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 محمد رضا نفري

ارائه رتبه برتر به طرح چگونگی تزريق گاز با توجه به 
شرايط خاص مخازن ايران

تزريق گاز به صورت امتزاجی

* گزارشگر هفته نامه مشعل 

صنعت نفت ايران يك قرن تجربه و سال های متمادی برداشت 
مس��تمر از مخازن نفتی ايران را در كوله بار خ��ود دارد، لذا از نگاه 
مهندسی مخزن، طبيعی اس��ت كه بخشی از اين ميدان های نفتی 
و چاه ه��ای حفر ش��ده با كاه��ش ضريب بازيافت روبه رو ش��وند و 
برخی نيز به پايان عمر خود برس��ند، اما كارشناسان نفتی معتقدند 
روش ه��ای مختلفی وجود دارد كه می ت��وان اين زمان را به تعويق 
انداخت و بخش بيش��تری از نف��ت درجای يك ميدان را در اختيار 
بهره ب��رداران قرار داد. توليد نفت از مخ��ازن نفتی 3 مرحله عمده 
را دربر می گي��رد كه در هر مرحله می ت��وان روش هايی را به منظور 
افزايش حجم برداشت به كار برد. امروزه اغلب محققان بر اين باورند 
ك��ه در مناطق نفت خي��ز جهان، بدون روش های ازدياد برداش��ت، 
تنها يك س��وم كل نفت درجای موجود را می توان به صورت تجاری 
اس��تخراج كرد، حال آنكه در كش��ورهای پيشرفته، حجم زيادی از 
برداشت های نفت از طريق روش های ازدياد برداشت، به ويژه روش 
س��وم )third section( به دس��ت می آيد كه چنانچ��ه آن را به كل 
مخازن نفت��ی دنيا تعميم دهيم، حجم قاب��ل مالحظه ای بر ميزان 
نفت سراس��ر جهان افزوده خواهد ش��د كه اين ام��ر، خود گواهی 

صادق بر اهميت روش های ازدياد برداشت و ضرورت سرمايه گذاری 
در اين زمينه اس��ت. ام��ا در ايران، مخازن نفتی دارای س��اختاری 
متفاوت نسبت به مخازن س��اير كشورهای جهان هستند؛ در واقع 
اكثر اين مخازن دارای س��اختار كربناته بوده و تنها 10 درصد آنها 
ساختاری شنی دارند، لذا بخش زيادی از نفت موجود در ايران نفت 

سنگين است كه استخراج آن به آسانی ميسر نيست.
 همچنين اين كشور از نظر پيشينه توليد نيز تفاوت های زيادی 
با س��اير كش��ورهای توليدكننده دارد. همان گونه كه در نقشه قابل 
مش��اهده اس��ت، ميزان نفت باقی مانده در مخزن، نسبت به مقدار 
برداشت ش��ده بسيار زياد است و ضريب بازيافت برای اكثر مخازن 
در حدود 24 درصد گزارش ش��ده كه بسيار كمتر از مقدار ضريب 
بازياف��ت متداول در جهان اس��ت. عمده ترين دلي��ل اين امر را نيز 
باي��د كربناته بودن و ترك دار بودن مخازن ايران دانس��ت، از اين رو 
متخصصان صنعت نفت همواره تالش می كنند روش های مناس��بی 
جهت ازدياد برداش��ت از اين مخ��ازن معرفی كنند كه هم برگرفته 
از تجربيات و علوم كش��ف ش��ده در صنعت نفت جهانی باشد و هم 

سازگار با شرايط منحصربه فرد مخازن ايران.

مقدمه
اغلب مخازن نفتى ايران از نيمه عمر خود گذش�ته اند و از نگاه مهندس�ى مخزن، طبيعى است كه 
بخشى از اين ميدان هاى نفتى و چاه هاى حفر شده با كاهش ضريب بازيافت روبه رو شوند كارشناسان 
نفتى معتقدند روش هاى مختلفى وجود دارد كه مى توان زمان پايان عمر چاه ها و مخازن را به تعويق 
انداخت و بخش بيش�ترى از نفت درجاى يك ميدان را برداش�ت كرد. در اين رابطه محققان دانش�گاه 
تهران با همكارى مديريت پژوهش و فن آورى وزارت نفت، بررس�ى هايى را در خصوص فرايند تزريق 
گاز به مخازن نفتى انجام داده اند كه به توس�عه مدل جديد جهت پيش بيني MPP  براي مخازن نفتي 
منتهي ش�ده اس�ت. بخش هايي از توضيحات دكتر عدالت، استاد دانش�گاه تهران و همكار محقق اين 

پروژه را در زير مي خوانيد : 
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از س��وی ديگر، گاز يكی از حامل های انرژی اس��ت كه با ورود 
ب��ه حوزه صادرات، درآمده��ای ارزی قابل توجهی ب��رای ايران در 
پ��ی دارد، هرچند در حال حاضر عم��ده توليدات گاز طبيعی ايران 
در بخش های داخلی مصرف می ش��ود اما پيش بينی می ش��ود طی 
سال های آينده با توس��عه ميدان های گازی و افزايش توليد چاه ها 
بتوان حجم صادرات را نيز توسعه داد. البته با توجه به آنكه به نظر 
می رس��د بخش��ی از ارقامی كه تاكنون درباره تعرفه هر مترمكعب 
گاز صادراتی ايران اعالم شده، فاصله زيادی با قيمت مطلوب دارد، 
برخ��ی از كارشناس��ان، بحث لزوم تزريق گاز ب��ه ميدان های نفتی 
را مطرح می كنند تا بتوان تحت ش��رايط موج��ود، ضريب بازيافت 
چاه های نفت را حفظ كرد و روند صادرات نفت خام را در س��طحی 

مطلوب نگه داشت.
با توجه به آنكه موضوع زمان اين تزريق در چاه ها بس��يار حائز 
اهميت اس��ت و چنانچه اين زمان مشخص پشت سر گذاشته شود، 
فرص��ت افزاي��ش ضريب بازيافت نفت عماًل از دس��ت خواهد رفت. 
مهندس��ان مخ��ازن معتقدند ب��ا برنامه ريزی صحي��ح در خصوص 
چگونگی اين تزريق می توان درصدی از افت ضريب بازيافت چاه ها 
را ك��ه اكنون به دو هزار بش��كه در روز رس��يده، جب��ران كرد. در 
حال حاضر، با توجه به آنكه متوس��ط توليد چاه ها روندی نزولی را 
می پيماي��د، اگر نتوانيم باصيانت از اين مخ��ازن و تزريق به موقع، 
بخشی از آن را جبران كنيم، در بلندمدت بايد در انتظار يك بحران 

جدی نفتی باشيم.
از س��وی ديگر گاز تزريق ش��ده در مخازن پس از پايان دوران 
برداش��ت نفت، قابل اس��تحصال خواهد بود، بنابراين كارشناس��ان 
مديريت فنی ش��ركت های برداش��ت نفت، معتقدند استفاده از گاز 
ميدان های مش��ترك برای تزري��ق، بهترين گزين��ه بهره برداری از 
ميدان های نفت در آس��تانه افت توليد اس��ت. به طور مثال اگرچه، 
قطر 15 سال پيش از ايران، برداشت از ميدان گازی پارس جنوبی 
را آغاز كرده اما همچنان با همكاری شركت های بزرگ بين المللی، 
بر ش��دت برداش��ت خود می افزايد، درحالی ك��ه مطابق روش های 
علمی موجود می توان س��از و كار برداشت ايران از اين حوزه گازی 
مش��ترك را به گونه چشمگير افزايش داد و در كنار مصارف داخلی 

و صادراتی، از آن برای تزريق در مخازن نفتی نيز بهره جست.

مهندس��ان ايرانی دارای توانمندی های بااليی در حوزه نفت و 
گاز هس��تند و از طريق، افزايش حفاری ه��ا و تزريق گاز، می توانند 
زمينه های الزم را برای جلوگيری از افت توليد مخازن نفتی تا افق 
چشم انداز بيست ساله فراهم آورند، ضمن اين كه در چنين شرايطی، 
ش��ركت های فعال در زمينه برداشت نفت نيز می توانند در كاهش 
ش��يب افت توليد، نقش��ی مؤثر ايفاء كنند. مطالعات نشان می دهد 
كه طی سال 1355 مخازن نفت ايران نيازمند تزريق 250 ميليون 
مترمكعب گاز در روز بوده. اما براس��اس تحقيقات كميسيون انرژی 
مجلس و مطالعات انجام ش��ده از س��وی ش��ركت های توليدكننده 
نفت، اين ميزان در س��ال جاری به بيش از 400 ميليون مترمكعب 

رسيده است.
مطاب��ق مطالعات صورت گرفته در دفتر همكاری های فن آوری 
نهاد رياس��ت جمهوری، وضعيت توليد مخازن نفت كشور در چند 
س��ناريو قابل تعريف اس��ت: ادامه وضع فعل��ی، تزريق برای تثبيت 
فش��ار فعلی، تزريق برای تثبيت فش��ارافزايی كام��ل و تزريق برای 
فشارافزايی ناقص )ميانگين تثبيت فشار فعلی و فشارافزايی كامل(. 
هر يك از اين سناريوها در كليه مخازنی كه قابليت تزريق دارند و از 
اولويت نيز برخوردار هستند، بررسی شده است. پيش بينی می شود 
در حالت فشارافزايی كامل، توان 72 ميليارد بشكه ازدياد برداشت، 
امكان پذير باش��د، به صورتی كه با تزريق 6 تريليون مترمكعب گاز 
طی 30 س��ال آينده، می توانيم به حدود 70 ميليارد بش��كه ازدياد 
برداشت برسيم و از مدفون شدن بخش عظيمی از نفت درجای اين 

ميدان ها جلوگيری كنيم.
  

پيش بينی می ش��ود با تزريق گاز، بر ميزان ذخيره نفت كشور، 
نزديك به 120 ميليارد بش��كه افزوده شود و چنانچه بتوان كمبود 
تزريق فعلی را طی 5 سال جبران كرد، می توان انتظار داشت ايران 
از 10 سال آينده روزانه نزديك به 5 ميليون بشكه برداشت داشته 

باشد.
ب��ا توجه به اي��ن موضوع مديريت پژوهش و فن آوری ش��ركت 
ملی نفت ايران با همكاری بخش های دانشگاهی و مراكز تحقيقاتی 
همچون پژوهش��كده ازدياد برداشت، به تعريف پروژه ای اقدام كرده 
اس��ت كه در سال 1387 در سطح كل دانشگاه های ايران رتبه برتر 
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را ب��ه خود اختصاص داد. »بررس��ی فرايند تزريق گاز به ص��ورت امتزاجی با توجه به 
ش��رايط خاص مخازن ايران« پروژه ای بود كه به صورت قراردادی در اختيار محققان 
دانش��گاه تهران قرار گرفت و با حمايت های مالی و فنی مستقيم شركت ملی نفت به 
ثبت يك فرمول جديد در زمينه توس��عه م��دل پيش بينی MMP برای مخازن نفتی 

ايران دست يافت. 
با توجه به آنكه در پروژه های ازدياد برداش��ت و تزريق گاز به مخازن نفتی، حداقل 
فش��ار امتزاجی، عاملی مهم در فرايند تزريق گاز محس��وب می ش��ود، مهندسان مخزن 
معتقدن��د تعيين آن ب��ه همراه انتخاب نوع و تركيب درصد س��يال تزريقی، در طراحی 
تأسيس��ات و همچنين چشم انداز س��رمايه گذاری پروژه بس��يار حياتی است، از اين رو 
نمونه س��طح االرضی يكی از مخازن نفتی ايران و تركيب مجدد س��ياالت آن در دستور 
كار محققان اين پروژه قرار گرفت تا بتوانند تركيب مناس��بی برای تزريق گاز به صورت 

امتزاجی به مخازن ايران معرفی كنند.
واحد بهره برداری چشمه خوش در جنوب غربی ايران نيز به عنوان منطقه مطالعاتی 
برگزيده شد چرا كه اين واحد در نزديكی مرز ايران و عراق و در 100 كيلومتری دهلران 
واقع شده و  مخازنی همچون دلپری، پايدار شرق و پايدار غرب را نيز در همسايگی خود 
دارد كه نفت توليد آن ها به چش��مه خوش هدايت می شود. در تاريخ شروع نمونه گيری 
5 چ��اه اي��ن مخزن در ح��ال توليد بود كه نفت 3 چاه به بان��ك A و نفت چاه های 2 و 
5 به بانك مجزايی به نام B1 هدايت ش��د تا در مرحله اول تفكيك گر اين بانك، نقطه 

نمونه گيری وجود نداشته باشد. 
در مرحل��ه اول تفكيك گر، روش تركيب نف��ت و گاز مورد مطالعه قرار گرفت. پس 
از حصول اطمينان از يكنواخت ش��دن نمونه نفت تفكيك گر، ميزان معينی از نمونه، به 
PVT انتقال يافت و ميزان نفت و گاز جدا ش��ده به دقت اندازه گيری ش��د. سپس حجم 
مشخصی از نمونه گاز مرحله اول تفكيك گر تحت دمای آزمايشگاه برداشته و در شرايط 
 GOR فش��ار جوی مورد اندازه گيری قرار گرفت. در مرحله س��وم با م��الك قرار دادن
گزارش ش��ده از شركت نفت مناطق مركزی ايران، ميزان گاز مورد نياز جهت تزريق به 
يك سی.س��ی نفت تفكيك گر محاسبه ش��د و آن گاه مقدار يك ليتر نفت مخلوط شده 

تهيه و آزمايش های انبساط آنی و مرحله ای بر روی آن ها انجام گرفت. 
مرحله بعدی، تركيب مجدد جهت س��اخت نمونه مخزن چشمه خوش بود كه برای 
تحق��ق اين منظور، مهندس��ان ناگزي��ر بودند مقدار معينی از نمون��ه نفت تفكيك گر را 
م��ورد تبخير آنی قرار دهند و مقدار معينی از گاز تفكيك گر را برای رس��يدن به نمونه 
نفت زنده مخزن چش��مه خوش اضافه كنند. همچنين الزم بود به منظور آماده س��ازی، 
نمونه های سنگ برای فرايند جابه جايی plug تعيين شود و نمونه مناسب آزمايش مورد 
انتخ��اب قرار گيرد. عوامل انتخاب اين plug ني��ز صرفاً عدم وجود ترك هايی با تراوايی 
بس��يار باال در نمونه های سنگ و قابليت گذردهی سياالت بود. پس از انتخاب، نمونه ها 
در مجاورت HCL نرمال، واكنش بسيار اندكی نشان داد كه از كربناته بودن آن حكايت 
داش��ت؛ از اين رو محاسباتی صورت گرفت تا فرضيه حداقل فشار امتزاج به دست آيد. 
در تزريق گاز، عواملی همچون دمای مخزن، تركيب سيال مخزن، تركيب گاز تزريقی و 
فشار تزريق بر پديده امتزاج مؤثر هستند. در اين ميان فشار تزريق، متغيری است كه به 
آسانی با تغيير آن می توان پديده امتزاج را كنترل كرد. افزايش فشار سبب امتزاج بيشتر 
شده و امكان به وجود آوردن امتزاج با تركيبات متفاوت ديگر را به وجود می آورد. اما در 
فش��ار باال، هزينه عمليات بسيار سنگين است، لذا يافتن حداقل فشار الزم برای امتزاج 
بسيار مهم می نمايد. محققان طرح اين فشار را، حداقل فشار امتزاجی ناميدند. در عمل 
نيز حداقل فش��ار امتزاجی )MMP( عبارت اس��ت از فشاری كه در آن، بازده جابه جايی 

به سمت 100 درصد سوق داده می شود. 
در اين مرحله به نظر می رس��يد می توان از طريق ب��ه كارگيری فرمول های جاری، 
به توس��عه نمونه ای جديد برای مخازن نفتی ايران دست يافت كه در نهايت با استفاده 
از رابطه ميان پتانس��يل شيميايی و فوگاس��يته، مهندسان مخازن توانستند به رابطه ای 
جايگزين برای TDP دس��ت يابند. ارائه اين رابطه جديد برای محاسبه MMP به عنوان 
يكی از نوآوری های قابل توجه مهندسی مخزن در سال جاری مطرح شد كه پيش بينی 

می شود در صنعت نفت كاربرد فراوانی داشته باشد.


