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مقدمه:
هم زمان با افت فشار مخزن به زير نقطه شبنم تشکيل ميعانات 
در مخزن آغاز می شود. در جريان گذرا می توان حركت موج افت فشار 

را در سه ناحيه بررسی كرد. 
در نواحی دور از دهانه چاه كه هنوز اثری از افت فش��ار به آنها 
نرسيده است و جريان س��يال به صورت تک فازي است. ناحيه بعد 
منطقه ای مي باشد كه فشار آن به زير نقطه شبنم رسيده و ميعانات 
شروع به تفکيک شدن از فاز گاز نموده است ولی به دليل كم بودن 
تحرك پذي��ری آنها؛ عمدتاً در گلوگاه های محيط متخلخل س��نگ 
تجمع می يابند. ناحيه سوم محدوده مجاور چاه می باشد كه تجمع 
ميعانات به حدی رسيده كه قابليت حركت به سمت چاه را دارد و 
از طرف ديگر نفوذپذيری نسبی سنگ برای گاز كاهش يافته است. 
در اين ناحيه گاز و ميعانات برای رس��يدن به دهانه چاه با يکديگر 

رقابت می كنند. 
به تدريج اين رقابت س��بب افت فشار بيشتر مخزن و از دست 
رفتن بخش��ی از ميعانات قابل برداش��ت می ش��ود. با ادامه توليد از 
ميدان اثر افت فش��ار به تمامی مخزن مي رس��د و رفتار كل مخزن 

متأثر از اين پديده قرار مي گيرد.
روش هاي مورد استفاده در مديريت مخازن گاز ميعانی

ش��کافداركردن هيدروليکی سازندهای س��يليکاته و نيز اسيد كاری 
س��ازندهای كربناته از روش های مورد استفاده در كاهش افت فشار 
تحميلی به مخزن هس��تند. شکافداركردن سازند نبايستی به عنوان 
ي��ک راه حل دايمی در نظر گرفته ش��ود. زيرا با اعمال افت فش��ار، 
تجم��ع ميعانات به ج��ای دور دهانه چاه در مجاورت ش��کاف های 
ايجاد ش��ده صورت می گيرد. بررس��ی مقدار تأثير ش��کافداركردن 
س��ازند در بهره دهی مي��دان SW Rugeley در تگ��زاس آمريکا در 
تحقيقی توسط شركت »شلمبرژر« انجام شد. ارزيابی مدل ساخته 
ش��ده نشان داد كه تجمع ميعانات منجر به افت توليد ميدان شده 
اس��ت. همچنين اين مدل آنها را قادر س��اخت تا اثر افت فش��ار بر 
متراكم شدن سازند و در نتيجه كاهش تراوايی را ارزيابی كنند. اين 
تحقيق گرچه ادامه روند افت توليد را پيش بينی می كند ولی بهبود 
قاب��ل مالحظه ای را در بهره دهی چاه نس��بت به زمان قبل از انجام 

شکافداركردن نشان می دهد.
حفاری مورب و افقی از راه های ديگر برای افزايش سطح تماس با سازند 

چكيده:
پديده افت بهره دهي چاه هاي گازي طي دوران بهره برداري از ميدان از مسائل اجتناب ناپذير توليد است. اما بروز اين 
مسئله كه در پي كاهش فشار مخزن به زير نقطه شبنم رخ مي دهد موجب تجمع ميعانات گازي در مجاورت چاه و كاهش 

تراوايي اين ناحيه مي شود. 
در صورتي كه برنامه مدوني براي نگهداش�ت توليد و درمان مناس�ب اين پديده ها اجرا نشود، عدم تحقق برنامه هاي 
توليد و از دس�ت رفتن توان مخزن از مش�كالت روبروي شركت هاي بهره بردار خواهد بود. در اين مقاله سعي شده است تا 
با گردآوري تاريخچه اي از نمونه هاي اجرا ش�ده به منظور حفظ توليد در برخي كشورها، زمينه براي يافتن راه حل مناسب 

مديريت مخازن گازي كشور مطرح شود.

كلمات كليدي: بهره دهي چاه، نقطه شبنم، تجمع ميعانات، ترشوندگي، درمان چاه.
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و كاهش افت فشار مورد استفاده قرار گرفته است. با اجرای اين روش ها 
تجمع ميعانات در مجاورت دهانه چاه به تعويق می افتد.

مي��دان  Hatter’s Pond1 در آالبامای آمري��کا كه بهره دهی آن به 
دلي��ل تجمع ميعان��ات و آب بين 3 تا 5 برابر مق��دار اوليه كاهش 
يافته بود با تزريق محلول متانول مورد آزمايش ميدانی قرار گرفت. 
حدود 1000 بش��که متانول با دبی 5-8 بش��که در دقيقه به درون 
لوله مغزی تزريق ش��د. ابتدا توليد گاز س��ه براب��ر افزايش يافت و 
سپس توليد گاز و ميعانات حدود دو برابر مقدار توليد قبل از تزريق 

متانول تثبيت شد و اين روند به مدت ده ماه ادامه يافت.
ميدان گازی Vuktyl2 كه در روس��يه واقع ش��ده از سال 1968 در 
حال توليد بوده اس��ت. پيچيدگی های زمين شناس��ی اين ميدان از 
جمل��ه احتمال فرار گاز از برخی اليه ها س��بب ش��د تا »گازپروم« 
توس��عه اين ميدان را بدون برنامه ای برای تزريق گاز ادامه دهد. در 
حال حاضر اين ميدان در مراحل آخر توليد می باش��د و نزديک به 
83 درصد گاز و 33 درصد ميعانات گازی قابل برداش��ت آن توليد 
ش��ده و حدود 850 ميليون بش��که ميعانات گازی در مخزن باقی 
مانده است. در سال 1988 اولين آزمايش ميدانی با تزريق محلولی 
از پروپان و بوتان به حجم 293.000 بش��که و جابجايی آن با 35 

ميليون مترمکعب گاز تفکيک شده در يک چاه انجام گرفت. 
مشاهده نتايج در 3 چاه و توليد از 6 چاه به صورت پايلوت انجام شد. 
نتاي��ج ژئوفيزيکی بيانگر ورود نامتوازن مواد محلول در چاه تزريقی 
بود. تحليل نمونه های به دست آمده از چاه های مشاهده ای و توليدی 
نشان داد كه محلول و گاز تزريقی تنها به دو چاه مشاهده ای رخنه 

كرده و عماًل تأثيری در چاه های توليدی نداشته است. 
روش ديگ��ری ب��رای بازيافت ميعانات در س��ال 1993 به وس��يله 
تزريق گاز خشک )از خطوط سراسری گاز( اجرا شد. به اين ترتيب گاز 
س��ازندی توسط گاز تزريقی جابجا شده و زمينه تماس گاز خشک 
با ميعانات حاصل گرديد تا تركيبات سبک تر شامل C2 تا C4 و نيز 
برش های س��بک از C5 به فاز گاز بپيوندند. نتايج حاصله سبب شد 
تا تعداد چاه های مورد آزمايش افزايش يابد و تا سال 2005 حدود 
10 ميليارد مترمکعب گاز خش��ک به چاه های پايلوت تزريق ش��د. 
تخمين ميزان برداش��ت ميعانات به روش تخليه طبيعی مخزن، و 
مقايس��ه آن با روش اجرا ش��ده حاكی از اين بود كه از نواحی مورد 
آزمايش حدود 9/5 ميليون بش��که از تركيب��ات C2 تا C4 و 1/22 

ميليون بشکه از برشهای +C5 بيشتر برداشت شده است.
اف��ت تولي��د ميدان گازی Arun3 در اندونزی كه توس��ط ش��ركت  
ExxonMobile از س��ال 1977 مورد بهره ب��رداری قرار گرفته بود 
پس از ده س��ال رخ داد. تزريق بخش��ی از گاز س��بک توليدی به 
درون مخ��زن )از ابت��دای بهره برداری( و تش��کيل ميعانات در پی افت 
فش��ار، س��بب ايجاد مخزنی با تركيبات پويا و در حال تغيير ش��د. 
بهره دهی برخي چاه ها پس از كاهش فش��ار به زير نقطه شبنم افت 
بسيار شديدي داشته اند )ش��کل شماره-1(. به منظور برآورده ساختن 
تعهد ق��رارداد توليد گاز مورد نياز طرح ه��اي LNG، آزمايش های 
درون چاه��ی بر روی تمامی چاه ها بين س��ال های 1989 تا 1993 
انجام پذيرفت. حتی با س��بک بودن نسبی گاز )حداكثر مقدار ميعانات 
قابل تفکيک به مقدار يک درصد حجمی بوده است( بهره دهی چاه ها كاهش 

يافته بود.
بررسی اوليه بر روی داده های خام نشان داد كه نمودارهای تراوايی 
نس��بی برحسب درصد اشباع كه از طريق آزمايشگاه به دست آمده 
ب��ود نياز به تصحي��ح دارد. تحقيق بر روی داده ه��ای چاه آزمايی و 
مدل س��ازی مخزن نش��ان مي داد كه منطقه بحرانی كه بهره دهی 
چ��اه را دچار افت می كند محدوده مجاور چاه می باش��د كه تجمع 
ميعانات در اين ناحيه س��بب كاهش تراوايی نسبی گاز مي گردد و 
افت بهره دهی را سبب مي شود. به منظور بررسی دقيق تر رفتار ناحيه 
مجاور چاه، ابعاد طراحی شده اين ناحيه در مدل شبيه سازي  شده با 

دقت باالتری بررسی شد. 
نتايج ديگر اين تحقيق عبارت بودند از: مقدار تجمع ميعانات به توان 
توليد، تراوايی و ظرفيت عبوردهي س��ازند )kh( بس��تگی دارد. در 
اليه هايی كه از ضريب kh باالتری برخوردار هستند تجمع ميعانات 
بيشتر رخ می دهد )شکل-2(. بستن چاه به عنوان يک راهکار جهت 
تبخي��ر مجدد ميعانات در گاز س��بک مورد ارزيابی قرار گرفت ولی 
نتايج شبيه س��ازی نشان داد كه اين روش تأثيری در كاهش مقدار 

ميعانات در مجاورت چاه ندارد.
گرچ��ه س��طوح كانی های كلس��يتی و دولوميتی عمدت��اً تمايل به 
ترش��وندگی با مايع دارند ولی اس��تفاده از روش های درمانی براي 
تغيير اين خصوصيت و افزايش تمايل س��نگ به ترش��وندگی با فاز 
گاز به منظور افزايش بهره دهي ميادين گازي ميعاني از دهه گذشته 

مورد توجه بوده است. 
شكل-1: تخمين ذخيره گاز در چاه شماره 16 ميدان Arun و کاهش بهره دهي چاه
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درمان شيميايی مغزه های كربناته و ماسه سنگی به كمک تركيب های 
شيميايی فلوئورسورفکتانت و سيالن توسط محققان شركت آرامکو 
مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج آزمايش مغزه های ماسه سنگی 
كه به وسيله محلول 1/25 درصد سيالن مورد درمان شيميايی قرار 
گرفت��ه بودند حاك��ی از افزايش 40 درصدي تراوايی نس��بی گاز و 
بهره دهی بيشتر سنگ بود. مطالعات بر روی ترشوندگی سنگ مغزه 
)پس از درمان( نش��ان داد كه زاويه تماس برای آب و ميعانات گازی 
در محدوده ميانه )°115( قرار گرفته است كه نشانگر تغيير تمايل 

ترشوندگی نسبی سنگ به فاز گاز بود )شکل-3(. 
پيش بينی ش��ده كه شركت ش��ورون از اين روش در درمان برخی 

چاه ها استفاده كند. 
مقدار اثربخش��ی استفاده از سيال تزريقی در بهبود بهره دهی چاه، 
شعاع درمانی مجاورت چاه و مقدار و دبی تزريقی سيال، زمان مورد 
نياز بس��تن چاه براي مؤثر ش��دن درمان، هزينه عمليات و پايداري 
اين روش در زمان توليد از نکاتی هس��تند كه در ارزيابی روش های 
درمانی مورد توجه ق��رار می گيرند. درمان چاه های گازی كه دچار 
اف��ت توليد به دليل تجمع ميعانات ش��ده اند ب��ه كمک اين روش 

نيازمند آزمايش های ميدانی اس��ت تا توسعه و كاربرد اين فناوری 
را به اثبات برساند.

نتيجه گيري و پيشنهاد:
به منظور كنترل روند افت فشار مخازن گاز ميعاني تزريق مجدد برخي 
از گاز س��بک توليدی- پس از تفکي��ک ميعانات گازی از گاز غني- تا 
زمان فراهم ش��دن تأسيسات مورد نياز انتقال و تزريق گاز و نيز در 
فصول گرم س��ال كه مصرف كاهش می يابد می تواند به عنوان يک 
فراين��د موقتی در نظر گرفته ش��ود. اي��ن روش مي تواند به صورت 
پايل��وت و فقط در نواحي كه دچار افت بهره دهي ش��ديد ش��ده اند 
م��ورد توجه ق��رار گيرد. در غير اين صورت بخ��ش قابل توجهی از 

ميعانات ارزشمند قابل توليد از دست می رود.
اس��تفاده از روش هاي ش��يميايي درمان چاه مي بايست مورد توجه 
مراكز پژوهشي قرار گيرد تا پس از ارزيابي صحيح از مؤثر بودن آن، 

در برخي چاه هاي منتخب اجرا شوند.

پي نوشت : 
1- چاه های اين ميدان در حدود 5500 متر عمق دارند و ضخامت اليه توليدی 
بين 60 تا 90 متر اس��ت. عمده س��نگ مخزن ماس��ه س��نگی و بخش��ی از آن 

دولوميتی مي باشد.
2- فشار اوليه مخزن 5200 پام و ذخيره اوليه ميدان 430 ميليارد مترمکعب و 
1/2 ميليارد بشکه ميعانات گازی بوده است. نسبت ميعانات به گاز در ابتدا 87/1 
بشکه به ازای هر ميليون فوت مکعب بوده  است. درحال حاضر 83 درصد گاز و 
32 درصد ميعانات مخزن برداشت شده است. ضخامت اليه توليدی )كه جنس آن 

از تناوب آهکی و دولوميتی تشکيل بافته است( حدود 1400 متر می باشد.
3- فش��ار اوليه مخزن 7100 پ��ام در عمق 3060 متری ب��وده و ضخامت اليه 
توليدی كه از جنس آهک می باشد، در حدود 300 متر گزارش شده است. حجم 
گاز درجاي اوليه 20TCF و نس��بت اوليه ميعانات به گاز 65 بش��که به ازای هر 
ميليون فوت مکعب گاز بوده اس��ت. در حال حاضر از 111 حلقه چاه موجود در 
اي��ن مي��دان؛ 79 حلقه چاه توليدي )با توليد 120 ميليون متر مکعب در روز( و 11 چاه 

تزريقي مي باشد.
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شكل-2: خطوط تراز عبوردهي )kh( به دست آمده از اطالعات 
Arun توليد ميدان

شكل-3: مقايسه ترشوندگی نمونه اوليه مغزه ماسه سنگی با ميعانات )سمت راست(
و بعد ازسيالب زنی با 1/25درصد سيالن )سمت چپ(


