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  *روش هاي نوين ازدياد برداشت*

  
  5، شهرام محمدي 4، محمد يارويسي3حامد فتاحي ،2آرمين خوشخو،1القاصيشهرام 

،  ژوهشگران جوان باشگاه پ  ، واحد اميديه  ، نفت ، دانشگاه آزاد اسالمي مهندسي كارشناسي 1

  ، ايران اميديه
  ، واحد اميديه نفت ، دانشگاه آزاد اسالمي مهندسي كارشناسي 5و 4و3و2

  
  
  
  

  چكيده

از نگاه مهندسي مخزن طبيعي است كه بخشي از  كه بودهبيشتر ميدان هاي نفتي و گازي ما در نيمه دوم عمر خود 
،  IEA  بر اساس آمارهاي .شوند افت توليد مواجه واين ميدان هاي نفتي و چاه هاي حفره شده با كاهش ضريب بازيافت 

 1/1روزانه كاهش مواجه خواهد بود و در مقابل درصد  5، ميزان توليد ما ساالنه با  ميالدي 2020تا  2011در دوره زماني 
يكي از ت و بهبود ضريب بازيافت از مخازن ميليون بشكه افزايش تقاضا در جهان وجود دارد؛ از اين رو بحث ازدياد برداش

اغلب محققان بر اين باورند كه در مناطق نفت خيز جهان ، بدون  .و تقاضاستموثرترين راه ها براي كاهش شكاف توليد 
درصد  80 نفت در جاي موجود را مي توان به صورت تجاري استخراج كردروش هاي ازدياد برداشت تنها يك سوم كل 

مخازن هيدروكربني در مناطق نفت خيز جنوب كربناته است ، تزريق گاز بهترين شيوه براي ازدياد برداشت نفت از مخازن 
روش  اد بيوشيميايي،تزريق مواز روش هاي پيچيده تري مثل گاز يا و مي توان از روش تزريق كربناته به شمار مي رود 

حفاري زير تعادلي  حرارتي در مخازن نفت سنگين و فوق سنگين، حفاري بين چاهي و كاربرد چاه افقي و چند شاخه اي،
 هر در دالر 2 تا 1 بعدي4 لرزه نگاري هزينه.بعدي استفاده كرد چهار لرزه نگاري استفاده از فناوري هاي جديد توسط و

 مي شود گفته كه درصدي 30 تا 20 برداشت افزايش و مخزن از توليد ريسك كاهش چه اگر.است شده زده تخمينبشكه 
و لرزه اي ميكروبي ، حفاري چاه چند شاخه  روش هايدر اين مقاله به تاثير  .مي شود حاصل فناوري اين از استفاده با

  .بر ازدياد برداشت پرداخته شده است. . . بعدي و  4نگاري 
  

  

  بعدي 4لرزه نگاري  –كاهش هزينه  – انواع حفاري - تزريق مواد - روش هاي ازدياد برداشت:كليديواژگان 

                                                             
1
 Shahram1990.K@gmail.comخوزستان ، اميديه  -  
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  مقدمه - 1

           ،»بي بي حكيمه« ،»گچساران« ،»مارون«،»كرنج« ،»آغاجري«اكثر ميدان هاي بزرگ نفتي ايران مانند 
ميزان توليد هر حلقه چاه به طور .ته و در دوره افت توليد مي باشنداز نيمه عمر خود گذش »اهواز«و  »رگ سفيد«

بر اين اساس اگر  هزار بشكه بود، 20تا  17درگذشته متوسط بين يك تا دو هزار بشكه است،در حالي كه اين ميزان 
كه اين  كار قرار داد چاه جديد را در دستور 10بخواهيم همان ميزان توليد قبلي را داشته باشيم،حداقل بايد حفاري 

بر اساس .برابر خواهد كرد 10فرآيند،پشتيباني حفاري،نيروي انساني،خدمات و ساير موارد مرتبط با توليد از چاه را 
درصد كاهش مواجه خواهد بود و  5يزان توليد ما ساالنه با م،  ميالدي 2020تا  2011، در دوره زماني  IEAآمارهاي 

؛ از اين رو بحث ازدياد برداشت و بهبود ضريب ميليون بشكه افزايش تقاضا در جهان وجود دارد 1/1در مقابل،روزانه 
مطالعات نشان مي دهد كه طي سال  .ا براي كاهش شكاف توليد و تقاضاستبازيافت از مخازن،يكي از موثرترين راه ه

ميليون مترمكعب گاز در روز بوده اما براساس تحقيقات كميسيون انرژي  250مخازن نفت ايران نيازمند  1355
ليون مي 400به بيش از  88مجلس و مطالعات انجام شده از سوي شركت هاي توليد كننده نفت ، اين ميزان در سال 

مطابق مطالعات صورت گرفته در دفتر همكاري هاي فن آوري نهاد رياست جمهوري، وضعيت .متر مكعب رسيده است
ادامه وضع فعلي، تزريق براي تثبيت فشار فعلي، تزريق :توليد مخازن نفت كشور در چند سناريو قابل تعريف است
پيش ).ميانگين تثبيت فشار فعلي و فشار افزايي كامل(قص براي تثبيت فشار افزايي كامل و تزريق براي فشار افزايي نا

ميليارد بشكه ازدياد برداشت،امكان پذير باشد،به طوري كه با  72بيني شد كه در حالت فشار افزايي كامل، توان 
ز ميليارد بشكه ازدياد برداشت برسيم و ا 70سال آينده،مي توانيم به حدود  25تريليون متر مكعب گاز طي  6تزريق 

پيش بيني مي شود با تزريق گاز، بر ميزان .مدفون شدن بخش عظيمي از نفت درجاي اين ميدان ها جلوگيري كنيم
  .ميليارد بشكه افزوده شود 120ذخيره نفت كشور،نزديك به 

  

  روش هاي افزايش توليد - 2

ي را بايد مورد توجه قرار داد؛ نخست كشف و توسعه ميدان هاي جديد كه البته اين سبراي افزايش توليد دو روش اسا

اين . د تنكيفيت كمتر نسبت به ميدان هاي قديمي رو به رو هسميدان ها اكثراً با مشكالتي نظير كوچك بودن،عمق كم و 

ست و توليد،بحث بهبود بازيافت نفت خام ا روش دوم براي مقابله با كاهش.موارد،آثار خود را در كاهش توليد نشان خواهد داد

هرچه ميزان سرمايه گذاري در اين حوزه بيشتر .تمركز خود را به آن مصطوف كرده اندبيشتر كشورهاي منطقه و دنيا 

از افزايش بازيافت مي توان به عنوان راهي كوتاه مدت .باشد،ارزش افزوده باالتري حتي نسبت به اكتشاف به دنبال خواهد داشت

توسعه ميدان هاي جديد، به عنوان راهي ميان مدت بهره گرفت؛همچنين تكميل اين دو روش به همراه ساير اصالحات در  از و

برنامه پنجم توسعه به طور مستقيم به ازدياد برداشت  130ماده .مجموع نيز به افزايش بازيافت نفت در بلند مدت كمك كند

ف است در يك سال نخست، برنامه هاي جامع صيانتي ازدياد برداشت مخازن را با و براساس آن، وزارت نفت موظ اشاره دارد

  .اولويت برداشت از مناطق خشكي و دريايي تهيه كند
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  روش هاي ازدياد برداشت - 3

به منظور جبران كاهش توان توليد و حفظ سقف توليد روزانه عمدتاً از روش هاي ازدياد برداشت از مخازن نفت روش 

  :استفاده مي شودهاي ذيل 

 بازيافت ثانويه و ثالثيه نفت خام •

  گازامتزاجي و غير امتزاجي تزريق  �

 تزريق متناوب نفت و آبو  تزريق آب �

 روش حرارتي در مخازن نفت سنگين و فوق سنگين �

 روش هاي شيميايي و بيو تكنولوژي �

 و چند شاخه اي و كاربرد چاه هاي افقي  (Infill Drilling)حفاري بين چاهي  •

  كاربرد فن آوري هاي جديد •

  :بازيافت ثانويه نفت

به (با اعمال روش هاي تزريق آب،گاز و يا هر دو به مخزن توليدي،متناسب با مشخصات و مكانيسم توليد مخزن مورد نظر 

توجه به با  و اين عمل هرچه زودتر، ميزان بازيافت نهايي نفت افزايش خواهد يافت) ور تثبيت و يا فشار افزايي مخزنمنظ

  .شرايط اوليه مخزن انجام گردد،از هرزروي نفت جلوگيري مي كند

  :تزريق گاز -

جلوتر به روش تزريق گاز امتزاجي پرداخته ايم اما روش تزريق گاز به دو صورت امتزاجي و غير امتزاجي صورت مي گيرد؛

در اين روش گاز تزريقي در قسمت .اين تزريق نسبتاً ارزان است ز به مخازن نفتي تزريق مي گردد كهدر روش غير امتزاجي،گا

لزومي ندارد گاز تزريقي .باالي مخزن متراكم مي شود و فشار مخازن را افزايش مي دهد و حركت نفت را سهولت مي بخشد

كه بخش اعظم آن در كشور هاي صنعتي،از گازهاي خروجي از تاسيسات بزرگ صنعتي .حتما از نوع تركيبات هيدروكربني باشد

را دي اكسيد كربن تشكيل مي دهد براي تزريق استفاده مي شود كه نه تنها راندمان آن باالتر از تزريق گاز هاي هيدروكربني 

تزريق هاي امتزاجي و غيرامتزاجي به عنوان روش هاي ازدياد برداشت در مخازن  .است بلكه فوايد زيست محيطي نيز دارد

نفت و سيال تزريقي تمايل بيشتري به توليد از .ار ناهمگون اين نوع مخازن مشكالت خاص خود را داردشكافدار، به دليل ساخت

اين مخازن شكافدار ممكن است .ماتريس به راحتي جابجا نمي شود يطريق شبكه شكافها دارند و نفت موجود در بلوك ها

تزريقي از سيال مخزن ، به دليل تفاوت در چگالي  بروز پديده ي انگشتي شدن و يا پديده ي حركت جداگانه ي سيالباعث 

  .[6]آنها شود
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CO2 تزريق گاز - 1شكل 

 

  

  :تزريق آب -

برخي كارشناسان معتقدند بازده اين روش .، آب به عنوان عامل فشار افزا به مخزن به كار برده مي شودبآ در تزريق

تزريق آب بيشتر براي مخازن شني  .روش تزريق گاز خواهد بوداولويت در  درصد مي باشد و 35زيرا نهايتاً  مطلوب نيست،

ولي به علت دسترسي به آب دريا تزريق آب .در هيچ يك از ميدان هاي نفتي خشكي،تزريق آب صورت نمي گيرد.كاربرد دارد

يز نفشار در مخزن از تزريق متناوب آب و گاز براي افزايش  .در برخي ميادين دريايي از جمله ميدان سيري عملي گرديده است

  .مي توان سود برد

  

  تزريق آب –  2شكل 
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  :بازيافت ثالثيه نفت 

 بيوشيميايي مواد شيميايي، تزريق امتزاجي، تزريقِ مختلف هاي روش اعمال اثر در كه ثانويه و نفت مازاد بر ذخاير اوليه
بدست آيد  سنگين فوق و سنگين نفت مخازن در مصنوعي حرارت ايجاد اثر در همچنين و مخزن به غيرهيدروكربني وگازهاي

روش هاي : ر گروهانفت ثالثيه را مي توان در چه مبناي اين تعريف، روش هاي ازدياد بازيافت بر [2].دارد نام »ذخيره ثالثيه«
روش هاي ازدياد برداشت  البته.تزريق مواد شيميايي و تزريق مواد بيوشيميايي تقسيم بندي كرد، حرارتي ، تزريق امتزاجي گاز

  .نفت سنگين به دو دسته كلي روش هاي حرارتي و غير حرارتي تقسيم مي شوند از مخازن

  

  :روش حرارتي -

 تجاري مقياس در جهان كشورهاي از تعدادي در و داشته طوالني سابقه سنگين نفت استحصال جهت حرارتي هاي روش

طبقه بندي  .شودمي برده  برداري از مخازني كه نفت آنها نسبتاً سنگين است به كارمعموالً در بهره .مي گردد استفاده آن از
به طور معمول نفت هايي با سيال مخزن انجام مي گيرد؛  APIمخازن نفتي به مخازن نفت سبك و سنگين براساس درجه 

به منظور .را نفت فوق سنگين طبقه بندي كرد 12تا  8بين  APIرا مي توان نفت سنگين و با درجه  20تا  12بين  APIدرجه 
 اين در ..كاستن گرانروري شامل تزريق آب داغ يا بخار به درون مخزن و يا ايجاد حرارت به كمك انرژي الكتريكي مي باشد

 رو از استفاده به پيش از بيش سنگين، بسيار نفتي ذخاير دارندة كشورهاى كه است موضوع اين بيانگر علمي مقاالت راستا،

 مخازن ايران، اسالمي جمهوري در .دارند اجرا دست در رابطه اين در را اي هگسترد هاي برنامه و نموده توجه حرارتي شهاي

 روش طريق به آنها بازيابي بايست مي كه دارد وجود فارس خليج در و خشكي در سنگين بسيار نفت از ايظه مالح قابل

مخازن نفت سنگين و فوق سنگين به خاطر دارا بودن ويسكوزيته باال داراي بازيافت اوليه قابل  .گيرد قرار مدنظر حرارتي،
مالحظه اي نيستند،از اين رو جهت بازيافت موثر از چنين مخازني ضرورت كاهش ويسكوزيته نفت درجا با استفاده از روش 

در مرحله ازدياد برداشت از طريق روش هاي توليد نفت سنگين %  80هاي حرارتي احساس مي شود به طوريكه بيش از 
تزريق حرارت به داخل مخزن و يا ايجاد حرارت در مخزن عالوه بر كاهش گرانروي فوايد ديگري از .حرارتي انجام مي گيرد

رارت باال كه باعث جدا شدن اجزا سبك مي شود و نيز افزايش فشار مخزن كه باعث درجه ح جمله انبساط نفت،تقطير نفت در
تزريق بخار آب به مخازن نفت سنگين امروزه متداول ترين  .هولت حركت نفت به طرف چاه هاي توليدي مي شود نام بردس

نفت توليدي از پروژه هاي ازدياد برداشت از طريق اين % 90روش حرارتي ازدياد برداشت از مخازن نفت سنگين بوده و تقريباً 
مثل روش .باشدروش هاي ديگري نيز وجود دارد كه در برخي كشورها نظير آمريكا و كانادا عملي مي .روش ممكن مي شود
اگر چه روش هاي .و روش احتراق درجا SW-SAGD،روش  SAGD، روش ريزش ثقلي با بخار  CSSتزريق متناوب بخار 

حرارتي براي بازيافت نفت سنگين و فوق سنگين موثر هستند اما نياز به انرژي حرارتي زياد در اين فرآيند ها مي تواند باعث 
ص در شرايط نازك بودن اليه توليدي،تراوايي كم،باال بودن درصد اشباع آب،وجود غيراقتصادي شدن اين روش ها،به خصو

  .و نيز وجود آبده در مخزن مي شود شكاف هاي عمودي در مخزن،پايين بودن ضريب هدايت سنگ مخزن
  

  

  

  

  

  

  

  

  روش حرارتي - 3شكل
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  :روش تزريق امتزاجي گاز -

غني مي شود؛به طوري كه بخش غني  C6تا   C2در روش امتزاجي،گاز طبيعي با افزودن تركيبات هيدروكربني مياني 
شده گاز تزريقي كه در ابتداي كار تزريق مي گردد،با نفت مخزن امتزاج يافته و آن را از درون خلل و فرج سنگ مخزن به طرف 

روش بيشترين درصد را به خود اختصاص مي دهد و اگر سنگ مخزن داراي راندمان در اين .چاه هاي توليدي هدايت مي كند
يكي از .مي توان دست يافت درصد حجم نفت باقي مانده 75تا  65خواص همگن و يك دست و تراوايي آن نيز مناسب باشد به 
نفتي مناطق مخزن  هشت در حال حاضر در.[8]مي باشد VAPEXروش هاي تزريق امتزاجي تزريق بخارهاي هيدروكربوري 

تزريق گاز صورت مي » كوپال«و » پارسي«،»آغاجاري«،»بي بي حكيمه«،»گچساران«،»كرنج« ،»مارون« ،»هفتگل«خشكي 
در ميدان پازنان روش بازگرداني گاز در حال انجام است و گاز غني استخراج و پس از استحصال ميعانات گازي ، دوباره به  گيرد

 سال در »نار قلعه «و »نرگسي «مخازن به گاز تزريق هاي طرح شود مي پيش بيني؛ق مي شودصورت گاز خشك به مخزن تزري
 مجدداً آغاز آتي ل هاي سا در بود، شده متوقف پيش سال 4 از كه »سفيد لب« مخزن به گاز مجدد تزريق و اندازي راه جاري
نوع تزريق در ساير ميادين . تدر حال انجام اس تزريق گاز امتزاجي» دارخوين«و » رامشير«،» آسماري«در ميادين ..[1]شود

  نفتي خشكي به صورت غير امتزاجي است

  

  :روش تزريق مواد شيميايي يا فوم -

دنبال  در اين روش، با تزريق مواد شيميايي به.هاي ازدياد برداشت از مخازن نفت، روش شيميايي است يكي از انواع روش
منظور كاهش نيروي كشش سطحي بين سنگ و سيال با تنظيم نسبت تراوايي به  اين روش به توليد بيشتر از مخزن هستيم

از رو شهاي متداول وپيشرفته در ازدياد برداشت نفت، استفاده از مواد  .گرانروي نفت مخزن مورد استفاده قرار مي گيرد
ترين روش تزريق مواد  متداول در حال حاضر تزريق پليمرشيميايي مانند آلكالين ها، سورفكتانت ها و پليمرها مي باشد 

استفاده از روش تزريق فوم و مواد شيميايي در برخي از ميادين نروژ به صورت آزمايشي با موفقيت انجام . شيميايي است
  .پذيرفته است

  

  :تزريق مواد بيوتكنولوژي -

و  كاهش غلظت و گران روي نفتاستفاده از ميكروب ها جهت توليد گاز به منظور افزايش بازده يا دفع موادي كه باعث 
روش هاي ميكروبي از روش .انجام مي شود MEORانتقال آسان آن به سمت چاه هاي توليدي مي شود، تحت روشي به نام 
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صنعت نفت مي  هاي نوين افزايش بازده ذخاير به شمار مي رود كه اين روش از جنبه هاي نوين كاربرد علوم بيوتكنولوژي در
ارگانيسم ها در صنايع نفت اشاره  از كاربردهاي بيوتكنولوژيكي در روش ازدياد برداشت نفت مي توان به استفاده از ميكرو .باشد

  .نمودكه به كمك ميكروبهاي بي هوازي و انحالل مواد معدني و سولفات صورت مي گيرد
  

  :در افزايش توليد و چند شاخه اي حفاري بين چاهي و كاربرد چاه افقي

 هدف كه مي شوند حفاري جديدى هاي چاه تر، قديمي هاي چاه بين ها چاه تخلية شعاع كاهش با چاهي بين حفاري در

 با نفتي مخازن از نفت نهايي ذخيره افزايش نيز و توليد امر در قائم چاه با مقايسه در افقي چاه حفاري مزاياي افزايش آنها، كلي

 بسيار تعداد از جهان، خيز نفت كشورهاي از بسياري در ها چاه گونه اين حفاري كه گرديده سبب تكامل فنĤوري، از گيري بهره

   داخل در افقي صورت به كه اين علت به افقي، چاه .يابد افزايش سال در چاه حلقه صدها به -ميالدي 1980 دهه طي -محدود
سطح داراي نمايد، مي عبور مخزن سنگ از مايل يا و عمودي كه به صورت قائم چاه به نسبت گردد، مي حفاري مخزن، سنگ 

 موجب درنتيجه مي باشد؛ دارا را قائم چاه به نسبت بيشتري توليدي پتانسيل درنتيجه و بوده مخزن سنگ با بيشتري تماس
 نهائي بازيافت ضريب افزايش در افقي حفاري هرچند البته .مي گردد آن از برداشت ازدياد و مخزن توليد عمرِ شدنِ تر طوالني

 شدة منتشر آمار نبايستي و دارد آن درون سياالت و مخزن سنگ مشخصات به بستگي افزايش، ميزان ولي است مؤثر نفت

 ديگر به جانبه همه سي هاي برر بدون مي باشد زياد تراوايي و تخلخل با نرم سنگي ماسه مخزن يك به مربوط كه را خارجي
 انجام كشور دريايي و خشكي مناطق در افقي حفاري تعدادي  1370 دهه در .داد تعميم ايران كربناتة مخازن جمله از مخازن،

 نيز و آنها توليدي پتانسيل و عملكرد خصوصِ در توان مي اكنون طوالني، نسبتاً زمان گذشت به توجه با لذا است، گرفته
همه مخازن حفاري چاه هاي افقي به منظور ازدياد  البته در.نمود ارائه بهتري اظهارنظر و ارزيابي احتمالي، تنگناهاي و مشكالت

در يال هاي اين مخزن جايي .توليدي مي باشد K1,K2,K3,K4مخزن پارس جنوبي شامل چهار اليه  .برداشت توصيه نمي شود
اشباع از آب مي باشند و توليد از دو اليه ديگر كافي نمي  K4و  K3خيلي باالست، (WGC)كه سطح تماس گاز و آب 

ناحيه توليدي فقط محدود به و است و دوره توليد نسبت به  .هنگامي كه در يال ها سطح تماس گاز و آب خيلي باالست.باشد
چون مخزن پارس جنوبي يك مخزن چند اليه اي مي باشد در نتيجه براي ازدياد .چاه هاي ديگر نقاط مخزن خيلي كوتاه است

مواردي نقش چاه هاي چند شاخه اي پر رنگ تر مي شود و در نتيجه حفاري در چنين .برداشت حفاري افقي توصيه نمي شود
در اين وضعيت حفاري چاه هاي چند شاخه مي تواند يك گزينه .چاه هاي تك شاخه يك گزينه اقتصادي به نظر نمي رسد

  .مناسب براي حفظ توليد باشد
با استفاده از داده هاي چاه هاي مجاور و شبيه سازي   Drilling Officeپس از طراحي يك چاه دو شاخه اي توسط نرم افزار 

به منظور ميزان افزايش توليد،نتايج به دست آمده حاكي از اين بود كه با وجود  ECLIPSEچاه چند شاخه توسط نرم افزار 
ر بيشتر مي ميزان افزايش اندك هزينه حفاري،مجموع توليد گاز از چاه دو شاخه در مقايسه با چاه تك شاخه اوليه بسيا

بعد از مدلسازي هر دو سناريو نتايح بدست آمده نشان دهنده اين بود كه با جايگزيني چاه دو شاخه به جاي تك .[5]باشد
سال سال گسترش خواهد  25به  19سال افزايش مي يابد و دوره توليد چاه از  13به  6شاخه،دوره استمرار توليد از 

  توليد.يافت
اين همه در حاليست كه .افزايش مي باشد%40ميليارد فوت مكعب افزايش خواهد يافت كه معادل  750به  534از انباشتي از گ

  .باالتر است%37طبق آناليز هزينه،كل هزينه حفاري و تكميل يك چاه دو شاخه نسبت به يك چاه معمولي 

  

  :استفاده از فناوري هاي جديد

زمين  پتروفيزيك، ژئوفيزيك، حفاري، صنايع در :جمله از تلفيمخ زمينه هاي در جديد فناوري هاي اخير، هاي سال در
 چهاربعدي، و بعدي سه نگاري لرزه .اند شده كارگرفته به و توسعه جهان سراسر در برداري بهره و مخازن مهندسي شناسي،

 اكتشاف براي ژئوفيزيك مهندسان ابزار مهمترين لرزه نگاري عمليات  .است  نموده مخازن مشخصات تعيين به شاياني كمك
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 مي شود، فرستاده زمين داخل به انرژى منبع توسط ارتعاشي كه يا صوتي امواج شكل مطالعه اساس كه بر بوده گاز و نفت
 انعكاس) زمين سطح (مشخص نقطه اي يا منبع سمت به قسمتي ازآن متفاوت، يه هايال از عبور از پس امواج اين .است استوار

 توسط و دارند گوناگون هاي انعكاس ژئوفيزيكي مختلف اليه هاي در صوت سرعت و چگالي اختالف اثر در امواج .مي يابد
 شناسان زمين به مختلف اليه هاي از امواج انعكاس در تفاوت .مي شوند جذب) دريا در( نها هيدروفو و) خشكي در( ژئوفونها
 در موج ايجاد از بعد.بزنند تخمين هستند، وگاز نفت حاوي كه احتماالً را متخلخل عمق سنگهاي و محدوده كه مي دهد امكان

   و بعدي سه دو بعدي، صورت به داده ها ترسيم براي مهمترين روش ها .مي رسد داده ها تفسير و دريافت نوبت به لرزه نگاري

لرزه  به نسبت منطقهزمين شناسي  بهتر تفكيك قدرت بعدي تعيين  3 لرزه نگاري كلي هدف در گذشته .مي باشد بعدي هارچ
 در چشمگيري موفقيت هاي سو باعث يك از 1970 دهه در بعدي3 تكنيك هاي لرزه نگاري توسعه .بود دوبعدي نگاري

 بعدي4 فناوري اما هم اكنون .شد منجر آن اقتصادي عملكرد و بهتر مخزن توسعه به ديگر سويي از و مخزن و توصيف اكتشاف
 براي گازي، لرزه نگاري ها و نفتي ميدان 180 از بيش روي مي شود و بر استفاده كشورها از بسياري در بهترين شيوه عنوان به

 زمينه در شگفت انگيزي به موفقيت هاي اخير دهه چند در لرزه نگاري فناوري. است تكرار شده بيشتر داده هاي تعيين
 اين در مهمترين پيشرفت ها از بعدي 4 لرزه نگاري و يبعد 3 تصوير برداري و لرزه نگاري .است دست يافته توليد اكتشاف و
 مخزن فراهم عمر طول در را فشار تغيير و دما مثل سيال، مخزن خصوصيات تغييرات پايش و قابليت شده محسوب فنتوري
 و مخزن از توليد ريسك كاهش چه اگر.است شده زده تخمينبشكه  هر در دالر 2 تا 1 بعدي4 لرزه نگاري هزينه  .است كرده

 لرزه اطالعات ارزش ولى نمايش مي شود، حاصل فناوري اين از استفاده با مي شود گفته كه درصدي 30 تا 20 برداشت افزايش
 اساس بر .جبران مي كند خوبي به را بعدي 4 لرزه نگاري بدون هزينه هاي شانس موفقيت از تابعي عنوان به بعدي4 نگاري

 مشاركت روز در نفت بشكه ميليون 5/11بيش  توليد در بعدي 4 لرزه نگاري ، 2020 سال شده تا انجام مستقل ارزيابي هاي
 به نفتي بزرگ شركت هاي نخواهد بود هم اكنون زمينه اين در مدرن فناوري از حلقه بعدي آخرين 4 ه نگاريلرز قطعا.[7]دارد

 موارد .كرده اند اقدام حين حفاري لرزه نگاري نظير هيدروكربوري سريع تر جريانات پايش و بهتر قابليت با معرفي فناوري هايي
 نمود؛ ذيل اشاره موارد به توان مي خالصه طور به كه كرد بيان بعدى چهار نگارى لرزه مزاياى عنوان به توان مى را زيادى
 در زده شده كنار يا نشده جاروب مكان هاي مخزن ، مشاهده سيال حركت جبهه بعدي ، مشاهده 3لرزه نگاري  مزاياي تمامي

 در برداشت ازدياد فرآيند ارزيابي مخزن ، در تزريقي سيال حركت جبهه مخزن ، مشاهده سيال تغييرات مشاهده ميدان ، 
 و مخزن آينده مديريت به كمك مخزن ، مديريتي تصميمات بهبود مخزن ،  در جديد چاه هاي مكان تعيين مخزن ، 
 نفت ، بازيافت افزايش مخزن ، تخليه بهينه استراتژي اتخاذ هنگام ،  زود آب توليد مثل فاجعه آميزي از رخداد هاي جلوگيري
 ايران دريايي و خشكي مناطق در چهاربعدي، نگاريِ لرزه روش تاكنون. حفاري بازدهي نفت و افزايش توليد آينده پيش بيني

 مورد كشور در محدود طور به مخزن، با تماس سطح افزايش به منظور افقي و انحرافي هاي چاه .است نشده گرفته به كار

 راندمان«كه موجب حداكثر  اي شاخه چند الگوي ولي گرديده آغاز نيز اي شاخه چند هاي چاه حفاري اند؛ گرفته قرار استفاده
 در ايران نفت صنعت در به مخزن، آسيب كاهش منظور به» زير تعادلي« حفاري روش و است نشده استفاده شود، مى »يجاروب

  .تاس اقدام دست

  

  

  گيرينتيجه - 4

 به 6 از توليد استمرار دوره شاخه، تك چاه جاي به دو شاخه چاه جايگزيني با با توجه به نتايج شبيه سازي مدل مخزن ، -
 750 به  534 از توليد گاز انباشتي. يابد مي سال گسترش خواهد 25به  19يافت  و دوره توليد چاه از  خواهد افزايش سال 13

كل هزينه حفاري و تكميل يك چاه دو شاخه نسبت .باشد مي افزايش 40 % كه معادل يافت خواهد افزايش مكعب فوت ميليارد
  .باالتر مي باشد%  37به يك چاه معمولي 
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 در نفت بشكه ميليون 5/11بيش  توليد در بعدي 4 لرزه نگاري ، 2020 سال شده تا انجام مستقل ارزيابي هاي اساس بر -
 محسوب فنتوري اين در مهمترين پيشرفت ها از بعدي 4 لرزه نگاري و بعدي 3 تصوير برداري و لرزه نگاري .دارد مشاركت روز
 هزينه  .است كرده مخزن فراهم عمر طول در را فشار تغيير و دما مثل سيال، مخزن خصوصيات تغييرات پايش و قابليت شده

 20 برداشت افزايش و مخزن از توليد ريسك كاهش چه اگر.است شده زده تخمينشكه ب هر در دالر 2 تا 1 بعدي4 لرزه نگاري
  .مي شود حاصل فناوري اين از استفاده با مي شود گفته كه درصدي 30 تا

ميليارد بشكه ازدياد  72حالت فشار افزايي كامل، توان تزريق گاز بصورت امتزاجي و پيش بيني شد كه در  -
ميليارد  70سال آينده،مي توانيم به حدود  25تريليون متر مكعب گاز طي  6برداشت،امكان پذير باشد،به طوري كه با تزريق 

يني مي شود پيش ب.بشكه ازدياد برداشت برسيم و از مدفون شدن بخش عظيمي از نفت درجاي اين ميدان ها جلوگيري كنيم
  .ميليارد بشكه افزوده شود 120با تزريق گاز، بر ميزان ذخيره نفت كشور،نزديك به 

 

  تشكر و قدر داني
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