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Son zamanlarda uzun müddət
işlənmədə olan yataqların qalıq ehtiy-
atlarının tam çıxarılmasına böyük
diqqət verilir. Buna görə də işlənmənin
son mərhələsində  olan neft  yataq -
larının daha dəqiq öyrənilməsi və
qiymətləndiriməsi üçün onun potensial
imkanlarının tam aşkar edilməsi, bu
istiqamətdə mövcud metodikanın
nəzəri əsaslarının təkmilləşdirilməsi
tələb olunur.

Ümumi sahəsi 8000 km2 olan
Abşeron neftli-qazli rayonunun
yataqları mürəkkəb tektonik quruluşa
malikdir. Belə ki, qırışıqlar əksər hal-
larda uzanmış assimmetrik braxiantik-
linal formada olub, zəncirvari xətlər
üzrə düzülmüşlər. Abşeron yarımadası,
əsasən məhsuldar qatın kəsilişində,
“abşeron fasiyası” lay dəstələrinin
geniş yayılması ilə fərqlənir [1].

Abşeron ərazisini, mövcud
əsas meyarlar üzrə, yataqların
öyrənilmə səviyyələrinə görə (hələ
öyrənilməmiş, axtarışda, kəşfiyyatda,
işlənmədə, işlənmənin son mərhə -
ləsində olan yataqlar); geoloji quru -
luşun və kollektorların xüsusiy yət -
lərinə görə bircins, qeyri-bircins; ya -
taq ların tipinə görə lay, tektonik-ek -
ranlaşmış, litoloji və struktur məhdud -
laşmış; fəza boşluğunun tiplə rinə görə
məsaməli, çatlı, boşluqlu; karbohid -
rogen birləşmə lərinə görə neft, qaz-
kondensat; dağ-mədən şəraitinə görə
müxtəlif dərinlik lərdə olan, quru və
dənizdə yerləşmiş yataqlar, işlənmə
şəraitinə və mərhə lələrinə görə, kar -
bohidrogen resurs larının qiymət ləndi -
rilməsi və neft ehtiyatlarının hesab -
lanması üçün müasir dövrdə mövcud
olan bütün üsullar arsenalını tələb edən
klassik bir nümunə hesab etmək olar
[2]. Bu növ yataqların bir çoxunda bu
gün resursların qiymətləndirilməsi, eh -
tiyatların he sablanması və mə nim -
sənilməsi mə sələlərinin tam həlli
metodik baxımdan açıq qalır ki, bu da

mövcud üsulların təkmilləşdirilməsini,
yeni üsulların yaradılmasını və bu
əsasda ehtiyatların dəqiqləşdirilməsi
tələbini irəli sürür.

Abşeron yarımadasının məh -
suldar qat (MQ) çöküntüləri fasiləli və
fasiləsiz gedən sedimentasiya prosesi
ilə xarakterizə olunan qum, alevrit və
gil süxur larından təşkil olub. MQ-ın
kəsiliş boyu öyrənilməsi sahə boyu
öyrə nilməsindən daha asandır. Kəs i -
lişdə xronoloji baxımdan yeddiyə kimi
ritmlər qeydə alınır: yeddinci ritm
–suraxanı lay dəstəsi, altıncı –
sabunçu lay dəstəsi, beşinci və
dördüncü – balaxanı lay dəstəsinin alt
hissəsi, o cümlədən “fasilə”,
üçüncü–qır maku üs tü gilli və qumlu
lay dəstəsi, ikinci–qırmaku və qır-
makualtı lay dəs təsi; birinci isə - qala
lay dəstəsidir [3].

MQ çöküntülərinin qalınlığı
şimal-qərb istiqamətində azalır. Qalın -
lığın belə azalması həmin istiqamətdə
tədricən layların aşağıdan  yuxarıya
kimi ardıcıl olaraq sıradan çıxması,
yəni paylaşması ilə izah olunur.

Bu rayon ərazisində MQ
çöküntüləri üzrə neft-qazlılığın gələ cək
perspektivliyinin əsas istiqamətləri
aşağıdakılardır:

1.    Antiklinalların uzaq qa -
nadlarında, sinklinal zonaların qalxma
istiqamətindən qeyri-antiklinal tipli
yataqların aşkar edilməsi.

2.   Neft və qaz yataqlarında,
xüsusi ilə aşağı MQ horizontları üzrə
yatağın sahəsi boyu lay    rejimləri
sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi, kəsi -
lişdə qalınlığı az olan laycıqlarda sınaq
işlərinin artırılması.

3.     Uzun müddət işlənmədə
olan çoxlaylı blokvarı yataqların kəş -
fiy yat prosesinin başa çatdırılması, o
cümlədən MQ çöküntülərində peyk
yataqların axtarışında tektonik blok,
stratiqrafik mərtəbələrin kəşfiyyatı ilə
bağlıdır.

4.Ehtiyatın mənimsənilmə ef -
 fektivliyinin və NVƏ-nin artırılması
ilə bağlıdır.

5. İşlənmənin başa çat dırıl ma -
sı layihəsinin tərtibində “adaptasi ya”
faktoru nəzərə alın malıdır.

Bu baxımdan potensial im -
kanların aşkar edilməsi və qalıq neft
ehtıyatının və hasilatın MQ-ın kəsiliş
və fərdi yatağın sahəsi boyu paylan-
masının qrafik modelləri verilir (şək.1)
[4].

Birinci və ikinci məsələlər
Abşeron yarımadasında uzun müddət
işlənmədə olan çoxlaylı neft yataq -
larında işlənmə nəticələrinin ümumi -
ləş dirilməsi, hasilat və qalıq neft ehtiy-
atlarının kəsiliş və zonalar boyu pay-
lanmasının müəyyən edil məsi, üçüncü
məsələdə isə  metodiki rəylər, yəni
yataqlarin işlənməsi nəticəsində sahə
boyu sulaşma səviyəsinin təyini
araşdırılmalıdır.

İşlənmədə olan neft yataq -
larının ən dəqiq xarakterizə edən
göstəriciləri: cari neft və maye ha -
silatının dinamikasi, cəmi neft hasi -
latının geoloji neft ehtiyatina olan nis-
bəti (neftvermə əmsalı), bir qazıl mış
quyuya düşən ilkin və qalıq çıxarıla
bilən ehtıyatı (ÇBE), qalıq ÇBE-nın
illik mənimsənilmə tempi, quyuların
istismar dövrü, cəmi qazıl mış
fəaliyyətdə olan və fəaliyyətsiz quyu-
ların sayı, vahid miqdarda çıxa rılan
neft hasilatının xüsusi iqtisadi tutu-
mudur.

Məlumdur ki, respubli -
kamızın neft yataqlarının və onların
mənimsənilməsinin əsas xüsu -
siyyət ləri, həmin yataqların kəsiliş
boyu neftli olması və bir çox fərdi
yataqlardan ibarət olması, onların
işlənmə sistemində obyektlərin
aşağıdan yuxarı istismara daxil
edilməsı, bu zaman işlənmə üzrə
yatağın kəsilişində bir neçə mərtəbə
ayırd edilməsi və, nəhayət,  hər bir 
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Şək.1.  Layların yatım bucağı 100 böyuk olan yataqlarda struktur üzrə tagın
(1), orta (2) və konturyanı (3) zonaların ayırd edilməsi:

a) Geoloji profildə; 
b) Struktur xəritədə;  
c) Neft hasilatının zonalar üzrə dinamikası;
d) Cəmi neft hasilatının zonalar üzrə paylanması
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mərtəbə və işlənmə mərhələlərinin
bazis və qaytarma obyektlərinə ayrıl-
masıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu
obyektlərin ehtiyatları eyni səviyyədə
işlənilməmişdir. Qalıq ehtiyatın həm
kəsiliş, həm də sahə boyu qeyri-
bərabər paylanması səbəblərindən biri
də quyuların işlənmə müddətlərı
arasında olan kəskin fərqdən ibarətdir.
Əsas fərq, yataqlar tükənmə rejimində
işləndiyi üçün, işlənmə müddətinin
olduqca uzun (75-120 il), fərdi yataq-
da isə quyuların işlənmə müddətinin
az olmasıdı (orta hesabla 10-15 il). O
cümlədən, çoxlaylı yataqda hip-
sometrik, daha dərində olan fərdi
yataqdakı fonddan çıxmış quyuların
yuxarıdakı yataqlara qaytarılması da
həmin yataqlardakı ehtiyatın qey -
ri–bərabər mənimsə nilməsinə səbəb
olur. Yəni yuxarıda yerləşmiş ya -
taqlarda daha çox quyu istismarda işti-
rak etdiyi üçün (qaytarma quyu larınnın
hesabına ) qalıq ehtiyatı azalır (şək.1).

Şək.2-də Bibiheybət yatağı

timsalında 01.01.2009-cu il tarixinə
hər bir fərdi yataq (işlənmə obyekti)
üzrə bir quyuya ehtiyatın kəsiliş boyu
paylanmasi sxemi verilmişdir. Həmin
qrafikdən görünür ki, vahid həcmə və
ya 1 quyuya düşən qalıq çıxarıla bilən
ehtiyatın miqdarı dərinlik artdıqca
artır. Belə ki, məhsuldar qatın alt hor-
zontlarında qalıq ehtiyatın xeyli art-
ması (potensial imkanlardan birinin
aşkar olunması) işlənmənin başa çat-
dırılması layihələrinin tərtibində öz
əksini tapmalıdır. Bu isə işlənmə sis-
teminin daha səmərəli aparılmasına
imkan verir (şək.3) [5].

Fərdi yataqları, strukturun -
dan asılı olaraq, yatağın məhsuldar
sahəsi üzrə əsas üç zonaya ayırmaq
olar (şək.1). Bu zonalar bir çox hallar-
da öz aralarında lay rejimləri və
onların qarşılıqlı nisbətləri baxımın-
dan da fərqlənirlər. Belə ki, birinci
zona daha çox həll olmuş qaz və qrav-
itasiya rejimində, ikinci orta zona,
həm yatağın yuxarı hissəsindən, həm

də orta zonadan aşağıdakı sahələrdən
neftin bu zonaya sıxışdırılması ilə
səciyyələnir (qarışıq rejim) və
nəhayət, üçüncü zona struktur üzrə
hipsometrik baxımdan daha aşağıda
yerləşməklə, çox zaman subasqı
rejimin üstünlüyü ilə fərqlənir.
Bununla əlaqədar olaraq bu zonalar öz
aralarında həm də neftvermə əmsal -
larının qiymətləri ilə də
fərqlənirlər.Zonalar arası fərqi təşkil
edən digər əsas amil, həmin zonaların
məhsul darlığı və işlənmə müddəti ilə
bağlıdır. Birinci zonanın tam istismarı
üçün lazım olan müddət yatağın tam
işlənməsi üçün lazım olan müddətin
30-50 %-ni təşkil edirsə, üçüncü zona
üçün bu müddət 50-70 % təşkil edir.
İkinci zonanın iş müddəti yatağın tam
işlənməsi müddətinə bərabərdir.
Bununla bağlı olaraq həmin zonalar
üzrə ehtiyatın mənimsənilməsi üçün
lazım olan quyuların sayı da öz
aralarında kəskin fərqlənir.

Şək. 2  Bibiheybət yatağının fərdi işlənmə obyektlər üzrə bir quyuya düşən qalıq çıxarıla 
bilən (QÇB) ehtiyatın kəciliş boyu paylanması

Q, 103t

- 01.01.2009–cu il tarixinə bir işlək quyuya düşən QÇB neft ehtiyatın faktiki qiyməti;
- bir quyuya düşən QÇB ehtiyatın hesablanmış qiyməti;
– bir quyuya düşən QÇB ehtiyatın minimal qiyməti (iqtisadi göstəricilər üzrə).
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Yuxarıda deyilənlər, əsasən
qarışıq və subasqı rejimində işləyən
yataqlara şamil oluna bilər. Odur ki,
işlənmənin başa çatdırlması layihə -
sinin tərtibində quyu sayı müəyyən
edilərkən həmin zonaların  xarak -
terinin nəzərə alınması məqsə də -
uyğundur. Odur ki, bütöv yataq üzrə
layihədə quyu sayının müəyyən
edilməsində, quyuların işlənmə müd -
dətləri nəzərə alınmalıdır.

Burada ∑t1,∑t2,∑t3,- zonalar üzrə
quyuların cəmi iş müddəti, ∑t0 - yataq
üzrə quyuların cəmi iş müddətidir.
Əgər bir quyunun orta işlənmə müd-

dəti zonalara müvafiq – T1, T2, T3
olarsa, onda quyu sayı aşağıdakı  kimi
müəyyən olunur:

burada N1,  N2,  N3 – yatagın işlənmə
layihəsinin tərtibində zonalar üzrə
tələb olunan ümumi quyuların sayıdır.

Beləliklə, yatma bucağı
böyük olan (10o böyük ) laylara malik
antiklinal strukturlu fərdi neft
yataqlarında işlənmə layihələrinin tərt-
ibində (periodik olaraq) layihə quyu
sayı təyin edildikdə, lay rejimlərini də
nəzərə almaqla, sahə üzrə differensi-
asiya edilməsi, yəni yatağın geoloji
quruluşunun nəzərə alıması
məqsədəuyğundur.

İqtisadi cəhətdən geoloji fak-
torlar nəzərə almaqla layihə quyu-
larının sayının dıfferensiasiyası,
çoxlaylı yataqların bazis və qaytarma
obyeklərinin quyu sayını düzgün təyin
etməklə, səmərəliliyin artması

baxımından böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Bununla da yataqların müxtəlif
işlənmə mərhələlərində layihə quyu-
larının obyektiv sayını müəyyən
etməklə bərabər, iqtisadi itkilərin
qarşısı alınır.

Bu həm də NVƏ-nın dəqiq
təyin olunmasını, uzun müddət işlən-
mədə olan yataqlarda potensial imkan-
ların aşkar edilməsi və ehtiyatın
səmərəli mənimsənilməsi üçün olduqca
vacibdir.

Nəticədə, respublikamızın
çoxlaylı antiklinal tipli neft yataq -
larında, ehtiyatın tam mənim sənilməsi,
işlənmə effektivliyi, o cümlədən
neftvermə əmsalının artırılmasında
layihə quyu sayının, məhsuldarlığının
və işlənmə müddətinin geoloji faktor-
lar əsasında differensial təyini böyük
əhəmiyyət kəsb edir.

(2)
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Sək. 3 Drenaj edilən neft ehtiyatının dinamikası və layihə quyularının sayı

İllər

Q
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t

– dəyişməz qəbul edilmiş bir quyuya düşən QÇB ehtiyatın minimal rentabelli qiyməti.
– bir hasiledici quyuya düşən drenaj edilən ehtiyatının yataq üzrə orta qiymətinin dinamikası
– QÇB ehtiyatını mənimsənilməsi üçün layihə quyularının sayı;

N



Abşeronun uzun müddət işlənmədə olan çoxlaylı neft yataqlarının potensial  imkanlarının 
aşkar edilməsi və səmərəli mənimsənilməsi yolları

E.N.Ramazanzadə
(“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu)

Xülasə
Uzun müddət işlənmədə olan yataqlarda, həlli tələb olunan problemlər arasında onun qalıq potensial imkanlarının

aşkar edilməsi, tam mənimsənilməsi, və işlənmə səmərəliliyinin artırılmasını qeyd etmək olar.
Bunlardan birincisi, həmin yataqlarda kəşfiyyatin  başa çatdırılması (həcmi-geoloji modelin qurulmasi və onun

hərtərəfli işlənməsi prosesi ilə əhatə edilməsi), ikincisi isə - neftvermə əmsalının və işlənmə səmərəliliyinin artırılması ilə
bağlıdır ki, bu da işlənmə layihəsində öz əksini tapmalıdır.

Bu məsələlərin həllində, yəni texnoloji göstəricilərin proqnoz edilməsində yataqların geoloji quruluşunun nəzərə
alınması mühüm rol oynayır.

Belə ki, yataqların əsasən antiklinal tipli olması, müxtəlif rejimlərin sahə boyu paylanmasına səbəb olur yəni yatağın
tağyanı, mərkəzi və konturyanı zonalarda lay rejimlərinin dəyişməsi, proqnoz məsələlərdə (məs quyu şəbəkəsinin sıxlığı,
bərpa quyularının qazılması və s.) nəzərə alınması məqsədəuyğundur.

Yataqların çoxlaylı blokvari olması bazis və qaytarma obyektlərin seçilməsində, yataqların yatma dərinliyi onun
digər geoloji parametrləri ilə birlikdə kompleks halda öz əksini layihə sənədlərinin tərtibində tapmalıdır.

Beləliklə, qeyd edilir ki, işlənmə prosesinin son mərhələsində texnoloji göstəricilərin təyinində orta rəqəmlərə nis-
bətən meyar üzrə differensiasiya edilmiş göstəricilərdən istifadə edilməsi iqtisadi itkinin qarşını almaqla bərabər həm də
işlənmənin səmərəliliyini təmin etmiş olar.   

Выявление потенциальных ресурсов и эффективное освоение многопластовых
нефтяных месторождений Абшерона, находящихся  в поздней стадии разработки

Э.Н.Рамазанзаде
(НИПИ “Нефтегаз”)

Реферат

Среди важных задач в освоении месторождений, находящихся длительное время в разработке, являются
выявление остаточных потенциальных ресурсов и их полное освоение, а также повышение эффективности
разработки.

Из них первая задача связана с завершением разведки этих месторождений (построение объемно-
геологической модели и всесторонний охват ее процессом разработки), а вторая – с коэффициентом нефтеотдачи и
повышением эффективности разработки.

В решении этих проблем, то есть в прогнозировании технологических показателей разработки, имеют
большое значение особенности геологического строения месторождения.

Так как залежи, в основном - антиклинального типа, то наблюдается изменение  режимов эксплуатации по
площади структуры в сводовой, центральной и приконтурной зонах, помимо того, при прогнозировании
необходимо учитывать такие показатели, как плотность сетки скважин, количество восстановленных скважин и т.д.

При составлении проектов доразработки базисных и возвратных горизонтов должны найти свое
отражение многопластовость и расчлененность на блоки структуры в комплексе с глубиной залегания залежей и
другими геологическими характеристиками.

Итак,  технологические показатели на поздней стадии разработки, дифференцированные по различным
критериям, в сравнении с их средними зональными значениями, более реально обеспечивают эффективность
разработки и снижение экономических потерь.

Revealing of potential resources and efficient development of Absheron polybedal fields,
being at the late stage operation

E.N.Ramazanzade
(“OilGasScientificResearchProject” İnstitute)

Abstract

Among the important problems for the long time in operation fields are revealing of residual potential resources
and their full extraction, and increase of development efficiency too. 

From them the first problem is connected with exploration drilling finish of these fields (construction of volume-
geological model and all-round coverage by its development process), and the second – with oil recovery factor and
increase of development efficiency.
In the solution of these problems, that is in forecasting of development technological indicators of a geological structure

feature of a field have great value.
Because, usually, fields are anticline type, so change of reservoir drive is observed on the area in arcal, central and

contournear structure zones, besides, at forecasting it is necessary to consider such indicators as well net density, quantity
of the restored wells etc.

At development designing in a choice of basic and returnable horizons should find the reflection polyreservoirless
and breaking on blocks structure in a complex with lain depth of fields and other geological characteristics.

So, at definition of technological indicators at a late stage the development differentiated indicators by various cri-
teria, in comparison with average values provide development efficiency and decrease economic losses more really.
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