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با گســترش و پيشرفت صنعت نفت، تمايل به افزايش توليد 

از ميادين نفتي بيــش از پيش مورد توجه و در اولويت قرار 

ـت  ـت. به همين منظــور روش هاي جديد ازدياد برداـش گرـف

پيشنهاد و مورد استفاده قرار مي گيرند. تزريق متناوب آب و 

گاز نيز از جمله اين روش ها هستند. در اين روش آب و گاز 

به صورت متناوب و در يك محل به مخزن تزريق مي شوند. 

هدف اصلي فرايند تزريق متناوب آب و گاز، افزايش بازدهي 

تزريق گاز توســط تزريق آب با افزايش ســطح تماس سيال 

تزريقي با مخزن، كنترل نســبت تحرك ميان ســيال تزريقي 

ـت. تزريق  ـت مخزن و ايجــاد جبهه حركت پايدار اـس و نـف

متناوب آب وگاز به روش هاي امتزاجي، غيرامتزاجي، هيبريد 

(تركيبي)، پيوسته و انتخابي پيوسته انجام مي شود.

در ايــن پژوهش، روش هاي مختلــف تزريق متناوب آب و 

گاز در يكــي از مخازن شــركت ملي نفت ايران با اســتفاده 

 ECLIPSE و ماژول GeoQuest از بســته نرم افزار تجــاري

ـب بهره دهــي و توليــد تجمعي در  100 شبيه ســازي و ضرـي

پارامترهاي مؤثر بر تزريق مانند چرخه (سيكل)، نوع و روش 

تزريــق (غيرامتزاجي، هيبريد (تركيبي)، و انتخابي پيوســته) 

مورد بررســي قرار گرفتند. ســپس روش هــاي تزريق منفرد 

آب، گاز و تزريــق متناوب آب و گاز بــراي انتخاب روش 
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ـب تزريق در ميدان مورد نظر مقايسه شدند. در نهايت  مناـس

با طراحي ســناريوهاي مختلــف تزريق متناوب آب و گاز و 

تزريــق جداگانه آب و گاز در الگوهاي چهار و پنج نقطه اي 

ـت باقي مانده و  تزريــق، ضريب بهره دهي، درصد اشــباع نـف

توليد تجمعي به منظور مشــخص كــردن الگوي بهينه تزريق 

در روش هاي ذكر شــده محاسبه و مورد مقايسه قرار گرفتند. 

ـت آمده نشان مي دهد در صورتي كه پارامترهاي  نتايج به دـس

مؤثر بر تزريق متناوب آب و گاز به درستي طراحي و انتخاب 

شوند، ضريب بهره دهي و توليد در اين روش به مراتب بيشتر 

از تزريق جداگانه آب و گاز مي باشد.

مقدمه
به طوركلــي با بهره برداري و توليد، فشــار از مخزن كاهش 

يافته و اين امر منجر به گازي شــدن مخزن و كاهش توليد 

مي شود. با توجه به نقش نفت و فرآورده هاي نفتي در بازار                                                                                                                                            

ـب و اســتفاده                                                                                                                                           جهاني و دنياي اقتصاد، اتخاذ تدابيري مناـس

ـت بهينه بــراي بهبود بازدهي و                                                                                                                                                 از روش هاي ازدياد برداـش

افزايش توليد، سرلوحه كار كشورهاي توليد كننده نفت قرار                                                                                                                                             
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ـت. به دليل افت فشــار در مخازن ايران، استفاده  گرفته اـس

از روش هاي ازدياد برداشت مناسب براي تثبيت و افزايش                                                                                                                                           

فشــار بيش از پيش احساس مي شود. با وجود ذخاير عظيم 

ـت  گاز در كشــورمان، اســتفاده از روش هاي ازدياد برداـش

مانند تزريق متناوب آب و گاز ۱(WAG) با ضريب بازيافت 

باالتر نســبت به روش هاي معمول امتزاجي، غيرامتزاجي و 

ـت. در روش تزريق WAG، آب و  تزريق گاز ضروري اـس

گاز در ســيكل هاي زماني مشخص شده به طور متناوب به 

مخزن تزريق مي شوند. افزايش بازدهي در اين روش به دليل 

افزايش سطح تماس سيال تزريقي با نواحي جاروب نشده 

مخصوصــًا مناطقي كه قبًال به دليل حركت گاز به ســمت 

بــاال (در تزريق گاز) و يا حركت آب به ســمت پايين (در 

تزريق آب) تحت تاثير قرار نگرفته اند، مي باشد [۱]. در اين 

روش، گاز تزريق شــده حفره هاي داراي ميزان اشباع باالي 

نفت را اشــغال و به اين ترتيب باعث به حركت درآوردن 

نفت بخش هاي جاروب نشــده مخزن مي شوند. در ادامه با 

تزريــق آب نيز نفت باقي مانده و محصور شــده در اطراف 

ـت كرده و موجب كاهش بيشــتر  ســنگ هاي مخزن حرـك

ميزان اشــباع نفت و افزايش بازدهي توليد مي شود [۲و۳].                                                                                       

به عالوه تزريق آب بعد از گاز موجب جلوگيري از افزايش 

درصد اشــباع و تحرك نســبي گاز، كنترل و كاهش نسبت 

تحــرك و ايجاد جبهــه حركت پايدار در مخزن مي شــود. 

اين جبهه ســبب جلوگيري از ايجاد پديده انگشــتي شدن 

زودرس گاز در چاه توليدي مي گردد [۴]. به طوركلي درصد 

اشــباع نفت باقي مانده در تزريق WAG كمتر از روش هاي 

معمول تزريق آب و گاز مي باشــد. لذا اين روش پتانســيل 

مناســبي براي افزايش راندمان جابجايي ماكروسكوپيك و 

ميكروسكوپيك مخزن دارد [۳و۴].

     در اين روش، Cole در اواخر دهه ۶۰ با انجام مطالعات                                                                                                                                          

آزمايشــگاهي و ميداني، افزايش بازدهي و توليد در ناحيه 

ســه فازي ايجاد شــده در مخزن را نتيجه تغييرات كشش 

ســطحي گاز - نفت عنــوان كرد. وي بر پايه مشــاهدات 

خويش در يك سيســتم سه فازي شامل آب، نفت و گاز با 

توجه به تمايل ســياالت به آرايش تعادلي با حداقل انرژي،                                                                                                                                           

كشش سطحي سيستم گاز - نفت را كمتر از كشش سطحي                                                                                                                                             

گاز - آب فــرض كرد. بنابراين در اين حالت مولكول هاي                                                                                                                                       

گاز بــه اجبار در مجاورت و تماس بــا نفت قرار گرفته و 

موجب افزايش حجم قطرات نفت مي شــوند. با جابجايي                                                                                                                                          

نفت توـسـط آب تزريقي در صورت وجود حباب هاي گاز 

ـت باقي مانده در مخزن به ميزان  در قطرات نفت، ميزان نـف

حجــم حباب هاي گاز كاهش مي يابــد. بدين ترتيب تزريق 

متناوب آب و گاز موجب كاهش اشباع باقي مانده و افزايش 

ضريب بهره دهي مخزن مي شود [۵].

مروري بر مقاالت و پژوهش هاي انجام شده
تزريــق متنــاوب آب و گاز، اولين بار در ســال ۱۹۵۷ در 

آلبرتا انجام و نتايج موفقيت آميز آن گزارش شد [۶]. بعد از 

آن و خصوصًا در دو دهــه اخير به دليل مزاياي فراوان اين 

روش نسبت به روش هاي تزريق جداگانه آب و گاز (مانند 

كنترل تحرك نســبي فازهاي جابجا شونده و جابجا كننده، 

ممانعت از انگشتي شــدن زودرس گاز در چاه هاي توليدي 

نفت، قابليت توليد نفت باقي مانده از مناطق جاروب نشده 

در تزريــق آب و يا تزريق گاز، ايجاد جبهه پيشــروي قابل 

كنترل و پايدار، قابليت اســتفاده از ابزار عملياتي روش هاي 

تزريق آب و گاز) در مياديــن مختلف جهان مانند امريكا، 

كانادا، درياي شمال، روســيه، تركيه و ونزوئال، عملياتي و 

اجرا شــدند. در طي اين سال ها به منظور درك واقعيت ها و 

تغييرات شــرايط مخزن در دوره تزريق، محققين به بررسي 

و مطالعه جوانب بيشتري از تزريق WAG پرداختند.

     Cobanoglu (۲۰۰۱)با طراحي سناريوهاي مختلف دبي 

تزريق، سيكل و تعداد چاه هاي توليدي و تزريقي با استفاده 

از شبيه ســاز ECLIPSE100 به مقايسه و بررسي روش هاي 

 Baty Kozluca در ميدان WAG تزريــق غيرامتزاجي گاز و

در تركيه پرداخت. بررســي هاي وي نشــان داد كه تزريق 

ـب، افزايش  غيرامتزاجي گاز به دليل نســبت تحرك نامناـس

محسوسي در بازدهي ميدان كرد. وي عنوان كرد كه تزريق 

غيرامتزاجي WAG نسبت به تزريق غيرامتزاجي، گاز داراي 

بازدهي و توليد بيشتري است Hustod .[۷] و Klov در سال 

۲۰۰۲ به بررســي تزريقWAG و مقايســه آن با تزريق آب 

و گاز در اليه هاي با  تراوايي متفاوت ميدان درياي شــمال 

پرداختند. آنها عنوان داشــتند كه انگشتي شــدن آب و گاز                                                                                                                                              

1.Water Alternating Gas (WAG) Injection
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در اليه هــاي با تراوايي باالو عدم حركت و فرايند جاروبي 

ـب در اليه هــاي بــا تراوايي پاييــن موجب كاهش  نامناـس

بازدهــي تزريق در ايــن روش ها مي شــود. مطالعات آنها 

 WAG نشــان داد كه تزريــق تناوبــي آب و گاز در روش

ـب جلوگيري از حركت گاز در اليه هــاي با تراوايي  موـج

بــاال و ايجاد ناحيه ســه فازي در مخــزن و پايداري جبهه 

حركت مي شــود. لذا اين روش بازدهي باالتري نســبت به 

روش هــاي تزريــق آب و گاز دارد Shi .[۵] و همكاران با 

ـت آمده به مطالعه و بررسي  اســتفاده از نتايج ميداني به دـس

دوره ۲۰ ســاله تزريق WAG در ميدان Kuparuk در شمال 

آالسكا پرداختند. آنها ابراز داشتند كه اگرچه در ابتدا تزريق 

ـت در اين ميدان انتخاب  گاز به عنــوان روش ازدياد برداـش

و انجام شــد، اما به دليل انگشتي شــدن زودرس و افزايش 

GOR، براي رفع اين مشــكل تزريق WAG پيشنهاد و مورد 

اســتفاده قرار گرفت. به طوري كه در طــول دوره تزريق، 

توليد نفت به ميــزان MMSTB ۱۲۰ افزايش پيدا كرد [۸]. 

Instefjord نيز به بررســي ۱۰ ساله تزريق WAG در ميدان 

Gullfaks پرداخت. مطالعات وي نشــان مي دهد كه در اين 

ميــدان در طــول دوره تزريق، توليد نفت تقريبــًا به ميزان 

MMSTB ۲ بيشــتر از توليد طبيعي مي باشد. وي بيان كرد 

كــه تزريق WAG در اين ميــدان موجب افزايش بازدهي و 

راندمان جابجايي و كاهش درصد آب توليدي مي شود [۸].                                                                                                                                             

 WAGبه عالوه گزارشــات ديگري نيــز در مورد تزريق     

توســط Trnerr در ميدان ٬Seeligsou Quale و همكاران در 

 Skauge ٬Joffre Viking در ميدان Siri٬ Stephansen ميدان

وAarra در ميــدان Snorer و Quraini و همكاران در ميدان 

West sak منتشــر شــد كه نتايج نشــان دهنده موفقيت آميز 

بودن اين روش  نسبت به روش هاي معمول ازدياد برداشت 

مي باشد [۹ و۱۰]. در دهه اخير تقريبًا ۴۰ درصد از پروژه هاي 

تزريق گاز در سراســر دنيا از جمله كانادا، روسيه، تركيه و 

نروژ به صورت تزريق WAG انجام پذيرفته و ۸۰ درصد از 

اين پروژه ها نيز موفقيت آميز گزارش شده اند [۱۱].

پارامترهاي مؤثر بر تزريق متناوب آب و گاز
ـت بــه كمــك فرايند تزريــق WAG تحت  ازدياد برداـش

تأثيــر پارامترهايــى مانند هتروژنســي واليه بنــدي مخزن، 

الگــوي تزريق، اندازه اســالگ تزريقي، نســبت WAG و 

غيره مى باشــد. بنابراين بــه كار بردن و مديريت اين روش 

نيازمند بررسى هاى زمين شناسى، شناخت مخزن و عمليات 

بهره بــردارى و مديريت مخزن مى باشــد. در اين قســمت 

برخى از عوامل مؤثر بر تزريق به اختصار تشريح مى شود. 

هتروژنسي و اليه بندي مخزن

هتروژنسي و اليه بندي مخزن داراي مهمترين اثر بر فرايند 

جابجايي گاز - آب مي باشــند. هتروژنسي عمودي مخزن 

ـت باعث افزايش  بــر عملكرد تزريق گاز مؤثر و ممكن اـس

بازدهي جابجايي تزريق شــود. اما به طوركلي موجب ايجاد 

پديده تفكيك ثقلي و افزايش سرعت حركت سيال تزريقي و 

كاهش بازدهي نفت مي شود. در اين حالت گاز و آب به دليل 

وجود اليه هاي پرتراوا به ترتيب به قسمت باال و پايين مخزن 

رفته و بدون اينكه بازدهي را به طور محسوسي افزايش دهند 

به ســمت چاه توليدي حركت مي كنند. هتروژنسي مخزن، 

تزريق و جابجايي را در فرايند سيالبزني كنترل مي كند. نتايج 

مطالعات شبيه ســازي مخزن نشــان مي دهد كه نسبت هاي 

بــاالي تراوايي افقي به عمــودي (Kh/Kv) موجب افزايش 

قابل مالحظه توليد نفت در فرايند تزريق WAG مي شــود.                                                                                                                                          

     در مخازن اليه بندي شده (اليه دار) بزرگ، تراوايي باالي 

برخــي از اليه ها موجب انگشتي شــدن ويســكوزيته و در 

 WAG نتيجه كاهش بازدهي جابجايي مي شــود. در فرايند

هنگامي كه آب تزريق مي شــود به ســرعت گاز را جابجا و 

همه اليه ها را به يك تحرك نســبي نزديك به حالت اوليه 

مخزن مي رســاند و بدين ترتيب آب تزريقي موجب كاهش 

تحــرك در اليه هــاي پرتراوا و افزايش ســطح تماس گاز                                                                                                                                              

تزريقي با نفت مخزن و افزايش توليد مي شود [۱۱].

الگوي تزريق

الگــوي تزريــق و فضــاي اطراف چاه هــا، تأثير مهــم و قابل 

توجهــي بر بازدهي جاروبي مخــزن دارد. فضاي اطراف چاه ها 

نشان دهنده افزايش فشار متوسط مخزن مي باشد (با افزايش 

نسبت چاه تزريقي به توليدي، فشار متوسط مخزن افزايش 

مي يابد). بيشترين و عمومي ترين الگوي تزريق، الگوي پنج 

نقطه اي و نه نقطه اي تزريق است. كنترل بهتر جبهه حركت                                                                                                                                             

و حفظ و تثبيت فشار متوسط مخزن در الگوي پنج نقطه اي 

نســبت به ســاير الگوهاي تزريق موجب شده كه اين الگو                                                                                                                                             
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در فرايندهاي عملياتي انجام شــده تا كنون بيشــترين استفاده و 

كاربرد را داشته باشد [۱۲].    

اندازه اسالگ تزريقي

اندازه و حجم اسالگ تزريقي، بيان كننده مقدار تجمعي گاز                                                                                                                                              

تزريقي در فرايند تزريق است. اين مقدار به صورت درصد 

حجم هيدروكربن و فضاي خالــي مخزن(HCPV%)  بيان 

مي شــود. انتخاب مقدار بهينه اين پارامتر در طراحي فرايند 

تزريق (مخصوصًا تزريق امتزاجي) مهم و اساسي مي باشد. 

بازده نهايي و توليد، وابسته به اندازه اسالگ تزريقي است. 

امــا به طوركلي افزايش آن موجب افزايــش بازدهي نهايي 

نمي شود. شــرايط اقتصادي پروژه مانند قيمت نفت و گاز 

تزريقي، مدت زمان رســيدن به افزايش بازدهي و توليد بر 

مقدار بهينه اسالگ تزريقي اثرگذار مي باشد. بنابراين مقدار 

نهايي آن بعد از شروع پروژه هنگامي كه اطالعات بيشتري 

در مورد قيمت نفت و شرايط بهره برداري در آينده مشخص 

شد، محاســبه مي شــود. مقدار بهينه اندازه اسالگ تزريقي 

بايد در هر نمونه مجزا و جداگانه اندازه گيري شــود [۱۳].                                                                                                                                            

تأثير تركيب و ميزان نمك موجود در آب تزريقي

مهاجــرت ذرات ريز جامد درون محيــط متخلخل مخزن 

ـت كه داراي بيشترين تأثير را بر قابليت  يكي از مواردي اـس

تحرك ســيال (يا تراوايي نسبي) از ســنگ مخزن داشته و 

باعث كاهش آن مي شــود. Gray و Rex در مطالعه هايشان 

در مــورد مهاجرت ميــكا و كائولونيت متوجه شــدند كه 

مهاجــرت ذرات ريــز به وســيله تغيير درصــد نمك و يا 

تغيير ناگهاني نســبت يون هاي موجود در آب شــور باعث 

كاهش تراوايي مي شــوند. بنابراين يكي از اولين عامل هايي 

ـت، درصد وتركيب  كــه در مهاجرت ذرات ريز مطرح اـس

نمك موجود در آن مي باشــد. مطالعات آزمايشــگاهي نيز 

ـب و pH آب داراي  نشــان مي دهد كــه درصد نمك، تركـي

بيشــترين تأثير در جابجايــي ميكروســكوپيك و بازدهي 

نفت به وســيله تزريق آب در فرايند آشــام مي باشد [۱۴].                                                                                                                                            

WAG نسبت

نســبت WAG عبارتست از نسبت حجم كل تزريق آب به 

گاز. محاســبه نسبت WAG بهينه و اســتفاده از آن يكي از 

ـت كه بر روي شرايط عملياتي  پارامترهاي مهم طراحي اـس

و اقتصادي پــروژه تاثير زيادى دارد. بــا مطالعه، پيش بيني 

وتجارب به دست آمده از شرايط پروژه، تزريق گاز پيشنهاد 

مي شــود كه نســبت WAG در پروژه تزريق WAG بعد از 

افزايش مقدار بهينه گاز توليدي (GOR)، افزايش يابد. افزايش 

نســبت WAG در اين مرحله باعث افزايش كنترل نســبت 

تحرك و جلوگيري از ايجاد پروفايل گاز توليدي مي شود. 

محاسبه نسبت WAG بهينه تحت تأثير نوع ترشوندگي سنگ 

مخــزن نيز قــرار دارد. به عنوان مثال نســبت WAG باال در 

فرايند بازدهي نفت در مخازن آب دوست بيشترين تأثير را 

داشــته و باعث كاهش مقدار نفت باقي مانده مي شود [۱۵].                                                                                                                                            

تراوايي نسبي

تراوايي نســبي يكي از پارامترهاي فيزيكي مهم است. اين 

پارامتر شــامل اثر خصوصيات ترشــوندگي، درصد اشباع 

ســياالت و هتروژنسي سنگ مخزن مي باشد. تزريق تناوبي 

آب و گاز در طــول فراينــد تزريــق (كه به هــدف تغيير و 

افزايش بازدهي سطحي و عمودي انجام مي پذيرد)، موجب 

تغيير درصد اشــباع ســياالت در هر دوره مي شود. در ادامه 

تغيير درصد اشــباع موجب تغيير در تراوايي نسبي سياالت 

تزريقي مي شــود. يكــي از مهمترين مســائلي كه در نتيجه 

تغيير تراوايي نســبي رخ مي دهد، كاهش تزريق پذيري در 

ـت. بنابراين تزريق پذيري و                                                                                                                                                 طول دوره ازدياد برداشت اـس

ـت كه بعد  مخصوصًا تزريق پذيري آب يكي از مواردي اـس

از سيكل تزريق گاز تغيير و كاهش مي يابد. بنابراين مطالعه 

و بررسي كمي نمودارهاي تراوايي نسبي به منظور پيش بيني 

عملكرد تزريق گاز و آب در اين روش بسيار مهم است [۱۶].                                                                                                                                            

خصوصيات گاز تزريقي

يكي ازمهمترين سؤاالتي كه براي طراحي فرايند مطرح است                                                                                                                                              

انتخاب گاز تزريقى است. گازهاي تزريقي مورد استفاده در 

پروژه هاى ازدياد برداشت به طوركلي به سه دسته CO2، گاز 

هيدروكربني و غيرهيدروكربني تقســيم مي شوند. گازهاي 

هيدروكربني مورد استفاده در تزريق، شامل گازهاي توليدي 

مخزن مي باشــند. كريستنسن و همكاران پيشنهاد كردند كه 

تزريــق گاز در ميادين دريايي هيدروكربني و در بقيه موارد 

دي اكســيد كربن باشــد [۳]. امروزه در اكثر ميادين دريايي 

براي تزريق از گازهــاي هيدروكربني توليدى همان ميدان                                                                                                                                            

استفاده مي شود. اما انتخاب نهايى گاز بستگى به تخمين و محاسبه                                                                                                     

عوامل گوناگون از جمله هزينه هاى انجام طرح و چگونگى                                                                                                                                           
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تهيه گاز دارد. ميدان ايكوفيسك نمونه خوبي از اين مسئله 

ـت. اگرچه مطالعات شبيه ســازي و نتايج آزمايشگاهي  اـس

نشان داد كه تزريق دي اكسيد كربن نسبت به ساير گازهاي 

تزريقي داراي بازدهي و توليد بيشــتري است اما به دليل در 

دسترس بودن گاز هيدروكربني و ديگر مالحضات اقتصادي                                                                                     

طرح، از تزريق امتزاجي اين گاز در پروژه استفاده شد [۶].                                                                                                                                             

        

WAG مالحضات اقتصادي پروژه تزريق
در انجــام پــروژه تزريــق WAG بايد پارامترهــاي مهمي 

مانند نسبت تزريق، ســيكل تزريق، حجم اسالگ تزريقي، 

دبــي تزريق، نــوع گاز تزريقي، روش تزريــق، امتزاجي يا 

غيرامتزاجــي بودن تزريق گاز، الگــوي تزريق، تركيب آب 

تزريقي و غيره در شــرايط آزمايشــگاهي و ميداني و يا با 

اســتفاده از شبيه ســازها دقيقًا مورد مطالعه و بررســي قرار 

گيرنــد. بنابراين تخمين و محاســبه مقدار و شــرايط بهينه 

پارامترهــاي فوق با توجه به خصوصيات زمين شناســي و 

پتروفيزيــك مخــزن براي كاهــش هزينه هــاي عملياتي و 

افزايش بازدهي نهايي و توليد ضرورى مى باشد [۱۳].

     همچنين ميزان هزينه تهيه آب، گاز و انتقال آنها به محل 

از مهمترين مســائل يك پروژه هســتند. در دسترس بودن 

گاز و هزينه تهيه حــالل نيز براي يك فرايند تزريق داراي 

ـت در دسترس  ـت. زيرا در فرايند ازدياد برداـش اهميت اـس

بودن گاز با هزينه پايين يكي از عوامل مهم كاهش هزينه ها 

مي باشد. به عالوه هزينه هاي حفاري چاه هاي تزريقي جديد، 

نمونه گيــري، تعمير و نگهداري چاه ها و هزينه هاي مطالعه 

و بررســي فرايندهاي بهينه تزريــق امتزاجي و غيرامتزاجي 

نيــز وجود دارد كه بايــد مد نظر قرار گيرنــد. در صورت 

عدم شــناخت صحيح از شــرايط اليه هاي مخزن، طراحي 

ـت نه  تنهــا موفقيت آميز  و اجراي پروژه تزريق ممكن اـس

نباشد بلكه با ايجاد انگشتي شدن و حركت رو به پايين آب 

ـت رفتن مخزن را سبب شود،  و يا رو به باالي گاز، از دـس

به طوري كه برخي از گزارش ها نشــان دهنده ايجاد آسفالتين 

و هيدرات، كاهش تزريق پذيري، خوردگي، انباشت نفت و 

ايجاد هيدرات معدني در پروژه تزريق WAG مي باشد [۱۷].                                                                                                                                            

توصيف ميدان مورد مطالعه
ميــدان مورد مطالعه (X)، يك طاقديــس نامتقارن به طول 

۲۵ و عرض ۵ كيلومتر بر روي گروه بنگستان و در جنوب 

غرب ايران واقع شــده است (شــكل۱). اين ميدان در سال 

۱۳۴۸ با حفر چاه ۱ در منتهي اليه جنوب شرقي ميدان كشف 

و به دنبال آن چاه هاي توصيفي ۲ و ۳ در محور ســتيغي در 

ســال ۱۳۵۴ حفاري شــدند. ميدان مورد مطالعه يك ميدان 

نفتــي و داراي نفت مرغوب با درجه ســبكي API ۴۵ بوده 

ـب حجمي نفت آن به ترتيب                                                                                    و نســبت گاز به نفت و ضرـي

scf/STB ۶۶۸ و Rbbl/STB ۱/۳۸ مي باشــد (جــدول۱). 

براســاس اطالعات پتروفيزيكي و زمين شناسي، اين مخزن 

از سه سازند ايالم، ســورگاه و سروك تشكيل شده است. 

به دليل تفاوت در خصوصيات سنگ شناســي و نيز تغييرات 

تخلخل و اشباع هيدروكربن، مخزن به پنج زون تقسيم شده 

است. بر اين اساس سازند ايالم به دو زون (زون هاي۱و۲)، 

ســازند سورگاه به يك زون (زون۳) و سازند سروك به دو 

زون (زون هاي۴و۵) تقسيم شده است (جدول۲).   

شكل۱- موقعيت ميدان مورد مطالعه
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جدول۲- تقسيم بندي اليه هاي مخزن

نام 
سازند

شماره اليه
ضخامت مفيد 

(ft) سازند
نسبت ضخامت مفيد به 

(NTG) غيرمفيد
تخلخل 

(٪)
حجم هيدروكربن 
فضاي خالي

نفت اوليه 
(MMbbl)

ايالم
۱۳۰۸۰/۷۵۷/۴۵۴۲/۳۹۴۱۰/۵

۲۱۷۱۰/۵۴۳/۸۸۴۵/۸۳۹۶

۰--۳۰۰سورگاه

سروك
۴۶۵۰/۲۳۲/۷۹۳۷/۴۹۱۷

۵۴۹۰/۰۳۷۴/۰۶۳۵/۷۷۱۰/۴

ساخت مدل
براي شبيه سازي تزريق متناوب آب و گاز، مدل سه بعدي 

و استاتيك ميدان با استفاده از نرم افزار Flo Grid طراحي و 

ســاخته شد (شــكل۲). مدل فوق شامل ۷۸۲۰ گريد بلوك 

(۴۶×۱۰×۱۷) و از نوع تخلخل دوگانه مي باشــد. اطالعات 

مربوط به گريدبندي مخزن در جدول ۳ نشان داده شده است.                                                                                                                                             

شكل۲- مدل سه بعدي مخزن

جدول۳- خصوصيات مدل

شكاف دارنوع محيط متخلخل مخزن

(Nx) X ۱۷تعداد گريدها در جهت

(NY) Y ۱۰تعداد گريدها در جهت

(NZ) Z ۴۶تعداد گريدها در جهت

۷۸۲۰تعداد كل گريدهاي مخزن

(ft) X ۲۱۸۰اندازه گريد در جهت

(ft) Y ۱۱۳۰اندازه گريد در جهت

(ft) Z ۱۱۶اندازه گريد در جهت

جدول۱- مشخصات مخزن مورد مطالعه

( Rbbl/Mscf) ۱/۱۳ضريب حجمي گازسازند(lb/ft۳) ۴۳/۹۸دانسيته نفت

(Rbbl/stb) ۱/۳۸ضريب حجمي نفت سازند(°F) ۱۳۴دماي مخزن

(scf/STB) ۶۶۸نسبت گاز به نفت(cp) ۰/۱۷۱ويسكوزيته نفت

(ftss) ۲۰۰۱عمق مبنا(cp) ۰/۰۱۶ويسكوزيته گاز

(psi) ۲۲/۸۶درصد اشباع نفت (٪)۲۱۸۰فشار متوسط مخزن در عمق مبنا

(ftss) ۱۲۱۴عمق تماس گاز-نفت( 1/ psi) ۶-۱۰×۴/۲۹تراكم پذيري سنگ مخزن

(ftss) ۲۹۹۸عمق تماس نفت-آب( 1/ psi) ۶-۱۰×۳/۱۸تراكم پذيري آب سازند

°API۴۵(MMRbbl) ۱۲۳۶/۴حجم نفت فضاي خالي

۵۴۱۵/۲حجم فضاى خالى مخزن (MMRbbl)۶تخلخل ماتريس (٪)
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درصد اشباع آب (%)  

۰

۰/۱

۰/۲

۰/۳

۰/۴

۰/۵

۰/۶

۱۰۰۹۰۶۰۵۰۴۰ ۷۰ ۸۰۳۰۲۰

۰/۰۵

۰/۱

۰/۱۵

۰/۲

۰/۲۵

۰/۳

۰

شكل۳- تراوايي نسبي آب- نفت 

۰

۰/۱

۰/۲

۰/۳

۰/۴

۰/۵

۰/۶

۰/۷

درصد اشباع آب (%)  
۱۰۰۹۰۶۰۵۰۴۰ ۷۰ ۸۰

۰/۰۸

۰/۱۲

۰/۱

۰/۰۶

۰/۰۴

۰/۰۲

۰

۰/۱۴

شكل۴- تراوايي نسبي آب- نفت 

براي گريدبندي مخزن از روش Corner Point استفاده شد 

كه نسبت به روش Block Center داراي دقت بيشتري است. 

اطالعات مدل استاتيك مخزن اعم از تخلخل، تراوايي مطلق 

و نســبي، توزيع اوليه اشــباع ســياالت و همچنين خواص 

ســياالت مخزن به كمك روش هاي Up Scaling براي كليه 

گريدها محاســبه و به عنوان داده هــاي ورودي به نرم افزار 

ECLIPSE۱۰۰، به منظور شبيه سازي مورد استفاده قرار گرفت.                                                                                                                                            

          انواع سنگ با استفاده از نمودارهاي فراواني سنگ، نمودار                                                                                      

اشباع آب - تخلخل و نتايج آزمايش هاي ويژه مغزه در مدل 

تعريف شد. بر اين اساس براي هريك از پنج اليه مخزن يك 

نوع ســنگ در نظر گرفته شد. بنابراين منحني هاي تراوايي 

نســبي آب - نفت و گاز - نفت و منحني فشــار مؤيينگي 

آب - نفت و گاز - نفت براي پنج نوع سنگ مخزن ترسيم 

ـت. منحني هاي  و در شبيه ســازي مورد اســتفاده قرار گرـف

تراوايي نســبي و فشــار مؤيينگي براي سيستم هاي آب - 

نفت و گاز - نفت در شــكل هاي ۳ تا ۶ نشان داده شده اند.                                                                                                                                         



۳۵مطالعه و ارزيابي عملكرد ...

۳۰

۱۰
۰

۲۰

۴۰
۵۰
۶۰

۷۰

۹۰۷۰ ۸۰۴۰ ۶۰۳۰ ۵۰۲۰ ۱۰۰

شكل۵- فشار مؤيينگي آب- نفت 
درصد اشباع آب(%)  

تأثير خصوصيات شكاف بر توليد
مخــازن كربناتــه تقريبًا نيمــي از مخازن دنيا را تشــكيل 

مي دهنــد و اكثر آنها نيز شــكاف دار مي باشــند. بيش ازدو 

ســوم نفت موجــود در اين مخازن به دليــل اينكه اكثر آنها 

ـت يا خنثي بوده و تراوايي ماتريكس آنها پايين  نفت دوـس

مي باشد به وســيله روش هاي طبيعي و ثانويه قابل برداشت 

نمي باشــند. ايــن عامل باعث مى شــود كه تأثيــر نيروهاى 

رانشــى و فرايندهاى جابجايى نيــز در اين مخازن كاهش 

يابد. بنابراين مطالعه آزمايشگاهى و شبيه سازى سيستم هاي 

شكاف دار، فرم تشكيل آنها و تاثير شكاف بر فرايند تزريق 

براي انتخاب ســناريوي مناسب به منظور افزايش بازدهى، 

توليد و چگونگى حركت سياالت تزريقى و نفت در محيط 

متخلخل مخزن  ضرورى است [۱۸].

تخلخل و تراوايى شــكاف از عوامل مؤثر بر توليد و افت 

فشــار مخزن مى باشــند. چنانچه با كاهش تراوايى شكاف، 

دبى توليد كاهش و افت فشار بيشتر مى شود. 

   تخلخل و تراوايى شكاف در مدل مورد مطالعه به ترتيب 

۰/۰۷ % و md ۱۲ مى باشد. در جدول ۴ خصوصيات شكاف 

ـت. عوامل ديگرى  در مخزن مورد مطالعه آورده شــده اـس

نيز مانند ارتباط ســيال بيــن ماتريس- شــكاف۱ و ارتفاع 

مؤثــر گريد بلوك ماتريــس در پديده ريزش ثقلي۲ (فاصله 

بين شــكاف ها)، در شبيه سازى مخازن شــكاف دار مهم و 

تأثيرگذار هســتند. مقادير بسيار پايين فاصله بين شكاف ها 

موجب كاهش توليد و فشــار مخزن مى شود. فاكتور انتقال 

ســيال بين ماتريس و شــكاف (σ)، بيان كننده ميزان انتقال 

نفت از ماتريس به شــكاف مى باشد. اين پارامتر وابسته به 

طــول ماتريس در جهات y ٬ x و z بوده و در رابطه كاظمى 

(اساس كار شبيه ساز E100) به صورت زير بيان مى شود؛

در رابطــه باال ly ٬ lx و lz به ترتيب طول ماتريس در جهات 

x ، y و z مى باشد.

1. Dual Porosity Matrix-Fracture Coupling
2. Effective Matrix Block Height for Gravity Drainage
3. Cycle Injection 

جدول۴- خصوصيات شكاف

۰/۰۷تخلخل شكاف (%)

(md) ۱۲تراوايى شكاف

(1/ft2) ۰/۰۰۰۸عامل ارتباط سيال بين ماتريس- شكاف

(ft) ۲۰ارتفاع مؤثر گريد بلوك ماتريس در پديده ريزش ثقلي

(psi) ۲۲۱۰فشار متوسط شكاف در عمق مبنا

(MMRbbl) ۳۱۹/۱حجم فضاى خالى شكاف

(MMRbbl) ۱۸/۴۰حجم گاز شكاف

(MMRbbl) ۳۰/۹۷حجم نفت شكاف

(MMRbbl) ۳۶۵/۴۸حجم آب شكاف

(MMRbbl) ۴۹/۳۷حجم كل هيدروكربن شكاف

شبيه سازي تزريق متناوب آب و گاز
در روش WAG آب و گاز به طور متناوب به مخزن تزريق 

مي شوند(شــكل ۷). با توجه به شــكل، دوره اي كه تزريق 

گاز انجام مي شود دبي تزريق آب صفر و برعكس دوره اي 

كه تزريق آب انجام مي شود دبي تزريق گاز صفر مي باشد. 

عوامل و پارامترهــاي متعددي در موفقيت آميز بودن پروژه 

تزريق WAG مؤثر مي باشــند. در اين قســمت پارامترهايي 

مانند ســيكل يا دوره تزريق۳، نــوع تزريق و روش تزريق 

مورد بررسي قرار مي گيرند.

۰

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

۶۰ ۱۰۰۸۰ ۹۰۷۰
درصد اشباع آب(%)  

شكل۶- فشار مؤيينگي گاز- نفت 

۵۰۴۰۳۰

Pc1
Pc2
Pc3
Pc4
Pc5

Pc1
Pc2
Pc3
Pc4
Pc5
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۸۰۰۰

۰

شكل۷- تزريق متناوب آب و گاز
تاريخ

سيكل تزريق
در اين روش آب و گاز در دوره ها و ســيكل هاي متناوب 

به مخزن تزريق مي شــوند. بنابراين مشــخص كردن دوره 

تزريــق آب و گاز از مهمتريــن مســائل و چالش هاي اين 

روش مي باشــد. به طوري كه انتخاب ســيكل بهينه تزريق 

ـث افزايــش بازدهــي و توليد مي شــود بلكه  نــه تنها باـع

ســبب كاهش حجم آب مورد نياز و هزينه هاي تزريق نيز 

خواهــد شــد. پارامترهايي مانند در دســترس بودن، هزينه 

تهيــه و تعييــن نوع گاز تزريقــي و نوع مخــزن در تعيين 

ســيكل و مــدت زمــان تزريق نيــز مؤثر مي باشــند [۱۳].                                                                                                                                            

 در اين قســمت در دوره تزريق يكسان (۶ ماه) سه سيكل 

۲:۴، ۲:۲ و ۴:۲، شبيه سازي و مورد مطالعه قرار گرفت (در 

ســيكل ۲:۴، دو ماه گاز و چهار ماه آب تزريق مي شــود). 

نتايج روش هاي ذكر شــده (شكل هاي ۸ و۹) نشان مي دهد 

كه ســيكل تزريق ۴:۲، داراي بيشترين ضريب بهره دهي و 

توليد تجمعي مي باشــد. به طور كلي بررســي ها در ميدان 

مورد مطالعه نشــان مي دهد در صورتي كه دوره تزريق گاز 

بيشتر از آب باشد ضريب بهره دهي و توليد بيشتر است.

نوع تزريق
ـت يا نفت دوست بودن ســنگ مخزن،  بســته به آب دوـس

تراوايي افقي و عمودي و شــرايط پتروفيزيكي و اليه بندي 

مخزن در تزريق تناوبي، آب مي تواند قبل از گاز و برعكس 

گاز قبل از آب به مخزن تزريق شود. روش تزريق در پروژه 

WAG بايــد طوري طراحي و انتخاب شــود كــه فاز اوليه 

ـت نفت نشــود بلكه جابجايي  تزريق نه تنها موجب انباـش

و كاهش اشــباع نفت باقي مانده را ســبب بشــود و شرايط 

مخــزن را طــوري تغيير دهد كه فاز ثانويــه تزريق موجب                                                                                                                                             

شكل۸- ضريب بهره دهي در سيكل هاي مختلف تزريق        

۲:۴۴:۲ ۳:۳
سيكل تزريق

۵۴۰۰۰
۵۶۰۰۰

۶۸۰۰۰
۶۶۰۰۰
۶۴۰۰۰
۶۲۰۰۰

۷۲۰۰۰

۶۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۵۸۰۰۰

۲:۴۴:۲ ۳:۳
سيكل تزريق

شكل۹- توليد تجمعي در سيكل هاي مختلف تزريق

۷
۶/۸

۶
۶/۲
۶/۴

۵/۸

۷/۲

۶/۶

۷/۴
۷/۶

FGIR
FWIR
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شكل۱۱- ضريب بهره دهي در روش هاي تزريقشكل۱۰- ضريب بهره دهي در روش هاي تزريق
سناريو تزريق سناريو تزريق

۷۰۵۰۰

۷۲۵۰۰

۷۱۵۰۰

۷۴۵۰۰

۷۳۵۰۰

۷۳۰۰۰

۷۱۰۰۰

۷۲۰۰۰

۷۴۰۰۰

بهبود فرايند جابجايي نفت مخزن شود.  

     در اين قســمت دو روش تزريق WAG طوري طراحي 

شدند كه در روش اول تزريق گاز زودتر از آب و در روش 

دوم تزريــق آب زودتــر از گاز انجام شــود. همان طور كه 

در شــكل هاي ۱۰ و ۱۱ مشخص است ضريب بهره دهي و 

توليد در صورتي كه تزريق گاز زودتر از آب انجام شــود، 

ـت. دليل اين امر آب دوست بودن سنگ مخزن و  بيشتر اـس

بلوكه شــدن نفت به دليل تزريــق آب به عنوان فاز اول (در 

روش دوم) مي باشد.

روش تزريق
Christensen (۱۹۹۸)، تزريــق متنــاوب آب وگاز را بــه 

روش هاي امتزاجي، غير امتزاجي، هيبريد (تركيبي)، پيوسته 

و انتخابي پيوســته تقســيم بندي كــرد. در ميان روش هاي 

فــوق تزريق امتزاجي ۷۹٪ و غيرامتزاجي ۱۸٪ از كل پروژه 

عملياتــي را به خــود اختصاص داده و به عنوان بيشــترين 

روش هــاي مورد اســتفاده مطــرح مي باشــند [۴]. در اين 

قسمت نحوه طراحي شبيه ســازي روش هاي غيرامتزاجي، 

هيبريــد و پيوســته در طول دوره تزريق (۲۰ ســال) مورد 

بررسي قرار مي گيرد.

 WAG ۱تزريق غير امتزاجي

 در روش تزريــق غيرامتزاجــي WAG اســالگ هاي گاز 

به صــورت غير امتزاجي و به طــور متناوب با آب به مخزن 

تزريق مي شــوند. اين نوع تزريق با هدف افزايش پايداري 

جبهه حركت و افزايش ســطح تماس ســياالت تزريقي با 

قســمت هاي جاروب نشــده مخزن نســبت به روش هاي 

معمــول تزريــق آب وگاز انجام مي پذيــرد. اين روش در 

مخازني كه به دليل وجود ناهمگني هاي شديد و يا زاويه دار 

بودن، سبب ناپايداري جبهه تزريق مي شود به كار مي رود. 

در ايــن مطالعه گاز با دبيMscf/day  ۱۸۰۰۰ و آب با دبي 

STB/day ۱۲۰۰۰ با ســيكل تزريق ۴:۲ و با نســبت تزريق 

۱:۱ به مدت ۲۰ سال به مخزن تزريق مي شود.

ـت  با توجه به اهداف مورد نظر در پروژه هاي ازدياد برداـش

و شرايط ميداني، چگونگي تزريق چرخه هاي آب و گاز در 

مكانيزم WAG به صورت هاي ديگري نيز طراحي مي شود. 

دو روش تزريق هيبريد و پيوسته از اين جمله روش ها بوده 

و در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرند.

 WAG ۲تزريق هيبريد

 در روش هيبريــد ابتــدا اســالگ بزرگــي از گاز بــراي 

مدت شــش ماه تا يك ســال( بســته به نوع و شرايط اليه 

هيدروكربنــي) به مخزن تزريق و  پس از آن تزريق متناوب 

آب و گاز با نســبت يك صورت مي گيــرد. در اين مطالعه 

گاز با دبي تزريق Mscf/day ۳۰۰۰۰ و به مدت ۱ ســال به 

مخزن تزريق و بعد از آن تزريق متناوب آب و گاز به مدت 

۱۹ سال انجام مي شود.

 WAG تزريق همزمان

 روشــي كــه در آن آب و گاز بــه صورت پيوســته و در 

يــك زمان به مخزن تزريق مي شــود، تزريــق همزمان آب 

وگاز ناميده مي شــود. تزريق همزمان آب وگاز به دو روش                                                                                                                                              
1. Immiscible WAG (IWAG) 
2. Hybrid WAG (HWAG)

Gas Alt Water Water Alt Gas
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انجــام مي پذيــرد. در روش اول آب و گاز در ســطح بــا 

ـب و به صورت تك فازي بــه مخزن تزريق  يكديگر تركـي

مي شود. اين روش، تزريق پيوستهWAG ۱ ناميده مي شود. در 

روش دوم، توســط تكميل دوگانه در چاه تزريقي عمودي، 

آب و گاز بــه طور همزمان به ترتيب بــه باال و پايين اليه 

هيدروكربني تزريق شده و به عنوان تزريق پيوسته انتخابي۲ 

WAG مطــرح مي شــود. در ايــن روش اختالف دانســتيه 

بين ســياالت تزريقي، موجب حركت آب به ســمت پايين 

ـت گاز به ســمت باال و به تبع آن ايجاد مكانيســم  و حرـك

رانش و افزايش بازدهي فرايند جابجايي مي شــود [۸و۱۰]. 

بديــن ترتيب جابجايي به دو صورت (ميكروســكوپيك و 

ماكروســكوپيك) صورت پذيرفته و افزايش توليد را سبب 

مي شــود. بنابراين بازده نهايي و توليد در اين روش نسبت 

به ساير روش هاي تزريق بسيار بيشتر است. تزريق پيوسته 

آب و گاز در چندين ميدان در كانادا، ميدان Siri در درياي 

شمال وGllafaks در نروژ عملياتي شده و گزارش ها نشان 

دهنــده موفقيت آميز بودن تزريق و افزايش بازدهي و توليد 

در اين ميادين مي باشد.

تزريق WAG بعد از تزريق آب۳  

در اين روش ابتدا آب به مدت چند سال به مخزن تزريق و 

در ادامه تزريق متناوب آب و گاز انجام مي شود. از آنجايي 

كــه در اين روش تزريق WAG بعد از آب انجام مي شــود، 

ـت ثالثيه  ايــن نوع تزريق به عنوان يك روش ازدياد برداـش

 1. Simultaneous WAG (SWAG)
 2. Selective Simultaneous WAG (SSWAG)
 3.WAG after Water  Flooding  (WAG a.WF)

شناخته مي شــود. در طراحي اين روش ابتدا آب به مدت 

۵ سال و با دبي STB/day ۲۰۰۰۰ تزريق و در ادامه تزريق 

متناوب آب و گاز به مدت ۱۵ سال به مخزن انجام مي شود.                                                                                                                                          

 

WAG مقايسه روش هاي مختلف تزريق
در اين قســمت روش هاي مختلف تزريــق براي انتخاب 

روش بهينه مورد مقايسه قرار گرفته اند. در شكل هاي ۱۲ و 

۱۳، ضريب بهره دهــي و توليد تجمعي نفت در روش هاي 

ذكر شــده نشان داده شده است. همان طور كه در شكل ۱۲ 

WAG (SSWAG) ـت، تزريق انتخابي پيوسته مشخص اـس

داراي بيشترين ضريب بهره دهي مي باشد. بنابراين مي توان 

بيــان كرد كه به دليل نوع تزريــق و افزايش كارايي تزريق 

گاز و آب در حركت و جابجايي نفت مخزن به سمت چاه 

توليــدي، بازده جابجايي در اين روش از ســاير روش هاي 

تزريق بهتر و مؤثرتر مي باشــد، به طوري كه در شــكل ۱۳ 

ـت، تزريق SSWAG داراي توليــد تجمعي  مشــخص اـس

بيشتري نسبت به ساير روش هاي تزريق مي باشد.

مقايسـه روش هـاي تزريق متنـاوب آب و گاز و تزريق 
منفرد آب و گاز

به دليل اينكه تزريق WAG شــامل روش هاي تزريق آب و 

گاز مي باشــد، مقايســه اين روش با تزريق آب و گاز براي 

ـت و افزايش بازدهي                                                                                                                                            ـب ازديــاد برداـش يافتن روش مناـس

۷۰۰۰۰

۶۶۰۰۰

۷۲۰۰۰

۷۴۰۰۰

۶۸۰۰۰

۷۶۰۰۰

۷۸۰۰۰

۸۲۰۰۰
۸۰۰۰۰

WAG روش هاي مختلف تزريق

۷/۸
۷/۶

۸

۷/۴

۷

۶/۸

۷/۲

۸/۲
۸/۴
۸/۶

WAG روش هاي مختلف تزريق

IWAG      HWAG     SWAG     SSWAG    WAGa.WF

شكل۱۳- توليد تجمعي در روش هاي تزريقشكل۱۲- ضريب بهره دهي در روش هاي تزريق                  
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ـت. براي انجام مقايسه صحيح و اصولي  توليد ضروري اـس

بين روش هاي فوق عالوه بر روش تزريق WAG، روش هاي 

تزريــق آب و گاز مختلفي نيز طراحي و مورد مطالعه قرار 

گرفتند. ســپس براي انجام مقايسه بين روش هاى فوق يك 

ســناريو از هر روش كه داراي بيشترين توليد بود، انتخاب 

شد. بنابراين مقايسه بين سناريوي بهينه هر روش كه داراى 

توليد و بازدهى نهايى باالترى بود، انجام پذيرفت.

     در شكل ۱۴، توليد روزانه در روش هاي ازدياد برداشت 

ـت. همان طور كه در اين شــكل  مــورد مقايســه قرار گرـف

ـت تزريق WAG داراي توليد بيشتري نسبت  مشــخص اـس

ـت. ضريب بهره دهي و توليد تجمعي  به ساير روش ها اـس

در روش هــاي تزريــق WAG، آب، گاز و توليد طبيعي در 

شكل هاي ۱۵و۱۶ آمده است.

شكل۱۴- توليد روزانه در روش هاي مختلف توليد  

بررســي اين شكل ها نشــان مي دهد كه ضريب بازدهي و 

توليد تجمعي نيز در روش WAG از ســاير روش ها بيشتر 

است. شكل۱۷، نشــان دهنده درصد اشباع نفت باقي مانده 

ـت. همان طور كه در اين شكل مشخص است كمترين  اـس

 WAG ـت باقي مانــده مربوط بــه تزريق درصد اشــباع نـف

مي باشد. اين مطلب بيان مي كند كه بازدهي ماكروسكوپيك 

و ماكروســكوپيك در ايــن روش از روش هــاي تزريــق 

ـت. بنابراين اســتفاده از  آب و گاز مؤثرتر و مطلوب تر اـس

تزريــق WAG بــازده نهايي را افزايش و موجب مي شــود 

ـت و توليد شــود.                                                                                                                                              ـت بيشــتري از ميــدان برداـش كــه نـف

مقايسـه ضريب بهره دهي و توليد در روش هاي مختلف 
تزريـق متناوب آب و گاز و تزريق جداگانه آب و گاز در 

الگوهاي چهار و پنج نقطه اي تزريق
انتخاب روش بهينه تزريق از مهمترين عوامل مؤثر بر افزايش 

بازدهي و توليد در عمليات ازدياد برداشت است. عالوه بر اين 

فضاي اطراف چاه ها، فاصله بين چاه هاي توليدي و تزريقي،                                                                                

مكان يابي چاه ها و به طوركلي الگوي تزريق نيز از عوامل مؤثر 

بر افزايش راندمان جابجايي و بازدهي مي باشد. در طراحي 

تزريق در اين قســمت، محل چاه هــاي توليدي و تزريقي 

طوري انتخاب شده اند كه فاصله بين چاه ها تقريبًا برابر بوده 

تا از انگشتي شــدن زودرس گاز و آب در يكي از چاه هاي 

توليدي (به  دليل نزديكي به چاه تزريقي) جلوگيري شــود.                                                                                                                                              روش هاي توليد
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در اين قســمت روش هاي مختلــف تزريق متناوب آب و 

گاز (غيرامتزاجــي، هيبريد و پيوســته و انتخابي پيوســته)، 

تزريــق آب وگاز و توليد طبيعي در الگوهاي چهار (۴چاه 

توليدي-۲چاه تزريقي) و پنج (۶چاه توليدي-۲چاه تزريقي) 

نقطه اي، طراحى و مقايســه شده اند( شكل هاي ۱۸ و ۱۹).

در شكل هاي ۲۰ و۲۱ ضريب بهره دهي و توليد تجمعي در 

روش هاي ذكر شده مورد مقايسه قرار گرفته  اند. همان طور 

كه در اين شكل ها مشــخص است، تزريق انتخابي پيوسته 

(WAG SSWAG) در الگــوي ۴ نقطــه اي داراي باالتريــن 

ضريب بهره دهي و توليد است. به طوري كه توليد تجمعي 

شكل۱۶- توليد تجمعي در روش هاي مختلف توليد  
روش هاي توليد

شكل۱۷- درصد اشباع نفت باقي مانده روش هاي مختلف توليد  
روش هاي توليد
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در ايــن روش تقريبــًا ۱/۵ برابر تزريق آب و گاز بوده و به 

ميزان MMSTB ۲۰ بيشتر از روش هاي ذكر شده مي باشد. 

به عالوه همان طور كه در اين شكل ها نشان داده شده است، 

از بيــن روش هاي تزريق آب وگاز، تزريــق آب با الگوي 

تزريق ۴ نقطه اي داراي شــرايط توليدي مطلوب تري است. 

ـت باقي مانده ميدان در پايــان دوره توليد  درصد اشــباع نـف

ـت. در اين شكل تزريق  در شــكل ۲۲ نشــان داده شده اـس

SSWAG داراي كمتريــن درصد اشــباع باقي مانده بوده و 

ـب تر  بنابرايــن راندمان جابجايي تزريق در اين روش مناـس

از ساير روش هاي مورد مطالعه مي باشد.

             xشكل۱۸- الگوي چهار نقطه اي تزريق ميدانx شكل۱۹- الگوي پنج نقطه اي تزريق ميدان
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روش هاي تزريق

                   شكل۲۰- ضريب بهره دهي در روش هاي ازدياد برداشت
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شكل۲۱- توليد تجمعي در روش هاي ازدياد برداشت
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شكل۲۲- درصد اشباع نفت باقي مانده در روش هاي ازدياد برداشت                       
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نتيجه گيري 
با توجه به نتايج حاصل از شبيه ســازي روش هاي مختلف 

تزريــق متنــاوب آب و گاز و تزريق جداگانــه آب و گاز 

در يكى از مخازن شــركت ملي نفت مناطق مركزي ايران، 

مي توان به نكات زير اشاره كرد :

۱- ضريب بهره دهي و توليد تجمعي در سيكل تزريق ۲;۴ 
از ديگر سناريوهاي تزريق بيشتر است. بررسي ها در ميدان 

مورد مطالعه نشــان مي دهد در صورتي كه دوره تزريق گاز 

بيشتر از آب باشد ضريب بهره دهي بيشتر خواهد شد.

۲- در روش WAG در صورتــي كــه تزريق گاز زودتر از 

آب انجــام شــود (فاز آب به عنوان ســيال ثانويه به مخزن 

تزريق شــود)، نســبت به حالتي كه تزريق آب زودتر و به 

عنوان ســيال اوليه به مخزن تزريق شــود، بازدهي و توليد 

بيشتر مي شود.

ـت بودن سنگ  ۳- در ميدان مورد مطالعه به دليل آب دوـس

مخزن تزريق آب داراي ضريب بازيافت بيشتري نسبت به 

تزريق گاز است. 

۴- بازدهــي و توليد باالتر در روش SSWAG، نســبت به 

ساير روش هاي تزريق WAG، بيان گر باالتر بودن جابجايي 

جاروبي اعم از ميكروسكوپيك و ماكروسكوپيك و كارآمدتر 

بودن اين روش نســبت به ســاير روش هاي تزريق است.                                                                                                                                             

۵- ضريب بهره دهي و توليد تجمعي روش WAG نســبت 

ـت،  به روش هاي توليد طبيعي، تزريق آب وگاز بيشــتر اـس

لذا اين روش به عنوان روش ازدياد برداشت بهينه در ميدان 

مورد مطالعه معرفي شد.

ـت باقي مانده  ۶- تزريــق WAG داراي درصــد اشــباع نـف

كمتري مي باشد. بنابراين بازدهي جاروبي (ميكروسكوپيك 

و ماكروســكوپيك) در اين روش نسبت به ساير روش هاي 

تزريق مطلوب تر است. 

 WAG ۷- از ميــان روش هاي مختلف تزريــق آب، گاز و

در الگوهــاي ۴و۵ نقطه اي، تزريق انتخابي پيوســته آب و 

گاز (SSWAG)، در الگــوي چهــار نقطه اي داراي باالترين 

ضريب بهره دهي و توليد تجمعي است. 

۸- بازدهي باالتر و درصد اشــباع نفت باقي مانده كمتر در 

الگوي چهار نقطه اي نســبت به الگوي پنج نقطه اي نشــان 

مي دهــد كه افزايش چاه هاي توليدي عمًال اثري بر افزايش 

بازدهي و توليد نداشــته و تنها ســرعت توليــد را افزايش 

مي دهد. بنابراين اســتفاده از الگوي پنج نقطه اي تزريق تنها 

ـب افزايش هزينه ها و مخصوصــًا هزينه هاي حفاري  موـج

چاه هاي توليدي مي شود.

۹- بازدهي و توليد پايين تر در روش تزريق پيوســته آب و 

گاز (SSWAG) نسبت به تزريق انتخابى پيوسته آب و گاز 

ـت كه در تزريق همزمان  (SSWAG) بيانگر اين مطلب اـس

آب و گاز، تزريــق آب و گاز به صورت تك فاز نســبت به 

تزريــق جداگانــه آب و گاز به باال و پاييــن مخزن داراي 

راندمان جابجايي و توليد كمتري مي باشد.

تشكر و قدرداني
اين مقاله با حمايت و پشــتيباني شــركت ملي نفت ايران 

انجام شــده است. نويسندگان از شــركت ملي نفت مناطق 

مركزي به ويژه واحد مطالعات مخازن و پژوهش و توســعه 

تشكر و قدرداني مي نمايند. 
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