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  يكي از مخازن نفتي ايران دربررسي بهترين سناريوي توليد 
  

  3رجبعلي رحمتي - 2دسيد عطاءاهللا سي -1علي حسيني
  اران،ايرانــــ،گروه مهندسي نفت،گچسارانــــواحد گچس ،دانشگاه آزاد اسالمي

)aa199049@yahoo.com(   
  
  
  
 

  چكيده
يد نفت با صرف كمترين هزينه از وظايف اساسي يك مهندس بهره بردار است ،لذا آشنايي با سيستمهاي بهره افزايش تول

برداري و اصول فرآورش نفت و گاز و اجزاي تشكيل دهنده آن براي هر مهندس بهره بردار از ملزمات مي باشد.براي توليد نفت 
قع،چاه مسيري است براي توليد سيال از مخزن به سطح زمين و يا گاز از يك مخزن،چاهي در آن حفاري ميشود كه در وا

به جداكننده ها هدايت ميشود كه در آن آب و گاز از نفت جدا  ي كنترل دبي توليدي.سيال از طريق لوله توليد
به مقدار اقتصادي  راه حلاز چاه را با استفاده از يك  قسمتي از مهندسي نفت است كه توليدميگردند،مهندسي بهره برداري 

بيشينه خود مي رساند.تكنيكها و روشهايي كه يك مهندس بهره بردار در جهت نيل به اين هدف به كار مي بندد به طور 
مستقيم با ديگر بخش هاي مهندسي نفت مثل مهندسي مخزن و حفاري مرتبط است،از اين جهت مشكالتي كه در آينده و در 

به مهندسي مخزن و حفاري مرتبط است،كه يكي از مشكالت توليد كم چاه و در  از يك چاه براي آن پيش مي آيد حين توليد
  نهايت بكارگيري روشهاي ازدياد برداشت نفت از مخازن است.

  
  و ازدياد برداشت نفت. ، حفره چاه:بهره برداري،مخزن،كنترل توليد،مشكالت چاهكليدي واژه هاي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي مخازن هيدروكربوري 1
 ،گروه مهندسي نفت،گچســــاران،ايرانارانــــواحد گچس ،دانشگاه آزاد اسالميعضو هيأت علمي  2
  مديريت توسعه و برنامه ريزي نفت 3
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  مقدمه- 1
هاي توسعه ميدان)،سناريوهاي مختلفي طراحي شده وخزن نسبت به هريك از اين الگوها(الگبه منظور حساسيت سنجي رفتار م

است و تأثير پارامترهاي مختلف نظير نرخ توليد و تعداد و مكان چاههاي توليدي ،نوع تكميل اين چاهها در اليه هاي 
زن مطالعه ميشوند.از آنجايي كه ميدان مورد مختلف،تك شاخه اي يا چند شاخه اي بودن چاهها و ساير پارامترها بر رفتار مخ

چاههاي توسعه اي(الگوي تخليه طبيعي ميدان)مد نظر مي باشند.در اين الگو نظر فاقد تاريخچه توليد است،تنها با حفاري 
ده از پتانسيل توليد ميدان توسط انرژي طبيعي مخزن مورد ارزيابي قرار مي گيرد و تنها با حفاري چاههاي جديد و با استفا

پمپهاي درون چاهي پتانسيل توليد مخزن بررسي ميشوند.يكي از اهداف اصلي اين الگو،بررسي رفتار ديناميكي چاههاي است 
كه در نقاط مختلف ميدان حفاري ميشوند ارزيابي ديناميكي چاهها براساس ميزان توليد نفت،آب و گاز انجام ميشود.چاههاي با 

اههاي با بهره دهي باال(ميزان توليد نفت باال و توليد آب كمتر)در اولويت اول جهت حفاري بهره دهي پايين حذف گرديده و چ
روي آن به پژوهش مي پردازيم چاههاي توسعه اي عمودي در مخزن بيشتر قرار ميگيرند.يكي ازسناريوهاي مختلف كه 

  ]1[بنگستان است.
  
  خالصه اي از ميدان نفتي مورد مطالعه - 2

و سروك از گروه بنگستان از مخازن  نفتي است كه در مخزن بنگستان تكميل شده است.سازندهاي ايالم يك ميدان Xميدان 
مورد مطالعه در اين ميدان مي باشند.مطالعات زمين شناسي و سنگ شناسي اين ميدان از طريق اطالعات بدست آمده از 

و رس تعيين شده است.سازند ايالم در اين ميدان چاهها جنس سنگهاي مخازن اين ميدان از نوع سنگهاي آهكي،ماسه سنگي 
واحد مخزني است.كليه اين زير اليه ها كربناته و با خواص مخزني ضعيف مي  2واحد مخزني و سازند سروك شامل  4شامل 

است فشار oF216و مخزن سروك oF208ميلي دارسي)،دماي مخزن ايالم  5و تراوايي متوسط  15باشند(تخلخل متوسط %
مخازن  اين مخازن جزءقرار دارد.psi1200،مخزن سروك در محدوده psi5600متري  2911خزن ايالم در عمق مبناي اوليه م

ك وومخزن سرSCF/STB230مخزن ايالم GOR. زير اشباع كه فشار فعلي آنها فاصله زيادي تا فشار نقطه حباب دارد،ميباشد
SCF/STB 308.ميباشد  

يالم و سروك،از آنجا كه ميدان زير اشباع و تكفازي است از نرم افزار شبيه ساز به منظور مدلسازي ديناميكي مخازن ا
Eclipse100  استفاده شد.از آنجا كه شواهدي دال بر وجود شكاف در مخزن وجود ندارد،مخزن از نوعSingle Porosity  در

  نظر گرفته شد.مشخصات مدل ديناميكي اوليه اين ميدان به شرح جدول زير است:
  

  :خالصه اطالعات مدل1 جدول
 X,Y,Z 86×67×103تعداد سلها در جهات 
  متر X,Y 200ابعاد سلها در جهت 
  ) متر1تا يك( 0,5بين Zابعاد سلها در جهت 

  5  تعداد چاهها
  8 (Region)تعداد نواحي مخزني

 Fetkovich Aquifer (Aquifer)نوع سفره آب

  7 (Rock Type)تعداد سنگهاي مخزني 
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بلوك كه مربوط به اليه هاي با خواص مخزني  84153است تنها  593486تعداد سلهاي موجود از مجموع 
بوده و ساير سلها كه مربوط به قسمتهاي غير مخزني مي باشند در مدل بصورت غير فعال مي باشند .در  (Active)هستند،فعال

  است. نشان داده شده Main Ilamبلوكهاي فعال(آبي)و غير فعال(زرد)اليه  1شكل 
  

  
  Main Ilam:بلوكهاي اليه مخزني 1شكل

  
به شرح جدول  Zتقسيم بندي اليه هاي مخزني ايالم و سروك براساس دارا بودن خصوصيات مخزني و غير مخزني در جهت 

  زير مي باشند:
  

  :اطالعات مربوط به اليه هاي موجود در مدل ديناميكي2جدول 
  نوع اليه  شماره اليه  نام اليه

Ilam-Top 1  غير مخزني  
Ilam-Upper 6-2  مخزني  

Ilam-Upper-B 7  غير مخزني  
Ilam-Main 51-8  مخزن اصلي  
Ilam-Poor 69-52  مخزني  
Ilam-Wtr 70  غير مخزني  

Lafan 71  غير مخزني  
Sarvak-Top 72  غير مخزني  

Sarvak-Upper 91-73  مخزني  
Sarvak-Upper-B 92  غير مخزني  

Sarvak-Main 103-93  يمخزن  
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سطحي  جهات و از لحاظ چاه جديد در مخزن مورد بررسي قرار گرفت ،اين چاهها بصورت پراكنده در تمامي 42در اين بخش 
و عمقي تمامي مخزن را پوشش داده اند. چاهها همگي بصورت حفره باز در تمام اليه هاي مخزني موجود در مسير چاه تكميل 

  ههاي جديد و قديمي نشان داده شده است.نماي سه بعدي مخزن با چا 2شده اند.شكل 
  

  
  :نماي سه بعدي مخزن با چاههاي جديد و قديمي 2شكل 

  
هزار بشكه در روز طراحي و شبيه سازي  25و10،15،20سناريو با دبي هاي توليدي 4بمنظور بررسي پتانسيل توليدي ميدان 

اههاي توليدي در نظر گرفته شده است كه در صورت برقرار چشده است. در تمامي اين سناريوها محدويت هاي زير براي 
  هريك از عوامل در چاههاي توليدي در طول مدت شبيه سازي ،آن چاه بسته شود. نبودن

  هزار بشكه در روز50كمترين ميزان توليد نفت:-1
  زنباالتر از فشار نقطه حباب سيال مخpsi 300يعني نزديك به psi 1200 كمترين فشار ته چاهي:-2
  3/0بيشترين ميزان برش آب براي هر چاه :-3
  1/0كل ميدان: بيشترين ميزان برش آب براي -4

نگستان،در صورت بدر شبيه ساز تعريف شده اند. با توجه به تراوايي بسيار پايين سنگ مخزن  -4كليه چاهها با ضريب پوسته 
د كه باعث رسيدن چاه به فشار قيد و بسته شدن سريع شو عدم انگيزش چاهها،افت فشار بسيار زيادي در محل چاه ايجاد مي

  سناريوي ذكر شده نشان داده شده است.3نمودار توليد روزانه ميدان براي 3در شكل چاه در زمانهاي اوليه ميشود.
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  حلقه چاه جديد 42:توليد روزانه ميدان براي دبي هاي توليدي مختلف با حفاري 3شكل 

  
سال  1سال تا  14هزاربشكه در روز به ترتيب دروه سقف توليد از  25و15،20راي نرخهاي توليد همانگونه كه مشاهده ميشود ب

  نمودار توليد تجمعي اين سناريو هاي ديده ميشود.4در شكل كاهش يافته است.
  

  
  حلقه چاه جديد 42:توليد تجمعي ميدان براي نرخهاي توليد ميداني مختلف با حفاري 4شكل 
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ر گرفتن دروه سقف ميليون بشكه نفت توليد كرده اند.با در نظ80به ميزان  2030وجود تا سال تمامي سناريوهاي م
ساله مي باشد.به منظور بررسي پتانسيل توليدي چاههاي 6بشكه در روز با دوره سقف توليد  15000د،سناريوي برتر ميدان تولي

  ).5مختلف ميدان،نرخ توليد تجمعي هريك از چاهها بررسي شده اند(شكل
  

  
  هزار بشكه در روز15براي سناريوي با نرخ توليد  2030:توليد تجمعي ميدان تا سال 5شكل 

  
همانطور كه در شكل باال ديده ميشود تعدادي از چاهها پتانسيل توليدي بسيار كمي داشته و توليد برخي از چاهها نيز صفر مي 

ز دارند،كه اين مقدار كمتر از حد تعيين شده  براي توليد چاهها در هزار بشكه در رو50باشد.اين چاهها پتانسيل توليد كمتر از 
شبيه ساز است.بنابراين چاهها در همان زمان شروع شبيه سازي بسته ميشوند و ساير چاهها كه توليد تجمعي آنها باالتر است 

چاه باقيمانده  26ي مخزن با سه بعد نماي 6ي پايين در شكل دهه با بهره احلقه چ 16در مدل باقي مي مانند.پس از حذف 
  نشان داده شده است.
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  :نماي سه بعدي مخزن به همراه چاههاي عمودي برتر6شكل 

  
هزار بشكه در روز طراحي و شبيه سازي 18و15سناريو با دبي هاي توليدي 2چاه، 26جهت پيدا كردن نرخ برتر با حفاري 

  يدان براي اين دو سناريو ديده ميشود.نمودارهاي توليد روزانه و توليد تجمعي م7شدند.در شكل 
  

  
  حلقه چاه عمودي 26هزاربشكه با حفاري  18و15:نمودار توليد روزانه و توليد تجمعي براي دوسناريوي دبي توليدي 7شكل 
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نسبي هزار بشكه در روز برتري 18هزار بشكه در روز نسبت به حالت توليد با دبي 15همانطور كه مالحظه ميشود ،توليد با دبي 
ميليون بشكه 4نزديك به 2030هزار بشكه تا سال 15هزار بشكه نسبت به 18دارد.البته توليد تجمعي ميدان در نرخ ميداني 

با توجه به تخليه طبيعي ميدان به هزار بشكه مناسبتر ارزيابي ميشود.15بيشتر است ولي با توجه به طول دروه سقف توليد،نرخ 
ميليون 74نيز  2030در مخزن بوجود مي آيد.تا پايان سال psi 3000ر زيادي نزديك به ،افت فشا2030سال،در سال 20مدت 

توليد ميشود كه دليل آن خواص مخزني ضعيف مخزن بنگستان و گرانروي زياد 53/3بشكه نفت با ضريب بازيافت معادل % 
  نفت ميباشد.

ت در سناريوي برتر چاههاي عمودي ارائه شده است. نمودار توليد روزانه،فشار متوسط،برش آب و نسبت گاز به نف 8در شكل 
ازنمودار پيداست كه برش آب به علت ضعيف بودن سفره هاي آبي مخزن،پايين بوده و همچنين نسبت گاز به نفت به علت 

اب البته در سالهاي آخر توليد به علت كاهش فشار مخزن و نزديكي به فشار نقطه حبحالت زير اشباع بودن مخزن ثابت است.
  اين ميزان افزايش مي يابد.

  

  
  در سناريوي برتر چاههاي توسعه اي FOPR،FPR،FWCT&FGOR:نمودار 8شكل

  نتيجه گيري - 3
از مخازن بنگستان طراحي و اجرا شده است سناريوهاي سناريوهاي مختلفي بمنظور تعيين بهترين سناريو توسعه و توليد -1

 بررسي شده شامل موارد زير مي باشند:

  چاههاي توسعه اي الف:
  ب:چاههاي توسعه اي افقي

  پ:چاههاي توليدي چند شاخه اي
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در سناريوهاي ذكر شده مانند دبي توليد از چاهها،تعداد و مكان چاهها مورد ارزيابي قرار گرفتند.در تمامي اين سناريوها -2
است و در صورت عدم هريك از موارد محدويت هاي زير براي چاههاي توليدي در نظر گرفته شده است كه به شرح ذيل آمده 

  زير در چاههاي توليدي در طول مدت شبيه سازي ،آن چاه بسته شود:
  هزار بشكه در روز50كمترين ميزان توليد نفت:-الف
  باالتر از فشار نقطه حباب سيال مخزنpsi 300يعني نزديك به psi 1200 كمترين فشار ته چاهي:-ب
  3/0چاه :بيشترين ميزان برش آب براي هر -پ
  1/0بيشترين ميزان برش آب براي كل ميدان: -ت
با توجه به توليد آب در ميادين نفتي،برش آب به علت ضعيف بودن سفره هاي آبي مخزن،پايين بوده و همچنين نسبت گاز  -3

و نزديكي به به نفت به علت حالت زير اشباع بودن مخزن ثابت است.البته در سالهاي آخر توليد به علت كاهش فشار مخزن 
  فشار نقطه حباب اين ميزان افزايش مي يابد.
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