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تزري��ق گاز ب��ه مخ��ازن نفتي اي��ران مه��م ترين و مناس��بت ترين 
گزينه ازدياد برداش��ت به لحاظ فني و اقتصادي در مقايس��ه با ساير 
روش هاي ازدياد برداش��ت اس��ت. از آنجا كه بخش بزرگي از مخازن 
كش��ور شكافدار و كربناته هس��تند و به منظور فعال سازي و تقويت 
مكاني��زم ريزش ثقلي )GRAVITY DRAINAGE( كه مكانيزم مهم 
توليد در مخازن ايران به شمار مي رود و از طرفي وجود منابع عظيم 
گازي، اعم از مخازن گازي مش��ترك، سازندهاي گازي ميادين نفتي 
 OIL( و گازهاي همراه نفت در ايران و بنا به ش��رايط خاص نفت دوس��ت
WET( بودن س��نگ برخي مخازن نفتي، تزريق گاز به عنوان بهترين 
روش ازدياد برداش��ت مورد تائيد قرار گرفته و داراي ارجحيت نسبي 
است و بطور كلي مطالعات انجام شده تحت شرايط خاص،تزريق گاز 

را براي بسياري از مخازن ايران مناسب تشخيص داده اند.
تزريق گاز يكي از روش��هاي ازدياد برداش��ت اس��ت ك��ه مي تواند به 
منظ��ور حفظ و يا افزايش فش��ار مخزن)به ص��ورت غير امتزاجي( و 
هم براي تغيير در خواص س��يال مخ��زن )به صورت امتزاجي( مورد 
اس��تفاده قرار گيرد. امروزه به خاطر عوامل بسياري مانند ارزان بودن 
گاز طبيعي) در صورت دسترس��ي( كارب��ري روش تزريق با توجه به 
حجم بس��يار باالي تحقيقات و تجربه هاي تزريق گاز انجام ش��ده و 
برتري هاي فني و اقتصادي ديگر، داراي ارجحيت نس��بي و پذيرفته 
شده در بسياري از مناطق دنياست. اما بايد توجه كرد كه بكارگيري 
اين روش مس��تلزم در نظر گرفتن مشخصات فني و مهندسي مخزن 

و انجام مطالعات جامع مي باشد.
تزريق گاز به مخازن نفتي بويژه در ميدان آغاجاري بمنظور برداشت 
صيانتي، پيش از انقالب اسالمي نيز مورد توجه بوده است بطوريكه از 
نظ��ر متخصصين نفتي،اين موضوع از اهميت فني و اقتصادي بااليي 
برخوردار اس��ت. نكته قابل تامل آن است كه عوامل مهمي چون نياز 
روز اف��زون به مص��ارف داخلي نفت و از طرفي اف��ت طبيعي توليد، 

حفظ س��طح توليد و حجم صادرات نفت را تحت تاثير قرار مي دهد. 
بنابراين با عنايت به برنامه هاي بلند مدت اقتصادي كشور و ماموريت 
خطير ش��ركت ملي نفت ايران در راستاي افزايش توليد و تامين ارز 
مورد نياز كش��ور، انجام پروژه هاي توس��عه اي و صيانتي تزريق گاز 
در راس��تاي تحقق اهداف چش��م انداز صنعت نفت امري ضروري و 

اجتناب ناپذير است.
از مهمترين راهبردهاي شركت ملي نفت ايران در پايان برنامه چهارم 
و در خالل برنامه توسعه پنجم، حداكثر سازي ارزش اقتصادي ذخاير 
نفتي از طريق توس��عه پروژه هاي تزري��ق گاز جهت توليد صيانتي از 
مخ��ازن نفتي و اتخاذ تدابير الزم براي افزايش ضريب بازيافت منابع 

هيدروكربوري مي باشد.

مي��دان آغاجاري در جنوب غربي اي��ران و در 90 كيلومتري جنوب 
ش��رقي شهرس��تان اهواز قرار دارد كه در سال 1315 شمسي كشف 
و در س��ال 1317 بهره برداري از آن آغ��از گرديد. اين ميدان از نوع 
مخازن كربناته شكافدار و داراي سه سازند مخزني آسماري، بنگستان 
و خامي مي باشد ميدان آغاجاري از بدو اكتشاف و توليد از نوع اشباع 
بوده و داراي يك كالهك گازي با حجم حدود 2/343 تريليون فوت 

مكعب مي باشد.
حداكثر مقدار توليد در س��ال 1974 و به ميزان يك ميليون بش��كه 

در روز بوده است.
تاكنون 161 حلقه چاه در اين ميدان حفاري گرديده كه 137 حلقه 
آن در س��ازند آس��ماري، 7 حلقه در سازند بنگس��تان، يك حلقه در 

خامي و مابقي قبل از رسيدن به اهداف تعيين شده متروكه گرديد.
حجم نفت در جاي اوليه اين ميدان حدود 28 ميليارد بشكه برآورد 
گرديده اسـت و با احتساب ذخاير اوليه 9/8 ميليارد بشكه، ضريب 
بازيافـت آن حدود 36درصد محاسـبه شـده اسـت و پيش بيني 
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مي شـود با راه اندازي پروژه تزريـق گاز و تحقق برنامه هاي تزريق، 
ضريـب بازيافت آن به حدود 54درصد افزايش يافته و حجم ذخاير 

اوليه و ثانويه به حدود 15 ميليارد بشكه برسد.
عليرغ��م مباحثي كه در قبل از انقالب اس��المي درخصوص بررس��ي 
روش هاي ازدياد برداش��ت اعم از تزري��ق گاز، آب و يا توليد با روش 
تخليه طبيعي مطرح بوده در همان زمان )1975 ميالدي( براس��اس 
مطالعه جامع انجام ش��ده توس��ط ش��ركت كورلب تزريق گاز بعنوان 

سناريوي برتر تشخيص داده شد.

مطالعات انجام شده در ميدان آغاجاري
تاكنون مطالعات متعددي با هدف توصيف مشخصات مخزن، بررسي 
عملكرد، مدلسازي، پيش بيني سناريوهاي توليد و بررسي روش هاي 
ازدياد برداش��ت در ميدان آغاجاري انجام ش��ده است. اولين مطالعه 
شبيه سازي ميدان آغاجاري توسط شركت كورلب در سال 1353 با 

استفاده از 88 حلقه چاه انجام شد.
براس��اس اي��ن مطالعه ميزان نفت در جاي محاس��به ش��ده به روش 
حجمي براي كل ميدان 26/4 ميليارد بش��كه متعارفي تعيين گرديد 
و مطاب��ق پيش بيني دراز مدت، بازياف��ت نهايي ميدان در اثر تخليه 

طبيعي معادل 10/7 ميليارد بشكه برآورد گرديد.
مطالعه ش��ركت شل در س��ال 1999 با مدل MORES انجام گرفت 
ك��ه ميزان بازيافت نهايي در اثر تخلي��ه طبيعي و تزريق گاز بترتيب 
10و11/47 ميليارد بشكه تعيين گرديد. در مدل ساخته شده مربوط 
به اين مطالعه مكانيزم هاي ريزش ثقلي )GRAVITY DRINAGE(، اثر 
متقابل بلوك ها )BLOCK-TO-BLOCK INTERACTION( و پيوس��تگي 

مويينگي )CAPILLARY CONTINUTY( در نظر گرفته شده اند.
از مباح��ث عم��ده اي كه از قبل از انقالب به عنوان يك پديده خاص 
تزريق گاز در مخازن كربناته ش��كافدار در ارتباط با اين ميدان مطرح 
بوده، تجزيه و تحليل پديده »تداخل بلوك ها« بوده اس��ت كه در نوع 
خ��ود چه در آن زم��ان و چه در زمان حال به لحاظ علم مهندس��ي 

مخازن پيشرفته بويژه در فرايند مدلسازي مورد توجه قرار دارد.
در راس��تاي بررس��ي پديده »اثر متقابل بلوك به بل��وك« در ميدان 
 STACKED( آغاجاري، براي اولين بار در سال 1356 مدل بلوك هاي انباشته

BLOCK( در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تهيه گرديد.
اعمال پديده تداخل بلوك ها در مدلسازي ميدان آغاجاري از اين نظر 
حائز اهميت است كه مستقيماً بر ضريب بازيافت حاصل از تزريق گاز 

تاثير خواهد گذاشت.
ع��الوه ب��ر مطالع��ات بي��ن الملل��ي انج��ام ش��ده، طي س��ال هاي 
1370،1378و1379 اين ميدان توس��ط شركت ملي مناطق نفتخيز 
جنوب مورد مطالعات مختلف مهندس��ي مخازن و ش��بيه سازي قرار 
گرفته است و در حال حاضر نيز با بكارگيري آخرين اطالعات بدست 
آمده، مطالعه جامع ميدان توس��ط مشاركت نفت كيش و CMG زير 
نظر ش��ركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در حال انجام بوده و بزودي 

مراحل پاياني خود را طي مي كند.

احداث تاسيسات و راه اندازي پروژه تزريق گاز آغاجاري
طرح احداث تاسيسات تزريق گاز آغاجاري با ظرفيت 2000 ميليون 
فوت مكعب معادل 56 ميلي��ون متر مكعب در روز بعنوان بزرگترين 
پروژه تزريق گاز خاورميانه و مهمترين پروژه صيانتي كش��ور در سال 
1379 تعري��ف و با احداث موفقيت آميز تاسيس��ات مربوطه در حال 
حاضر در دست راه اندازي است. گاز مورد نياز تزريق از محل فازهاي 
6و7و8 مي��دان گازي پ��ارس جنوبي و از طريق خ��ط لوله 56 اينچ 
بطول 510 كيلومتر تامين مي گردد. گاز مذكور پس از تقويت فش��ار 
در ايس��تگاه تزري��ق گاز ميدان از طريق 24 حلق��ه چاه تزريقي )19 
حلق��ه چاه جدي��د و 5 حلقه چاه تعميري( ب��ه كالهك گازي ميدان 

تزريق خواهد شد.

دستاوردهاي صيانتي تزريق گاز در ميدان آغاجاري
مهمتري��ن پروژه هاي صيانتي در مخازن نفتي كش��ور تزريق گاز بوده 
كه با ارجحيت نس��بي در مقايس��ه با ساير روش هاي ازدياد برداشت و 
به لحاظ فني و اقتصادي  مورد توجه متخصصان و مديران باالدس��تي 
شركت ملي نفت ايران قرار دارد ضرورت تزريق گاز به ميدان آغاجاري 
و دستاوردهاي صيانتي آن طي مطالعات معتبر بين المللي و داخلي به 

اثبات رسيده است كه در ذيل به اهم آن دستاوردها اشاره مي شود:
1- استفاده بهينه از مكانيسم هاي توليدي حاكم بر ميدان در راستاي 

استحصال حداكثري از نفت در جاي اوليه آن
2- جلوگيري از هرزروي س��ياالت مخ��زن و افزايش ضريب بازيافت 
آن تا س��قف 54درص��د )18درصد باالتر از حال��ت تخليه طبيعي( و 
اس��تحصال حدود 5-2 ميليارد بشكه نفت اضافي در مقايسه با حجم 

ذخاير اوليه آن
3- جلوگيري جدي از كاهش فشار مخزن و تامين انرژي هاي توليد 

آن
4- كنترل و مديريت س��طوح تماس س��ياالت و جلوگيري از كاهش 

ستون نفتي با هدف جلوگيري از هرزي سياالت
5- افزاي��ش تدريجي توليد روزانه از مخ��زن و در صورت تحقق كامل 

برنامه هاي تزريق گاز، افزايش توليد تا سقف 200 هزار بشكه در روز
6- در ص��ورت تحقق كامل برنامه هاي تزريق اس��تحصال 5 ميليارد 
بش��كه نفت اضافي در دراز مدت و با فرض نفت بش��كه اي 50 دالر 
حدود 250 ميليارد دالر )پس از كسر هزينه هاي تأسيسات و حفاري( 

به سرمايه ملي كشور اضافه خواهد شد
تزريق گاز به ميدان نفتي آغاجاري عالوه بر توليد حداكثري و بهينه 
از ذخاي��ر هيدروكربوري، با تخصيص بهينه منابع گاز جهت تزريق به 
ميادي��ن نفتي، گامي بزرگ و عملي در راس��تاي تحقق منويات مقام 

معظم رهبري مبني بر اصالح الگوي مصرف خواهد بود.




