میدان وراوی ،8 حلقه در شانول و 14 حلقه 
در میدان هما مدل ش��بیه ساز نهایي گردید. در حال حاضر خوراک پاالیشگاه 
 پارس��یان از طری��ق میادین هما ، وراوی ،ش��انول و تابناک تامی��ن و به میزان 

80 میلیون متر مکعب در روز می باشد.
پااليشگاه  احداث  و  جنوبی  ميدان گشوی  جامع  مطالعه 

گشوی جنوبي
مطالعه و برنامه توس��عه میدان گشو جنوبي با 3 حلقه چاه توسط شرکت 
BHP  در س��ال 1376 آغاز گردید.متعاقبا بدلیل انجام لرزه نگاری 3 بعدی و 
تغییر خط��وط همتراز زیرزمین��ي)UGC(  و همچنین حفر چاه و کس��ب 
اطالعات جدید انجام مطالعه جامع میدان در دستور کار شرکت نفت مناطق 
مرکزی ای��ران قرار گرفت.مطالعه میدان باتفس��یر کلی��ه اطالعات در کلیه 
بخشهای ژئوفیزیک،زمین شناسی،حفاری،مخازن وبهره برداری و فرآورش 
انجام و برنامه پیش بینی تولید از میدان در س��ال 1387 منتشر گردید.بر این 
اس��اس تولید حدود 14 میلیون متر مکعب در روز بعنوان س��ناریوی بهینه با 
ضری��ب بازیافت حدود 83 درصد ارائه گردید.توس��عه میدان در دوفاز با حفر 
 10 حلق��ه چ��اه در فاز اول و با توجه به نتایج این ف��از حفر 10 حلقه چاه دیگر 
)با توجه به نتایج فاز اول( نیز پیش بینی شده است.نتایج این مطالعه عالوه بر 
برنامه حفاری چاه ،ش��امل خطوط انتقال و مراکز تفکیک می باشد.همچنین 
طراحی و س��اخت پاالیش��گاه گش��و جنوبی با توجه به نتایج مطالعه در حال 

انجام می باشد.
بناب��ر این مبناي کلیه برنامه هاي تولید نفت و گاز و برنامه هاي تزریق گاز 
به میادین نفتي در خالل برنامه پنجم توس��عه و نیز چشم انداز 1404 صنعت 
نفت مطالعات مخازن اس��ت و بدون انجام مطالعات مس��تمر اهداف صیانتي و 

الگوهاي بهینه تولید و توسعه امکان پذیر نخواهد بود.
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