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  "بسمه تعا لی  "
                                                                                                                                 

  
  میدان پارس جنوبی

  ازيگایعات م مطالعات ازدیاد برداشت
  

  6138اسفند  –حسین سروش و منصور دفتریان   ،باقرپور   محمد هاشم: گاز ایران  مهندسی انجمن
  

  چکیده 
و در نتیجه افـت فشـار مخـزن در    ) نظیر میدان پارس جنوبی ( در اثر  برداشت گاز از مخازن گاز میعانی         

ابـل تـوجهی از مایعـات گـازي مخـزن بـدلیل میعـان        گستره پائین تر از نقطه شـبنم هیـدروکربوري ، بخـش ق   
مطالعات و محاسـبات انجـام شـده  نشـان     . معکوس و ریزش در مخزن باقیمانده و قابل استحصال نخواهد بود

. میلیـارد بشـکه میباشـد      8میدهد که میزان ریزش و هرز رفت مایعات گازي  در میدان پارس جنوبی  حدود 
رزشمند بسیار قابل مالحظه بوده و عالوه بر زیان سنگین اقتصـادي ، موجـب   این میزان ریزش مایعات گازي ا

.  کاهش تراوائی و کاهش تدریجی بهره دهی چاه هاي گاز و کاهش ضریب برداشت نهائی گاز  نیز میشـود  
این مطالعات پیشنهاد شده که بعد از استحصال برشهاي اتان و باالتر ، بازگردانی گاز خشک  به مخزن انجـام  
شود  تا ترکیب سیال مخزن به تدریج تغییر داده شود ودر نتیجه میزان ریزش و هـرز رفـت مایعـات گـازي و     

در این مطالعه  بدواً میـزان مایعـات گـازي قابـل استحصـال از      . تبعات آن به حداقل ممکن کاهش داده شود 
زان ازدیـاد برداشـت مایعـات    مخزن پارس جنوبی با روش برنامه فعلی تولید محاسبه و مشـخص و  متعاقبـاً میـ   

  . گازي و برشهاي اتان و باالتر از مخزن مذکور با استفاده از روش بازگردانی گاز سبک محاسبه شده است 
مطالعات انجام شده روي یک بلوك نمونه از مجموعـه میـدان پـارس جنـوبی نشـان میدهـد کـه در صـورت         

گازي در یک دوره بیست و پنج ساله قابل مالحظـه    استفاده از روش پیشنهادي میزان ازدیاد برداشت مایعات
با توجه به اهمیت موضوع ، توصیه شده که با هدف دسترسی به نتایج دقیقتـر شـبیه سـازي      میباشد و بنابر این

سه بعدي پارس جنوبی با تحصیل و منظور نمـودن کلیـه مشخصـات مخـزن از جملـه نتـایج مطالعـات وتـاثیر         
گاز ،  نتایج آزمـایش معمـولی و ویـژه مغـزه هـا       (breakthrough)ان شکنی در می) (fracturesشکافها 

(SCAL)    نتایج آزمایشات گذرا  ،)(transient      چاه هـا ، نتـایج بررسـی FMI   و یـا FMS دیگـر    و
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اطالعات کامل استاتیک و دینامیک مخزن و نمودارهاي پتروفیزیکی در سناریوهاي مختلف بـراي مجموعـه   
  . امل تکرار بشود میدان بطور ک

بنابراین اجراي طرح پیشنهادي انجمن . مایعات گازي در مقایسه با نفت خام از ارزش باالئی برخوردار میباشد
گاز ایران که موجب افزایش میزان مایعات گازي و برش هاي اتان ، پروپان و بوتان قابل استحصال از میـدان  

 .خواهد نمود پارس جنوبی میشود کمک مؤثري به اقتصاد کشور 

  
  :منابع علمی ومراجع

  
در مـورد مطالعـات   ) فازهـاي اول تـا چهـارم   ( انجمن مهندسی گاز ایران  1386گزارشات نیمه دوم سال  .1

  ازدیاد برداشت میعانات گازي از میدان پارس جنوبی
ري اداره پژوهش هاي ازدیاد برداشت در مورد نتایج آزمایش هاي بهره بردا 1372گزارش فروردین ماه  .2

 طبیعی در حجم ثابت با شبیه سازي شرایط مخزن ونمونه سیال پازنان

انجمـن نفـت ایـران در مـورد دورنمـاي وضـعیت عرضـه و تقاضـاي اتـیلن در           1385گزارش بهمـن مـاه    .3
 نسرین سلدوزي   -کشورهاي هند وچین 

 ن سراجهانجمن مهندسی گاز ایران در مورد پروژه تحقیقاتی میدا   1386گزارش مورخ  آذر ماه  .4

شـماره یـک ، تـاریخ نمونـه گیـري         DSTپارس  جنوبـــی ، آزمـایش     2چاه شمــاره   PVTگزارش   .5
 ژر      توسط شرکت شالمبر  1992/ 1/1

مقاله مطالعه آزمایشگاهی براي مقایسه بهره برداري طبیعی بـا بـازگردانی گـاز خشـک در مخـزن گـاز          .6
مـامی ، شـراره آریـا و فریبـرز ذولفقاریـان ، سـمینار انجمـن        قطران پازنان توسط حسین سروش ، مهیـار ا 

  دانشگاه امیر کبیر  1372مهندسی شیمی سال  
  

7. Fluid flow behavior of gas – condensate and near – miscible fluid at the pore scale- 
Richard A. Dawe, Carlos A. Grattoni , journal & petroleum Seines of Engineering , 
2006   

 
8.  Experimental Investigation of Condensate Blockage in High and Low Permeability 

Cores – Hunter Graves , the University & Texas at Austin , 2005  
 

9. Fevang. O.and Whitson C.H. " Modeling Gas Condensate Well Deliverability " 

SPE Paper  30714, November  1996 . 
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10. Sigmund P.M etal  : " Retrograde Condensation in Porous Media  " SPE 3476 , 

April  1993 . 

11. Saeidi A. and Handy L.L : Flow and Phase Behavior of Gas Condensate and 

volatile Oil in Porous Media " SPE 4891 , 1974 . 

12. Gravier  J.F. Lemouzy P. and Barroux C. " Determination of Gas Condensate 

Relative Permeability on Whole Core under Reservoir Conditions , SPE  11493  , 

March  1983 . 

13.  Henderson G.D.  , Danesh  A. Tehrani D.H. and Peden J.M . " An Investigation 

into the Processes Governing Flow and Recovery in Different Flow Regimes " SPE  

26661 , October  1993 . 

14. 2-10 MC Cain  W.D , and Alexander R.A.   " Sampling Gas Condensate Well "  

SPE  Reservoir Engineering  , August  1992 . 

15. Robert Mott AEA  Technology . Calculating Well Productivity in Gas Condensate 

Reservoirs  "  June  1997 . 

16. Afidick  D. Kaczorowski N.J.  and Bette S. " Production Performance of a 

Retrograde Gas Reservoir , A Case Study of the Arun field "  SPE  28749  Nov.  

1994  . 

17. W.D Mc Cain , jr :  " The Properties of Petroleum  Fluids " , Penn Well Books 

Copyright  1990. 

18. Tarek Ahmed , " Reservoir Engineering Handbook " , Gulf Publishing Company 

Copyright  2001. 

19. D.L. Katz , R.L Lee " Natural Gas Engineering , Production and Storage " Mc 

Graw Hill Book Co. Copyright  1990. 

20. B.C Craft , M.F. Hawkins , Revised By R.E. Terry , " Applied  Petroleum 

Reservoir Engineering " Prentice Hall  1980. 

21. M.B Field et al , " A Numerical Solution of Kaybob South Gas Cycling Project " , 

JPT , Oct . 1971 – P – 1253-1262 . 

22. Paul Van Lingen ." Efficiency of Single Well Gas Cycling in Gas Condensate 

Reservoirs " SPE Paper  56489 , October 1999 . 
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23. P.L  Moses and K Wilson  "  Phase Equilibrium Consideration in using Nitrogen for 

Improved Recovery from Retrograde Condensate Reservoirs " Jour . of Petroleum 

Technology , Feb . 1981 . 
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  " بسمه تعالی" 
    

  گزارش مدیریتی
  از مخزن پارس جنوبی کازي میعاناتمطالعات ازدیاد برداشت : عنوان پروژه 

  
  6138اسفند  –حسین سروش و منصور دفتریان   ،باقرپور   محمد هاشم: گاز ایران  مهندسی انجمن: مجري 

  
  

جنوبی در  فشار مخزن پارس. جنوبی داراي مشخصــات و خواص گاز هاي میعا نی میباشد  سیال میدان پارس
تداوم افت فشـــار مخزن در گستره زیر . حال حاضر به پائین تر از فشار نقطه شبنم گاز کاهش یافته است 

قسمت . د فشــار نقطه شبنم هیدروکربوري منجر به تشکیل و ریزش میعانات گازي در سنگ مخزن خواهد ش
اعظم میعانات گازي که در گستره فشار زیر نقطه شبنم هیدروکربوري در مخزن تشکیل و ریزش مینماید 

  . براي همیشه در مخزن باقی مانده و قابل استحصال نمیباشد
 

تجمع میعانات گازي در سـنگ مخـزن باعـث  اشـباع فزاینـده سـنگ مخـزن از میعانـات و بـه وجـود آمـدن            
Condensate Bank   گردیـده و    در اطراف چاه هاي تولیدي و کاهش فزاینده تراوائی موثر سنگ مخـزن

در نهایت منجر به کاهش تدریجی  بهره دهی چاه هاي گازي و مضافاً باعث افزایش فشار ترك مخـزن و در  
  .نتیجه کاهش چشمگیرضریب میزان برداشت نهائی گاز از مخزن میشود

  
به و پیش بینی رونـد کــاهش بهـره دهـی چـاه هـاي گــازي در مخـازن         خاطرنشان میـگردد که براي محـاس 

ال در اطــراف حفــره   ـسیـ )    complex flow behavoir( ریان ـه رفــتار پیچـیــده جـ   ـضـرورت دارد کـ
از طرف دیگر در محدوده اطراف حفره هاي چـاه هـاي   . چاه هاي گازي مشخص بشود  ( wellbore )هاي

افت فشار همزمان باعث اشباع فزاینده سنگ مخزن  از مایعات گـازي و افـزایش     گازي گستره باالي پروفیل
اغلـب مـدلهاي کـامپیوتري    . سرعت گاز در خارج از محدوده قانون دارسی براي تراوائـی گـاز خواهـد شـد    

  .موجود قادر به تعیین و منظور نمودن جریان دوفازي خارج از محدوده قانون دارسی نیستند
  
از تولید گاز و مایعــات گـازي مــیدان گاز میعانی ســراجه نشــان میدهد که با روش تخلیه تجـارب حاصله  

بخش عمده گاز و میعانـات گـازي درجـاي مخـزن بـدلیل رسـوب بـاالي         ( natural depletion )طبیعــی 
ر میباشد که الزم به ذک. میعانات گازي در سنگ مخزن با شرایط افت تدریجی فشار قابـل استحصا ل نمیباشد

شرایط در مخــزن سراجه بدلیل تراوائی پائین سنگ مخزن حاد تـر از شـرایط پـارس جنوبــی میباشـد ، ولـی       
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نتایج حاصله از بررسی وضعیت مخـازن حــاوي گاز میعانـی در کشورهاي دیگـر نشـان میدهـد کـه کـاهش      
ئی نسبتاً باال نیز در عمل تجربه شـده  حتی در مخازن با تراوا)  productivity( بهـره دهـی چاه هــاي گازي 

  .است
  

نتایج مطالعات انجمن مهندسی گاز نشان میدهد که سیاستگذاري تولید از مخازن حاوي گاز میعانی کشور از 
تنـگ بیجـار و سـراجه بـا هـدف مراعـات        ،مـارون خـامی   ،سـرخون   ،پازنـان   ،جمله میادین پـارس جنـوبی  

مشکالت اشاره شده در سنگ مخزن که عـالوه بـر ایجـاد کـاهش      مالحظات اقتصادي وبمنظور پیشگیري از
ترجیحـاً    ،بهره دهی چاه هاي گازي موجب کاهش شدید قابلیـت تزریـق پـذیري سـنگ مخـزن نیـز میشـود        

میبایستی مبتنی بر تزریق گاز سبک به مخزن تا زمان تغییر تدریجی مشخصـات  سـیال مخـزن  از حالـت گـاز      
  .ه و برنامه تولید گاز از مخزن موکول به بعد از تغییر مشخصات سیال مخزن بشودتنظیم شد ترمیعانی به گاز 

 
براي مخزن گاز  (OSCO)قابل ذکر میباشد که سیاستگذاري فوق الذکر حدود سی سال پیش توسط اوسکو 

میعانی پازنان در نظر گرفته شده و تا سیسات الزم براي بـازگردانی گـاز سـبک شـده بـه مخـزن نیـز احـداث         
ردیده بود ولی متاسفانه گاز تولیدي مخزن در عمل به مخازن دیگر تزریق شـده اسـت و بنـابر ایـن مزایـاي      گ

  . بالقوه سیاستگذاري مذکور در میدان پازنان محقق نشده است
 

میدان پارس جنوبی با کشور قطر مشترك میباشد و کشور قطر ازسالها پیش بدون مراعات موارد فـوق الـذکر   
بنابراین بـا توجـه بـه اشـتراك     . چنین نفت از میدان پارس جنوبی را شروع و توسعه داده است تولید گازو هم

  .میدان اتخاذ سیاستگذاري فوق الذکر را نمیتوان در مورد پارس جنوبی توصیه نمود 
  

بنابراین تداوم افت تدریجی فشار مخزن در گستره زیر فشار هیدروکربنی سیال در مخزن پارس جنوبی بدلیل 
رنامه هاي  تولید از مخزن غیر قابل اجتناب میباشد و در نتیجه بالغ بر پنجاه در صد از میعانـات گـازي پـارس    ب

جنوبی که حدود هشت میلیارد بشکه میباشد  به تدریج  در مخـزن تشـکیل شـده و در سـنگ مخـزن ریـزش       
سنگ مخـزن از میعانـات گـازي  و    نموده و عالوه بر اینکه در آ ینده نیز قا بل استحصال نمیباشد باعث اشباع 

در اطراف چاه هاي تولیدي  و کاهش فزاینده تراوائی موثر سنگ مخزن   Condensate Bankبوجود آمدن 
 .   و کاهش بهره دهی چاه هاي گاز و قابلیت تزریق پذیري سنگ مخزن خواهد شد
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ل میزان تشکیل و ریزش میعانات گازي انجمن مهندسی گاز ایران با توجه به موارد فوق الذکر  و با هدف تقلی
در سنگ مخزن میدان پارس جنوبی و در نتیجه ازدیاد برداشت میعانات گازي و همچنین با هدف به حد اقـل  
رساندن در میزان تشکیل و ریزش میعانـات بـه سـنگ مخـزن و دیگـر تبعـات اشـاره شـده و بـر مبنـاي نتـایج            

س جنوبی که بهمین منظور انجام شده ، پیشنهاد مینماید کـه بـا   مطالعات گسترده ونتایج شبیه سازي مخزن پار
افزایش پتانسیل تولید از مخزن و بازگردانی گاز  سبک شده حاصل از تولید اضافی به مخزن ، ضمن کـاهش  
چشمگیر مشکل ، در گستره چاههاي تزریقی و تولیدي مشخصات سیال مخزن  به تدریج تغییـر داده بشـود و   

زان تشکیل و ریزش میعانات گازي در سنگ مخزن و میزان تبعات منفی مربوطه بـه حـد اقـل    به این ترتیب می
  .ممکن کاهش یافته و مضافا میزان میعانات گازي قابل استحصال از مخزن نیز افزایش داده بشود

 
زگردانــی  میزان نهائی تولید گاز اضافی براي منظور با ،انجمن مهندسی گاز ایران برمبناي نتایج این مطالعات

میلیون متر   793(میلیون پاي مکـعب درروز    28000در مرحـله توسعه نهائــی مخزن پارس جنوبی مـعادل را 
  .تعیین و پیشنهاد نموده که توسعه کامل طرح بازگردانی در هفت  فاز انجام بشود) مکعب در روز 

  
ریب برداشـت گـاز و همچنـین    در صورت اجراي طرح پیشنهادي عالوه بر پیشگیري از کاهش چشـمگیر ضـ  

ایجاد مزیت ازدیاد برداشت میعانات گازي ،  مشکالت ناشی از ریزش و تجمع مایعـات در سـنگ مخـزن بـه     
حد اقل ممکن کاهش یافته و مضافاً مقـادیر قابـل مالحظـه اي برشـهاي اتـان و بـاالتر در جریـان بـازگردانی         

  .  واهد داشتاستحصال میشود و مزیت اقتصادي ارزش روز را در بر خ
 

فـراهم   ،  بمنظور ایجاد زمینه براي بیشترین استفاده اقتصادي از طرح بـازگردانی وهمچنـین بصـورت همزمـان    
پیشـنهاد میشـود    ،نمودن شرایط مناسب براي تسریع در ایجاد تغییرات مورد نظر در مشخصـات سـیال مخـزن   

مشـخص و منـدرج شـده     بصورت مشـروح بطوریکه در گزارش  (که  با طراحی و  احداث تاسیسات مناسب 
در صد برشهاي پروپان و بوتان و صد در صد برشهاي پنتان و باالتر  99در صد برش اتان و  96حدود )  است 

قبل از بازگردانی از سیال مخزن استحصال و تفکیک  بشود و بنابراین با پیشـنهاد مطروحـه ،گـاز تزریقـی بـه      
  .بود مخزن بصورت عمده شامل برش متان خواهد

 
در مورد مزیت اقتصادي طرح پیشنهادي بمنظور  استحصــال تقریباً کامل برشـهاي اتـان و بـاالتر از مجموعـه     

 :موارد زیر را خاطر نشان میسازد ،گاز تولیدي قبل از تزریق مجدد به مخزن 
 

بررسی هاي مشترك انجمن نفت و انجمن مهندسی گـاز ایـران نشـان میدهـد کـه رشـد مصـرف         )1
در صـد در سـال    18تـا   15هاي پتروشیمی در اقتصادهاي پر رونق چین و هندوستان بین فرآورده 

برآوردهاي رسمی پتانسیل بازار جدید براي اتیلن در دو کشور نامبرده طی دو دهه آینده . میباشد
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میلیون تن در سال توسط مراجــع معتبر اعالم شده و در نتیجه برنامه ریزي براي ایجـاد   15بالغ بر 
 .میلیون تن اتیلن در دو کشور نامبرده انجام گرفته است 15فیت هاي جدید براي تولید بالغ بر ظر

 
در کشورهاي چین و هندوستان بدلیل عدم دسترسی به اتان و مالحظات زیست محیطـی در نظـر    )2

این در حالی اسـت کـه   . است عمدتاً از نفتا بعنوان خوراك واحدهاي جدید اولفین استفاده بشود
در صد نفتا قابل تبدیل به اتیلن میباشد و از طرف دیگر قیمت جهانی نفتا بـا تثبیـت اخیـر     37فقط 

 .دالر در تن افزایش یافته است 850قیمت هاي جهانی انرژي به بیشتر از 

  
در صد اتان  83دالر در تن تثبیت شده و حدود  61از طرف دیگر قیمت اتان در کشور ما برابر با  )3

 .لن میباشدقابل تبدیل به اتی
  
از طـرف دیگـر همـانطور کـه     . بنابراین سود خالص تولید و فروش اتیلن  قابـل مالحظـه میباشـد     )4

میلیـون تـن اتـیلن در سـال در خـاور       15توضیح داده شد خوشبختانه بازار جدید بـراي حـد اقـل    
 .نزدیک و خاور دور وجود خواهد داشت

 
بصورتیکه در گزارش ( deep cut از تکنولوژي با استفاده از روش پیشنهاد شده مبنی بر استفاده  )5

میلیـون تـن اتـان از سـیال طــرح      14سـالیانه   ،)  فـاز سـوم ایـن مطالعـات تشـریح گردیـده اســت       
قبل از تزریق به مخزن استحصال  خواهـد شـد و بـا اسـتفاده از بـرش اتـان بـه میـزان          ،بازگردانی

 ،لیـد یـک میلیـون تـن اتـیلن در سـال      مذکور و احداث یازده واحد اولفین هر کدام با ظرفیت تو
 76/10پتانسیل تولید و صادرات حدود یازده میلیون تن اتیلن در سـال بـا درآمـد اضـافی بـالغ بـر       

 .میلیارد دالر در سال و اشتغال زائی قابل مالحظه براي کشور بوجود خواهد آمد
  

استفاده از طراحـی و  بعالوه در چارچوب طرح بازگردانی گاز سبک در میدان پارس جنوبی و با  )6
فرآورش و صادرات  ،تاسیسات پیشنهاد شده در گزارش فاز سوم این مطالعات پتانسیل استحصال

میلیون تن برشهاي پروپان و بوتان با مشخصات و استاندارد هاي قابل قبول بـین المللـی    15بالغ بر 
 .میلیارد دالر در سال بوجود خواهد آمد 76/11یه ارزش بالغ بر 

  
میلیـون تـن در سـال مایعـات گـازي       36/38تثبیت و صادرات بالغ بـر   ،حاصل از تفکیک درآمد )7

بـالغ بـر    2008همراه و برشهاي پنتان وباالتر در قالب طرح پیشنهادي با قیمـت هـاي جـاري سـال     
 .میلیارد دالر در سال میباشد 68/31
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گـاز تولیـدي بـراي تزریـق بـا      مجموع در آمد سالیانه از بابت استحصال برشهاي اتان و باالتر از    )8
 .میلیارد دالر در سال میباشد 20/54بالغ بر  2008قیمت هاي جاري سال 

 
نتایج شبیه سازي که بـا اسـتفاده از    همانطور که در گزارش فاز دوم این مطالعات تشریح گردیده است تعمیم

ان میدهـد کـه بـا اجـراي     اطالعات موجود  براي یک بلوك میدان پارس جنوبی انجام شده به کل میدان نشـ 
در نهایت مقادیر  قابل مالحظه مایعات گازي  بدلیل کاهش  میزان تشکیل وریزش میعانات  ،طرح بازگردانی

قابل  ،گازي حاصل از افت فشار ناشی از برداشت طبیعی از مخزن در گستره فشارهاي پائین تر از نقطه حباب
  .استحصال خواهد بود

 
مشخصات سیال مخزن بتدریج تغییر یافته ودر نهایـت   ،که با اجراي طرح پیشنهاديمضافاً خاطر نشان میسازد 

  .سیال مخزن مشابه سیال مخازن گاز خشک عمدتاً شامل گاز متان خواهد بود
 

با توجـه بـه   . تریلیون پاي مکعب برآورد شده است  464میزان گـاز در جا در مخزن پارس جنوبــــی برابر با 
و سیاستگذاري تعیین شده براي بهره بـرداري از میـدان پـارس جنـوبی و در صـورتیکه       حداقل فشار عملیاتی

تریلیـون پـاي مکعـب از سـیال مخـزن       320طرح بازگردانی گاز سبک شده سـریعاً اجـراء بشـود ، درنهایـت     
  .تریلیون از سیا ل مخزن پس از کاهش فشار به فشار ترك در مخزن باقی خواهد ماند 144استحصال شده و 

 
بوتان و بخش قابل مالحظه از برشهاي پنتان وباالتر  –پروپان  –با اجراي طرح پیشنهادي عمالً برش هاي اتان 

در مراحل عملیاتی از سیالی که نهایتاً بعد از فشار تـرك در مخـزن بـاقی خواهـد مانـد تفکیـک و استحصـال        
  .خواهد شد

 
زریقـی در طراحـی نهـائی سیسـتم بـاز گردانـی       خاطر نشان میسازد که الگوي چیدمـان چاه هـاي تولیـدي و ت  

میبایستی با توجه به لزوم حد اکثر سازي راندمان جاروئـی گاز تزریقی و هـدایت گـاز هـاي غنـی بـه طـرف       
چاههاي تولیدي ، نهائـی شده و مبنــاي کار قرارداده بشود و به این ترتیب و باتوجه به اینکه برشهــاي اتان و 

در درجه حـرارت   ( Cryogenic ) یده در سیستم  هاي استحصــال با روش تبرید باالتر  در سیکل هاي عد
عمالً بخش اعظم برشهاي اتان و باالتر از سیال  ،درجه فارنهایت از سیال مخزن اسنحصال میشود -153حدود 

  .استحصال خواهد شد )  بعد از فشار ترك مخزن ( باقیمانده در مخزن 
 

ح پیشنهادي با توجه به محدود بودن اطالعات مخزن و  بمنظور مراعات جوانـب  در جریان ارزیابی اقتصاد طر
 80با اعمال فاکتور هـاي ریسـک  میـزان استحصـال مایعـات گـازي بـه        ،احتیاط و مالحظات محافظه کارانه 

درصـد و میـزان    50میـزان استحصـال بـرش پروپـان بـه       -درصـد   50درصد  میزان  استحصال بـرش اتـان بـه    
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درصد نتایج محاسبات کـاهش داده شـده و در محاسـبات اقتصـادي لحـاظ شـده        40ش بوتان به استحصال بر
پروپان و بوتان ، درآمد هاي اضافی که از بابت ازدیاد برداشت مایعات گازي و استحصال برشهاي اتان. است

خواهـد   از سیال باقیمانده در مخزن که در صورت اجراي طرح پیشنهادي انجمن مهندسی گاز ایـران حاصـل  
  :شد پس از لحاظ نمودن فاکتور هاي ریسک فوق الذکر  به شرح زیر خالصه میشود

 
میلیـون تـن متریـک مایعـات گـازي اضـافی حاصـل از         387در آمد حاصل از استحصال و صادرات  بالغ بـر  

  د بـودن با توجـه بـه محـدو   . میلیارد دالر میباشد 320برابر با  2008اجراي طرح بازگردانی با قیمت هاي سال 
اطالعات مخزن وبنابراین تقریبی بودن نتایج شبیه سازي و بمنظور مراعات جوانـب محافظـه کـاري   پـس از     

 256اعمال فاکتور ریسک   در آمد حاصل از بابت ازدیاد برداشت مایعات گازي در مطالعات اقتصاد طرح به 
  .میلیارد دالر کاهش داده شده است

 
میلیون تن متریک برش هاي اضافی  پروپـان و بوتـان کـه     117درت بالغ بر درآمد حاصل از استحصال و صا 

در صورت اجراي طرح پیشنهادي انجمن مهندسی گاز ایران حاصل خواهد شد پس از لحاظ نمودن فـاکتور  
 82/93برابـر بـا    2008در صد براي بوتـان و بـا  قیمـت هـاي سـال       40درصد براي پروپان و   50هاي ریسک 
  .میباشد میلیارد دالر

 
میزان برش اتان که در صورت اجراي طرح پیشنهادي انجمن مهندسی گاز از سیال باقیمانده در مخزن پـارس  

میلیون تن متریک میباشـد ولـی همـانطور کـه      276استحصال میشود برابر ) بعد از فشار ترك مخزن ( جنوبی 
اعمال فاکتور ریسک پنجاه در صدي این قبال خاطر نشان گردید بمنظور مراعات مالحظات محافظه کارانه با 

  .میلیون تن کاهش داده شده است 136میزان در ارزیابی اقتصادي طرح به  
 

درآمد حاصل از بابت ازدیاد برداشت اتان و تولید و صادرات اتیلن با منظور نمودن فاکتور ریسک پنجـاه در  
  .اهد شدمیلیارد دالر خو 72/104بالغ بر   2008صد و با قیمت هاي سال 

 
پروپان وبوتـان از بابـت   ،به این ترتیب درامدهاي بالقوه  بخش ازدیاد برداشت مایعات گازي و برشهاي اتان  

 2008اجراي طرح بازگردانی بعد از اعمال فاکتور هاي ریسـک بـه شـرح فـوق بـا قیمـت هـاي جـاري سـال          
  .میلیارد دالر خواهد شد 54/454میالدي بالغ بر 

 
 28ري  براي توسعه نهائی سیستم بازگردانی براي مجموعه میدان پارس جنوبی با ظرفیـت  برآورد سرمایه گذا

میلیارد پاي مکعب در  4سیستم پیشنهادي باز گردانی هر کدام با ظرفیت  7میلیارد پاي مکعب در روز   معادل 
  .میلیارد دالر میباشد  124/68روز برابر با 
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حداث یازده واحد اولفین هر کدام با ظرفیت تولید یک میلیـون تـن   برآورد هزینه هاي سرمایه گذاري براي ا
  .میلیارد دالر میباشد 6/6اتیلن در سال بمنظور تبدیل مجموعه تولید سالیانه اتان طرح به اتیلن برابر با 

 
برآورد سالیانه هزینه هاي عملیاتی براي مجموعه تاسیسات بازگردانی و واحدهاي پتروشیمی بـا قیمـت هـاي     

  .میلیون دالر در سال میباشد 1318برابر با  2008ل سا
  

و بـا فـرض اینکـه      UNIDO – COMFAR III Expertدر این مطالعات  اقتصاد طرح با استفاده از مدل  
مـورد ارزیـابی    ،درصـد در سـال تـامین بشـود       8درصد هزینـه سـرمایه گـذاري از طریـق وام و بـا بهـره        80

  .قرارگرفته است
 
اد طرح پیشنهادي با ملحوظ نمودن کلیه پارامترهاي اقتصادي و از جمله نر خ بازگشـت سـرمایه   ارزیابی اقتص 

 67/47محاسبه شده و برابر بـا    ،که بدون منظور نمودن مزایاي اقتصادي قابل مالحظه به روز رسانی درآمدها
نشان میدهد که اجراي  ،در صد میباشد و اینکه بازگشت سرمایه در مدتی کمتر از دو سال محقق خواهد شد 

  .طرح پیشنهادي از نظر اقتصادي موجه و سود آور میباشد
 

اجراي طرح بازگردانی میدان پارس جنوبی عالوه بر مزیت هـاي چشـمگیر اقتصـادي موجـب افـزایش قابـل       
به خصوص بازارهاي خاور نزدیک و خاور دور به تولیدات  ،مالحظه وابستگی بازارهاي انرژي و پتروشیمی 

  .شده و بعالوه زمینه اشتغال زائی قابل مالحظه اي را در کشور بوجود میاوردطرح 
 

در صـورت عـدم  اجـراي     ،همانطور که در گزارشات فازهاي اول و دوم این مطالعات تشریح گردیده اسـت 
طرح بازگردانی میدان پارس جنوبی میزان تشکیل و ریزش میعانات گازي در سنگ مخـزن و تبعـات آن کـه    

هش تراوائی موثر گاز و کاهش بهره دهی چـاه هـاي گـاز و در نتیجـه کـاهش چشـمگیر ضـریب        موجب کا
برداشت گاز و مایعات گازي از مخزن شده و مضافاً قابلیت تزریق پـذیري سـنگ مخـزن میباشـد بـه حـداقل       

 .ممکن تقلیل خواهد یافت 
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   گزارش فاز اول

  
  

  : شامل 

      ازدیاد برداشت میعانات گازي در مخازن گاز میعانی  –الف 
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  بسمه تعالی
  1386/  5/  2: تاریخ  

 

  ازدیاد برداشت میعانات گازي در  مخازن گاز میعانی   - الف 
  

. موضوع این پروژه مطالعه ازدیاد برداشت میعانات گازي از مخزن عظیم گاز میعانی پارس جنوبی است 
کربنی و ازدیاد برداشت میعانات گازي مورد مطالعه و بررسی قرار در این بخش مشخصات مخازن گاز ئیدرو

 , H2Sدر مخازن گازي ترکیبات متان ، ئیدروکربن هاي میانی و گازهاي غیـر ئیـدروکربنی نظیـر    . میگیرد 

N2 , CO2     انواع مخازن گازي به قرار زیر می باشند . و هلیم به مقدار کم وجود دارد:  
  

 ( Dry Gas )خشک مخازن گاز  -1      

  
می باشند و مقدار کمی ئیـدروکربن هـاي میـانی نیـز      ( CH4 )این مخازن بطور عمده حاوي گاز متان  

مالحظـه  ) .   1- 1. ( دیاگرام فــازي یک مخـزن گـاز خشـک را نشــان میدهـد      1-1تصویر شماره  . دارند 
ن وجود دارد و در دماي ثابـت مخـزن بـا    میشود که در شرایط فشار و دماي مخزن فقط یک فاز گاز در مخز

در شرایط فشار و دماي تفکیک کننده در . افت فشار به علت تولید گاز هیچ مایعی در مخزن تشکیل نمیشود 
چون در شرایط مخزن مقداري بخـار آب در گـاز خشـک وجـود دارد     . سطح نیز مایعــی استحصال نمیشود 

هـر چقـدر دمـاي مخـــزن     . اري آب شیرین نیز بدست میآیـد  معموالً در شرایط تفکیک کننده در سطح مقد
مخازن گاز خشک نیاز به روش هاي معمـول ازدیـاد برداشـت    . باالتر باشد مقدار آب همراه گاز بیشتر است 

ندارند و ضریب برداشت گاز بستگی به عمق ، دما ، ساختمان ، مشخصات سنگ مخزن و چگـونگی فعالیـت   
درصـد حجـم گـاز در جـاي      90الـی    60برداشت مخازن گاز خشک از حدود  ضریب. سفره آبی آنها دارد 

وجـود   000درکشور ایران مخازن متعددي نظیر کبیر کوه ، سهند ، هلیالن ، کوه احمـدي  . اولیه تغییر میکند 
دارنـد و گـاز خشـک    ) درصد گـاز ازت در مخـزن کبیـر کـوه       64/  23( دارند که درصد باالیی گاز ازت  

  . وند محسوب میش
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 دیاگرام فازي مخزن گاز خشک  1- 1تصویر شماره  
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   ( Wet Gas )مخازن گاز تر   -2
  

در این نوع مخازن در زمان تولید گاز و افت فشار در دماي ثابت در داخل مخزن زیر زمینی هیچ مـایعی  
ط فشار و دماي تفکیک کننـده   ـخزن گازي شکل هستند ولی در شرایـشود و ئیدروکربن هاي م تشکیل نمی

( Separator )  دیـاگرام فـازي یـک      1-2تصویر شـماره   . طح مقداري مایعات گازي بدست میآید در س
در این تصویر مالحظه میشـود کـه فشـار و دمـاي تفکیـک کننـده در       ) .  1-2( مخزن گاز تر را نشان میدهد 

داخل ناحیه دو فازي دیاگرام فازي است و دماي مخزن که در طول زمان تولید ثابت است در خارج از ناحیه 
 ـازران گـازي یا میعانات گــازي و یا قطـات گــطح را مایعـیل شده در سـات تشکــمایع. دو فازي قرار دارد 

( Gas Condensate )  صالی ـایعات استحـه مـیدي بــاز تولـبت گـموالً نسـخازن معـن مـدر ای. د ـوینـگ
( Gas Condensate Ratio )   50000بیشتر از SCF/STB  حجم مایعات استحصالــی به  و یا نسبت

  . می باشد    BBL/MMSCF 20گاز تولیدي کمتر از
در مخازن گاز تر میزان مایعات گازي نسبت به گاز تولیدي و نیز سنگینی و ترکیبات مایعات استحصالی 

مایعات گازي مخازن گاز تر شـفاف و روشـن اسـت و سـنگینی     . در طول زمان بهره برداري تغییر نمی نماید 
) باالتري دارنـد    API درجه ( مایعات گازي مخازن گاز میعانی کمتر است    ( Gravity)ها از سنگینی آن
در مخازن گاز تر چون با تولید و کم شدن فشار در دماي ثابت در خلل و فرج سنگ مخزن مـایعی تشـکیل   . 

مکـانیزم معمـولی   . دارنـد  نمیشود نیاز به بازگردانی گاز خشک و اعمال روش هاي ازدیاد برداشت معمولی ن
  . می باشد    ( Natural Depletion ) تولید از مخازن گاز تر مانند گاز خشک برداشت طبیعی

  
   ( Condensate Gas )مخازن گاز میعانی  -3
  
  1-3اره نمونه گاز میعانی در تصویر شـم  دیاگرام فازي یک. ی هستند خازن گاز میعانی حاوي گاز میعانم     

در     ( Cricondentherm )همزیسـت  ازي حـداکثر دمـاي دو فـاز   در این دیاگرام فــ . ه میشود داد نشان
این نقـاط  . مشخص میباشد   Nدر نقطه   ( Cricondenbar )و حداکثر فشار دو فـاز همزیست    Mنقطه  

  . غیر از فشار و دماي نقطه بحرانی گاز میعانی می باشند 
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  ام فازي مخزن گاز تردیاگر 2- 1تصویر شماره  
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 دیاگرام فازي مخزن گاز میعانی  1-3تصویر شماره  
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سطح محصور بین منحنی هاي نقاط حباب و نقاط شبنم در دیاگرام فازي نواحی دو فازي هستند و گاز مخزن 
نواحی اطراف نقطه بحرانی . در این نواحی می تواند در فشار و دماهاي مختلف در حالت دو فاز متعادل باشد 

کـه سـایه زده شـده اسـت نـواحی میعـان معکـوس و تبخیـر         )  1-3  تصـویر شـماره  ( در داخل دیاگرام فازي 
در این نواحی عمل میعان و یا تبخیر در اثر افت فشار و . گفته میشود   ( Retrograde Region )معکوس 

یا افت دما حالت معمولی سایر قسمت هاي دو فاز را ندارد و برعکس نواحی دیگر دیاگرام فـازي عمـل مـی    
که نقطه شبنم است میرسـد و    Bدر دماي ثابت با کم شدن فشار سیستم ابتدا به نقطه   Aز نقطه مثالً ا. نمایند 

به پایین با کم شدن فشار   Dبا کم شدن فشار بجاي تبخیر میعان انجام میگیرد و از نقطه  Dتا نقطه  Bاز نقطه 
هـاي بـین فشـار بحرانـی و     در مخازن گاز میعانی پدیـده میعـان معکـوس در فشـار     . تبخیر صورت می پذیرد 

   . حداکثر فشار دو فاز همزیست اتفاق میافتد
و یـا  )   1-3تصویر شـماره  (  Bدر مخازن گاز میعانی سیال مخـزن ابتدا در شرایط فشار و دمـــاي نقطه  

بـا بهـره بـرداري از    . باالتر است و لذا در شرایط اولیه مخزن ئیدروکربن هاي موجـود در آن گـازي شـکلند    
در مخـازن گـاز میعـانی    . ن با کاهش فشار در دماي ثابت بتدریج در مخزن مایعات گازي تشکیل میشود مخز

عمل میعان معکوس تا زمـانی کـه فشـار و دمـاي     . تبخیر معکوس یعنی افت دما در فشار ثابت اتفاق نمی افتد 
  . گاز مخزن در ناحیه میعان معکوس دیاگرام فازي قرار دارد ادامه پیدا میکند 

   ( Reevaporation )با کم شدن فشار پس از خروج از ناحیه میعان معکوس در مخزن تبخیر مجـدد  
معمـوالً  . این تبخیر مجدد در سر چاه بصورت افزایش نسبت مایع به گاز قابل تشـخیص اسـت   . شروع میشود 

است با تبخیر مجـدد   چون فشار تبخیر مجدد در مخازن گاز میعانی بسیار پائین و نزدیک به فشار ترك مخزن
بعـالوه بـا تولیـد از مخـزن و استحصـال بیشـتر ترکیبـات سـبک تـر          . مایعات گازي زیادي استحصال نمیشود 

تغییـر  . دیاگرام فازي سیال باقیمانده در مخزن بدلیل دارا بودن درصد بیشتري از ترکیبات سنگین تغییر میکند 
  . در مخزن را بیشتر نشان میدهد دیاگرام فازي سیال مخزن مقدار مایعات باقیمانده 

اي مخزن زن به دمهرچه میزان ئیدروکربن هاي سنگین در سیال مخزن بیشتر باشد دماي بحرانی سیال مخ
نزدیک تر است و در نتیجه مقدار بیشتري مایعات گازي در مخزن باقی میماند و هر چه دماي مخزن به دمـاي  

 ( Wet Gas )گاز تر نزدیک تر باشد مخزن شبیه  (Cricondentherm )اي دو فاز همزیستحداکثر دم

  . عمل میکند و میزان مایعات گازي بجا مانده در مخزن کمتر است  
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  ( Condensate Critical Saturation ) اشباع بحرانی مایعات در مخازن گاز میعانی – 1-3

  
از اینکه فشار مخزن به زیر فشـار   در قسمت قبل گفته شد که با افت فشار مخزن به واسطه برداشت طبیعی بعد

نقطه حباب رسید مایعات گازي در مخزن تشکیل میشود و این مایعات به جداره خلـل و فـرج سـنگ مخـزن     
مقدار مایعات تشکیل شده بتدریج همراه با کاهش فشار زیاد میشـود ولـی بصـورت    . میچسبد و تولید نمیشود 

درصد مایعات تشکیل شـده بـه میـزان بحرانـی رسـید مایعـات       هنگامی که . روان نیست و جریان پیدا نمیکند 
. گازي مازاد بر اشباع بحرانی جریان پیدا میکند و بـه سـمت پـائین و یـا چاههـاي تولیـدي حرکـت مینماینـد         

بنابراین اشباع بحرانی مایعات گازي حداکثر درصد اشباع مایعات تشکیل شده در مخزن می باشـد کـه هنـوز    
  . ه خلل و فرج سنگ مخزن چسبیده است روان نشده و به جدار

Critical Saturation          مایعات گازي در مخازن گـاز میعـانی بسـتگی بـه تراوایـی و تخلخـل سـنگ
باع آب ـــ یزان اشـخزن ، مـسنگ م    ( Wettability )یت تر شوندگیـخزن ، خاصـخزن ، نوع سنگ مـم

( Water Saturation )   میزان درصد اشباع . مایعات گازي آن دارد  ، فشار و دماي مخزن و مشخصات
درصد حجم خلل و فـرج سـنگ مخـزن در منـابع      50تا  10بحرانی مایعات گازي مخازن مختلف بین حدود  

تاثیر زیـادي بـر میـزان اشـباع بحرانـی        ( Swc )میزان اشباع آب همزاد ).  1- 3( علمی مختلف آمده است 
  . دارد و قابل مطالعه و بررسی است 

ر مخازنی که میزان مایعات گازي تشکیل شـده از اشـباع بحرانـی بـاالتر رود بـراي مطالعـه ، بررسـی و        د
ازي ـارزیابی میزان مایعات استحصالی در طول زمان بهره برداري شناخت تراوایی نسبی بین گاز و مایعات گـ 

ي مخزن کشش سطحی بـین  در شرایط فشار و دما. در شرایط فشار و دماي مخزن مورد لزوم است ) قطران ( 
گاز و مایعات گازي بسیار پایین است و نمی توان از اطالعات تراوایی نسـبی گـاز و نفـت کـه داري کشـش      

  . سطحی باالتري هستند براي سیستم گاز و مایعات گازي استفاده نمود 
  

   مایعات گازي در مخازن گاز میعانی – 2-3
  
   SCF/STB 150000-3200ه مـایعات گازي تولیـدي بـین   معموالً در مخازن گاز میعانی نسبت گاز ب  

مـوقعی کـه میـزان    . می باشد   STB/MMSCF 912.5-6.66 گازي به گاز تولیدي بین و یا نسبـت مایعات
باشد میزان مایعات تشکیل شده در مخزن بسیار پایین می باشد   STB/MMSCF 20 مایعات گازي کمتر از
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ت ـی زیاد است مخزن به حاللازي استحصاـات گـزمانی که میزان مایع. آورد از تر بشمار ـو می توان آن را گ
  . میل میکند    ( Volatile Oil )ت فرار ـمخزن نف

  
تغییر میکند ولی   APIدرجه    60تا  40سنگینی مایعات گازي در شرایط فشار و دماي سطح اغلب بین  

رنـگ مایعـات   ) .  1-4(  نیـز گـزارش شـده اسـت      APIدرجه   60و نیز باالتر از  APIدرجه   29مقادیر تا 
. گازي اغلب روشن مثل آب می باشد ولی موقعی که مایعات گازي سنگین است داراي رنگ تیره می باشد 

   ار حبـاب ـگ دارند بواسطه وجود ئیدروکربن هاي سنگین فشـ ـازي تیره رنـاز میعانی که مایعات گـمخازن گ
( Dew Point )   مخزن بسیار باالست آنها در دماي .  

  
C7معموالً میزان  

درصد مولی است و سـیاالتی کـه داراي      5/12در سیال مخازن گاز میعانی کمتر از    +
C7

البته موارد استثناء  هـم گـزارش شـده    . بیشتري از این مقدار باشند در مخزن بصورت مایع عمل میکنند   +
در صد مولی ترکیب را شامل میشود در صورتی که   75 – 90گاز متان در مخازن گاز میعانی حدوداً  . است 

مخازن گاز میعانی بیشـتر در محـدوده فشـاري    . درصد مولی میباشد   44 – 53این نسبت در نفت خام حدود 
  . درجه فارنهایت یافت میشوند   400تا   200پام و دماي  8000 – 3000

  
توسط و غنی تقسیم کـرد اگـر میـزان مایعـات گـازي      مخازن گاز میعانی را میتوان به سه دسته ضعیف ، م

ــر از  ــین        30STB/MMSCFکمت ــازي ب ــات گ ــزان مایع ــر می ــعیف ، اگ ــانی ض ــاز میع ــزن گ ــد مخ                   باش
30–80STB/MMSCF      ــتر از ــازي بیشـ ــات گـ ــزان مایعـ ــر میـ ــط و اگـ ــازي متوسـ ــزن گـ ــد مخـ                               باشـ

80STB / MMSCF   مخزن گازي غنیباشد   ( Rich )  نامیده میشود .  
  

نمونه گیري صحیح و دقیق سیال مخزن گاز میعانی براي تعیین میـزان مایعـات استحصـالی و نیـز بدسـت      
  . آوردن آنالیز دقیق سیال مخزن بسیار مهم است و روي ارزیابی ها و مطالعات مخزن تأثیر زیاد دارد 

ی می بایست در ابتداي عمر مخزن و قبـل از افـت فشـار آن بـه زیـر      نمونه گیري از سیال مخزن گاز میعان
در صورت دو فازي شدن گاز میعانی در مخـزن نمونـه گرفتـه شـده معـرف نمونـه       . نقطه شبنم صورت گیرد 
پایـدار  . ضروري است که قبل از نمونه گیري شرایط چـاه بصـورت پایـدار در آیـد     . واقعی مخزن نمی باشد 
. والً بصورت جریان دادن چاه با یک دبی کم و ثابت براي مدت چنـد روز مـی باشـد    کردن شرایط چاه معم

در هنگام نمونه گیري اختالف فشار بین مخـزن  . این مدت زمان براي مخازن کم تراوا می بایست بیشتر باشد 
  . و چاه می بایست حداقل ممکن باشد 
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 ( Gas Cap ) کالهک گازي   -4

   
دماي مخزن در ناحیه دو فـازي دیـاگرام فـازي باشـد دو فـاز نفـت و گـاز در         در مخازن نفتی که فشار و

الیه گازي در باالي الیه نفتی است و آن را کالهک گازي گویند بعضی از مخازن نفتی . مخزن وجود دارد 
تعدادي از مخازن . از ابتدا کالهک گازي دارند و بتدریج با تولید نفت حجم آن کالهک گازي زیاد میشود 

فتی نیز ابتدا کالهک گازي ندارند و بتدریج با کاهش فشار مخزن در اثر تولید نفت و جدا شدن گاز از نفت ن
دیاگــرام    1-4تصـویر شـماره    . در این مخازن نفت و گاز در حـال تعـادل هسـتند    . کالهک تشکیل میشود 

شار مخـزن  در این نوع مخازن ف.  فـازي گاز و نفت مخـــزن و نیز دیاگرام فازي مجمـوع آنها را نشان میدهد
در هر زمان معادل فشار نقطه حباب الیه نفتـی و فشـار      ( Gas Oil Level )در سطح مشترك نفت و گاز
گاز کالهک گازي مخازن ممکن است گاز تر ، گاز خشک و یـا گـاز میعـانی    . نقطه شبنم الیه گازي است 

  . باشد 
در این مخزن گازي سطح . ی شکافدار را نشان میدهد کالهک گازي یک مخزن نفت 1-5تصویر شماره 

در اثر تولید نفت و افت فشار مخـزن سـطح تمـاس نفـت و گـاز      . تماس اولیه نفت و گاز مشخص شده است 
ناحیه بین سطح تماس اولیه نفت و گاز و سـطح  . پایین میآید ، یعنی حجم کالهک گازي افزایش پیدا میکند 

در بلوك هاي مخزن وجود دارند و بواسطه مکانیزم ریزش نقلی بتدریج نفت  تماس کنونی نفت و گاز با هم
  . بلوك ها  ریزش میکند 

  
. یکی از مکانیزم هاي مهم تولید نفت مخازن کالهک دار است   ( Gas Cap Drive )رانش کالهک گاز 

در . بـاالتر اسـت    هر چه بهتر فشار کالهک گازي تثبیت شود و افت نداشته باشـد درصـد برداشـت الیـه نفتـی     
کالهک هاي گازي بزرگ و داراي ستون بلند گاز که حاوي گاز میعانی باشند براي جلـوگیري از هـرز رفـت    

بازگرادانی گاز خشک از باالي مخزن و هیدروکربن هاي میعانی با ارزش تر میعانات گازي و استحصال زودتر 
برنامـه ریـزي و ارزیـابی    . تصادي و مقرون به صرفه است تولید گاز همراه با مایعات گازي از پایین الیه نفتی اق

بـازگردانی گـاز   . فنی بازگردانی گاز خشک در ایـن مخـازن مطالعـات فنـی و اقتصـادي بخصـوص الزم دارد       
صورتی که باندازه الزم و متناسب با تولید تزریق شود و سـاختمان و خصوصـیات سـنگ مخـزن نیـز      خشک در

  .نفتی آن تأثیر مهمی نخواهد داشت مناسب باشد روي برداشت الیه 
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 دیاگرام فازي مخزن نفتی داراي کالهک گازي   1- 4تصویر شماره  
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  در یک مخزن نفتی شکاف دار کالهک گازي  1- 5تصویر شماره  

  
  

  ازدیاد برداشت مخازن گاز میعانی  -5
  

  : مخازن گاز میعانی به دو صورت زیر تولید میشوند 
   ( Natural Depletion )برداشت طبیعی   – 1-5
  

ــر      ــره ب ــوع به ــن ن ــازي      در ای ــات گ ــزان میعان ــرد و می ــام نمیگی ــی انج ــار افزای ــا فش ــق و ی                                   داري تزری
( Condensate Gas Ratio )    کـاهش  . در گاز تر تولیدي با کاهش فشار مخزن کم میشـودCGR    تـا

بـا ارزش موجـود در    ادامه دارد و حجم قابل توجه اي از میعانات   ( Revaporation )فشار تبخیر مجدد 
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فشـار تبخیـر   . گاز تر اولیه در خلل و فرج سنگ مخزن رسوب مینماید و همراه باگاز خشـک تولیـد نمیشـود    
مجدد در مخازن گاز میعانی معموالً پایین و نزدیک فشار ترك مخزن است و لذا میعانـات رسـوب کـرده در    

  . مخزن دوباره تبخیر و تولید نمیشوند 
شک مخازن گاز میعانی در حالت برداشت طبیعی بستگی به فشار تـرك مخـزن ،   ضریب برداشت گاز خ

ضـریب برداشـت   . درصد برآورد میشود   90تا   60عمق مخزن و مشخصات سنگ مخزن دارد و حدوداً بین 
  . میعانات گازي با روش برداشت طبیعی در حدود نصف مقادیر مذکور است 

ي تولیدي با افت فشار بعلت تجمع میعانات رسـوبی در اطـراف   در اینگونه بهره برداري بهره دهی چاهها
  . چاهها کم میشود و همچنین از ظرفیت اولیه تأسیسات مرتبط با جداسازي میعانات استفاده نمیشود 

  
  بازگردانی گاز خشک در مخازن گاز میعانی  -2-5
  

میعـانی متوسـط و   یکی از روشهاي معمول جهت جلوگیري از ریـزش میعانـات گـازي در مخـازن گـاز      
بـه  ) معمـوالً متـان   (      غنـــی و در نتیجه ازدیاد برداشت میعانات با ارزش مخــزن بازگردانــــی گاز خشک

  . مخزن می باشد 
در عملیات بازگردانی ، گاز تولید شده از مخزن پس از فرآورش در واحدهاي جدا کننـده و استحصـال   

  . طریق چاههاي تزریقی به مخزن تزریق میگردد مایعات گازي مجدداً بصورت گاز خشک از 
بازگردانی گاز خشک عالوه بر تثبیت فشار مخزن باعث میشود کـه گـاز غنـی بسـوي چاههـاي تولیـدي       

گاز بازگردانی شده که بطـور عمـده متـان    . رانده شود و میعانات آن قبل از رسوب در مخزن استحصال شود 
جلوگیري میکند بلکه باعـث میشـود سـیال مخـزن سـبک تـر شـده و         می باشد نه تنها از نرخ افت فشار مخزن

برداشت ترکیبات سنگین از سیال تولیدي و بازگردانـــی گاز خشک آن سبب میشود . بازیافت آن باالتر رود 
در مرحله بعد مخزن مـی  . نزدیک تر شود  (Wet Gas )که دیاگرام فــازي سیال مخـــزن به حالت گاز تر 

یکـی از مزایـاي   . فت فشار تخلیه شود بدون اینکه مایع قابل توجه اي در مخزن رسـوب کنـد   تواند بصورت ا
بازگردانی گاز خشک این است که مایع تشکیل شده در مخزن مادامیکه امکانات فروش گاز خشک موجود 

حـاظ  نیست بطور اقتصادي قابل بازیافت است و هنگام پایان پروژه مخزن گاز خشکی خواهیم داشت که از ل
  . اقتصادي داراي ارزش باالتري نسبت به اول پروژه است 
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   عوامل مؤثر در ازدیاد برداشت میعانات گازي با بازگردانی -3-5
  

مخزن   ( Pressure Maintenance ) اگر باندازه کافی گاز خشک تزریق شود تثبیت کامل فشار   
مطالعات . ن براي تثبیت کامل فشار کافی نیست معموالً بازگردانی تمام گاز خشک یک مخز. را همراه دارد 

در . درصد گاز در جاي اولیه بـراي تثبیـت فشـار اولیـه الزمسـت       130تا   115انجام شده نشان میدهد حدود  
مواردي که تثبیت کامل فشار بدلیل در دسترس نبودن حجم گاز تزریقی کـافی عملـی نیسـت بـازگردانی بـه      

البته موفقیت این روش هـا بسـتگی بـه مشخصـات     . خوبی در برداشته است  روش تثبیت جزئی فشار هم نتایج
سنگ و سیال مخزن دارد و در مواردي ضریب برداشت آنها بیشتر از بازگردانی بـا روش تثبیـت کامـل فشـار     

  . است 
در مطالعه اي که در مورد میزان گاز بـازگردانی و ضـریب برداشـت میعانـات گـازي در مخـزن گـاز میعـانی          

South Kaybob   بعمل آمده نتایج زیر حاصل شده است )  1 –5( واقع در کانادا:  

  
  حالت بازگردانی  درصد گاز بازگردانی  ضریب برداشت میعانات گازي

  تثبیت فشار 100 84
  گاز خشک مخزن 74 82

  قسمتی از گاز خشک مخزن 60 7/80
  
  

با کم شدن حجم گاز بازگردانی تغییر زیادي مالحظه میشود که در این مورد ضریب برداشت میعانات گازي 
. میزان میعانات گازي مخزن فاکتور مهمی بـراي تعیـین اقتصـادي بـودن بـازگردانی مـی باشـد        . نکرده است 

  . مخازن گاز میعانی ضعیف اغلب براي بازگردانی مناسب نیستند 
بـازگردانی بـراي برداشـت     بهترین زمان شـروع . زمان شروع بازگردانی گاز در مخزن اهمیت ویژه دارد 

هرچـه فشـار مخـزن از فشـار نقطـه      . زیاد تر میعانات گازي در حوالی و یا باالتر از فشار شبنم مخزن می باشد 
در فشـارهاي خیلـی   . شبنم پایین تر باشد شروع بازگردانی در آن فشارها میعانات گازي کمتري عاید مینماید 

  . پایین بازگردانی مقرون به صرفه نیست 
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ـــی      ـــان جابجایـ ــه راندمـ ـــع س ـــازي تابـ ـــات گــ ـــی ضــریب برداشــت میعانـ ــات بازگردانــــ    در عملی
(Displacement Efficiency)     رانـدمان جـارویی سـطحی ، (Areal Sweep Efficiency)  و رانـدمان

  . می باشد   ( Vertical Sweep Efficiency )جاروئی عمودي 
یکنواخت مخزن با بکارگیري سیال مخزن در شرایط فشار و دماي  راندمان جابجایی در یک نمونه سنگ

این راندمان با داشتن خواص سنگ و سـیال ، روابـط و معـادالت جریـان     . مخزن در آزمایشگاه تعیین میشود 
ضـریب برداشـت جابحـائی     . سیاالت و بکارگیري نتایج تجربی و آزمایشگاهی مربوطـه نیـز محاسـبه میشـود     

ضریب برداشت میعانات گازي بسـتگی بـه رانـدمان    . است   70-90 بازگردانی کامل حدودمیعانات گازي با 
این راندمان ها بیشتر تابع ناهمگنی سنگ مخزن ، میـزان تولیـد و تزریـق    . جاروئی سطحی و عمودي نیز دارد 

 .محل و تعداد چاههاي تزریقی و تولیدي ، کوچک و بزرگ بودن مخزن و حـد و حـدود مخـزن مـی باشـد      
  . درصد تغییر می نماید   50-90راندمان جاروئی سطحی و عمودي مخازن گاز میعانی نیز بین حدود 

در مخازنی که بدالیل مختلف مانند کوچک بودن مخزن ، ناهمگنی شدید مخزن و یا کوچک بـودن بلـوك   
سـتفاده از روش  بر ا هاي مخزن امکان استفاده از روش هاي تثبیت فشار عملی نیست توصیه هاي تئوري مبنی

به   1997این موضوع در مقاالت علمی از سال  . میباشد   ( Huff & Puff )ی  هاف اند پاف هاي بازگردان
  ) .  1 – 6( بعد مطرح است 

در مخـازنی  . در مقاالت فنی منتشرشده تعداد کمی از مخازن گاز میعانـی داراي رانش آب طبیعی می باشند 
بهترین روش براي ازدیاد برداشت میعانات گازي باز تثبیت کامل فشار مخزن  که رانش آب فعال جزئی دارند

  . است 
  

  استفاده از گاز ازت براي بازگردانی   – 4-5
  

، گـاز  اده میشـود ولـی میتـوان از گـاز ازت    معموالً گاز متان براي بازگردانی در مخازن گاز میعـانی اسـتف  
CO2  سوخت  از و گازهاي حاصل ( Flue Gas ) بر اساس مطالعات و . ز براي بازگردانی استفاده نمود نی

آزمایش هاي زیاد انجام شده گفته میشود که ازت جایگزین مناسبی براي گـاز متـان بـراي بـازگردانی اسـت      
)7– 1 . (  

ــاز میعــــانی         ــازي از مخــــزن گــ ــت میعانــــات گــ ــراي ازدیــــاد برداشــ ــه اي کــــه بــ                                 در مطالعــ
Anschutz Ranch Bast Unit      آمریکا شده است نتیجه گیري میشود که بازگردانی با گـازCO2   و
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برداشت میعانات گازي با تزریـق گـاز متـان    . گازهاي حاصل از سوخت امکان پذیر و مقرون به صرفه نیست 
هتـرین گزینـه   مختصري بیشتر از تزریق گاز ازت بوده است ولی بعلت ارزان تر بودن گاز ازت از گاز متـان ب 

  . براي بازگردانی در این مخزن گاز ازت تعیین شده است 
حجم درصد 15 بعد از مطالعات شبیه سازي در نهایت مناسب ترین روش بازگردانی در این مخزن تزریق

و سپس تزریق گاز   ( Buffer )ئیدروکربنی بعنوان گاز سپر گاز تر%  65ازت و %   35خلل و فرج مخلوط  
  . شده است ازت تعیین 

  1979مخزن فوق االشاره مخزن گاز میعانی غنی واقع در مرز ایاالت یوتا و وایومینـگ آمریکاسـت و سـال      
پام کمتر از فشار اولیـه مخـزن    150-300پام و فشار نقطه شبنم آن  5310فشار اولیه مخزن . کشف شده است 

  ) . 1 –8(می باشد    1983سال چاپ شده در   SPE 12092نتیجه این مطالعه در مقاله  . است 
  
  امتزاج پذیري  بازگردانی گاز خشک در مخازن گاز میعانی -5-5
  

هر چقدر فشار گـاز تزریقـی بـاال    . تزریق گاز امتزاجی یکی از روش هاي مؤثر ازدیاد برداشت می باشد 
اشند فاز گـاز و نفـت در   اگر ترکیبات نفت و گاز ، دما و فشار مناسب ب. باشد راندمان برداشت زیادتر میشود 

آیند و کشش سطحی بین دو فاز از  اولین تماس و یا معموالً بعد از تماس هاي متوالی به حالت امتزاج در می
چون گاز تزریقی تحرك بیشتري نسبت بـه نفـت دارد هـر    . بین میرود و نفت و گاز در همدیگر حل میشوند 

تزاج نداشته باشد ولی در اثر پیش روي گاز بتدریج در چند ممکن است گاز در اولین تماس با نفت حالت ام
اثر تماس هاي مکرر با تبخیر و یا میعان ترکیبات نفت و گاز بـه یکـدیگر نزدیـک شـده و در نهایـت حالـت       

اگر گاز تزریقـی بـا نفـت مخـزن بصـورت امتـزاج در آیـد درصـد بازیافـت نفـت در           . امتزاج حاصل میشود 
درصد نفت   80تا   60میرسد و در مخازن نفتی نیز بسیار باال میرود و به حدود درصد   90آزمایشگاه به باالي

و  N2و  CO2گازهاي تزریقی براي امتزاج اغلب گازهاي ئیدروکربنی هستند ولی گازهـاي   . در جا میرسد 
تزریق امتزاجی بدو صـورت تزریـق امتزاجـی    . نیز بکار میروند    ( Flue Gas )گازهاي حاصل از سوخت 

بازگردانی گاز خشـک در مخـازن گـاز میعـانی یـک نـوع       . از خشک و تزریق امتزاجی گاز غنی می باشد گ
خزن ـل مـ ـانی داخـ ـاز میعـ ـاالي فشار نقطه شـبنم گـ  ـاگر فشار مخزن ب. تزریق امتزاجی گاز خشک می باشد 

آید  تزاج در میـت امـالـه حـل مخــزن بـانی داخـاز میعـا گـاس بـن تمـی در اولیـاز خشک تزریقـاشد ، گـب
( First Contact Miscible )  . اگر در اثر تولید فشار مخزن زیر فشار نقطه شبنم گاز میعانی باشد در آن

در اثـر  . صورت در داخل خلـل و فـرج سـنگ مخـزن گـاز میعـانی و مقـداري میعانـات گـازي وجـود دارد           
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گـاز  . آینـد   ت امتـزاج در مـی  ـالـ ـمـاس بـه ح  ین تـاز غنی داخل مخزن در اولـ ـاز خشک و گـازگردانی گـب
ه ـز بـ ـگ مخـــزن نیـات گــازي باقیمانــده در سنـانـا میعـلو میراند بـه جـی را بـاز غنـه گـک در حالیکـخش
ت را امتـزاج  ـن حالـ ـایـ . آیـد   تزاج در مـی ـت امـ ـه حالـ ـماس هـاي مکــرر بـر تـیش روي و در اثـطه پـواس
  ) . 1 – 9( می نامند   ( Developed Miscibility )عـه اي ـتوس

در صورتیکه فشار مخزن از فشار نقطه شبنم سیال اولیه مخزن خیلـی کمتـر باشـد مقـدار میعانـات گـازي       
باقیمانده در سنگ مخزن زیاد است و گاز خشک تزریقی نمیتواند تمام میعانات گازي باقیمانده در مخـزن را  

این حالـت را  . ولی به هر حال قسمتی از میعانات گازي را تبخیر مینماید  در اثر تماس هاي مکرر تبخیر نماید
حـاالت امتـزاج     1-7و  1-6تصاویر شماره  . گاز خشک گویند  ( Partial Miscibility )امتزاج جزئی 

  . گاز خشک کامل و امتزاج جزئی را نشان میدهند 
یعانات گازي در اثـر بـازگردانی گـاز    بعلت حاالت مختلف امتزاج پذیري که ذکر شد ضریب برداشت م

خشک در مخازن گاز میعانی در فشارهاي باالتر و حـوالی فشـار نقطـه حبـاب گـاز میعـانی بیشـتر از ضـریب         
برداشت میعانات گازي در اثر بازگردانی گاز خشک در فشارهاي پایین تر از فشار نقطـه حبـاب سـیال اولیـه     

  . مخزن می باشد 

  
  گاز سبک تزریق  -تبخیري یق امتزاجی تزر  1 - 6تصویر شماره 
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  تزریق امتزاجی جزئی گاز در جلو جبهه تزریق 1 - 7تصویر شماره 

  
  

  ( Critical Velocity )سرعت بحرانی تزریق گاز  -6-5
  

در تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی و نیز بازگردانی گاز خشک در مخازن گاز میعانی سرعت بحرانی 
  ) 1 –10. (مهمی است تزریق گاز پارامتر 

  
  . سرعت بحرانی تزریق گاز از فرمول زیر بدست میآید 

(ρo - ρg) . k. g.sin Ө  
Vc=   

1.0133 × 106 (µ O – µ g ) 
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  در این معادله 
  

VC    سرعت بحرانی بر حسبcm/sec  
, ρo  ρg    به ترتیب دانسیته نفت و گاز در شرایط مخزن بر حسبGr / Cm 3   
µ O   وµ g    به ترتیب گران روي نفت و گاز در شرایط مخـــزن بر حسب سانتی پویز( CP )  

K    تراوایی سنگ مخزن بر حسب دارسی( Darcy )  
Sin Ө   سینوس زاویه بین جهت تزریق و افقی  

g     980شتاب ثقل Cm/Sec 2 

  . می باشد 
 ( Fingering ) نیست و انگشتی شدناگر سرعت تزریق گاز از سرعت بحرانی بیشتر باشد جابجائـی پایدار 

به عبارت دیگر گاز تزریقی خیلی زود از . زود هنگام اتفاق میافتد   ( Break Through )و میان شکنی 
  . چاههاي تزریقی به چاههاي تولیدي میرسد و جابجائی کامل انجام نمیشود 
دار است و هر چـه سـرعت کمتـر    اگر سرعت تزریق گاز در مخزن از سرعت بحرانی کمتر باشد جابجائی پای

مشـاهده میشـود کـه هـر چقـدر تراوایـی و اخـتالف         VCاز فرمول ذکـر شـده   . باشد جابجائی پایدارتر است 
         . دانسیته دو فاز گاز و نفت بیشتر و اختالف گـران روي آنهـا کمتـر باشـد پایـداري تزریـق گـاز بیشـتر اسـت         

Ө  1 =در تزریق عمودي که . باشد زاویه بین جهت تزریق و افقی می Sin Ө      است تزریـق پایـدار اسـت .
اسـت تزریـق       Sin Ө 1 =تزریق گاز در کالهک گازي و بازگردانی گاز خشک از باالي مخـزن چـون    
  . پایدار تر از حالتی است که گاز در جهت شیب الیه هاي مخزنی تزریق میشود 

اختمان مخـزن ، ضـخامت الیـه هـاي مخزنـی ،      در بازگردانی گاز خشک می بایست با در نظر گرفتن سـ 
تراوایی سنگ مخزن و تراوایی شکاف ها محل مناسب چاههاي تزریقی و چاههاي تولیدي را تعیـین نمـود و   
در چاههاي تزریقی با دبی مناسب در هر زمان تزریق نمود تا میان شکنی زود هنگـام اتفـاق نیافتـد و ضـریب     

  . برداشت میعانات گازي کم نشود 
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  اطالعات مخزنی مورد نیاز براي مطالعه بازگردانی مخازن گاز میعانی  – 7-5
  

براي ارزیابی و مطالعه پتانسیل مخازن گاز میعانی جهت بارگردانی با گاز خشک اطالعات زیر مورد نیاز 
  : است 

،  اطالعات زمین شناسی ، نقشه ها و برش هاي که ضخامت مؤثر و خالص سنگ مخزن را نشـان میدهـد   -
کنتور هاي زیر زمینی که سرو قاعده سازند بهره ده را نشان میدهـد ، موقعیـت سـطح تمـاس آب و گـاز      

هـا ، گسـل هـا و    شکاف  اولیه و نیز در زمان مطالعه و مدل سازي ، اطالعات عمومی سازند بهره ده مانند
  . غارها 

  ( Swc )د سنگ مخزن خواص فیزیکی سنگ مخزن ، نقشه هم تخلخل ، هم تراوا و میزان آب همزا -

     کولــی ـوذ مولـــ وندگـــی و نف ـات تر شـطالعـغزه ها ، مــعمولی مـژه و مـاي ویـزارش هـطالعات و گــم -
( Diffusion )   سنگ و سیال مخزن 

ترکیب گاز تر ، گاز خشک ، میعانات گازي و گاز تزریقی ، خواص گاز خشک ، گاز تر مخزن و گاز  -
، میزان میعانات ریزشی گاز تر مخزن از فشار  (Z Factor)بنم ، ضریب انحراف تزریقی ، فشار نقطه ش

   ) CCEو  (CVD , PVT  گزارش هاي کامل آنالیز سیال مخزن ،( اولیه تا فشار ترك مخزن 

 میزان و حجم گاز تر ، گاز خشک و میعانات گازي در جاي اولیه  -

 دبی برنامه ریزي شده تولید گاز خشک از مخزن -

 .عات تزریق آب ، گاز و یا اسید اگر برنامه ریزي و یا اجرا شده است اطال -

 ( Back Pressure Test )اطالعات توان تولیدي ، تزریق پذیري و پس فشار  -

  
  
  
  
  
  
  
  

  



٣٨ 
 

  References                                                                        )                                                     منابع علمی ( 
 

1-1 W.D Mc Cain , jr :  " The Properties of Petroleum  Fluids " , Penn Well 

Books Copyright  1990. 

1-2 Tarek Ahmed , " Reservoir Engineering Handbook " , Gulf Publishing 

Company Copyright  2001. 

1-3 D.L. Katz , R.L Lee " Natural Gas Engineering , Production and Storage " 

Mc Graw Hill Book Co. Copyright  1990. 

1-4 B.C Craft , M.F. Hawkins , Revised By R.E. Terry , " Applied  Petroleum 

Reservoir Engineering " Prentice Hall  1980. 

1-5 M.B Field et al , " A Numerical Solution of Kaybob South Gas Cycling 

Project " , JPT , Oct . 1971 – P – 1253-1262 . 

1-6 Paul Van Lingen ." Efficiency of Single Well Gas Cycling in Gas 

Condensate Reservoirs " SPE Paper  56489 , October 1999 . 

1-7 P.L  Moses and K Wilson  "  Phase Equilibrium Consideration in using 

Nitrogen for Improved Recovery from Retrograde Condensate Reservoirs 

" Jour . of Petroleum Technology , Feb . 1981 . 

1-8 S.W. Kleinsteiber D.D Wendschlag and J.W. Calwin  ," A Study for 

Development of a Plan of Depletion in a Rich Gas Condensate Reservoir , 

Anschutz Ranch East Unit , Wyoming " SPE  12042 Oct .  1983 .  

1-9 Fredi Stalkup Jr. " Miscible Displacement " Copyright  1983  by AIME .  

1-10 L.D. Dake  " Fundamental of Reservoir Engineering  " Elsevier Science 

Publishing inc . Nine Impression  1986 . 
  

  
  

  



٣٩ 
 

  

  

  

  

  

  لگزارش فاز او
  

  مرور آزمایش هاي انجام شده   – ب   
  در مورد مخازن گاز میعانی

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴٠ 
 

  بررسی و مرور آزمایش هاي انجام شده در مورد مخازن گاز میعانی -ب
 

  فهرست مطالب 
 

 آزمایش برداشت در حجم ثابت  -1

  معادالت تجربی براي پیش بینی بیشترین میزان میعان    1-1

 عانات گازي آنالیز گاز خشک و می -2

 ( CCE )ازمایش انبساط با ترکیب ثابت گاز   -3

 خواص سنگ و خواص مشترك سنگ و سیال در مخازن گاز میعانی  -4

 ( Porosity )تخلخل     1-4

 تراوایی مطلق و تراوایی نسبی سنگ مخزن    2-4

 نمونه گیري گاز و مایعات گازي در مخازن گاز میعانی  -5

 اهها در مخازن گاز میعانیچ  ( Productivity )بهره دهی   -6

 پدیده هایی که روي رفتار سیال در نزدیک چاه تأثیر دارند  -7

  تأثیرات سرعت جریانی باال    1-7

  تأثیر کشش سطحی پایین    2-7

  تبخیر آب    3-7

 تأثیرات غیر تعادلی   4-7

 آزمایش هاي بازگردانی گاز خشک در آزمایشگاه -8

  کمدل فیزیکی بازگردانی گاز خش   1-8

  نتایج کلی آزمایش هاي بازگردانی    2-8

  

 ( References )منابع علمی  

 

 

 

 

  



۴١ 
 

  بسمه تعالی
  1386/  5/  2: تاریخ  

  "حمرمانه " 
  

  بررسی و مرور آزمایش هاي انجام شده در مورد مخازن گاز میعانی -ب
  

و برنامه ریزي تولیـد   آزمایش ها ، مطالعات آزمایشگاهی و اندازه گیري هایی که براي بررسی ، ارزیابی
میعانات مخازن گاز میعانی در حاالت برداشـت طبیعـی و بـازگردانی گـاز خشـک انجـام میشـود شـامل         
آزمایش هـــاي سیال مخزن ، آزمایش هاي سنگ مخزن ، آزمایش هاي سنگ و سیال و آزمایش هـاي  

  . می باشد   ( Well Test )چاه
 

 olume Depletion )( Constant Vآزمایش برداشت در حجم ثابت  - 1

 
این آزمایش با بکارگیري سیال واقعی مخزن در دماي ثابت مخزن و در داخل یک سلول آزمایشگاهی 

نمونه هاي میعانات گازي و گاز خشـک کـه از سـر چـاه گرفتـه میشـود در       . با حجم ثابت انجام میگیرد 
نمونه گیري بدست آمده است مخزن که در موقع  ( GOR )آزمایشگاه با نسبت گاز به میعانات گازي  

مخصوص که در مقابل فشار و دماي   PVTمقداري از این سیال مخزن به داخل سلول . مخلوط میشوند 
 . باال مقاوم است منتقل میشود و فشار و دماي آن به فشار اولیه و دماي ثابت مخزن رسانیده میشود 

ز جداگانـه در داخـل آن از بیـرون دیـده     این سلول داراي پنجره هاي شفاف است و فازهـاي مـایع و گـا   
اگر در این حالت داخل سلول یک فاز شفاف گـاز  . آزمایش از فشار اولیه مخزن شروع میشود . میشوند 

بـه پمـپ    PVTیـک طـرف سـلول   . بود فشار اولیه مخزن باالي فشار نقطه شبنم گاز داخل مخزن اسـت  
پمپ جیـوه کـه بـه پـایین سـلول      . است  جیوه مخصوص و طرف دیگر سلول به شیر خروجی گاز متصل

متصل است براي افزایش و یا کاهش فشار و شیر خروجی گاز که در باالي سلول است براي کنترل دبی 
با تولید گاز بتدریج فشار داخل سلول کم میشود و از فشار اولیه مخـزن بـه فشـار    . گاز خروجی می باشد 

را روي دیـواره پنجـره سـلول مشـاهده     ) شبنم ( ت ریز مایعدر این هنگام می توان ذرا. نقطه شبنم میرسد 
  . نمود 
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در پایین تر از فشار نقطه شبنم حجم سلول جیوه با کشیدن جیوه از زیر سلول کمـی    CVDدر آزمایش 
بعـد از اینکـه گـاز و    . کـم میگـردد    ∆ pزیاد میشود و لـذا فشار سلول آزمایش باندازه )   ∆Vباندازه  ( 

داخل سلول بحالت تعادل رسیدند ، حجم سیال داخل سلول با تولید گاز از بـاال در فشـار   میعانات گازي 
این کم کردن فشار و خـارج نمـودن گـاز در فشـار ثابـت بعـد از بـه        . ثابت به حجم اولیه رسانیده میشود 

بوسـیله  از آنالیز گاز خشـک و میعانـات گـازي    . تا فشار هاي پایین ادامه دارد ) پروسس ( تعادل رسیدن 
خزن  ـاز تر مـیب اولیه گــو آنالیز و ترک  CGRو یا    GORا دانستن ـاز کروماتوگرافی  و بـدستگاه گ

ترکیب گاز تر مخزن تا فشار شبنم تغییر نمیکند ولی بعد از رسیدن به فشـار  . تعیین میشود ) سیال مخزن ( 
) مخلوط گاز و مایع داخل سلول (رسوب میکند ترکیب سیال  PVTشبنم چون مقـداري مایع در سلول 

  . تغییر میکند 
گاز خروجی به دستگاه گاز کروماتوگرافی و گازومتر متصل است و در هر زمان و   CVDدر آزمایش  

  . هر فشار در طول آزمایش می توان آنالیز گاز خروجی، حجم گاز و میعانات استحصالی را تعیین نمود 
ایعی در داخل سلول مشاهده نمی شود ولــی بعد از آن با کـم شـدن   تا رسیدن فشار سلول به فشار شبنم م

بتدریج حجم میعانات گازي داخل سلول زیـاد  . فشار بتدریج میعانات گازي در پایین سلول جمع میشود 
. به حد اکثر میرسـد   ( Reevaporation )میشود و درصد حجم میعانات گازي در فشار تبخیر مجدد 

ر مجدد میعانات داخل سلول دوباره تبخیر میشوند ولی در مخازن واقعی گاز میعانی پایین تر از فشار تبخی
  . معموالً فشار مخزن قبل از فشار ترك مخزن به مرحله تبخیر دوباره نمیرسد 

و آنالیز سیال مخـزن و نحـوه     GORبسیار وقت گیر و پر هزینه است ولی اگر     CVDآزمایش کامل
از آزمـایش   . باشد نتایج بسیار مهم و قابل استفاده اي از آن حاصل میشـود   انجام آزمایش دقیق و صحیح

CVD      مشخص میگردد که مخزن گاز تر و یا گاز میعانی است و اگر گاز میعانـــــی مـی باشـد مقـدار
  . میعانات رسوب کرده چقدر می باشد و ضمناً فشار تبخیر مجدد در مخزن را نشان میدهد 

ه سازي آزمایشگاهی کامل رفتار و تولید مخزن گاز میعانی است و شبیه سازي یک شبی  CVDآزمایش 
از آزمـایش  . آزمایشگاهـــی منطبـــق میشـود      CVDکامپیوتري و برنامه اي نیز در این مـورد بـا نتـایج    

CVD  مقــدار ضریب انحراف( Z Factor )       گاز خروجی ، ضریب انحـراف دو فـازي گـاز داخـل
ران روي گاز خروجی ، آنالیز و ترکیب گاز خروجی ، آنالیز سـیال دو فـازي داخـل    ، گ) مخزن ( سلول 

ضـریب برداشـت میعانـات گـازي       CVDسلول در فشار هاي تولید بدسـت میآیـد و همچنـین از نتـایج     
  PVTمیزان میعانات گــازي رسوب کرده در داخــل سلول    2-1تصویر. مخــزن را میتوان تعیین نمود 
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مقـادیر     2-2نشـان میدهـد در تصـویر     )   2-1( هاي مختلف تولید براي سیال مخـزن پازنـان   را در فشار
C7

+ , C5
+ , C4

درجـه    4/206 گاز میعانی پارس جنـوبی در دمـاي    Gal / MMSCFبر حسب     +
  )  2-2( فارنهایت دیده میشود 

بی را در فشارهاي مختلف هم ضریب انحراف و گران روي گاز تولیدي پارس جنو  2-4و  2-3تصاویر 
در حجـم    CVDباید توجـه داشـت کـه آزمـایش      . بدست آمده نشان میدهد   CVDکه از آزمایش  

براي بکارگیري در مخازن گاز میعـانی بـا حجـم ثابـت اسـت یعنـی بـراي         CVDثابت است و لذا نتایج 
لـذا  . ر عمـده نکنـد   حالتی که حجم ئیدروکربن هاي داخل خلل و فرج سنگ مخزن با کاهش فشار تغیی

  .نتایج قابل بکارگیري در مخازن گاز میعانی با رانش آب فعال و یا مهاجرت گاز از مخزن نمی باشد 
 

 
 

 
  بر حسب فشار  PVTحجم مایعات رسوب کرده در داخل سلول    2-1تصویر  
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  منحنی میزان مایعات تولید ي در مقابل فشار  2- 2تصویر 
  جنوبیپارس   CVDدر آزمایش   
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  منحنی ضریب انحراف گاز تولیدي پارس جنوبی  2- 3تصویر  
  CVD در مقابل فشار در آزمایش 
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  منحنی گران روي گاز تولیدي پارس جنوبی  2-4تصویر  

 CVDدر مقابل فشار در آزمایش   
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  :ز میعانی معادالت تجربی براي پیش بینی بیشترین میزان میعان در برداشت مخازن گا  1-1
 

 آنالیز ترکیبات سیال مخزن بصورت تقریبی اسـت و فشـار   چوندر ابتداي کشف یک مخزن گاز میعانی 
در این موارد میتوان از . مخزن نامشخص و برابر فشار اولیه مخزن در دماي مخزن فرض میشود  شبنم گاز

است بـراي پـیش    نتاهپر از معادالت تجربی که تابعی از دماي مخزن و جزء مولکولی ترکیبات سنگین ت
  . در مخزن در هنگام برداشت مخازن گاز میعانی استفاده نمود گاز بینی بیشترین میزان میعان 

ارائه شده است بصورت زیر )  Fevang & Whitson   )3-2یکی از این معادالت تجربی که توسط  
  :میباشد 

%  HCPV  =  A+B  ×  Y  +  C  ×  In ( T) 
  . ضرایب تجربی هستند  C , B , Aکه در آن  

C= -19.73   ,   B= 4.799 ,   A= 93.404 
   

% HCPV   : حداکثر درصد حجم خلل و فرج میعانات که در مخزن رسوب مینماید  
Y      : درصد مولی ترکیبات سنگین تر از هپتان در سیال مخزن  
T     : دماي مخزن بر حسب درجه فارنهایت  
  

دامنه عملکرد صحیح این معادله . داده هاي آزمایشگاهی تطابق خوبی نشان داده است نتایج این معادله با 
 . پام می باشد     6700 – 4600درجه فارنهایت و فشار   314-180بین دمـــاي  

 
 آنالیز گاز خشک و میعاتات گازي  - 2

 
ه دسـتگاه گـاز   بوسـیل  بصـورت مجـزا  آنالیز گاز خشک و میعانات گازي مخازن گاز میعانی تا جزء آخر 

و آنالیز گاز خشک و میعانات گازي ، آنالیز کامل سیال   GORبا داشتن  . کروماتوگرافی تعیین میشود 
دقیق اجزاي سنگین موجود در گاز میعانی مـورد لـزوم    درصد مولی. بدست میآید ) گاز میعانی ( مخزن 

  . مطالعات رفتار فازي است 
ضریب انحراف گاز بستگی به ترکیب . حراف گاز بدست میآید از آنالیز گاز میعانی مقدار ضریب ان

               جازيـی مـرانـار بحـقدار فشـاز مـیب گـخص شدن ترکـبا مش. ار و دمــا دارد ـاز میعانــــی و فشـگ
( Ppc = Pseudo  Critical Pressure ) و دمــاي بحرانــــی مجـــازي                                         

( Tpc = pseudo critical temperature )  محاسبه و سپس فشار کاهش یافته مجـــازي                        
( pr = Pseudo Reduced Pressure ) و دمــاي کاهش یافتـه مجازي                                       

( Tr = Pseudo Reduced Temperature )  فــاده از منحنـی هـاي  و بعد با است , Tr  و  Pr 
  .ضریب انحراف گاز بدست میآید )  2-5تصویر  (  Standing & Katzنظیر منحنی   Zدر مقابل 
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  Pr , Trضریب انحراف گازهاي طبیعی بر حسب  2-5تصویر  
 
  

. د و ازت در گازهاي ئیدروکربنی ضریب انحراف تصحیح میشو  H2S, CO2 در صورت موجود بودن
منحنی ضریب انحراف براي گازهاي ئیدروکربنی با چگالی هالی مختلف در فشارها و دماهـاي مختلـف   
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گازهاي غیر ئیدروکربنـــی نظیـر      Z – Factorهمچنین منحنــی  . در منابع علمی و فنی موجود است 
N2 , H2S , CO2      رت مشـخص  در صـو . بر حسب فشارو دماي گاز ها در منابع علمی یافـت میشـود

و سـپس    Tpc , Ppcگاز مقـادیر  ( Specific Gravity )  نبودن آنالیز گاز میعانی از وزن مخصوص 
Pr , Tr    محاسبه میشود و بعدZ – Factor   2-6( تصویر . گاز بدست میآید ( Ppc و Tpc   گاز را بـر

تقیماً در آزمایشـگاه  ضریب انحراف گاز را میتوان مس) .  2 – 4( حسب وزن مخصوص گاز نشان میدهد 
 آزمایشـگاه باشد انــدازه گیري مستقیم آن دراگر آنالیز گاز دقیق . با وسایل مخصوص اندازه گیري کرد

ضریب انحراف گــاز بـراي محـاسبـه گــاز تر و گــاز خشک در جــا ، محـاسبات مـوازنـه . الزم نیست 
  . خزن مورد استفاده قرار میگیرد و محاسبات رفتار فازي م ( Material Balance )مواد  

  ( C22 )براي مطالعه رفتار فازي سیال مخازن گاز میعانی با معادالت حالت به آنالیز سیال تا اجـزاي بـاال   
  2-1جـدول  . هر چقدر آنالیز تا اجزاي سنگین تر باشد معادالت حالت دقـت بیشـتري دارنـد    . نیاز است 

ر انجـام  ژمخزن پارس جنوبی را که توسـط شـرکت شـالمبر    ( Reservoir Fluid )آنالیز نمونه سیال 
C7اگر آنالیز سیال تا  . شده است نشان میدهد 

  C22باشد به کمک معادالت تجربی می توان آن را تـا    +
C7براي تجزیه . گسترش داد 

  ) 2-5( به اجزاي سنگین تر از معادله زیر استفاده میشود  +
  

Y ( Ci ) =e 0.342 – 0.26 i                                      
 
i بعد از محاسبه  . تغییر میکند   21تا  7بین  y(ci)  آن را در نسبت مولیC7

ضـرب میکننـد تـا نسـبت      +
مجموع نسبت هاي مولی این اجزاي سنگین تر مقداري کمتر . بدست آید   C22تا   C7مولی هر جزء از  

C7از نسبت مولـی 
C22است تفاوت آن   +

دیده این تجزیه تجربی با آنالیز واقعی مقایسه گر. می باشد   +
  .و تفاوت زیادي نداشته است 

  
  ( Constant Composition Expansion )آزمایش انبساط با ترکیب ثابت گاز  -3
 

یکی دیگر از آزمایش هایی که براي شناخت رفتار فازي سیال مخزن مورد استفاده قرار میگیرد آزمایش  
CCE   در این آزمایش نظیر آزمایش . استCVD         مقـداري از سـیال واقعـی مخـزن در داخـل سـلول

در این حالت حجم سلول بزرگتر از حجم سلول مـورد اسـتفاده بـراي آزمـایش      . مخصوص قرار میگیرد 
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CVD  در آزمایش  . آزمایش در دماي ثابت مخزن انجام میشود . می باشدCCE      حجـم سـیال مــورد
  .جیوه از زیر سلول افزایش می یابد و فشار آن کم میشود آزمایش با کشیدن 

  
 

 
 

 
  خواص بحرانی گازهاي طبیعی در مقابل وزن مخصوص گازها 2- 6تصویر  
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  آنالیز و ترکیب گاز ، مایعات گازي و سیال مخزن پارس جنوبی  2-1جدول 
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. سیال ثابت مـی مانـد   ) الیز آن( چون گازي از سلول آزمایش خارج نمیشود ترکیب  CCEدر آزمایش  
در ایـن آزمـایش چـون سـلول داراي     . عمل کاهش فشار و انبساط سیال تا فشارهاي پایین ادامه می یابـد  

پنجره هاي شفاف است فشار نقطه شبنم در دماي مخـزن نیـز انـدازه گیـري میشـود و نیـز حجـم رسـوب         
بعالوه فشـار تبخیـر   . اندازه گیري میباشد مایعات گازي در پایین سلول در اثر کاهش فشار قابل رؤیت و 

مجدد ، گران روي ، ضریب انحراف و انبساط فاز گاز ، دانسیته فاز گاز و مایع ، ترکیب و آنـالیز گـاز و   
دیاگرام فازي سیال مخزن نیز با انـدازه  . در دماي مخزن و فشارهاي مختلف تعیین میشود   GORمایع و 

ع ـدر واقـ  CCEر غیز از دمـاي مخـزن قابـل رسـم اسـت آزمـایش        گیري فشار شبنم در چند دماي دیگ
خیر ـت تبـ ـدر حالـ  PVTمطالعـه   CVDو آزمـایش   ( Flash )در حالـت تبخیـر آنـی     PVTه ـمطالع

  . است  ( Differential )مرحله اي 
از نتـایج  . به منظور مطالعه و بررسی رفتار فازي و خواص سیال مخزن انجام میشـود   PVTآزمایش هاي 

جهــت ارزیــابی کمــی و کیفــی سـیال مخــزن و رفتــار فــازي آن ، محاســبه میــزان   PVTآزمـایش هــاي  
ئیدروکربن درجا و قابل برداشت ، طراحی جهت بیشـترین بازیافـت و تعیـین نـرخ جریـان گـاز اسـتفاده        

  . میشود 
 ( Compositional )، کاربرد آنها در مدل هاي ترکیبـی   PVTیکی از استفاده هاي مهم اطالعـات 

یک مدل رفتار فازي . جهت شبیه سازي رفتار سیال مخزن گاز میعانی و بازگردانی گاز خشک می باشد 
البته . را پیش بینی کند   PVTترکیبی در واقع می تواند با استفاده از ترکیب اولیه سیال مخزن اطالعات 

. وجـود آن را تنظـیم نمـود    قبل از استفاده از مدل ترکیبی می بایست با کمک اطالعـات آزمایشـگاهی م  
کامل گاز تولیدي ، مایعات گازي و سیال مخزن که از اطالعـات پایـه اي مخـازن گـاز     ) آنالیز ( ترکیب 

  . بدست میآید  PVTمیعانی است از آزمایش 
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 خواص سنگ و خواص مشترك سنگ و سیال در مخازن گاز میعانی  - 4

 
  ( Porosity )تخلخل  – 1-4

در مورد تاثیر محیط متخلـل بـر روي رفتـار فـازي سـیاالت میعـانی در شـرایط         مطالعات اندکی  
و ) یـک شـده   (   در آزمایش با دانه هاي بهم فشـرده )  Sigmund   )6-2. مخزن صورت گرفته است 

Saeidi & Handy )7-2  (      در آزمایش با مغزه ماسه سنگی و ترکیبات متـان و پروپـان بـه ایـن نتیجـه
تأثیر اصـلی متقابـل میـان سـیال و     . خلخل تأثیر کمی بر روي رفتار فازي سیال دارند رسیدند که محیط مت

   .نام برد  ( Wettability )جسم جامد است که میتوان از آن به عنوان تأثیر خاصیت تر شوندگی 
 
   سنگ مخزن ( Relative Permeability )تراوایی مطلق و  تراوایی نسبی  -2-4
 

در مخزن در . تولیدي مخازن گاز میعانی بستگی به تراوایی و تراوایی نسبی دارد  بهره دهی چاهها و توان
با کاهش فشار و رسوب میعانـات تراوایـی ایـن    . ناحیه اي دور از چاه اغلب یک فاز گاز حرکت میکند 

در این ناحیه کشش سطحی گاز و مایعات پـایین و سـرعت جریـان    . ناحیه براي عبور فاز گاز کم میشود 
در ناحیه نزدیک چاه چون سرعت جریان و افت فشار باالست دو فاز گاز و مایع با هم به . کم است  گاز

سمت خروجی چاه حرکت میکند در این ناحیه سرعت جریان گاز باالست و کشش سطحی بـین گـاز و   
  . مایع بیشتر از ناحیه دور از چاه است 
خاصـیت تـر شـوندگی ،      ار رسوب مایعات ،مقدار اشباع آب ، مقد ،کشش سطحی گاز و مایعات گازي

. تراوایی مطلق در شرایط فشار و دماي مخزن و نیز نوع سـنگ مخـزن روي تراوایـی نسـبی تـأثیر دارنـد       
ناحیـه دور  ( مخزن فشار و دما و سرعت جریان گاز در  تراوایی نسبی سنگ مخزن را می توان در شرایط

چاه با استفاده از سیال واقعی مخزن در آزمایشـگاه انـدازه   و سرعت جریان گاز در ناحیه اطراف ) از چاه 
در این آزمایش ها بهتر است اشباع آب و خاصیت تر شـوندگی سـنگ مخـزن نیـز منظـور      . گیري نمود 

  .شود 
در مواقعـی که آزمایش تراوایی نسبـی با سنگ و سیال مخزن انجام نشده باشـد و یـا در دقـت و صـحت     

  . بدست میآید  ( Correlation )حنی هاي تراوایـی نسبی از روابط تجربـی آزمـایش ها تردید باشد من
براي تراوایـی نسـبی آب و میعانـات       Stoneدر مورد مخزن گاز میعانی پارس جنوبی از روش تجربی  

  . گازي و نیز گاز و میعانات گازي استفاده شده است 
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  :گازي بصورت زیر است براي تراوایی نسبی آب و میعانات   Stoneروابط تجربی  
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    :بصورت زیر می باشد   Stoneبراي تراوایی نسبی گاز و میعانات گازي روابط تجربی  
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  :که در آن 
Swi      :اشباع آب غیر قابل تولید  
Sg    :ازاشباع گ 

So    : اشباع مایعات گازي 

Sogc   : اشباع بحرانی مایعات گازي 

Sgc :   اشباع گاز باقیمانده 

λ    : ضریب مرتبط با توزیع اندازه هاي خلل و فرج( Pore Size Distillation )   تـا      8/0معموالً بین
  . تغییر میکند   102 

  
و میعانات گازي و همچنین آب میعانـات گـازي پـارس جنـوبی را نشـان       تراوایی نسبی گاز  2-7تصویر 
  .میدهد 
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  –میعانات گازي و گاز  –منحنی تراوایی نسبی آب   2-7تصویر 
  میعانات گازي پارس جنوبی

 
 

بوده اسـت     C1 /C5/C11آزمایش هایی در شرایط مخزن با استفاده از مایعاتی که مخلوطی از گازهاي 
اي یک مخزن کربناته در ابوظبی جهت بررسی اشباع بحرانی میعان و تجمع میعان بر روي بر روي مغزه ه

آنهـا نتیجـه گرفتنـد کـه اشـباع      . انجـام شـده اسـت    )  2-8( و همکـاران   Gravier تراوایی نسبی توسط
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)  2-9( طبق مطالعات دانش . حجم فضاي متخلخل است  % 36 بحرانی میعان باالست و میزان متوسط آن
عان می تواند پیوستگی ئیدرولیکی داشته باشد و بوسیله جاذبه حتی در اشـباع هـاي پـایین نیـز حرکـت      می

هرچند این نظر در مطالعات آزمایشگاهی صرفنظر می شود ولی در بازیافت در مقیاس مخـزن مـی   . کند 
ن حفـرات تنـگ   اشباع آب در سنگ مخزن اشباع بحرانی میعان را به وسیله اشغال کرد. تواند مؤثر باشد 

اخیراً با انجام آزمـایش هـاي   . تر پایین می آورد و لذا اشباع بحرانی با افزایش اشباع آب کاهش می یابد 
برداشت در میکرو مدل ها نشان داده شده است که کمترین اشباع میعان در جریان تخلیه میعان بخصوص 

  . در سنگ هایی با تراوایی باال پایین است 
در  ( Routine Core Analysis )یعانـی تراوایی مطلــق از آنالیز معمولی مغزه ها در مخازن گــاز م

. آزمایشگاه و هم از نمودارهاي پتروفیزیکی با اسـتفاده از رابطـه بـین تخلخـل و تراوایـی بدسـت میآیـد        
بته در ال. تعیین میشود  ( Drawdown )میانگین تراوایی هر الیه و یا هر فاصله تولیدي از آزمایش چاه 

مخازن گاز میعانی توجیه و تفسیر آزمایش چاه با آزمایش چاه در مخازن گـاز خشـک و نفـت متفـاوت     
  . حالت دو فازي در اطراف چاه توجیه و تفسیر آزمایش ها را پیچیده تر میکند . است 

. کشش سطحی بین گاز و مایعات گازي در شرایط فشار و دماي مخزن از خواص سیاالت مخزن اسـت  
کشش سـطحی را  . ش سطحی براي مطالعه تراوایی نسبی و اشباع بحرانی گاز مورد استفاده می باشد کش

) ترکیـب  ( همچنین با دانستن اجزاي متشـکله  . میتوان در شرایط مخزن در آزمایشگاه اندازه گیري نمود 
  . گاز و مایعات گازي و بکارگیري روابط تجربی کشش سطحی محاسبه میشود 

 
 گاز و مایعات گازي در مخازن گاز میعانی  نمونه گیري -5

 
دا کننده ـگاه جـر چاه بعد از دستـعانی معموالً از سـاز میـاز و مایعات گـازي در مخازن گـونه هاي گـنم

( Separator )  در زمان نمونه گیري میبایست فشار سر جاه و دبی تولید گـاز خشـک و   . گرفته میشود
دبی تولید گاز کم ولی باندازه اي باشد کـه بتوانـد تمـام    . باشد  ( Stable )مایعات گازي تقریباً پایدار 

در چاههایـــی که تولید از لولــه مغـــزي     .مایعات تولید شده در پایین چاه را به باالي چاه منتقل نماید 
( Tubing ) 700-600  است دبـــی باالتر از MSCF/DAY  ه جداري ـولـاههایی که از لـو در چ
( Casing )  1500تولید دارند دبی باالتر از MSCF/DAY  براي رسیدن به حالت پایدار کافیست .

در موقع نمونه گیري تولید از لوله مغزي بهتر از تولید از لوله جداري است چون در لوله مغزي افت فشار 
  . د مخزن کمتر از لوله جداري است و زمان پایدار شدن چاه براي نمونه گیري کمتر میشو
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از فشار شبنم گاز تر مخزن کمتر است و   ( BHFP )معموالً در مخازن گاز میعانی فشار جریانی ته چاه 
مقـدار مایعـات   . لذا در اطراف چاه که فشار کمتر از فشـار شـبنم مخـزن اسـت مایعـات رسـوب میکننـد        

در ایـن موقـع   . میرسـد   رسوب کرده در اطراف چاه با زمان تولید چاه زیاد میشود و به حد اشباع بحرانی
گـاز   GORترکیب گاز ورودي از ناحیه دور چاه با ترکیب گاز خروجـی چـاه تقریبـاً یکسـان اسـت و      

ریبی ـت پایدار تقـخزن است این حالـال مـعرف سیـع مـاز و مایـونه هاي گـماند و نم ی ثابت میـخروج
( Near Steady State )   فشار . استBHFP   گرادیان گاز در اطراف چاه زیاد با تولید گاز کم و

بنابراین حلقه رسوب مایعات در اطراف چاه با سرعت کمی بزرگتر میشود و هـیچ وقـت حالـت    . میشود 
وقتی چاه به حالت پایدار تقریبی رسید نمونه هاي نفت و میعانات معـرف  . پایدار واقعی بوجود نمی آید 

 انی مـوارد زیـر در نظـر گرفتـه مـی     ـمخازن گاز میع در مجموع براي نمونه گیري. سیال مخزن می باشند 
  ) 2- 10( شود 
نمونه گیري هر چه زودتر قبل از رسیدن فشار مخزن به فشار شبنم و با دبی تولید گاز کم گرفته  -

  . میشود 
حـدود  ( زمان پایدار شدن تقریبی مخازن کم تراوا ماهها و براي مخازن با تراوایی باال چند روز  -

 .  یکشدطول م) روز  5

نمونه گیري صحیح و دقیق در مخازن گاز میعانی بسیار مهم است چون اگر نمونه گیري صحیح  -
روي آنـالیز   CGRمیزان . که در سر چاه اندازه گیري میشود دقیق نیست   CGRنباشد مقدار  

 . و ارزیابی میزان میعانات گازي در جا تأثیر عمده دارد  CCE , CVDسیال مخزن، فشار شبنم

  

 چاهها در مخازن گاز میعانی ( Productivity )بهره دهی    - 6
 

بعلـت رسـوب   )  2-11( کم شدن بهره دهی چاهها یکی از مسائل بسیاري از مخازن گـاز میعانــی اسـت    
مایعات در اطراف چاههاي تولیدي بهره دهــی چاهها حتی در مخازنـی که گاز میعانــی ضـعیف دارنـد   

فشار و درصد اشبــاع مایعات را در اطراف چاه در فواصل   2-9و  2-8  تصاویر. بشدت کاهش می یابد 
ایـن مایعـات در ابتـدا    . با تولید گاز مایعات در اطراف چــاه جمـع میشـوند   . مختلف از چاه نشان میدهد 

رانی ــاع بحـد اشبـا حـاه تـات در اطراف چـایعـم.  ( Immobile )دارند ـت نـکنند و حرک رسوب می
( Critical Saturation )  در این زمان مایعات همراه گاز جریان پیـدا میکنـد و تولیـد    . جمع میشود
  . گاز حالت پایدار تقریبی دارد 
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فوت اطراف چاه بعلت حجم کم خلـل   10تا حدود    ( Semi Steady State )حالت پایدار تقریبی 
درصد اشباع مایعات رسوب در ایـن  . د و فرج سنگ مخزن در مقایسه با فواصل دورتر زودتر اتفاق میافت

  2یـا   1نواحی قبل از جریان پیدا کردن و روان شدن حتی زمانیکه درصد اشباع مایعـات در عمـق مخـزن    
درصـد کـم شـدن بهـره دهـی چاههـا را میتـوان از        . درصد و بیشـتر میرسـد    20درصد بیشتر نباشد تا حد

تراوایی نسبی گاز و مایع در نواحی دور از چاه تعیین اختالف تراوایی نسبی گاز و مایع در اطراف چاه و 
  .نمود 
 

 
  نمایش فشار مخزن در ناحیه اطراف در یک مخزن گاز میعانی 2- 8تصویر   

  
  

  
 نمایش اشباع میعانات گاز ي در ناحیه اطراف چاه در یک مخزن گاز میعانی 2- 9تصویر 
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 ارند پدیده هائی که روي رفتار سیال در نزدیک چاه تأثیر د  - 7
 

نتیجـه گیـري میشـود کـه شـبیه سـازي اسـتاندارد تـأثیر رسـوب          )  2- 12( از مطالعات انجـــام شـده  
میعانات گازي را در اطراف چاهها بیشتر از آنچه هست و توان تولید چاه را کمتر از توان واقعـی آن  

میگذارند کـه در   پدیده هاي خاصی بر روي رفتار جریان سیال در نزدیک چاه تأثیر. در نظر میگیرد 
 . روش هاي شبیه سازي استاندارد در نظر گرفته نمیشوند این تأثیرات شامل موارد زیر است 

  ینگی باالوئجریان با عدد م  -
 جریانات غیر دارسی  -

 جریان با کشش سطحی پایین -

 تبخیر آب  -

 رفتار فازي در حالت غیر تعادل  -

   
  تأثیرات سرعت جریانی باال  - 1-7

 
بـاال    ( Capillary Number )ینگی وئنشان میدهد که تراوایی نسبی در عـدد مـ  آزمایش هاي تجربی 

ینگی یـک مقـدار بـدون بعـد اسـت کـه نسـبت نیروهـاي گـران روي را بـه           وئعدد م. افزایش می یابد 
  . عدد مؤینگی با فرمول زیر تعریف میشود . ینگی میرساند وئنیروهاي م

  
 
  

  
. مقدار عدد مؤینگی متناسب با دبی جریان زیاد میشود و در ناحیه نزدیک به چـاه مقـدار آن باالسـت    

ینگی از یک عددي باالتر باشد بهبـود چشـمگیري در مقـدار    وئآزمایش ها نشان میدهد که اگر عدد م
بـراي جابجـائی نفـت بوسـیله گـاز و        5-10ینگی  وئدد محد ع. جابجائی مایع بوسیله گاز اتفاق میافتد 

 10ینگی با این اندازه در شعاعی بطـول   وئعدد م. براي جابجائی نفت بوسیله آب است   5-10تا  10-3
  . متر از چاه تولیدي اتفاق میافتد 

 
 

Viscous Force = ( Flow rate ) ( Viscosity ) 
NC = 

Capillary Force IFT 
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  تأثیر کشش سطحی پایین  - 2-7
     
ود چشـمگیري در تراوایـی نسبــــی اتفـاق     آزمایش ها نشان میدهد که در کشش هاي سطحی پایین بهبـ   

بعالوه کشـش سـطحی پـایین    . است   mN/m 0.1حـد کشش سطحــی پایین براي این تغییرات  . میافتد 
کشش سطحی پایین امتزاج پذیري خوب گاز را در مایعات گـازي نشـان   . عدد مؤینگی را نیز باال میبرد 

  . میدهد 
 

 تبخیر آب  -7- 3

 
ار جریانی سیال در نزدیکی چاه اثر میگذارد ولی با این وجود در اکثر مطالعات تبخیر آب نیز بر روي رفت

. حاللیت  آب در فاز گاز با کاهش فشار در دماي ثابت افـزایش مـی یابـد    . شبیه سازي اعمال نمی شود 
زمانی که گاز به سمت چاه تولیدي جریان می یابد و فشار آن کاهش پیدا میکنـد قـادر اسـت آب زیـاد     

. تبخیر کند و موجب کاهش یافتن اشباع آب در ناحیه اطراف چاه و افزایش توان تولیدي چاه شود تري 
برخی از مدلسازي هاي ساده نشان میدهد کـه تمـام آب   . این اثر در مخازن با دماي باال بسیار مهم است 

تولیدي چاه در  موجود در چند فوتی  چاه تولیدي بوسیله عمل تبخیر پاك شده و موجب باال رفتن توان
 . درصد می شود  30حدود 

 
 تأثیرات غیر تعادلی  -7- 4
 

در ناحیه نزدیک به چـاه  . شبیه ساز هاي مخزن همواره سیاالت را در حالت ترمودینامیکی فرض میکنند 
سرعت باال اجازه به تعادل رسیدن را به سیاالت نمی دهد و مایعات بـه صـورت ذرات بسـیار ریـز معلـق      

در این حالت میزان مایع تشکیل شده در ناحیه نزدیک چاه کمتـر از آنچـه   . لید میشوند همراه فاز گاز تو
  . توسط شبیه ساز محاسبه میشود میباشد 

 
  :آزمایش هاي بازگردانی گاز خشک در آزمایشگاه  - 8

 
   (Natural Depletion ) ازي در مخازن گاز میعانی در حالت برداشت طبیعیضریب برداشت میعانات گ

مـدل هـاي کـامپیوتري نیـز بـا اسـتفاده از نتـایج        . تعیین میشـود    CVD شرح داده شد با آزمایش که قبالً
  . و روابط تجربی پارامترها ضریب برداشت میعانات را مشخص مینمایند   PVT , CVDآزمایش هاي 
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ی گاز براي مقایسه ضریب برداشت میعانات گازي در بهره برداري طبیعی با ضریب برداشت در بازگردان
  . خشک یک مخزن گاز میعانی در آزمایشگاه آزمایش هاي بازگردانی گاز خشک انجام میشود 

  : آزمایش هاي بازگردانی به دو صورت انجام میگیرد
در این آزمایش هم . می باشد   CVDبدون محیط متخلخل و نظیر آزمایش    PVTحالت اول در سلول  

از پایین سلول تزریـق میشـود و عمـل    ) متان ( م زمان گاز خشک گاز تر از باالي سلول تولید میشود و ه
اگر میزان تزریق و تولید یکسان باشد فشـار سـلول در طـول    . بازگردانی شبیه سازي آزمایشگاهی میشود 

بازگردانی ثابت میماند و اگر میزان تزریق کمتر از میزان تولید باشد فشار سلول در طول آزمایش بتدریج 
  . آزمایش در دماي مخزن و بکارگیري سیال واقعی مخزن انجام میشود . کاهش می یابد 

 
  مدل فیزیکی بازگردانی گاز خشک -1-8
 

در این حالت آزمایش بازگردانی در مدل فیزیکی در شرایط فشـار و دمـاي مخـزن بـا بکـارگیري سـیال       
یار وقت گیر است ولی این آزمایش ها هر چند بس. مخزن و در محیط متخلخل شبیه مخـزن انجام میشود 

. ی گـاز خشـک بررسـی نمایـد     می تواند اثرات تراوایی ، شکافها و نفـوذ مولکـولی را هـم در بـازگردان    
میعانات گـازي را    ( Displacement Efficiency )بازگردانی ضریب برداشت جابجایی آزمایش 

  . تعیین میکند 
بازگردانی گاز خشک در مخـزن گـاز میعـانی     مطالعات آزمایشگاهی براي مقایسه بهره برداري طبیعی با

ام شـده  ـانجـ  1373اد برداشـت در سـال    ـکی در اداره پژوهش هـاي ازدیـ  ـمخزن پازنان توسط مدل فیزی
مشاهده میشود آزمایش هاي  2-10نماي مغزه  نگهدار و مغزه هاي داخل آن در تصویر ) .  2-13( است 

محیط متخلخـل  . ن و با بکارگیري سیال مخزن بعمل آمد الزم این مطالعات در شرایط فشار و دماي مخز
در این سري از آزمایش ها از شش قطعه استوانه اي شکل ماسه سنگ سازند آغاجاري تشکیل شده بـود  
که داخل مغزه نگهدار قرار داشت و شامل یک شکاف قـائم سراسـري و چنـدین شـکاف افقـی در حـد       

سانتیمتر ، متوسط قطر   2/182ه هاي داخل مغزه نگهدار مجموع طول مغز. فاصل قطعات مختلف می بود 
در تمـام  . میلـی دارسـی بودنـد      409سانتیمتر و میانگین خاصیت تراوایی نمونه سنگ ها   6/ 33مغزه ها  

آزمایش هاي بهره برداري طبیعی از باال و پـایین  . آزمایش ها مغزه نگهدار بصورت عمودي قرار داشت 
  . هاي بازگردانی از باالي مغزه نگهدار در دبی هاي مختلف انجام شد  مغزه نگهدار و آزمایش

. آزمایش هاي بهره برداري طبیعی از پایین و باالي مغزه نگهدار با سرعت هاي مختلف تولید اجـرا شـد   
درجه فارنهایـت    180حرارت  . پام شروع و تا فشار اتمسفر ادامه داشت  4500تمام آزمایش ها از فشار  

در بهترین وضعیت که حالت بهـره بـرداري   . نیز در طول آزمایش ها کنترل میشد ) ي مخزن پازنان دما( 
پام تا فشار اتمسـفر   4500طبیعی از پایین مغزه نگهدار با سرعت باال بود حجم مایعات استحصالی از فشار
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تا فشار ) پام   631 (از فشار ترك مخزن . درصد حجمی مایعات اولیه موجود در مخزن نبود   30بیشتر از 
اتمسفر فقط حدود یک درصد حجمی مایعات حاصل شده در آخر آزمایش نیز مقدار زیادي مایعات در 

  . نمونه سنگ ها باقی ماند 
بمنظور مقایسه میزان مایعات استحصالی در حالت بهره برداري طبیعی با بازگردانی گاز خشک در مخزن 

. ي متعـدد در دبـی هـاي مختلـف در مـدل فیزیکـی انجـام شـد         شکافدار گاز قطران پازنان آزمـایش هـا  
سـرعت کمتـر آزمـایش در حـدود سـرعت      . آزمایش هاي بازگردانی در دو سرعت مختلف بعمل آمـد  

. روز شــبانه روزي طــول کشــیده اســت   90ایــن آزمــایش حــدود. حرکــت گــاز در مخــزن پازنــان بــود 
  ( Pore Volume )رج برابـر حجـم خلـل و فـ      2/1 -3/1پـام بـا تزریــق     3550بازگردانـی در فشـار   

  . درصد مولی متان انجام شد   7/98سنگ مخزن و بوسیله گاز خشک خانگیران داراي  
درصـد   55درصـد و در سـرعت زیـادتر      65مایعات استحصالی در آزمایش بازگردانی در سـرعت کـم   

موجـود در مخـزن بـا بهـره      درصـد مایعـات    15حجم مایعات اولیه موجود در مخـزن بودنـد و همچنـین    
  . برداري طبیعی از فشار بازگردانی تا فشار اتمسفر بدست آمد 
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  نماي مغزه هاي درون مغزه نگهدار در آزمایش بازگردانی گاز خشک  2-  10تصویر 
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   نتایج کلی آزمایش هاي بازگردانی – 2-8
 

  :نتایج کلی آزمایش هاي بازگردانی انجام شده بشرح زیر می باشد 
فشـار تبخیـر   . بتدریج کـاهش مـی یابـد      CGRدر فشار کمتر از فشار نقطه شبنم پازنان مقدار   -

  . پام بدست آمد   1000 – 1100مجدد سیال پازنان حدود  
 دبی بهره برداري گاز خشک در بازیافت مایعات گازي نقش مهمی دارد  -

 ز پایین مخزن صورت گیرد براي دستیابی به بازیافت بیشتر مایعات گازي می بایست تولید ا -

بهره برداري طبیعی از مخزن پازنان موجب میشود که قسمت اعظم از مایعات قابـل بازیافـت در    -
 رود  بمخزن بجا بماند و هدر 

در درجـه  )    CVDآزمـایش   (  PVTبراساس آزمایش بهره برداري طبیعی در داخل سـلول    -
  6/3ایعات تشکیل شـده از حـدود    حرارت مخزن بدون حضور محیط متخلخل حداکثر حجم م

 درصد حجم خلل و فرج محتوي ئیدروکربن تجاوز نمی کند 

درصد مایعات گازي تولیدي در حالت بهره برداري طبیعی در محـیط متخلخـل از بـاالي مغـزه      -
 . تغییر محسوسی نمیکند   PVTنگهدار نسبت به آزمایش بهره برداري طبیعی در داخل سلول 

میزان مایعات گازي اولیه در مغـزه نگهـدار ، در آزمـایش هـاي بهـره بـرداري       با در نظر گرفتن  -
 . درصد میرسد   30طبیعی از مخزن پازنان میزان مایعات تولیدي حداکثر به  

سـانتیمتر مکعـب در سـاعت تحـت فشـار         4در آزمایش بازگردانی که با دبی متوسط تزریقـی    -
درصـد مایعـات اولیـه موجـود در       70حـدود    –ات پام انجام گردید میزان بازیافت مایع  3550

 . مغزه نگهدار رسید 

پـام انجـام     3550در آزمایش بازگردانی که با دبی یک سانتیمتر مکعب در ساعت تحت فشـار    -
 . درصد مایعات گازي اولیه در مخزن شد   80گرفت کاهش دبی منجر به بازیافت  

                       . زیافــت مایعــات استحصــالی خواهــد داشــت میــزان تزریــق و تولیــد اثــر قابــل تــوجهی روي با -
                                       در عملیـــات بـــازگردانی اگـــر دبـــی تزریـــق و تولیـــد هـــر چـــه کمتـــر باشـــد میـــان شـــکنی

( Break Through )      گاز تزریقی دیرتر اتفاق میافتد و در نتیجه مقدار بیشـتري از مایعـات
 . ولیه موجود در مخزن تولید خواهد شد گازي ا

در بهره برداري طبیعی از مخزن با افـزایش دبـی مایعـات گـازي بیشـتري از مخـزن استحصـالی         -
 . خواهد شد 

متر طول داشـت و داراي شـکاف هـاي عمـودي اطـراف        2در سیستم مدل فیزیکی که حدود   -
ن شـکنی زود هنگـام گـاز تزریقـی     نمونه سنگ هاي افقی بین نمونه سنگ ها بود با این حال میا

  .رخ نداد 
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  مطالعه و بررسی اطالعات مخزن گاز میعانی پارس جنوبی  -ج

  
  

   هدف از انجام پروژه - 1
  

بدلیل خاصیت میعان معکوس در این گونه مخازن . شد میدان پارس جنوبی یک میدان گاز میعانی می با 
بعد از رسیدن فشار مخزن به فشار شبنم با برداشت طبیعی و کاهش فشار نسبت میعانـات تولیـدي بـه گـاز خشـک      

کاهش میابد و بتدریج مقدار قابل مالحظه اي از میعانات بـا ارزش مخـزن در داخـل خلـل و      ( CGR ) تولیدي 
                      میعانات گازي رسـوب کـرده در سـنگ مخـزن تـا حـد اشـباع نفـت باقیمانـده         . یکنند فرج سنگ مخزن رسوب م

( Residual Oil Saturation )   قابل حرکت نبوده و در نهایت قابل بازیافت و تولید نمی باشند.  
  

یشـتري پیـدا   با افزایش تولید میدان گازي پارس جنوبی و گنبد شـمالی رونـد افـت فشـارمخزن سـرعت ب     
میعانی بودن گاز مخزن باعث خارج شدن مایعات گازي از گاز در مخزن و تله افتادن آن در سنگ . خواهد کرد 

. بشکه به ازاء هر میلیـون پـاي مکعـب گـاز میباشـد       38مقدار فعلی مایعات گازي اولیه بالغ بر . مخزن خواهد شد 
و . زن درصد مایعات گازي جدا شده افزایش خواهد یافت نشان میدهد با افت فشار بیشتر مخ 2 –بطوریکه شکل 

این موضوع نشان دهنده افت تولید ما یعات گازي تولیـدي  . درصد خواهد رسید  8/1پام به حدود  2400در فشار 
           بـا توجـه بـه نزدیـک بـودن فشـار اولیـه مخـزن بـه فشـار نقطـه شـبنم و بـا در نظـر گـرفتن               . در سطح زمین اسـت  

drawdown    میتوان چنین نتیجه گیري کرد که از همان ابتداي تولید هرز روي مایعات گازي در مخزن وجـود
دیاگرام فازي گاز باقیمانـده در  . با افت فشار مخزن رقم هرزروي افزایش قابل توجهی خواهد یافت . داشته است 

ر و زیان قابل توجهی به ذخیره مایعات این حقیقت میتواند باعث ضر. مخزن نیز با گذشت زمان تغییر پیدا می کند 
  .گازي با ارزش مخزن شود 
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انجام شده و نیز مطالعات نرم افزاري نتیجه گیري میشود   PVT , CVDاز آزمایش هاي آزمایشگاهی  
به عبارت دیگـر، در گـاز تـر    . که با کم شدن فشار وافزایش تولید گاز بتدریح میعانات گازي تولیدي کم میشود 

C3مقدار درصد حجمی  تولیدي 
مقدار میعانـات گـازي در گـاز تـر از     . زیاد میشود  C1کم و درصد حجمی    +

بشکه در یک میلیون فوت مکعب گاز شروع میشود و بتدریج کاهش میابد و بعد از سی سال تولید بـه    38حدود 
  . بشکه در یک میلیون فوت مکعب گاز خواهد رسید   17 – 22حدود  

  
) میزان بازیافت ( طالعات مخزنی انجام شده در این میدان با بهره برداري طبیعی ضریب برداشت نهائی طبق م        

مجموع میعانـات گـازي در جـاي میـدان گـازي      . درصد گاز اولیه درجا تعیین شده است   69گاز خشک حدود  
درصد تعبـبن    46عانات گازي ضریب برداشت نهائی می. میلیارد بشکه برآورد میشود    4/17پارس جنوبی حدود  

ضریب برداشت نهایی میعانات گازي ذکر شده در مرحله مدلسازي این مرحله مدلسازي این موضوع . شده است 
  . به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نیاز به بررسی هاي بیشتري دارد 

  
. می باشد ) متان ( گاز خشک روش معمول ازدیاد برداشت میعانات گازي این گونه مخازن بازگردانی با   

هرچه فشار مخزن کم شود و بازگردانی دیرتـر  . بهترین زمان شروع بازگردانی حدود فشارنقطه شبنم مخزن است 
براي تثبیت فشار مخزن حجـم گـاز   . شروع شود تأثیر بازگردانی روي ازدیاد برداشت میعانات گازي کمتر میشود 

عادل حجم گاز تولیـد شـده در شـرایط مخـزن باشـد و اگـر حجـم گـاز         بازگردانی در شرایط مخزن می بایست م
  . بازگردانی کمتر باشد ازدیاد برداشت میعانات گازي کمتر خواهد بود 

    
میلیارد بشکه  9درصد حدود    46در میدان گازي پارس جنوبی با ضریب برداشت نهائی میعانات گازي    

میلیاردبشکه مذکور با انجـام بـازگردانی مقـدار     9میدان بزرگ از  در این. میعانات گازي در مخزن باقی می ماند 
  . قابل مالحظه اي قابل تولید میباشد

در صورت اضافه تولید حتی بیست در صد مایعات گازي تله افتاده در مخزن مذکور، ارزش قابل مالحظـه اي بـه   
  . ذخایر این میدان اضافه خواهد شد
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در میدان گازي پارس جنوبی بـا بررسـی تمـام اطالعـات مخزنـی ،       در این پروژه بازگردانی گاز خشک  
تولید و تزریق گاز ، آزمایشگاهی و مطالعات مخزنی با در نظر گرفتن زمان و هزینه هاي باز گردانی مورد مطالعـه  

  . قرار خواهد گرفت 
  

زیـان امکـان    با توجه به مشترك بودن مخزن امکان برنامه ریزي بازگردانی کامل گاز جهت این ضـرر و 
پذیر نبوده و الزم است توسعه مخزن و تولید هرچه بیشتر گاز با در نظر گرفتن مسائل اقتصادي جهـت جلـوگیري   

راه حل دیگري که میتواند میزان ضرر و زیان در اثر هـرز روي  . از مهاجرت گاز به سمت گنبد شمالی ادامه یابد 
ین مطلب باین معنی است که در هر فاز در کنار تولید گـاز  ا. مایعات گازي را کاهش دهد بازگزدان جزیی است 

  .د .یک سیستم بازگردانی نیز اضافه شود تا بتوان قسمتی از مایعات گازي را همزمان با تولید گاز تولید نمو
  

براي رسیدن به پاسخ این سـوال بـه کمـک مـدل     . هدف از این پروژه امکان سنجی موضوع فوق میباشد   
در حالت اول تولید گاز در یک فازمطابق بـا  . براي مخزن دو حالت در نظر گرفته خواهد شد  ریاضی کامپیوتري

برنامه صورت خواهد گرفت و در حالت دوم در کنار تولیـد گـاز یـک سیسـتم بـازگردانی نیـز در مـدل تعریـف         
که جمع بندي نهـائی   بدیهی است. در پایان این دو حالت مقایسه و پیشنهادات الزم ارائه خواهد شد . خواهد شد 

  .پس از مطالعات مخزنی و اقتصادي قابل ارائه خواهد بود 
  

  :کلیات   - 2
، داراي یک ساختمان واحد  ( North Qatar Dome ) میدان هاي پارس جنوبی و گنبدشمالی قطر، 

لومتري میدان پارس جنوبی که در یکصد کی. و مشترك بوده  و رویهم بزرگترین میدان گازي جهان می باشد 
کشف گردید     SP – 1میالدي با حفاري چاه    1991ساحل و در آبهاي خلیج فارس قرار دارد، در سال  

این میدان شامل چند الیه نفتی و .  محل میدان گازي پارس جنوبی را در خلیج فارس نشان میدهد     G 1تصویر 
زیر الیه هاي مذکور معادل الیه هاي . د می باش   K4 , K3 , K2 , K1چهار الیه عظیم گازي به نامهاي  

. در منطقه خلیج فارس الیه هاي کنگان و داالن بعنوان الیه خوف شناخته شده اند. کنگان و داالن میباشند 
الیه . خوف معادل الیه هاي کنگان و داالن بوده و میتواند به الیه هاي مختلف کربناته اصلی تقسیم بندي گردد.

ف باالئی که معادل کنگان و داالن باالیی است و خوف پایینی که معادل داالن پایینی خوف بطور کلی به خو
  .است تقسیم بندي شده است
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تخلخل  الیـه  . متر میباشد 145 و 110،43،120بترتیب حدود  K1 ،K4 , K3 , K2ضخامت الیه هاي   

در صد ونسـبت   7و 18،  7 ، 18ب  در صد، اشباع آب الیه هاي مذکور بترتی 16و 10، 11،12هاي مذکور بترتیب 
  K4 , K3 ,K2, K1الیه هاي.  درصد برآورد شده است 90و 50،72،39خالص به کل الیه هاي مذکور بترتیب

فشـار  . حاوي گاز با مایعات گازي کمتر از الیه هـاي دیگرمـی باشـد      K1الیه.  وي مایعات گازي می باشند حا
سـطح تمـاس اولیـه گـاز و     . گزارش شده است) پام   5250(  با 362یا متر زیر سطح در 2735مق اولیه مخزن در ع

متـر زیـر     3200تـا    2900سطح تماس از سمت غرب به شرق میدان بترتیب تقریباً . آب  این مخزن شیبدار میباشد
  4775انجام گرفته نشان میدهد که نقطه شبنم گاز بین    PVTنتایج آزمایش هاي  . سطح دریا برآورد شده است 

میـزان  . پـاي مکعـب بـر بشـکه مـی باشـد        31910الـی    18305بین  . پام و نسبت گاز به مایعات گازي   5195تا  
مقدار هیدروژن سولفوره در الیـه هـاي   . هیدروژن سولفورو در آزمایش هاي مختلف متفاوت گزارش شده است

. پـی پـی ام گـزارش گردیـده اسـت       10000تـا    K1مقـدار هیـدروژن سـولفوره الیـه      . وبخش ها متفاوت است
حـدود    K4الـی     K2پی پی ام وهیدروژن سولفوره زیر الیـه هـاي     4000حدود  K4 هیدروژن سولفوره الیه 

   K4الی    K2پی پی ام گزارش شده است براساس اطالعات موجود نسبت مایعات گازي به گاز الیه هاي 5700
بشکه به ازاء هر میلیون پـاي   27معادل    K1میلیون پاي مکعب گاز و براي زیر الیه  بشکه به ازاء هر   38بالغ بر  

گاز این مخزن میعانی بوده و با کاهش فشار مخزن، در نتیجه تولیـد گاز،مایعـات   .مکعب گازي برآورد شده است
  . گازي از گاز در مخزن جدا شده و باعث افت تولید مایعات گازي تولیدي خواهد شد

  
میـدان بـا تولیـد     1 –توسعه فاز . ه گنبد شمالی از سالها قبل از اکتشاف پارس جنوبی آغاز شده بودتوسع  

توسط شرکت توتال و سایر  3و  2پس از آن فازهاي  . روزانه  یک میلیارد پاي مکعب برنامه ریزي و اجرا گردید 
برنامـه فـاز یـک     . ریـزي و اجـرا گردیـد     شرکاي آن با برنامه تولید روزانه هر فاز یک میلیارد پاي مکعـب برنامـه  

در فـاز  . هر فاز ده حلقه چاه از یک سکو می باشد   3و  2حفاري دوازده  حلقه چاه از دو سکو و برنامه فاز هاي  
در .آب در سکوهاي سرچاهی از گاز جدا گردیده و و سپس گاز به پاالیشگاه واقع در عسلویه منتقل میگردد   1-

پـس از انعقـاد قـرارداد فازهـاي     .بصورت تراز طریق خطوط لوله به پاالیشگاه منتقـل میگـردد   فاز هاي بعدي گاز 
فازهـاي   .، قرارداد فازهاي بعدي یکی پس از دیگري منعقد گردید و فازهاي جدید در میدان تعریف شـد  3و1،2

   . قاز تعیین و فعالیت گسترده اي در دست انجام بوده و همچنان ادامه دارد 18بعدي تا 
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میلیارد پاي مکعب  در  قابـل   28فاز با تولید روزانه تقریبی  28مطالعات انجام گرفته بعدي نشان داده که میدان  تا 
پس از حفاري چاههاي توصیفی در فازهاي مختلف اطالعات مخزن بتدریج افزایش یافـت و باعـث   . توسعه است

اطالعـات جدیـد عـالوه بـر افـزایش مسـا حـت        . د افزایش  حجم گاز در جاي اولیه محاسبه شده در میدان گردی
تولیدي، سطح تماس گاز و آب پائین تر را نیز به اثبات   رسانید و نشان داد ناحیه شرقی مخـزن گسـترش بیشـتري    

با حفاري . نسبت به ناحیه غربی آن می باشد ) متر  200بیش از  ( آب پایین تري / داشته و داراي سطح تماس گاز 
سطح تماس گـاز و آب  . گاز در جاي اولیه میدان افزایش قابل توجهی را نشان داد   SP – 6 , SP- 5چاههاي  

متر   2890و   2964اولیه در مطالعه شرکت شل بر اساس چهار حلقه چاه اولیه در نواحی شرقی و غربی و بترتیب  
که سطح تمـاس گـاز و آب    نشان داد  SP – 6 , SP- 5حفاري چاههاي  . زیر سطح دریا تخمین زده شده بود 

و  3240چاههاي مذکور بترتیـب تـا عمـق     . در نواحی چاههاي مذکور بمراتب پایین تر از ارقام مذکور می باشد 
الزم به توضیح است کـه پـائین الیـه    . متر حفاري شدند و سطح تماس گاز و آب در آنها مالحظه نگردید   3134
K4     در چاهSP – 5     بنابر این با توجه به اینکه سـطح   .زیر سطح دریا واقع گردیده است متر  3182در عمق

متر زیر سطح دریـا     2904و  3024و  3000به ترتیب   SP – 4 , SP – 3 , SP – 2,تماس گاز و آب در چاه  
گـاز در  . متـر شـیب دار مـی باشـد      200تخمین زده شده میتوان نتیجه گیري کرد که سطح تماس الاقل به مقدار  

رقم گاز تر در جـاي اولیـه تـا    . اي محاسبه شده اولیه در طول تاریخچه میدان همچنان روند افزایش داشته است ج
  . تریلیون پاي مکعب مورد تأیید قرار گرفته است   479حدود  

  

  زمین شناسی -3
  
زه نگاري در سال  اولین اطالعات لرزه نگاري میدان پارس جنوبی شامل اطالعات محدود لر  :  لرزه نگاري – 1-3

جهت مشخص شدن توسعه گنبد شـمالی قطـر     1988کیلومتر لرزه نگاري دو بعدي در سال    1600و سپس 1960
  20کیلومتر لـرزه نگـاري اضـافی بـر روي      1900مجدداً   1989پس از آن در اواخر سال  . در آبهاي ایران میباشد 

می باشند   SP- 2 , SP - 1غ مخزن و بین چاههاي شماره  اطالعات فوق عموماً در ناحیه ستی. خط انجام گرفت 
انجـام    SP- 3در ناحیه شمال چاه     DELFTلرزه نگاري جدیدي توسط شرکت    1992پس از آن در سال  . 

  SP- 2 , SP - 1کیلـومتر مربـع بـین چاههـاي        85نیز لرزه نگاري سه بعدي در مسـاحت    1994در سال  . شد 
بوده  1 –لرزه نگاریهاي بعمل آمده درك بهتر ساختمان و شکل هندسی میدان جهت تعیین فاز هدف . بعمل آمد 

اولـین  . داالن در میدان پارس جنوبی بشدت بستگی به مدل سرعت دارد  –نقشه لرزه نگاري باالي کنگان . است 
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                   عـات چاههـاي  بـا اسـتفاده از اطالعـات لـرزه نگـاري و اطال      DELFTنقشه زیر زمینـی میـدان توسـط شـرکت      
 SP- 1  الی SP - 4  توسط شـرکت    3و  2با شروع توسعه فازهاي  . تهیه گردیدTOTAL     و سـایر شـرکاي

از اطالعـات آنهـا جهـت سـاخت نقشـه همتـراز زمـین اسـتفاده           SP – 6 , SP- 5آن ، پس از حفاري چاههاي 
تفسیر . می باشد   DELFTساختمان قبلی ساخته شده توسط در نقشه جدید ساختمان میدان بزرگ تراز . گردید 

ایـن  . کلیه اطالعات نشان میدهد که ساختمان پارس جنوبی و گنبد شمالی یک میدان مشترك و عظیم می باشند 
  .مخزن بزرگ ترین مخزن گازي جهان می باشد

   
ایـن  . داالن را می پوشـانند  –ي کنگان سري ضخیــم تریاس تا پایین کرتاسه تقریباً مخـــزن گاز  : انسا ختم 2-3

اطالعـات لـرزه نگـاري مشـخص مـی کنـد کـه بیشـتر         . گنبد در باالي کرتاسه چند بار دچار فرسایش شده است 
          کیلـومتر   130× 70ابعاد تقریبی ساختمان گنبـد شـمالی پـارس جنـوبی تقریبـاً       . کرتاسه دچار فرسایش شده است 

 –الیه کنگـان  . متر در آبهاي ایران می باشد   65 – 70عمق آب حدود . سعه می یابد می باشد و تا خاك قطر تو
متر   SP- 2  ،42چاه  . متر زیر سطح دریا وارد مخزن گردید  2563با حفاري چاه  در عمق  1991داالن در سال  

کیلومتري   19و حدود   در ناحیه شمالی   مخزن حفاري گردید  SP-3 چاه. می باشد   SP – 1پایین تر از چاه  
  12دریـا ل شـمال غربــــی سـاختمان و در فاصـله تقریبـی        SP – 4چـاه   . قرار گرفتـه اسـت    SP- 2شمال چاه 

  . می باشد  SP – 1 کیلومتري شمال  غرب چاه  
  

. میدان حفاري شد 2و  3بترتیب در فازهاي    SP – 6 , SP- 5با شروع توسعه میدان چاههاي توصیفی   
متر حفـار ادامـه     3240حفاري این چاه تا عمق  . حفاري گردید   3 -بصورت عمودي در شرق فاز SP- 5  چاه 

حفاري   2-نیز عمودي در غرب فاز   SP – 6چاه . متر زیر سطح دریا وارد مخزن شد  2752پیدا کرد و در عمق
  SP – 6 , SP- 5ي چاههـاي  متر زیر سطح دریا وارد مخزن شد پـس از حفـار   2615این چاه در عمق . گردید 

متـر پـایین     50، حدود   SP- 5باالي مخزن در چاه  . تهیه شد    TOTALمجدداً توسط شرکت شه ساختماننق
این موضوع ثابـت  . متر حفار دیده نشد   3210تر از نقشه ساختمانی بوده و سطح تماس گاز و آب در َآن تا عمق  

بنابراین نقشه ساختمان جدید با در . چیزي که قبالً فرض شده می باشد کرد که سطح آزاد آب و گاز عمیق تر از 
  . ساخته شد  SP- 6 الی SP – 5 نظر گرفتن اطالعات چاههاي  
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مخازن گازي پارس جنوبی در الیه هاي کنگان و داالن که بترتیب در دوره هاي تریاس و   :  چینه شناسی -3-3
شـیل  . الیه کنگان شیل هاي آغار در پایین الیه دشتک قرار گرفته اسـت   باالي. پرمین تشکیل شده اند می باشند 

پرمین پایینی داراي یک سکانس دلتـایی  . هاي مذکور نقش مسدود کننده مخزن جهت ذخیره شدن گاز را دارند 
هـاي   الیـه دشـتک کـه در دوره    پـایین . تخریبی یا همان الیه فراقون می باشد که زیر الیه داالن قرار گرفته است 

، وسط و آخر زمین شناسی تریاس تشکیل شده از دانه هاي سیلت ، شـیل و دولومایـت  همـراه بـا الیـه هـاي       ابتدا
در . بنابراین الیه دشتک بعنوان پوشاننده خوب براي مخازن کنگان و داالن می باشد . انیدریتی تشکیل شده است 

حذف معادل الیه هـاي کنگـان و   . وف شناخته شده اند منطقه خلیج فارس الیه هاي کنگان و داالن بعنوان الیه ح
داراي   SP – 1 الیـه حـوف در چـاه   . سیم بندي گردد داالن بوده و میتواند به الیه هاي مختلف کربناته اصلی تق

با هـدف توصـیف بهتـر مخـزن الیـه هـاي کنگـان و داالن توسـط         . متر و کربناته می باشد   940ضخامت تقریبی 
الیه خوف بطـور کلـی   . تقسیم بندي شده است     E , D , C , B , Aان به زیر الیه هاي  شرکت ملی نفت ایر

به خوف باالئی که معادل کنگان و داالن باالیی است و خوف پایین که معـادل داالن پـایینی اسـت تقسـیم بنـدي      
الیـه داالن کـه نـار    خوف باالیی و پایینی بوسیله یک الیه انیدریتی بزرگ که همان انیـدریت وسـط   . شده است 

در چاههاي پـارس جنـوبی ، خـوف بعنـوان سـنگ آهـک ، دو لومیـت و        . نامیده میشود از یکدیگر جدا شده اند 
انیدریت بعنوان مانع حرکت و فاقد تراوایی بوده و میتواند بعنوان مانع حرکت عمودي . انیدریت توصیف میگردد 

عمده جنس سنگ در الیـه کنگـان   . ر ضعیف مخزنی است خوف پایینی داراي کیفیت بسیا. در مخزن عمل کند 
الیه کنگـان عمومـاً   . دو لومیت کریستالی نیز تشکیل دهنده سنگ مخزن می باشد . سنگ آهک خالص می باشد 

 .داراي دو سیکل بوده که از سنگ آهک اولیتیک در پایین به ایندریت و سنگ گل در باال تغییر پیـدا مـی کنـد    
ــخیم   ــاالیی ضـــ ــدتاً از      داالن بـــ ــه عمـــ ــوده کـــ ــوف بـــ ــه در خـــ ــرین الیـــ ــوس تـــ ــرین و محســـ                                           تـــ

MUDSTONE , PACKSTONE , GRAINSTONE     الیه خوف به پـنج زیـر   . تشکیل شده است
     K4الـی     K1از باالي زیر الیه نار به باال چهار الیه اصلی گازدار  . تقسیم بنده شده است     K5الی   K1الیه

. بعنوان وجود یک نوع سنگ خاص شناخته میشود   K4الی    K1 هر کدام از زیر الیه هاي. تعریف شده است 
مرز زیر الیه هاي مختلف فوق الذکر بوسیله پرتوگاما کامالً مشخص بوده و میتوان آنـرا در همـه چاههـا مشـاهده     

نشـان داده    G – 2س جنـوبی در خلـیج فـارس در تصـویر      الیه هاي و مشخصات زمین شناسی میدان پار. نمود 
  :بشرح زیر میباشد      K4الی    K1خالصه جنس زیر الیه هاي  . میشود 
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سـه زیـر الیـه انیـدریتی بـه      . این الیه عمدتاً از دو لومیت ، سنگ آهک و شیل تشـکیل شـده اسـت     -   K1الیه 
. زیر الیه هـاي انیـدریتی فـوق میتواننـد مـانع تراوایـی باشـند        . ضخامت تقریبی دو متر در وسط و پایین قرار دارد 

می باشد   – SP 5متر در چاه   107و   SP- 6متر در چاه    5/113ماکزیمم و می نیمم ضخامت این الیه بترتیب  
  . و تخلخل این الیه پایین و از تراوایی کمی برخوردار میباشد 

  
این زیر الیه . بوده و زیر الیه هاي دولومیتی در آن قابل مالحظه می باشد سنگ این زیر الیه کربناته   - K2الیه  

متر و   46برابر با  -SP   3ماکزیمم ضخـــامت در چاه   . را میتوان به چهـــار زیر الیه دیگر تقسیـــم بندي کرد 
  . میباشد   K1الیه  تخلخل این الیه بیش از . متر میباشد   41/  5برابر   SP- 6می نیمم ضخامت در چاه  

  
این الیه نیز سنگ کربناته بوده و زیر الیه هاي سنگ آهک همراه با زیر الیه هاي ضخیم دولـومیتی    - K3الیه  

ضـخامت الیـه انیـدریتی    . قرار دارد   K3انیدریت با ضخامت قابل مالحظه در پایین الیه  . در آن مالحظه میشود 
مقدار شیل . وجود دارد   – SP 6الی  – SP 1ن ایندریت در همه چاههاي  ای. متر می باشد  12مذکور بیش از  

متـر و مـی نـیمم ضـخامت در       123/  5برابر   – SP 6ماکزیمم ضخامت این الیه در چاه  . در این الیه کم است 
  . متر می باشد   117برابر   – SP 4چاه  

  
. بهترین الیه مخزن پارس جنوبی از نظر جنس مـی باشـد    قرار گرفته و K3زیر الیه انیدریتی  این الیه - K4الیه 

متـر    141برابـر      – SP 2متر و مـی نـیمم آن در چـاه      158برابر    – SP 6ماکزیمم ضخامت این الیه در چاه  
  . این زیر الیه داراي تخلخل خوبی است . میباشد 

  
  . را نمایش میدهد     K4, K3 , K2,K1بترتیب نقشه ساختمانی الیه هاي    G6و  G5 ,G4 ,G3تصاویر  
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FIGUE  G-3  
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  مهندسی مخازن -4
  

خـوف  . تشکیل شده اسـت     K4 , K3 , K2 , K1مخزن کربناته خوف باالیی پارس جنوبی از زیر الیه هاي  
قـرار گرفتـه و باعـث      K3یک زیر الیه انیدریتی در پایین الیه . بهره ده نمی باشد  نامیده میشود   K5پایینی که  

متر جنس سنگ آن ضعیف و متوسط تخلخل  110حدود   K1ضخامت تقریبی . شده است    K4 , K3جدایی 
 ضـخامت زیـر الیـه    . درصد برآورد گردیـده اسـت    39و  18،  12، اشباع آب و نسبت خالص به کل آن بترتیب  

K2    72و  7،  11متوسط تخلخل ، اشباع آب و نسبت خالص به کل این زیر الیه بترتیب  . متر میباشد  43حدود  
متوسـط تخلخـل ، اشـباع آب و    . متر میباشـد    120حدود     K3ضخامت زیر الیه . درصد برآورد گردیده است 
حـدود   K4ضخامت زیـر الیـه    . ه استدر صد برآورد شد 50و 10،18بترتیب  K3 نسبت خالص به کل زیر الیه

درصد بـرآورد    90و   7 ، 16متوسط تخلخل ، اشباع آب و نسبت خالص به کل زیر الیه بترتیب  . متر میباشد 145
. سطح تماس گاز و آب شیبدار می باشد . بهترین مخزن گازي میدان پارس جنوبی میباشد   K4مخزن  . شده اند 

. متر زیر سطح دریـا در جنـوب شـرقی تغییـر میکنـد        3200مالی غرب مخزن به  در ش  2900این سطح تماس از  
اطالعات موجـود  . اختالف سطح تماس گاز و آب در چاههاي مختلف نشان دهنده سطح تماس شیبدار می باشد 

نشان میدهد که تغییر سطح تماس بصورت منظم بوده که حاکی از اختالف پتانسیل آب در سمت شـمال غـرب و   
مشخصات مخزنی و زمین شناسی   R-1 جـــدول . تر بودن سطـــح تماس در ناحیه جنوب شرق می باشد  عمیق

  . را نشان میدهد   – SP 6الی   – SP 1مهم چاههاي  
  
ر ـه بـه نتـایج بهتـ   ـوجـ ـا تـو بدست آمدن اطالعـات جدیـد بـ     6و   5پس از حفاري چاههاي  :   اشباع گاز  -1-4
نسبت خالص به کل و اشباع . مقدار گاز در جاي  محاسبه شده قبلی افزایش یافت  SP- 6 و  SP – 5اههاي  ـچ

  7بـه حـدود     K4 , K2اشباع آب الیـه هـاي    . گاز ارزیابی شده در چاههاي مذکوربیش از چاههاي قبلی است 
تمـاس  باالست که خـود نشـان دهنـده سـطح       SP – 4 , SP– 3در چاه     K4اشباع آب. درصد کاهش یافت 

  .  ورد شده استآدرصد بر  18حدود     K1 , K3اشباع آب  . باالتر در این منطقه است 
  
بیشـترین تخلخـل   . نشان میدهد تخلخل در چاههاي مختلف متفاوت اسـت    1 –بطوریکه جدول  : تخلخل -2-4

واقع   SP- 6خل در چاه  بیشترین تخل   K1در الیه . مشاهده میشود    K3و کمترین در الیه     K4در زیر الیه  
 تخلخـل شـبیه الیـه      K3در الیه  . مشاهده میگردد    SP-3بیشترین تخلخل در چاه     K2در الیه  . شده است 

K4     بوده و باالترین تخلخل در چاهSP-2   اطالعات موجود نشـان میدهـد کـه سـنگ     . مشاهده گردیده است
  . ز عبور پذیري کمی برخور دارند آهک ها داراي تخلخل نسبتاً خوبی بوده اما ا
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با توجه به آزمایش هـاي چـاه انجـام گرفتـه میتـوان نتیجـه گیـري کـرد کـه بیشـتر تولیـد از             : عبور پذیري -3-4
آزمایش هاي انجام گرفته نشان میدهد که دولومیـت  . دولومیت ها در مقایسه با سنگ آهک مخزن انجام میگیرد 

میلـی    10لی دارسی بوده که در مقایسه با سنگ آهک با عبـور پـذیري تقریبـی     می  100ها داراي عبورپذیري تا  
نشان میدهد که الیه هاي سنگ آهک قابلیـت    DSTآزمایش هاي  . دارسی رقم قابل توجهی را دارا  می باشند 

 بدیهی است که با توجه به کربناته بـودن سـنگ مخـزن اسـیدکاري چاههـا جهـت حـذف پوسـته از        . تولید دارند 
. دهـد   را نشـان مـی     SP – 1نتـایج آزمـایش مغـزه از چـاه     R -2جـدول   . اهمیت ویژه اي برخوردار می باشد 

مقایسـه عبـور پـذیریهاي مغـزه و     . ه میگردد عبور پذیریهاي مغزه رقـم پـایینی را نشـان میدهنـد     ـکه مالحظـبطوری
  2 –ده در جدول ـان داده شـهاي نشـریعبور پذی. زن می باشد ـکاف در سنگ مخـآزمایش چاهها بیانگر وجود ش

االتري برخوردار از ارقام ب  K4بیانگر این واقعیت است که عبور پذیري هاي     K2 , K4 , K3براي الیه هاي  
. را نشان میدهد     SP – 4الی    SP – 1در چاههاي  DSTفاصله هاي آزمایش شده   R -1  تصویر . میباشد 

ا نشان میدهند اسید کاري چاهها کمک بسیار موثري به عبور پذیري و بهره دهـی آنهـا   بطوریکه نتایج آزمایش ه
اسـاس  بـر  . . را نشـان میدهـد      SP-4الـی      SP- 1در چاههاي  DSTنتایج آزمایشهاي   3 –جدول . می کند 

باشد میارسی میلی د 4حدود   K2 , K1عبور پذیري مغزه در الیه هاي     SP – 1اطالعات مغزه موجود در چاه
. اشـد  بمی   K2میلی دارسـی در الیـه     15عبورپذیري هاي بدست آمده از آزمایش بیانگر عبور پذیري بیش از  . 

K4   میلی دارسی میباشد  30 بهترین الیه مخزن است و متوسط عبور پذیري آن .  
  
  4775نقطه شبنم گاز بـین    انجام گرفته نشان میدهد که  PVTنتایج آزمایش هاي  :  الت مخزناخواص سی -4-4

پاي مکعـب بـر بشـکه مـی      31910الی   18305بین  . پام در دماي مخزن و نسبت گاز به مایعات گازي   5195تا  
میزان هیـدروژن سـولفوره   . بار گزارش شده است  362متر زیر سطح دریا  2735فشار اولیه مخزن در عمق . باشد 

مقدار هیدروژن سولفوره در الیه هاو بخـش هـا متفـاوت    . . ه است در آزمایش هاي مختلف متفاوت گزارش شد
  K4هیـدروژن سـولفور الیـه    . پی پـی ام گـزارش گردیـده اسـت      10000تا   K1هیدروژن سولفوره الیه  . است

پی پـی ام گـزارش شـده      5700حدود   K4الی    K2پی پی ام و هیدروژن سولفوره زیر الیه هاي   4000معادل 
بشکه به ازاء هر   38بالغ بر     K4الی    K2مدارك موجود نسبت مایعات گازي به گاز الیه هاي   براساس. است

. بشـکه بـه ازاء هـر میلیـون پـاي مکعـب گـازي میباشـد          27معادل    K1میلیون پاي مکعب گاز و براي زیر الیه  
منحنی درصـد مایعـات    R- 2صویر  ت. اجزاء گاز در زیر الیه هاي مختلف را نشان میدهد   6الی   4جدول هاي  

نیز خواص    R-10الی    R-3جدول هاي . گازي باقیمانده و رسوب کرده مخزن بر حسب فشار را نشان میدهد 
  .را نشان میدهند   K4الی   K1مهم مخزنی و زمین شناسی زیر الیه هاي  
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سـطح تمـاس از   . شیبدار می باشـد  سطح تماس گاز و آب در میدان پارس جنوبی :   سطح تماس  گاز و آب -5-4
این موضوع با مشـاهده سـطح   . متر زیر سطح دریا است   3200تا   2900سمت غرب به شرق میدان بترتیب تقریباً 

اختالف پتانسیل آب از سـمت شـمال غـرب    . تماس گاز و آب متفاوت در چاههاي مختلف با ثبات رسیده است 
در قسـمت شـرقی     SP- 5چـاه   . جهـت جنـوب شـرقی اسـت     به جنوب شرق باعث عمیق شدن سطح تماس در 

در این چاه سطح تمـاس گـاز و   . متر حفاري ادامه یافته است   3240میدان حفاري گردیده و حفاري آن تا عمق  
. متر حفار می باشد  3240بنابراین در ناحیه شرقی میدان سطح تماس آب و گاز پایین تراز  . آب مشاهده نگردید 

  درصد ارزیابی شده است   8/7در این چاه   K4آب در الیه درصد اشباع 
  

حجم گاز در جاي اولیه طی سالهاي مختلف با بدسـت آمـدن اطالعـات جدیـد مرتـب      : حجم گاز در جاي اولیه 
میباشد،  حجم گاز در جاي اولیه مخزن  را بالغ  1990اولین تخمین ها که مربوط به دهه  . افزایش پیدا کرده است 

پس از آن طی مطالعات مختلف و مشخص شدن سطح تماس گـاز  . تریلیون پاي مکعب برآوردکرده بود  100بر  
. و آب پایین تر و لذا افزایش حجم کل مخزن و بهتر بودن جنس سنک مخزن بر آوردها مرتب افزایش پیدا کرد 

تریلیـون پـاي مکعـب     479آخرین برآوردي که اطالع از آن در دست است گاز در جاي اولیه مخـزن را بـالغ بـر    
  .برآورد نموده است 

  
  توسعه میدان  -5

 2پس از آن فازهاي . بعهده شرکت ملی نفت ایران بوده است )  1-فاز( توسعه اولین فاز در تعریف شده در میدان
فازهاي  3-شکل .تعیین و توسعه آنها توسط شرکت توتال و سایر شرکاي آن بصورت بیع متقابل انجام گرفت  3و
شـرکت توتـال کـاهش یافـت و      3و  2پس از آن مسـا حـت فازهـاي    . لیه تعریف شده در میدان را نشان میدهد او

 18 و  17و   10و   9توسعه فازهاي . توسط شرکت پترو پارس توسعه یافت  8و   7،  6،  5،  4فازهاي بعدي شامل 
قاز تعیـین و فعالیـت گسـترده     18ي تا فازهاي بعد. نیز بعهده شرکت مهندسی و ساختمان نفت گذاشته شده است 

  . اي در دست انجام بوده و همچنان ادامه دارد
  

شـامل یـک سـکو بـا ده حلقـه چـاه        10الـی   2حلقه چاه و دو سکو میباشد ، برنامـه فازهـاي    12شامل  1 برنامه فاز
کدام در دو نـا حیـه    هر  16و  15  و باالخره فازهاي  Bو   Aشامل دو سکوي  14الی  11فازهاي . تولیدي است 

برنامه تولید روزانـه سـایر     14الی  11  بجز فازهاي. تعریف شده اند B16و  A 15 ،B15،A 16مختلف با نامهاي 
 بـالغ بـر   14میلیارد  و تولیـد فـاز    4/1بالغ بر  13الی  11تولید روزانه  فازهاي .فازها یک میلیارد پاي مکعب میباشد

میلیـارد پـاي مکعـب در روز     7/19فـاز بـالغ بـر     18کل تولید بـرآورد شـده   . استمیلیارد در نظر گرفته شده  5/1
پس از آن مطالعات بعدي جهت افزایش میزان تولید و تعداد فازهاي نشان داد کـه امکـان   . تخمین زده شده است 

  .میلیارد پاي مکعب در روز وجود دارد  28فاز و تولید روزانه تقریبی   28 افزایش فازها تا 
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MAIN RESERVOIR CHARACTERSITIC 
KHUFF RESERVOIR ( K1 ) 

  

 

110 m GROSS RESERVOIR THICKNESS  

39%  NET TO GROSS RATIO 

18%  AVERAGE INITIAL WATER SATURATION 

82%  AVERAGE INITIAL GAS SATURATION 

12% AVERAGE POROSITY    

2900 – 3200 mss GAS WATER CONTACT 

5245 psia@2735 mss INITIAL RESRVOIR PRESSURE 

4900 – 5150psia  DEW POINT PRESSURE  

223 °F@2735mss INITIAL RESRVOIR TEMPERATURE 

38 STB/MMSCF * CONDENSATE TO GAS RATIO 

0.0039 V/V  INITIAL GAS  FORMATION VOLUME 

0.109 PSI/ft GAS GRADIENT 
 
 

*   The Condensate to Gas Ratio in K1 Can Be 
Much Lower Than 38 STB / MMSCF 
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MAIN RESERVOIR CHARACTERSITIC 
KHUFF RESERVOIR ( K2 ) 

  

 

43 m GROSS RESERVOIR THICKNESS  

72% NET TO GROSS RATIO 

7% AVERAGE INITIAL WATER SATURATION 

93% AVERAGE INITIAL GAS SATURATION 

11% AVERAGE POROSITY    

2900 – 3200 mss GAS WATER CONTACT 

5245 psia@2735 mss INITIAL RESRVOIR PRESSURE 

4900 – 5150psia DEW POINT PRESSURE 

223 °F INITIAL RESRVOIR TEMPERATURE 

38 STB/MMSCF CONDENSATE TO GAS RATIO 

0.00385 V/V INITIAL GAS  FORMATION VOLUME 

0.109 PSI/ft GAS GRADIENT 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  8TABLE   R  
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MAIN RESERVOIR CHARACTERSITIC 
KHUFF RESERVOIR ( K3 ) 

  

 

120 m GROSS RESERVOIR THICKNESS  

50% NET TO GROSS RATIO 

18%  AVERAGE INITIAL WATER SATURATION 

82%  AVERAGE INITIAL GAS SATURATION 

10% AVERAGE POROSITY    

2900 – 3200 mss GAS WATER CONTACT 

5245 psia@2735 mss INITIAL RESRVOIR PRESSURE 

4900 – 5150  DEW POINT PRESSURE 

223 °F@2735 INITIAL RESRVOIR TEMPERATURE 

38 STB/MMSCF CONDENSATE TO GAS RATIO 

0.00377 V/V INITIAL GAS  FORMATION VOLUME 

0.109 PSI/ft GAS GRADIENT 
  
  
  
  
  
  
  

9TABLE   R  
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MAIN RESERVOIR CHARACTERSITIC 
KHUFF RESERVOIR ( K4 ) 

  

 

145 m GROSS RESERVOIR THICKNESS  

90%  NET TO GROSS RATIO 

7%  AVERAGE INITIAL WATER SATURATION 

93%  AVERAGE INITIAL GAS SATURATION 

16% AVERAGE POROSITY    

2900 – 3200 mss GAS WATER CONTACT 

5245 psia@2735 mss INITIAL RESRVOIR PRESSURE 

4900 – 5150psia  DEW POINT PRESSURE 

223 °F@2735 INITIAL RESRVOIR TEMPERATURE 

38 STB/MMSCF CONDENSATE TO GAS RATIO 

0.00377 V/V INITIAL GAS  FORMATION VOLUME 

0.109 PSI/ft GAS GRADIENT 
  
  
  
  
  
  
  

  10TABLE   R  
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  FIGURE R2  
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  GURE R4FI  
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Simulation of South Pars Gas Condensate Reservoir 

One Sector  

                                  

1 – Introduction 

South Pars is an offshore gas condensate reservoir. South Pars consists of huge gas reservoir 
and few small oil reservoirs. The field is located in the Persian Gulf around 100 kilometers 
offshore in the water depth of 60 to 70 meters. The field extends into Qatar waters where it is 
called North dome. 

The reservoir was discovered by drilling the discovery well SP-1 in 1991. Drilling operation in 
this field was continued up to the depth of 3522 MDD. Light oil was observed in the Dariyan, 
Gadvan and Fahlian formations. Heavy oil was observed in the upper Surmeh formation and 
huge amount of gas was discovered in the Kangan and Dalan formations. The kangan and 
Dalan formations were tested in detail and the test results showed that the mentioned layers are 
productive. Three delineation wells were also drilled in the field and all of the wells proved 
that the Kangan and Dalan formations (equivalent to Khuff K1, K2, K3 and K4) are 
productive. Based on available PVT analysis the reservoir is gas condensate with 38 barrels of 
condensate per each MMscf gas. The reservoir rock mainly consists of carbonate and small 
amount of anhydrite. 

The initial gas in place is about 13300 billion cubic meters and the reserve with   compressor 
is estimated to be about 11300 billion cubic meters. The initial condensate in place is 
estimated about 2.8 billion cubic meters. Different Phases are defined in the reservoir. Some of 
the defined phases are developed and they are under production and development of some of 
the phases is underway. 

 

2-Study Objectives 

The gas production from the field in Qatri side and in Iranian side was started in 1991 and 
2003 respectively. Only some of the phases are developed and are under production, pressure 
data shows that even with the current limited gas production the decline in pressure is about 
100 Psia (about 7 bars) per year. The decline in pressure can be higher after development of 
new phases. The result of Decline in pressure is condensate drop out in the reservoir. With the 
high price of condensate it can cause a noticeable loss. Recycling is one of the classic methods 
in gas condensate reservoirs to decrease condensate dropout. In this study one sector of 
reservoir similar to phase-2 was studied for different cases. In the first case the gas production 
from the sector continues according to current plan and in case two 10 production and 10 
injection wells are added to case 1 to study the effect of recycling. In this case production 
wells continue their production therefore it does not change the production plan. The main 
objective is to find out the extra condensate production potential. In the study the gas 
migration and break through and alternative pattern are not taken into account and the main 
objective is to find condensate potential.  
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3-Model Construction 

3-1-Geometrical Construction 

Reservoir model was constructed by a network grid 25*25*11 using Grid model. Geological 
layers in the reservoir are K1, K2, K3 and K4. Layer-K4 is bottom and layer K1 is top. A map 
able Anhydrite separates sub layers K3 and K4. FIG-1 shows the 3-dimensional (3D) view of 
the reservoir. 

The following table shows the relationship between the reservoir layers & the model layers. 

 

 Res.layer Model layer 

      K1 1,2 

K2 3 

K2A 4 

K3 5,6,7 

K3A 8 

K4 9,10,11 

 

3-2-Grid block properties 

Porosity, net to gross value and water saturation data are available at some well locations in 
sub layers K1 to K4.The result of log evaluation was reviewed and the average petrophysical 
properties were calculated. The average values for each sub layers were defined in the 
model.Table-1 shows the defined petrophysical properties in the model. The initial reservoir 
pressure was defined 361 Bars at reservoir datum depth of 2790 mss. 

As discussed in the reservoir characterization report based on the result of DSTs and well tests 
the permeability of K1, K2 and K3 was defined 15 md. The permeability of K4 was defined 30 
md in the model. Permeability in y direction was defined equal to permeability in x direction 
initially. Permeability in z direction was defined equal to Kx. 

Based on model dimension and properties original gas in place was estimated in different sub 
layers of the reservoir. Table-2 shows some of the important reservoir data. 
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4-Model Regions 

4-1-Saturation regions 

There is no SCAL data available; therefore only one rock type region was defined in the 
model, using similar rock property data. Figures 2 and 3 demonstrate relative permeability and 
capillary pressures data respectively.  

4-2- PVT regions 

The PVT in well SP-13 in K4 reservoir was used to define PVT properties in the model. For 
this purpose first PVTi package was used to tune the equation of state using CVD, CCE and 
other physical properties. The generated PVT table was exported from PVT package to 
Eclipse. One PVT region was defined in the model. Table-3 shows reservoir fluid 
composition. .Figures 4 to 9 show the calculated fluid property by the model and comparison 
between experimental and calculated values. As the above figures show there is a good match 
between calculated and observed properties. 

4-3-Fluid in place regions 

The model has been initialized with four different sets of fluid in place regions for different 
sub layers.  

Fluids in place values obtained after initializing the model at the above conditions are as 
follows: 

 

                          Layers                OGIP, Bcum             OCIP, Mcum 

                              K1     97.22 19.81 

                              K2                 73.49     14.97 

                              K3    108.30    22.07 

                              K4      294.16    59.94 

      Total                        573.17   116.79 

 

4-4- Aquifer specification 

 No aquifer was defined in the model. 
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4-5-Requested outputs 

The following model derived quantities were requested in each time step: 

-Field gas and condensate production rate 

-Field gas and condensate production total 

-Field pressure 

-well production rate 

-well gas production total 

 -well THP 

-well BHP 

-well block pressure 

4-6-Generation of VFP tables 

VFP table has been generated and used in the model. Well pressure and PVT properties were 
used to generate a representative VFP table. 

In VFP data file, parameters like friction loss gradient multiplier and hydrostatic pressure 
gradient multiplier have been adjusted using the production rate, tubing head and bottom hole 
pressure data. 

 

5-Available Data 

The available data which was used in model construction are as follows: 

-Petrophysical data: Result of log evaluation were used to define suitable petrophysical data in 
different sub layers of the model 

-well and production data: Well and production data were used in history matching. The 
condensate production report is not reliable. Well specification data such as xy location and 
completion intervals were used in the model. 

-Pressure data: the available data were used in history matching 

-Other data which were used in the model are: 

                          Initial reservoir pressure 

                          Reservoir pressure 
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                          Dew point pressure 

                          GWC depth 

                          Rock Compressibility 

                          Gas density 

                          Water density 

                          Condensate density 

 

6-Model Initialization 

The following results were obtained after building the model and running it for the first time. 

6-1- Gas in place 

As mentioned before the model has been initialized. The following values were obtained from 
initialized model: 

                  
Layers 

ECLIPSE 

1   97.22 

2 73.49 

3 108.30 

4             294.16 

 

6-2- Average values 

Average porosity, N/G, Sw, K, Thickness values have been extracted for each geological 
layer. 

 

7-History Matching 

There is limited production history in this reservoir. The available pressure data shows that the 
decline in static pressure has been about 100 psi each year. The model does not take into 
account the gas migration from boundaries therefore the model pressure drop is higher than 
actual pressure drop in the reservoir. Figure-10 shows field pressure.  
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8-Prediction Scenarios 

Different prediction cases were studied in the simulator. The description of each case is as 
follows: 

Case-1: This case represents the continuation of gas production according to the plan which is 
production of 28.3 million cubic meters of gas per day from 10 production wells. The current 
reservoir condition has kept unchanged and extended to the end of year 2039. The defined 
VFP table was used and production wells were controlled by THP of 40 Bars. This case result 
shows that if we keep the current situation unchanged, the reservoir will produce at plateau 
rate up to year 2039. The decline in production rate starts from year 2040 and finally reservoir 
will be closed in 2067 due to low THP of the wells. The gas recovery in this case is about 
310,384 and 485 Bscm after 25, 32 and 60 years respectively. The gas recovery factors are 
about 54, 67 and 84.6 percent respectively. The condensate recovery in this case is about 46, 
52.5 and 59 Mscm after 25, 32 and 60 years respectively. The condensate recovery factor will 
be about 39.4, 44.9 and 50.5 percent respectively. Figures 11 and 12 show the result of 
prediction case-1. 

Case-2: This case represents the continuation of gas production according to plan from 10 gas 
production wells and recycling. For the purpose of recycling 10 injector and 10 new producers 
were defined in the model. The injected gas is dry gas. In fact the condensate from 10 new gas 
production wells was separated and separated dry gas was injected by 10 new injectors into 
reservoir. The gas and condensate production was predicted in this scenario and compared 
with base case. Figures 13 to 21 show the result of this study. As figure-13 shows the gas 
plateau period in case of recycling decreases about 3 years because of well interference. 
Figure-14 compares the condensate production in both cases. Condensate recovery increases 
about 22 MMSTB after 25 years. Figures 15 to 17 show reservoir pressure, Bottom hole 
pressure and tubing head pressure. The tubing head pressure is in line with average measured 
tubing head pressure. The predicted BHP shows the effect of condensate drop out. As 
condensate drops out in the reservoir the pressure difference between bottom hole pressure and 
reservoir pressure increases. Figure-18 shows final pressure distribution in reservoir. Figures 
19 to 21 show important phenomena. As figures show in the gas injected region the final 
remaining condensate saturation is much less than other regions, which is the effect of higher 
pressure and less condensate drop out. 

 

9-Conclusion and Recommendation 

9-1-Conclusions 

The main conclusions of this study are as follows: 

- Recycling can increase huge amount of condensate production in South Pars gas reservoir. 
The estimated potential for the area under study with original gas in place of 573 BScm is 22 
MMSTB of condensate in 25 years. The actual recoverable condensate can be predicted in the 
full field simulation study with detail definition of rock properties and reservoir fracturing. 

- The mentioned potential for the total field is about 3.2 MMMSTB 
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-The gas recovery factor ( with the assumed production rates ) after 25, 32 and 60 years with 
the final THP of 40 Bars are 54, 67 and 84.6 percent respectively.   

- The condensate recovery factor in base case ( with the assumed production rates ) after 25, 
32 and 60 years are 39.4, 44.9 and 50.5 percent. The condensate recovery factors in gas 
recycling case are 56, 62 and 67.6 percent respectively. 

-Recycling is useful for the period of 25 years and after that period it has no further effect 
because of gas breakthrough. 

-Time is very important factor. Therefore the recycling should start as soon as possible, after 
detailed full field simulation study.  

9-2- Recommendations 

The main recommendations are as follows: 

-Performing Full field 3D simulation study using all of the available static and dynamic 
reservoir data. 

-Study the effect of alternative patterns on condensate recovery 

-Performing fracture study to implement its result in the simulation study to find out the effect 
of fracturing in gas breakthrough. 

-Running FMI or FMS log. 

-Performing Core and SCAL tests. 

-Performing Transient well tests. 
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Figur 1: 3D Grid 
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Figur 2: Relative Permeability Curves 
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Figur 3: Capillary Pressure Curves  
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Figur 4: Vapor Z -factor,CCE  

  
  

Figur 5: Liquid Saturation,CCE  
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Figur 6: Vapor Density,CCE  

  
  

Figur 7: Relative Volume,CCE  
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Figur 8: Vapor Z -factor,CVD  

  
  
 

Figur 9: Liquid Saturation,CVD  
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Figur 10: Base Case Field Pressure Prediction  

  
  

Figur 11: Base Case Gas ProductionPrediction  
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Figur 12: Base Case Condensate Prediction  

  
  

Figur 13: Comparision Between Base Case and Recycling- Gas Production 
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Figur 14: Comparision Between Base Case and Recycling- Condensate Production 

  
  

Figur 15: Pressure Versus Time – Well SP-1 
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Figur16: Pressure Versus Time – Well SP-11  

  
  

Figur17: Pressure Versus Time – Well SP-2  
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Figur18: Final Reservoir Pressure  

  
  

Figur19: Final Condensate Saturation  
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Figur20: Final C6 Distribution  

  
  

Figur21: Final C7 Distribution  
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 گزارش فاز سوم

 
 
 
 

ره و شرح تأسیسات سطح الرضی، برآورد هزینه هاي تعیین گست
  سرمایه اي، برآورد هزینه هاي عملیاتی و برآورد 

 درآمد هاي حاصل از طرح پیشنهادي
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 Besmellaher Rahmaner Rahim 
 
South Pars 
 
Studies to Enhance Condensate Recovery, 
Contract No. 085029  
Report No. 3,   Surface Facilities & Capital Costs  
 
Revision No. 0.0 - January 2008 
 
This report summarizes the outcomes of the studies undertaken by Iranian Gas 
Institute to ascertain and define the offshore and on-shore facilities, referred to as 
“Surface Facilities”, which are required to be installed and operated to achieve the 
goals set out for production of additional reservoir fluid and recycling of the lean sour 
gas into the reservoir as fully described in the Report No. 2, with a view to enhance 
the condensate recovery in South Pars Field. 
 
The south pars recycling facilities are proposed to be developed to duplicate the 
production rate of the reservoir fluid from the field, located some 100 km offshore, and 
to treat the additional gas and condensate on onshore to produce conditioned lean 
sour gas for recycling into the reservoir, the stabilized condensate and treated 
propane and butane for export by marine tankers and the treated ethane for delivery 
to the local chemical plants.    
 
The proposed identical configuration call for the design and development of the 
facilities required for the development of recycling scheme for four typical blocks of  
11.8x11.8 km size of south pars to cater for the most feasible integration, to provide 
the required flexibilities for the alternative architectures of the producing and injection 
wells for the achievement of the optimum sweep efficiency, with due consideration 
given to optimizing the development in terms of capital cost and reliability.  
 
Certain feasible and successful design features adopted in the development  of the 
south pars production facilities such as simultaneous development of k2,k3 and k4 
reservoirs from the same platform in each phase,  a 7” monobore Corrosion Resistant 
Alloy (CRA) well completion to achieve the intended  high rate, the minimum pressure 
of 1800 psig for the sealines inlet and the two phase flow transmission of the reservoir 
fluid to onshore  which minimize the offshore 
 

 
 

facilities, have been considered to be similarly adopted in the proposed development 
of the recycling scheme. 
 
Due consideration in term of the capital cost and the reliability of the operation has 
been given in the course of development of the proposed recycling scheme and 
accordingly amongst the several process configuration options,   the most feasible 
design configuration which also demonstrate the reliability as well as the financial and 
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economic viability of the proposed investment have been eventually adopted and 
proposed.  
 
In amplification to the above certain design feature of the proposed configuration are 
discussed herein under: 
 

1. The   reservoir fluid of the proposed scheme can be delivered for onshore 
treatment through two sealines instead of the proposed four sealines option, 
with considerable project cost reduction and contributing to overall decrease in 
operating expenses. However the two sealine option does not provide the high 
rate for turn down which would be essentially required in two phase flow 
pattern during operational and maintenance constrains. Therefore the four 
sealine design option which enhances the operational reliability of the recycling 
scheme has been considered and been finally proposed. 

 
 
2. The conditioned lean gas can be delivered to the compression platform 

through one sealine. However this design configuration option does not provide 
the preferred operational flexibilities to the system. Accordingly and with due 
consideration given to the reliability of the system two sealines have been 
proposed for transmission of the lean gas to offshore compression platforms. 

 
3. The treatment of the reservoir fluid allocated to recycling can be limited to 

water and hydrocarbon dew point correction of the gas, propane and butane 
extraction and treatment and stabilization of the condensate similar to the 
original scope of work of the phases 6, 7&8 of south pars. In the said design 
configuration option deep cut extraction of ethane plus cuts are not considered. 
However with due consideration of the sharp growing demand for ethylene 
during the next three decades in the far east, in particular in china and India 
and the attractive profit margin of the ethylene which is excess of $1000 per 
tone, we have considered to employ deep cut technology for the extraction of 
ethane and heavier cuts from the gas before being delivered for recycling.  
Accordingly and in order to prevent CO2 freezing in the cryogenic extraction 
system, we have considered to employ sweetening of 50% of the fluid to 
reduce the overall CO2 content of the feed gas  to a safe margin,  before being 
directed to the cryogenic system in the proposed design configuration. This 
proposed design configuration option with a considerable impact on the 
economic viability of the project, also provide an attractive available capacity 
for pick shaving demands in the future export contracts. 

 
4. In view of the above the design configuration option proposed for onshore 

facilities include: 
 

4.1. Common slug catcher for receiving gas and liquid from four 32”  
sealines , where primary level of gas and liquid separation is achieved, 

 
4.2. Four trains  of gas sweetening with MDEA solvent each with 500 

MMSCFD complete with inlet and sweet gas separation and filtration, 
absorbers and amine regeneration, 
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4.3. Four water dew point units each with 1000 MMSCFD capacity on a 
four 33% tower configuration, employing molecular sieve adsorption 
which are alumina silicate fixed bed molecular sieve operating in down 
flow where virtually all the water contained in the wet gas is removed 
achieving an out let water dew point less than – 166 degree 
Fahrenheit at operating pressure which would be  the bone dry gas 
required  for the following cryogenic trains as ell as for sour gas 
transmission to offshore compressor platforms,  

 
 4.4. Cryogenic NGL extraction and fractionation units where up to 92% of 

ethane, 99% of butane and 99% of propane content of the bone dry 
sour gas leaving the dehydration units shall be extracted and 
fractionated, the sour gas leaving the top of demethanizer section of 
NGL extraction unit at – 152 ° F  will be warmed up and compressed 
to 2200 psi before being delivered to offshore compressor platform 
through two 36” sealines for further compression to 5200 psi and 
injection into the reservoir. Provisions have been considered in the 
design configuration option to export up to 2000 MMSCFD of sweet, 
dry gas from each of the typical onshore facilities for pick shaving 
purposes,   

 
4.5. The condensate stabilization units, where the condensates are 

stabilized, before being sent to the stabilized condensate storages, 
 

4.6. Process water treatment unit where the process water will be treated 
before being disposed to the sea,  

 
 4.7. MEG regeneration unit where the MEG will be regenerated and 

pumped to transfer to offshore wellhead platforms through four piggy 
back lines.  

  
 

5. With due consideration of optimizing the development, in term of capital cost , 
reliability and employing maximum feasible and practicable integration, we 
have  considered simultaneous development of K2, K3 and K4 reservoirs and 
drilling of all producing and injection wells,  within one block, from a single 
platform. We have further considered two phase flow pattern for transmission 
of wet fluid to onshore treating plant with a view to minimize offshore facilities. 

 
6. The proposed design configuration option call for a shared facilities for a 

common development criteria for four blocks and provide maximum practicable 
sharing and integration of the facilities whilst enhancing the reliability of the 
system. 

 
7. with due consideration to optimizing the development in term of capital cost 

and operating expenses the offshore facilities have been minimized and 
remote control devises have been proposed to be employed to enable 
maximum possible  unmanned operation of the offshore facilities. The main 
functions of the offshore processing facilities in the proposed design 
configuration option are summarized as:  
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7.1. Well testing of the reservoir fluid for monitoring of the reservoir. This 
will be carried by on a task force by onshore personnel through four 
test separators and associated instrumentation installed one on each 
block wellhead platform, 

 
7.2. Separation of free and condensed water from the reservoir production 

in the Free Water K.O. Drums which are to provided one for each 
wellhead platform, 

  
7.3. Degassing and treatment of oily water prior to disposal to the sea, 

 
7.4. Transmission of the saturated reservoir production to the onshore 

treatment plant via four 32” sealines, one for each wellhead platform, 
which will operate in two phase mode namely gas and liquid phases, 
where the liquid phase is composed of free water and condensate, 
injection of MEG at the inlet of each sealine for the inhibition of both 
hydrate and corrosion,  

 
7.5. Transmission of lean gas with standard water and hydrocarbon dew 

point from onshore treatment plant to offshore compression 
platforms through two 36” sealines each around 100 Kim. long and  
two compression platforms to boast the pressure of lean gas prior to 
being injected into reservoir from around 2000 psi to 5300 psi. The 
compression platforms will operate on a remote control basis. All 
platforms will be unmanned, whereas the major maintenance works 
shall be performed by personnel from onshore and routine and 
emergency operation will be carried out from nearby offshore 
complex built by NIOC.  

 
 
I. Surface Facilities 
 
     In view of the aforementioned discussions the proposed typical recycling design 
configuration option is based on production of 4000 MMSCFD additional reservoir 
fluid , around 1000 MMSCFD from each block , transmission of the reservoir fluid in 
two phase flow system( gas and liquid ) to the onshore facilities for treatment of the 
reservoir fluid for part sweetening to reduce CO2 content of the mixed residue gas of 
the sweetening trains to suitable range for cryogenic temperatures , dehydration, 
ethane plus deep cut extraction, fractionation and treatment of the extracted  products 
to ethane, propane, butane and C5+ cuts with internationally accepted specifications, 
stabilization of the gas condensate and transmission and compression of the residue 
gas to offshore compressor platform for further compression and injecting of the 
compressed lean sour gas into the reservoir and the sale of the stabilized condensate 
and ethane plus cuts fractionated from deep cut extractions, consisting of the 
following units; 
 

A. Four identical wellhead platforms, 15 slot each, one wellhead platform 
including ten new producing wells in each block. The locations of wellhead 
platforms and the new producing wells will be in accordance with the results of 
the proposed new reservoir simulation. The platforms will be unmanned. Each 
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wellhead platform will be equipped with a test separator and the associated 
instrumentations for monitoring of the reservoir fluid. Each wellhead platform 
will also be equipped with a Free Water K.O. Drum and oily water degassing 
and treatment facilities for separation and disposal of free and condensed 
water from the reservoir. Furthermore each wellhead platform will be equipped 
with chemical injection system for injection of MEG into the sealine and also a 
high pressure injection package for periodical chemical injection into the wells. 

 
B. Transmission system for reservoir fluid to the onshore treatment facilities 

including a 32” sealine for each block. The transmission system for reservoir 
fluid to onshore will operate in two phase flow pattern, where the liquid phase 
is composed of condensed hydrocarbon and water. The transmission system 
also includes a 4 ½” piggyback MEG sealine for transmission of MEG from 
onshore facilities into each wellhead platform. Injection of MEG for inhibition of 
both hydrate formation and corrosion to the reservoir fluid transmission system 
will be made at the inlet of each sealine. 

 
C. Transmission system for the delivery of the treated lean gas from onshore 

facilities to the main offshore compressors platform will be composed of two 
36” sealines. 

 
D.  Four identical injection / compressor platforms, including 10 injection wells, 

covering the compression and injection capacity, for each block will be 
installed and operated to boast the pressure of treated sour lean gas from 
around 2000 psi to 5200 psi and the injection of the compressed lean gas into 
the reservoir through injection wells.  The compressor platforms will be 
equipped with SCADA system to operate on remote control basis and with 
chemical injection packages. This unit will also include high pressure sealines 
from the injection / compression platforms to the wellhead platforms for 
injection purposes.  

 
E. Onshore gas treatment facilities with overall 4000 MMSCFD throughput 

consisting of the following units: 
 

a. Inlet Separation, consisting of common slug catcher in two 50% units 
for receiving gas and liquid from four 32” sealines, where primary level 
of gas and liquid separation will be achieved. The secondary level of 
separation of vapor and liquid of the inlet stream will be achieved in the 
inlet feed separators of the following treating units. 

 
b. Gas Sweetening Trains, for removal of the acid gases from 

2000MMSCFD which is 50% of the reservoir production on recycling 
scheme, consisting of four 500 MMSCFD typical sweetening trains, 
employing MDEA solvent, complete with inlet and sweet gas separation 
and filtration systems, absorbers and amine regeneration systems and 
all other related equipment, instrumentations, control systems and 
utilities with total inlet throughput of 2000 MMSCFD.  50% of the vapor 
leaving the slug catchers will be allocated for sweetening and will be 
directed to the sweetening trains for removal of the acid gases. The 
acid gases leaving the amine regenerations will be blended with the 
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other 50% of the vapor out of slug catchers which will by-pass the 
sweetening trains before being directed to following dehydration units. 

 
c. Dehydration Units,  consisting of four water dew point trains each with 

1000 MMSCFD capacity on a four 33% adsorption tower configuration , 
employing alumina silicate,  molecular sieve fixed beds operating in 
down flow and virtually adsorb all the water contained in the wet gas, 
achieving an outlet water dew point of less than -166 degree Fahrenheit 
at operating pressure. It would be essential to achieve this very low 
water dew point to prevent hydrate formation in the following cryogenic 
trains where the temperature of gas will be reduced to as low as -152 ° 
F for deep cut extraction purposes. Two water dew point trains will 
receive and dehydrate the treated gas from sweetening trains whereas 
the other two water dew point trains will receive the sour untreated 
vapor from the inlet slug catchers. The dehydration trains will be 
equipped with properly seized inlet separation which will provide the 
secondary separation level of the vapor and liquid phases of the raw 
inlet streams and also with inlet filtration for removal of particulates and 
entrained hydrocarbon, glycol and water and outlet filtration equipment 
for removal of dusts from adsorption beds. 

 
d. Condensate Stabilization Units, consisting of non-refluxed  reboiled  

trayed distillation columns, reboilers, coolers, two 100% overhead 
vapor compressors for each stabilizer which will compress the 
combined butane and higher stabilizer off gas to 1100 psig in order to 
be recycled back into the inlet feed drum of the unit. The bottom 
product of stabilization units will be a 6.56 psia RVP pentane plus ( 
C5+) stabilized condensate which will be pumped to stabilized 
condensate storage tanks. 

 
e. NGL Extraction Units, consisting of eight demethanizers each with 

500 MMSCFD capacities complete with all related machineries and 
equipment required for extraction of up to 92% of ethane and 99% of 
propane and butane from the bone dry gas stream leaving the 
dehydration units. The final residue gas at - 153° F from the top of the 
demethanizer will heat exchange with split stream and then with warm 
inlet gas in the gas chiller and will subsequently be heated up and then 
boasted by the expander compressor and then will be further boasted 
in the Export Gas Unit before being directed to the 36” sealines for 
delivery to offshore compressor platforms. The dried gas from 
dehydration units will have to be blended to reduce the CO2 content 
before being directed to the cryogenic extraction units. The residue gas 
from the top of the demethanizers will be at around 310 psia after 
having been expanded in the unit’s turbo expander. The pressure of the 
residue gas from the top of demethanizer will be initially boasted in the 
expander compressor to 399 psia and further increased to 2200 psia 
before being delivered out of onshore treating facilities. The C2+ NGL 
from the bottom of demethanizers will be directed to the NGL 
Fractionation Unit for being fractionated and then treated. 
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f. NGL Fractionation Units, consisting of eight trains which will handle 
the total NGL extracted from 4000 MMSFD dried gas from the water 
dew point units after having been blended. Each fractionation train will 
be designed with additional allowance in the equipment sizing to 
accommodate approximately 10% return of off – specification products. 
The NGL to each train will be supplied on pressure control to 
deethanizer which consists of a 45 tray distillation operating at 2240 
kPag equipped with a kettle style hot oil reboiler providing bottom heat 
on temperature control, and a kettle style propane refrigerated 
overhead reflux partial condenser operating at -6 deg C, reflux/ethane 
separation drum and reflux pumps. The deethanizer shall be designed 
to produce a deethanized bottom product with less than 1% ethane in 
the propane which will be directed on level control to the depropanizer, 
and an overhead ethane vapor stream containing less than 1% 
propane. The CO2 and H2S content of the ethane vapor product of the 
deethanizer will have to be absorbed by MDEA solvent and then dried 
to meet the required specification. The bottom product of the 
deethanizer containing less than 1% ethane will be directed to 
depropanizer. Depropanizer consists of a 45 tray distillation tower 
operating at2068 kPag equipped with a kettle type reboiler providing 
bottoms heat on temperature control and a bank of fan driven air cooled 
reflux total condenser operating at 60 deg C, reflux drum and reflux 
pumps. The overhead product of the depropanizer will be 98% pure 
liquid propane and will be further treated for removal of H2S and 
mercaptans to meet the commercial grade C3 specification and then 
pumped to the pressurized storage. The bottom product of the 
depropanizer which will contain less than 1% propane will be directed 
on level control to debutanizer. Each debutanizer consist of  a 35 tray 
distillation column operating at 700 kPag equipped with a kettle type 
reboiler providing bottom heat on temperature control and a bank of fan 
driven air cooled reflux total condensers operating at 60 deg C, reflux 
drum and reflux pumps. The debutanizer shall be designed to produce 
98% pure liquid butane as a top product. The top product shall further 
treated for removal of mercaptans to meet the specifications for 
commercial grade C4 and then shall be pumped to storage system. The 
bottom product of the debutanizer shall be a debutanized condensate 
with less than 12 RVP and shall be cooled and directed on level control 
to the condensate storage tanks.  

 
g. MEG Regeneration Unit, consisting of three phase separation and 

filtration for recovering the MEG from the combined inlet slug catchers 
and a MEG regeneration column complete with heater, condenser and 
pumps which will be utilized to regenerate and pump MEG through two 
41/2” piggyback sealines to the offshore wellhead platforms.  

 
h. Export Gas Unit,  consisting of gas scrubbers, residue gas 

compressors and the compressors after coolers, where the residue gas 
from the NGL EXTRACTION UNIT will be compressed to 2200 psia, 
cooled to 57 deg C and scrubbed before being delivered to offshore 
facilities for injection into the reservoir. 
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i. Chemical Plants, In addition to the abovementioned onshore gas 

treatment plant, 11 chemical plants with facilities similar to the olefin 
plant No. 11 with the total capacity of 11.6 million tones of ethylene per 
annum are recommended to be constructed in Mogham area (70 km 
east of Assalluyeh) for the production of ethylene from ethane cut 
extracted from the recycling project.  

 
 
 

II. CAPITAL COST ESTIMATE FOR ONE TYPICAL RECYCLING SCHEME  
 
The capital cost estimate for the surface facilities including production and injection 
wells drilling and completions and all related utilities, flares etc. required for the 
proposed single typical recycling scheme has been carried out using updated data 
from south pars previous developments and the Iranian Gas Institute in-house 
statistical information. The cost estimate is of +/- 30% accuracy and reflects 2008 
prices for project completion in Assalluyeh area, based on recommended design 
configuration outlined under “section I. SURFACE FACILITIES “of this report. 
 
The cost estimate also includes the first charge of catalysts and chemicals and the 
price of the spare parts for the first two years operation of the facilities. 

 
 
 

$ US MILLION                                                                    CAPEX SUMMARY  
 

1. 40 Production Wells Complete                                                     1600 
 

2. 40 Injection Wells Complete                                                         1620 
 

3. Offshore facilities complete                                                           2840 
 

4. Reservoir Fluid and MEG Transmission Sealines                          740             
 

5. Lean Sour Gas Transmissin Sealines                                            432 
 

6. Onshore Facilities Complete                                                         2500                               
 

    TOTAL CAPEX                                                                             9732                 
 
  
  
 

 
III. CAPITAL COST ESTIMATE FOR FULL FIELD DEVELOPMENT 

 
A. For south pars planned full field development , seven typical recycling 

schemes as defined above are required and recommended to be 
considered to achieve the intended enhanced ethane plus recovery.  
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B. The total CAPEX for the full recycling development will be 68.124 $ US 

billion. 
 

C. The total CAPEX required for eleven chemical plants described under 
item I – E – i above will be 6.6 $US  billion. 

 
D. The grand total CAPEX for full recycling development and chemical 

plants will be 74.724 $ US billion.  
 
 
 
 

IV. OPEX 
 

A. The annual operating expenses for all offshore and onshore facilities of the 
proposed  recycling full development in south pars is estimated based on the 
updated and adjusted actual expenses on similar establishments and will be 
equal to 714 $ US million per year. 

 
B. The annual operating expenses for eleven nos. chemical plants based on 

updated actual data on similar establishments is estimated to be 604.0 $ US 
million per year. 

 
C. The grand total operating expenses for south pars full recycling development 

and chemical plants for production and sale of ethylene is estimated to be 
1,318 $ US million. 

 
 
 
 

V. REVENUES  
 

The potential revenues from the proposed recycling schemes extended for the full 
field development are categorized and estimated as follows: 
 

a) The approximate estimate of revenues expected from the sale of the additional 
condensate which will be recoverable and available as a result of the execution 
of the proposed recycling project, with 2008 prices will be 320 $ US billion. This 
is based on the assumption that 3.2 MMMSTB of additional condensate will be 
recovered after the development of the proposed recycling scheme, as outlined 
in the report No. 2 of this study. This estimate is approximate due to limited 
reservoir data available and incorporated in the reservoir simulation. 
Accordingly we have recommended for further studies to be carried out 
incorporating full reservoir data. Subsequent to the performing of the following 
additional studies as recommended in section 2 of our aforementioned report a 
more accurate estimate of the expected revenues from the enhanced 
condensate recovery would be made available. Pending the outcome of the 
proposed studies and in order to maintain our conservative approach all 
through our economic evaluation of the project, we have accounted for 80% of 
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the this revenue which would be 256 $ US billion, in our economic evaluation 
of the proposed recycling scheme:    

 
1. The full field 3D simulation study using all static and dynamic reservoir 

data 
 
2. The study of the effect of alternative patterns on condensate recovery 
 
3. The proposed fracture study 

 
4. Running of FMI or FMS log 

 
5. Core and SCAL tests 

 
6. Transient well tests 

 
                    

b) Revenues expected out of the sale  of 117.28 million tones of  additional 
products which would be made available from the sale of C3 and C4 extraction 
and recovery from the eventual abandoned gas in the field, based on 2008 
prices will be 93.82 $ US billion. This estimate is based on a conservative 
approach, assuming that only 50% of the C3 and 40% of C4 content of the 
abandoned reservoir gas would be extracted and recovered.  

 
c) Additional revenues expected out of production and sale of ethylene from 

136.4 million tones of enhanced ethane extracted from abandoned gas in the 
reservoir, with 2008 prices will be 104.72 $ US billion. This estimate is based 
on a conservative approach, with the assumption that only 50% of ethane 
content of the abandoned reservoir gas volume would be extracted and 
recovered. 

 
 

d) The summary of the expected revenues out of the sale of the enhanced 
recoveries from full development of the proposed recycling scheme, with 2008 
prices are as follows:  

 
                                                                                            

$ US BILLION 
A. From the sale of enhanced condensate:                       256.00 

 
B. From the sale of enhanced propane and butane :          93.82  

 
C. From the sale of additional ethylene:                             104.72  

 
       TOTAL:                                                                         454.54                             

 
VI. ANNUAL REVENUES FROM RECYCLING PRODUCTS 
 
 With due considerations to the economic viability of the project, the proposed design 
configuration option, through application of cryogenic and deep cut technology, set a 
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scene for maximizing the extractions from reservoir fluid produced  for recycling 
before the residue lean sour gas is directed to offshore compressor platforms for 
further compression and injection into the field. 
 
The annual revenues out of the sale of the products from the overall full development 
of the recycling projects with the privilege of the present worth values, brought 
forward on direct ratio from a span of 10 to 35  years, based on 2008 prices are 
summarized below:  
 

 
PER ANNUM ION$ US BILL            

 
A.   Recycling Condensate                                       31.68 

 
B.  Propane & Butane                                               11.76 

 
C.  Ethylene                                                              10.76  

 
             

                TOTAL                                                                54.20                                                        
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 گزارش فاز چهارم

 
 

 ارزیابی اقتصادي اجراي طرح پیشنهادي
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  "بسمه تعا لی  "
                                                                                                                                   

  1386فند اس 18
  
  

  ارزیابی اقتصادي اجراي طرح پیشنهادي
  

  
عطف به نتایج مطالعات انجمن مهندسی گاز ایران که در گزارشات فازهاي  اول تا سـوم مطالعـات ازدیـاد              

  :برداشت میعانات گازي از میدان پارس جنوبی مندرج گردیده است 
  

 هاي میعا نی میباشدسیال میدان پارس جنوبی داراي مشخصات و خواص گاز  .1
  

 فشار نقطه شبنم گاز کاهش یافته است فشار مخزن پارس به پائین تر از .2
  

تداوم افت فشار مخزن در گستره زیر فشار نقطه شبنم هیدروکربوري منجر بـه تشـکیل و ریـزش فزاینـده      .3
 .میعانات گازي در سنگ مخزن خواهد شد

  
دروکربوري در مخزن تشکیل و ریزش مینماید براي میعانات گازي که در گستره فشار زیر نقطه شبنم هی .4

 . همیشه در مخزن باقی مانده و قابل استحصال نمیباشد
  

تجمع فزاینده میعانات گازي در سنگ مخزن باعث   اشباع فزاینده سـنگ مخـزن در اطـراف چـاه هـاي       .5
توان تولید چاه  نهایت منجر به کاهش تدریجی ثر سنگ مخزن و در تراوائی مو تولیدي و کاهش فزاینده
مشکل محدودیت تولید گاز  در نتایج شـبیه سـازي ایـن مطالعـات  بـا توجـه بـه        . هاي گاز  مخزن میشود

سنگ مخزن نشان داده نشده و بهمین دلیل پیشنهاد شده که اطال عات کـاملتر از   اطالعات  محدود بودن
له از میدان سـراجه نشـان میدهـد    تجارب حاص. سنگ مخزن تهیه شده و مطالعا ت در اینمورد ادامه بیابد

که بخش عمده گاز درجـاي مخـزن بـدلیل اشـباع سـنگ مخـزن  بـا شـرایط افـت تـدریجی فشـار قابـل             
نگ مخـزن  سـ  ایط در مخزن سراجه بدلیل تراوائی پـائین الزم یه ذکر میباشد که شر. باشد نمی لاستحصا

وضعیت مخازن حاوي گاز میعـانی در  از بررسی  حاد تر از شرایط پارس جنوبی میباشد ولی نتایج حاصله
)  PRODUCTIVITY(  گـاز  دیگر نشان میدهد کـه محـدودیت در بهـروري چـاه هـاي     کشورهاي 
 .در عمل تجربه شده است نیز باال ازن داراي سنگ مخزن با تراوائیحتی در مخ
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گـاز میعـانی اري تولید از مخازن حاوي ذنتـایج مطالعات انجـمن مهـندسی گـاز نشان میدهد که سیاستگ .6
با هدف مراعات مالحظـات اقتصـادي وبمنظـور پیشـگیري از مشـکالت      ) شبیه پارس جنوبی و سراجه ( 

مذکور میبایستی مبتنی بر بازگردانی مجموع گاز سبک شده تولیدي بـه مخـزن تـا زمـان تغییـر تـدریجی       
لیـد گـاز از مخـزن    مشخصات  سیا ل مخزن  از حالت گاز میعانی به گاز خشگ تنظـیم شـده و برنامـه تو   

 .موکول به بعد از تغییر مشخصات سیال مخزن بشود

  
باال حدود سی سال پیش توسط اوسکو بـراي مخـزن    6اري مذکور در بند ذقابل ذکر میباشد که سیاستگ .7

گاز میعانی پازنان در نظر گرفته شده و تا سیسات مربوطه نیز احـداث گردیـده بـود ولـی بعـد از انقـالب       
اري مـذکور در  ذمل به مخازن دیگر تزریق شده است و بنابر این مزایاي بالقوه سیاستگتولید مخزن در ع

 . میدان پازنان محقق نشده است

  
میدان پارس جنوبی با کشور قطر مشترك میباشد و کشور قطر ازسالها پیش بدون مراعـات مـوارد فـوق      .8

ده و همواره در حـال توسـعه بیشـتر    الذکر تولید گاز  و همچنین نفت از میدان پارس جنوبی را شروع نمو
بـاال در   6اري موضـوع بنـد   ذمخزن بوده و میباشد و بنابراین و با توجه به اشتراك مخـزن اتخـاذ سیاسـتگ   

 . مورد میدان مشترك پارس جنوبی موضوعیت پیدا نمیکند

  
پـارس  بنابراین تداوم افت تدریجی فشار مخزن در گسـتره زیـر فشـار هیـدروکربوبنی سـیا  ل در مخـزن        .9

جنوبی ِ بدلیل برنامه هاي  تولید از مخزن ِ غیر قابل اجتناب میباشـد و در نتیجـه بـالغ بـر پنجـاه در صـد از       
میعانات گازي پارس جنوبی که حدود هشت میلیارد بشکه میباشد بتدریج در مخـزن تشـکیل شـده و در    

میعانـات  باشد باعث اشباع  میسنگ مخزن ریزش نموده و عالوه بر اینکه در آ ینده نیز قا بل استحصال ن
سنگ مخزن بخصوص در اطراف چاه هاي تولیدي  و کاهش فزاینده تراوائـی مـوثر سـنگ مخـزن  و     در

 .   محدودیت تولید گاز از چاه ها  خواهد شد

  
انجمن مهندسی گاز ایران با توجه به موارد فوق الذکر  و با هدف تقلیل میزان تشکیل و ریـزش میعانـات    .10

مخزن میدان پارس جنوبی و در نتیجه ازدیاد برداشت میعانات گازي و همچنین با هدف  گازي در سنگ
به حد اقل رساندن میزان اشباع سنگ مخزن و محدودیت تولید چاه ها و بر مبناي نتایج مطالعات گسترده 

وم ونتایج شبیه سازي مخزن پارس جنوبی که بهمین منظور انجام شده و در گزارشات فازهـاي اول تـا سـ   
این مطالعات مندرج گردیده است  پیشنهاد مینماید که با افزایش پتانسیل تولید از مخزن و بازگردانی گاز  
سبک شده به مخزن مشخصات سیال مخزن  بتدریج تغییر داده بشـود و بـه ایـن ترتیـب میـزان تشـکیل و       
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داده شـده و میـزان   ریزش میعانات گازي در سنگ مخزن میزان تبعات مربوطه به حد اقل میسـر کـاهش   
 .میعانات گازي قابل استحصال از مخزن افزایش داده بشود

  
برمبناي پیشـنهاد مطروحـه در گـزارش فـاز سـوم ایـن مطالعـات میـزان تولیـد گـاز اضـافی بـراي منظـور               .11

مـیلیـارد پاي مــکعب درروز   28000بـازگردانـی در مرحلـه توسعه نهائــی مـخزن پارس جنـوبی معـادل 
 . میباشد که در هفت  فاز انجام خواهد شد) لیون متر مگعب در روز می  793(

  
  ، بمنظور ایجاد زمینه براي بیشترین اسـتفاده اقتصـادي از طـرح بـازگردانی وهمچنـین بصـورت همزمـان         .12

طـی   ،فراهم نمودن شرایط مناسب براي تسریع در ایجاد تغییرات مورد نظـر در مشخصـات سـیال مخـزن    
مطالعات پیش بینی و پیشنهاد شده است که  با طراحی و  احداث تاسیسات مناسـب  گزارش فاز سوم این 

در صد برش اتان و  96حدود )  مشخص و مندرج شده است   بصورتیکه در گزارش بصورت مشروح (
در صد برشهاي پروپان و بوتان و صد در صد برشهاي پنتان و با التر قبل از بازگردانی از سیال مخزن  99

 .بشود و بنابر این گاز تزریقی به مخزن بصورت عمده شامل برش متان خواهد بوداستحصال 

  
عطف به گزارش فاز سوم این مطالعات در مورد مزیت اقتصادي طرح پیشنهادي بمنظور  اسـتحال تقریبـا    .13

مـوارد زیـر را خـاطر     ،کامل برشهاي اتان و باالتر از مجموعه گاز تولیدي قبل از تزریق مجدد بـه مخـزن  
 :ان میسازدنش

  
بررسی هاي مشترك انجمن نفت و انجمن مهندسی گاز ایران نشان میدهـد کـه رشـد مصـرف      .1

در صد در سال  18تا  15فرآورده هاي پتروشیمی در اقتصادهاي پر رونق چین و هندوستان بین 
لغ میباشد و بهمین دلیل پتانسیل بازار جدید براي اتیلن در دو کشور نامبرده طی دو دهه آینده با

 .میلیون تن در سال میباشد  15بر 

خـوراك   در کشورهاي چین و هندوستان بدلیل عدم دسترسـی بـه اتـان ناچـارا از نفتـا بعنـوان       .2
در صد نفتا قابل تبدیل به اتیلن  37این در حالی است که فقط . واحدهاي اولفین استفاده میشود

دالر  850جهانی انرژي به حدود میباشد و از طرف دیگر قیمت جهانی نفتا با تثبیت قیمت هاي 
  .در تن افزایش یافته است

در صـد   83دالر در تن تثبیت شـده و حـدود    61از طرف دیگر قیمت اتان در کشور ما برابر با  .3
  .اتان قابل تبدیل به اتیلن میباشد
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بنابراین سود خالص تولید و فروش اتیلن بسیار قابل مالحظه میباشد و از طرف دیگر همـانطور   .4
میلیون تن اتیلن در سال در خاور  15وضیح داده شد خوشبختانه بازار جدید براي حد اقل که ت

 .نزدیک و خاور دور وجود خواهد داشت

بصـورتیکه در  (deep cut با استفاده از روش پیشـنهاد شـده مبنـی بـر اسـتفاده از تکنولـوژي         .5
ن تن اتان از سـیال طـرح   میلیو 14، سالیانه )گزارش فاز سوم این مطالعات تشریح گردیده است

بازگردانی، قبل از تزریق به مخزن استحصال  خواهد شد و بـا اسـتفاده از بـرش اتـان بـه میـزان       
مذکور و احداث یازده واحد اولفین هر کدام با ظرفیت تولید یک میلیـون تـن اتـیلن در سـال،     

 76/10افی بـالغ بـر   پتانسیل تولید و صادرات حدود یازده میلیون تن اتیلن در سال با درآمد اضـ 
 . میلیارد دالر در سال و اشتغالزائی قابل مالحظه براي کشور بوجود خواهد آمد

مضافا در جهار چوب طـرح بـازگردانی گـاز سـبک در میـدان پـارس جنـوبی و بـا اسـتفاده از           .6
، طراحـی و تاسیســات پیشــنهاد شـده در گــزارش فــاز ســوم ایـن مطالعــات پتانســیل استحصــال   

میلیون تن برشهاي پروپـان و بوتـان بـا مشخصـات و اسـتاندارد       15بالغ بر  صادرات فرآورش و
  .میلیارد دالر در سال بوجود خواهد آمد 76/11هاي قابل قبول بین المللی یه ارزش بالغ بر 

میلیون تن در سـال مایعـات گـازي     36/38تثبیت و صادرات بالغ بر  ،درآمد حاصل از تفکیک .7
میلیـارد دالر در سـال    68/31ر در قالـب طـرح پیشـنهادي بـالغ بـر      همراه و برشهاي پنتان وباالت

 .میباشد

بنابر این مجموع در آمد سالیانه از بابت استحصال برشهاي اتان و بـاالتر از گـاز تولیـدي بـراي      .8
  میلیارد دالر در سال میباشد 20/54تزریق بالغ بر 

  
نتـایج شـبیه سـازي کـه بـا        ست تعمـیم همانطور که در گزارشات فاز دوم این مطالعات تشریح گردیده ا .14

استفاده از اطالعات موجود و براي یک بلوك میدان پارس جنوبی انجام شده به کل میدان نشان میدهـد  
میلیارد بشکه مایعات گازي بیشتر بدلیل کاهش  میزان تشـکیل    2/3بالغ بر  ی،که با اجراي طرح بازگردان

ه فشارهاي پائین تر ی از برداشت طبیعی از مخزن در گستروریزش میعانات گازي حاصل از افت فشار ناش
 .قابل استحصال خواهد بود از نقطه حباب،

 
مشخصات سـیال مخـزن بتـدریج تغییـر یافتـه ودر       میسازد که با اجراي طرح پیشنهادي، مضافا خاطر نشان .15

 . نهایت سیال مخزن مشابه سیال مخازن گاز خشک عمدتا شامل گاز متان خواهد بود
 

بـا توجـه بـه    .تریلیون پاي مکعب برآورد شده است  464زان گاز در جا در مخزن پارس جنوبی برابر با می .16
 320حد اقل فشار عملیاتی و سیاستگزاري تعیین شده براي بهره برداري از میدان پارس جنوبی درنهایـت  
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ز کاهش فشار بـه  تریلیون از سیا ل مخزن پس ا 144تریلیون پاي مکعب از سیال مخزن استحصال شده و 
 فشار ترك در مخزن باقی خواهد ماتد

  
بوتان و بخش قابـل مالحظـه از برشـهاي پنتـان      –پروپان  –با اجراي طرح پیشنهادي عمال برش هاي اتان  .17

وباالتر در مراحل عملیاتی از سیالی که نهایتا بعد از فشار ترك در مخـزن بـاقی خواهـد مانـد تفکیـک و      
 .استحصال خواهد شد

  
نشان میسازد که الگوي چیدمان چاه هاي تولیدي و تزریقی در طراحی نهائی سیسـتم بـاز گردانـی    خاطر  .18

میبایستی با توجه به لزوم حد اکثر سازي قابلیت جاروئی نهائی شده و مبناي کار قرارداده بشود و بـه ایـن   
اي استحصال بـا روش  ترتیب و باتوجه به اینکه برشهاي اتان و باالتر  در سیکل هاي عدیده در سیستم  ه

درجـه فارنهایـت از سـیال مخـزن اسنحصـال       -153در درجـه حـرارت حـدود     Cryogenic) ( تبریـد  
) عد از فشـار تـرك مخـزن    ب( عمال بخش اعظم برشهاي اتان و باالتر از سیال باقیمانده در مخزن   د،میشو

 .استحصال خواهد شد

  
مالحظات محافظـه کارانـه در ارزیـا بـی اقتصـادي      علیرغم مراتب فوق بمنظور مراعات جوانب احتیاط و  .19

میـزان     -در صـد   80با اعمال فاکتور هاي ریسک  میزان استحصـال مایعـات گـازي بـه     ،طرح پیشنهادي
درصـد و میـزان استحصـال بـرش      50میزان استحصال برش پروپان به  -درصد  50استحصال برش اتان به 

درآمـد  . شده و در محاسبات اقتصادي لحاظ شـده اسـت  درصد نتایج محاسبات کاهش داده  40بوتان به 
پروپان و بوتان از سـیال   ،هاي اضافی که از بابت ازدیاد برداشت مایعات گازي و استحصال برشهاي اتان

باقیمانده در مخزن که در صورت اجراي طرح پیشنهادي انجمن مهندسی گاز ایران حاصـل خواهـد شـد    
 :فوق الذکر  به شرح زیر خالصه میشودپس از لحاظ نمودن فاکتور هاي ریسک 

  
میلیون تن متریک مایعات گـازي اضـافی    387در آمد حاصل از استحصال و صادرات  بالغ بر  .1

بـا  . میلیارد دالر میباشـد  320برابر با  2008حاصل از اجراي طرح بازگردانی با قیمت هاي سال 
نتـایج شـبیه سـازي و بمنظـور     اطالعات مخزن وبنـابراین تقریبـی بـودن      توجه به محدود بودن

درصـد  در آمـد حاصـل از      80مراعات جوانب محافظه کاري   پس از اعمال فاکتور ریسک 
میلیـارد دالر کـاهش    256بابت ازدیاد برداشت مایعات گازي در ارزیابی نهائی اقتصاد طرح به 

 .داده شده است
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برش هاي اضافی  پروپان  میلیون تن متریک 117درآمد حاصل از استحصال و صادرت بالغ بر  .2
و بوتان که در صورت اجراي طرح پیشنهادي انجمن مهندسی گاز ایـران حاصـل خواهـد شـد     

در صد براي بوتان و بـا    40درصد براي پروپان و   50پس از لحاظ نمودن فاکتور هاي ریسک 
 .میلیارد دالر میباشد 82/93برابر با  2008قیمت هاي سال 

ورت اجراي طرح پیشنهادي انجمن مهندسی گـاز از سـیال باقیمانـده    میزان برش اتان که در ص .3
میلیـون تـن    276استحصـال میشـود برابـر    ) بعد از فشار ترك مخـزن  ( در مخزن پارس جنوبی 

متریک میباشد ولی همانطور که قبال خاطر نشان گردید بمنظـور مراعـات مالحظـات محافظـه     
 136ین میـزان در ارزیـابی اقتصـادي طـرح بـه      کارانه با اعمال فاکتور ریسک پنجاه در صدي ا

 .میلیون کاهش داده شده است

خاطر نشان میسازد که بررسی هاي انجام شده نشان میدهد که  مصرف فرآوردهاي پتروشـیمی   .4
در صد افزایش  18تا  15طی دو دهه آینده در کشور هاي چین و هندوستان با رشد سالیانه بین 

اي نامبرده براي احداث ظرفیـت هـاي جدیـد بمنظـور افـزایش      مییابد و بهمین دلیل در کشوره
 .میلیون تن در سال برنامه ریزي شده است 15تولید اتیلن تا سطح باالتر از 

باعنایت به مراتب مذکور کـه مویـد بـازار مطمـئن بـراي اتـیلن میباشـد و بـا توجـه بـه مزایـاي             .5
اد برداشت بـا اسـتفاده از واحـد    توصیه میشود که از برش اتان تولیدي در بخش ازدی ،اقتصادي

 .باال براي تولید و صادرات اتیلن استفاده بشود 13-5هاي اولفین پیشنهاد شده در بند 

  2008درآمد حاصل از بابت ازدیاد برداشت اتان و تولید و صادرات اتیلن با قیمـت هـاي سـال     .6
 .میلیارد دالر خواهد شد 72/104بالغ بر 

 
پروپان وبوتان ، لقوه باالي بخش ازدیاد برداشت مایعات گازي و برشهاي اتانبه این ترتیب درامدهاي با  .20

 :میالدي  به شرح زیر خالصه میشود 2008از بابت اجراي طرح بازگردانی با قیمت هاي سال 

  
I.    .                                میلیارد دالر     268../از محل ازدیاد برداشت مایعات گازي 

II.    .میلیارد دالر      82/93زدیاد برداشت پروپان و بوتان                               از محل ا 

III.    .                             میلیارد دالر   72/104از محل ازدیاد برداشت اتان وتولید اتیلن 

IV.    .                             رد دالرمیلیا    54/454  جمع در آمدهاي ازدیاد برداشت طرح 
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گزارش فاز سوم این مطالعات خاطر نشان میسازد که برآورد مجموع  9از صفحه شماره   IIعطف به بند  .21
میلیون پـاي   4000سرمایه گذاري الزم براي احداث کلیه تاسیسات مجموعه سیستم بازگردانی با ظرفیت 

 .میلیارد دالر میباشد 732/9مکعب در روز برابر با 
 

ي  براي توسعه نهائی سیستم بازگردانی براي مجوعه میدان پارس جنوبی با ظرفیـت  برآورد سرمایه گذار .22
میلیـارد پـاي    4سیستم پیشنهادي باز گردانی هر کدام با ظرفیـت   7میلیارد پاي مکعب در روز   معادل  28

 .میلیارد دالر میباشد  124/68مکعب در روز برابر با 

  
با ظرفیت تولید یک میلیون تن اتیلن در سال بمنظـور تبـدیل    برآورد احداث یازده واحد اولفین هر کدام .23

 .میلیارد دالر میباشد 6/6مجموعه تولید سالیانه اتان طرح به اتیلن برابر با 

  
گزارش فاز سوم این مطالعات برآورد مجموع سرمایه گذاري براي احـداث   10صفحه   IIIعطف به بند  .24

و بـا   2008نوبی و یازده واحد اولفین با قیمت هـاي سـال   تاسیسات کامل بازگردانی براي میدان پارس ج
 .میلیارد دالر میباشد  724/74برابر با /+ -% 30دقت   

  
گزارش فاز سوم این مطالعات بـرآورد سـالیانه هزینـه هـاي عملیـاتی       10صفحه    IV – Cعطف به بند  .25

میلیـون   1318برابر با  2008براي مجموعه تاسیسات بازگردانی و واحدهاي پتروشیمی با قیمت هاي سال 
 .دالر در سال میباشد

  
همانطور که از توضیحات فوق الذکر مستفاد میگردد   جمع کل هزینه هاي سرمایه اي و جمع کل هزینه  .26

هاي ساالنه عملیاتی براي مجموعه طرح پیشنهادي که واحد هاي پتروشیمی را نیز شامل میشود بـه شـرح   
 :زیر میباشد

 میلیارد دالر     CAPEX        (           724/74( سرمایه اي جمع کل هزینه هاي  §

  میلیون دالر در سال  OPEX                      (1318( جمع کل هزینه هاي سالیانه عملیاتی  §
  

  با استفاده از تاسیسات و باهزینه هاي عملیاتی فوق الذکر دو بخش در آمد به شرح خالصه زیر .27
 :حاصل خواهد شد 

 میلیارد دالر  54/454         کل از بابت ازدیاد برداشت میعانات گازي             در آمد §

 میلیارد دالر در سال    20/54بازگردانی                در آمد اضافی سالیانه از بابت استحصاالت  §
 



١۴٠ 
 

رفا صـ اي در شـرایط حـد اقـل درآمـدهاي قطعـی،      با هدف ارزیابی اقتصاد اجر ي،در بررسیهاي اقتصاد  .28

 .درآمد اضافی سالیانه از بابت استحصاالت بازگردانی منظور شده است

 

اقتصــاد طــرح بــا اســتفاده از مــدل پشــرفته                             ،بمنظــور بررســی توجیــه اقتصــادي طــرح پیشــنهادي       .29

UNIDO – CONFAR III Expert   درصد هزینـه سـرمایه گـزاري از طریـق      80و با فرض اینکه

گـزارش ارزیـابی و توجیـه    . مورد ارزیـابی قرارگرفتـه اسـت    تامین بشود،درصد در سال   8ره وام و با به

صفحه که شـامل جـداول وگزارشـات زیـر میباشـد بـه        24اقتصادي طرح پیشنهادي انجمن گاز ایران در 

 :پیوست میباشد

 

 جدول خالصه عملکرد مالی §

 ترازنامه پیش بینی شده §

 ه سرمایه گذاري شدهکل سرمای  -یل شده وجوه نقد تننز §

 برنامه تولید وفروش کل §

 شامل هزینه هاي تامین مالی  -تحلیل سر بسر  §

 به استثناي هزینه هاي تامین مالی  -تحلیل سر بسر   §

 تحلیل سربسر کل §

 صورتحساب سود و زیان §

 جریانات نقدي تنزیل شده §

 جریانات نقدي براي برنامه ریزي مالی کل طرح §

 سرمایه گزارش حساسیت نرخ باز گشت §

 شده بینیگزارش ترازنامه پیش  §
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  :نتیجه گیري
 

   
مستفاد میگردد با ملحوظ نمودن کلیـه  ) پیوست ( همانطور که از گزارشات ارزیابی اقتصادي طرح  §

قابل رامترهاي اقتصادي و از جمله نر خ بازگشت سرمایه که بدون منظور نمودن مزایاي اقتصادي اپ
در صـد میباشـد و اینکـه بازگشـت      67/47محاسبه شده و برابر با   مالحظه به روز رسانی درآمدها،

اجراي طرح پیشنهادي از نظر اقتصادي موجـه   ،سرمایه در مدتی کمتر از دو سال محقق خواهد شد
 .و کامال سود آور تلقی میشود

  
اجراي طرح بازگردانی میدان پارس جنوبی عالوه بر مزیت هاي چشمگیر اقتصادي موجب افزایش  §

به خصوص بازارهاي خـاور نزدیـک و خـاور     بازارهاي انرژي و پتروشیمی، ل مالحظه وابستگیقاب
 .دور به تولیدات طرح شده و مضافا زمینه اشتغالزائی قابل مالحظه اي را در کشور بوجود میاورد

  
در صـورت   دوم ایـن مطالعـات تشـریح گردیـده اسـت،     همانطور که در گزارشات فازهـاي اول و   §

یزش میعانات گازي در سـنگ مخـزن   ازگردانی میدان پارس جنوبی میزان تشکیل وراجراي طرح ب
بعات آن که موجب کاهش تراوائی موثر گاز ومحدودیت تولید چاه هاي گاز میباشد به حداقل و ت

 .میسر کاهش خواهد یافت

  
  :پیشنهاد

  
زگردانی میدان پارس جنوبی با عنایت به موارد فوق الذکر پیشنهاد و قویا توصیه میشود که اجراي طرح با §

 .به ترتیبی که در گزارش فاز سوم این مطالعات  مشخص ومندرج گردیده است  مد نظر قرار بگیرد
  
مضافا پیشنهاد میگردد که بمنظور حصول به نتایج دقیقتـر در مـورد چیـدمان بهینـه چـاه هـاي تولیـدي و          §

انجام مطالعـات   ي،ازدیاد برداشت میعانات گاز ارزیابی میزان وتاثیر اشباع سنگ مخزن و  میزان ی،تزریق
گزارش فاز دوم  توصیه شده با منظور نمودن کلیه مولفه هاي سنگ مخزن مـد نظـر قـرار     2-2که در بند 

انجمـن  بگیرد و انجام  مطالعات پیشنهادي با توجه به تجارب قبلی و اینکه مبتکـر ایـده مطروحـه از ابتـدا     
 .ه این انجمن ارجاع  بشودب مهندسی گاز ایران بوده است،

  
  



١۴٢ 
 

  
  
  
  
  
  

  ارزیابی اقتصادي اجراء طرح پیشنهادي
 ضمائم 
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