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نفتشمال،امنیت،توسعهواقتصاد؛بازیبزرگجدید

پهنه های رسوبی شمالی  اقتصادی  زمین شناسی 
به شرق )کپه داغ، خزر، مغان(  از غرب  کشور 
 Eurasia قسمتی از حوزه ی جغرافیایی اوراسیا
و دو حوزه ی عمده ی انرژی آن )سیبری غربی 
- اورال و خزر( است که با پتانسیل 38 درصد 
ذغال سنگ  درصد   28 و  نفت  درصد   6 گاز، 
جهان پس از حوزه ی خلیج فارس دومین قطب 
و کشورهای  است  منطقه  در  بین المللی  انرژی 
در  دیرباز  از  البته  و  حاضر  حال  در  همسایه 

توسعه ی آن در تکاپو بوده و هستند.
نصف  تقریباً  باکو  حوزه ی   1900 سال  تا 
نفت خام جهان را تأمین کرده است. در مورد 
هیدروکربنی  سیستم  در  کشور  نفتی  ذخایر 
خزر تا کنون تخمین های 33-16 میلیارد بشکه 
نفت و 340 تریلیون فوت مکعب گاز ارائه شده 
است. در سال 2005 حوزه ی دریای خزر 1/9 
میلیون بشکه در روز نفت تولید داشته که در 
سال 2012 به 2/6 میلیون بشکه در روز رسیده 
ژئوپلیتیک  نظر  از  دیرباز  از  منطقه  این  است. 
و البته ژئو اکونومیک مورد مناقشه ی غرب و 
شرق بوده است. عدم توفیق مدیریت کشور در 
بهره برداری از نفت شمال را می توان از سقوط 
در  طباطبایی  ضیاءالدین  سید  مستعجل  دولت 
خرداد 1300 و جایگزینی نخست وزیر جدید، 
وثوق الدوله  )برادر  قوام السلطنه  احمد  یعنی 
از  قبل  آداب دان  و  زیرک  وزیر  نخست 
کودتای 1299( و سیاست موازنه و مهار شرق 
با قرارداد نفت شمال به سمت  توسط غرب او 
اعتراضات  با  که  کرد  پیگیری  آمریکایی ها 
انگلیس و روسیه روبرو شد و کم کم استاندارد 
کرد.  عقب نشینی  به  وادار  را  آمریکایی  اویل 
البته اعطای همین امتیاز به شرکت سینکلر هم به 
ترور رابرت ایمبری در 27 تیر 1303 منجر شد 
که با پرداخت 60 هزار دالر غرامت و محاکمه 
و اعدام سه ایرانی مظنون منتفی گردید. پس از 
انقالب حسب مطالعات سال های 1379و1378 
شرکت های  چهارگانه ی  کنسرسیوم  توسط 

ایران  نفت  ملی  شرکت  با  شل-وبا-الزمو 
کشور  ذخایر   ،SCSG مطالعات  عنوان  تحت 
معادل  بشکه  میلیارد   128 خزر  حوزه ی  در 
نفت خام در 46 ساختار و بستگی هیدروکربنی 

تخمین زده شد.
آذربایجان  نفتی  صندوق  که  است  قابل توجه 
بیش  درآمدی   2015 تا   2001 از   SOFAZ
گاز  و  نفت  میادین  از  دالر  میلیارد   113 از 
اساس  بر  در حال حاضر  و  خزر کسب کرده 
قراردادهای مشارکت در تولید اخیر 40 میلیارد 
دالر جهت توسعه ی میادین خود سرمایه جذب 
عمق  از  سبک  نفت  اکتشاف  است.  کرده 
حدود 2500 متری از عرشه ی سکوی حفاری 
در اوایل سال 1391 در عمق بیش از 700 متر 
آب )DeepWater( و ورود ایران به فن آوری 
حفاری در آب عمیق در میدان سردار جنگل 
توسعه ی  راهبردی  طرح  به  ورود  برای  را  راه 
 )... و  البرز  جنگل،  )سردار  خزر  نفت  میادین 

باز می کند.
در واقع سیاست تعیین و تثبیت خطوط مرزی 
هیدروکربنی  دارایی های  تثبیت  و  تعیین  به 
کشورمان در دریای خزر بستگی پیدا خواهد 
مدیریت  در حال حاضر دکترین جدید  کرد. 
شریک،  همسایگان  با  تعامل  بر  خزر  نفت 
قراردادهای  قالب  در  بین المللی  همکاری های 
توسعه ی  خصوص  در  سرمایه  جذب  و  نوین 
شده  نهاده  استراتژیک  منابع  این  هنگام  زود 
سیاست های  در  آمریکا  و  روسیه  نقش  است. 
نیست.  پوشیده  کسی  بر  ناحیه  این  توسعه ی 
جمهوری های  در  ابرقدرت  دو  این  متحدان 
غربی  کمپانی های  به  آنها  نیاز  و  قفقاز  نوبنیاد 
برای توسعه ی منابع انرژی خود در این حوزه و 
نقش انتقال انرژی با خطوط لوله ی استراتژیکی 
و   ... و  نوباکو  جیهون،  کاسپین،  ترانس  چون 
مسائلی مثل رژیم حقوقی دریای خزر به شدت 

توسط این کشورها پیگیری می شود.
در اکتبر 1993 کنفرانسی بین المللی با حضور 

چهار کشور همسایه ی ایران در خزر علیه ایران 
انجام شد و روسیه نگران متحدان آمریکا مثل 

اسرائیل و ترکیه در این منطقه است.
برنامه ای  با  و  مقتدرانه  حضور  اساس  این  بر 
توسط  حوزه  این  در  توسعه ی  جهت  مدون 
وزارت نفت و وزارت امور خارجه با پشتیبانی 
نهادهای حاکمیتی و به خصوص شورای عالی 
امنیت انرژی و تدوین مدل قراردادهای هم پایه 
دیگر  با  رقابت  در  الزم  سرمایه ی  جذاب  و 
میدانی  هدایت  و  مدیریت  البته  و  همسایگان 
شرکت نفت خزر در بخش بین الملل می تواند 
پس از گذشت یک سده نوید اقتصاد پویایی 

را در بخش شمالی کشور به ارمغان آورد.
بنگاه داری  نظام  توسعه ی  است  بدیهی 
مستلزم  باالدستی  بخش  در  کشور  اقتصادی 
تبیین  در  سیستماتیک  و  به موقع  تصمیمات 
بود  خواهد  درازمدت  و  کوتاه مدت  اهداف 
مالی  ارزش  و  ریسک  پورتفولیوی  در  و 
از  چه  و  مقطعی  نگاه  با  چه  ما،  دارایی های 
دیدگاه بین نسلی نباید این نکته را نیز از نظر دور 
داشت که محصوالت تولیدی کشور در بخش 
هیدروکربنی از کشش زمانی و محدودیت های 

جبری و خاص جهانی تبعیت می کنند.
توسعه  در  همسایگان  با  مشارکت  دیپلماسی 
بسیار   )Unitization( با مدل یک پارچه سازی 
حداقل  در  البته  است.  ممکن  اما  خوش بینانه 
زمان ممکن می توان از مدل مشارکت در تولید 
اقتصاد  و  موجود  با محدودیت های سرمایه ای 
بهره برداری در آبهای عمیق از آن بهره جست.
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بخشخصوصیقویباتوانسرمایهگذاریوتوسعهدربخشباالدستیدر
انتظارصنعتنفتایران
 رضامیرمحرابی،شرکت ملی نفت ایران  

شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت دانــا 
ــه ی  ــدف مطالع ــا ه ــاه ب ــر م ــوم مه ــرژی، س ان
توســعه ی میادیــن ســپهر و جفیــر در ســالن 
تفاهم نامــه ی  مدیــره  هیــأت  جلســات 

کردنــد. امضــاء  همــکاری 
ــرب کارون  ــن غ ــپهر از میادی ــی س ــدان نفت می
ــدود  ــای آن ح ــت درج ــر نف ــه ذخای ــت ک اس
2 میلیــارد بشــکه و مقــدار نفــت قابل برداشــت 
ــن  ــکه تخمی ــون بش ــدود 300-200 میلی آن ح

می شــود. زده 
گفتنــی اســت کــه طــرح مطالعاتــی توســعه ی 
میــدان ســپهر 13 بهمــن مــاه 1395 بــه شــرکت 
گســترش انــرژی پاســارگاد، 30 فرودیــن مــاه 
1396 بــه شــرکت ســرمایه گذاری غدیــر و 19 
ــن روز از  ــاه در حاشــیه ی آخری اردیبهشــت م
ــه  ــن نمایشــگاه صنعــت نفــت ب بیســت و دومی
ــت  ــع نف ــاختمان صنای ــی و س ــرکت مهندس ش

)اویــک( ســپرده شــده اســت.
ــور  ــی کش ــر در جنوب غرب ــی جفی ــدان نفت می
و در 50 کیلومتــری اهــواز قــرار دارد. ایــن 
آزادگان،  میادیــن  مجــاورت  در  میــدان 
یــادآوران و آب تیمــور واقــع شــده اســت. در 
1357-1354 چهــار حلقــه چــاه در ایــن میــدان 
ــه  ــزن ک ــه مخ ــون س ــا کن ــده و ت ــاری ش حف
به ترتیــب عمــق عبارتنــد از ایــالم، ســروک و 
گــدوان در ایــن میــدان شناســایی شــده اســت. 
تفاهم نامــه ی  ایــن،  از  قبــل  اســت  گفتنــی 
ــدان  ــعه ی می ــرای توس ــی ب ــکاری مطالعات هم
شــرکت  بــا   1395 مــاه  بهمــن   13 جفیــر 
ــرژی پاســارگاد و 30 فروردیــن  گســترش ان
ــر  ــا شــرکت ســرمایه گذاری غدی ــاه 1396 ب م

ــت. ــده اس ــد ش منعق
نفــت  معــاون مدیــر عامــل شــرکت ملــی 
ــا اشــاره  ــور مهندســی و توســعه ب ــران در ام ای

ــکل گیری  ــت در ش ــی مثب ــاد دگرگون ــه ایج ب
ــاهد  ــه زودی ش ــت: ب ــی گف ــرکت های ایران ش
حضــور بخــش خصوصــی قــوی بــا تــوان 
ســرمایه گذاری و توســعه در بخــش باالدســتی 

ــود. ــم ب ــت خواهی نف
امضــاء  آییــن  در  منوچهــری  غالمرضــا 
میادیــن  توســعه ی  مطالعاتــی  تفاهم نامــه ی 
ســپهر و جفیــر بــا شــرکت انــرژی دانــا، ضمــن 
ابــراز خرســندی از همــکاری بــا یــک شــرکت 
ــتی و  ــش باالدس ــران در بخ ــت: ای ــی گف ایران
یــک  در  نفــت  بخــش  در  کلــی  به طــور 
ــزی  ــت. خی ــه اس ــرار گرفت ــول ق ــه ی تح نقط
کــه هم اکنــون وزارت نفــت بــرای ایجــاد 
ــده ای  ــد بخــش آین ــن تحــول برداشــته، نوی ای
خــوب و پررونــق بــرای صنعــت نفــت کشــور 

ــت. اس
بــه هــدف شــرکت  اشــاره  بــا  منوچهــری 
حرکــت  یــک  انجــام  بــرای  نفــت  ملــی 
اقتصــادی عمــده و به ویــژه ســرمایه گذاری 
ــت:  ــت گف ــتی نف ــش باالدس ــی در بخ خارج

ــش  ــرکت های بخ ــه ش ــود ک ــی می ش پیش بین
غیردولتــی و خصوصــی نیــز به نســبت منطقــی 
ــش  ــار در بخ ــتین ب ــرای نخس ــی ب و قابل تحقق
نفــت و در  قالــب برنامه ی توســعه ی باالدســت 
بــه  اشــاره  بــا  وی  کننــد.  ســرمایه گذاری 
و  باالدســتی  ایرانــی  شــرکت های  تشــکیل 
تعامــالت داخلــی ایــن شــرکت ها بــا هــم 
و بــا بدنــه ی کارشناســی، مهندســی مشــاور 
شــرکت هایی  همین طــور  و  دانشــگاهی  و 
ــرویس کمپانی ها  ــی و س ــات بیرون ــر خدم نظی
ــال  ــون در ح ــز هم اکن ــش نی ــن بخ ــت: ای گف
نتیجــه  اســت.  دگردیســی  و  شــکل گیری 
اینکــه در آینــده یــک بخــش خصوصــی قــوی 
ــش  ــعه در بخ ــرمایه گذاری و توس ــوان س ــا ت ب

ــت. ــم داش ــت خواهی ــتی نف باالدس
ایــن مقــام مســئول بــر اهمیــت ازدیاد برداشــت 
ــبختانه  ــه خوش ــان این ک ــا بی ــرد و ب ــد ک تاکی
بــه  تبدیــل شــدن  ایــن موضــوع در حــال 
یــادآور  اســت،  عمومــی  خواســت  یــک 
قالــب  در  تاکنــون  کــه  مطالعاتــی  شــد: 
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تفاهمنامه هــای همــکاری امضــا شــده بیــن 
شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت های 
از  گرفتــه،  صــورت  خارجــی  و  داخلــی 
احتمــال افزایــش حجــم ذخایــر قابــل برداشــت 
و وجــود تــوان افزایــش تولید روزانــه 3 میلیون 
بشــکه نفــت حکایــت دارد کــه تحقــق چنیــن 
ــران در  ــگاه ای ــد در ارتقــا جای ارقامــی می توان

ســطح بین المللــی موثــر باشــد.
منوچهــری افــزود: هم اکنــون یــک تحــول 
فــن آوری نیــز در حــال شــکل گیری اســت 

کــه عامــل آن نیروهــای انســانی، متخصصــان، 
کارشناســان و مدیــران هســتند. ایــن خیــزش از 
ــده  ــروع ش ــی ش ــر دولت ــای تصمیم گی بخش ه
ــه بخــش خصوصــی، شــرکت های  ــاً ب و طبیعت
ــترش  ــاورین گس ــی و مش ــکاری، خدمات پیمان

می یابــد.
ــع  ــن آوری در واق ــذب ف ــح داد: ج وی توضی
یــک برخــورد علمــی و مبتنــی بــر تحقیــق 
ســعی  نفــت  وزارت  کــه  اســت  توســعه  و 
کــرده در مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی 
ــد.  ــامان دهی کن ــت و س ــد را مدیری ــن رون ای
منوچهــری بــا اشــاره بــه موضــوع ازدیــاد 
گفــت:  گاز  و  نفــت  مخــازن  از  برداشــت 
ازدیــاد برداشــت و افزایــش ضریــب بازیافــت 
ــورد  ــدت م ــه ش ــه ب ــور ک ــی کش ــازن نفت مخ
تأکیــد وزیــر نفــت اســت، در ســطح ملــی هــم 
ــم در ســخنان  ــاده؛ به طــوری کــه می بینی جاافت
ایــن  مجلــس  نماینــدگان  و  رئیس جمهــور 
مســأله به عنــوان یــک خواســت عمومــی و 

می شــود. مطــرح  کارشناســی 
وی افـزود: حضـور شـرکت های بین المللـی و 
ورود آنهـا بـه امـر بهره بـرداری نیـز می توانـد 
را  نفـت  صنعـت  در  کار  اسـتاندارد  سـطح 
افزایـش دهـد. موضوع دیگـر مـورد تأکید نیز 

کاهـش هزینه هـای بخـش نفـت اسـت.
ــران  ظرفیــت  ــان اینکــه در ای ــا بی منوچهــری ب
بــر  صنعتــی  و  اقتصــادی  رشــد  عمــده ی 
ــر  ــن ام ــزود: ای ــت اف ــتوار اس ــت اس ــور نف مح
ــانی،  ــروی انس ــت، نی ــت مدیری ــتلزم تقوی مس
و  فنــی  ســاختار  ذیربــط،  شــرکت های 
مهندســی و پشــتیبانی صنعــت نفــت اســت.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه شــرکت دانــا 
ــش  ــروی بخ ــرکت های پیش ــه از ش ــرژی ک ان
ــد به طــور مســتقل وارد  خصوصــی اســت بتوان
ــرکت  ــار ش ــود و در کن ــتی ش ــش باالدس بخ

بین المللــی هــم نقش آفرینــی کنــد.
شــرکت  تولیــد  و  اکتشــاف  بخــش  مدیــر 
ایــن  اســتراتژی های  تغییــر  از  دانــا  انــرژی 
شــرکت در مســیر تبدیــل شــدن بــه یــک 

شــرکت اکتشــاف و تولیــد اثرگــذار خبــر داد.
امضــاء  آییــن  در  خویــی  مصطفــی  ســید 
میادیــن  توســعه ی  مطالعاتــی  تفاهم نامــه ی 
نقــش  اینکــه  بیــان  بــا  جفیــر  و  ســپهر 
شــرکت های اکتشــاف و تولیــد در جریــان 
قراردادهــای جدیــد نفتــی بایــد نقشــی اثرگذار 
باشــد گفــت: انــرژی دانــا بــا انجــام مطالعات و 
ــتراتژی های  ــا و اس ــی، مالک ه کار کارشناس
بتوانــد  تــا  داده  تغییــر  به گونــه ای  را  خــود 
ــک  ــوان ی ــد و به عن ــق کن ــن هــدف را محق ای
ــود. ــناخته ش ــر ش ــال و مؤث ــرکت E&P فع ش

وی بــا اشــاره بــه اثرگــذاری شــرکت دانــا 
انــرژی به عنــوان یــک شــریک ایرانــی همــراه 
ــا شــرکت خارجــی در طرح هــای مطالعاتــی  ب
امیــدواری کــرد  توســعه ی میادیــن اظهــار 
ــم  ــرا ه ــر اج ــد در ام ــرکت بتوان ــن ش ــه ای ک

ــد. ــذار باش اثرگ
ــه ی  ــرح مطالع ــام ط ــه انج ــاره ب ــا اش ــی ب خوی
توســعه ی میــدان چنگولــه بــا شــریک خارجــی 
گفــت: ایــن مطالعــه ی مشــترک، افزایــش دو 
برابــری ذخیــره ی نفــت درجــا و پیش بینــی 
تولیــد ســه برابــری را یعنــی بیــش از آنچــه کــه 
قبــاًل ذکــر می شــد را پیش بینــی کــرده اســت.
وی افــزود: شــرکت انــرژی دانا تا کنــون روی 
طــرح مطالعاتــی شــش میــدان کارکــرده و بــا 
ــار شــرکت خارجــی همــکاری مشــترک  چه
داشــته کــه بعضــی از ایــن میادیــن ماننــد پایدار 
غــرب، ســهراب و آبــان از جملــه میادیــن 

ــوده اســت. ــا عــراق ب مشــترک ب
خویــی بــا اشــاره بــه اهمیــت توســعه ی میادیــن 
ممکــن  زمــان  کوتاهتریــن  در  مشــترک 
ــه  ــد ک ــان می ده ــات نش ــج مطالع ــت: نتای گف
هــر روز تأخیــر در تصمیم گیــری توســعه ی 
میادیــن مشــترک تــا چــه حــد می توانــد ســبب 
کاهــش ذخیــره ی بخــش ایرانــی میــدان شــود. 
ــرات  ــه در مذاک ــت ک ــی اس ــن رو منطق از ای
ســریع تر  تــا  شــود  رعایــت  زمان بندی هــا 
ــت  ــر در نهای ــن ام ــردد. ای ــل گ ــه حاص نتیج

ــت. ــی اس ــع مل ــه مناف ــی ب ــت بزرگ خدم
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برآوردهزینهطرحهاوپروژهها

 محمدجوادقلیپور1،حسیننوروزی،النازفتوحی2،شرکت ملی نفت ایران 

همواره  پ یشرو،  اقتصادی  بنگاه  یک  در 
اهداف،  به  نیل  برای  سازمانی  استراتژی های 
تعریف شده اند و نظام های برنامه ریزی موظف 
استراتژی ها،  این  چهارچوب  در  که  هستند 
را  یا طرح ها  پروژه ها  از عملیات،  مجموعه ای 
محقق  بنگاه  کالن  اهداف  تا  نمایند  تعریف 
پروژه ها،  و  انجام طرح ها  برای  شود. همچنین 
همواره سیستم ها، روش ها و دستورالعمل های 
معینی تدوین می شود که انجام صحیح آنها را 

تضمین می کند )شکل-1(.
طرح ها  در  که  کرد  توجه  باید  راستا  این  در 
کار  شرح  انجام  اصلی،  هدف  نیز  پروژه ها  و 
و در  معین  زمانی  تعریف شده در محدوده ی 
قالب هزینه ی برآوردی یا اعتبار مصوب شده 
با رعایت سطح کیفی مورد نظر است و تمامی 
تأمین  برای  پروژه،  یک  مدیریتی  فرآیندهای 
این  در  )شکل-2(.  می شوند  دنبال  هدف  این 
همواره  شده  تمام  قیمت  و  هزینه  عامل  بین 
با طرح ها  مباحث مرتبط  از چالشي ترین  یکي 
از  ناشي  تغییر  و پروژه هاست؛ چراکه هرگونه 
عوامل بیروني و دروني، تأثیر خود را به سرعت 
عواملي  بنابراین  مي کند.  نمایان  هزینه ها  در 
کنترل  امکان  تورم،  فن آوری،  تغییرات  مثل 
قیمت، ایمني و قوانین مربوط به محیط زیست، 
واردات  مالحظات  اجتماعي،  بحران هاي 
و  تجاري  تعرفه هاي  و  مالیات  صادرات،  و 
برآورد  رقم  رایج،  پول  ارزش  تغییر  همچنین 
قرار  تأثیر  تحت  را  پروژه ها  و  طرح ها  اولیه ی 
می دهد. بنابراین بهترین راه برای پیشگیری از 
یا  طرح  یک  انجام  در  مالی  مشکالت  وقوع 
پروژه، داشتن برآورد صحیح از هزینه ی انجام 
برآورد  برای  بود.  خواهد  شروع  از  قبل  آن، 
روش های  از  باید  پروژه  یا  طرح  هر  هزینه ی 
شده  به روز  تجربیات  بر  منطبق  که  استاندارد 
شود.  استفاده  هستند  درست  تحلیلی  منطق  و 
به بانک های اطالعاتی  در این راستا دسترسی 
با تجربه، می تواند بسیار مؤثر  افراد  به هنگام و 

هر  انجام  هزینه ی  برآورد  کلی  به طور  باشد. 
فعالیت ها  برآورد  مجموع  از  پروژه،  یا  طرح 
یا بسته های کاری تعریف شده در آن به دست 
می آید. اما با توجه به ریسک های مختلف در 
خط  تعیین  برای  باید  کاری،  بسته های  انجام 
پایه ی3 هزینه ی هر پروژه، از طریق روش هاي 
تحلیل ریسک مبلغ مربوط به هزینه های ناشی 
مبلغ  به  و  محاسبه  پیش بینی نشده4  موارد  از 
این،  بر  اضافه شود )شکل-3(. عالوه  برآورد 
همواره باید بر مبنای ضوابط مصوب و شرایط 
محیطی انجام هر طرح یا پروژه، مبلغي تحت 
ناشناخته  اتفاقات  براي  مدیریتي5  رزرو  عنوان 
اضافه شود  مبنا  هزینه ی  به  )غیرقابل پیش بیني( 
نیاز  مورد  بودجه ی  به عنوان  نهایي  نتیجه ی  و 

طرح یا پروژه، جهت برنامه ریزي ارائه گردد.
بسته ی  یا  فعالیت  هر  هزینه ی  برآورد  برای 
کار  شرح  از  آگاهی  عامل،  مهم ترین  کاری، 
دقت  باشد  بیشتر  آگاهی  این  هرچه  آنست. 
ابتدای  در  بنابراین  می یابد.  افزایش  برآورد 
کار،  شرح  احجام  و  ابعاد  هنوز  که  پروژه 
هزینه ی  برآورد  نشده،  مشخص  به درستی 
پروژه  که  به تدریج  و  دارد  کمتری  دقت  آن 
پیش می رود و ابعاد و احجام کاری آن بیشتر 
مشخص می شود می توان با دقت بیشتری قیمت 
در  )شکل- 4(.  زد  تخمین  آنرا  شده ی  تمام 
طرح ها  هزینه ی  برآورد  معتبر،  استانداردهاي 
نظر  مورد  مبناي دقت و هدف  بر  پروژه ها،  و 
طبقه بندي  متفاوت  سطوح  به  آن،  تهیه ی  از 

شده اند )جدول-1(.
برای  باال  سطوح  در  هزینه  برآورد  معموالً 
اهدافی چون مطالعات مفهومی یا امکان سنجی 
انجام می شود. در این مرحله اطالعات مربوط 
در  و  هستند  کلی  بسیار  پروژه  کار  شرح  به 
محدوده ی  در  می تواند  برآورد  دقت  نتیجه 
20- تا 50+ درصد قرارداشته باشد. در سطوح 
میانی هدف اصلی از برآورد، تعیین بودجه و 
برنامه ریزی برای تخصیص اعتبارات است. در 

با وجود اطالعات دقیق تر از شرح  این مرحله 
 -10 محدوده ی  در  برآورد  دقت  پروژه،  کار 
پائینی  سطوح  در  بود.  خواهد  درصد   +30 تا 
احجام  و  کار  شرح  از  ریز  اطالعات  معموالً 
وجود دارد که بر اساس آنها می توان پروژه را 
با دقت های خیلی خوبی در محدوده ی 5- تا 

10+ درصد برآورد نمود.
ــا  ــا و پروژه ه ــه ی طرح ه ــرآورد هزین جهــت ب
ــاي  ــوق، روش ه ــده ی ف ــر ش ــطوح ذک در س
مختلفــی عنــوان شــده کــه هــر یــک متکــي بــر 
ــل خــاص خــود  ــب و عوام شــاخص ها، ضرای

ابعاد مختلف طرح ها و پروژه ها2

چرخه ی انجام صحیح پروژه ها1
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هســتند. امــا در اســتاندارد مدیریــت پــروژه 
PMBOK-5th Edition چهــار روش کلــي 
ــد از: ــي شــده کــه عبارتن ــرآورد معرف ــراي ب ب
■ روشهايپائینبهباال6: که بر مبناي طراحي 
پروژه  اجزاء  کامل  تجزیه ی  و  مهندسي  دقیق 
انجام  آن  از  حاصل  شده ی  برآورد  احجام  و 
مي شود. معموالً این نوع برآورد، ارقام مندرج 
در فهارس بهای واحد را مالک قرار داده و از 
دقت نسبتاً زیادي برخوردار است. اما زمان بر و 
نیازهاي کالس های 1  پرهزینه است و معموالً 
یا Definitive Estimate( 2( را تأمین مي کند.

مبناي  بر  معموالً  که  مقایسهاي7:  روشهاي  ■
قبلي که  پروژه هاي مشابه  از  تجربیات حاصل 
شده اند  انجام  سازمان  از  خارج  یا  داخل  در 
به دست  شده  منتشر  هزینه اي  اطالعات  یا 
و  است  سریع  و  این روش کم هزینه  مي آیند. 
مي تواند پاسخگوي نیازهاي کالس های 3 یا 4 

)Budget Estimate( باشد.
اسـتفاده  بـا  کـه  پارامتریـك8:  روشهـاي  ■
گذشـته،  پروژه هـاي  هزینـه اي  اطالعـات  از 

بـرآورد را بـر اسـاس یـک متغیـر خـاص ارائه 
احـداث  هزینـه ی  بـرآورد  مثـاًل  مي دهنـد. 
یـک تانـک ذخیـره ی نفت خـام بـه ازای هـر 
بشـکه. ایـن نـوع بـرآورد، نیازهـاي کاربـردي 
مربـوط بـه کالس های 4یـا ROM( 5( را تأمین 

مي نمایـد.
بر  که  سرانگشتي9:  یا ابتكاري روشهاي  ■
مبناي استفاده از تجربیات افراد خبره و قواعد 
کلي مورد قبول آنها، برآورد هزینه  ی طرح یا 
پروژه را انجام می دهند و معموالً در کالس 5 

استفاده مي شوند.

و  روش ها  اغلب  که  می شود  دیده  معموالً 
برآورد  برای  شده  منتشر  دستورالعمل های 
هزینه، بر کالس های 1 و 2 متمرکز شده اند که 
نمونه ی آنرا می توان در بخش نامه های سازمان 
عنوان  تحت  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت 
در  کرد.  مالحظه  رشته ها  واحد  بهای  فهارس 
مهندس  شرکت های  و  مشاوران  حاضر  حال 
و  نشریات  این  از  گسترده  به صورت  مشاور، 
دستورالعمل ها استفاده می کنند. اما باید توجه 
مراحل  اولین  در  برآورد  انجام  که  داشت 
دوره ی عمر پروژه که مبدأ تصمیم گیری های 
کاری  بسته های  احجام  یا  ابعاد  و  است  کالن 
اهمیت  از  نشده اند،  مشخص  کامل  به صورت 

ویژه ای برخوردارند.
برای  یکسان  دستورالعمل های  تهیه ی  اصوالً 
دشوار  بسیار  کاری  باالتر،  و   3 کالس های 
سازمانی  بلوغ  به میزان  که  است  پرچالش  و 
بستگی  شرکت  هر  بودن  حرفه ای  سطح  و 
شده  ثبت  اطالعات  وجود  بنابراین  دارد. 
همچنین  و  قبلی  شده ی  انجام  پروژه های  از 
خبره ی  افراد  تجربیات  بتواند  که  سیستمی 
نماید  ضبط  و  ثبت  را  سازمان  در  شاغل 
می تواند کمک شایانی در این خصوص باشد. 
همچنین برای برآورد هزینه در کالس های 3 و 
باالتر معموالً متدولوژی و قاعده ی یکسانی که 
کارکرد فراگیر داشته باشد تعریف نشده است. 
مختلف  گروه های  برای  است  الزم  بنابراین 
سازمان  هر  در  آنها  انجام  که  پروژه  یا  طرح 
مناسب  متدولوژی های  است  رایج  بنگاه  یا 
به طور  و  تدوین  سازمان  آن  نخبگان  توسط 
پیوسته به روزرسانی شوند. در شرکت هایی که 
موضوع مدیریت دانش و ثبت درس آموخته ها 
مورد توجه قرار گرفته، بسط و توسعه ی دائمی 
دستورالعمل ها و خطوط راهنما، برای برآورد 
امری رایج و مهم  هزینه در کالس های فوق، 
به حساب می آید و از نتایج آن به صورت یک 

سرمایه ی سازمانی محافظت می شود.

AACE
Classification 

Standard

ANSI 
Z94.0

(PMBOK)

UK 
Ass. Of Cost 
Engineering

Some Major 
Companies

Class 5 ROM Class 4 Strategic Estimate

Class 4
Budget Estimate

Class 3 Conceptual Estimate

Class 3 Class 2 Semi-Detailed 
Estimate

Class 2
Definitive Estimate Class 1 Detailed Estimate

Class 1

برآورد هزینه طرح ها و پروژه ها، بر مبناي دقت و هدف مورد نظر 1

1. Hossein.norouzi@nioc.ir
2. E.Fotoohi@ nioc.ir
3. Cost Baseline

4. Contingency Reserve
5. Management Reserve
6. Bottom-Up

7. Analogous
8. Parametric
9. Heuristic

برآورد هزینه ی پروژه ها4

هزینه ی موارد پیش بینی نشده3
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148

راهبردهايتوسعهیدرصنعتنفت

 مجتبيكریمي،پژوهشگاه صنعت نفت 

راهبردهايتوسعهیمخازن/میادیننفتي
ارشـد وزارت  اخیـر، مدیـران  طـي هفته هـاي 
در  کاري  اولویت هـاي  و  برنامه هـا  نفـت، 
بخش هـاي  در  به خصـوص  نفـت  صنعـت 
برنامه هـا  ایـن  کرده انـد.  تبییـن  را  باالدسـتي 
عمومـاً جنبـه ی راهبردي و اسـتراتژیک دارند.
از مهم تریــن ایــن راهبردهــا توســعه ی مخــازن 
اســت کــه مــاه گذشــته وزیــر نفــت ایــن 
ــه از  ــن ابالغی ــرد. ای ــالغ ک ــي را اب ــط مش خ
ــز اهمیــت اســت. اول آنکــه  چنــد جهــت حائ
فرآینــد توســعه ی میادیــن را نظام منــد کــرده ؛ 
ــن  ــک از میادی ــر ی ــراي ه ــه ب ــا ک ــن معن بدی
توســعه نیافته و میادیــن در حــال تولیــد شــرایط 
ــت. ــه اس ــر گرفت ــود را درنظ ــوص به خ مخص

در این ابالغیه آمده است:
ــزن  ــر میدان/مخ ــعه ای ه ــات توس ــف( عملی ال
قالــب  در  یــا   )Green Field( توســعه نیافته 
ــا در  ــد ی ــد ش ــام خواه ــای IPC انج قرارداده
غیــر این صــورت حتمــاً قبــل از شــروع بــه 
ــات الزم  ــد مطالع ــزن بای ــی در مخ ــر اقدام ه
جهــت ارائــه ی طــرح توســعه ی میدان/مخــزن 
توســط مشــاور معتبــر ذیصــالح انجــام شــده و 
ــعه ی  ــرای توس ــی را ب ــاور، گزینه های ــن مش ای

ــد. ــنهاد کن ــدان پیش می
ب( در میدان هـای در حـال بهره بـرداری، بایـد 
ابتـدا بـا انتخـاب مهندسـان مشـاور ذیصـالح، 
مطالعـات   انجـام و طرح هایـی بـرای نحـوه ی 
بهـره بـرداری صیانتی/توسـعه ی میدان/مخـزن 

توسـط ایشـان ارائـه گردد.
ج( در همـه ی مـوارد موضـوع ذیل بنـد »الف« 
و بنـد »ب« باید طرح های پیشـنهادی مهندسـان 
مشـاور طرف قـرارداد، پس از بررسـی و تأیید 
ابتدایـی کمیته ی مشـاوران مدیریت مخازن در 
شـرکت ملـی نفت ایـران جهت تأییـد نهایی از 
طریـق وزیـر به شـورای عالی مهندسـی مخازن 

نفـت و گاز ارجاع شـود.
نکتـه ی قابل توجـه، دسـتور العملـي اسـت کـه 

در ایـن ابالغیـه در خصـوص میادین/مخـازن 
در حـال تولیـد و بهره بـرداري ارائـه شـده کـه 
خـود مشـتمل بـر 14 بنـد اسـت. ایـن ابالغیـه 
بـر حضـور مشـاوران داخلـي صالحیـت دار و 
همچنیـن مشـاوران خارجـي تأکید ویـژه دارد. 
موضـوع  مشـاور  مهندسـان  خدمـات  شـرح 
ایـن ابالغیـه، بـر مهندسـی و مدیریـت مخـزن 
مـورد مطالعـه متمرکـز اسـت. در صـورت نیاز 
تأسیسـات  بـه  مربـوط  یافته هـای  و  اطالعـات 
خواهـد  قـرار  مشـاور  اختیـار  در  روسـطحی 
گرفـت، امـا مطالعـه ی بخـش روسـطحی جزء 
تنهـا  و مشـاور  نبـوده  مشـاور  شـرح خدمـات 
ظرفیت هـا  الزامـات،  بیـان  و  ارائـه  بـه  بایـد 
رفـع  و  نیـاز  مـورد  روسـطحی  تأسیسـات  و 
کـردن  اجرایـی  بـرای  احتمالـی  تنگناهـای 
گزینه هـای ارائـه شـده اقـدام نمایـد. همچنیـن 
گزارش هـای  تأییـد  و  ارزیابـی  بررسـی، 
مرحلـه ای مشـاوران بـا کارگروه/کارگروه هـا 
مـورد  حسـب  تولیـدی  شـرکت های  توسـط 

تشـکیل خواهـد شـد.
طـي  نفـت  وزارت  ارشـد  مدیـران  دیگـر 
و  اولویت هـا  دربـاره ی  اخیـر  هفته هـاي 
گفته انـد.  سـخن  نفـت  وزارت  برنامه هـاي 
مهندسـی،  امـور  معـاون  بیطـرف؛  مهنـدس 
مهم تریـن  نفـت  وزیـر  فـن آوری  و  پژوهـش 
 96 سـال  در  نفـت  وزارت  کاری  اولویـت 
جهـت  قـرارداد  ده  امضـای  بـرای  تـالش  را 
افزایـش  و  گاز  و  نفـت  میادیـن  توسـعه ی 
ضریـب بازیافـت نفـت عنـوان کـرد و افـزود: 
مذاکـرات بـا شـرکت های صاحـب صالحیت 
داخلـی و خارجـی برای توسـعه ی میادین نفتی 

دارد. مناسـبی  پیشـرفت 
وي ادامـه داد: اقـدام مهـم دیگـری که امسـال 
وزرات نفـت و شـرکت ملـی نفـت به مـوازات 
امضـای قراردادهـای بین المللی در حـال دنبال 
کردن آن هسـتند، تعریـف و ارائه ی طرح های 
زمینـه ی  در  سـرمایه گذاری  کوچـک 

نگهداشـت و افزایـش تولیـد از میادین در حال 
دوره ی  طـول  افـزود:  بیطـرف  اسـت.  تولیـد 
اجـرای ایـن پروژه ها حداکثر دو سـال و بیشـتر 
شـامل تعمیـر و ترمیـم چاه هـا و رفـع تنگناها و 
مشـکالت تاسیسـات روسـطحی اسـت. وی بـا 
بیـان اینکـه مجموعـه ی سـرمایه گذاری مـورد 
دالر  میلیـارد  پنـج  حـدود  طرح هـا  ایـن  نیـاز 
بـرآورد شـده، تصریـح کـرد: درنظـر گرفتـه 
شـده که طی سـه سـال پـس از پایـان و تکمیل 
از محـل  انجـام شـده،  هـر طـرح، هزینه هـای 

همـان طـرح بازپرداخـت شـود.
فـن آوری  و  پژوهـش  امورمهندسـی،  معـاون 
پروژه هـا،  ایـن  در  داد:  توضیـح  نفـت  وزیـر 
طـرح  مجـری  به عنـوان  داخلـی  شـرکت های 
البتـه  و  خواهندکـرد  شـرکت  مناقصـات  در 
می تواننـد بـا شـرکت های صاحـب صالحیـت 

کننـد. همـکاری  بین المللـی 

تولید و اكتشاف شـــركتهای توسعهی
نی ا یر ا

معـاون وزیـر نفـت افزود: بـا توجه بـه رویکرد 
در  سـرمایه گذاری  انجـام  و  میدان محـوری 
شـرکت ملی نفـت با درنظـر گرفتـن پرتفلیوی 
در  حاکمیتـی  تحـوالت  مختلـف،  طرح هـای 
شـرکت ملـی نفـت دنبـال مي شـود. وی ادامـه 
داد: همسـو بـا ایـن موضـوع، بـه شـرکت های 
بـا  تـا  شـد  توصیـه  ایرانـی  تولیـد  و  اکتشـاف 
الگوبـرداری از شـرکت های بیـن المللـی کـه 
فعالیت هـای خـود را در سـه محـور مدیریـت 
مخـزن، مدیریت پـروژه و تأمیـن مالی متمرکز 
کرده انـد، الگـوی کسـب و کار خـود را تغییـر 

دهند.
در ایـن خصـوص، کاردر؛ مدیرعامل شـرکت 
شـدن  میدان محـور  بـر  ایـران  نفـت  ملـی 
فعالیت هـا در این شـرکت تأکید کرد و گفت: 
بـرآورد خروجی هـا و تنظیـم پرتفولیـو به طـور 
مشـخص از ویژگی هـای عملکـرد میدان محور 
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اسـت کـه قراردادهـای جدیـد نفتـی و دیگـر 
قالب هـای قـراردادی جهـت توسـعه ی میادیـن 
در همیـن مسـیر اجرایـی می شـوند. کاردر از 
بـرای  ایـران  نفـت  برنامه ریـزی شـرکت ملـی 
ایرانـی  بهره بـردار  شـرکت های  از  اسـتفاده 
و  داد  میادیـن غـرب کارون خبـر  به ویـژه در 
افـزود: بدیـن منظـور بهتر اسـت شـرکت هایی 
در  تخصصـی  به طـور  حتـی  و  شـوند  ایجـاد 
هـم  تاکنـون  کـه  کننـد  فعالیـت  حـوزه  ایـن 

شـده اند. فعـال  زمینـه  ایـن  در  شـرکت هایی 
وی بـا یـادآوری اینکه شـرکت های بین المللی 
نفـت )IOC( روی مدیریـت مخـزن، مدیریـت 
پـروژه در ابعـاد کالن و اداره ی فرآینـد تأمیـن 
ایـن  منابـع مالـی تمرکـز کرده انـد ادامـه داد: 
در حالـی اسـت کـه شـرکت های اکتشـاف و 
تولیـد ایرانـی همچنـان بـه حـوزه ی مهندسـی، 
خریـد و سـاخت )EPC( چسـبندگی دارنـد و 

بایـد تغییـر وضـع دهند.

میلیارد 21 اعتبـــاری خطوط تخصیص
دالری

منابـع  تأمیـن  راهکارهـاي  دربـاره ی  کاردر 
اقتصـادی،  ثبـات  بـه  توجـه  گفـت:  مالـي 
جلـب  بـرای  قانونـی  ضوابـط  و  سیاسـی 
صنـدوق  تشـکیل  سـرمایه گذاران،  اعتمـاد 
سـرمایه گذاری بـا مشـارکت دولـت و بخـش 
پوشـش  امـکان  کـردن  فراهـم  خصوصـی، 
ریسـک ارزی بـرای سـرمایه گذاران خارجـی، 
طراحـی  اقلیـت،  سـهام  از  حمایـت  بهبـود 
اولویت بنـدی  بـرای  مشـخص  چارچـوب 
اقتصـادی  مختلـف  بخش هـای  و  پروژه هـا 
منابـع،  از  بهینـه  و  مؤثـر  اسـتفاده ی  جهـت 
مالـی  بازارهـای  از  گسـترده  اسـتفاده ی 
تجـارت،  قانـون  اصـالح سـاختار  بین المللـی، 
نظـارت مؤثـر بانک هـا بر مصـارف منابـع مالی 
ایـن  جملـه ی  از  کشـور  خـارج  از  دریافتـی 

هسـتند. راهکارهـا 

تعامالتشـركتملينفتباشـركتهاي
خارجي

بیطـرف در خصـوص از نوع تعامالت شـرکت 
گفـت:  خارجـي  شـرکت هاي  بـا  نفـت  ملـي 

شـرکت های  از  نفـت  ملـی  شـرکت  انتظـار 
ایجـاد  مالـی،  تأمیـن  بـر  افـزون  خارجـی 
بتـوان  کـه  به نحـوی  اسـت؛  برد-بـرد  تعاملـی 
در حداقـل زمـان بـه اهـداف تولیـدی مدنظـر 
دسـت یافـت. وی بـا بیـان آنکه انتظـار می رود 
فن آوری هـای  تازه تریـن  از  شـرکت ها  ایـن 
پیشـرفته در جهـان بـرای توسـعه ی میدان هـای 
نفتـی کشـور اسـتفاده کننـد تصریـح کـرد: در 
همیـن زمینـه میدان هـای مشـترک، میدان هـای 
بـه  تاکنـون  کـه  مخزنـی  الیه هـای  و  بـزرگ 
دلیـل مذکـور و عمق زیاد توسـعه نیافتـه اند از 
اولویت هـای واگـذاری توسـعه ی میادین نفتی 

کشـور هسـتند.
بیطـرف افـزود: دسـتیابی بـه این اهداف بیشـتر 
نفتـی  قراردادهـای  جدیـد  الگـوی  طریـق  از 
دنبـال خواهـد شـد. البتـه از دیگـر ظرفیت های 
ممکـن نظیـر EPCF هم در این مسـیر اسـتفاده 
خواهـد شـد. معـاون وزیـر نفـت بـا اشـاره بـه 
بررسـی  نشسـت ها  ایـن  موضـوع گاز کـه در 
شـد گفـت: انتظـار مـی رود بتـوان بـا اقدامـات 
مربـوط بـه ازدیـاد برداشـت، ضریـب بازیافـت 
میادیـن گازی را از حـدود 70 تـا حداقـل 85 

درصـد افزایـش داد.
دیگـر معـاون وزیـر نفـت نیـز شـرایط کنونـي 
شـرکت ملي نفـت ایران را در حوزه ی بخشـي 
از اولویـت هـاي شـرکت ملـي نفت را تشـریح 
کـرد. علـی کاردر وضع منابـع هیدروکربوری 
ایـران را ممتـاز توصیـف نمـود و بـا اشـاره بـه 
ظرفیـت تولیـد روزانـه 6 میلیـون بشـکه نفـت 
در مقطعـی در قبـل از انقـالب اسـالمی گفت: 
اگرچـه عـده ای خیلـی موافـق بازگشـت ایـن 
میـزان تولیـد نبودند، اما خوشـبختانه با رویکرد 
اتخـاذ شـده در دو سـال اخیـر و بـا تکیـه بـر 
مباحـث ازدیـاد برداشـت و بازخوردهایـی کـه 
در ایـن زمینـه دریافـت کردیـم، بـه ایـن نتیجه 
رسـیده ایم کـه رسـیدن بـه ایـن ظرفیـت تولیـد 
سـرمایه ی  بهینـه،  مدیریـت  از  بهره منـدی  بـا 
دنیـا  روزآمـد  فن آوری هـای  و  خارجـی 
امکان پذیـر اسـت. وی بـا بیـان اینکـه امـکان 
دسـتیابی بـه ایـن ظرفیـت تولیـد، از سـال دوم 
از  می شـود،  فراهـم  توسـعه  هفتـم  برنامـه ی 
میلیـون   4/5-5 ایجـاد  بـرای  برنامه ریـزی 

بشـکه ظرفیـت تولیـد روزانـه ی نفـت در پایان 
برنامـه ی ششـم خبـر داد. وی به فرآیند توسـعه 
در پـارس جنوبـی اشـاره کـرد و گفـت: کار 
توسـعه در ایـن میـدان مشـترک به جـز بخـش 

فشـارافزایی، در سـال 97 پایـان می یابـد.

انتشـاراوراقمشـاركتباپایهیارزیدر
آینـدهاینزدیك

توضیحاتـی  بـه  ادامـه  در  نفـت  وزیـر  معـاون 
مالـی  منابـع  تأمیـن  راهکارهـای  دربـاره ی 
بـرای  کـه  کـرد  اعـالم  و  پرداخـت  پروژه هـا 
نخسـتین بـار در صنعت نفت، اوراق مشـارکت 
عرضـه  ارزی  پایـه ی  بـا  و  ریالـی  به صـورت 
آنـرا  ارزی  )هجینـگ(  ریسـک  و  می شـود 

می کنـد. تقبـل  نفـت  ملـی  شـرکت 
هماهنگی هـای  راسـتا،  ایـن  در  گفـت:  وی 
انجـام شـده و در حـال اخـذ  بـورس  بـا  الزم 

هسـتیم. نیـاز  مـورد  مجوزهـای 
به شـیوه ی  مشـارکت  اوراق  انتشـار  کاردر، 
سـابق، اسـتفاده از منابع صندوق توسـعه ی ملی 
و منابـع بانکـی را از دیگـر راهکارهـای تأمیـن 
منابـع از داخل کشـور عنوان کـرد و افزود: در 
فرآینـد توسـعه ی میادین در قالـب EPC   نیز با 
اتصـال بـه مـاده ی-12 قانون رفـع موانـع تولید 
محـل  از  سـرمایه  بازپرداخـت  و  رقابت پذیـر 
تولیـدات میـدان، می تـوان کار را به پیـش بـرد.

قـرارداد  امسـال 10  داریـم  وی گفـت: قصـد 
دربـاره ی  کاردر  برسـانیم.  سـرانجام  بـه  را 
نتایـج مطالعـات دریافت شـده از شـرکت های 
ایـن  خوشـبختانه  کـرد:  عنـوان  خارجـی 
ازدیـاد  اهمیـت  بـر  مبنـی  مـا  پیـام  شـرکت ها 
برداشـت را بـه خوبـی دریافته انـد و در تمامـی 
از  بهره منـدی  شـده،  ارائـه  مطالعاتـی  نتایـج 
قـرار  مدنظـر  را   IOR و   EOR روش هـای 

داده انـد.
کاردر یــادآور شــد: در ایــن مرحلــه، تنهــا 
پیشــنهادهای فنــی بررســی می شــود و اگــر 
ــه ی  ــه الی ــل در س ــور کام ــه ط ــی ب ــث فن بح
کارگــروه فنــی، مشــاوران مخــازن و مشــاوران 
گــردد،  تأییــد  و  بررســی  مخــازن  عالــی 
ــراردادی در دســتور  مذاکــرات اقتصــادی و ق

کار قــرار می گیــرد.



9 

148

ابالغاولویتهايوزارتنفتتوسطرئیسجمهور

بازآراییساختاریدرپژوهشوفنآوریشركتملینفتایران

ــه  ــا اســتناد ب ــر ب ــی پیش ت ــر حســن روحان دکت
اصــول 87 و 133 قانــون اساســی و پس از رأی 
ــا صــدور  اعتمــاد مجلــس شــورای اســالمی، ب
ــه ی دوازدهــم دولــت  ــران کابین احکامــی وزی
ــود و مقــرر شــد ضمایــم  را منصــوب کــرده ب
ایــن احــکام کــه شــامل برخــی دســتورالعمل ها 
ــالغ  ــا اب ــه آنه ــز ب ــت نی ــن اولویت هاس و تعیی
وزرا  احــکام،  ضمایــم  اســاس  بــر  شــود. 
وزارتخانــه ی  برنامه هــای  شــده اند  موظــف 
ــه  ــق ب ــا توجــه دقی ــت خــود را ب تحــت مدیری
مطرح شــده  اولویت هــای  و  جهت گیری هــا 
تنظیــم کــرده و برنامه هــای اجرایــی را ظــرف 
دو مــاه بــه دفتــر رئیــس جمهــور ارائــه کننــد.
بودجـه ی کشـور  و  برنامـه   سـازمان  همچنیـن 
موظـف شـده هـر شـش مـاه یک بـار گـزارش 
مقایسـه ای از پیشـرفت و تحقق برنامه درباره ی 
اولویت هـای ابالغـی را بـه دفتـر رئیس جمهور 
ارائـه کنـد تـا عملکـرد و چگونگـی پیشـرفت 
برنامه هـا ارزیابـی شـود. اولویت هـای ابالغـی 

و  عمومـی  بخـش  دو  در  نفـت  بخـش  در 
تخصصـی اسـت کـه  مـوارد تخصصـی بخش 

نفـت و گاز بدیـن شـرح اسـت:
■ ایجـــاد تحـــول در بخش باالدســـتی نفت 
از طریـــق توســـعه ی ســـرمایه گذاری به ویژه 
ســـرمایه گذاری خارجـــی جهت توســـعه ی 
میادین نفـــت و افزایش ضریـــب بازیافت از 

نو به کارگیـــری فن آوری هـــای  طریـــق 
■ اقـدام ات الزم بـرای بهره بـرداری کامـل از 

تمامـی میادیـن مشـترک نفـت و گاز کشـور
■ تحـول در بخـش پایین دسـتی گاز و نیـل بـه 
ارزش  افـزوده و مشـارکت حداکثـری بخـش 

خصوصـی
و  خصوصـی  بخـش  مشـارکت  جلـب   ■
پتروشـیمی ها در  خارجـی  سـرمایه گذاران 

■ نوسـازی صنعـت نفـت و گاز و بازطراحـی 
پایـه ی  بـر  شـرکتی  و  حاکمیتـی  سـاختار 
اقتضائـات و روندهـای جهانی با هدف افزایش 
بـازده صنعـت در چارچوب سیاسـت های کلی 

اصـل 44 قانـون اساسـی
■ مشـــارکت در برنامه هـــای مهـــار رشـــد 
مصـــرف گاز از طریق افزایـــش بهره وری با 
هدف تقویـــِت نقش ایران در بـــازار جهانی 

گاز
■ همـکاری و هماهنگـی با صنعـت برق جهت 
اسـتفاده ی هرچـه کاراتر از منابـع در زنجیره ی 

ارزش تولید انرژی کشـور
■ مشـارکت مؤثـر در تهیـه ی برنامـه ی کنتـرل 
حامل هـای  مصـرف  رشـد  بهینه سـازی  و 
انـرژی جهـت صیانـت از سـرمایه های کشـور 
تخریـب  و  منابـع  هدررفـت  از  جلوگیـری  و 

زیسـت محیـط 
■ جلوگیری از سـوزاندن گازهـای همراه نفت 

مشعل ها در 
■ فعـال شـدن بنـدر جاسـک بـرای صـادرات 

نفت
■ تـالش بـرای ایفـای نقـش در بـازار جهانـی  

LNG

فن آوری  و  پژوهش  مدیریت  سرپرست 
حضور  تقویت  به  اشاره  با  نفت  ملی  شرکت 
نفت  صنعت  مجموعه ی  کنار  در  دانشگاه ها 
گفت: دانشگاه ها در حکم مشاوران این صنعت 
هستند. ابراهیم طالقانی با بیان این مطلب افزود: 
در سال های اخیر با هدف جلوگیری از انجام 
مسائل  روی  را  دانشگاه ها  پراکنده،  کارهای 
خاصی متمرکز کرده ایم که از آن جمله طرح 
واگذاری مطالعه ی فن آورانه ی نُه مخزن نفتی 

به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور است.
فرآیندمحـوری  به جـای  نتیجه محـوری  وی 
نقـاط تمایـز قراردادهـای شـرکت ملـی  از  را 
دیگـر  بـه  نسـبت  دانشـگاه ها  بـا  ایـران  نفـت 
قراردادهـای پژوهشـی در سـطح کشـور عنوان 

اختیاراتـی کـه  بـا  کـرد و گفـت: دانشـگاه ها 
دارنـد بایـد نتیجـه ی کار را در زمان بندی هـای 
مشـخص بـه شـرکت ملـی نفـت ارائـه دهنـد.

ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه جایــگاه خاص 
ــت های کالن  ــن آوری در سیاس ــش و ف پژوه
کشــور ادامــه داد: در مدیریــت پژوهــش و 
فــن آوری یــازده حــوزه ی فــن آوری به عنــوان 
حوزه هــای هــدف مشــخص شــده اند کــه 
می تــوان آنهــا را در ســه بخــش طبقه بنــدی 
ــی  ــای اصل ــامل حوزه ه ــش اول ش ــرد. بخ ک
ماننــد ازدیــاد برداشــت. بخــش دوم شــامل 
منابــع  ماننــد  پشــتیبانی کننده  حوزه هــای 
بخــش ســوم شــامل حوزه هــای  و  انســانی 
ــی پژوهــش  ــد سیاســت های آت ــردی مانن راهب

ــت. ــن آوری اس و ف
در  شـده  انجـام  بازآرایـی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
فـن آوری  و  پژوهـش  مدیریـت  سـاختار 
شـرکت ملـی نفـت عنـوان کـرد: در سـاختار 
بخـش  دو  افـراد،  تعـداد  حفـظ  بـا  جدیـد 
تجاری سـازی  و  آینده پژوهـی  مطالعـات 
اضافـه شـده اسـت. بخـش تعریـف، نظـارت و 
اجرایی سـازی پروژه هـا هـم کـه از قبـل وجود 
داشـته و در سـاختار جدیـد حفظ شـده اسـت. 
طالقانـی بحـث همـکاری فن آورانـه را یکـی 
مدیریـت  ایـن  مهـم  ماموریت هـای  از  دیگـر 
برشـمرد و گفـت: هماهنگ سـازی تجربه هـای 
ظرفیت هـای  بـا  بین المللـی  فـن آوری  مـدون 

داریـم. کار  دسـتور  در  را  کشـور  داخلـی 
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اخبار فناوری

عمانوبرنامهریزیبرایدستیابیبهقطبازدیادبرداشت

اخباریازبازارتولیدوصادراتنفت

ــزارش  ــکا، گ ــرژی آمری ــات ان اداره ی اطالع
خــود را دربــاره ی انــرژی عمــان بــه روز کــرده 
اســت. در بخشــی از ایــن گــزارش به نقــل 
از اقتصــاد و نفــت دربــاره عمــان این گونــه 

ــده اســت: آم
نفت  تولید  افزایـــش  بـــرای  توانایـــی عمان 
و گاز شـــدیداً بـــه فن آوری هـــای نوآورانه 
به دلیل  اســـت.  وابســـته  برداشـــت  ازدیـــاد 
این  تولید، دولـــت  زیـــاد  نســـبتاً  هزینـــه ی 

شـــرکت های  بـــه  مشـــوق هایی  کشـــور 
گـــزارش  می دهـــد.  ارائـــه  بین المللـــی 
مذکور، مفاد قراردادهای ارائه شـــده توســـط 
عمان را ســـخاوتمندانه دانســـته اســـت. در 
پیچیده و  قراردادهـــا، فن آوری هـــای  ایـــن 
رفته  اند.  بـــه کار  خصوصی  بخـــش  تجربه ی 
قراردادهـــای عمـــان از اغلـــب قراردادهای 
در  هســـتند.  جذاب تر  منطقـــه  در  موجـــود 
بلوک شـــش عمـــان، همزمان چهـــار روش 

EOR بـــه کار مـــی رود کـــه از آن جملـــه 
 Polymer، Miscible ،Steam می تـــوان بـــه
و Solar اشـــاره کـــرد. بـــا وجود شـــرایط 
به مراتـــب بهتر عمان از لحاظ محیط کســـب  
و کار، ریســـک های سیاســـی و اقتصادی و 
کشـــور  این  بین المللـــی،  محدودیت هـــای 
منابع،  از  بهره بـــرداری حداکثـــری  جهـــت 
از قراردادهـــای جذاب مشـــارکت در تولید 

اســـت. گرفته  بهره 

احتمـالموفقیـتروسـیهبـاتمدیـدتوافـق
كاهـشجهانـیتولیـدنفـت

ــن  ــرد ممک ــالم ک ــیه اع ــور روس ــس جمه رئی
اســت توافــق جهانــی کاهــش تولیــد نفــت تــا 

ــد شــود. ــالدی تمدی ــده  ی می ــان ســال آین پای
بلومبــرگ،  خبــری  شــبکه ی  گــزارش  بــه 
والدمیــر پوتیــن؛ رئیــس جمهــور روســیه، 
ــکو  ــرد: مس ــالم ک ــاه اع ــنبه 12 مهرم چهارش
جهانــی  توافــق  تمدیــد  بــا  اســت  ممکــن 
کاهــش تولیــد نفــت تــا پایــان ســال 2018 
ــود وی  ــن وج ــا ای ــد. ب ــت کن ــالدی موافق می
ــی  ــری نهای ــرای تصمیم گی ــد کــرد کــه ب تأکی
بایــد تــا نزدیــک پایــان مهلــت توافــق کنونــی 
ــس جمهــور روســیه گفــت:  ــد. رئی منتظــر مان
مــا بــر اســاس واقعیت هــا در مــاه مــارس ســال 
ــم،  ــود را می گیری ــم خ ــالدی، تصمی 2018 می
ــم.  ــق را رد نمی کن ــد تواف ــال تمدی ــا احتم ام
پوتیــن افــزود: اگــر دربــاره ی تمدیــد احتمالــی 
صحبــت کنیــم دســت کم بایــد تــا پایــان ســال 

ــد. ــالدی باش 2018 می

اصلیترینمقاصدصادراتنفتایران
طبــق گــزارش پالتــس، در مــاه گذشــته ی 

میــالدی )آگوســت(، مجمــوع صــادرات نفت 
ایــران بــه فرانســه و ایتالیــا، بیــش از صــادرات 
بــه هنــد بــود. جزئیــات مقــدار صــادرات کامل 
ــن،  ــه، چی ــورهای ترکی ــه کش ــت ایــران ب نف
ــکل  ــا در ش ــد و ایتالی ــی، هن ــن، کره جنوب ژاپ

قابل مشــاهده اســت.

امیـدواريعربسـتاندربـارهیآینـده ابـراز
توافـقجهانـيكاهـشعرضـهینفـت

ــد  ــرز، خالـ ــزاری رویتـ ــزارش خبرگـ ــه گـ بـ
الفالـــح؛ وزیـــر انـــرژی عربســـتان، جمعـــه 
14 مهـــر مـــاه ابـــراز امیـــدواری کـــرد قبـــل 
ــال،  ــر امسـ ــاه نوامبـ از نشســـت اوپـــک در مـ
دربـــاره ی آینـــده ی توافـــق جهانـــی کاهـــش 
تولیـــد نفـــت بـــا روســـیه بـــه توافـــق دســـت 

یابـــد.
وی قبـــل از آن نیز در واکنـــش به گمانه زنی 
روســـیه،  جمهور  رئیـــس  پوتین؛  والدمیـــر 
دربـــاره ی احتمـــال تمدیـــد توافـــق جهانی 
کاهـــش تولیـــد نفت تـــا پایان ســـال 2018 
درباره ی  هنوز  عربســـتان  کرد  اعالم  میالدی 
تمدیـــد توافـــق متعهد نشـــده امـــا درباره ی 

است.  انعطاف پذیر  روســـیه،  پیشـــنهاد 

وزیــر نفــت عربســتان در نشســت بــا الکســاندر 
نــواک، وزیــر انــرژی روســیه گفــت: مــن 
بــرای دســتیابی بــه توافــق مشــتاق هســتم و 
ــاه  ــت م ــل از نشس ــده قب ــه ی آین ــد هفت در چن
نوامبــر ســازمان کشــورهای صادرکننــده ی 

ــم. ــکاری می کن ــما هم ــا ش ــت، ب نف
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قابل اعتمــاد  مخزنــي  به مدل هــاي  دســتیابي 
ــورد  ــاي م ــي داده ه ــتفاده از تمام ــتلزم اس مس
ــرف  ــت. از ط ــخص اس ــه ی مش ــا روی ــاز ب نی
بخش هــاي  داده هــاي  یکپارچگــي  دیگــر 
ــا  ــر دری ــروه زی ــات گ ــد اطالع ــف مانن مختل
ــات  ــي( و اطالع ــن دریای ــات میادی )در مطالع
زیــادي  اهمیــت  از  سنگ شناســي  گــروه 
برخــوردار اســت. در کنــار حفــظ یکپارچگــي 
مــدل ســاخته شــده بایــد عدم قطعیت هــا را 
ــاي  ــاي روش ه ــر مبن ــرار داد. ب ــر ق ــز مدنظ نی
بایــد  شبیه ســازي  گــروه  یــک  متــداول، 
ماه هــا و بلکــه چندیــن ســال، زمــان بــراي 
مبنــا  به عنــوان  واحــد  مــدل  یــک  ایجــاد 
اختصــاص مــي داد. بــه گــزارش بولتــن راه 
ــه ســپري شــدن  ــا توجــه ب ــاد برداشــت، ب ازدی
زمــان ممکــن بــود مــدل ایجــاد شــده بــا 
ــج  ــه داشــته و نتای ــي مخــزن فاصل شــرایط فعل
پیش بینــي آن قابل توجــه نباشــد و متعاقــب 
ــات  ــش تصمیم ــا چال ــزن ب ــت مخ آن مدیری
ناصحیــح و عــدم تخصیــص کافــي منابــع 

ــود. ــه ش مواج

چالشهايمدلسازيمخزن
بزرگ تریـن چالش هـاي شبیه سـازي  از  یکـي 
مخـزن، تلفیق یکپارچه ی داده هاي اسـتاتیک و 
دینامیـک اسـت؛ معموالً ایـن مدل هـا در قالب 
فعالیت هـاي مجـزا تهیـه مي شـوند. بنابرایـن بـا 
تعامـل  بـه محدودیت هـاي موجـود در  توجـه 
گروه هـاي مختلـف ممکـن اسـت مدل سـاخته 
شـده از مـدل واقعي مخزن فاصله داشـته باشـد. 
کّمي سـازي عدم قطعیـت در میـدان نیـز یکـي 
دیگـر از چالش هـاي شبیه سـازي اسـت. چنیـن 

مطالعاتـي بیشـتر در خصـوص داده هـاي مـدل 
اسـتاتیک میـدان انجـام مي شـوند و داده هـاي 
در  نمي گیرنـد.  درنظـر  آنـرا  دینامیـک  مـدل 
نتیجـه ي وجـود چنیـن چالش هایـي و بـا وجود 
فرآینـد  بـار  هـزاران  بلکـه  و  صدهـا  اجـراي 
شبیه سـازي، دقـت پیش بیني هـا مناسـب نیسـت 
و تصمیم گیـري بـر مبنـاي مـدل نهایـي ممکـن 
اسـت بـا خطـاي 30-20 درصـدی همراه باشـد 
کـه متعاقـب آن ریسـک موفقیـت عملیـات در 

چنیـن میادینـي نیـز افزایـش مي یابـد.

بـراي دادههـا یكپارچـهی بهكارگیـري
مدلسـازي انجـام

توســعه ي  بــه  موفــق  رســوپتیما  شــرکت 
نرم افــزاري به نــام ResX شــده اســت. ایــن 
ــا  ــازي داده ه ــراي آماده س ــزاري ب ــزار اب نرم اف
به طــور  کــه  اســت  مخــزن  مدل ســازي  و 
چالش هــاي  توانســته  موفقیت آمیــزي 
ــر  ــي دیگ ــد. یک ــت نمای ــازي را مدیری شبیه س
اســتفاده  نرم افــزار  ایــن  ویژگي هــاي  از 
تمامــی  در  موجــود  داده هــاي  تمامــی  از 
بخش هــاي مطالعاتــي اســت. ایــن ویژگــي 
مهــم  متغیرهــاي  همــه ی  مي شــود  باعــث 
مخــزن  عدم قطعیــت  تــا  شــوند  مطالعــه 
کاهــش یابــد. به عــالوه هنــگام پیاده ســازي 
ــن  ــزن، ای ــک مخ ــازي دینامی ــد شبیه س فرآین
نرم افــزار قــادر اســت برخــي از متغیرهــاي 
بــه کار رفتــه در توصیــف مــدل را هــر بــار 
بــا  کلــي  به طــور  نمایــد.  به روزرســاني 
و  شبیه ســازي  نرم افــزار،  ایــن  از  اســتفاده 
ــام  ــه انج ــک مرحل ــا در ی ــازي داده ه آماده س
پیشــگیري  موجــب  امــر  همیــن  مي شــود. 

شبیه ســازي  چالش هــاي  برخــي  ایجــاد  از 
ــي  ــزار توانای ــن نرم اف ــالوه، ای ــردد. به ع مي گ
ــي  ــت در تمام ــه ي عدم قطعی ــي و مطالع ردیاب
مراحــل شبیه ســازي را داراســت و مي توانــد 
پــروژه  اقتصــادي  تصمیم گیري هــاي  در 

نقــش مؤثــري داشــته باشــد.

مطالعهیموردي:میدانگولیات
ایــن میــدان در حــوزه ي فراســاحلي بارنتــز در 
ــروژ  ــور ن ــدوده ي کش ــمال در مح ــاي ش دری
ــرار دارد و شــامل هشــت الگــوي زیرســطح  ق
ــه  ــا ســی و دو حلقــه چــاه اســت کــه ب ــا ب دری
ــا  ــطح دری ــر س ــق ب ــدي معل ــد تولی ــک واح ی
ــزن  ــدان از دو مخ ــن می ــوند. ای ــل مي ش متص
تشــکیل شــده و از ســال 2016 در مــدار تولیــد 
ایــن  از  بهره بــرداري  اســت.  گرفتــه  قــرار 
میــدان به عهــده ی شــرکت انــي اســت. در 
ــه ی  ــاي چرخ ــب طرح ه ــر در قال ــال حاض ح
تلفیقــي مدل ســازي مخــزن، تزریــق  کاري 
از  اســتفاده  بــا  میــدان  ایــن  در  گاز  و  آب 
نرم افــزار RESX پیاده ســازي شــده کــه شــامل 
ارزیابــي عدم قطعیــت در هــر دو بخــش مــدل 
ــر اســاس  ــدان اســت. ب ــاي می اســتاتیک و پوی
ــر  ــن به روزرســاني ب ــروژه، چندی ــن پ ــج ای نتای
ــام  ــه انج ــد ب ــدي جدی ــاي تولی ــاي داده ه مبن
رســیده اســت. آنچــه اهمیــت دارد اینســت کــه 
ــر ســاختار در برخــي از  ــن تغیی ــا وجــود چندی ب
بلوک هــاي شبیه ســازي )بــا هــدف رفــع برخــي 
ــات  ــا فرضی ــد ب ــاي جدی ــن داده ه ــات بی تناقض
ــري نکــرده  ــي تغیی ــي(، چرخــه ی کاري کل قبل
کــه ایــن امــر باعــث انجــام فرآینــد به روزرســاني 

ــود. ــاد مي ش ــي زی ــا کارآی ــدل ب م

کار نیســـت و طرح هـــای جدید هـــم به دلیل نفـــت هنـــوز طرح هـــای زیادی در دســـتور در صنعتـــی که به دلیـــل افت شـــدید قیمت 
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اخبار فناوری

توافق نامـه ي  یـک  نفـت  گازپـروم  شـرکت 
همـکاری بـا شـرکت آرامکـو )شـرکت ملـی 
مشـارکت  تـا  کـرده  امضـاء  عربسـتان(  نفـت 
خـود در صنعـت نفت و گاز را گسـترش دهد. 
یوکـو  الکسـاندر  سـند  ایـن  امضاءکننـدگان 
گازپـروم  شـرکت  عامـل  مدیـر   ،)Dyukov(
مدیرعامـل  و  رئیـس  ناصـر،  امیـن  و  نفـت 

بوده انـد. آرامکـو  شـرکت 
آرامکـوي  و  نفـت  گازپـروم  بیـن  همـکاری 
عربسـتان همـکاری در زمینه هـای مختلـف از 
جملـه حفـاری و فن آوری هـای نویـن تعمیـر 
پمپـاژ  سیسـتم های  بهبـود  چـاه،  تکمیـل  و 
مقیـاس  در  غیرفلـزی  لوله هـای  توسـعه ي  و 
همچنیـن  شـرکت  دو  ایـن  اسـت.  بـزرگ 
دربـاره ي  گفتگـو  و  بحـث  دارنـد  قصـد 
توسـعه و  دیدگاه هـای همـکاری در تحقیـق، 
کارهـای مهندسـی، فرآیندهاي آزمایشـگاهی 
از  اسـتفاده  بـرای  گزینه هایـی  همچنیـن  و 
راه حل هـای نوآورانـه جهت طیف گسـترده ای 
دهنـد.  ادامـه  را  تکنولوژیـک  چالش هـای  از 
می توانـد  دوجانبـه  همـکاري  و  توافـق  ایـن 

آمـوزش کارکنـان در هـر دو شـرکت تولیدی 
را نیـز شـامل شـود.

امضـاء شـده، دو  ایـن، طبـق سـند  بـر  عـالوه 
طـرف می تواننـد در فرآیندهـاي افزایش تولید 
نفـت و گاز در روسـیه یـا عربسـتان سـعودی و 
تولیـد تجهیـزات جهـت توسـعه ي میـدان نفت 

و گاز همـکاری کننـد.
اظهـار  نفـت  گازپـروم  شـرکت  مدیرعامـل 

داشـت: بـا توجه بـه عدم اطمینـان اقتصاد کالن 
در حـال حاضر، مهم اسـت کـه تولیدکنندگان 
عمـده ي نفـت فعالیت های خود را بـرای بهبود 
ثبـات در بـازار جهانـی نفـت و گاز هماهنـگ 
بـه  ایـن تعامـل، تـالش در  کننـد. جـزء مهـم 
و  پیشـرفته  فن آوری هـای  اشـتراک گذاری 
همـکاری بـا یکدیگـر جهـت بهبود بهـره وری 

در تولیـد و پاالیـش نفـت اسـت.

همكاريشركتگازپرومنفتباعربستانسعودیدرتوسعهيفنآوریهاینفتی

لحاظ کـــردن مســـائلی از جملـــه بهره وری 
و ســـودآوری، بـــا فشـــار زیادی از ســـوی 
ســـهامداران روبه رو است، فن آوری اطالعات 
یکـــی از راه هـــای برون رفـــت از بحران های 
در  گاز  و  نفـــت  شـــرکت های  پیـــش روی 

پروژه هـــای باالدســـتی به شـــمار می آیـــد.
حرکــت به ســوی دیجیتالــی شــدن در صنعــت 
نفــت و گاز، یکــی از راه هایــی اســت کــه 

شــرکت های بــزرگ و کوچــک فعــال در 
ــرمایه ی  ــا س ــد ب ــت و گاز می توانن ــع نف صنای
در  و  را  بیشــتری  کارهــای  کمتــر،  انســانی 
زمــان کمتــری انجــام دهنــد. هیگــی رولدســن 
رئیــس مرکــز نفــت و گاز اکســلنس مهمتریــن 
روندهــای فن آورانــه را در ســال 2017 بــه 

ــد: ــی می کن ــر معرف ــرار زی ق
■ خــروج مدل هــای ســنتی کســب و کار و 

ورود مدل هــای مالــی هوشــمند بــر پایــه ی 
ــات ــه ی خدم ارائ

■ دوراهــی دارایی هــا و تأسیســات قدیمــی؛ 
ــا امحــاء ــداری ی نگه

موجــود:  منابــع  از  بهــره وری  افزایــش   ■
می آینــد به کمــک  جدیــد  فن آوری هــای 

■ صنعتــی پویاتــر در مقابــل بــازار انرژی هــای 
تجدیدپذیر

جدیدتریناخبارحوزهیاكتشافنفتوگازایران

ســـازمان  اعـــالم  آخریـــن  اســـاس  بـــر 
ایـــران   ،)USGS( آمریـــکا  زمین شناســـی 

ظرفیت هـــای  از  برخـــورداری  حیـــث  از 
عـــراق و روســـیه در  از  پـــس  اکتشـــافی، 

رتبـــه ی ســـوم دنیـــا قـــرار دارد. 
ــرکت  ــاف ش ــر اکتش ــدی، مدی ــیدصالح هن س
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رونماییازچهارقلمكاالیراهبردیدرنمایشگاهتجهیزاتصنعتنفتخوزستان

چهــار قلــم کاالی اساســی ســاخت داخــل 
بــا حضــور  نفــت  نیــاز در صنعــت  مــورد 
حبیــب اهلل بیطــرف معــاون مهندســی پژوهــش 

و فــن آوری وزیــر نفــت رونمایــی شــد. 
ملـی  شـرکت  حمایـت  بـا  کـه  کاالهـا  ایـن 
مناطـق نفت خیـز جنوب بـرای نخسـتین بار در 
کشورسـاخته شـده اند، در نخسـتین روز نهمین 

نمایشـگاه تخصصـی سـاخت داخـل تجهیزات 
صنعـت نفـت خوزسـتان رونمایـی شـد.

ســوالر  گازی  کمپرســور  کامــل  روتــور 
16C  بــا گشــتاور 22500 دور در دقیقــه، تــوان 
ــار،  4 هــزار اســب بخــار و فشــار کاری 207 ب
پمــپ میلــه ای مکشــی SRP بــا طــول کــورس 
7 متــر، تــوان موتــور 45 کیلــو وات و میانگیــن 

ظرفیــت 800 بشــکه در روز، روتــور کامــل 
ــق آب  ــرد تزری ــا کارب ــراون ب ــد ب ــپ دیوی پم
روز  در  بشــکه  هــزار   30 ظرفیــت  و  زائــد 
و پمــپ 3BB  بــا گنجایــش 96 مترمکعــب 
برســاعت، ارتفــاع 270 متــر و قــدرت 132 
کیلــو وات، تجهیزاتــی بودنــد کــه در ایــن 

ــد. ــی ش ــا رونمای ــگاه از آنه نمایش

ــرف  ــه مص ــت: اگرچ ــران گف ــت ای ــی نف مل
نفــت در جهــان رو بــه کاهــش و مصــرف 
گاز رو بــه افزایــش اســت، امــا در مجمــوع در 
آینــده، تقاضــای نفــت و گاز بــر عرضــه ی آن 
ــدگان  ــه ی تولیدکنن ــرد و وظیف ــی می گی پیش
ــن  ــع ای ــیر رف ــه در مس ــت ک ــت و گاز اس نف
را  انــرژی  امنیــت  و  بردارنــد  گام  دغدغــه 
ــرد  ــوب و برد- ب ــه ی خ ــد. رابط ــن کنن تضمی
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان در ایــن 

ــری دارد. ــش مؤث ــه نق زمین
چنیــن  در  کــه  ســؤال  ایــن  طــرح  بــا  وی 
شــرایطی تولیدکننــدگان نفــت و گاز چگونــه 
ــای  ــرای ایف ــه داد:  ب ــد، ادام ــل کنن ــد عم بای
فاصلــه ی  مســیر و کاهــش  ایــن  در  نقــش 
عرضــه و تقاضــای انــرژی در ســال های آتــی، 
میدان هــای  کنیــم،  اکتشــاف  بیشــتر  بایــد 
ــعه  ــتری توس ــرعت بیش ــا س ــده را ب ــف ش کش
دهیــم و نســبت بــه افزایــش ضریــب بازیافــت 
در میدان هــای در حــال بهره بــرداری اقــدام 

ــم. کنی
وی بـــه ظرفیـــت خـــوب ذخایـــر نفـــت و گاز در 
جنوب غـــرب ایـــران اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
همچنیـــن ظرفیت هـــای هیدروکربـــوری در 
ـــم  ـــدار کمـــی ه ـــرق( و مق ـــه داغ )شـــمال ش کپ
در شـــمال غـــرب کشـــور وجـــود دارد. هنـــدی 
ــی  ــای بین المللـ ــه گزارش هـ ــان این کـ ــا بیـ بـ
ظرفیت هـــای  از  ایـــران  اســـت  حاکـــی 
اســـت،  برخـــوردار  بســـیاری  اکتشـــافی 

 ،USGS  عنـــوان کـــرد: بـــر اســـاس بـــرآورد
ایـــران از حیـــث برخـــورداری از ظرفیـــت 
اکتشـــافی، پـــس از عـــراق و روســـیه در رتبـــه ی 
ســـوم جهـــان قـــرار دارد. وی بـــا یـــادآوری 
هیدروکربـــوری  ظرفیت هـــای  این کـــه 
ـــت  ـــارف نیس ـــر متع ـــه ذخای ـــدود ب ـــران مح ای
نفتـــی  و  گازی  شـــیل های  حـــوزه ی  در  و 
ـــی در کشـــور وجـــود دارد،  ـــم پتانســـیل خوب ه
ــاًل در  ــارف فعـ ــر نامتعـ ــه ذخایـ ــزود: البتـ افـ
ـــی  ـــر زمان ـــا اگ ـــد ام ـــرار ندارن ـــا ق ـــت م اولوی
ـــم  ـــر ه ـــن ذخای ـــت از ای ـــرای برداش ـــرایط ب ش
ــز  ــه نیـ ــن زمینـ ــران در ایـ ــد، ایـ ــم باشـ فراهـ

دارد.  زیـــادی  قابلیت هـــای 
ــران  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــاف ش ــر اکتش مدی
دربــاره ی ســرعت جایگزینی اکتشــاف نســبت 
بــه نفــت و گاز تولیــد شــده در ایــران طــی 20 
ســال گذشــته توضیــح داد: در ایــن مــدت 
ــدی  ــر 100 واح ــه ازای ه ــوزه ی گاز، ب در ح
کــه تولیــد شــده، 180 واحــد جایگزیــن شــده 
اســت؛ همچنیــن 70 درصــد نفــت تولیــد شــده 
در ایــن 20 ســال هــم بــا اکتشــافات جایگزیــن 
شــده اســت.  وی بــا بیــان این کــه از بیــن 
ــده، کار 10  ــف ش ــافی تعری ــوک اکتش 14 بل
ــا  ــان رســیده اســت ادامــه داد: ب ــه پای بلــوک ب
ــته ایم  ــرمایه توانس ــارد دالر س ــذب 1/2 میلی ج
1/6 میلیــارد بشــکه نفــت و TCF  16/6 گاز بــه 
ــه  ــور اضاف ــت و گاز کش ــای نف ــر درج ذخای

کنیــم. 

بلــوک  تعریــف 14  بــه  اشــاره  بــا  هنــدی 
ــدواری کــرد کــه  ــراز امی ــد اکتشــافی، اب جدی
ــه  ــز ب ــا نی ــن بلوک ه ــه ای ــوط ب ــات مرب مناقص
ترتیــب برگــزار شــود گفــت: عــالوه بــر ایــن، 
ــا شــرکت های خارجــی  مطالعــات مشــترکی ب
در حــوزه ی اکتشــاف در دســتور کار داریــم.

ظرفیت هــای  بهتــر  تبییــن  بــرای  هنــدی 
حــوزه ی نفــت و گاز کشــور، بــه عنــوان نمونه 
ــت: از  ــرد و گف ــاره ک ــور اش ــدان آبتیم ــه می ب
ســال 1991 تاکنــون از مخــزن آســماری ایــن 
ــرد و  ــورت می گی ــت ص ــت نف ــدان برداش می
ــی  ــد تجمع ــکه تولی ــون بش ــون 300 میلی تاکن
ــه ثبــت رســیده کــه معــادل تنهــا 2/2  در آن ب
نفــت درجــای مخــزن اســتحصال شــده اســت. 
وی تولیــد فعلــی میــدان آبتیمــور را 55 هــزار 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــت در روز عن ــکه نف بش
ایــن میــزان نفــت از 42 چــاه فعــال ایــن میــدان 

ــود.  ــت می ش برداش
بـه گفته ی ایـن مقام مسـئول، نتیجـه ی یکی از 
مطالعـات انجـام شـده روی ایـن میـدان نشـان 
می دهـد امـکان افزایـش ایـن میـزان تولیـد بـه 
بـا  می تـوان  و  دارد  وجـود  بشـکه  هـزار   450
فن آوری هـای خـاص، ضریـب بازیافـت ایـن 
ایـن  داد.  افزایـش  درصـد   25 تـا  را  میـدان 
موضـوع بیانگـر ظرفیت های بی شـماری اسـت 
کـه در میدان هـای قدیمـی ایـران وجـود دارد 
برداشـت  ازدیـاد  روش هـای  از  اسـتفاده  بـا  و 

را شـکوفا کـرد. ایـن ظرفیت هـا  می تـوان 
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ارزیابياقتصادياستفادهازگازهايهمراهمیادیننفتيباسناریوهایمختلف

 سجادخلیلی*،محمدامینهمت،معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت 

بـرای کشـورهای تولیدکننـده ی نفـت، گازهـاي همراه نفـت منابع عظیـم انرژي با ارجحیت نسـبت به 
مشـتقات نفت خـام هسـتند. اگرچـه جمـع آوري گازهـاي همـراه نفـت و اسـتفاده از آن در برنامه هاي 
تزریـق گاز یـا مصـارف داخلـي از مهم تریـن برنامه هـاي وزارت نفـت به شـمار مي آیـد امـا به دالیـل 

مختلـف در کشـور مـا از ایـن منبـع انرژی به خوبی اسـتفاده نشـده اسـت.
گاز غنـی همـراه جـدا شـده از نفـت ارزش حرارتـي زیـادي دارد امـا قبـل از اسـتفاده از آن به عنـوان 
تولیـد  بـراي  و  کـرده  جـدا  مایـع  گاز  واحدهـاي  در  آنـرا  سـنگین تر  اجـزاء  مي تـوان  سـوخت 
فرآورده هـاي ارزشـمند نفتـي یا پتروشـیمیایي مصرف نمود. گاز سـبک باقیمانده مي توانـد در صنایع 
دیگـر پتروشـیمي بـه کار رفتـه یـا به شـبکه ی گاز مصرفي کشـور یا صـادرات اضافه شـود. گاز همراه 
همچنیـن بهتریـن گزینـه بـراي تزریـق در مخـازن زیرزمیني نفـت با هـدف ازدیاد برداشـت از مخازن 
اسـت. در ایـن مقالـه متغیرهـای اقتصـادی بـرای تزریـق گاز در میادیـن نفتـي، تبدیـل گاز بـه بـرق 
و کاربـرد پتروشـیمیایي )تولیـد متانـول( بـا یکدیگـر مقایسـه گردیـده و منافـع اقتصـادي هریـک در 

شـرایط مختلـف بـا یکدیگر سـنجیده شـده اسـت.

1-كاربردهایمختلفازگازهایهمراهتولیدی
جمع آوري گازهاي همراه با اهداف زیر انجام می شود:

■ جلوگیري از سوزانده شدن گازها به عنوان حفظ یک ثروت ملي
■ جلوگیري از آلودگي محیط زیست

■ تزریــق گاز جهــت دســت یابي بــه بازیافــت ثانویــه از مخــازن )تولیــد 
صیانتــي نفــت(

ــاي  ــه کار خانه ه ــبک ب ــه ی گاز س ــات گازي و تغذی ــت مایع ■ برداش
ــیمي پتروش

■ تأمین گاز سوخت مصرفي جهت تولید برق

ــرداري از گازهــاي همــراه تولیــدي کــه در حــال حاضــر  جهــت بهره ب
ســوزانده مي شــود مي تــوان بــا درنظــر گرفتــن نــوع گاز و اجــزای 

ــرد: ــتفاده ک ــر اس ــف زی ــاي مختل ــکیل دهنده ی آن از روش ه تش
الـف( تبدیـل گاز بـه بـرق )GTW 1( بـا اسـتفاده از توربوژنراتورهـاي 

سفارشـي
ب(برداشت میعانات با استفاده از غشاي نیمه تراوا

)2 GTL( تبدیل گاز به مایع )ج
)3 CNG( فشرده سازي گاز طبیعي )د

ه( تبدیل به محصوالت پتروشیمیایي نظیر متانول
ـــل  ـــن عوام ـــي مهم تری ـــطح جهان ـــده در س ـــام ش ـــي هاي انج ـــق بررس طب

ــراه و  ــاي همـ ــتفاده از گازهـ ــیوه ی اسـ ــوص شـ ــذار در خصـ تأثیرگـ
جلوگیـــري از ســـوزاندن آنهـــا عبارتنـــد از حجـــم گاز همـــراه تولیـــدي و 
ـــماتیک  ـــورت ش ـــکل-1 به ص ـــرف. ش ـــادي مص ـــدان از مب ـــه ی می فاصل
بهتریـــن روش هـــاي اقتصـــادي بـــراي اســـتفاده از گازهـــاي همـــراه را 
بـــر اســـاس دو عامـــل حجـــم تولیـــد و فاصلـــه تـــا مصرف کننـــدگان 

ــد. ــان مي دهـ نشـ

2-وضعیـتكنونـیگازهـایهمـراهتولیـدیوطرحهـایدر
بهرهبـرداری حـال

ســابقه ی اجــرای طــرح جمــع آوری گازهــای همــراه میادیــن نفتــی در 
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه ســال 1349 همزمــان بــا تأســیس شــرکت 
ــه ی ایجــاد  ــل اولی ــوان یکــی از دالی ــران برمی گــردد. می ت ــی گاز ای مل
شــرکت ملــی گاز ایــران را جمــع آوری گازهــای همراهــی دانســت کــه 
ــده  ــوزانده می ش ــت س ــی نف ــرکت مل ــت ش ــت مدیری ــن تح در میادی

اســت.
در دهــه ی 50 به دلیــل عــدم بهره بــرداری از میادیــن مســتقل گازی، 
گازهــای همــراه پــس از جمــع آوری و فــرآورش بــه خط لولــه ی 
ــهری و  ــانی ش ــت گازرس ــر( جه ــول 1100 کیلومت ــری )به ط اول سراس
نیروگاهــی )بخش هایــی از شــیراز و تهــران( تزریــق و بخــش عمــده ای 
از آن نیــز بــه شــوروی ســابق صــادر می شــد. همچنیــن گازهــای همــراه 

تاریخارسالنویسنده:96/01/25
تاریخارسالبهداور:96/02/12
تاریخپذیرشداور:96/04/27

واژگانكلیدی:
گاز همراه، جمع آوری گاز، تزریق و ارزیابی 

اقتصادي
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ــس  ــارون پ ــاری و م ــواز، آغاج ــی اه ــن نفت ــده از میادی ــع آوری ش جم
از فــرآورش در پاالیشــگاه گازی بیدبلنــد از طریــق خط لولــه ی اول 
ــارف  ــه مص ــی ب ــار بین راه ــت فش ــتگاه های تقوی ــری گاز و ایس سراس

ــود. ــه ب ــی کشــور و صــادرات اختصــاص یافت داخل
هم اکنــون حــدود 100 میلیــون مترمکعــب گاز همــراه در روز از طریــق 
ــع آوری  ــار جم ــت فش ــتگاه های تقوی ــه و ایس ــوط لول ــامانه های خط س
ــرآورش  ــاک، ف ــرح آم ــق ط ــی.ال و از طری ــای ان.ج و در کارخانه ه
پانــزده  مجمــوع  از  می شــود.  برداشــت  تولیــدی  محصــوالت  و 
ــوب،  ــز جن ــق نفت خی ــی مناط ــرکت مل ــع ش ــه ی گاز و گازمای کارخان
ان.جــی.ال ســیری و همچنیــن طــرح آمــاک معــادل 2/5 فــاز اســتاندارد 
ــرآورش می شــود. ــی گاز جمــع آوری و ف ــن نفت ــی از میادی پارس جنوب

ــای  ــع، شــامل گازه ــای گاز و گاز مای ــدی کارخانه ه محصــوالت تولی
ــا در مخــازن  ــل ی ــه شــبکه ی سراســری تحوی ــی کــه ب ســبک )گازهای
نفتــی تزریــق می شــود(، اتــان، پروپــان، بوتــان، پنتــان، مایعــات و 
میعانــات گازی و در برخــی مــوارد گوگــرد اســت. در نتیجــه احــداث 
و توســعه ی مجتمع هــای NGL افــزون بــر جلوگیــری از ســوزاندن 
ــط  ــت از محی ــظ و صیان ــی و حف ــع مل ــن مناف ــراه و تأمی ــای هم گازه
زیســت، بــازده اقتصــادی زیــادی بــرای ســرمایه گذاران و درآمــد 
ــت.  ــد داش ــراه خواه ــران به هم ــت ای ــی نف ــرکت مل ــرای ش ــبی ب مناس
ظرفیــت موجــود جمــع آوری گازهــای همــراه نفــت در طرح هــای 

ــت. ــده اس ــدول-1 آورده ش ــف در ج مختل
ــه آنهــا اشــاره شــده از محــل  ــواردي کــه در جــدول-1 ب ــر م عــالوه ب
طــرح آمــاک )مربــوط بــه میادیــن نفتــی آب تیمــور، منصــوری، اهــواز 
ــراه  ــب در روز گاز هم ــون فوت مکع ــه 240 میلی ــز روزان ــال( نی و کوپ

جمــع آوری می شــود.
همچنیــن در حــوزه ی فعالیــت شــرکت نفــت فــالت قــاره نیــز ان.جــی.

ال جزیــره ی ســیری ظرفیــت جمــع آوری 140 میلیــون فوت مکعــب در 
روز گاز همــراه نفــت تولیــدي از منطقــه ی دریایــي ســیري را دارد. ایــن 

ــال 1392  ــون دالر از س ــدود 500 میلی ــرمایه گذاری ح ــا س ــه ب کارخان
ــامل  ــوالت آن ش ــه و محص ــرار گرفت ــرداری ق ــد و بهره ب ــدار تولی در م
پروپــان، بوتــان، پنتــان، مایعــات گازی، میعانــات گازی و گاز خشــک 

ســبک مشــتمل بــر متــان و اتــان اســت.

3-برنامههـایآینـدهیوزارتنفـتدرزمینـهیسیسـتمهای
جمـعآوریگازهمـراه

در حــال حاضــر شــرکت ملــي نفــت ایــران طرح هــاي گســترده اي بــراي 
جمــع آوري و جلوگیــري از ســوزاندن گازهــاي همــراه در دســت اجــرا 
دارد کــه از آن جملــه مي تــوان بــه مجتمع هــاي گاز و گازمایــع شــامل 
ــي.ال  ــاي 1700، 1800، 2300، 2400، 3100، 3200، ان.ج ان.جي.ال ه
ــت  ــرازآوري گاز و ایســتگاه هاي تقوی ــق و ف خــارگ، تأسیســات تزری

فشــار اشــاره کــرد.
ــراه  ــب در روز گاز هم ــون مترمکع ــدار 75 میلی ــال 1392، مق ــي س ط
تولیــد شــده کــه از ایــن مقــدار 27 میلیــون مترمکعــب در روز آن 

همراه 1 گازهاي  از  استفاده  براي  اقتصادي  روش هاي 
)منبع: گودموندسون و موک، 2003(

ظرفیت)میلیونفوتمكعبدرروز(عنوانردیف

200ان.جی.ال 1100

160ان.جی.ال 2200

200ان.جی.ال 3300

522ان.جی.ال 4400

5A 400 260ان.جی.ال

160ان.جی.ال 6500

7A 500 160ان.جی.ال

500ان.جی.ال 8600

380ان.جی.ال 700 و 9800

1500ان.جی.ال 10900

1500ان.جی.ال 111000

260ان.جی.ال 121200

180ان.جی.ال 131300

274ان.جی.ال 141500

600ان.جی.ال 151600

6856مجموع

1 Company, Iranian :ظرفیت موجود جمع آوری گازهای همراه نفت )منبع
)South Oil, 2006
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ســوزانده مي شــود کــه حاکــي از ســوزانده شــدن قریــب بــه 35 درصــد 
ــدي 62  ــراه تولی ــت. از کل گاز هم ــور اس ــدي کش ــراه تولی از گاز هم
ــاره، 10  ــالت ق ــد در ف ــوب، 25 درص ــز جن ــق نفت خی ــد در مناط درص
درصــد در مناطــق مرکــزي و 6 درصــد در شــرکت ارونــدان تولید شــده 
اســت. از کل گاز همــراه ســوزانده شــده 63 درصــد در فــالت قــاره، 21 
ــزي  ــق مرک ــد در مناط ــوب، 10 درص ــز جن ــق نفت خی ــد در مناط درص
ــه  ــور ک ــود. همان ط ــوزانده مي ش ــدان س ــرکت ارون ــد در ش و 6 درص
مالحظــه مي شــود بیشــترین گازســوزي در بخــش دریایــي )فــالت 
ــي  ــن جهان ــا احتســاب میانگی ــاره( وجــود دارد. از لحــاظ اقتصــادي ب ق
قیمــت گاز )15 ســنت بــراي هــر مترمکعــب گاز( ارزش گاز ســوزانده 

ــارد دالر اســت. شــده طــي ســال گذشــته در حــدود 1/5 میلی
ــت، وزارت  ــراه نف ــای هم ــتر از گازه ــه بیش ــرداری هرچ ــت بهره ب جه
نفــت قصــد دارد ده مجتمــع گاز و گازمایــع بــا ســرمایه گذاری حــدود 
ــه  ــا روزان ــن مجتمع ه ــدازی ای ــا راه ان ــد. ب ــداث کن ــارد دالر اح 11 میلی
ــه  ــادل س ــب( گاز مع ــون مترمکع ــب )75 میلی ــون فوت مکع 2641 میلی
ــه  ــود ک ــرآورش می ش ــع آوری و ف ــی، جم ــتاندارد پارس جنوب ــاز اس ف

بخــش عمــده ی آن مربــوط بــه توســعه ی میادیــن نفتــی جدیــد و مخازن 
خامــی اســت. گازهــای همــراه جمــع آوری شــده از ایــن ده مجتمــع گاز 
ــه  ــیمی منطق ــای پتروش ــه واحده ــوراک ب ــن خ ــرای تأمی ــع ب و گازمای
ــژه ی ماهشــهر و بنــدر امــام )ره( و همچنیــن پتروشــیمی های جدیــد  وی

ــود. ــال می ش ــران ارس ــد دهل مانن
ایــن مجتمع هــای جدیــد گاز و گازمایــع شــامل ان.جی.ال هــای 1700، 
1800، 1900، 2000، 2300، 2400، 2600، 3100، 3200 و همچنیــن 
ان.جــی.ال خــارگ هســتند. بــرآورد ســرمایه گذاری مــورد نیــاز، 
ظرفیــت جمــع آوری گاز و مالحظــات مربــوط بــه هــر طــرح در جــدول 

ــر گــردآوری شــده اســت ]2[. زی

4-خالصـهیارزیابياقتصـاديازكاربردهـایمختلفگازهاي
همراه

ــه  ــوط ب ــي مرب ــرایط واقع ــن ش ــر گرفت ــکل-1 و درنظ ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــراي ســه  ــي اقتصــادي ب گازهــاي همــراه در یــک میــدان نفتــي، ارزیاب
طــرح تزریــق گاز بــه میــدان نفتــي، احــداث واحــد پتروشــیمي )متانــول( 

ظرفیت)میلیونعنوانردیف
فوتمكعبدرروز(

برآوردسرمایهگذاری
مالحظاتموردنیاز)میلیوندالر(

شـرکت 180541ان.جی.ال 11700 عملیاتـی  محـدوده ی  در  واقـع  بنگسـتان  مخـزن  همـراه  گاز 
کارون گاز  و  نفـت  بهره بـرداری 

جمـع آوری گازهـای همـراه میدان های حـوزه ی عملیاتی شـرکت نفت 2001107ان.جی.ال 21800
و گاز آغاجاری

جمع آوری گازهای همراه الیه ی خامی1000-ان.جی.ال 31900

گاز الیه ی خامی میدان بی بی حکیمه1341000ان.جی.ال 42000

گازهای همراه الیه ی خامی میدان مارون2701016ان.جی.ال 52300

جمـع آوری گازهـای همـراه میـدان رگ سـفید و تزریـق گاز تولیـدی 1801000ان.جی.ال 62400
سـبک بـه میـدان کرنج

نفتـی 100500ان.جی.ال 72600 جمـع آوری گازهـای همـراه الیـه ی آسـماری و خامـی میـدان 
منصـوری

جمـع آوری گازهـای همـراه میدان هـای غرب کشـور )مناطـق دهلران، 2701500ان.جی.ال 83100
چشـمه خوش، پایـدار، پایـدار غـرب، دالپری و نفت شـهر(

گازهـای همـراه میدان هـای آزادگان شـمالی و جنوبـی، فـاز اول و دوم 5001500ان.جی.ال 93200
میـدان یـادآوران، جفیـر، دارخویـن و یـاران شـمالی و جنوبی

گاز همراه میدان های دریایی منطقه ی خارگ )درود، ابوذر، فروزان(6201500ان.جی.ال خارک10

264110664مجموع

برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز برای طرح های جمع آوری گازهای همراه ]2[2
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148

توضیحاتمفروضات

کلي
میزان تولید گاز همراه براي هر سه گزینه یکسان درنظر گرفته شده اما در واقع تولید گاز در عملیات تزریق گاز بیشتر خواهد بود

نرخ تسعیر براي هر دالر 30000 ریال است.
ارزش خالص فعلي طرح ها در نرخ هاي سود 5، 10، 15، 20 و 25 درصد محاسبه گردیده است.

تزریق

میانگین ضریب برداشت گاز تزریقي 75 درصد درنظر گرفته شده و قیمت گاز خشک که پس از تزریق غیرقابل برداشت مي گردد برابر با 1000 
ریال فرض شده است.

شرایط قیمتي براي هر بشکه نفت خام معادل 60، 80 و 100 دالر لحاظ شده است.
اضافه تولید ناشي از تزریق گاز از سال چهارم شروع می شود و به طور میانگین با تزریق هر 2094 فوت مکعب گاز مي توان یک بشکه نفت اضافه 

تولید کرد.
هزینه ی سیستم جمع آوري، لوله کشي و تزریق گاز110 میلیون دالر درنظر گرفته شده است.

به دلیل مخلوط شدن مایعات گازي با نفت تولیدي قیمت مایعات برابر با قیمت نفت درنظر گرفته شده است.

متانول

براي هر تن متانول قیمت هایي معادل 300، 400 و 500 دالر لحاظ شده است.
میانگین تولید متانول 31 تن به ازاي هر میلیون فوت مکعب گاز فرض شده و ظرفیت اسمي واحد متانول برابر با 620  تن در روز درنظر گرفته شده 

است.
سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح متانول 600 میلیون دالر درنظر گرفته شده است.

هزینه هاي عملیاتي به ازاي هر تن متانول برابر 80 دالر فرض شده است.

برق

ظرفیت تولید برق به ازاي هر میلیون فوت مکعب گاز تقریباً معادل 5 مگاوات خواهد بود.
شرایط قیمتي براي هر کیلووات ساعت برق معادل 525 ریال )2 سنت( قیمت مصوب سال 95 براي پله ی دوم مصرف، 2025 ریال )7 سنت( قیمت 

مصوب سال 95 براي پله ی چهارم مصرف( و 4100 ریال )14 سنت معادل با قیمت جهاني برق( درنظر گرفته شده است.
هزینه ی ساخت نیروگاه یا تأمین ژنراتور به ازاي هر مگاوات برابر با یک میلیون دالر فرض شده است.

هزینه هاي عملیاتي براي هر مگاوات ساعت برابر با 5 دالر درنظر گرفته شده است. )3/5 درصد درآمد ساالنه(

مفروضات مربوط به ارزیابی اقتصادی سناریوهای استفاده از گازهای همراه3

قیمت
NPV

)Rate 5:0/05(
NPV

)Rate:0/10(
NPV

)Rate:0/15(
NPV

)Rate:0/20(
NPV

)Rate:0/25(IRR 6

تزریق

1003406/712028/241282/81851/94588/09102/03

802681/821589/28999/11658/50450/3189/42

601956/941150/31715/42465/06312/5474/82

برق

0/14983/31580/15360/94233/46154/8959/98

0/07420/42229/84127/4368/8433/5133/71

0/0218/35-20/39-39/37-48/75-53/196/93

متانول

500845/54327/8663/39-77/41-154/1716/88

400525/49134/05-61/87-162/82-21513/03

300205/45-59/76-187/12-248/23-275/838/51

خالصه ی ارزیابي اقتصادي از كاربرد گازهاي همراه4

)قیمت فروش براي پروژه ی تزریق گاز بر حسب دالر بر هر بشکه نفت، تولید برق دالر بر هر كیلووات ساعت و تولید متانول دالر بر هر تن است(
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ــاي  ــا قیمت ه ــره و ب ــف به ــاي مختل ــرق در نرخ ه ــه ب ــل گاز ب و تبدی
ــدول-3  ــت. در ج ــده اس ــي ش ــا ارزیاب ــدات آنه ــراي تولی ــاوت ب متف
ــه  ــرای ایــن ســناریوها ارائ ــی اقتصــادی ب ــه ارزیاب ــوط ب مفروضــات مرب

شــده اســت.
ـــراي  ـــروژه4 ب ـــي پ ـــص ارزش فعل ـــر اســـاس مطالعـــه ی انجـــام شـــده خال ب
ــرمایه  ــت سـ ــرخ بازگشـ ــون دالر و نـ ــادل 3406 میلیـ ــق گاز معـ تزریـ
معـــادل 102 درصـــد اســـت کـــه بســـیار قابل توجـــه می باشـــد. در 
ـــرق،  ـــد ب ـــت خری ـــراي قیم ـــرایط ب ـــن ش ـــاظ بهتری ـــا لح ـــرق ب ـــورد ب م
خالـــص ارزش فعلـــي پـــروژه معـــادل 983 میلیـــون دالر و نـــرخ 
بازگشـــت ســـرمایه معـــادل 60 درصـــد اســـت. در خصـــوص متانـــول 
ـــد  ـــد خواه ـــون دالر و 17 درص ـــادل 845 میلی ـــب مع ـــام به ترتی ـــن ارق ای
ـــق گاز  ـــه تزری ـــد ک ـــان مي ده ـــوارد نش ـــي م ـــي تمام ـــج ارزیاب ـــود. نتای ب
بـــه میادیـــن نفتـــي از لحـــاظ اقتصـــادي به مراتـــب به صرفه تـــر اســـت. 
ـــاي  ـــرق توســـط ژنراتوره ـــه ب ـــي تبدیـــل گاز ب ـــدي یعن ـــاي بع گزینه ه
گاز ســـوز و تولیـــد متانـــول، ارزش اقتصـــادي کمتـــري خواهنـــد 
ـــراي  ـــا ب ـــن قیمت ه ـــده در باالتری ـــام ش ـــي انج ـــه ی ارزیاب ـــت. نمون داش
ــده  ــت گردیـ ــا پیوسـ ــه ارزیابي هـ ــراه خالصـ ــرح به همـ ــه طـ ــر سـ هـ

ـــت. اس

نتیجهگیری
■ تجربه هــاي اخیــر از زمــان تکمیــل پروژه هــاي جمــع آوري گاز نشــان 
مي دهــد کــه بایــد مدیریت هــاي تولیــدي بــه تکمیــل پروژه هــاي 
جلوگیــري از ســوزاندن گازهــاي همــراه در کوتاه تریــن زمــان ممکــن 
ملــزم شــوند و پیگیري هــاي مســتمر جهــت اجــراي طرح هــاي در 
ــص داده  ــع تخصی ــه  ی الزم به موق ــا بودج ــرد ت ــام گی ــدام انج ــت اق دس

شــود.

ـــي  ـــع مال ـــن مناب ـــود در تأمی ـــازه داده ش ـــدي اج ـــاي تولی ـــه مدیریت ه ■ ب
ـــراه  ـــاي هم ـــوزاندن گازه ـــري از س ـــراي جلوگی ـــوب ب ـــاي مص پروژه ه
ـــب  ـــط تصوی ـــه ضواب ـــه ب ـــا توج ـــده، ب ـــک و پراکن ـــي کوچ ـــن نفت میادی
ـــه  ـــاي ارائ ـــابه طرح ه ـــي )مش ـــش خصوص ـــرمایه گذاري بخ ـــده از س ش

ـــد. ـــتفاده نماین ـــن آوري( اس ـــاي ف ـــز همکاري ه ـــط مرک ـــده توس ش
■ در بخـــش خشـــکي عمـــده ی گازســـوزي در مناطـــق نفت خیـــز 
ـــن  ـــور، چندی ـــاي مذک ـــع آوري گازه ـــت جم ـــه جه ـــت ک ـــوب اس جن
ـــا  ـــراي آنه ـــي اج ـــع مال ـــود مناب ـــل کمب ـــا به دلی ـــده ام ـــف  ش ـــروژه تعری پ
به کنـــدي پیـــش مـــي رود. اختصـــاص بودجـــه از منابـــع داخلـــي یـــا 
انجـــام آنهـــا از طریـــق بخـــش خصوصـــي پیشـــنهاد مي گـــردد. اگـــر 
ـــوزي هاي  ـــاکان گازس ـــده، کم ـــر ش ـــوب ذک ـــاي مص ـــر از پروژه ه فرات
ــنهاد  ــد پیشـ ــود باشـ ــز موجـ ــق نفت خیـ ــطح مناطـ ــده اي در سـ پراکنـ
مي گـــردد از طریـــق بخـــش خصوصـــي پـــروژه ی تبدیـــل بـــه بـــرق 
ـــانده  ـــي رس ـــارف محل ـــه مص ـــدي ب ـــرق تولی ـــام و ب ـــا انج ـــورد آنه در م

ـــود. ش
و  بــوده  مجتمــع  به شــکل  گازســوزي ها  دریایــي،  بخــش  در   ■
جمــع آوري و تزریــق آن بــه مخــازن نفتــي به ســهولت امکان پذیــر 
ــادي  ــه مب ــال آن ب ــرق و انتق ــه ب ــل آن ب ــر تبدی ــوي دیگ ــت. از س اس
ــده ی  ــه عم ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــد ب ــه نخواه ــرف مقرون به صرف مص
ــریع  ــت تس ــاره( اس ــالت ق ــي )ف ــش دریای ــده در بخ ــوزانده ش گاز س
ــق  ــع آوري و تزری ــت جم ــرا جه ــت اج ــاي در دس ــراي پروژه ه در اج
ــنهاد  ــاز پیش ــورد نی ــي م ــع مال ــن مناب ــق تأمی ــي از طری ــازن نفت ــه مخ ب

مي گــردد.
و  در سیاســـت ها  پیشـــنهاد مي شـــود همان گونـــه کـــه  پایـــان  در 
ــاي  ــه طرح هـ ــت بـ ــت منعکـــس اسـ ــت نفـ ــي صنعـ ــي اساسـ خط مشـ

ــود. ــاص داده شـ ــراه اولویـــت خـ ــاي همـ ــع آوري گازهـ جمـ

1. Gas To Wire
2. Gas To Liquid

3. Compressed Natural Gas
4. NPV

5. Rate
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جایگاه،نقشوآثارمحرمانگیاطالعاتودادههادرقراردادهایباالدستینفتوگاز

   سیدمجیدغفاري،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز  امیراسالمیههمدانی*،ولیرستمی،دانشگاه تهران   

ــای  ــژه قرارداده ــی و به وی ــاری بین الملل ــای تج ــن در قرارداده ــدات طرفی ــن تعه ــی از مهم تری یک
نفتــی حتــی قبــل و بعــد از امضــای قــرارداد، تعهــد بــه رازداری و محرمانگــی اطالعــات اســت. در 
ــات  ــه اطالع ــرارداد ب ــرای ق ــاد و اج ــره، انعق ــان مذاک ــرارداد در جری ــن ق ــی طرفی ــای نفت قرارداده
طــرف مقابــل کــه ارزش تجــاری دارنــد و افشــای آنهــا بــرای اشــخاص ثالــث باعــث زیــان هنگفــت 
طــرف قــرارداد می شــود دســت می یابنــد؛ بنابرایــن ضــروری اســت بــا درج شــرطی در قــرارداد یــا 
ــر اســاس  ــد. ب ــن اطالعــات ارزشــمند محافظــت نماین ــه ی محرمانگــی از ای ــاد یــک موافقت نام انعق
ــات  ــا اطالع ــود نه تنه ــد می ش ــرارداد متعه ــن ق ــک از طرفی ــر ی ــور ه ــه ی مزب ــا موافقت نام ــرط ی ش
محرمانــه را در برابــر اشــخاص ثالــث افشــا نکنــد، بلکــه ایــن اطالعــات را در غیــر از هدفــی کــه در 
ــرارداد اســتفاده  ــه و تنهــا در راســتای اهــداف ق ــه کار نگرفت ــز ب ــرای آن تعریــف شــده نی ــرارداد ب ق
ــن  ــی از ای ــه آگاه ــاز ب ــه مج ــخاصی ک ــه، اش ــات محرمان ــد اطالع ــی بای ــای نفت ــد. در قرارداده کن
ــت و  ــی نیس ــمول محرمانگ ــود و مش ــا نم ــا را افش ــوان آنه ــه می ت ــی ک ــتند و اطالعات ــات هس اطالع

ــه طــور صریــح مشــخص گــردد. مــدت حفــظ محرمانگــی ب

نیازهــای اقتصــادی و ضرورت هــای ناشــی از زندگــی اجتماعــی باعــث 
شــده حقوق دانــان همچنــان آزادی قــراردادی را به عنــوان یــک اصــل، 
محتــرم بداننــد و آنــرا وســیله ی حفــظ منافــع عمومــی به حســاب آورنــد. 
ــروزه در نظــام حقــوق خصوصــی اغلــب  ــن اصــل کــه ام به موجــب ای
ــاد  ــان در انعق ــده اراده ی انس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــا ب ــورهای دنی کش
ــاد  ــدم انعق ــا ع ــاد ی ــخاص در انعق ــی دارد و اش ــش اساس ــرارداد نق ق
ــه  ــالف اراده اش وادار ب ــر خ ــی را ب ــوان کس ــد و نمی ت ــرارداد مخیّرن ق
انعقــاد قــرارداد کــرد. عــالوه بــر آن، افــراد می تواننــد بــه اراده ی خــود، 
ــد. ایــن آزادی کــه در اصطــالح  ــرارداد را تعییــن کنن ــار ق ــوا و آث محت
حقوقــی، آزادی قــراردادی یــا آزادی قراردادهــا نامیــده می شــود 
اغلــب به عنــوان مصــداق اساســی و جنبــه ی مهــم اصــل حاکمیــت اراده 
شــناخته می شــود کــه به موجــب آن افــراد می تواننــد روابــط قــراردادی 
خــود را آن گونــه کــه می خواهنــد تنظیــم نماینــد و مکلــف بــه اســتفاده 

ــتند. ــی نیس ــده ی قانون ــای تعیین ش از نمونه ه
از  بعــد  و  قبــل  قــرارداد  طرفیــن  تعهــدات  مهم تریــن  از  یکــی 
امضــای قــرارداد، تعهــد بــه رازداری اســت. به طــور معمــول قبــل 
از شــروع مذاکــرات و تبــادل اطالعــات مالــی، فنــی و قــراردادی، 
حفــظ  قــرارداد  یــا  رازداری  موافقت نامــه ی  مذاکره کننــدگان 
ــود(  ــالق مي ش ــز اط ــا2 نی ــدم افش ــرارداد ع ــه آن ق ــه ب ــي1 )ک محرمانگ
ــگام مذاکــرات  ــی را کــه هن امضــاء کــرده و متعهــد می شــوند اطالعات
بیــن آنهــا رد و بــدل می شــود محرمانــه نگــه داشــته و از افشــای آن در 

مقابــل اشــخاص ثالــث خــودداری کننــد.

گاهــی اوقــات ایــن موافقت نامــه تــا پــس از انعقــاد قــرارداد بــه حیــات 
خــود ادامــه داده و یکــی از ضمایــم قــرارداد را تشــکیل می دهــد. 
ــرارداد  ــرط در ق ــک ش ــورت ی ــز رازداری به ص ــوارد نی ــیاری م در بس
گنجانــده می شــود. به موجــب شــرط رازداری هــر یــک از طرفیــن 
ــا،  ــه ها، مدل ه ــامل نقش ــی )ش ــات فن ــود اطالع ــد می ش ــرارداد متعه ق
ــی  ــراردادی و مال ــاری، ق ــتورالعمل ها(، تج ــا و دس ــا، فرآینده فرمول ه
ــن به صــورت  ــدت معی ــل کــرده را طــی م کــه از طــرف دیگــر تحصی
ــرکاء  ــک از ش ــر ی ــور ه ــرط مزب ــاس ش ــر اس ــه دارد و  ب ــه نگ محرمان
متعهــد می شــود نه تنهــا اطالعــات محرمانــه را در برابــر اشــخاص ثالــث 
ــرارداد  ــه در ق ــی ک ــر هدف ــات را در غی ــن اطالع ــه ای ــد، بلک ــا نکن افش
بــرای آن تعریــف شــده نیــز بــه کار نگرفتــه و تنهــا در راســتای اهــداف 
ــالف  ــه اخت ــر گون ــروز ه ــاب از ب ــت اجتن ــد. جه ــتفاده کن ــرارداد اس ق
ــه  ــت در موافقت نام ــروری اس ــه رازداری، ض ــد ب ــورد تعه ــی در م آت
ــن  ــای ای ــه افش ــبابی ک ــل و اس ــه و عل ــات محرمان ــق اطالع ــه مصادی ب

ــود ]1[. ــح ش ــد تصری ــاز می کن ــات را مج اطالع

1-مفهومشرطمحرمانگی
شرط محرمانگی می تواند معانی متفاوتی داشته باشد:

■ عدم افشـای اطالعات و اسـرار تجاری از سـوی متعهد که به واسـطه ی 
قـرارداد، بـه آن دسترسـی حاصـل شـده بـرای هـر فـرد دیگـری اعـم از 

رقبـای تجاری یـا غیره
■ عـدم  اسـتفاده از ایـن اطالعـات به جـز در خصوص قـرارداد منعقده و 

تاریخارسالنویسنده:96/04/30
تاریخارسالبهداور:96/05/13
تاریخپذیرشداور:96/06/28

واژگانكلیدی:
موافقت نامـــه ی  محرمانگـــی،  شـــرط 
محرمانگی، اطالعـــات محرمانه، قراردادهای 

نفتی
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در اجـرا یـا اهداف ایـن قرارداد
■ عـدم سـوء اسـتفاده از ایـن اطالعـات بـرای منافع شـخصی یـا گروهی 
خـاص یـا سـایر افـراد به نحـو عـام بدون اجـازه ی مالـک آن توسـط فرد 
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، خـود یا بسـتگان به نحـوی که خـود او ذینفع آن 

قرارگیرد

بـرای شـناخت ماهیـت تعهدات عدم افشـا بایـد مانند هـر مکانیزم حقوق 
دیگـری کـه بر مبنـای نیازهای اجتماعی اسـتوار اسـت و جهت اسـتقرار 
عدالـت و تأمیـن پیشـرفت و تمدن ایجاد می شـود و با توجه بـه الزام آور 
بـودن و داشـتن ضمانـت اجـرا کـه نقطه ی تقابـل حق و تکلیف اسـت به 

آن نگریسـته شود.
ــتی از  ــر، فهرس ــخاص درگی ــه ی اش ــد دامن ــرات، بای ــدای مذاک در ابت
افــراد کــه افشــای اطالعــات بــرای آنهــا مجــاز اســت و مســئولیت های 
ــد  ــی بای ــرارداد محرمانگ ــس ق ــود. پیش نوی ــایی ش ــان شناس ــق آن دقی
شــامل اطالعــات ضــروری دربــاره ی طرف هــا و اشــخاص درگیــر 
ــزار مــورد  ــه و اب در مذاکــرات، شــرح خالصــه ای از فــن آوری محرمان
ــه  ــرای ارتباطــات بیــن طرفیــن باشــد. ایــن پیش نویــس بایــد ب اســتفاد ب
ــا توجــه بــه هــر جزئیاتــی کــه می توانــد مفیــد  طرف هــا ارائــه شــده و ب
ــر در هــر طــرف و  باشــد، به خصــوص در مــورد ســایر اشــخاص درگی
ابــزار ارتباطــات، تکمیــل شــود. اگــر مذاکــرات منجــر بــه انعقــاد یــک 
توافــق محرمانگــی یــا یــک قــرارداد بلندمــدت نشــود، طرف هــا بایــد از 
روی میــل، ارتبــاط خــود را قطــع کننــد. گــه گاه یــک توافــق محرمانگی 
شــرطی را در بــر دارد کــه در آن طرفیــن یــک جــدول زمانــی معیــن را 
ــن  ــر حــال طرفی ــد. در ه ــی درنظــر می گیرن ــرارداد نهای ــاد ق ــرای انعق ب
ــه  ــه نگ ــده محرمان ــا ش ــره افش ــول مذاک ــه در ط ــی را ک ــد اطالعات بای
ــه  ــه نتیج ــرات ب ــردد و مذاک ــد نگ ــرارداد منعق ــر ق ــی اگ ــد؛ حت دارن

ــد ]2[. نیانجام
گاهــی اوقــات ایــن موافقت نامــه تــا پــس از انعقــاد قــرارداد بــه حیــات 
ــد. در  ــکیل می ده ــرارداد را تش ــم ق ــی از ضمای ــه داده و یک ــود ادام خ
ــرارداد  ــرط در ق ــک ش ــورت ی ــز رازداری به ص ــوارد نی ــیاری از م بس
گنجانــده می شــود. به موجــب شــرط رازداری هــر یــک از شــرکاء 
ــا،  ــا، فرمول ه ــه ها، مدل ه ــامل نقش ــی ش ــات فن ــوند اطالع ــد می ش متعه
فرآیندهــا ودســتورالعمل های تجــاری، مالــی و قــراردادی کــه از ســایر 
شــرکاء تحصیــل کــرده را طــی مــدت معیــن به صــورت محرمانــه نگــه 
ــا  ــث افش ــخاص ثال ــر اش ــه را در براب ــات محرمان ــا اطالع دارد و نه تنه
ــارکت  ــه در مش ــی ک ــر از هدف ــات را در غی ــن اطالع ــه ای ــد، بلک نکنن
بــرای آن تعریــف شــده نیــز بــه کار نگرفتــه و تنهــا در راســتای اهــداف 

ــد ]3[. اســتفاده کن
همــه ی انــواع اطالعــات از قبیــل ایده هــا، دانــش فنــي، شــرح اختراع هــا، 
فرمــول شــیمیایي، نتایــج تحقیقــات یــا اطالعــات محرمانــه ی کســب و 
کار را مي تــوان در قراردادهــاي محرمانگــي منتقــل کــرد. وی   ژگــي 
ــا  ــِن افشــا ب ــراي طرفی ــن اطالعــات آنســت کــه به حــدي ب مشــترک ای

ارزش هســتند کــه بایــد از آنهــا محافظــت نمــود.
جهـت اجتنـاب از بروز هرگونه اختالف آتـی در مورد تعهد به رازداری 
ضـروری اسـت در موافقت نامـه بـه مصادیـق اطالعـات محرمانـه و علل 
و اسـبابی کـه افشـای ایـن اطالعـات را مجـاز می کنـد، تصریـح شـود. 
در برخـی مواقـع تعهـد بـه امانـت داری ممکن اسـت حتـی قبـل از انعقاد 
قـرارداد و هنـگام مذاکـرات ایجـاد شـود؛ در ایـن حالـت، شـرط اصلی 
تحقـق تعهـد مزبـور، ایجـاد رابطـه ای بیـن مذاکره کننـدگان اسـت کـه 
بـر مبنـای آن یکـی از مذاکره کننـدگان اطالعـات محرمانـه و ارزشـمند 
خـود را افشـا کـرده وخود را در معرض آسـیب پذیری قـرار می دهد. در 
دعـوی Minerals Limited Corona ResourcesLtd.Lac خواهـان که 
یـک شـرکت حفـاری در زمینه ی اکتشـاف منابع نفتی اسـت با پیشـنهاد 
شـرکت خوانـده و جهـت امضـای قـرارداد جوینت ونچـر وارد مذاکـره 
و  اعتمـاد  اسـاس حـس  بـر  مذاکـرات شـرکت خواهـان  هنـگام  شـد. 
رابطـه ای کـه ایجـاد شـده بود اقـدام به افشـای نتایـج برنامه هـای حفاری 

خـود کرد.
ــرکت  ــد و ش ــر نش ــر منج ــرارداد جوینت ونچ ــاد ق ــه انعق ــرات ب مذاک
ــب  ــه رقی ــود ب ــی کــه به دســت آورده ب ــا اســتفاده از اطالعات ــده ب خوان
ــتناد  ــه اس ــان ب ــرکت خواه ــد؛ ش ــدل ش ــان مب ــرکت خواه ــی ش اصل
ــوی  ــه دع ــده اقام ــرکت خوان ــه ش ــت داری، علی ــه امان ــد ب ــض تعه نق
کــرد. دادگاه تجدیــد نظــر اســترالیا در رأی خــود مقــرر کــرد: »صــرف 
ــه  ــده، اگرچ ــرکت خوان ــان و ش ــرکت خواه ــن ش ــره بی ــام مذاک انج
ــا در رابطــه ی  متضمــن ایجــاد رابطــه ی مشــمول امانــت داری نیســت ام
مزبــور، تعهــد بــه امانــت داری هنگامــی ایجــاد شــد کــه شــرکت 
خواهــان، اطالعــات محرمانــه و ارزشــمند خــود را در خصــوص نتایــج 
ــده گذاشــت و مواضــع خــود را  ــار شــرکت خوان ــاری اش در اختی حف
بــر اســاس حــس اعتمــاد و اطمینــان، در معــرض خطــر وآســیب پذیری 

ــرارداد« ]4[. ق

2-شرطمحرمانگیوتوافقنامهیعدمافشایاطالعات
توافق نامــه ی عــدم افشــای اطالعــات به عنــوان اولیــن اقــدام قــراردادی 
ــادل اطالعــات  ــرای شــروع مذاکــرات و تب و ابتدایی تریــن توافق نامــه ب
ــود.  ــوب می ش ــرارداد محس ــای ق ــت امض ــن و در نهای ــوی طرفی از س
ممکــن اســت در توافق نامــه، شــرطی بــا مضمــون عــدم دورزدن، 
ــاء  ــوع3 امض ــوان دور زدن ممن ــت عن ــه تح ــده و توافق نام ــده ش گنجان
شــود. بــر اســاس ایــن شــرط طــرف دریافت کننــده ی اطالعــات متعهــد 
می گــردد در طــول مــدت تعیین شــده از زمــان افشــای اطالعــات 
به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــا طــرف ثالثــی کــه طــی مذاکــرات بــه 
وی معرفــی می شــود وارد معاملــه و مذاکــره )حتــی از طریــق مدیــران، 
ــده و از  ــدگان( نش ــا نماین ــدان ی ــاوران، وکال، کارمن ــهام داران، مش س
ــاکننده  ــرف افش ــای ط ــر تالش ه ــه در اث ــی ک ــک از فرصت های هیچ ی
ــت  ــه رضای ــی ک ــر در صورت ــرد؛ مگ ــره نب ــده به ــکار ش ــرای وی آش ب
کتبــی او را کســب کنــد یــا چنیــن رابطــه ای قبــل از ورود بــه مذاکــرات 
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حاضــر وجــود داشــته باشــد ]5[.

3-ماهیتقراردادعدمافشایاطالعات
در راسـتای بررسـی قـرارداد عـدم افشـای اطالعات پاسـخ به سـؤال زیر 

الزم به نظـر می رسـد:
موضـوع قـرارداد عـدم افشـا )در صـورت وجـود قـرارداد جداگانـه( یـا 
شـرط محرمانگـی در قـرارداد اصلـی چیسـت؟ ایجـاد تعهـد یـا انتقـال 

مالکیـت؟
همان طـور کـه می دانیـم طبـق مـاده ی-190 قانـون مدنـی موضـوع تعهد 
بایـد هنـگام تراضی موجود و معلوم باشـد؛ موضوع بایـد در عبارت های 
روشـن بیـان گـردد؛ به نحوی که توسـط تمامی افـراد ذینفـع در عملیات 

قرارداد فهمیده شـود.
در خصـوص قـرارداد عـدم افشـا، همان طـور کـه معلـوم اسـت موضـوع 
ایـن قـرارداد تعهـد بـه تسـلیم )تحویـل( یـک شـیء موجـود در زمـان 
انعقـاد قـرارداد نیسـت، بلکـه تمامـی اطالعاتـی را کـه در طـول دوره ی 
اعتبـار قـرارداد ممکـن اسـت رد و بـدل شـود دربـر می گیـرد؛ در نتیجـه 
بـدون تردیـد قـرارداد بـا اتفاقـات غیرقابل پیش بینـی مواجـه خواهد شـد 

کـه بایـد کنتـرل گـردد یـا دسـت کم بـرای کنتـرل آنهـا تالش شـود.
ــه  ــم از اینک ــا اع ــدم افش ــای ع ــورد از قرارداده ــن م ــی چندی ــا بررس ب
ــا،  ــر و کارفرم ــده، کارگ ــات و دریافت کنن ــده ی اطالع ــن انتقال دهن بی
یــا   ... و  مشــاوره گیرنده  و  مشــاور  مجوزگیرنــده،  و  مجوزدهنــده 
ــد می شــود  ــی رابطــه ای تجــاری منعق اینکــه جهــت مذاکــرات مقدمات
)پیش قــرارداد( می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه همگــی آنهــا 

ــد: ــرح دارن ــن ش ــترکی بدی ــی مش موضوعات
موضـوع اصلـی قـرارداد عـدم افشـای اطالعات، تعهدی اسـت بـه انجام 
نـدادن کار. بنابرایـن در قـرارداد عـدم افشـا، وفـای به عهـد با تـرک فعل 
مشـروط انجـام می شـود و اجبـار متعهد نیز یـا به صورت فسـخ قراردادی 
کـه نهـی شـده امکان پذیر اسـت یا به وسـیله ی جبران خسـارت ناشـی از 

انجـام تعهد. عدم 
امـا در ایـن قراردادهـا تنهـا عـدم افشـا بـرای وفـای بـه عهـد کفایـت 
نمی کنـد، بلکـه گیرنـده ی اطالعـات بایـد تمامـی تالش خـود را جهت 

حفـظ و نگهـداری اطالعـات بـه کار گیـرد.

4-طرفینقرارداد
هویــت مالــی و فــن آوری طرفیــن از یک ســو و مشــخصات کامــل 
ــام  ــا اتم ــره ت ــه مذاک ــروع ب ــدو ش ــر، از ب ــوی دیگ ــا از س ــی آنه حقوق
اجــرای پــروژه ی موضــوع قــرارداد، آثــار فراوانــی دارد و نقــش 
ــراردادی کــه بیــن یــک  ــاًل در ق ــرای طرفیــن دارد. مث تعیین کننــده ای ب
ــل  ــام کام ــد، ن ــاء ش ــی امض ــرکت بلژیک ــک ش ــی و ی ــرکت ایران ش
ــام  ــه ن ــا ب ــود و تنه ــده ب ــد نش ــت آن قی ــماره ی ثب ــی و ش ــرکت ایران ش
ــس از  ــود. پ ــاء شــده ب ــی( اکتف اختصــاری شــرکت )شــرکت ال.دی.ب
بــروز اختــالف بیــن طرفیــن و اقامــه ی دعــوی از ســوی شــرکت بلژیکی 

بــرای انجــام اقدامــات تأمینــی، به دلیــل آنکــه نــام و مشــخصات کامــل 
شــرکت ایرانــی در قــرارداد ذکــر نشــده بــود، ارائــه ی اســناد و ادلــه ی 
ــا  ــود. ب ــر نب ــده ی دعــوی امکان پذی ــه در راســتای مشــخصات خوان مثبت
دفــاع وکیــل شــرکت ایرانــی مبنــی بــر عــدم توجــه دعــوی، اخــذ قــرار 

ــی منتفــی شــد. ــات تأمین ــرای اجــرای اقدام ب
اگـر یـک یا چند نفر از طرفین، شـخص حقیقی باشـند، در قـرارداد باید 
تابعیـت، شـماره ی کارت هویـت، شـماره ی گذرنامـه و اقامتـگاه ایشـان 
قیـد شـود. در خصـوص اشـخاص حقوقـی نیـز ضـروری اسـت تابعیت، 

شـماره ی ثبـت و اقامتـگاه آنها تصریح شـود.
اگر یک یا چند تن از طرفین قرارداد، شـخصیت حقوقی داشـته باشـند، 
معمـوالً قبـل از انعقـاد قـرارداد و طی قـرارداد اعتبارسـنجی، شـرکاء در 
خصـوص وضعیـت یکدیگـر تحقیـق کـرده و راجـع بـه مـواردی مثـل 
بررسـی صحـت و سـقم ثبـت شـرکت طـرف قـرارداد مطابـق مقـررات 
و  انحـالل  عـدم  شـرکت،  فعالیـت  موضـوع  تشـکیل،  محـل  قانونـی 
دارنـدگان حـق  اسـاس نامه،  تغییـرات  ورشکسـتگی شـرکت، آخریـن 
امضـاء و سـایر اطالعـات ضـروری که مطابـق قوانین محلـی الزم الرعایه 
اسـت، از اداره ی ثبـت شـرکت محـل تشـکیل اسـتعالم کـرده و حسـب 
ارائـه می شـود، کسـب  تنظیـم و  اداره  ایـن  گواهینامـه ای4 کـه توسـط 

اطـالع می کننـد ]6[.

5-تعهداتطرفیندرموافقتنامهوشرطمحرمانگی
5-1-تعهداتگیرندهیاطالعات

پـاره ای از تعهـدات دریافت کننـده ی اطالعـات کـه در اغلب مـوارد در 
قراردادهـا و شـرط عـدم افشـا درج می گردنـد به شـرح زیر اسـت:

افشـاکننده  مالکانـه ی  و  انحصـاری  حقـوق  بـه  بایـد  دریافت کننـده   ■
احتـرام بگـذارد و در جهـت تضعیـف آن هیـچ اقدامـی به عمـل نیـاورد.

■ دریافت کننـده نبایـد حقـوق افشـاکننده را بـرای رقابـت بـا او بـه کار 
گیـرد یـا امتیـازی رقابتـی به هـر نحـو که بـرای تجـارت آنهـا زیان بخش 

اسـت اعطـا نماید.
■ دریافت کننـده به طـور صحیـح مالکیـت حقـوق انحصـاری و انکار هر 

حقـی یـا عنوان یـا منفعت در آن خصـوص را تصدیـق می کند.
■ دریافت کننـده ی اطالعـات و دانـش محرمانـه نبایـد حقـوق مالکانه ی 
افشـاکننده را جهـت کسـب هـر نـوع منفعتـی کـه از آن طریـق بـه افشـا 

کننـده تعلـق دارد تغییـر دهـد یـا اتخـاذ نماید.

5-2-تعهداتافشاكننده
راهبــرد  و  خط مشــی  تعییــن  گام  اولیــن  کــه  کــرد  توجــه  بایــد 
ــک  ــی ی ــاًل وقت ــت؛ مث ــدات وی اس ــن تعه ــات، تعیی ــده ی اطالع دارن
شــرکت وارد قــرارداد عــدم افشــا می شــود بایــد اطمینــان حاصــل 
ــروع  ــتفاده های مش ــرایط اس ــامل ش ــا ش ــدم افش ــدات ع ــه تعه ــد ک کن
ــوس  ــی معک ــی از مهندس ــاری و محدودیت ــرار تج ــا اس ــات ی از اطالع
اســت. همچنیــن افشــاکننده نبایــد در اســرار تجــاری خــود زیــاده روی 
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کــرده و همــه ی اطالعــات خــود را محرمانــه اعــالم کنــد. زیــرا دادگاه 
ــه ای  ــه نتیجه گیــری کنــد کــه هیــچ چیــز محرمان ممکــن اســت این گون
وجــود نــدارد )افشــا کننــده در ایــن قــرارداد، حســب مفــاد قــراردادي 
مي توانــد شــامل پیمانــکار و کارفرمــا شــود(. در پایــان ذکــر ایــن نکتــه 
ــه طرفــی کــه  ــراردادی را علی ــوان حقــوق ق ضــروری اســت کــه نمی ت
ــرارداد نیســت اعمــال کــرد.از لحــاظ تکنیکــی طــرف  ــده ی ق امضاکنن
قــرارداد بــا افشــاکننده هــم نمی توانــد علیــه کســی کــه طــرف قــرارداد 
نیســت اعمــال حــق نمایــد. بدیــن منظــور در تعهــد عــدم افشــا به طــور 
معمــول شــرطی الزم اســت کــه طــرف قــرارداد )گیرنــده ی اطالعــات( 
را از ارائــه ی خدمــات بــه طرفــی کــه داخــل قــرارداد عــدم افشــا نیســت، 
مرتکــب عمــل تجاوزکارانــه می شــود، تعهــد قــراردادی نــدارد و هیــچ 
ضمانــت اجرایــی هــم بــرای منــع وی وجــود نــدارد مشــمول محدودیت 

ــد ]2[. کن

6-آثارقراردادرازداري
قراردادهاي محرمانگي داراي آثاري به شرح زیر هستند:

■ اولیـن و بدیهي تریـن عملکـرد ایـن قراردادهـا، حفاظـت از اطالعـات 
حسـاس فنـي و تجـاري در برابـر افشـا بـه اشـخاص غیرمجاز اسـت

■ بـا اسـتفاده از ایـن قراردادهـا مي تـوان مانع از آن شـد که حـق اختراع 
از دسـت برود

■ قراردادهـاي محرمانگـي یـک ابـزار حیاتـي بـراي تضمیـن برقـراري 
تعهـدات حفـظ محرمانگـي اسـت

■ قـرارداد محرمانگـي، قبـل از افشـاي اطالعـات محرمانـه و حسـاس، 
راهـي اسـت بـراي اجتنـاب از اختالفـات پرهزینـه، پیچیـده و زمان بـر

■ ایـن قراردادهـا، افشـا کننـده ی اطالعـات محرمانـه را قـادر مي کنـد تا 
بـر نحـوه ی اجـراي تعهدات ناشـي از مجـوز بهره برداري نظـارت کند و 

در نتیجـه ماهیـت، عملکـرد و اجراي آنـرا ارزیابـي نماید ]7[.

توافق نامـه ی  و  آنهـا شـرط  در  نفتـی کـه  قـرارداد  نمونـه  اینـک چنـد 
می شـود: ذکـر  دارد  وجـود  محرمانگـی 

7-تعهدبهرازداریدرجوینتونچر)قراردادیوشركتی(
جوینت ونچـر قـراردادی اسـت کـه به موجـب آن دو یـا چنـد شـخص 
حقیقـی یـا حقوقـی، مطابـق توافق هـای فی مابیـن، اقـالم نقـد و غیرنقـد 
سـرمایه را تحـت کنتـرل و مدیریـت مشـترک، در پـروژه ای معیـن یـا 
سـرمایه  گذاری های متوالـی بـه کار می گیرند و در سـود و زیان ناشـی از 

مشـارکت، بـه نسـبت سـهام خـود شـریک می شـوند.
شــرط  جوینت ونچــر،  قراردادهــای  در  عمومــی  شــروط  از  یکــی 
محرمانگــی اســت کــه شــرکاء مجبورنــد به دلیــل کار اشــتراکی، 
اطالعــات خــود را بــرای شــریک دیگــر افشــا نماینــد و به طــور معمــول 
ــا رد  ــن آنه ــرات بی ــگام مذاک ــه هن ــی را ک ــوند اطالعات ــد می ش متعه
و بــدل می شــود را محرمانــه نگــه داشــته و از افشــای آن در مقابــل 

ــد ]8[. ــودداری کنن ــث خ ــخاص ثال اش
به طـور معمـول در قـرارداد پیش بینـی می شـود کـه در موارد زیر افشـای 
اطالعات محرمانه از سـوی شـرکای جوینت ونچر مجاز شـمرده شـده و 

سـبب ایجاد مسـئولیت بـرای آنهـا نخواهد بود:
■ اطالعـات محرمانـه در تاریـخ افشـای آنهـا توسـط یکـی از شـرکاء، 

بـرای سـایر شـرکاء شـناخته شـده باشـد
ــده ی اطالعــات(، در  ــدون افشــای شــریک )دریافت کنن ■ اطالعــات ب
دســترس عمــوم قــرار گرفتــه و به صــورت اطالعــات عمومــی درآمــده 

باشــد
■ افشــای اطالعــات به موجــب مقــررات قانونــی، ماننــد مقــررات 
بــورس اوراق بهــادار، حکــم دادگاه یــا دســتور مقامــات ذیصــالح 
قانونــی الزامــی باشــد؛ در ایــن صــورت شــریک افشــاکننده ی اطالعــات 
بایــد ایــن موضــوع را به وســیله ی یــک اعالمیــه ی کتبــی قبــل از افشــا، 

ــد. ــالغ کن ــه ســایر شــرکای ذینفــع اب ب
■ اطالعات مزبور به وسـیله ی شـخص ثالث در اختیار شـریک افشاکننده 

قرار داده شـده و شـخص ثالث حق افشـای اطالعات را داشته باشد ]9[.

گفتنـی اسـت اثبـات تحقـق هـر یـک از مـوارد باال بـر عهده ی شـریک 
افشـاکننده ی اطالعات اسـت.

شـریک  می شـود  شـرط  جوینت ونچـر  قراردادهـای  در  معمـوالً 
بـه موافقـت دیگـر شـرکاء و  نیـاز  بـدون  دریافت کننـده ی اطالعـات، 
مالکیـن ایـن اطالعـات، قادر اسـت آنهـا را در اختیار اشـخاص زیر قرار 

دهـد:
■ کارکنان، مدیران و مأموران خود

■ کارکنان، مدیران، ماموران شرکت های تابعه
شــرکت های  و  دریافت کننــده  شــریک  نماینــدگان  و  مشــاوران   ■

تابعــه ی او
شـریک  عملیـات  مالـی  تأمیـن  کـه  اعتبـاری  و  مالـی  مؤسسـات   ■
دریافت کننـده ی اطالعـات را بـر عهـده گرفته انـد یـا موسسـات بیمـه
■  اگـر ضـرورت یابـد ممکن اسـت اطالعـات محرمانه با رعایت حسـن 
نیـت، در اختیـار شـخصی قـرار گیرنـد کـه بـا خریـد تمـام یا قسـمتی از 

سـهام شـریک دریافت کننـده اطالعـات، وارد جوینت ونچـر شـود ]9[.

ــرر  ــرط رازداری مق ــل ش ــر ذی ــای جوینت ونچ ــی از قرارداده در برخ
ــه  ــده ی اطالعــات و اشــخاص وابســته ب می شــود کــه شــریک ارائه دهن
او، هیچ گونــه تضمینــی در خصــوص کیفیــت، صحــت، دقــت و کامــل 
بــودن اطالعــات محرمانــه نــداده و در مقابــل شــخص دریافت کننــده ی 
ــر عهــده  ــچ مســئولیتی ب ــه او، هی اطالعــات و ســایر اشــخاص وابســته ب

نخواهنــد داشــت5 ]1[.
در جوینت ونچـر شـرکتی بـر خـالف نـوع قـراردادی آن شـرکاء افزون 
بـر اینکـه بایـد اطالعات محرمانـه و ارزشـمندی را کـه از یکدیگر و در 
راسـتای اجـرای پـروژه موضـوع جوینت ونچـر تحصیل می کننـد، حفظ 
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و حراسـت نماینـد و از افشـای آن در برابـر اشـخاص ثالـث و نیـز در 
غیـر موضـوع جوینت ونچـر خـودداری کنند، نسـبت به حفـظ اطالعات 
فنـی، تجـاری، قـراردادی و مالـی کـه از شـرکت مشـترک و در ارتبـاط 
بـا فعالیـت آن تحصیـل می نماینـد نیـز متعهدنـد و در صـورت افشـای 
غیرمجـاز ایـن اطالعـات ملـزم بـه جبـران خسـارت های وارد شـده بـه 

شـرکت مشـترک خواهنـد بـود ]1[.
جبــران خســارت ممکــن اســت به صــورت نقــدي یــا غیرنقــدي باشــد. 
ــران  ــده، جب ــارات وارد ش ــودن خس ــي ب ــورت قابل ارزیاب دادگاه در ص
خســارت پولــي را مــورد حکــم قــرار مي دهــد. امــا اگــر جبــران 
ــب  ــکام مناس ــت و اح ــع موق ــرار من ــد، ق ــي نباش ــارت قابل ارزیاب خس
ــد.  ــرار مي ده ــم ق ــورد حک ــض را م ــري از نق ــراي جلوگی ــري ب دیگ
همچنیــن ممکــن اســت در متــن قــرارداد مبلغــي به عنــوان وجــه التــزام 
ــي  ــدات محرمانگ ــض تعه ــورت نق ــه در ص ــد ک ــده باش ــي ش پیش بین
ــه طــرف خســارت دیــده پرداخــت گــردد. در ایــن صــورت، دادگاه  ب
مطابــق شــروط محرمانگــي رفتــار کــرده و مبلــغ خســارت را بــر مبنــاي 

ــد ]9[. ــرار مي ده ــم ق ــورد حک ــزام م ــه الت وج
افـزون بـر این بهتر اسـت در ارتباط بـا اطالعات محرمانه ای که شـرکای 
جوینت ونچـر در اختیـار شـرکت مشـترک قـرار می دهنـد نیـز تدابیـری 
اندیشـیده شـود و در ایـن خصـوص قـرارداد رازداری بیـن شـریک یـا 

شـرکای مالـک اطالعـات محرمانـه و شـرکت مشـترک امضاء شـود.

7-1-تعهدبهرازداریبعدازخروجازجوینتونچر
برخـی از تعهـدات قـراردادی واجـد آثاری هسـتند که پـس از خاتمه ی 
قـرارداد نیـز به قـوت خود باقـی می ماننـد که تعهـد بـه رازداری از جمله 
ایـن تعهـدات اسـت. مطابـق ایـن شـرط، شـریک مزبـور مکلـف اسـت 
اطالعـات فنـی و تکنیکـی، نقشـه ها، گزارش هـا و دیگـر اطالعاتـی کـه 
در پـروژه  از اهمیـت اساسـی برخـوردار بوده انـد را پـس از خاتمـه ی 
قـرارداد نیـز محرمانـه نگـه دارد و از افشـای آنهـا بـدون رضایـت دیگـر 

شـرکاء خـودداری کنـد ]1[.

8-محرمانگیدرقراردادهایامتیازی6
ــده در قبــال پرداخــت مالیــات و  در قراردادهــای امتیــازی، امتیــاز گیرن
ــام و گاز  ــد نفت خ ــاف و تولی ــاری اکتش ــاز انحص ــه امتی ــره ی مالکان به
طبیعــی را به دســت مــی آورد، مالــک محصــوالت تولیــدی میــدان 
ــدان و  ــه از می ــی اســت ک ــات و داده های ــک اطالع ــاً مال اســت و طبیعت
ــت  ــرای دول ــا ب ــات و داده ه ــن اطالع ــا ای ــد. ام ــت می آی ــزن به دس مخ
میزبــان نیــز بــا اهمیــت اســت و از ایــن رو در قراردادهــای مذکــور نیــز 

شــرط محرمانگــی در قراردادهــا پیش بینــی می شــود.
  ، 2008 مــدل  برزیــل  دولــت  نمونــه ی  امتیــازی  قــرارداد  در  مثــاًل 
اســت.  شــده  داده  اختصــاص  محرمانگــی  به شــرط  مــاده ی-33 
ــدان  ــای حاصــل از می ــی اطالعــات و داده ه ــاده تمام ــن م به موجــب ای
ــده و  ــی ش ــه تلق ــده محرمان ــاز گیرن ــط امتی ــق توس ــور مطل ــد به ط بای

ــاز(  ــده ی امتی ــاد اعطاکنن ــوب ANP )نه ــی و مکت ــازه ی قبل ــدون اج ب
ــاز  ــرارداد، اگــر امتی ــن ق ــد- 3 مــاده ی-33 ای ــر اســاس بن افشــا نشــود. ب
ــق یــک  ــد از طری ــده قصــد افشــای اطالعــات را داشــته باشــد بای گیرن
ــه ی کتبــی و طــی یــک مــدت ســی روزه اطالعاتــی کــه قصــد  اعالمی
افشــای آنــرا دارد و اشــخاصی کــه ایــن اطالعــات را دریافــت می کننــد 

ــد. ــالع ده ــه ANP اط را ب

9-محرمانگیدرقراردادهایمشاركتدرتولید7
در قراردادهـــای مشـــارکت در تولیـــد نیـــز طـــرف دوم قـــرارداد 
ــعه  ــرمایه گذاری در مراحـــل اکتشـــاف، توسـ ــوان پیمانـــکار، سـ به عنـ
ــرمایه گذاری  ــن سـ ــال ایـ ــرد و در قبـ ــده می گیـ ــر عهـ ــد را بـ و تولیـ
از نفـــت و گاز تولیـــدی میـــدان در نقطـــه ی مشـــخصی کـــه در 
قـــرارداد مشـــخص می شـــود صاحـــب ســـهم می گـــردد. در ایـــن 
قراردادهـــا نیـــز پیمانـــکار موظـــف بـــه حفـــظ محرمانگـــی اطالعـــات 
ـــدل  ـــان م ـــد آذربایج ـــارکت در تولی ـــرارداد مش ـــاًل ق ـــت. مث و داده هاس
ـــد- ـــر اســـاس بن ـــه اســـت. ب ـــن موضـــوع پرداخت ـــه ای ـــاده ی-27 ب 2008 م

ــای فنـــی، زمین شناســـی و  ــات و داده هـ ــاده تمامـــی اطالعـ ــن مـ 1 ایـ
ـــده  ـــی ش ـــه تلق ـــاً محرمان ـــد مطلق ـــی بای ـــات نفت ـــا عملی ـــط ب ـــاری مرتب تج
ـــه شـــرکت های  ـــف( ب ـــدارد مگـــر: ال ـــا را ن ـــکار حـــق افشـــای آنه و پیمان
ــی  ــه ی محرمانگـ ــه در موافقت نامـ ــرایطی کـ ــا شـ ــود بـ ــته ی خـ وابسـ
ــرایط  ــق شـ ــی مطابـ ــات دولتـ ــه مقامـ ــت ب( بـ ــده اسـ ــی شـ پیش بینـ
مقـــرر در موافقت نامـــه ج( پیمانـــکاران فرعـــی، مشـــاوران، بانک هـــا 
و مؤسســـات مالـــی و اعتبـــاری د( افشـــای اطالعـــات در نتیجـــه ی 
ـــای  ـــی ح( افش ـــات دولت ـــتورات مقام ـــا دس ـــا ی ـــکام دادگاه ه ـــرای اح اج

اطالعـــات بـــه داوران مطابـــق بـــا مـــاده ی- 23

10-محرمانگیدرقراردادهایخدماتی8
در قراردادهـای خدماتـی، طـرف دوم قـرارداد به عنوان پیمانـکار دولت 
میزبـان انجـام تعهداتـی را در میـدان نفتـی در ارتبـاط بـا هـر یـک از 
مراحـل اکتشـاف، توسـعه و تولید یا به صـورت یک مجموعه ی پیوسـته 

یـا در هـر یـک از مراحـل به صـورت مجـزا بـه عهـده می گیـرد.
در ایـــن قراردادهـــا نیـــز پیمانـــکار متعهـــد بـــه رعایـــت محرمانگـــی 
مطابـــق بـــا مفـــاد موافقت نامـــه و شـــرط محرمانگـــی اســـت. مثـــاًل در 
ـــرر  ـــاده ی-16 مق ـــد-1 م ـــدل 2007 در بن ـــی اکـــوادور م ـــرارداد خدمات ق
ـــوط  ـــای مرب ـــده، داده ه ـــا نش ـــده ی ـــیر ش ـــات تفس ـــی اطالع ـــده: تمام ش
ـــاً  ـــث مطلق ـــخاص ثال ـــل اش ـــزن، در مقاب ـــود مخ ـــزن و خ ـــنگ مخ ـــه س ب
محرمانـــه تلقـــی شـــده و جـــز از طریـــق اجـــازه ی مکتـــوب و قبلـــی 
ــات و  ــود. اطالعـ ــد بـ ــا نخواهـ ــرارداد قابل افشـ ــی قـ ــه ی اجرایـ کمیتـ
افـــرادی کـــه می تـــوان آنهـــا را بـــدون رضایـــت کمیتـــه ی اجرایـــی 
ــر  ــدان هـ ــره و کارمنـ ــأت مدیـ ــف( هیـ ــد از: الـ ــود عبارتنـ ــا نمـ افشـ
یـــک از طرفیـــن ب( مشـــاوران مســـتقل، میانجی هـــا و داورانـــی کـــه 
در موافقت نامـــه ی محرمانگـــی پیش بینـــی شـــده اند ج( نهادهـــای 
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ـــد در  ـــه بای ـــی ک ـــا اطالعات ـــی ی ـــن اجتماع ـــازمان تأمی ـــل س ـــی از قبی دولت
اجـــرای احـــکام دادگاه هـــا افشـــا شـــوند.

11-محرمانگیدرقراردادهایبیعمتقابل9
رازداری از جملــه تعهداتــی اســت کــه پیمانــکار پــس از خاتمــه ی 
ــن  ــق ای ــت. مطاب ــت آنس ــه رعای ــزم ب ــخص مل ــدت مش ــا م ــرارداد ت ق
شــرط پیمانــکار متعهــد می شــود اطالعــات فنــی و تاکتیکــی، نقشــه ها، 
گزارش هــا و ســایر اطالعاتــی کــه در عملیــات نفتــی از اهمیــت اساســی 
برخوردارنــد را پــس از خاتمــه قــرارداد نیــز محرمانــه نگــه داشــته و از 

ــد. ــان خــودداری کن ــدون رضایــت دولــت میزب افشــای آن ب
ــد  ــای تعه ــوص بق ــرطی در خص ــدل 2008 ش ــل م ــرارداد بیع متقاب در ق
ــل  ــا ذی ــده ام ــده نش ــا گنجان ــه ی قرارداده ــس از خاتم ــه رازداری پ ب
شــروط مختلــف بــه تعهــدات پیمانــکار در خصــوص تحویل و اســترداد 
ــه حفــاری، عمق بخشــی، بســتن  نمودارهــا، اطالعــات و اســناد راجــع ب
ــی  ــات زمین شناس ــگاری، اطالع ــات لرزه ن ــا، مطالع ــازی چاه ه و رهاس
ــی وگازی تحــت  ــدان نفت ــا می ــاط ب ــره کــه در ارتب و ژئوفیزیکــی و غی

ــت. ــده اس ــد ش ــده تأکی ــت آم ــرارداد به دس ق
مطابــق شــروط مزبــور اگرچــه پیمانــکار قــادر اســت رونوشــتی از 
اطالعــات، اســناد و نمودارهــای فــوق را در طــول دوره ی قــرارداد بــرای 
ــخه ی  ــت نس ــزم اس ــرارداد مل ــه ی ق ــگام خاتم ــا هن ــه دارد ام ــود نگ خ
رونوشــت ایــن داده هــا را بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران تحویــل دهــد؛ 
بــا ایــن حــال شــروط مزبــور از تعهــد پیمانــکار بــه محرمانــه نگــه داشــتن 
اطالعــات اساســی پــروژه پــس از خاتمــه ی قــرارداد کفایــت نمی کنــد. 
ــت و گاز  ــن نف ــوص میادی ــژه در خص ــی به وی ــن مقررات ــی چنی پیش بین
ــا کشــورهای همســایه از اهمیتــی اساســی برخــوردار اســت  مشــترک ب
]1[. زیــرا ممکــن اســت پــس از خاتمــه ی قــرارداد، اطالعــات اساســی 
و محرمانــه ی پــروژه در دســترس پیمانــکاران نفتــی وابســته بــه پیمانــکار 
ــعاع  ــروژه را تحت الش ــداف پ ــه و اه ــرار گرفت ــور ق ــورهای مزب در کش

قــرار دهــد.
ــر  ــرارداد بهتـ ــی قـ ــت و یکپارچگـ ــت جامعیـ ــن جهـ ــر ایـ ــزون بـ افـ
ـــروط  ـــه و ش ـــوارد خاتم ـــب م ـــر حس ـــرارداد ب ـــه ی ق ـــار خاتم ـــت آث اس
و تعهداتـــی کـــه پـــس از خاتمـــه ی قـــرارداد بـــه قـــوت خـــود باقـــی 
می ماننـــد ذیـــل شـــروط خاتمـــه قـــرارداد هرچنـــد به طـــور مختصـــر 
قیـــد شـــود. در مـــواردی کـــه پیمانـــکار بـــا رضایـــت شـــرکت ملـــی 
ــوز  ــر مجـ ــرکتی دیگـ ــا شـ ــانس، بـ ــرارداد لیسـ ــب قـ ــت و به موجـ نفـ
ــب  ــعه را کسـ ــات توسـ ــاز در عملیـ ــورد نیـ ــن آوری مـ ــتفاده از فـ اسـ
کنـــد شـــرکت ملـــی نفـــت و پیمانـــکار، طبـــق توافـــق حاصلـــه 
مکلـــف بـــه رعایـــت شـــروط و محدودیت هـــای مقـــرر در قـــرارداد 
مزبـــور خواهنـــد بـــود. در ایـــن فـــرض اگـــر قـــرارداد لیســـانس پـــس 
از خاتمـــه ی قـــرارداد بیع متقابـــل نیـــز ادامـــه داشـــته باشـــد تعهـــدات 
و محدودیت هـــای شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران و پیمانـــکار در قبـــال 
ــس از  ــه رازداری پـ ــد بـ ــه تعهـ ــانس از جملـ ــت لیسـ ــن آوری تحـ فـ

ــت. ــی اسـ ــود باقـ ــوت خـ ــل به قـ ــرارداد بیع متقابـ ــه ی قـ خاتمـ
بنـد-1 مـاده ی-28 قـرارداد بیع متقابـل )هر گونـه طرح، نقشـه، گزارش، 
یادداشـت، نـوار، اطالعـات علمی و فنی و سـایر اطالعات مشـابه مربوط 
بـه عملیـات توسـعه ی موضوع قـرارداد باید توسـط پیمانکار سـّری تلقی 
شـده و محتـوی و نتایـج آنها نباید بـدون رضایت قبلی مکتوب شـرکت 
ملی نفت ایران توسـط پیمانکار افشـا شـود، مگر نسـبت به شـرکت های 
وابسـته کـه در عملیـات توسـعه درگیـر شـده اند( و ضمیمـه ی H تحـت 
عنـوان موافقت نامـه ی رازداری به شـرط مزبـور و مفـاد آن اختصـاص 
یافتـه و به موجـب مـاده ی-28 قـرارداد، نقشـه ها، برنامه هـا، گزارش هـا، 
داده هـای فنـی و علمـی و دیگـر اطالعـات مشـابه در خصـوص عملیات 
توسـعه ی محرمانـه تلقـی شـده و پیمانـکار موظـف اسـت از افشـای آنها 

خـودداری کند.
در موافقت نامه ی محرمانگی موارد زیر تصریح می شود:

11-1-الزاماتشركتپیمانكار
■ تمامی اسـناد و مدارک مربوط به پروژه، سـرمایه ی تجاری با ارزشـی 
بـرای شـرکت ملـی نفت ایران محسـوب می شـود کـه باید اکیـداً جهت 

تهیـه ی طرح انجام پروژه اسـتفاده شـود.
■ پیمانــکار تنهــا حق دارد این اســناد و مدارک را بــه مدیران،کارمندان، 
ــا وابســته های خــود کــه در موافقت نامــه مشــخص شــده اند  مشــاوران ی
بدهــد. پیمانــکار و شــرکت های وابســته بــه آن بــدون اعــالم و رضایــت 
کتبــی و اولیــه ی کارفرمــا حــق فــاش کــردن ایــن اطالعــات یــا محتــوای 
ــخت افزاری  ــزاری و س ــفاهی، نرم اف ــی و ش ــورت کتب ــه به ص ــا چ آنه
ــته ها و  ــد وابس ــکار بای ــن پیمان ــد. همچنی ــث را ندارن ــخاص ثال ــه اش ب
کارمندانــش را ملــزم کنــد تــا ایــن اســناد را محرمانــه نگهــداری کننــد.
بـه  محـدود  موافقت نامـه ی  ایـن  در  شـده  ذکـر  مـدارک  و  اسـناد   ■
اسـناد  منحنـی،  نقشـه ها،  تکنیکـی،  اطالعـات  تجـاری،  اسـتراتژی های 

نیسـت. و...  قـراردادی 
■ ایـن موافقت نامـه مانعـی بـرای پیمانـکار در قبـال دادن اطالعـات و 
اسـناد و مـدارک بـه دادگاه در ازای دریافت دسـتور دادگاه یا احضاریه 
ایجـاد نمی کنـد؛ مشـروط بـر اینکـه پیمانـکار سـریعاً ایـن موضـوع را به 

شـرکت ملـی نفـت ایـران اطـالع دهد.
■ تمامــی اســناد ذکــر شــده در موافقت نامــه بایــد در مالکیــت شــرکت 
ــرای اهــداف مشــخصی  ــد فــرض شــود ب ــد و بای ــی نفــت باقــی بمان مل
ــته های او  ــکار و وابس ــت. پیمان ــده اس ــرارداد ش ــکار ق ــار پیمان در اختی
حــق هیچ گونــه کپی بــرداری، انتشــار و ... از ایــن اســناد را بــدون 
ــد  ــد. هرچن ــران ندارن ــت ای ــی نف ــرکت مل ــه ی ش ــی اولی ــق کتب مواف
ــروژه از آن اســتفاده  ــرای پ ــرای اســتفاده های داخلــی ب ممکــن اســت ب
نماینــد؛ مشــروط بــر آنکــه ایــن نســخه ها ســریعاً جــزء اســناد محرمانــه 
تلقــی شــود. اگــر به هــر دلیلــی پیمانــکار نتوانســت در پــروژه مشــارکت 
ــرکت  ــه ش ــا را ب ــی آنه ــخه های کپ ــناد و نس ــن اس ــام ای ــد تم ــد بای کن
ملــی نفــت ایــران برگردانــد ونســخه های کپــی الکترونیکــی کــه قابــل 
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ــرد. ــن بب ــدن نیســتند را از بی برگردان
■ هـر گونـه اطالعاتی که توسـط شـرکت ملی ایران افشـا می شـود و در 
اختیـار پیمانـکار قـرار می گیـرد، نبایـد بـه گونه ای تفسـیر شـود که یک 

امتیـاز و حـق کپی بـرای پیمانکار درنظـر بگیرد.
■ شـرکت پیمانـکار بایـد تمامـاً و به صـورت مؤثر شـرکت ملـی نفت را 
در قبـال خسـارات، آسـیب ها و هزینه هـای ناشـی از قصـور پیمانکار که 
به هـر دلیلـی در اجـرای این موافقت نامه دچار مشـکل شـده، بیمـه نماید 

و این خسـارات را جبـران کند.
■ اشـخاص و پرسـنلی که مجاز به مشـاهده اسـناد و مدارک در شـرکت 
ملـی هسـتند، بـدون رضایـت اولیه ی کتبی شـرکت ملی نفـت ایران حق 
و  اسـناد  ایـن  از  سـخت افزاری  و  نرم افـزاری  کپی بـرداری  هیچ گونـه 

مـدارک را ندارند.

11-2-موارداستثناءافشایاطالعات
ـــا  ـــات ب ـــت از اطالع ـــرای مراقب ـــی ب ـــظ محرمانگ ـــه حف ـــد ب ـــد تعه هرچن
ـــد در  ـــته و نبای ـــت داش ـــا اهمی ـــک کارفرم ـــرای ی ـــه ب ـــت ک ـــی اس ارزش
درســـترس دیگـــران قـــرار گیـــرد، امـــا تعهـــد مزبـــور نبایـــد به نحـــوی 
ـــد.  ـــل کن ـــکاران را مخت ـــراردادی پیمان ـــا ق ـــی ی باشـــد کـــه وظایـــف قانون
پیمانـــکار بـــرای اینکـــه بتوانـــد عملیـــات نفتـــی را انجـــام دهـــد بایـــد 
مجـــاز باشـــد اطالعـــات مزبـــور را در اختیـــار کارکنـــان، مشـــاوران، 
ـــد.  ـــرار ده ـــی ق ـــدگان مال ـــازندگان و تأمین کنن ـــی، س ـــکاران فرع پیمان
ـــی وظایفـــی دارد کـــه ممکـــن  ـــکاری از جهـــت قانون همچنیـــن هـــر پیمان
ـــد؛  ـــرّی باش ـــات س ـــی اطالع ـــای برخ ـــتلزم افش ـــا مس ـــام آنه ـــت انج اس
ـــی،  ـــتری، مالیات ـــات دادگس ـــار مقام ـــد در اختی ـــه بای ـــی ک ـــل اطالعات مث
گمـــرک، بـــورس و امثـــال آنهـــا قـــرار گیـــرد ]10[. در قراردادهـــای 
ـــت  ـــاز اس ـــا مج ـــه آنه ـــات ب ـــای اطالع ـــه افش ـــانی ک ـــز کس ـــل نی بیع متقاب

ــود. ــح می شـ تصریـ
همچنیـن در قراردادهـای محرمانگی ذکر می شـود که هـرگاه اطالعات 
مزبـور بـدون تقصیـر پیمانـکار در اختیـار عمـوم قـرار گیـرد یـا بـدون 
اینکـه پیمانـکار تعهـدات محرمانگـی را نقـض کرده باشـد یـا اطالعات 
مزبـور توسـط پیمانـکار یا شـرکت های تابعه ی مسـتقل از قـرارداد مورد 
نظـر به دسـت آمـده باشـد شـخص ثالثـی اطالعـات مزبـور را در اختیـار 
پیمانـکار قـرار دهـد، در ایـن صـورت تعهـد به حفـظ محرمانگی شـامل 

نمی شـود. ایـن اطالعات 
اختیـار  در  را  مـدارک  و  اسـناد  ایـن  دارد  حـق  تنهـا  پیمانـکار   ■
مدایران،کارمنـدان، مشـاوران یـا شـرکت های وابسـته بـه خـود کـه در 

بگـذارد. شـده اند  مشـخص  موافقت نامـه 
■ ایـن موافقت نامـه مانعـی بـرای پیمانـکار در قبـال دادن اطالعـات و 
اسـناد و مـدارک بـه دادگاه در ازای دریافت دسـتور دادگاه یا احضاریه 
ایجـاد نمی کنـد، مشـروط بـر اینکـه پیمانـکار سـریعاً ایـن موضـوع را به 

شـرکت ملـی نفـت ایـران اطـالع دهد.
■ این اسناد محرمانه باقی می مانند مگر اینکه: 

الـف( بـدون کوتاهی یا مشـارکت پیمانـکار یا وابسـته های آن یا مدیران 
و مشـاوران آنها افشا شود.

ب( به طور عمومی منتشر شود.
ــه  ــر محرمان ــی ب ــران مبن ــت ای ــی نف ــرکت مل ــالم ش ــراض و اع ج( اع

ــناد ــودن اس نب

11-3-ضمانتاجرایافشایاطالعات
در صـورت قصـور و کوتاهـی یا مشـارکت شـرکت پیمانکار یـا عوامل 
یـا وابسـته های آن و همچنیـن مدیـران و کارمنـدان و مشـاوران آنهـا، 
بـه جبـران تمامـی خسـارات، هزینه هـا و ضررهـای  پیمانـکار موظـف 

وارده بـه شـرکت ملـی نفـت ایـران اسـت.

11-4-الزاماتعمومی
■ تمامـی حقـوق و تکالیـف طرفیـن ایـن موافقت نامـه بایـد مطابـق بـا 

قوانیـن جمهـوری اسـالمی ایـران تفسـیر شـود.
■ هیـچ تغییـر و اصالحـی در ایـن موافقت نامه مورد پذیرش نیسـت مگر 

باشـد. به صورت مکتوب 
ــه،  ــن موافقت نام ــرای ای ــیر و اج ــالف در تفس ــروز اخت ــورت ب ■ در ص
ــد. در  ــل نماین ــات را ح ــن اختالف ــود ای ــد خ ــران ارش ــدا مدی ــد ابت بای
غیــر این صــورت موضــوع مطابــق بــا مقــررات و رویــه ی مرکــزداوری 
منطقــه ای تهــران، بــه هیــأت ســه نفــره ی داوری ارجــاع خواهــد شــد و 

ــود. ــزام آور خواهــد ب رأی ایــن هیــأت قطعــی و ال

ــران و  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــن ش ــکاری بی ــرارداد پیمان ــاده ی-14 ق م
ــن  ــه چنی ــات محرمان ــوص اطالع ــان در خص ــس آلم ــرکت دمینک ش
ــه طرح هــا، نقشــه ها، مقاطــع، گزارش هــا، ســوابق  مقــرر کــرده: هرگون
ــه  ــری ک ــابه دیگ ــات مش ــوع اطالع ــر ن ــی و ه ــی و فن ــات علم اطالع
ــکار کل  ــات پیمان ــه عملی ــوط ب ــکاری مرب ــرارداد پیمان ــن ق ــت ای تح
باشــد، بایــد از طــرف پیمانــکار کل محرمانــه تلقــی گــردد؛ بدیــن معنــی 
ــت  ــدون رضای ــا را ب ــج آنه ــا نتای ــات ی ــد محتوی ــکار کل نبای کــه پیمان

ــد ]10[. ــا کن ــران افش ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
مــاده ی-34 قــرارداد پیمانــکاری اکتشــاف و تولیــد نفــت بــا اراپ متــن 
مشــابهی در خصــوص اطالعــات محرمانــه مقــرر دارد: اراپ و پیمانــکار 
و  و جــداول  و گزارش هــا  مقاطــع  نقشــه ها،  تمامــی طرح هــا،  کل 
اطالعــات علمــی و فنــی و هرگونــه اطالعــات مشــابه مربوط بــه عملیات 
فنــی پیمانــکار کل را کــه به موجــب ایــن قــرارداد مقــرر شــده محرمانــه 
تلقــی خواهنــد کــرد؛ بدیــن معنــی کــه مندرجــات یــا مفهــوم آنهــا نبایــد 
ــدون رضایــت شــرکت افشــا شــود.  ــکار کل ب به وســیله ی اراپ و پیمان
شــرکت ملــی نفــت ایــران از دادن رضایــت بــدون دلیــل موجــه امتنــاع 

یــا در اعــالم آن تأخیــر نخواهــد کــرد.
آخریــن نکتــه در شــرط محرمانگــی مــدت زمانــی اســت کــه تعهــد بــه 
محرمانگــی بایــد حفــظ شــود. در برخــی مــوارد تکلیــف بــه محرمانگــی 
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ــو  ــور به نح ــات مزب ــه اطالع ــی ک ــا زمان ــت و ت ــان اس ــد زم ــدون قی ب
ــه  ــف ب ــرارداد موظ ــرف ق ــرد، ط ــرار نگی ــوم ق ــار عم ــری در اختی دیگ
ــن روش  ــل از ای حفــظ محرمانگــی آنهاســت. در قراردادهــای بیع متقاب
ــن  ــه ای ــا ک ــدارد. از آنج ــدت ن ــی م ــد محرمانگ ــده و تعه ــتفاده ش اس
اصــوالً نمی توانــد بــرای همیشــه باشــد، تعهــد محرمانگــی معمــوالً مقیــد 
بــه مــدت معینــی اســت. ایــن مــدت حســب نــوع قــرارداد و اطالعــات 
ــن  ــراق ای ــال در ع ــرارداد رومی ــد. در ق ــاوت باش ــت متف ــن اس آن ممک
ــن شــده  ــا انقضــای آن معی ــرارداد ی ــان فســخ ق ــدت ســه ســال از زم م

ــت ]10[. اس

12-محرمانگیدرقراردادهایجدیدنفتیایران
 10 IPC ــه ــوم ب ــران موس ــی ای ــد نفت ــای جدی ــاده ی-32 قرارداده در م
ــوان شــده: همــه ی اطالعــات و داده هــای  در خصــوص محرمانگــی عن
ــا،  ــه ها، بخش ه ــا، نقش ــامل برنامه ه ــرارداد ش ــن ق ــده از ای ــت آم به دس
ــابه در  ــات مش ــه ی اطالع ــی و هم ــی و فن ــات علم ــا، اطالع گزارش ه
ــه تلقــی شــده  ــکار محرمان ــد توســط پیمان ــات فنــی بای ــا عملی ــاط ب ارتب
و بــدون اجــازه قبلــی و مکتــوب شــرکت ملــی نفــت ایــران افشــا 
ــه ی  ــوان موافقت نام ــت عن ــز تح ــرارداد نی ــن ق ــه ی H ای ــود. ضمیم نش

ــت. ــه اس ــاص یافت ــوع اختص ــن موض ــه ای ــی ب محرمانگ

نتیجهگیری
ـــی  ـــاد و اجـــرای قراردادهـــای تجـــاری بین الملل در خـــالل مذاکـــره، انعق
و به خصـــوص قراردادهـــای نفـــت و گاز، طرفیـــن بـــه اطالعـــات 
ـــمند  ـــیار ارزش ـــی بس ـــای نفت ـــه در قرارداده ـــل ک ـــرف مقاب ـــمند ط ارزش
هســـتند دسترســـی می یابنـــد و همیشـــه امـــکان سوءاســـتفاده از ایـــن 
اطالعـــات توســـط طرفیـــن وجـــود دارد. به همیـــن دلیـــل طرفیـــن 
قـــرارداد به دنبـــال راهـــکاری در قـــرارداد هســـتند تـــا ضمـــن افشـــای 
اطالعـــات کـــه الزمـــه ی داشـــتن روابـــط تجـــاری اســـت بـــا فـــراغ 
بـــال بیشـــتری بـــه ســـایر جنبه هـــای تجـــارت خـــود بـــا طـــرف 
ــرارداد  ــا درج شـــرطی در قـ ــند. از ایـــن رو طرفیـــن بـ مقابـــل بیاندیشـ
ـــه  ـــک موافقت نام ـــاد ی ـــن انعق ـــی و همچنی ـــرط محرمانگ ـــوان ش ـــا عن ب
ــه از  ــی کـ ــات و داده هایـ ــت از اطالعـ ــرارداد اسـ ــه ی قـ ــه ضمیمـ کـ
عملیـــات نفتـــی به دســـت می آیـــد محافظـــت می کننـــد. در ایـــن 
شـــرط و موافقت نامـــه ی اطالعـــات محرمانـــه، اشـــخاصی کـــه مجـــاز 
ــتند و اطالعاتـــی کـــه مشـــمول  بـــه آگاهـــی از ایـــن اطالعـــات هسـ
محرمانگـــی نیســـتند و می تـــوان آنهـــا را افشـــا کـــرد و مـــدت حفـــظ 
محرمانگـــی بایـــد به طـــور صریـــح مشـــخص گـــردد. امـــروزه شـــرط 
و موافقت نامـــه ی محرمانگـــی جـــزء جدایی ناپذیـــر قراردادهـــای 

صنایـــع نفـــت و گاز دنیاســـت.

1. Confidentiality Agreement
2. Non-disclosure Agreement )NDA(
3. Non circumvention agreement
4. Good Standing Certificate

5. AIPN, Model Form Confidentiality 
Agreement PESA, 2002
6. Concession contract
7. Production Sharing contract

8. Service contract
9. Buy-Back contract
10. Iranian Petroleum Contract 
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برنامه ی توسـعه ی پنج سـاله ی کشـور از جمله اسـناد باالدسـتی کشـور اسـت که جهت گیری اصولی 
بخش هـای مختلـف کشـور را مشـخص می کند. بخش باالدسـتی صنعـت نفت و گاز کشـور به عنوان 
راهبردی تریـن بخـش این صنعت در برنامه ی ششـم توسـعه ی کشـور مـورد توجه سیاسـت گذار واقع 
شـده و موضوعـات مهمـی از قبیـل افزایـش مسـتمر ضریـب بازیافـت، دانش بنیان کـردن صنعت نفت 
و گاز و جمـع آوری گازهـای همـراه از مهم تریـن بندهـای مطـرح شـده در آنسـت. در ایـن تحقیـق 
ضمـن بررسـی درجـه ی تحقـق اهـداف برنامه هـای سـوم تا پنجـم توسـعه در بخش باالدسـتی صنعت 
نفـت و گاز، الزامـات تحقـق اهـداف برنامه ی ششـم توسـعه در این بخش بررسـی شـده اسـت. جهت 
دسـتیابی بـه اهـداف مترتـب بـر ایـن سیاسـت ها، اتخـاذ راهکارهایـی از قبیـل پیگیـری سیاسـت های 
توسـعه و بهره بـرداری حداکثـری از میادیـن مشـترک نفـت و گاز جهـت کاهـش عدم النفـع فـراوان 
تأخیـر در بهره بـرداری، فراهم سـازی سـازوکارهای دسـتیابی بـه فن آوری هـای نوین و بومی سـازی و 
تجاری سـازی آن و ترغیـب، افزایـش ضریـب بازیافـت و حمایت از بخش خصوصی برای مشـارکت 

در پروژه هـای جمـع آوری گازهـای همـراه ضروری اسـت.

ــدی در  ــم و کلی ــای مه ــه حوزه ه ــور از جمل ــت و گاز کش ــت نف صنع
برنامه هــای پنج ســاله ی توســعه ی کشــور به شــمار مــی رود. ایــن اهمیــت 
را به طــور کلــی می تــوان ناشــی از نقــش نفــت و گاز در تأمیــن امنیــت 
ــای  ــن درآمده ــزای آن در تأمی ــش به س ــی و نق ــرژی داخل ــه ی ان عرض
ارزی کشــور دانســت. ایــن مهــم همــواره در تدویــن قوانیــن باالدســتی 
ــوده اســت؛  ــورد توجــه ب ــز م ــای توســعه ی کشــور نی ــه برنامه ه از جمل
ــژه  ــه ایــن حــوزه توجــه وی ــر اســناد باالدســتی ب ــه ای کــه در اکث به گون
شــده اســت. یکــی از اســناد باالدســتی، برنامــه ی توســعه ی اقتصــادی، 
ــی در  ــه ی عمران ــج برنام ــه پن ــت ک ــی اس ــی و فرهنگ ــی،  اجتماع سیاس
قبــل از انقــالب و پنــج برنامــه نیــز در دوران پــس از پیــروزی انقــالب 
اســالمی در کشــور تدویــن و اجــرا شــده اســت. قانــون برنامــه ی ششــم 
ــرای دوره ی  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــرف مجل ــور از ط ــعه ی کش توس

ــالغ شــده اســت. 1400-1396 تصویــب و اب
نگاهـی بـه سیاسـت های کلـی ابالغـی توسـط رهبـر انقـالب دربـاره ی 
برنامـه ی ششـم توسـعه نشـان می دهـد کـه در ایـن برنامـه توجـه ویژه ای 
بـه بخـش نفـت و گاز شـده؛ به طوری که بندهـای متعـددی از این برنامه 
ناظـر بـر فعالیت هـای بخش هـای باالدسـتی و پایین دسـتی ایـن صنعـت 
اسـت. بـا توجـه به هـدف بررسـی جایگاه بخـش باالدسـتی صنعت نفت 
و گاز در برنامه ششـم توسـعه ی کشـور، در این گزارش بندهای مربوط 

بـه حـوزه ی باالدسـتی این صنعـت مد نظر اسـت.
بررسـی امـکان تحقـق اهـداف مترتـب بر هـر یک از ایـن بندهـا نیازمند 
بررسـی وضعیـت بخـش باالدسـتی صنعت نفت و گاز کشـور و شـرایط 

ایـن بخش هـا طـی برنامه هـای گذشـته و برنامه هـای آتـی وزارت نفـت 
اسـت. بـر همین اسـاس، چارچوب گـزارش حاضر بدین صورت اسـت 
ابتـدا بخـش باالدسـتی نفـت و گاز طـی برنامه هـای توسـعه ی  کـه در 
کشـور کـه بعـد از انقـالب اجرا شـده بررسـی می شـود. سـپس برنامه ی 
ششـم توسـعه در حـوزه ی باالدسـتی نفـت و گاز بررسـی می شـود و در 
خاتمـه راهکارهایـی در خصـوص دسـتیابی بـه اهـداف برنامـه ی ششـم 

توسـعه ی کشـور ارائه می شـود.

برنامههـای وگازطـی نفـت باالدسـتی بخـش بـه نگاهـی -1
كشـور توسـعهی

می رسـد.  دهـه  شـش  از  بیـش  بـه  ایـران  در  برنامـه  تدویـن  سـابقه ی 
کمیسـیون تازه تأسـیس برنامه، تدوین اولین برنامه ی توسـعه را در سـال 
1326 آغـاز کـرد و تـا قبـل از پیـروزی انقـالب اسـالمی، پنـج برنامـه ی 
عمرانـی در کشـور تدویـن و اجـرا شـد. با اتمـام جنگ تحمیلـی و برای 
بازسـازی اقتصـاد، برنامه هـای پنج سـاله ی توسـعه طراحی شـد و به دنبال 
آن، برنامـه ی اول توسـعه ی اقتصـادی،  اجتماعی و فرهنگی در سـال های 
سـرمایه گذاری  برنامـه،   ایـن  اصلـی  هـدف  شـد.  اجـرا   1368-1373
دولت برای بازسـازی خسـارات ناشـی از جنگ با بهره برداری بیشـتر از 

ظرفیت هـای موجـود تعییـن شـد.
برنامـه ی دوم توسـعه نیـز به دنبـال برنامـه ی اول و بـا هـدف آزادسـازی 
اقتصـادی و خصوصی سـازی برای اجـرا در سـال های 1378-1374 تهیه 
شـد. برنامـه ی سـوم بـا توجـه بـه تجربیـات حاصـل از دو برنامـه ی قبلـی 
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و بـا هـدف رفـع مشـکالت شـناخته شـده، بـا سرمشـق اصـالح سـاختار 
اقتصـادی و بـا رویکـرد داخلـی بـرای سـال های 1383-1379 تدویـن 
شـد. طـی برنامـه ی سـوم توسـعه و در مـاده ی-33، سیاسـت گذاری و 
برنامه ریـزی در امـور مربـوط بـه اکتشـاف، اسـتخراج و تولیـد نفت خـام 
و پاالیـش مـواد نفتـی و فرآورده هـای اصلـی و فرعـی آن، در انحصـار 
دولـت قـرار گرفتـه کـه دولـت می توانـد انجـام فعالیت هـای مربـوط بـه 
عملیـات پاالیـش، پخـش و حمـل و نقـل مـواد نفتـی و فرآورده هـای 
اصلـی و فرعـی آن را به نحـوی کـه موجب انحصار در بخـش غیردولتی 
ارائـه ی  اسـتمرار  نشـود و  امـور حاکمیتـی  اختیـار دولـت در  و سـلب 
خدمـات تضمیـن گردد، به اشـخاص حقیقـی و حقوقی داخلـی واگذار 
نمایـد. در سـایر بندهـا، به بخش باالدسـتی صنعـت نفـت و گاز پرداخته 
نشـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه طـی برنامه هـای چهـارم بـه بعـد توجـه 
بیشـتری بـه بخـش باالدسـتی نفـت و گاز شـده در ادامه ی گـزارش، این 

برنامه هـا بـا تفصیـل بیشـتری بررسـی خواهد شـد.

1-1-برنامهیچهارمتوسعهیكشور
تدویـن برنامـه ی چهـارم توسـعه بـا تهیـه ی سـند چشـم انداز توسـعه ی 
ترسـیم  قالـب  برنامـه در  ایـن  بـود.  افـق 20 سـاله همزمـان  کشـور در 
ایـن چشـم انداز بـا سرمشـق رشـد اقتصـادی، مبتنـی بـر محـور دانایـی و 
رویکـرد جهانـی، بـرای دوره ی 1389-1384 تدویـن شـد. مـاده ی-14 
قانـون برنامـه ی چهارم توسـعه مسـتقیماً به مسـائل صنعت نفـت معطوف 

. ست ا
الـف( دولـت موظـف اسـت طرح هـاي بیع متقابـل دسـتگاه هاي موضوع 
عمومـي  نهادهـاي  و  مؤسسـات  همچنیـن  و  قانـون  ایـن  مـاده ی-160 
بـه  و  پیش بینـي  سـالیانه  بودجـه ی  لوایـح  در  را  بانک هـا  و  غیردولتـي 

مجلـس شـوراي اسـالمي تقدیـم نمایـد.
ب( جهـت افزایـش ظرفیـت تولیـد نفـت و حفـظ و ارتقـاء سـهمیه ی 
ایـران در تولیـد اوپـک، تشـویق و حمایـت از جـذب سـرمایه ها و منابـع 
میادیـن  در  به ویـژه  گاز  و  نفـت  باالدسـتي  فعالیت هـاي  در  خارجـي 
مشـترک و طرح هـاي اکتشـافي کشـور، اطمینـان از حفـظ و صیانـت 
هرچـه بیشـتر بـا افزایش ضریـب بازیافت از مخـازن نفت و گاز کشـور، 
انتقـال و به کارگیـري فن آوري هـاي جدیـد در توسـعه و بهره بـرداري از 
میادیـن نفتـي و گازي و امکان اسـتفاده از روش هـاي مختلف قراردادي 
بین المللـي، بـه شـرکت ملـي نفـت ایـران اجـازه داده مي شـود تا سـقف 
تولیـد اضافـي منـدرج در بنـد-ج این ماده نسـبت بـه انعقـاد قراردادهاي 
طرف هـاي  بـا  مالـي  منابـع  تأمیـن  بـا  میدان هـا  توسـعه ی  و  اکتشـافي 
خارجـي یـا شـرکت هاي صاحـب صالحیت داخلي، متناسـب با شـرایط 

هـر میـدان اقـدام نماید.
ج( بــه شــرکت ملــي نفــت ایــران اجــازه داده مي شــود بــراي توســعه ی 
میدان هــاي نفــت و گاز تــا ســقف تولیــد اضافــي روزانــه یــک میلیــون 
ــي،  ــب گاز طبیع ــون مترمکع ــاه میلی ــت و پنج ــام و دویس ــکه نفت خ بش
بــا اولویــت میادیــن مشــترک، پــس از تصویــب توجیــه فنــي و اقتصــادي 

بــا ســازمان  طرح هــا در شــوراي اقتصــاد و مبادلــه ی موافقت نامــه 
ــدات  ــت تعه ــد و بازپرداخ ــدام کن ــور اق ــزي کش ــت و برنامه ری مدیری
ایجــاد شــده را در هــر یــک از طرح هــاي نفتــي و گازي، تنهــا از محــل 
ــاي گازي از محــل  ــورد طرح ه ــي همــان طــرح و در م ــدات اضاف تولی
ــت  ــي نف ــرکت مل ــي ش ــع داخل ــرح )مناب ــان ط ــي هم ــدات اضاف تولی

ایــران( انجــام دهــد.
د( بــه شــرکت ملــي نفــت ایــران اجــازه داده مي شــود جهت جمــع آوري 
گازهــاي همــراه و تزریــق گاز، نوســازي و بهینه ســازي  تأسیســات نفتــي، 
 ،...DME ،GTL ،LNG ،تبدیــل گاز طبیعــي بــه فرآورده هــاي مایــع
ــاي  ــش و بهینه ســازي مصــرف ســوخت شــامل طرح ه تأسیســات پاالی
ــس از  ــه پ ــاي مربوط ــراي طرح ه ــه اج ــبت ب ــاني، نس ــعه ی گازرس توس
تصویــب توجیــه فني-اقتصــادي طرح هــا در شــوراي اقتصــاد و مبادلــه ی 
ــد  ــدام نمای ــا ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزي کشــور اق ــه ب موافقت نام
و بازپرداخــت تعهــدات ایجــاد شــده را از محــل درآمــد اضافــي همــان 

طرح هــا )منابــع داخلــي شــرکت ملــي نفــت ایــران( انجــام دهــد.
ــع نفــت و گاز در  هـــ( جهــت شناســایي و اکتشــاف هرچــه بیشــتر مناب
ــد در  ــاي جدی ــري فن آوري ه ــال و به کارگی ــز انتق ــور و نی ــر کش سراس
عملیــات اکتشــافي، در تمامــی مناطــق کشــور )بــه اســتثناي اســتان هاي 
خوزســتان، بوشــهر و کهگیلویــه و بویراحمــد( کــه عملیــات اکتشــافي 
مربــوط بــا ریســک پیمانــکار انجــام و منجر بــه کشــف میــدان قابل تولید 
تجــاري شــود، بــه دولــت اجــازه داده مي شــود در قالــب ارقــام مذکــور 
ــن مــاده و پــس از تصویــب عناویــن طرح هــا و پروژه هــا  در بنــد-ج ای
ــب  ــس شــوراي اســالمي و تصوی در بودجه هــاي ســنواتي توســط مجل
شــوراي اقتصــاد و مبادلــه ی موافقت نامــه بــا ســازمان مدیریــت و 
ــوأم  ــل ت ــاي بیع متقاب ــد قرارداده ــه عق ــبت ب ــور، نس ــزي کش برنامه ری
ــدام و  ــات اق ــزاري مناقص ــق برگ ــتخراج از طری ــاف و اس ــراي اکتش ب

پیمانــکار را مطابــق ضوابــط قانونــي انتخــاب نمایــد. 
و( آیین نامـه ی اجرایـي ایـن مـاده با پیشـنهاد مشـترک سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزي کشـور، وزارت امـور اقتصـادي و دارایـي، وزارت نفـت 
و بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ایـران بـه تصویـب هیـأت وزیـران 
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رسـید. خواهد 
بنابرایـن می تـوان گفـت مهم تریـن موضوعـات مربوط به حـوزه ی نفت 

و گاز کـه در ایـن برنامـه مطرح شـده عبارتند از:
■ گسترش عملیات اکتشاف به عنوان پشتوانه ی تولید نفت و گاز

■ افزایش توان تولید نفت و گاز و افزایش سهم بازار جهانی کشور
■ اولویت دادن به توسعه ی میادین مشترک

■ حضور شرکت های بخش انرژی در مناقصه های بین المللی
■ جلب سرمایه گذاری خارجی در توسعه ی میادین نفت و گاز

پشتوانه ی  به عنوان  اکتشاف  عملیات  گسترش  شد  اشاره  که  همان طور 
در  توسعه  چهارم  برنامه  ی  سیاست های  از  یکی  گاز  و  نفت  تولید 
صنعت نفت و گاز محسوب می شد که بررسی آمار و ارقام ارائه شده 
به هدف کشور در  نسبت عملکرد  از آنست که  در جدول -1 حاکی 
گاز  و  مشترک  و  گازی  کالهک  میعانات،  نفت،  اکتشاف  زمینه ی 
طبیعی قابل برداشت به جز در سال اول اجرای برنامه، در سایر سال ها از 
سطح هدف گذاری شده به مراتب باالتر بوده که نشان دهنده ی موفقیت 

سیاست های اجرا شده در این حوزه است.
یکـی از راهکارهایـی کـه می توانـد بـر افزایـش تـوان تولید نفـت و گاز 
و افزایـش سـهم بـازار جهانی کشـور مؤثـر باشـد، تزریق گاز بـه میادین 
نفتـی و افزایـش ضریـب بازیافت تولید اسـت. بررسـی  عملکـرد صنعت 
نفـت و گاز کشـور در ایـن خصـوص نشـان می دهـد کـه طی سـال های 
اجـرای برنامـه ی چهـارم توسـعه، مقـدار تزریـق گاز همـواره از هـدف 
برنامـه کمتـر بـوده که همین مسـأله می توانـد یکی از دالیـل افت طبیعی 
فشـار مخـازن نفتـی و کاهـش تولیـد نفـت در سـال های پـس از برنامه ی 

چهارم توسـعه باشـد.

1-2-برنامهیپنجمتوسعه)1390-1394(
بخـش باالدسـتی نفـت و گاز طـی برنامـه ی پنجـم توسـعه بـا تفصیـل 
بیشـتری مـورد توجـه قـرار گرفـت. در ایـن برنامـه محورهای زیـر مورد 

تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت:
■ ایجـاد فضـا و شـرایط رقابتـی نسـبت بـه صـدور پروانـه ی اکتشـاف، 
توسـعه و تولیـد مـورد نیـاز بـرای بهره بـرداری از حداکثـر ظرفیت هـا و 

افزایـش تولیـد صیانـت  شـده
■ اسـتفاده از روش هـای اکتشـاف، توسـعه، تولید در میادیـن نفت و گاز 

بـا حفظ حـق مالکیـت و اعمال تصـرف مالکانه بـرای دولت
■ استفاده از روش بیع متقابل در عقد قرارداد با شرکت های بین المللی

■ عقـد قرادادهـای بیع متقابـل همزمـان بـا اکتشـاف و توسـعه ی میادیـن 
جدیـد بـا قبول ریسـک قـرارداد

■ افزایـش یـک درصـدی ضریـب بازیافـت مخـازن کشـور در طـول 
برنامـه

برنامــه ی پنجــم توســعه از جملــه برنامه هایــی اســت کــه به دلیــل 

برخــی عوامــل از جملــه شــرایط دشــوار ناشــی از تشــدید تحریم هــای 
ــژه در بخــش نفــت و گاز(، در تحقــق اهــداف خــود  ــی )به وی بین الملل
چنــدان موفــق نبــوده اســت. در ایــن برنامــه، تکالیــف مختلفــی در قالــب 
مــاده واحــده برعهــده ی وزارت نفــت و شــرکت های تابعــه  ی آن 
ــواد 125، 126،  ــه م ــا ب ــن آنه ــوان از مهم تری ــه می ت ــد ک ــذارده ش گ
129، 130 و 229 در بخــش باالدســتی نفــت و گاز اشــاره کــرد. طبــق 
ــاد فضــا و  بند-الــف مــاده ی-125 وزارت نفــت مجــاز شــد بــا ایج
شــرایط رقابتــي، نســبت بــه صــدور پروانــه ی اکتشــاف، توســعه و تولیــد 
مــورد نیــاز بــراي بهره بــرداري از حداکثــر ظرفیت هــا جهــت توســعه ی 
میادیــن نفــت و گاز و افزایــش تولیــد صیانــت  شــده بــا حفــظ ظرفیــت 
ــون  ــک  میلی ــه ی ــه ی روزان ــد اضاف ــقف تولی ــا س ــال 1389 ت ــد س تولی
ــي  ــب گاز طبیع ــون مترمکع ــاه  میلی ــت  و پنج ــام و دویس ــکه نفت خ بش
ــدان گازی  ــر توســعه ی می ــد ب ــا تأکی ــن مشــترک و ب ــت میادی ــا اولوی ب

ــد کــه در عمــل محقــق نشــد. ــدام کن ــي اق ــارس جنوب پ
ــاف  ــرای اکتش ــل ب ــرارداد بیع متقاب ــد ق ــزوم عق ــر ل ــاده ی-126 ب در م
و  توســعه  ی میادیــن جدیــد در همــه ی مناطــق کشــور تأکیــد شــد. 
ــدید  ــه تش ــی از جمل ــای بین الملل ــل محدودیت ه ــه به دلی ــی ک در حال
تحریم هــا، فعالیــت در بلوک هــای اکتشافی-توســعه ای معلــق شــده 
ــد و  ــالم کردن ــود را اع ــراف خ ــی انص ــی نفت ــرکت های بین الملل و ش
تمرکــز بــر اکتشــاف در مناطــق مــرزی قــرار گرفــت. در مــاده ی-129 
مبحــث صــدور پروانه هــای اکتشــاف، توســعه و تولیــد میادیــن نفــت و 
ــان دهنده ی  ــا نش ــد عملکرده ــر چن ــت. ه ــرار گرف ــه ق ــورد توج گاز م
صــدور بیــش از 80 پروانــه بــود،  امــا تقویــت حضــور بخــش خصوصــی 
ــواد 130 و 229  ــت. م ــق نیاف ــره وری تحق ــت و به ــاء ســطح رقاب و ارتق
ــت و  ــب بازیاف ــش یــک درصــدی ضری ــق افزای ــه تحق ــب ب ــز به ترتی نی
ــه  ــان برنام ــت و گاز در پای ــن نف ــدی میادی ــد درص ــی ص ــد صیانت تولی
ــت کــه تحقــق آنهــا بــه برنامــه ی ششــم موکــول شــد.  ــاره داش اش
بنابرایــن آنچــه از مــواد قانونــی برنامــه ی پنجــم توســعه مرتبــط بــا بخــش 
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میلیون 2 )واحد:   1384-1392 سال های  طی  نفتی  میادین  به  گاز  تزریق 
مترمکعب در روز( برنامه ی چهارم توسعه كشور

عملکرد  )گزارش   1392 سال  هیدروكربنی  ترازنامه ی  مجلس،  پژوهش های  مركز  مأخذ: 
دولت های نهم و دهم در حوزه ی صنعت، معدن و انرژی( ]2[
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ــذاری  ــه هدف گ ــت ک ــود آنس ــت می ش ــت و گاز برداش ــتی نف باالدس
آرمانــی بــدون توجــه کافــی بــه شــرایط و ظرفیت هــای موجــود داخلــی 
در کنــار محدودیت هــای ناشــی از تحریم هــای بین المللــی و عــدم 
حضــور شــرکت های معتبــر خارجــی در کشــور باعــث شــده عملکــرد 
ایــن برنامــه ی توســعه در بخــش باالدســتی نفــت و گاز بــا شــرایط 

ــادی داشــته باشــد. ــه ی زی ــوب فاصل مطل
افزایـش ظرفیـت تولیـد نفت خـام و گاز طبیعـی از جملـه موضوعاتـی 
اسـت کـه مسـتقیماً بـر حضـور ایـران در معـادالت بین المللـی و به دنبـال 
آن درآمدهـای ارزی کشـور مؤثـر اسـت. هرچنـد در ایـن بیـن توجـه 
بـه تولیـد صیانتـی از مخـازن نفـت و گاز و توجـه بـه برنامه  هـای ازدیـاد 
برداشـت از طریـق تزریـق آب و گاز طبـق برنامـه  ی زمان بندی شـده نیز 

از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت.
پـس از اجرایـی شـدن برجام، صـادرات نفت ایـران افزایش یافته اسـت. 
صـادرات نفت خـام ایـران در مـاه مـارس 2017 بـه 2/214 میلیون بشـکه 
در روز رسـیده کـه نسـبت به ماه دسـامبر )قبـل از اجرایی شـدن برجام(، 
بـا درنظـر  بیـش از 800 هـزار بشـکه در روز افزایـش نشـان می دهـد. 
گرفتـن صـادرات میعانـات گازی، صـادرات نفت خـام و میعانات گازی 
ایـران حـدود 2/4 میلیـون بشـکه در روز شـد. قبـل از تشـدید تحریم هـا 
در اواخـر سـال 2012، حـدود 17 درصـد از نفت خام ایران بـه بازارهای 
کشـورهای اروپایـی ماننـد اسـپانیا، یونـان و ایتالیـا صادر می شـد که طی 
سـال های تحریـم رونـد صـادرات نفت بـه کشـورهای اروپایـی متوقف 
شـد. بـا اجرایـی شـدن برجـام، به تدریج صـادرات نفت کشـور بـه اروپا 
ازسـر گرفتـه شـد و نخسـتین محمولـه ی نفتـی ایـران در بهمـن 1394 بـه 
مقصـد یونـان بارگیـری شـد. در نوامبـر 2016 در مجمـوع ، 516 هـزار 
بشـکه نفت خـام و میعانـات گازی به کشـورهای اروپایی صـادر گردید. 
در سـال 2017 شـرکت ملـی نفت ایـران با شـرکت انی ایتالیـا قراردادی 
100 هـزار بشـکه ای بـرای فـروش نفت امضاء کـرد که از ابتـدای ژانویه 

سـال جدیـد میـالدی این قـرارداد هـم عملیاتی شـد ]10[.
ــی در ســال  ــارس جنوب ــی از پ ــد گاز غن بررســی ها نشــان می دهــد تولی
ــه 351 میلیــون مترمکعــب در روز رســیده امــا  1393 به طــور میانگیــن ب
ــت.  ــده اس ــق نش ــدان محق ــن می ــعه در ای ــم توس ــه ی پنج ــداف برنام اه
ــی شــده در  ــق اهــداف پیش بین ــی طب ــارس جنوب ــدان گازی پ ــد می تولی
برنامــه ی پنجــم توســعه، از 210/6 میلیــون مترمکعــب در روز در ســال 
1389 بایــد بــه 508/5 میلیــون مترمکعــب در روز در ســال 1392 افزایش 
ــادل  ــال 1392 مع ــدان در س ــن می ــد ای ــه تولی ــی ک ــت؛ در حال می یاف
ــن  ــه ی ای ــه برنام ــوده کــه نســبت ب ــون مترمکعــب در روز ب 262/6 میلی
ســال تحققــی حــدود 52 درصــد را نشــان می دهــد. ایــن میــدان در ســه 
ســال نخســت برنامــه ی پنجــم توســعه )1392-1390( تولیــدی به ترتیــب 
معــادل 231/7، 240/6 و 262/6 میلیــون مترمکعب در روز داشــته اســت. 
ــه به طــور عمــده ناشــی از عــدم  ــن برنام ــل ای ــن کام ــق نیافت ــل تحق دلی
ــدی  ــه ی زمان بن ــق برنام ــای 12، 15 و 16، 17 و 18 طب ــدازی فازه راه ان
و همچنیــن آغــاز نشــدن تولیــد فازهــای تــازه بــه اصطــالح 35 ماهــه ی 

توســعه ایــن میــدان بــوده اســت. میانگیــن تولیــد میعانــات گازی نیــز در 
یــازده مــاه نخســت ســال 1393، روزانــه 461 هــزار بشــکه بــوده اســت. 
ــم  ــه ی پنج ــت برنام ــال نخس ــه س ــات گازی در س ــد میعان ــت تولی ظرفی
توســعه )1392- 1390( به ترتیــب معــادل 394/2، 408/8 و 433/1 هــزار 
بشــکه بــوده اســت. میانگیــن تحقــق اهــداف برنامــه در ســال های مــورد 

بررســی، در ایــن بخــش حــدود 71 درصــد بــوده اســت ]3[.
بـا ایـن حـال اگرچـه آمـار دقیقـی از تولیـد گاز کشـور در سـال 2016 
ارائـه نشـده، امـا برآورد هـای مؤسسـه ی بیزینـس مانیتور1 نشـان می دهد 
کـه تولیـد گاز کشـور در سـال 2016 حـدود 218/2 میلیـارد مترمکعـب 
بـوده اسـت. گزارش های شـرکت ملـی گاز ایـران نیز نشـان می دهد که 
در شـش ماهه ی نخسـت سـال 1395 بیش از 102 میلیارد مترمکعب گاز 
از مجمـوع منابـع کشـور برداشـت شـده کـه ایـن مقـدار تولید نسـبت به 
مدت مشـابه سـال 1394 بیش از 9/1 درصد افزایش داشـته اسـت ]11[.

ــرای  ــات الزم ب ــه ای از اقدام ــازن، نمون ــه مخ ــق گاز ب ــای تزری برنامه ه
ــد  ــتای تولی ــزن در راس ــر مخ ــول عم ــع در ط ــری مناب ــت حداکث بازیاف
ــه ی مخــزن  ــرژی از دســت رفت ــن روش، ان ــا ای ــرا ب ــی اســت. زی صیانت
ــر  ــش عم ــت و افزای ــد نف ــش تولی ــه افزای ــت ب ــده و در نهای ــران ش جب
ــه  ــدان منجــر می شــود. عملکــرد برنامه هــای تزریــق گاز ب اقتصــادی می
ــه ی پنجــم توســعه نشــان می دهــد اهــداف از  ــی طــی برنام ــن نفت میادی
ــم  ــق گاز همــواره از رق ــه و حجــم تزری ــق نیافت ــن شــده تحق ــل تعیی قب
ــود گاز  ــل آن کمب ــن دالی ــه مهم تری ــوده کــه از جمل ــر ب مصــوب کمت
ــدات  ــار تعه ــی در کن ــده ی داخل ــای فزاین ــن تقاض ــرای تأمی ــدی ب تولی
صــادرات گاز ایــران اســت. در واقــع بــا افزایــش گازرســانی به روســتاها 
در ســال های گذشــته، حجــم تولیــد گاز بــه همــان نســبت رشــد نداشــته 
ــی، بخشــی از  ــن تقاضــای گاز مصرف ــرای تأمی ــت ناچــار شــده ب و دول
ــد.  ــش ده ــد، کاه ــق می ش ــن تزری ــد در میادی ــه بای ــم گاز را ک حج
ــوب  ــام مص ــواره از ارق ــق گاز هم ــی تزری ــام واقع ــل ارق ــن دلی به همی

ــر اســت )جــدول-3(. کمت

درصدتحققمقدارتزریقهدفبرنامهدوره

1389-88/38-

1390191/286/8945/44

13912037838/42

139215081/9354/62

139316072/245/1

تزریق گاز به میادین نفتی طی سال های 1393-1389 )میلیون مترمکعب در 3
روز( برنامه ی پنجم توسعه ی كشور

عملکرد  )گزارش   1393 سال  هیدروكربنی  ترازنامه ی  مجلس،  پژوهش های  مركز  مأخذ: 
دولت های نهم و دهم در حوزه ی صنعت، معدن و انرژی(]1[
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ــن  ــه میادی ــب گاز ب ــون مترمکع ــه 160 میلی ــد روزان ــال 1393 بای در س
ــق  ــون مترمکعــب گاز تزری ــا 72/2 میلی ــا تنه ــق می شــد ام کشــور تزری
ــد  ــود کــه مســؤالن نفتــی مطــرح کــرده بودن ــی ب گردیــد. ایــن در حال
ــن  ــه میادی ــق گاز ب ــه ی پنجــم توســعه، حجــم تزری ــان برنام ــا پای کــه ت
ــد  ــه بعی ــید ک ــد رس ــب در روز خواه ــون مترمکع ــه 260 میلی ــی ب نفت
اســت ایــن مقــدار تزریــق گاز محقــق شــده باشــد ]4[. در صــورت عــدم 
ــم گیری  ــکل چش ــه ش ــا ب ــن حوزه ه ــت ای ــب بازیاف ــق گاز، ضری تزری
ــا توجــه  ــاد گاز ب کاهــش خواهــد یافــت. از ســویی، تزریــق حجــم زی
ــم گیر  ــش چش ــش و افزای ــن بخ ــی در ای ــرمایه گذاری کاف ــدم س ــه ع ب
ــر  مصــرف گاز در بخــش خانگــی، حمــل و  نقــل و صنعــت امکان پذی

ــود. نخواهــد ب
یکـی از مهم تریـن منابـع هدررفت انـرژی در بخش نفت و گاز کشـور، 
حجـم زیـاد گازهای همراه نفت اسـت که سـوزانده می شـود. بر اسـاس 
آمارهـای جهانـی، ایـران بعـد از روسـیه و نیجریـه بیشـترین هدررفـت 
انـرژی بدیـن شـکل را در جهـان دارد. آمارهـای ترازنامه ی انرژی سـال 
1393 نشـان می دهـد کـه بـا وجـود اجـرای طرح هـای مختلـف بـرای 
کاهـش سـوزاندن گازهـای همـراه نفـت در کشـور، حجـم ایـن گازهـا 
در ایـن سـال برابر 27/2 میلیـون مترمکعب در روز، یعنـی معادل ظرفیت 
یـک فـاز پـارس جنوبـی بـوده اسـت. ارزش گازهـای همـراه سـوزانده 
شـده در سـال 1393، بـا فـرض قیمـت گاز صادراتـی ایـران بـه ترکیـه، 
یعنـی 45 سـنت برای هر مترمکعـب گاز، معادل 4/47 میلیـارد دالر بوده 

است.
ایـران در چهـار منطقه ی مرزی، با کشـورهای همسـایه میادین مشـترک 
نفـت و گاز دارد کـه بـرای برداشـت از آنهـا، درگیـر رقابتـی سـخت و 
نفس گیـر بـا رقبـای منطقـه ای اسـت. کشـورهای همسـایه بـا بهره گیـری 
در  سیاسـی  انعطاف پذیـری  و  بین المللـی  شـرکت های  سـرمایه ی  از 
گفت وگوهـا در حـال برداشـت از ایـن میادیـن هسـتند کـه ادامـه ی این 
رونـد، ضررهـای جبران ناپذیـری بـه کشـور خواهـد رسـاند. چـرا کـه 
به دلیـل اعمـال تحریم هـای بین المللـی علیـه ایران در سـال های گذشـته، 
سـرمایه گذاری کافـی بـرای توسـعه و افزایـش تولید از میادین مشـترک 
کشـور انجـام نشـده و هزینـه ی فرصت عـدم تولیـد کافی از ایـن میادین 

بسـیار چشـم گیر اسـت.
جمهـوری  اصولـی  اسـتراتژی های  و  سیاسـت ها  اسـاس،  همیـن  بـر 

ایـران و وزارت نفـت از یک سـو و توجـه ویـژه ی نهادهـای  اسـالمی 
قانون گـذاری، منجـر بـه اولویت دهـی و توجـه بـه افزایـش تولیـد نفـت 
و گاز در قالـب عملیـات اکتشـاف، توسـعه و تولیـد از میادیـن مشـترک 
در برنامـه ی پنجـم توسـعه و سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی شـده 
اسـت ]6[. ایـران به طـور کلـی با کشـورهای همسـایه ی خود، دسـت کم 
28 میـدان نفـت و گاز مشـترک دارد کـه مقـدار ذخایـر نفتـی و گازی 
آنهـا، درصد چشـم گیری از ذخایر کل کشـور، منطقه و جهان را شـامل 

می شـود.

2-سیاسـتهایمرتبـطبابخشباالدسـتینفـتوگازدرقانون
برنامهیششـمتوسـعهیكشور

بخـش باالدسـتی نفـت و گاز در برنامه ی ششـم توسـعه نیز همانند سـایر 
برنامه هـای توسـعه کشـور مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. محورهـای 

مـورد تأکیـد در برنامـه ی ششـم بـه شـرح زیر اسـت:

2-1-افزایشمستمرضریببازیافتوبرداشتنهاییازمخازن
وچاههاینفتوگاز

بـر اسـاس بنـد-ث مـاده ی-48 قانـون برنامـه ی ششـم توسـعه ی کشـور، 
جهـت افزایـش ضریـب بازیافـت مخـازن کشـور در طول اجـرای قانون 
برنامـه بـه میـزان یـک درصـد، وزارت نفـت طـی سـال اول اجـرای این 
قانـون، برنامـه ی جامع صیانتی و ازدیاد برداشـت از مخازن هیدروکربنی 
را بـا رعایـت اولویت بنـدی مخازن بـه تفکیک نواحی خشـکی و مناطق 
دریایـی تهیـه کند و پس از تصویب آن توسـط مراجـع قانونی، اقدامات 

الزم را به عمـل آورد.
در ایـن بیـن، یکـی از راهکارهـای افزایـش ضریـب بازیافـت در میادین 
نفتـی، تزریـق گاز اسـت. در زمینـه ی تزریـق گاز در سـال 1395 نیـز 
برخـی گزارش هـای شـرکت ملـی گاز ایران نشـان می دهد که در شـش 
ماهـه ی نخسـت سـال 1395 بیـش از 6 میلیـارد مترمکعـب گاز تـرش بـه 
مخـازن آغاجـاری و بیـش از 2 میلیـارد مترمکعـب گاز شـیرین نیـز بـه 

مخـازن نفتـی تزریق شـده اسـت.
مناطـق  ملـی  شـرکت  در  شـده  انجـام  مطالعـات  طبـق  زمینـه  ایـن  در 
نفت خیـز جنـوب، میـزان گاز طبیعـی مـورد نیـاز در سـال 1395، مقـدار 
172 میلیـون مترمکعـب در روز اسـت که در سـال 1399 بـه نقطه ی اوج 

1384138513861387138813891390139113921393سال

94/697/7100/2100/9100/4103/2103/977/276/478/3گازهمراهتولیدی

38/23939/540/341/637/237/525/226/127/2گازهایهمراهجمعآورینشده

روند جمع آوری گازهای همراه طی برنامه ها ی چهارم و پنجم توسعه4

مأخذ: ترازنامه ی انرژی كشور 1393 ]5[
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مترمکعـب در روز می رسـد و سـپس رونـد  میلیـون  یعنـی 199  خـود 
نزولـی پیـدا کـرده و در سـال 1414 تـا 140 میلیـون مترمکعـب کاهـش 
می یابـد. بـا ایـن حـال ارقامـی که در برنامه ی ششـم توسـعه بـرای تزریق 
گاز بـه میادیـن نفتـی در نظـر گرفتـه شـده، کمتـر از مقـدار تعییـن شـده 
توسـط شـرکت ملـی نفـت اسـت و تأکیـد اصلـی ایـن برنامه بـه افزایش 
صـادرات گاز بـه جـای تزریـق آنسـت. جدول-5 اعـداد مربـوط به گاز 
غنـی تولیـدی و مقادیـر صـادرات و تزریـق گاز در طـول برنامه را نشـان 

می دهـد.
ـــعه  ـــم توس ـــه ی شش ـــات برنام ـــتندات و مصوب ـــی مس ـــا بررس ـــع ب در واق
می تـــوان دریافـــت کـــه دولـــت در راســـتای برنامه ریـــزی بـــرای 
ـــای  ـــادرات گاز را به ج ـــه، ص ـــول برنام ـــدی در ط ـــی تولی ـــازاد گاز غن م
ــه  ــا وجـــود آنکـ ــرار داده اســـت. ازایـــن رو بـ تزریـــق در اولویـــت قـ
ــعه  ــم توسـ ــه ی ششـ ــه میادیـــن نفتـــی در برنامـ ــدار تزریـــق گاز بـ مقـ
کمتـــر از مقـــدار تعییـــن شـــده توســـط شـــرکت ملـــی نفـــت اســـت 
ـــراق،   ـــه ع ـــادرات گاز ب ـــاز ص ـــورت آغ ـــه در ص ـــود ک ـــی می ش پیش بین
ـــی کشـــور از مقـــدار مشـــخص شـــده  ـــن نفت ـــه میادی ـــق گاز ب حجـــم تزری
ـــه  ـــن زمین ـــه در ای ـــداف برنام ـــد و اه ـــر باش ـــز کمت ـــم نی ـــه ی شش در برنام
محقـــق نشـــود. در ایـــن میـــان بایـــد پتانســـیل های فنـــی تزریـــق گاز 
بـــه میادیـــن نفتـــی و نیـــز مقـــدار ســـرمایه گذاری مـــورد نیـــاز جهـــت 
ــر  ــرار داد. الزم به ذکـ ــر قـ ــق گاز را مدنظـ ــای تزریـ ــرای پروژه هـ اجـ
اســـت کـــه تزریـــق آب بـــه میادیـــن نفتـــی جهـــت فشـــارافزایی نیـــز 
ـــال 1393،  ـــی س ـــه ط ـــت ک ـــت اس ـــاد برداش ـــای ازدی ـــی از روش ه یک
حـــدود 296 میلیـــون بشـــکه در روز در میدان هـــای شـــرکت فـــالت 

قـــاره تزریـــق شـــده اســـت ]3[.

2-2-واگذاریطرحهایجمعآوری،مهار،كنترلوبهرهبرداری
ازگازهایهمراهتولیددرتمامیمیادیننفتیوتأسیساتصنعت

نفتبهمردموبخشغیردولتی
ـــش  ـــال 2015 بخ ـــه در س ـــد ک ـــان می ده ـــی نش ـــک جهان ـــای بان آماره
زیـــادی از گازهـــای ســـوزانده شـــده در مشـــعل ها، مربـــوط بـــه 
کشـــورهای حاشـــیه ی خلیـــج فـــارس، به خصـــوص ایـــران و عـــراق 

ـــیه  ـــد از روس ـــران بع ـــال 2015 ای ـــا در س ـــن آماره ـــق ای ـــت. طب ـــوده اس ب
و عـــراق، ســـومین کشـــور بـــزرگ دنیـــا از لحـــاظ ســـوزاندن گاز در 
مشـــعل ها بـــوده؛ به گونـــه ای کـــه در ایـــن ســـال بیـــش از 12096 
ـــت.  ـــده اس ـــوزانده ش ـــور س ـــعل های کش ـــب گاز در مش ـــون مترمکع میلی
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه هم اکنـــون کشـــورهایی مثـــل عربســـتان، 
کویـــت و امـــارات بـــا ســـرمایه گذاری های فـــراوان، در جهـــت 
کاهـــش ســـوزاندن گاز در مشـــعل ها گام برداشـــته اند. آمارهـــا نشـــان 
ـــش از 12  ـــتان بی ـــال 2015 عربس ـــه در س ـــود آنک ـــا وج ـــه ب ـــد ک می ده
میلیـــون بشـــکه در روز نفـــت تولیـــد کـــرده و بـــا اختـــالف اندکـــی 
نســـبت بـــه ایـــاالت متحـــده )تولیـــد نفـــت آمریـــکا در ســـال 2015 
حـــدود 12/7 میلیـــون بشـــکه در روز اعـــالم شـــده اســـت(، دومیـــن 
تولیدکننـــده ی نفـــت جهـــان بـــوده امـــا در همیـــن ســـال هفدهمیـــن 
کشـــور از نظـــر ســـوزاندن گاز در مشـــعل بـــوده اســـت. ســـایر 
کشـــورهای حاشـــیه ی خلیـــج فـــارس )به جـــز ایـــران و عـــراق( نیـــز 
ـــام،  ـــاد نفت خ ـــد زی ـــود تولی ـــا وج ـــد و ب ـــتان دارن ـــابه عربس ـــی مش وضعیت
ـــم  ـــیار ک ـــورها بس ـــن کش ـــعل های ای ـــده در مش ـــوزانده ش ـــم گاز س حج
ـــب 958 و 890  ـــال 2015 به ترتی ـــت در س ـــارات و کوی ـــاًل ام ـــت. مث اس
میلیـــون مترمکعـــب گاز در مشـــعل ها ســـوزانده اند و از ایـــن نظـــر در 
ـــی  ـــاختار فن ـــاوت در س ـــه تف ـــد. البت ـــرار دارن ـــان ق ـــه ی 32 و 33 جه رتب
ـــز تأثیرگـــذار اســـت  ـــد شـــده نی ـــای مشـــعل تولی ـــی در گازه مخـــازن نفت
ـــورهای  ـــده در کش ـــوزانده ش ـــعل س ـــای مش ـــار گازه ـــه ی آم و در مقایس

ـــرد. ـــرار گی ـــر ق ـــد مدنظ ـــز بای ـــأله نی ـــن مس ـــف، ای مختل
ـــه ی  ـــون برنام ـــاده ی-48 قان ـــف م ـــاس بند-ال ـــر اس ـــوص ب ـــن خص در ای
ششـــم توســـعه، شـــرکت ملـــی نفـــت مکلـــف اســـت: تمامـــی 
طرح هـــای جمـــع آوری، مهـــار، کنتـــرل و بهره بـــرداری از گازهـــای 
ـــی و تأسیســـات صنعـــت  ـــن نفت ـــی میادی ـــد و مشـــعل در تمام همـــراه تولی
نفـــت را بـــا تعییـــن نـــرخ عادالنـــه ی خـــوراک آنهـــا ظـــرف مـــدت 
ـــق  ـــون از طری ـــن قان ـــدن ای ـــرا ش ـــخ الزم االج ـــاه از تاری ـــه م ـــر س حداکث
فراخـــوان بـــه مـــردم و بخـــش غیردولتـــی واگـــذار کنـــد؛ به گونـــه ای 
ـــار و  ـــعل مه ـــای مش ـــد گازه ـــود درص ـــل ن ـــه حداق ـــان برنام ـــا پای ـــه ت ک

ـــد. ـــده باش ـــرل ش کنت

پیشبینیسال1394وضعیتدرپایانسال1393عنوانردیف
سالهایبرنامهیششمتوسعه

13951396139713981399

6807468691000109511801287گاز غنی تولیدی1

26/626/827/793/9152/8187/2225صادرات گاز طبیعی2

72/280125125140150150تزریق گاز3

پیش بینی مقادیر تولید، صادرات و تزریق گاز در سال های برنامه ی ششم توسعه )میلیون مترمکعب در روز(5

مأخذ: مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 1395 ]3[
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■ دانشبنیـانكـردنصنایـعباالدسـتیوپاییندسـتینفـتوگازبـا
تأسـیسوتقویـتشـركتهایدانشبنیـانبـرایطراحـی،مهندسـی،
سـاخت،نصبتجهیزاتوانتقـالفنآوریجهتافزایـشخودكفایی

بـر اسـاس بنـد-ث مـاده ی-48 قانـون برنامـه ی ششـم توسـعه، جهـت 
افزایـش و ارتقـاء تـوان علمـی، فـن آوری و نـوآوری در صنعـت نفـت 
وزارت نفـت بایـد معـادل یـک درصد از اعتبـارات طرح های توسـعه ای 
سـاالنه ی شـرکت های تابعـه را در طـول اجـرای قانـون برنامـه، جهـت 
ایجـاد ظرفیـت جـذب، توسـعه ی فن آوری هـای اولویـت دار نفـت، گاز 
و پتروشـیمی و انرژی هـای تجدیدپذیـر و به کارگیـری آنهـا در صنایـع 
کاهـش  و  آنهـا  بومی سـازی  موجـود،  فن آوری هـای  ارتقـاء  مرتبـط، 
شـدت مصرف انـرژی ضمن مبادلـه ی موافقت نامه با سـازمان اختصاص 
دهـد و گـزارش عملکـرد ایـن بند را سـاالنه بـه کمیسـیون های انرژی و 
آمـوزش، تحقیقـات و فـن آوری مجلـس شـورای اسـالمی ارائـه نماید.

■ حمایـتازتأسـیسشـركتهایغیردولتـیبرایسـرمایهگذاریدر
فعالیتهـایاكتشـاف)نـهمالكیـت(،بهرهبـرداریوتوسـعهیمیادیـن
نفـتوگازكشـوربهویـژهمیادینمشـترکدرچارچوبسیاسـتهای

كلیاصـل-44)مـادهی-48بند-ج(

وزارتنفـتموظـفاسـتذخایـرراهبـردینفـتوگازجهـت  ■
اثرگـذاریدربـازارجهانـینفـتوگازبـاتأكیـدبـرحفـظوتوسـعه
ظرفیتهـایتولیـدنفـتوگازبهویـژهدرمیادینمشـترکراتاپایان
سـالاولاجـرایقانـونبرنامـهافزایـشدهـد)مـادهی-48بند-ج(

ــت های  ــر سیاس ــب ب ــداف مترت ــه اه ــول ب ــکان حص ــی ام ــرای بررس ب
فــوق، در ادامــه ی وضعیــت فعلــی بخــش باالدســتی صنعــت نفــت و گاز 

ــود. ــی می ش ــی بررس ــال های آت ــرای س ــت ب ــای وزارت نف و برنامه ه
برنامه ریــزی وزارت نفــت در خصــوص تولیــد روزانــه 740 هــزار 
بشــکه نفــت از محــل میادیــن غــرب کارون تــا پایــان ســال 1397 
معطــوف اســت. بــر ایــن اســاس تولیــد 550 هــزار بشــکه در روز 
شــمالی  آزادگان  )فــاز-1(،  آزادگان جنوبــی  میادیــن   از  نفت خــام 
ــده  ــذاری ش ــی هدف گ ــاران جنوب ــاز- 2( و ی ــادآوران )ف ــاز-2(، ی )ف
ــام از  ــکه نفت خ ــزار بش ــه 160 ه ــد روزان ــن، تولی ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
فــاز-1 یــادآوران )85 هــزار بشــکه در روز( و فــاز-1 آزادگان شــمالی 
ــاران  ــدان ی ــکه در روز از می ــزار بش ــکه در روز( و 30 ه ــزار بش )75 ه

ــد ]7[. ــام ش ــمالی انج ش
ــات گازی کشــور  ــد نفت خــام و میعان ــد تولی در نمــودار شــکل-1 رون
طــی ســال های برنامــه ی پنجــم توســعه بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. 
ــدید  ــا تش ــال 2011 و ب ــر س ــود از اواخ ــه می ش ــه مالحظ ــور ک همان ط
ــات  ــام و میعان ــد نفت خ ــورمان، تولی ــه کش ــی علی ــای بین الملل تحریم ه
ــه  ــود اینک ــا وج ــت. ب ــوده اس ــراه ب ــی هم ــش قابل توجه ــا کاه گازی ب
ــم،   ــه ی پنج ــت در برنام ــد نف ــده ی تولی ــام ش ــذاری انج ــق هدف گ طب
کشــور بایــد بــه ظرفیــت تولیــد روزانــه 5/1 میلیــون بشــکه نفت خــام و 

ــات گازی دســت  می یافــت کــه ایــن امــر در عمــل محقــق نشــد.  میعان
بــا اجــرای برجــام از ســوی ایــران و گــروه 1+5، رونــد تولیــد نفت خــام 
ــن  ــود ای ــی می ش ــت و پیش بین ــش یاف ــور افزای ــات گازی کش و میعان

رونــد افزایشــی تــا اواخــر ســال 2017 ادامــه داشــته باشــد.
در بخــش تولیــد گاز، بایــد بــه موضــوع توســعه ی  پــارس جنوبــی اشــاره 
کــرد کــه در ســال 1394 بــا شــتاب بیــش از پیــش ادامــه داشــته اســت. 
قبــل از آن یــادآوری می شــود کــه میانگیــن تولیــد گاز غنــی در ســال 
1392 حــدود 635 و در ســال 1393 معــادل 680 میلیــون مترمکعــب 
بــوده کــه ایــن رقــم در مقطــع ده ماهــه ی نخســت ســال 1394 بــه بیــش 
ــا،  ــر اســاس آماره ــون مترمکعــب در روز رســیده اســت. ب از 700 میلی
متوســط تولیــد گاز غنــی از پــارس جنوبــی در ســال های 1392 و 1393 
به ترتیــب حــدود 264 و 307 میلیــون مترمکعــب در روز بــوده کــه ایــن 
ــدود 348  ــادل ح ــال 1394 مع ــت س ــه ی نخس ــع ده ماه ــم در مقط رق

میلیــون مترمکعــب در روز گــزارش شــده اســت ]8[.
ــب  ــون مترمکع ــت 50 میلی ــا ظرفی ــاي 15و 16 ب ــال 1394، فازه در س
گاز ســبک، 75 هــزار بشــکه در روز میعانــات گازي و تولیــد گاز مایــع 
و اتــان هــر یــک بــا ظرفیــت ســاالنه یــک میلیــون تــن، توســط رئیــس 
ــاي 15 و 16  ــاح فازه ــل و افتت ــید. تکمی ــرداري رس ــه بهره ب ــور ب جمه
ــل  ــاخت داخ ــهم س ــد س ــش از 70 درص ــا بی ــي ب ــارس  جنوب ــدان پ می
ــل  ــاخت داخ ــهم س ــترین س ــون بیش ــروژه تاکن ــن پ ــه ای ــد ک ــام ش انج
ــی  ــور کل ــت. به ط ــته اس ــي را داش ــارس جنوب ــاي پ ــراي پروژه ه در اج
از ابتــدای ســال 1393 تــا انتهــای ســال 1394، حــدود 200 میلیــون 
ــور  ــده  کش ــش  ش ــد گاز پاالی ــش و تولی ــت پاالی ــه ظرفی ــب ب مترمکع
ــی از  ــاي 12، 15 و 16، 17 و 18 و بخش ــامل فازه ــه ش ــده ک ــه ش اضاف
ــال  ــل س ــت اوای ــر اس ــت. الزم به ذک ــوده اس ــی ب ــارس جنوب ــاز 19 پ ف
ــه  ــید ک ــرداری رس ــه بهره ب ــی ب ــارس جنوب ــای 17 و 18 پ 1396 فازه
ــب گاز،  ــون مترمکع ــه 56/6 میلی ــد روزان ــا، تولی ــرای آنه ــدف از اج ه
ــن  ــون ت ــک میلی ــن گوگــرد، ســاالنه ی ــات گازی، 400 ت ــن میعان 75 ت
ــع  ــن گاز مای ــون ت ــاالنه 1/05 میلی ــیمی و س ــن پتروش ــت تأمی ــان جه ات
ال پی جــی )پروپــان و بوتــان( اســت. پیش بینــی می شــود بــا افتتــاح 

1
و  پنجم  برنامه ی  طی  كشور  گازی  میعانات  و  نفت خام  تولید  روند   

]12[ )EIA 2016( :پیش بینی آن در برنامه ی ششم توسعه. مأخذ
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ــاز 19و  ــای 18و 17، ف ــی )فازه ــارس جنوب ــد پ ــای جدی ــل فازه کام
فازهــای 20 و 21(، برداشــت گاز طبیعــی ایــران از میــدان مشــترک 

ــر شــود ]9[. ــا کشــور قطــر براب ــی ب ــارس جنوب پ
از سـوی دیگـر میانگیـن صـادرات گاز طبیعـي کشـور در نـه ماهـه ی 
نخسـت سـال 1394 معـادل 22/5 میلیـون مترمکعـب در روز بوده و پس 
از اجـرای برجـام، طرح هـاي صـادرات گاز بـه پاکسـتان، عمـان و دیگر 
کشـورهاي جنوب خلیج  فـارس و مذاکره با مقامات ترکیه در خصوص 
افزایـش حجـم گاز صادراتـي بـه ایـن کشـور در حـال پی گیری اسـت. 
بـا وجـود مذاکـرات متعـدد بـا شـرکت های خارجـی فعـال در صنعـت 
گاز، تـا کنـون سـرمایه گذاری خارجـی بـرای پروژه های صـادرات گاز 
طبیعـی انجـام نشـده اسـت. خاطر نشـان می شـود کـه در بخـش پاالیش 
کشـور طـی ماه های پس از اجرایی شـدن برجـام نمی تـوان تأثیر خاصی 

مشـاهده کرد.
همچنیـن یکـی از موضوعـات کلیدی مـورد توجه در این سـند، صنعت 
پایـه ای صنعـت نفـت، فاصلـه  دانش محـور اسـت. یکـی از مشـکالت 
گرفتـن پرشـتاب بـا علـوم و فنـون روز دنیـا و به تبـع آن از دسـت دادن 
قابلیـت رقابتـی ایـن صنعت ملـی اسـت. در تعریـف قراردادهـای جدید 
نفتـی، الزم اسـت از جنبـه ی انتقـال فـن آوری و آمـوزش به خصوص در 
زمینـه ی مدیریـت پـروژه ی شـرکت ملـی نفـت برنامـه ی جامعی داشـته 
باشـد. بنابرایـن شـرکت ملی نفـت ایران بایـد ضمن اجـرای مباحث فنی 

طرح هـا، نظـام مدیریـت دانـش را نیـز اجرایـی کند.

اهـداف تحقـق جهـت پیشـنهادی راهكارهـای و جمعبنـدی
برنامـهیششـمتوسـعه

بخــش نفــت و گاز از  بخش هــای کلیــدی اقتصــاد کشــور اســت 
ــور  ــادی کش ــت اقتص ــر امنی ــی ب ــد قابل توجه ــا ح ــرد آن ت ــه عملک ک
مؤثــر اســت. هــدف اصلــی تحقیــق حاضــر، بررســی وضعیــت عملکــرد 
صنعــت نفــت در تحقــق اهــداف برنامه هــای پنج ســاله ی و چرایــی 
عــدم تحقــق کامــل اهــداف پیش بینــی شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس، 
ــق  ــت و تحق ــت نف ــعه در صنع ــاله توس ــای پنج س ــت های برنامه ه سیاس
ــاً  ــا پنجــم توســعه بررســی شــد. قطع اهــداف مدنظــر برنامه هــای دوم ت
ــای  ــر برنامه ه ــب ب ــداف مترت ــق اه ــدم تحق ــل ع ــح عل ــناخت صحی ش
توســعه می توانــد بــر موفقیــت برنامــه ی توســعه ی ششــم تأثیــر مســتقیم 

داشــته باشــد.
ــه  ــی قابل توج ــدد و پیچیدگ ــل تع ــه به دلی ــت ک ــر آنس ــی ها بیانگ بررس
مســائل و موضوعــات در صنعــت نفــت، دســتیابی بــه اهــداف برنامــه ی   
کالن  برنامه ریــزی  در  اولویت هــا  تعییــن  نیازمنــد  توســعه  ششــم 
وزارت نفــت اســت. ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه بدنــه ی 
ــده در  ــی ش ــداف طراح ــن اه ــد در تدوی ــت بای ــی وزارت نف کارشناس
ــت ها و  ــا سیاس ــد ت ــته باش ــری داش ــش پررنگ ت ــعه نق ــای توس برنامه ه
ــود  ــات موج ــاس واقعی ــر اس ــعه ب ــای توس ــای برنامه ه هدف گذاری ه
ــت  ــت نف ــت صنع ــی حرک ــد آت ــح رون ــی صحی ــر پیش بین ــی ب و مبتن

کشــور انجــام شــود. بنابرایــن نخســتین قــدم جهــت موفقیــت هــر 
برنامــه،  تدویــن صحیــح آن به ویــژه از دیــدگاه هدف گذاری هــا و 

اولویت هاســت. تعییــن 
مســـأله ی مهـــم دیگـــری کـــه در عـــدم تحقـــق کامـــل اهـــداف 
برنامه هـــای توســـعه در صنعـــت نفـــت کشـــور تأثیرگـــذار بـــوده 
ــت  ــت نفـ ــب  و کار در صنعـ ــای کسـ ــر فضـ ــم بـ ــان حاکـ عدم اطمینـ
)به ویـــژه در زمینـــه ی مشـــارکت شـــرکت های بین المللـــی خارجـــی( 
طـــی  ســـال های گذشـــته بـــوده اســـت. فضـــای اطمینان بخـــش، 
پیش زمینـــه ی اصلـــی تحقـــق هـــر فعالیـــت کســـب و کار، ایجـــاد 
مبادلـــه2  هزینه هـــای  کاهـــش  و  ســـرمایه گذاری  زمینه هـــای 
به شـــمار مـــی رود. بخشـــی از فضـــای عدم اطمینـــان موجـــود در 
ــی  ــای سیاسـ ــرد پدیده هـ ــه ی کارکـ ــور در نتیجـ ــت کشـ ــت نفـ صنعـ
و تحـــوالت ژئوپلیتیکـــی در بـــازار جهانـــی نفـــت بـــوده کـــه وضـــع 
ــور را  ــت کشـ ــت نفـ ــه صنعـ ــی علیـ ــای بین المللـ ــدید تحریم هـ و تشـ
ــر  ــذار بـ ــی تأثیرگـ ــل بیرونـ ــه ای از عوامـ ــوان نمونـ ــه عنـ ــوان بـ می تـ
ـــت.  ـــور دانس ـــت کش ـــت نف ـــرمایه گذاری در صنع ـــت و س ـــای فعالی فض
هم اکنـــون نیـــز احتمـــال وضـــع تحریم هـــای مجـــدد توســـط ایـــاالت 
متحـــده بـــر صنعـــت نفـــت ایـــران، شـــرکت های بین المللـــی معتبـــر 
ــت. عـــالوه  ــار تردیـــد کـــرده اسـ ــت دچـ را بـــرای ادامـــه ی فعالیـ
بـــر ایـــن، کارکـــرد عوامـــل داخلـــی فضـــای حاکـــم بـــر صنعـــت از 
ـــود  ـــازی، کمب ـــف تصمیم س ـــطوح مختل ـــرر در س ـــرات مک ـــه تغیی جمل
ــکاران  ــی پیمانـ ــن آوری و مدیریتـ ــف فـ ــی، ضعـ ــی داخلـ ــع مالـ منابـ
داخلـــی )به ویـــژه پیمانـــکاران EPC( و فضـــای مقرراتـــی حاکـــم بـــر 
ـــدم  ـــان، ع ـــر کارشناس ـــم اکث ـــه به زع ـــت و گاز ک ـــتی نف ـــش باالدس بخ
ـــز  ـــین و نی ـــای پیش ـــل در دوره ه ـــای بیع متقاب ـــی قرارداده ـــت کاف جذابی
 ،IPC ـــه ـــوم ب ـــران موس ـــت ای ـــد نف ـــرارداد جدی ـــف ق ـــن تکلی ـــدم تعیی ع
ـــت  ـــاز صنع ـــورد نی ـــرمایه گذاری م ـــذب س ـــداف ج ـــق اه ـــدم تحق در ع

نفـــت و گاز مؤثـــر بـــوده اســـت.
بــا وجــود مزیت هــای هزینــه ای تولیــد از میادیــن نفتــی و گازی ایــران، 
به دلیــل وجــود فضــای عدم اطمینــان ناشــی از فشــارهای بین المللــی 
مقــررات داخلــی، هدف گــذاری جلــب  قوانیــن و  ثبــات  و عــدم 
در  خارجــی(  ســرمایه گذاری  )به ویــژه  ســرمایه گذاری  مشــارکت 
اغلــب برنامه هــای توســعه ی کشــور محقــق نشــده اســت. مثــاًل در 
ــرمایه گذاری  ــارد دالر س ــذب 226 میلی ــذاری ج ــه هدف گ ــی ک حال
ــعه  ــم توس ــه ی پنج ــور در برنام ــت و گاز کش ــتی نف ــش باالدس در بخ
ــورد  ــرمایه گذاری م ــارد دالر از س ــا 70 میلی ــود، تنه ــده ب ــی ش پیش بین
نیــاز صنعــت نفــت تأمیــن شــد کــه طبــق آمارهــای موجــود 75 درصــد 

ــت ]8[. ــده اس ــن ش ــی تأمی ــع داخل ــم از مناب ــن رق از ای
در ایـن گـزارش جایـگاه بخـش باالدسـتی نفـت و گاز در برنامه هـای 
توسـعه ی کشـور بررسـی شـد. در ادامه،  برخی از مهم ترین راهکارهایی 
که می تواند به تحقق اهداف برنامه ی ششـم توسـعه در بخش باالدسـتی 

صنعـت نفـت و گاز منجر شـود، ارائـه می گردد:



35 

148

و نویـن فنآوریهـای بـه دسـتیابی سـازوكارهای فراهمسـازی  ■
گاز و نفـت صنعـت در آن تجاریسـازی و بومیسـازی

در ایـن راسـتا، کسـب دانـش فنـی در زمینـه ی ازدیـاد برداشـت و بهبود 
حـوزه ی  در  شـکاف دار  کربناتـه ی  مخـازن  از  تولیـد  مکانیزم هـای 
باالدسـتی و الـزام در ارائـه ی برنامـه ی انتقـال دانش فنـی در قراردادهای 
نفتـی به ویـژه در بخـش اکتشـاف و توسـعه ی میادیـن نفـت و گاز بایـد 
مدنظـر قـرار گیـرد. همچنین حاکم شـدن منطـق برنامه ریزی بـا رویکرد 
مدیریـت دانـش در صنعـت نفت در راسـتای بومی سـازی فن آوری های 
نویـن می توانـد بـه تکمیـل چرخـه ی مدیریـت دانـش در ایـن صنعـت 

کند. کمـک 

■ ترغیـبوحمایـتازبخـشخصوصـیبـرایفعالیـتدرپروژههای
همراه گازهـای

تســـهیل شـــرایط بـــرای بخـــش خصوصـــی می توانـــد ایـــن بخـــش را 
ترغیـــب بـــه ســـرمایه گذاری کنـــد. در ایـــن میـــان بایـــد عـــالوه بـــر 
ــوالت  ــد محصـ ــرای خریـ ــی بـ ــاخت های الزم، تضمینـ ــن زیرسـ تأمیـ
ــاد شـــود. سیاســـت گذاران، مذاکره کننـــدگان  تولیـــدی از بـــرق ایجـ
و بهره بـــرداران بـــا افزایـــش افـــق دیـــد خـــود نبایـــد تنهـــا بـــه تـــالش 
ـــه قیمتـــی بیشـــتر توجـــه کننـــد، بلکـــه بایـــد  جهـــت فـــروش ایـــن گازهـــا ب
منافـــع بلندمدتـــی نظیـــر کاهـــش آلودگی هـــای زیســـت محیطی کـــه 
از جمـــع آوری ایـــن گازهـــا حاصـــل می شـــود نیـــز در تصمیم ســـازی 

ـــود. ـــه ش ـــر گرفت ـــان درنظ متولی

■ جلوگیـریازفرصتسـوزیدربهكارگیریقراردادIPCواسـتفاده
ازروشهـاینوینتأمیـنمنابعمالـیدرصنعتنفت

طوالنـی شـدن فرآینـد نهایـی کـردن قـرارداد IPC در کشـور منجـر بـه 
افزایـش هزینه هـای مبادالتی و عـدم تمایل شـرکت های بین المللی نفتی 
در بخـش باالدسـتی صنعـت نفت می شـود. در ایـن بیـن، اجرایی کردن 
قراردادهـای جدیـد نفتـی موسـوم بـه IPC می توانـد بـا درنظـر گرفتـن 
مالحظـات تولیـد صیانتـی و تأمیـن حداکثـری منافـع ملـی، اسـتفاده از 
فنـی شـرکت های خدمـات مشـاوره ای  تأمیـن سـرمایه و دانـش  تـوان 
شـرکت های  بـا  مشـترک  سـرمایه گذاری  از  حمایـت  و  بین المللـی 
منطقـه ای و بین المللـی مدنظـر قـرار گیـرد. در ایـن بیـن دولـت می تواند 
بـا تأمیـن ضمانت هـای الزم، زمینـه ی ورود سـرمایه گذاران خارجـی بـه 

صنعـت نفـت را تسـریع کنـد.

■ دراولویـتقـراردادنتوسـعهیمیادینمشـترکنفتوگازكشـور
دربرنامههـایجـذبسـرمایهگذاریخارجی

عدم النفـع تأخیـر افتـادن بهره بـرداری از میادیـن نفـت و گاز در صنعـت 
نفت بسـیار زیاد اسـت که این مسـأله در میادین مشترک از اهیمت بسیار 
بیشـتری برخـوردار اسـت. در این راسـتا جهـت اسـتفاده ی حداکثری از 
فـراوان  از عدم  النفـع  نفـت و گاز کشـور و جلوگیـری  منابـع  پتانسـیل 
تأخیـر در بهره بـرداری از میادین مشـترک کشـور، پیشـنهاد می شـود که 
میادیـن نفتـی و گازی مشـترک در اولویـت عقد قراردادهـای بین المللی 

بـا شـرکت های خارجـی قـرار گیرند.

1. Business Monitor International 2. Transaction Cost

]1[ مؤسسـه ی مطالعـات بین المللی انـرژی، ترازنامـه ی هیدروکربوری، 
1393 سال 

]2[ مرکـز پژوهش های مجلـس، )1392(، گـزارش عملکرد دولت نهم 
و دهـم در حوزه ی صنعت، معـدن و انرژی

مطالعـات  دفتـر  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز   ]3[
انـرژی، صنعـت و معـدن )1395(، تزریـق گاز بـه میادین نفتـی الزمه ی 

تحقـق تولیـد صیانتی
]4[ حائری نـژاد، محسـن )1391(، اهمیـت برنامه هـای افزایش برداشـت 

در صنعـت نفت، نشـریه ی مشـعل، ش 229
]5[ وزارت نیـروی جمهوری اسـالمی ایـران، ترازنامه ی انرژی کشـور، 

1393
]6[ عاقبتـی، رضـا )1388(، میادین مشـترک، اولویـت و رویکرد جدی 

شـرکت ملی نفت ایران، ماهنامه ی علمی و ترویجی اکتشـاف و تولید، 
شماره ی 60

]7[ کارنامـه ی مقاومتـی نفـت در دولـت یازدهـم، نفـت مـا، آژانـس 
انـرژی، 1395 نفـت و  رویدادهـای مهـم 

سرسـخن،  نفـت،  صنعـت  و  توسـعه  ششـم  پنج سـاله ی  برنامـه ی   ]8[
ماهنامـه ی علمـی و ترویجـی اکتشـاف و تولیـد نفـت و گاز، شـماره ی 

1394 تیرمـاه   ،124
]9[ شبکه ی اطالع رسانی نفت و انرژی )شانا(

[10] http://www.jodidb.org
[11] Business Monitor International, )2017( 
[12] Energy Information Administration, EIA, )2016(
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بررسيرابطهیهوشهیجانيبارفتارشهرونديسازمانيدرتأثیرآنبر
كاركنانشركتملینفتایران

 محمدرضاامیریفرد*،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اهواز 

جامعـه ی امـروز، جامعـه ای سـازماني اسـت. امـروزه بخـش عمـده ی زندگـي مـا در سـازمان ها یـا در 
ارتبـاط بـا سـازمان ها سـپري مي شـود. مـردم از طریـق سـازمان ها کارهـا را مؤثرتـر انجـام مي دهنـد 
و چگونگـي عملکـرد آنهـا بـر کیفیـت فعالیت هـاي سـازمان ها و در نتیجـه چگونگـي انجـام امـور 
جامعـه تأثیـر مي گـذارد. تحلیـل رفتـار سـازماني بـه مدیـران ایـن فرصـت را مي دهـد تـا بـا شـناخت 
نیازهـا، انتظـارات، محیـط کار و دیگـر عوامـل مؤثـر بـر رفتـار کارکنـان، سـازماني پویـا و کارکنانی 
راضـي و بالنـده فراهـم آورنـد. بـا توجه به ارزش نیروي انسـاني در سـازمان مهمي مانند شـرکت ملی 
نفـت ایـران پژوهـش حاضـر درصـدد بررسـي رابطـه ی هـوش هیجانـي بـا رفتار شـهروندي سـازماني 
اسـت. روش پژوهـش از نظـر هـدف، کاربـردی و از نظـر ماهیت، توصیفی-همبسـتگی اسـت. جهت 
سـنجش متغیرهـای تحقیـق بـا کمک پرسـش نامه ی اسـتاندارد هـوش هیجانـی برادبري با 28 سـؤال و 
پرسـش نامه ی سـنجش رفتـار شـهروندی سـازمانی-ارگان و کونوسـکی با 25 سـؤال تدویـن گردید. 
در ایـن تحقیـق، جامعـه ی آمـاري کارکنـان سـتادی شـرکت ملـی نفـت ایـران اسـت. حجـم نمونه بر 

اسـاس جـدول کرجسـي و مـورگان 136 نفـر تعیین شـد.
نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه بیـن هـوش هیجاني و رفتـار شـهروندي سـازماني در کارکنان شـرکت 
ملـی نفـت ایـران رابطـه ای مثبـت وجـود دارد. همچنیـن بیـن هـوش هیجاني بـا نوع دوسـتی، احترام و 
تکریـم، جوانمـردی، وجـدان کاری و آداب اجتماعـی در کارکنـان نیـز رابطه ای مثبت وجـود دارد.

ماهیـت اجتماعـي انسـان ایجـاب مي کنـد که آدمي بـا وجـوه گوناگون 
جوامـع  در  کنـد.  برقـرار  ارتبـاط  آن  درون  مجموعه هـاي  و  اجتمـاع 
امـروزي کـه هم زمـان بـا پیچیده تـر شـدن فزاینـده ی زندگي مشـکالت 
جدیـدي بـراي انسـان پدید آمـده، اهمیت ارتباطات بیشـتر می شـود. در 
چنیـن جوامعـي ارتباطـات یکـي از مهم تریـن عوامـل توسـعه و تعالـي و 
موفقیـت انسـان اسـت. سـازمان به عنـوان یـک نهـاد اجتماعـي به دلیـل 
اهـداف بنیانـي فراتـر از ارتباطـات روزمـره، نوعـي ارتباطـات سـازماني 
بیـن افـراد برقـرار مي کنـد. بدیهـي اسـت کـه در ایـن زمینـه ارتباطـات 
نـکات  از  سـازماني  اهـداف  به سـمت  آنهـا  و چگونگـي جهت گیـري 
ضـروري مـورد توجـه مدیران اسـت. مدیـران نیـز دریافته اند کـه ارتباط 
مؤثـر بـا منابـع انسـاني و درک انگیزه هـاي ارتباطـي کارکنـان در توفیق 
آنـان بـراي دسـتیابي بـه اهـداف طّراحـي شـده ي سـازمان عامـل مؤثري 

اسـت ]3[.
سـازمان ها بـدون وجـود انسـان، نه تنهـا مفهـوم نخواهنـد داشـت بلکـه 
فـن آور شـدن  بـا وجـود  بـود. حتـي  نخواهـد  میسـر  نیـز  آنهـا  اداره ی 
بـاز  آینـده  در  سـخت افزار،  از  تـوده اي  بـه  آنهـا  تبدیـل  و  سـازمان ها 
بقـاي سـازمان  به عنـوان عامـل حیاتـي و اسـتراتژیک در  انسـان  نقـش 
کمـاکان باقـي خواهـد مانـد. بنابرایـن منابـع انسـاني بـا ارزش تریـن منبع 
داده و  بـه تصمیمـات سـازماني شـکل  آنهـا  بـراي سـازمان ها هسـتند. 

راه حـل ارائـه مي کننـد و در نهایـت مشـکالت و مسـائل سـازمان را حل 
مي نماینـد؛ بهـره وري را عینیـت مي بخشـند و کارآیـي و اثربخشـي را 
معنـا مي دهنـد. بـا ایـن وصـف از آنجا کـه منابع انسـاني بخـش عمده اي 
از زندگـي خـود را به عنـوان کارمنـد یـا کارگر یـا مدیر و سرپرسـت در 
محیـط سـازماني مي گذراننـد، طبیعي اسـت کـه توجه به آنهـا از اهمیت 

وافـري برخـوردار باشـد.
بالندگـي کارکنـان  بـه سـازمان و  رضایـت کاري، عالقـه و وفـاداري 
منـوط بـه ایجـاد محیطي اسـت کـه مدیر؛ مسـئول آنسـت. تحلیـل رفتار 
نیازهـا،  بـا شـناخت  تـا  بـه مدیـران مي دهـد  ایـن فرصـت را  سـازماني 
انتظـارات، محیـط کار و دیگر عوامـل مؤثر بر رفتار کارکنان، سـازماني 

پویـا و کارکنانـی راضـي و بالنـده فراهـم آورنـد.
از دیگر مسـائلي کـه امروزه به یکي از محرک هـاي بهره وري دغدغه ی 
رفتارهـاي  اسـت.  سـازماني  رفتـار شـهروندي  تبدیـل شـده  سـازمان ها 
داوطلبانـه و خودجوشـي کـه افـراد در ازاي انجـام آن، پاداشـي دریافت 
سـازماني  شـهروندي  رفتـار  )کـه  را  رفتارهـا  ایـن  محققـان  نمي کننـد. 
نامیده انـد( هـر چـه بیشـتر مطالعـه کرده انـد ]20[. ایـن واژه اولیـن بار در 
1983 توسـط ارگان1 مطـرح شـد ]15[ کـه مبنـاي ایـن طـرح، مفاهیمـي 
و  نقـش  قابل اعتمـاد  عملکـرد  بیـن  تمایـز  همـکاري،  بـه  تمایـل  مثـل 
رفتارهـاي نوآورانـه و خودجوش اسـت. ارگان)1990( معتقد اسـت که 
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رفتار شـهروندي سـازماني، رفتاري فردي و داوطلبانه اسـت که مسـتقیماً 
توسـط سیسـتم هاي رسـمي پاداش در سـازمان طراحي نشـده، امـا با این 
وجـود باعـث ارتقـاء اثربخشـي و کارآیـي عملکـرد سـازمان مي شـود. 
در تعریـف دیگـري از ارگان، رفتـار شـهروندي سـازماني آن دسـته از 
رفتارهایي اسـت که کارکنان سـازمان در آن اثربخشـي عملکردشـان را 

صرف نظـر از اهـداف بهـره وري شـخصي ارتقـاء مي دهنـد.
از  از صاحب نظـران هـوش هیجانـی یکـی  بسـیاری  بـاور  بـه  همچنیـن 
و  تفکـر  رابطـه ی  در درک  بشـری  ابداعـات  و  تحـوالت  جدیدتریـن 
هیجان اسـت. از زمان طرح این سـازه در کنار هوش شـناختی و منطقی 
)IQ( ادعـا می شـود کـه تفکـر و هیجـان آن گونه که قباًل فرض می شـده 
از یکدیگـر جـدا نیسـتند. ایـن رونـد تحولـي را مي تـوان در هم رأیـي 
و همفکـري صاحب نظرانـي کـه بـه اسـتفاده هاي کاربردي تـر اطالعـات 

علمـي اعتقـاد و بـاور دارند مشـاهده کـرد ]8[.
هـوش هیجانـي شـامل قابلیت هـاي هیجانـي اسـت کـه توسـط مدل هاي 
نقـش، شبیه سـازي و از طریـق قهرمانـان و فیلم هـاي سـینمایي بـه افـراد، 
قابل ارائـه  تعریـف  صریح تریـن  و  سـاده ترین  شـاید  اسـت.  قابل انتقـال 
احساسـات  و  تمـام حـواس  از  بتوانـد  باشـد کـه شـخص چطـور  ایـن 
بـراي بهبـود تفکـر و ارتقـاء اثربخشـي خـودش اسـتفاده کنـد. گاردنـر 
)1991( هـوش هیجانـي را بخشـي از هـوش شـخصي، درون شـخصي 
هیجانـي  هـوش  مي گویـد:  الیـاس2  مایریـس  مي دانـد.  بین شـخصي  و 
مجموعـه اي از توانایي هاسـت و کمـک مي کنـد در زندگي شـخصي یا 
کاري بـا دیگـران رابطه اي دوسـتانه و مداراگرایانه برقـرار کنیم. عده اي 
از روانشناسـان هـوش هیجانـي را سـوخت موتـور محرکـه ی موفقیت یا 
نوعـي رادار اجتماعـی3 جهـت برقـراري ارتبـاط سـازنده و اثربخـش بـا 

دیگـران مي داننـد ]17[.
شـرکت ملـی نفـت ایـران یکـي از سـازمان هایي اسـت کـه کارکنـان 
بیشـترین تأثیـر را بـر بهبـود عملکـرد سـازماني دارنـد. بنابراین پـي بردن 
به مسـائل انسـاني بسـیار مـورد توجه این سـازمان اسـت. مسـأله ی اصلي 
پژوهـش حاضر اینسـت که رابطـه ي بین هوش هیجاني و رفتار شـهروند 

سـازماني در شـرکت ملـی نفـت ایـران چگونه اسـت؟

1-مبانینظریتحقیق
1-1-هوش

بـه عقیـده ی وکسـلر4 )1943( هـوش عبارت اسـت از توانایی و اسـتعداد 
و  توانایـی  نیـز  و  داشـتن  منطقـی  و  عاقالنـه  تفکـر  زیسـتن،  هـدف  بـا 
بینـه5 )1916( می گویـد هـوش  بـا محیـط.  تـوازن  ایجـاد  سـازگاری و 
کیفیـت پیچیـده ای اسـت کـه جـزء سـاختار فـرد اسـت و عوامـل اصلی 
خـوب  و  کـردن  قضـاوت  خـوب  ابتـکار،  سـازگاری،  دقـت،  را  آن 
اسـتدالل کـردن تشـکیل می دهـد. به طـور کلـی بـا مـرور تعریف هایـی 
کـه از هـوش ارائه شـده می تـوان گفت کـه در این تعاریـف مفاهیم زیر 
بـه گونـه ای آشـکار یـا به طـور ضمنـی بیـان شـده اند: 1- تفکـر انتزاعـی 
2- یادگیـری از تجربـه 3- حـل مسـائل از راه بینـش 4- سـازگاری بـا 

موقعیت هـای جدیـد 5- تمرکـز و تـداوم در بـه کار انداختـن توانایی هـا 
بـرای رسـیدن بـه یـک هـدف مطلـوب.

1-2-هیجان6
اصطـالح هیجـان شـامل بسـیاری از انـواع رفتـار آدمـی )مثـل رفتـاری 
نیـز رفتـاری کـه بسـیار انگیختـه  کـه آشـفته و بـدون هـدف اسـت و 
شـده و متوجـه هدفـی باشـد( می شـود. هیجان هـای شـدید بـرای بیشـتر 
اعمالـی کـه ما انجـام می دهیـم زمینه هـای انگیزشـی ایجـاد می کنند. دو 
اصطـالح انگیـزش7 و هیجـان ریشـه ی مشـترکی دارنـد. معنـای کلمه ی 
التیـن )Emotion(، تحریـک کـردن، مضطـرب سـاختن، تهییـج کردن 
یـا بـه جنبـش درآوردن اسـت. وقتـی از نظـر هیجانی می گوییم شـخص 
بـه جنبـش درآمـده منظور آنسـت که تحریک شـده اسـت. هنگامی که 
می گوییـم انگیختـه شـده منظور آنسـت که خـود را به جنبـش درآورده 
یـا در فشـار قرار داده اسـت. گاهی هیجـان نه تنها مـا را تحریک می کند 
بلکـه باعـث می شـود خـود را بـه جنبـش درآوریـم. به زعـم جـان آر، 

دیویـد و اسـتانلی کاب8 )1950( هیجـان دقیقـاً عبـارت اسـت از:
■ یـک حالـت عاطفـی و خـاص درونـی کـه معمـوالً مبتنـی بـر تعبیـر و 

تفسـیرهایی اسـت.
■ مجموعـه ای از تغییـرات فیزیولوژیکـی درونـی کـه از نظـر ذهنـی بـه 
بازگشـت مجـدد تعـادل بیـن ارگانیسـم و محیـط آن کمـک می کنـد.

■ الگوهـای مختلفـی در رفتـار آشـکار کـه از طریـق محیـط برانگیختـه 
می شـود و مبیـن رابطـه ی متقابـل پایداری با محیط اسـت. ایـن الگوهای 
رفتـاری حاکـی از یـک حالـت فیزیولوژیکـی برانگیختـه شـده و یـک 

حالـت روانی برآشـفته اسـت.
بسـیاری از هیجان هـا عالئمـی هسـتند که به مـا می آموزند توجـه خود را 
بـه کجـا معطـوف کـرده و چگونـه انرژی خـود را جهـت دهیـم. تمامی 
ایـن مـوارد حاکـی از آنسـت کـه هیجان ها نوعـی اطالعات هسـتند ]2[.

1-3-هوشهیجاني
فرهنـگ لغـت آکسـفورد هیجـان را هـر گونـه تحریـک یـا اغتشـاش 
در ذهـن، احسـاس، عاطفـه یـا هـر حالـت ذهنـی قدرتمنـد و تهیج شـده 
پاسـخ های  را  هیجان هـا   )1990( مه یـر9  و  سـالووی  می کنـد.  تعریـف 
زیرسیسـتم های  برخـورد  محـل  کـه  می کننـد  تعریـف  سـازمان یافته ای 
شـناختی،  فیزیولوژیکـی،  سیسـتم های  و  بـوده  روانشـناختی  دیگـر 
انگیرشـی و تجربـه ای را دربـر می گیرنـد. آنهـا همچنیـن هـوش هیجانی 
را نوعـی پـردازش هیجانـی می داننـد کـه توجـه بـه هیجان هـا، ارزیابـی 
صحیـح آنهـا در خـود و دیگـران، نظم بخشـی سـازمان یافته ی آنهـا و 
ابـزار مناسـب آنهـا را دربـر می گیـرد. گلمـن هـوش هیجانـی را توانایی 
حفـظ انگیـزه، مقاومـت در برابـر نامالیمـات، کنتـرل تکانه هـا، توانایـی 
بـه تعویـق انداختـن کامیابی هـا، همدلـی بـا دیگـران و امیـدوار بـودن 
تعریـف می کنـد. بـار آن10 )2001( هـوش هیجانـی را دربـر گیرنـده ی 
غیرشـناختی  توانایی هـای  و  اسـتعدادها  مهارت هـا،  از  مجموعـه ای 
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می دانـد کـه توانایـی فـرد را در رویارویـی بـا فشـارها و شـرایط محیطی 
به طـور موفقیت آمیـزی افزایـش می دهـد ]5[. کوپـرو سـاواف )1997( 
عمـق  هیجانـی،  تناسـب  اولیـه ی  دانـش  مبنـای  بـر  را  هیجانـی  هـوش 
هیجانـی و کیمیاگـری هیجانـی تعریـف کرده اند. در ایـن تعریف دانش 
اولیـه ی هیجانـی آگاهـی و دانش فرد از ماهیت و کنش وری احساسـات 
خـود اسـت. تناسـب هیجانـی، دربـر گیرنـده ی انعطاف پذیری و شـدت 
احساسـات و هیجانـات اسـت. عمـق هیجانـی، اسـتعداد رشـد و تقویـت 
یـا عمـق بخشـیدن بـه هیجانات تعریـف می شـود و کیمیاگـری هیجانی، 
توانایـی بهـره گرفتـن از احساسـات و هیجانـات در راسـتای خالقیـت 

می گـردد. تعریـف 
هوش هیجاني شامل چهار مؤلفه و بیست قابلیت است که عبارتند از:

■ خودآگاهـي: از طریـق شـناخت عمیـق عواطـف،  هیجان هـا و حاالت 
روانـي دیگـران، نقاط قوت و ضعـف و توانایي ارزیابـي صحیح از خود 
بـه دسـت مي آیـد و به عبارتـي در خودآگاهي شـما می توانیـد هیجانات 
و احساسـات خـود را بخوانیـد و از آنهـا آگاه باشـید. خودآگاهـي بـه 

افـراد اجـازه مي دهـد نقـاط قـوت و محدودیت هـاي خود را بشناسـند.
■ خودمدیریتـي: توانایـي کنتـرل و اداره کـردن عواطـف و هیجان هـا، 
توانایـي حفـظ آرامـش در شـرایط بحرانـي و اسـترس زا و توانایـي خود 
مدیریتـي  خـود  به عبارتـي  اسـت.  درونـي  منویـات  ابـراز  و  انگیزشـي 
توانایـي کنتـرل عواطـف و هیجانـات و رفتارهـاي صادقانـه و درسـت 
اسـت. افـراد بـا مهـارت خـود مدیریتـي اجـازه نمي دهنـد  در طـول روز 
بدخلقي هـا از آنهـا سـر بزنـد و مي داننـد منشـاء بدخلقي هـا کجاسـت و 

ممکـن اسـت چقـدر طـول بکشـد.
■ آگاهـياجتماعـي: افـراد داراي این مهـارت دقیقاً  مي داننـد که گفتار 
و کردارشـان بـر دیگـران تأثیـر مي گـذارد و اگـر تأثیـر رفتارشـان منفي 
باشـد مي تواننـد آنـرا تغییر دهند. نمونـه ای از مهارت آگاهـي اجتماعي، 
همدلـي اسـت. همدلـي یعنـي توانایـي ورود بـه احساسـات دیگـران یـا 
توانایـي درک احساسـات کارکنـان در فرآینـد تصمیم گیـري هوشـمند 

فـردي یـا گروهي.
■ مدیریـتروابـط: شـامل برقـراري ارتباطـات، تأثیرگذاري، تشـریک 
مسـاعي و کار گروهـي اسـت. از ایـن مهـارت مي تـوان جهت گسـترش 

شـور و اشـتیاق و حـل تعارضـات اسـتفاده کرد.
مهارت هـاي خودآگاهـي و خودمدیریتـي مربـوط بـه حـوزه ی فـردي 
اسـت امـا مهارت هاي آگاهي اجتماعـي و مدیریت روابـط به چگونگي 
برقـراري رابطـه بـا افـراد و اجتمـاع برمي گردند و بیشـتر بـه توانایي افراد 

در حفـظ صحیـح روابـط خـود با دیگـران مي پردازنـد ]9[.

1-4-رفتارشهرونديسازماني
بـار اصطـالح رفتـار شـهروندی  باتمـان و ارگان )1983( بـرای اولیـن 
سـازمانی11 را وضـع کـرده و آنـرا ایـن گونـه تعریـف نمودنـد: رفتـاری 
فـردی کـه داوطلبانـه اسـت، به طـور صریـح یـا ضمنـی توسـط سیسـتم 
رسـمی پـاداش برانگیختـه نشـده و کارآیـی سـازمان را افزایـش خواهد 

داد. همچنیـن تمایـل کارکنـان بـه انجـام رفتارهایی که فراتـر از الزامات 
رسـمی نقـش و جایگاهشـان اسـت نیـز به عنـوان یکـی از عناصـر اصلـی 
تشـکیل دهنده ی رفتار شـهروندی سـازمانی شـناخته شـده اسـت. ارگان 
از  بخشـی  مثبـت  اقدامـات  به عنـوان  را  کارکنـان  شـهروندی  رفتـار 
کارکنـان بـرای بهبود بهـره وری، همبسـتگی و انسـجام در محیط کاری 

می دانـد کـه ورای الزامـات سـازمانی اسـت ]18[.
شـهروندی سـازمانی عبـارت اسـت از آن دسـته از رفتارهـای فـردی که 
بـه بافـت اجتماعـی و روانی و همچنین شـناختی که باید عملکرد شـغلی 
در آن انجـام گیـرد کمـک می کنـد. ایـن تعریـف از رفتـار شـهروندی 
غنـی کـردن  از طریـق  رفتارهـا  این گونـه  کـه  بیـان می کنـد  سـازمانی 
اثربخشـی کلـی  بـر  تأثیـری خـاص  محیـط کار  اجتماعـی  چارچـوب 
سـازمان دارد. بر اسـاس مطالب فوق می توان این گونه اسـتنباط کرد که 
کارکنانـی کـه در کمـک به دیگـران فراتـر از وظایف شغلی شـان عمل 
می کننـد و از سیاسـت های پذیرفتـه شـده ی سـازمان پیـروی می نماینـد، 
بـه بهتـر شـدن و غنـای محیـط عمومـی کار کمـک می کننـد و بنابرایـن 
بـر کل سـازمان تأثیـری مثبـت دارند. پودسـاکوف و همـکاران )2000( 
دالیـل بالقـوه ای در مـورد چرایـی تأثیـر رفتـار شـهروندی سـازمانی بـر 
رفتـار گروهـی و عملکـرد کارکنـان بیـان می کننـد. افزایـش بهـره وری 
اداری، کاهـش نیـاز بـه صـرف منابـع بـرای عملیـات نگهـداری، ایجـاد 

محیـط کاری سـالم کـه باعـث افزایـش روحیـه کارکنـان می گـردد.

1-4-1-ابعادرفتارشهروندیسازمانی
بـا وجـود توجـه فزاینـده به موضـوع رفتارهای شـهروندی، با مـروری بر 
ادبیـات ایـن حـوزه، فقـدان اجمـاع دربـاره ی ابعـاد ایـن مفهـوم آشـکار 
می گـردد. نتایـج حاصـل از مـرور ادبیـات نشـان می دهـد که تقریباً سـی 
نـوع متفـاوت از رفتار شـهروندی قابل تفکیک اسـت و تعاریف متعددی 
از آن ارائـه شـده کـه البتـه هم پوشـی های بسـیاری بین آنها وجـود دارد. 
ارگان )1988( مقیاسـی چندبعـدی از رفتـار شـهروندی سـازمانی ارائـه 

کـرد. ایـن مقیـاس متشـکل از ابعـادی پنج گانه اسـت کـه عبارتند از:
■ نـوعدوسـتی: کمـک بـه همـکاران و کارکنـان بـرای انجـام وظایف 

در شـرایط غیرمعمـول
■ وظیفهشناسـی: انجـام وظایـف تعییـن شـده بـه شـیوه ای فراتـر از آنچه 
انتظـار مـی رود )مثـل کار در بعـد از سـاعت اداری برای سـود رسـانی به 

سازمان(
ــای  ــای جنبه ه ــازمان به ج ــت س ــای مثب ــد برجنبه ه ــردی: تأکی ■ جوانم

منفــی آن
■ فضیلتمدنی: مستلزم حمایت از عملیات های اداری سازمان است

ــه عمــل، دادن  ــا دیگــران قبــل از اقــدام ب ■ ادبونزاكــت: مشــورت ب
اطــالع قبــل از عمــل و رد و بــدل کــردن اطالعــات

جوانمـردی و نزاکـت مؤلفه هایـی هسـتند کـه بیانگـر اجتنـاب از وارد 
کـردن خسـارت بـه سـازمان هسـتند. جوانمردی عبـارت اسـت از تمایل 
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اجحاف هـای  و  اجتناب ناپذیـر  مزاحمت هـای  مقابـل  در  شـکیبایی  بـه 
کاری بـدون اینکـه گله و شـکایتی صـورت گیرد. در حالـی که نزاکت 
دربـاره ی اندیشـیدن به اینسـت که چطـور اقدامات فرد بر دیگـران تأثیر 

.]19[ می گـذارد 
عوامـل  و   OCB بیـن  ارتبـاط  خصـوص  در  فراتحلیلـی  بررسـی های 
اثرگـذار بـر آن بیانگـر این واقعیت اسـت که چهـار دسـته از این عوامل 

مـورد تأکیـد پژوهش هـای بـوده:
■ ویژگی های فردی کارکنان

■ ویژگی های شغلی
■ ویژگی های سازمانی

■ رفتارهای رهبری

و  ارگان  توسـط  حـوزه  ایـن  در  شـده  انجـام  اولیـه ی  پژوهش هـای 
رفتـار  و  گرایش هـا  کارکنـان،  نگرش هـای  بـر  عمدتـاً  همکارانـش، 
حمایتـی رهبـر متمرکـز بـوده اسـت. پژوهش هـای بعـدی در حـوزه ی 
رهبـری کـه به وسـیله ی پـود سـاکوف و همکارانـش انجام شـده، قلمرو 
انـواع مختلـف رفتارهـای رهبـری تعاملـی و  بـه  رفتارهـای رهبـری را 
تحولـی گسـترش داده انـد. اثـرات ویژگی های شـغلی و سـازمانی عمدتاً 
در تئوری هـای مربـوط بـه جایگزین های رهبری مطرح شـده که توسـط 
صاحب نظـران مختلـف مطالعـه شـده اسـت. پژوهش هـای اولیـه ای کـه 
ویژگی هـای فـردی را مـورد توجـه قـرار می دهـد بـر دو محـور اصلـی 
متمرکـز اسـت: اوالً ارگان و ریـان ایـن عامـل کلـی مؤثـر بـر روحیـه را 
به عنـوان مبنـای رضایـت کارکنـان، تعهـد سـازمانی، درک از عدالـت 
و درک از رفتـار حمایتـی رهبـری تلقـی می کننـد و ثانیـاً پژوهش هـای 
نشـانگر ارتبـاط معنـادار آنهـا بـا رفتـار شـهروندی سـازمانی اسـت )البته 
شـدت ایـن همبسـتگی ها متفـاوت بـوده( که بیانگـر اهمیت ایـن متغیرها 

در تعییـن رفتـار شـهروندی سـازمانی اسـت ]22[.
عامـل دیگـر در فهـم رفتـار شـهروندی سـازمانی، تأثیـر حالـت روحـی 
مثبـت فـرد اسـت. در دهـه ی گذشـته بحث های زیـادی در مـورد برتری 
شـناخت بـر عاطفـه در تعییـن رفتـار شـهروندی سـازمانی انجـام شـده 

است.
در حالـی که پودسـاکوف و همـکاران )2000( و ارگان و ریان )1995( 
تأثیـر متغیرهـای خـاص شـخصیتی و مزاجـی را بـر ابعـاد مختلـف رفتـار 
شـهروندی سـازمانی انتقاد کرده انـد. جورج )1991( بر اسـاس یافته های 
خـود پیشـنهاد می کنـد که پژوهش هـای قبلی کـه این متغیرهـای روحی 
و مزاجـی را بررسـی کرده انـد می تواننـد به جـای اثـرات حالـت مزاجـی 
کـه  اسـت  به ذکـر  الزم  کننـد.  تمرکـز  )صفتـی(  ویژگـی  اثـرات  بـر 
اثـرات حالتـی عمومـاً بـه توصیـف چگونگـی احسـاس فـرد در نقطـه ی 
اثـرات ویژگـی )صفتـی(  از زمـان می پـردازد؛ در حالـی کـه  خاصـی 
عمومـاً منعکس کننـده ی تفاوت هـای پایـدار فـرد در طـول زمان اسـت. 
عـالوه بـر ایـن جـورج )1991( بیـان می کنـد کـه بیـن حالـت روحـی 
مثبـت در کار و تمایـل کارکنـان بـرای کمـک کـردن بـه دیگـران )بُعد 

نـوع دوسـتی رفتـار شـهروندی سـازمانی( رابطـه وجـود دارد. بنابرایـن، 
عاطفـه )احساسـات( نقش مهمی در رفتار شـهروندی سـازمانی دارد. در 
حقیقـت مطالعـات اخیـر حاکـی از آنسـت که ایـن رابطه در مـورد ابعاد 

خـاص رفتـار شـهروندی سـازمانی هـم صـدق می کند.
نکـرده  بررسـی  را  مطلـب  ایـن  مطالعـات  از  هیچ یـک  ایـن وجـود  بـا 
بـر  اسـت کـه  قـوی  به انـدازه ای  مثبـت  تأثیـر حالـت روحـی  آیـا  کـه 
تفسـیر کلـی ایـن سـازه اثـر بگـذارد یـا خیـر. پژوهش هـای روانشناسـی 
اجتماعـی رابطـه ی کفایـت )خودکارآمدی شـغلی( و رفتـار یاری گرانه 
را بررسـی کـرده و بدیـن نتیجـه رسـیده اند کـه افـرادی کـه احسـاس 
می کننـد کفایـت بیشـتری دارنـد، در اغلـب مـوارد تمایـل بیشـتری نیـز 
بـه کمـک دارنـد. عـالوه بـر ایـن میدالرسـکی12 )1984( گـزارش داده 
کـه کفایـت ممکـن اسـت یکـی از عوامـل انگیزشـی ای باشـد کـه افراد 
را بـرای کمـک بـه دیگـران تشـویق می کنـد. بنابرایـن احتمـال بیشـتری 
وجـود دارد کـه افـرادی کـه بـه دیگران کمـک می کننـد، رفتـار منتهی 
بـه موفقیـت داشـته باشـند و نتایـج مثبتـی را بـرای دیگـر افـراد پیش بینی 
کننـد. فـرد کمک کننـده در ازای کمکـی کـه ارائـه می دهـد احسـاس 
رضایـت درونـی بیشـتری را یـا شـادی حاصـل از انجام یـک کار خوب 

را دریافـت می کنـد ]4[.
به طـور مشـابه ایـن مطلب قابل فهم اسـت کـه درک کارکنـان از کفایت 
خـود در کار می توانـد به عنـوان تمایـل بـه کمـک در محیط کار تفسـیر 
شـود. زیـرا فـرد تسـلط بیشـتری بـر کار خـود دارد. در سـال های اخیـر 
پودسـاکوف و همـکاران )2000( در یـک فراتحلیـل از پژوهش هـای 
سـازمانی،  شـهروندی  رفتـار  زمینـه ی  در  اخیـر  سـال   15 بـه  مربـوط 
شـهروندی  رفتـار  مختلـف  ابعـاد  بـر  متغیرهـا  از  تعـدادی  اثرگـذاری 
سـازمانی را ترسـیم کردنـد. از جملـه متغیرهایـی کـه با رفتار شـهروندی 
سـازمانی رابطـه ای هم سـاز داشـته اند عبـارت بودند از: متغیرهـای مرتبط 
و  شـغلی  یک نواختـی  شـغلی،  درونـی  رضایت منـدی  نظیـر  شـغل  بـا 
عمدتـاً  پژوهش هـا  شـغلی،  متغیرهـای  در خصـوص  شـغلی.  بازخـورد 
حـول مبحـث تئـوری جانشـین های رهبری بوده کـه نتایج بیانگـر ارتباط 
پایـدار ویژگی هـای شـغلی بـا رفتـار شـهروندی اسـت. افـزون بـر آن، 
هـر سـه نـوع ویژگی هـای شـغلی )بازخـورد شـغلی، یکنواختـی شـغلی، 
رضایت منـدی درونـی شـغلی( به طـور معنـاداری بـا مؤلفه هـای مختلـف 
وظیفه شناسـی،  نزاکـت،  دوسـتی،  )نـوع  سـازمانی  شـهروندی  رفتـار 
جوانمـردی و فضیلـت مدنـی( ارتباط داشـته اند؛ به گونه ای کـه بازخورد 
شـغلی و رضایت منـدی درونی شـغل، ارتباطی مثبت با رفتار شـهروندی 
سـازمانی داشـته؛ در حالـی کـه یکنواختـی شـغلی ارتباطـی منفـی را بـا  

نشـان می دهـد.  OCB
ــازمانی  ــهروندی س ــای ش ــازمانی و رفتاره ــای س ــن ویژگی ه ــط بی رواب
رســمیت  نــه  کــه  به گونــه ای  دارد.  به هم ریختگــی  انــدازه ای  تــا 
ــه  ــتادی و ن ــت س ــه حمای ــازمانی، ن ــری س ــه انعطاف ناپذی ــازمانی، ن س
فاصلــه ی فضایــی، ارتبــاط مســتمری بــا رفتارهــای شــهروندی ســازمانی 
ــی  ــا تمام ــی ب ــتگی گروه ــه ی همبس ــال مؤلف ــر ح ــا به ه ــته اند. ام نداش
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ــت.  ــته اس ــی داش ــاط مثبت ــازمانی ارتب ــهروندی س ــار ش ــای رفت مؤلفه ه
ــاط  ــان ارتب ــتی کارکن ــوع دوس ــا ن ــده ب ــازمانی ادراک ش ــت س حمای
معنــاداری داشــته اســت. همچنیــن عــالوه بــر آن پاداش هــای خــارج از 
ــوع دوســتی، نزاکــت و وظیفه شناســی  ــا مؤلفه هــای ن ــران ب ــرل رهب کنت
 OCB .ــری اســت ارتباطــی منفــی داشــته اند کــه شــامل رفتارهــای رهب
ــای  ــته رفتاره ــر دس ــذار ب ــل اثرگ ــر از عوام ــته ی دیگ ــب دو دس در قال

ــد از: تقســیم شــده کــه عبارتن
■ رفتارهـای رهبـری تحول آفریـن )رفتارهـای تحولـی اساسـی، تعییـن 
گروهـی،  اهـداف  پذیـرش  ارتقـاء  مناسـب،  مـدل  ایجـاد  چشـم انداز، 

بـاال و برانگیختگـی معنـوی( انتظـارات عملکـردی 
اقتضایـی،  تنبیهـی  و  پاداش دهـی  )رفتارهـای  تعاملـی  رفتارهـای   ■

یـی( قتضا غیرا
)رفتارهـای  هـدف   - مسـیر  رهبـری  تئـوری  بـا  کـه  رفتارهایـی   ■
رهبـری  رفتـار  یـا  رویه هـا  کـردن  مشـخص  نقـش،  تشـریح کنندگی 

عضـو  - رهبـر  مبادلـه ی  رهبـری  تئـوری  یـا  حمایتـی( 

ــه ی  ــج مؤلف ــر پن ــا ه ــن ب ــری تحول آفری ــای رهب ــوع، رفتاره در مجم
ــان  ــی دارد. از می ــادار مثبت ــاط معن ــازمانی ارتب ــهروندی س ــای ش رفتاره
ــه ی  ــا دارای رابط ــن رفتاره ــوع ای ــرا، دو ن ــری تعامل گ ــای رهب رفتاره
ــار  ــد از: رفت ــه عبارتن ــتند ک ــه ی OCB هس ــر پنج گان ــا عناص ــادار ب معن
پاداش دهــی اقتضایــی کــه ارتبــاط مثبــت دارنــد و رفتــار تنبیهــی 
ــد. از میــان ابعــاد تئــوری رهبــری  غیراقتضایــی کــه ارتبــاط منفــی دارن
مؤلفه هــای  همــه ی  بــا  حمایتــی  رهبــری  رفتــار  هــدف،   - مســیر 
ــای  ــا مؤلفه ه ــط ب ــر فق ــت دارد و تشــریح نقــش رهب ــاط مثب OCB ارتب
ــادار  ــه ی معن ــردی رابط ــی و جوانم ــت، وظیفه شناس ــتی، نزاک نوع دوس
ــی  ــا تمام ــو ب ــر - عض ــه ی رهب ــوری مبادل ــت، تئ ــی دارد و در نهای مثبت

مؤلفه هــای ارتبــاط معنــادار مثبتــی دارد ]22[.

2-پیشینهیپژوهش
کریمـي و همـکاران )1391( بـه بررسـي رابطـه ی بیـن مؤلفه هـاي هوش 
هیجانـي و ابعـاد رفتـار شـهروندي سـازماني دبیـران مـدارس متوسـطه ی 
شـهر اصفهـان پرداختنـد. نتایـج نشـان داد کـه از بیـن مؤلفه هـاي هـوش 
هیجانـي، خودآگاهـي، خودانگیـزي، همدلـي و مهارت هـاي اجتماعـي 
بـا رفتار شـهروندي سـازماني دبیران رابطـه ای مثبت داشـتند. بین نظرات 
دبیـران در مـورد هـوش هیجاني و رفتار شـهروندي سـازماني )با توجه به 
جنـس، سـابقه ی خدمت و مـدرک تحصیلي( تفاوت معناداري مشـاهده 
نشـد. جـز اینکـه دبیـران بـا سـابقه ی خدمـت بیـش از 20 سـال هـوش 
هیجانـي خـود را بیشـتر بـرآورد کردنـد. یارمحمـدي منفـرد و همکاران 
شـهروند  رفتـار  بـه  گرایـش  و  هیجانـي  هـوش  بیـن  رابطـه ی   )1391(
سـازماني معلمـان تربیـت بدنـي را بررسـي کردنـد. نتایج پژوهـش بدین 

است: شـرح 
■ )r( مشـاهده شـده در سـطح )p£0.01( نشـان دهنده ی همبستگي مثبت 

و معنـادار بیـن هـوش هیجاني و رفتار شـهروند سـازماني معلمـان در کل 
و همچنیـن سـه حیطه ی هـوش هیجاني بوده اسـت.

■ )R( محاسـبه شـده از بیـن سـه حیطـه ی هـوش هیجانـي )متغیرهـاي 
ارزیابـي   ،0/402 هیجان هـا  از  بهـره وري  پیش بیـن  متغیـر  پیش بیـن(؛ 
رفتـار  پیش بیني کننـده ی   0/184 هیجان هـا  تنظیـم  و   0/218 هیجان هـا 

شـهروند سـازماني معلمـان تربیـت بدنـي اسـتان زنجـان بـوده اسـت.

بــا توجــه بــه یافته هــاي پژوهــش هرچــه معلمــان هــوش هیجانــي کلــي 
بیشــتري داشــته باشــند، امــکان بــروز رفتــار شــهروند ســازماني در آنهــا 
ــه  ــي ب ــکاران )1390( در پژوهش ــار و هم ــود. محمدتب ــد ب ــتر خواه بیش
ــر رضایــت  بررســي اثــر رفتــار شــهروندي ســازماني، هــوش هیجانــي ب
شــغلي کارکنــان شــرکت هفــت المــاس پرداختنــد. نتایــج ایــن تحقیــق 
نشــان داد کــه رفتــار شــهروندي ســازماني و هــوش هیجانــي بــر رضایــت 
شــغلي مؤثرنــد. همچنیــن نتایــج حاکــي از آنســت کــه رفتــار شــهروندي 
ســازماني 48 درصــد تغییــرات رضایــت شــغلي را تبییــن مي  کنــد 
و هــوش هیجانــي 76 درصــد تغییــرات رضایــت شــغلي را تبییــن 
مي نماینــد. یافته  هــاي جانبــي پژوهــش نیــز نشــان داد کــه بیــن رضایــت 
شــغلي و ســطح تحصیــالت رابطــه ی معنــاداري وجــود دارد امــا در ایــن 
پژوهــش از لحــاظ رضایــت شــغلي، بیــن دو جنــس تفــاوت معنــاداري 
وجــود نداشــت. اســعدي و همــکاران )1390( ارتبــاط بیــن هــوش 
ــاي  ــاب داران کتابخانه ه ــازماني در کت ــهروندي س ــار ش ــي و رفت هیجان
ــوده  ــأله ب ــن مس ــد ای ــش مؤی ــج پژوه ــد. نتای ــی کردن ــي را بررس عموم
ــازماني  ــهروندي س ــار ش ــي و رفت ــوش هیجان ــن ه ــاط بی ــود ارتب و وج
هــوش  رابطــه ی   )1389( همــکاران  و  کرامتــي  مي کنــد.  تأییــد  را 
هیجانــي بــا گرایــش بــه رفتــار شــهروندي ســازماني را بررســي کردنــد. 
ــا  ــه ی آن ب ــه حیط ــي و س ــوش هیجان ــه ه ــان داد ک ــش نش ــج پژوه نتای
ــطه ی  ــدارس متوس ــان م ــازماني معلم ــهروندي س ــار ش ــه رفت ــش ب گرای
ــن  ــاداري دارد. همچنی ــه ی معن ــت و رابط ــتگي مثب ــان همبس ــهر زنج ش
یافته هــاي پژوهــش نشــان داد کــه ســه حیطــه ی هــوش هیجانــي یعنــي 
هیجان هــا،  ارزیابــي  و  هیجان هــا  از  بهــره وري  هیجان هــا،  تنظیــم 
مي تواننــد گرایــش بــه رفتــار شــهروندي ســازماني را در میــان معلمــان 

ــد. ــي کنن ــان پیش بین ــهر زنج ــطه ی ش ــدارس متوس م
چنگ چن لیــن13 )2010( در تحقیــق خــود بــا عنــوان رابطــه ی بیــن 
رفتــار شــهروندی ســازمانی و عملکــرد ســازمانی کــه در یک مؤسســه ی 
مالــی در تایــوان انجــام شــد بــه ایــن نتیجــه رســید کــه رفتــار شــهروندی 
ســازمانی بــر عملکــرد ســازمانی تأثیــر مثبتــی دارد. بــا این وجــود تحقیق 
او نشــان داد کــه همــکاری گروهــی به عنــوان عامــل میانجــی در تأثیــر 
ــی  ــردی و گروه ــرد ف ــر عملک ــازمانی ب ــهروندی س ــار ش ــتقیم رفت مس
ــار  ــرد و همــکاران )2009( در پژوهشــی رفت ــراد نقــش دارد. دانایی ف اف
شــهروندی را در ســازمان های دولتــی بررســی کردنــد. نتایــج نشــان داد 
ــهروندی  ــای ش ــه از جنبه ه ــی ک ــا کارکنان ــی ب ــش دولت ــه تقویت بخ ک
ــگرفی در  ــرات ش ــت تأثی ــن اس ــد ممک ــرار دارن ــی ق ــطح مطلوب در س
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ــن  ــدن ای ــر ش ــث بارورت ــته و باع ــی گذاش ــش دولت ــر بخ ــود تصوی بهب
ســازمان ها در زمینــه ی عملکــرد ســازمانی گردنــد. هانیگتــون14 )2009( 
ــهروندی  ــار ش ــازمانی، رفت ــگ س ــن فرهن ــه ی بی ــود رابط ــق خ در تحقی
ــای  ــان برنامه ه ــر از کارکن ــن 146 نف ــازمانی بی ــرد س ــازمانی و عملک س
تلوزیونــی اوگانــدا را بررســی کــرد. نتایــج تحقیقــات او نشــان داد کــه 
بیــن فرهنــگ ســازمانی و رفتــار شــهروندی ســازمانی رابطــه ی معناداری 
وجــود نــدارد. امــا رابطــه ی بیــن رفتــار شــهروندی ســازمانی و عملکــرد 

ســازمانی معنــادار اســت.

3-تجزیهوتحلیلدادهها
جامعه ی  است.  همبستگي  نوع  از  توصیفی  روش  لحاظ  از  تحقیق  این 
ایران  نفت  ملی  شرکت  پشتیبانی  واحد  کارکنان  تمامی  شامل  آماري 
است که در سال 1395 مشغول به خدمت هستند. طبق آمار تعداد افراد 
حدود 210  نفر است. بر اساس جدول کرجسي و مورگان حجم نمونه 
136 نفر تعیین گردید. در این تحقیق جهت گردآوري اطالعات از دو 
کونوسکی  و  ارگان  سازمانی  شهروندی  رفتار  استاندارد  پرسش نامه ی 
گریوز(   - )برادبري  هیجاني  هوش  استاندارد  پرسش نامه ي  و   )1996(

استفاده شده است. فرضیه های تحقیق به شرح زیر است:

3-1-فرضیهیاصلیتحقیق
بیـن هـوش هیجانـي بـا رفتـار شـهروندي سـازماني در کارکنان شـرکت 

ملـی نفـت ایـران رابطه وجـود دارد.

3-2-فرضیههایفرعیتحقیق
در کارکنـان  دوسـتی  نـوع  بـا  هیجانـي  هـوش  بیـن  اول:  فرضیـهی  ■

دارد. وجـود  رابطـه  ایـران  نفـت  ملـی  شـرکت 
■ فرضیـهیدوم: بیـن هـوش هیجانـي بـا احتـرام و تکریـم در کارکنـان 

شـرکت ملـی نفت ایـران رابطـه وجـود دارد.
کارکنـان  در  جوانمـردی  بـا  هیجانـي  هـوش  بیـن  سـوم:  فرضیـهی  ■

دارد. وجـود  رابطـه  ایـران  نفـت  ملـی  شـرکت 
■ فرضیـهیچهـارم: بیـن هـوش هیجانـي بـا وجـدان کاری در کارکنان 

شـرکت ملـی نفـت ایـران رابطه وجـود دارد.
■ فرضیـهیپنجـم:بین هـوش هیجانـي بـا آداب اجتماعـی در کارکنان 

شـرکت ملی نفـت ایـران رابطه وجـود دارد.

بـرای نیـل بـه اهـداف پژوهـش و آزمـون فرضیه هـای مطرح شـده از دو 
روش آمـار توصیفی و اسـتنباطی اسـتفاده شـده اسـت:

■ آمـارتوصیفـی: روشـی اسـت کـه در طبقه بنـدی و خالصـه کـردن، 
توصیـف و تفسـیر اطالعـات جمـع آوری شـده و برقـراری ارتبـاط از 
طریـق آنهـا بـه پژوهش گـر کمـک می کنـد. در ایـن بخـش اطالعـات 
جمـع آوری شـده از طریـق پرسـش نامه ها به صـورت فراوانـی، درصـد 
فراوانـی، نمـودار، میانگیـن، انحراف اسـتاندارد و واریانس سـازماندهی 

و خالصـه شـد.
■ آمـاراسـتنباطی: بـه مجموعـه روش هایـی کـه در آنهـا بـا اسـتفاده از 
داده هـای حاصـل از نمونـه، ویژگی هـا و خصوصیـات گـروه بـزرگ یا 
جامعـه اسـتنباط می شـود آمـار اسـتنباطی می گوینـد. در آمـار اسـتنباطی 
از آزمون هـای رگرسـیون و همبسـتگی پیرسـون و بـرای تجزیـه وتحلیل 
داده هـا از نرم افـزار SPSS18 اسـتفاده شـده اسـت. سـطح اطمینـان 95 

درصـد و خطـای اندازه گیـری 5 درصـد درنظـر گرفتـه شـده اسـت.

ویژگی متغیرهای جمعیت شناختی نمونه ی آماری به شرح زیر است:
■ جنسـیت:  57 نفـر )41/9 درصـد( زن و 79 نفـر )58/1 درصـد( مـرد 

هسـتند. بنابرایـن اکثـر پاسـخ گویان مـورد مطالعـه مـرد هسـتند.
■ تأهـل: 47 نفـر )34/6 درصـد( مجـرد  و 89 نفـر )65/4 درصد( متأهل 

هسـتند. بنابرایـن اکثر پاسـخ گویان مورد مطالعـه متأهلند.
 16/9( نفـر   23 دیپلـم،  مـدرک  درصـد(   7/4( نفـر   10 تحصیـالت:   ■
درصـد( مـدرک فوق دیپلـم، 67 نفـر )49/3 درصـد( مـدرک لیسـانس، 
29 نفـر )21/3 درصـد( فـوق لیسـانس و 7 نفـر )5/1 درصـد( مـدرک 
دکتـری دارنـد. بنابراین در گروه مـورد مطالعه اکثر پاسـخ گویان دارای 

مـدرک لیسـانس هسـتند.
■ سـابقهیشـغلی: 6 نفـر )4/4 درصـد( زیـر 10 سـال، 30 نفـر )22/1 
درصـد( 15-10 سـال، 60 نفـر )44/1 درصـد( 20-15 سـال و 40 نفـر 
)29/4 درصـد( بیـش از 20 سـال سـابقه دارنـد. بنابرایـن در گـروه مورد 

مطالعـه، اکثـر پاسـخ گویان 20-15 سـال سـابقه دارنـد.

از  تحقیـق  متغیرهـای  بـودن  نرمـال  بررسـی  بـرای  تحقیـق  ادامـه ی  در 
آزمون اسـمیرنوف-کلموگروف اسـتفاده شـده که فرض های پژوهشـی 

آن به شـرح زیـر اسـت:
H0:    .متغیرها نرمال هستند              Sig. ≥ 0/05   
H1:    .متغیرها نرمال نیستند               Sig. < 0/05   

جـدول-1 و مقادیـر حاصـل سـطح معنـاداری تمامـی متغیرهـا )0/05 > 
سـطح معنـاداری( نشـان می دهند کـه فرض صفـر رد نمي شـود. بنابراین 
بـا  اطمینـان 95 درصـد می تـوان ادعـا کـرد که تمامـی متغیرهـا از توزیع 
فرضیه هـای  تحلیـل  و  تجزیـه  بـرای  بنابرایـن  مي کننـد.  پیـروي  نرمـال 
پژوهـش از معـادل متغیـری آزمون هـا اسـتفاده می شـود. بـرای آزمـون 

رفتارشهروندیهوشهیجانیمتغیرها
سازمانی

0/3770/441آماره ی آزمون

0/118 0/117سطح معناداری

جدول آزمون كولموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها1
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فرضیـه ی اصلـی تحقیـق از آزمـون رگرسـیون اسـتفاده شـده اسـت.

رفتـار شـهروندي  بـا  بیـن هـوش هیجانـي  پژوهـش:  اصلـی فرضیـهی
ایـران رابطـه وجـود دارد. سـازماني در کارکنـان شـرکت ملـی نفـت 

H0: بین هوش هیجاني با رفتار شهروندي سازماني در کارکنان شرکت            
ملی نفت ایران رابطه وجود ندارد.

 Sig. ≥ 0/05  
H1: بین هوش هیجاني با رفتار شهروندي سازماني در کارکنان شرکت 

           ملی نفت ایران رابطه وجود دارد.
Sig. < 0/05

جهـت آزمـون فرضیـه ی فـوق از آزمـون همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده 
گردیـد. بـا توجه به سـطح معنـاداری جـدول-3 که کوچک تـر از 0/05 
اسـت پـی می بریـم کـه فرض صفـر رد می شـود. بنابرایـن بـا اطمینان 95 

درصـد همـه ی فرضیه هـای فرعـی پژوهـش تأییـد گردید.

نتیجهگیري
ـــهروندي  ـــار ش ـــا رفت ـــي ب ـــوش هیجان ـــن ه ـــان داد بی ـــق نش ـــج تحقی نتای

ســـازماني در کارکنـــان شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران رابطـــه وجـــود 
دارد. نتایـــج فرضیـــه ی فرعـــی اول نشـــان داد بیـــن هـــوش هیجانـــی و 
نوع دوســـتی در جامعـــه ی مـــورد مطالعـــه رابطـــه ای مثبـــت و معنـــادار 
ـــا افزایـــش یـــک واحـــد از متغیـــر هـــوش  وجـــود دارد؛ بدیـــن معنـــا کـــه ب
ــد.  ــش می یابـ ــزان 0/80 افزایـ ــه میـ ــتی بـ ــر نوع دوسـ ــی، متغیـ هیجانـ
در واقـــع مؤلفه هـــای دلســـوزی، وفـــای بـــه عهـــد، اهمیـــت دادن بـــه 
دیگـــران و بخشـــش اشـــتباهات دیگـــران به عنـــوان متغیرهـــای نـــوع 
ـــه ی  ـــج فرضی ـــه اســـت. نتای ـــرار گرفت ـــان ق ـــد کارکن ـــورد تأکی دوســـتی م
فرعـــی دوم نشـــان داد در جامعـــه ی مـــورد مطالعـــه بیـــن هـــوش هیجانـــی 
و احتـــرام و تکریـــم رابطـــه ا ی مثبـــت و معنـــادار وجـــود دارد؛ بدیـــن 
ـــر  ـــی، متغی ـــوش هیجان ـــر ه ـــدی متغی ـــک واح ـــش ی ـــا افزای ـــه ب ـــا ک معن
ـــل،  ـــرام متقاب ـــع احت ـــد. در واق ـــش می یاب ـــم 0/57 افزای ـــرام و تکری احت
ـــی  ـــه ی فرع ـــج فرضی ـــان اســـت. نتای ـــزه در کارکن ـــاد انگی ـــرورت ایج ض
ـــی و  ـــوش هیجان ـــن ه ـــه بی ـــورد مطالع ـــه ی م ـــان داد در جامع ـــوم نش س
ـــا کـــه  ـــاداری وجـــود دارد. بدیـــن معن جوانمـــردی رابطـــه ی مثبـــت و معن
ـــر جوانمـــردی  ـــی، متغی ـــر هـــوش هیجان ـــک واحـــدی متغی ـــش ی ـــا افزای ب

ــد. ــش می یابـ 0/42 افزایـ
ــه ی فرعــی چهــارم نشــان داد در جامعــه ی مــورد مطالعــه   نتایــج فرضی
بیــن هــوش هیجانــی و وجــدان کاری رابطه ی مثبــت و معنــاداری وجود 
دارد؛ بدیــن معنــا کــه بــا افزایــش یــک واحــدی متغیــر هــوش هیجانــی، 
ــی  ــه ی فرع ــج فرضی ــد. نتای ــش می یاب ــدان کاری 0/66 افزای ــر وج متغی
پنجــم نشــان داد در جامعــه ی مــورد مطالعــه بین هــوش هیجانــی و آداب 
اجتماعــی رابطــه ی مثبــت و معنــاداری وجــود دارد. بدیــن معنــا کــه بــا 
افزایــش یــک واحــدی متغیــر هــوش هیجانــی، متغیــر آداب اجتماعــی 
ــي و  ــات کریم ــا تحقیق ــش ب ــن بخ ــج ای ــد. نتای ــش می یاب 0/74 افزای
ــعدی  ــکاران )1391(، اس ــرد و هم ــدی منف ــکاران )1391(، یارمحم هم
و همــکاران )1390( و محمدتبــار و همــکاران )1390( هم ســویی دارد. 
هــوش هیجانــی بیان کننــده ی توانایــی فــرد در شناســایی، ارزیابــی 
و بیــان عواطــف و هیجــان اســت کــه می تــوان از آن بــرای بهبــود 
عملکــرد ســازمان اســتفاده کــرد؛ به دلیــل اهمیــت هــوش هیجانــي و اثــر 
آن بــر متغیــر رفتــار شــهروندي ســازماني بایــد مســئوالن بیشــتر از پیــش 
ــد و دوره هــای  ــی قــرار گیرن ــان اهمیــت و نقــش هــوش هیجان در جری
نفــس، کنتــرل هیجانــات،  بــه  اعتمــاد  افزایــش  آموزشــی جهــت 
انتقادپذیــری و نحــوه ی مواجهــه بــا تعارضــات برگــزار شــود تــا بدیــن 
ــازماني  ــهروندي س ــار ش ــی، رفت ــوش هیجان ــاء ه ــا ارتق ــوان ب ــیله بت وس
ــن  ــه می شــود ای ــد توصی ــه پژوهش گــران عالقمن ــش داد. ب ــز افزای را نی
پژوهــش را بــا دوره ی پیگیــری در میــان کارکنــان در ســازمان ها و 
رده هــای مختلــف بــه تفکیــک متغیرهایــی ماننــد جنســیت، ســّن و میزان 
تحصیــالت انجــام دهنــد تــا از طریــق طرح هــای پژوهشــی درازمــدت، 
ــنهاد  ــردد. پیش ــخص گ ــده مش ــاد ش ــرات ایج ــای اث ــات و بق ــدار ثب مق
مي شــود پژوهش هایــي در مــورد مقایســه ی ایــن متغیرهــا در ســایر 
ــز انجــام شــود. ــی و خصوصــی نی ــم از دولت ــا و ســازمان ها اع ارگان ه
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دوبعدی، لرزهنگاری دادههای از استفاده با هندیجان-ایذه گسل توصیف
دادههایزمینلرزهواطالعاتزمینشناسی

اکتشاف  مدیریت  ایرجعبدالهیفرد2،سیدابوالفضلمیری3،    دانشگاه کرمان  فاطمهالساداتطیبحسینی*،محمدرضاسپهوند1،
 شرکت ملی نفت ایران 

ــد و  ــادي دارن ــت زی ــی اهمی ــع تله هــای نفت ــا پی ســنگی در شــکل گیری و توزی ــق ی گســل های عمی
ــوری  ــن هیدروکرب ــن گســل ها در اکتشــاف و توســعه ي میادی ــر ای شناســایی و توصیــف هرچــه بهت
ــذه، از  ــنگی هندیجان-ای ــی س ــل پ ــر گس ــه بهت ــناخت هرچ ــت ش ــه جه ــن مقال ــت. در ای راهگشاس
تلفیــق اطالعــات ژئوفیزیکــی و زمین شناســی اســتفاده شــده اســت. شــواهد عملکــرد گســل 
هندیجان-ایــذه بــا توجــه بــه تغییــر ســّن ســازندهای زمین شناســی در دو طــرف ایــن خطــواره روی 
ــز  ــی و نی ــای ارتفاع ــت روی مدل ه ــا دق ــن ب ــت. همچنی ــاهده اس ــی قابل مش ــه های زمین شناس نقش
تصاویــر ماهــواره ای می تــوان نشــانه هایی از فعالیــت ایــن گســل را مشــاهده کــرد. در ایــن پژوهــش، 
ــد  ــدی، رون ــگاری دوبع ــوط لرزه ن ــتفاده از خط ــا اس ــارس، ب ــز خلیج ف ــی و نی ــت های جنوب در دش
بلنــدای قدیمــی هندیجــان و ارتبــاط آن بــا عمکلــرد گســل عمیــق هندیجان-ایذه شناســایی و بررســی 
شــده اســت. در نهایــت ایــن مقالــه لــرزه ي زمین ســاختی نواحــی اطــراف گســل عمیــق هندیجــان-
ایــذه را بررســی کــرده و محاســبات ســازوکار کانونــی 15 زمین لــرزه مشــخص کــرد کــه ایــن گســل 
ــداد  ــر، شــیب حــدود 80 درجــه و امت ــا عمــق بیــش از 10 کیلومت ــداد لغــز راســت بر ب ســازوکار امت

ــا آزیمــوت حــدود 20-10 را نشــان می دهــد. ــاً شــمالی-جنوبی ب تقریب

پی سـنگ در کمربنـد زاگـرس فاقـد هرگونـه رخنمـون اسـت و فـرض 
غالـب بـر اینسـت کـه پی سـنگ زاگـرس ادامـه ي سـپر عربـی بـا جنـس 
گسـل های  وجـود   .]1[ باشـد  پرکامبریـن  سـّن  بـا  آذرین-دگرگونـی 
بـا روندهـای  پالئوزوئیـک و  بـا سـّن پرکامبریـن و  پی سـنگی قدیمـی 
]2و1[.  اسـت  شـده  اثبـات  عربـی  صفحـه ي  پی سـنگ  در  مختلـف 
صفحـه ي عربـي در زمان هـاي مختلـف تحت تأثیـر نیروهـاي تکتونیکي 
قـرار گرفتـه و در نتیجـه ایـن نیروهـا، گسـل ها و خط واره هـاي قدیمی با 
روندهـاي مختلـف روي صفحـه ي عربـي مجدداً فعـال شـده اند ] 1-3.[

گسـل هندیجان-ایـذه از جملـه خط واره هاي پي سـنگي با رونـد تقریبي 
شمال-شمال شـرق-جنوب-جنوب غربي اسـت. پس از تشـکیل کوه زاد 
زاگـرس )از اواخـر کرتاسـه تـا بـه امـروز(، خط واره هـاي پي سـنگي در 
حاشـیه ي شـمالي صفحه ي عربي و از جمله گسل هندیجان-ایذه، تحت 
تأثیـر ایـن کوه زاد قـرار گرفته انـد و متقابـاًل آرایـش چین خوردگی های 

زاگرسـی نیـز از این گسـل ها اثـر پذیرفته اسـت] 4-9.[
از جنـوب صفحـه ي عربـي )کشـور عربسـتان(  گسـل هندیجان-ایـذه 
شـروع مي شـود و میـدان نفتـي صفانیـا کـه بزرگ تریـن میـدان نفتـي 
فراسـاحل )دریایـي( جهـان و دومیـن میـدان نفتـي عربسـتان اسـت روي 
ایـن رونـد واقـع شـده اسـت. همچنین میـدان نفتـي آرش )مشـترک بین 
ایـران و کویـت( و میادیـن نـوروز، هندیجـان و بهرگانسـر روي ایـن 
بلنـدا شـکل گرفته اند. سـاختمان تنگـو واقـع در دشـت آبـادان، آخریـن 

سـاختمان در جلـوي گسـل پیشـاني زاگـرس اسـت کـه هنـوز در برابـر 
نشـان  را  هندیجـان  رونـد گسـل  و  مقاومـت کـرده  زاگـرس  کـوه زاد 
مي دهـد. همچنیـن عملکـرد حـال حاضـر گسـل هندیجان-ایـذه باعـث 

چرخـش در نـوار سـاحلي در محـل آن شـده اسـت )شـکل-1(.
پـس از سـاختمان تنگـو، گسـل هندیجان-ایـذه مسـیر خـود را در زیـر 
امـا پیگیـري مسـیر آن  ادامـه مي دهـد  سـاختمان زاگرسـي رگ سـفید 
دشـوار مي شـود. بـا ایـن حال اثـر عملکرد راسـت بر این گسـل با پیچش 
دماغـه ي غربـي سـاختمان رگ سـفید به سـمت شـمال مشـخص اسـت. 
در ادامـه، ایـن گسـل از بیـن سـاختمان هاي آغاجـاري و پازنـان عبـور 
مي کنـد و رونـد آن بـا چرخشـي پادسـاعت گرد بیشـتر به سـمت شـمال 
متمایـل مي شـود )از آزیمـوت حـدود 15 درجـه بـه حـدود 7 درجـه 
مي رسـد(. شـاید بتـوان تصـور کـرد کـه گسـل ایـذه در این ناحیـه به دو 
بخش تقسـیم مي شـود کـه البته ایـن نظر نیاز بـه مطالعـات تکمیلي دارد.

در شـمال سـاختمان هاي پازنـان و آغاجـاري،  گسـل ایـذه روي بیشـتر 
نقشـه هاي شـرکت نفـت ترسـیم شـده اسـت )شـکل-1( و از ایـن نقطـه 
به سـمت شـمال، گسـل ایـذه از غـرب کـوه بنگسـتان تـا دماغـه ي غربی 
سـاختمان منگشـت امتداد دارد. در محدوده ي سـاختمان منگشت گسل 
ایـذه بـه دو بخش تقسـیم شـده اسـت که بخـش غربی به سـمت زاگرس 

مرتفع ادامـه دارد.
تـا  آغاجـاری  شـمال  )از  شـمالی  قسـمت  در  کـه  اسـت  به ذکـر  الزم 

تاریخارسالنویسنده:96/02/14
تاریخارسالبهداور:96/03/08
تاریخپذیرشداور:96/06/12

واژگانكلیدی:
نقشـــه های  هندیجان-ایـــذه،  گســـل 
لرزه نـــگاری  خطـــوط  زمین شناســـی، 

زمین ســـاخت لـــرزه ي  دوبعـــدی، 
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منگشـت( از واژه ي گسـل ایـذه و در قسـمت جنوبـي از واژه بلنـداي 
قدیمـي1 هندیجـان اسـتفاده مي شـود ] 7[. همچنیـن هـرگاه کل منطقه ي 
شـمال و جنـوب مـد نظـر باشـد از واژه ي گسـل هندیجان-ایذه اسـتفاده 

است. شـده 

1-نقشهيزمینشناسي
در قسـمت شـمالی )خشـکي(، بررسـي نقشـه هاي زمین شناسـي مي تواند 
نشـانه هایي را از عملکـرد گسـل هاي عمیـق روی سـطح زمیـن آشـکار 
 1/1000000 زمین شناسـي  از  نقشـه ي  بخشـي  شـکل-2  در  سـازد.  را 
زاگـرس به همراه موقعیت گسـل ایذه نشـان داده شـده اسـت. بـا توجه به 
شـکل-2 در سـمت شـرق گسـل ایذه سـازندهاي قدیمي تر )آسـماري، 
گسـل  غـرب  سـمت  در  کـه  حالـي  در  دارنـد.  رخنمـون  بنگسـتان( 
سـازندهاي جوان تـر )گچسـاران و آغاجـاري( رخنمـون دارنـد ] 9[ و 
تنهـا اسـتثناي آن در کـوه آسـماري اسـت کـه سـازند آسـماري در اثـر 
عملکرد یک گسـل تراسـتي به سـطح زمین رسـیده اسـت )روي شـکل 
بـا عالمـت * مشـخص شـده(. بنابراین مي تـوان فهمید که بلوک شـرقي 

گسـل ایـذه در عمـق باالتـري از بلـوک غربـي آن واقع شـده اسـت.

2-اطالعاتسنجشازدور
گسـل های  عملکـرد  نشـان دهنده ي  می توانـد  کـه  داده هایـی  از  یکـی 
بـزرگ باشـد اختـالف شـدید و ناگهانـی در توپوگرافی سـطحی اسـت 

)شـکل-3(. بـا توجـه بـه ایـن شـکل، اختـالف توپوگرافـی شـدیدی در 
دو طـرف گسـل ایـذه دیـده می شـود به طوری کـه بلـوک شـرقی گسـل 
در طیـف رنگـی قرمـز و زرد )ارتفـاع میانگیـن بیـش از 1000 متـر( قرار 
گرفتـه و حداقـل 500 متـر باالتـر از بلـوک غربی گسـل با طیـف رنگی 
آبی و سـبز )ارتفاع میانگین کمتر از 500 متر( واقع شـده اسـت. یادآور 
می شـود کـه در اثـر این بـاال آمدگـی، سـازندهای قدیمی تر در شـرق و 

سـازندهای جوان تـر در غـرب گسـل ایـذه رخنمـون دارند.
بـا تحلیـل و پـردازش تصاویـر ماهـواره ای می تـوان اطالعـات مفیـدی 
از عـوارض سـاختاری بـزرگ مقیـاس سـطحی ماننـد چین هـا و گسـل 
موقعیـت  به همـراه  ماهـواره ای  تصویـر  شـکل-3  در  آورد.  به دسـت 
گسـل ایـذه نشـان داده شـده اسـت. با توجه بـه تصاویـر ماهـواره ای، در 
دو سـمت غـرب و شـرق گسـل ایـذه تفـاوت در رنـگ و برجسـتگی 
دیـده می شـود. همان گونـه کـه قبـاًل گفته شـد ایـن اختالفـات مرتبط به 

تفـاوت در ارتفـاع توپوگرافـی و سـازندهای زمین شناسـی اسـت.

3-دادههايغیرلرزهای
داده هـاي غیرلـرزه اي نظیـر داده هـاي گراني سـنجي و مغناطیس سـنجي 
در شناسـایي سـاختار کلـي حوضـه وکـف حوضـه بـه کار مي رونـد. بـا 
فـرض اینکـه کـه خاصیـت گرانش پي سـنگ بیشـتر از پوشـش رسـوبي 
پي سـنگ  هندسـه  شـناخت  در  گراني سـنجي  داده هـاي  اسـت  باالیـی 
بـه کار مي رونـد. در شـکل-4 نقشـه ي آنومالـي باقیمانـده ي بوگـه )بـر 

1
و  منطقه  موقعیت ساختمان هاي  به همراه  ماهواره اي  تصویر  نقشه ی 
و  هندیجان  قدیمي  بلنداي  موقعیت  نیز  و  زاگرس  اصلي  گسل هاي 
گسل ایذه. توجه شود كه گسل ایذه در ادامه بلنداي هندیجان واقع 
شده و یک گسل ناحیه اي پي سنگي به نام هندیجان-ایذه وجود دارد. 
بلندا  محل  در  خلیج فارس  ساحلي  خط  در  آمده  به وجود  چرخش  به 

)گسل عمیق( هندیجان ایذه توجه شود.

به همراه 2 زاگرس   1/1000000 زمین شناسي  از  نقشه ي  بخشي 
موقعیت گسل ایذه. در سمت شرق گسل پي سنگي ایذه سازندهاي 
رخنمون  آبي(  به رنگ  بنگستان  و  سبز  به رنگ  )آسماري  قدیمي تر 
آغاجاري  حالي كه در سمت غرب گسل سازندهاي جوان تر  دارند در 

)به رنگ قهوه اي( و گچساران )به رنگ خاكستري( دیده مي شود
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حسـب میلـي گال( در محـدوده ي ایـران و صفحـه ي عربـي نشـان داده 
شـده اسـت. روي این نقشـه موقعیت گسـل پي سـنگي صفانیا در جنوب 
پي سـنگي  گسـل  موقعیـت  شـمالي  قسـمت  در  و  عربسـتان(  )کشـور 
هندیجان- ایـذه نشـان داده شـده اسـت. توجه شـود کـه مقادیـر آنومالي 
باقیمانده ي بوگه در سـمت شـرق گسـل مثبت و بسـیار بیشـتر از سـمت 
غـرب آنسـت کـه باالتـر بـودن بلـوک شـرقي گسـل نسـبت بـه بلـوک 
غربـي آنـرا نشـان مي دهـد. یـادآور مي شـود کـه ایـن مسـأله بـا توجه به 

سـازندها و روي نقشـه هاي زمین شناسـي نیـز قابل اسـتنتاج اسـت.

4-دادههایلرزهنگاری
در بخـش جنوبـی بـا توجـه بـه عمـق زیـاد گسـل هندیجان-ایـذه، ایـن 
تنهـا  و  نمي شـود  مشـاهده  به درسـتي  لرزه نـگاري  مقاطـع  روي  گسـل 
گسـل  از  احتمـاالً  کـه  شکسـتگي هایي  و  گسـل ها  مـوارد،  برخـي  در 
اصلـي و پي سـنگي منشـعب مي شـوند مشـاهده مي گـردد. نکتـه ي مهـم 
در تحلیل هـاي ایـن بخـش آنسـت کـه تغییـر ضخامـت و نازک شـدگي 
روي بلنـداي هندیجـان، به طـور غیرمسـتقیم  نشـان دهنده ي فعـال شـدن 

گسـل هاي عمیـق و پي سـنگي واقـع در زیـر بلنداسـت.
مقاطع لرزه نگاري نشـان مي دهند که کمترین فرسـایش و نازک شـدگي 
در جنـوب بلنـدا اتفـاق افتاده )سـاختمان آرش( و هر چه به سـمت مرکز 
در  تنگـو  سـاختمان  )به سـمت  مي کنیـم  بلنـدا حرکـت  و شـمال روي 
مـرز سـاحل و دریـا( مقـدار ایـن فرسـایش افزایـش مي یابـد. ایـن بدیـن 
معناسـت کـه افزایش شـیب ناحیه اي در زمان کرتاسـه و اوایل ترشـیري 
از شـمال بـه جنـوب بـوده؛ برخـالف عهد حاضر کـه از جنوب )کشـور 

عربسـتان( بـه شـمال )سـواحل خلیج فـارس( افزایش عمـق داریم.

4-1-مقطعلرزهنگاري-1
مقطع لرزه نگاري-1)شکل-5( از جنوب ساختمان نوروز عبور مي کند. 
بلندا/گسل  فعالیت  حداکثر  که  فهمید  مي توان  مقطع  این  به  توجه  با 
هندیجان-ایذه در زمان رسوب گذاري سازندهاي گروه بنگستان )ایالم 
و سروک( اتفاق افتاده؛ به طوري که باعث نازک شدگي و فرسایش این 
پابده،  سازندهاي  در  همچنین  است.  شده  کرتاسه  اواخر  در  سازند  دو 
گورپي و آسماري نیز تا حدي نازک شدگي مشاهده مي شود که نشان 
از ادامه ی فعالیت بلندا و گسل پي سنگي مربوطه دارد. پس از آسماري 
تا زمان حال حاضر )کف دریا( نیز نازک شدگي روي مقطع لرزه نگاري 
دیده مي شود که نشان مي دهد فعالیت بلندا کماکان ادامه دارد و ممکن 
است تا حدي در اثر نیروهاي زاگرسي تشدید شده باشد. الزم به ذکر 

ماهواره ای 3 تصویر  و  راست(  )سمت  رقومی  ارتفاعی  مدل  نقشه ی 
توپوگرافی  ارتفاع  اختالف  به  ایذه.  گسل  اطراف  در  چپ(  )سمت 
)بیشتر از 500 متر( و اختالف رنگ و برجستگی تصویر ماهواره ای 

در دو طرف گسل ایذه توجه شود

میلي گال( 4 )بر حسب  بوگه  گرانی سنجی  باقیمانده ي  آنومالي  نقشه ی 
در محدوده ي ایران و صفحه ي عربي، روي این نقشه، گسل پي سنگي 
صفانیا در كشور عربستان و در ادامه ي آن گسل هندیجان-ایذه در 
ایران نشان شده است. به اختالف شدید مقادیر گرانی باقیمانده در 
دو طرف گسل و افزایش در شرق گسل، )به ویژه به سمت شمال و 

در داخل ایران( توجه شود

نازک شدگي 5 به  نوروز،  از جنوب ساختمان  لرزه نگاري-1 گذرا  مقطع 
در  نازک شدگي  این  شود.  توجه  بنگستان  الیه هاي  در  فرسایش  و 
با نهشته شدن  اثر فعالیت گسل پي سنگي هندیجان-ایذه همزمان 
سازندهاي گروه بنگستان )ایالم و سروک( و در نتیجه استرس قائم 

رو به باال ایجاد شده است.
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است که این نازک شدگي  ها در اثر فعالیت گسل پي سنگي هندیجان-
ایذه همزمان با نهشته شدن سازندهاي مختلف و در نتیجه ی استرس قائم 

رو به باال ایجاد شده است.

2-4-مقطعلرزهنگاري-2
ساختمان هاي  محدوده ی  در  و  هندیجان  بلنداي  روي  از  مقطع  این 
هندیجان-بهرگانسر در شمال خلیج فارس و نزدیک نوار ساحلي عبور 
مي کند. با توجه به تغیرات ضخامت رسوبي، فعالیت بلندا مجدداً از زمان 
مقایسه  ی  با  همچنین  )شکل-6(.  می شود  مشاهده  داریان  تا  آسماري 
ارتفاع سطوح سازند دشتک در دو طرف بلندا مي توان فهمید که بلوک 
در  نتیجه  در  و  دارد  قرار  بلوک غربي  از  باالتر  پي سنگي  شرقي گسل 
عمق زیاد، بلوک شرقي گسل راست بر هندیجان-ایذه باالتر از بلوک 
غربي آن قرار گرفته است. یادآور مي شود که در نقشه هاي زمین شناسي 
باالتر  که  دارند  رخنمون  قدیمي تر  سازندهاي  ایذه  شرق گسل  در  نیز 
بودن بلوک شرقی را تأیید می کند. همچنین نقشه های DEM، تصاویر 
ماهواره ای، نقشه های گرانی و مغناطیس سنجی همگی نشان دهنده باالتر 

بودن بلوک شرقی گسل هندیجان-ایذه هستند.

3-4-مقطعلرزهنگاري-3
و  آغاجـاري  سـاختمان  جنوب غربـي  در  لرزه نـگاري  خـط  ایـن 
جنوب شـرقي سـاختمان پازنـان و در جنـوب فاصلـه ی میانـي ایـن دو 
سـاختمان واقـع شـده اسـت )شـکل-7(. اهمیـت ایـن مقطـع لرزه نگاري 
در اینسـت کـه شـمالي ترین خـط در قسـمت خشـکي اسـت کـه بلنداي 

جنوب-جنوب غربـي  شمال-شمال شـرق  تقریبـي  امتـداد  بـا  هندیجـان 
رونـد  پیگیـري  آن  از  پـس  و  اسـت  قابل مشـاهده  به وضـوح  آن  روي 
آن به سـمت شـمال دشـوار مي شـود. بـا وصـل کـردن قلـه ي سـاختماني 
در ایـن خـط بـه قلـه ي سـاختماني در محـل سـاختمان تنگو و سـاختمان 
هندیجـان مي تـوان مسـیر حرکـت بلنـدا را پیگیـري کـرد. همچنیـن این 
مقطع نشـان مي دهد که در شـمال سـاختمان رگ سـفید، آزیمـوت بلندا 

و در نتیجـه گسـل پي سـنگي مربوطـه کمتـر مي شـود.
بـازه ي کژدمـي،  )در  بلنـدا  روي  فرسـایش  و  نازک شـدگي  همچنیـن 
قابل مشـاهده  تـا حـدي آسـماري(  پابـده و  ایـالم، گورپـي،  سـروک، 

فراسـاحل(. قسـمت  )مثـل خطـوط جنوبي تـر در  اسـت 

5-بررسیوتحلیلضخامترسوبي
بـا توجـه بـه عمـق زیـاد گسـل پی سـنگی هندیجان-ایـذه، معمـوالً در 
خطـوط لرزه نـگاری بازتابـی )کـه عمومـاً حداکثر تـا عمـق 10 کیلومتر 
را نشـان می دهنـد( قابل شناسـایی نیسـت. به همیـن دلیـل، در ایـن بخـش 
سـعی شـده بـا اسـتفاده از تغییـرات ضخامت همزمـان با رسـوب گذاری 

سـازندها ] 7[ فعالیـت ایـن گسـل پی سـنگی مشـخص شـود.
سـاخت  جهـت  چـاه  حلقـه   50 حـدود  اطالعـات  از  منظـور  بدیـن 
نقشـه های هم ضخامـت عمقـی5 در محـدوده ي مـورد مطالعـه از سـازند 
آسـماری )بـه سـّن میوسـن( تا سـازند فهلیـان )به سـّن کرتاسـه آغازین( 
اسـتفاده شـده اسـت )شـکل-8(. در ایـن تصاویـر، مربع هـای کوچـک 
محـل نقـاط چاه هـا را نشـان می دهنـد و طیـف رنگـی از قرمـز بـه بنفش 
بیانگـر افزایـش ضخامـت اسـت. بـر اسـاس نقشـه های شـکل می تـوان 
دریافـت کـه فعالیـت بلنـدای قدیمـی هندیجـان در بـازه ي زمانی نهشـته 
شـدن سـازندهای سـروک تـا پابـده مشـخص تر اسـت و در زمان هـای 

قدیمی تـر از سـروک، کمتـر فعـال بـوده اسـت.
ضخامـت پابـده تا آسـماری در بخـش جنوبی، مجموع دو سـازند جهرم 
و آسـماری و در بخـش شـمالی فقـط معـادل ضخامـت آسـماری اسـت 
)در شـمال جهرم نهشـته نشـده اسـت(. روی بلندای هندیجان-ایذه یک 

مقطع لرزه ای عبوری از محدوده ي ساختمان هاي هندیجان و بهرگانسر 6
در شمال خلیج فارس و نزدیک نوار ساحلي، حداكثر فعالیت بلندا از 
زمان آسماري تا داریان مشاهده می شود. با مقایسه ي ارتفاع سطوح 
سازند دشتک در دو طرف بلندا مي توان فهمید كه بلوک شرقي گسل 
پي سنگي باالتر از بلوک غربي قرار دارد. همچنین بلنداي هندیجان 
با  ارتباط  در  كه  می دهد  نشان  را  باال  به سمت  ساختماني  بازشدگي 

عملکرد منشأ شکل گیري بلندا در عمق زیاد است.

7
بلنداي هندیجان روي مقطع لرزه نگاري عبوري از جنوب ساختمان هاي 
پازنان و آغاجاري. توجه شود كه ضخامت از پابده تا داریان كاهش 
یافته كه نشان دهنده ي فعال بودن بلندا در زمان رسوب گذاري این 

سازندهاست
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افزایـش ضخامـت ناحیـه ای از جنـوب به سـمت شـمال دیـده می شـود 
کـه به نظـر می رسـد بیشـتر تحـت تأثیـر پالتفـرم رسـوبی جهـرم )حداقل 
در جنـوب منطقـه( در زمـان ائوسن-الیگوسـن باشـد. از سـوی دیگر، با 
توجـه بـه نقشـه ي هم ضخامت گورپی تـا پابـده، بلنـدای هندیجان- ایذه 
در زمـان رسـوب گذاری سـازند پابـده فعـال بـوده؛ به طـوری کـه یـک 
نقشـه ي  اسـاس  بـر  دارد.  وجـود  بلنـدا  ایـن  روی  ضخامـت  کاهـش 
زمـان رسـوب گذاری  در  تـا گورپـی،  ایـالم  سـازندهای  هم ضخامـت 
سـازند گورپـی )کرتاسـه ی پایانـی( نیـز بلنـدا فعـال بـوده و یـک رونـد 

کلـی کاهـش ضخامـت روی ایـن بلنـدا مشـاهده می شـود. ایـن کاهش 
ضخامـت روی خطـوط لـرزه ای نیـز دیده شـده اسـت.

ــالم  ــان و ای ــازندهای الف ــکل-8( س ــت )ش ــه های هم ضخام روی نقش
بیشــترین  )کژدمی-ســروک(  ســروک  ســازند  و  )ســروک-ایالم( 
ــود  ــده می ش ــذه دی ــدای هندیجان-ای ــذاری بلن ــت و اثرگ ــواهد فعالی ش
و می تــوان دریافــت کــه زمــان انتهــای کرتاســه اوج فعالیــت ایــن بلنــدا 
بــوده اســت. حتــی ضخامــت ســازند ایــالم در چاه هــای نزدیــک نــوار 
ــا روی  ــن زمان ه ــت. در ای ــیده اس ــر رس ــه صف ــدا ب ــاحلی روی بلن س
بلنــدای هندیجان-ایــذه در بخــش جنوبــی )خلیج فــارس و به ســمت 
ســپر عربــی( یــک نازک شــدگی عمومــی مشــاهده می شــود کــه 
به ســمت شــمال )فروبــار دزفــول( از بیــن مــی رود. روی خطــوط 
لــرزه ای ناحیــه ي خلیج فــارس نیــز ناپیوســتگی زاویــه دار تورونیــن 
در رأس ســروک کامــاًل مشــهود بــوده و اثبــات شــده اســت. در 
ــان  ــان، گــدوان و فهلی نقشــه ي هم ضخامــت ســازندهای کژدمــی، داری
ــا موقعیــت  نمی تــوان الگوهــای ضخامتــی منظمــی کــه بتــوان آنهــا را ب
ایــن دو بلنــدا مرتبــط دانســت مشــاهده کــرد و تنهــا شــواهدی پراکنــده 
از کاهــش ضخامــت در محــل بلنداهــا در ســازندهای کژدمــی )کرتاســه 

ــت. ــاهده اس ــن( قابل مش ــه آغازی ــدوان )کرتاس ــی( و گ میان

6-مطالعهيلرزهيزمینساختی
روش هـای  مهم تریـن  از  زمین لرزه هـا  کانونـی  سـازوکار  محاسـبه ي 
مقالـه  ایـن  در   .]4[ می شـود  محسـوب  عمیـق  گسـل های  توصیـف 
لـرزه ي زمین سـاختی بخشـی از جنـوب فروبـار دزفـول بـا تمرکـز بـر 
گسـل عمیـق هندیجان-ایـذه بررسـی شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه 
عمـق گسـل هندیجان-ایـذه بیـش از 10 کیلومتـر اسـت و در اطالعـات 
خطـوط لـرزه ای مسـتقیماً مشـاهده نمی شـود، در ایـن مطالعـه سـازوکار 
کانونـی 15 زمین لـرزه به روش وارون سـازی شـکل موج امـواج پیکری 
در نرم افـزار ایـزوال محاسـبه شـده تـا اطالعاتـی دربـاره ي رونـد و نـوع 

]11و10[ آیـد  به  دسـت  فعالیـت گسـل هندیجان-ایـذه 
اسـاس وارون سـازی بـر رابطه ي-1 اسـتوار اسـت ]12[. بدیـن ترتیب که 
اگـر U شـکل مـوج لـرزه ای یـا همـان مشـاهدات باشـد، این مشـاهدات 
به چشـمه ي زمین لرزه یا تانسـور گشـتاور لرزه ای )M( و سـاختار درون 

زمیـن )G( وابسـته اسـت و از رابطـه ي-1 به دسـت می آید:

                                                 )1(

یکـی از عوامـل مؤثـر بـر تعییـن ماتریـس G یـا همـان سـاختار درون 
زمیـن، مـدل سـرعتی پوسـته ي زمیـن اسـت. هرچـه دقـت مدل سـرعت 
در دسـترس بیشـتر باشـد پاسـخ نهایـی بـه واقعیـت نزدیک تـر خواهـد 
بـود ]13[. بـا وارون سـازی رابطـه ي-1 بـه روش حداقـل مربعـات، مکان 
و زمـان چشـمه ي زمین لـرزه از راه جسـتجوی شـبکه بهینه می شـود. این 
جسـتجو به دنبـال نقاطـی اسـت کـه خطـای باقیمانـده ي روش حداقـل 

نقشه های هم ضخامت عمقی به همراه موقعیت تقریبی گسل/بلندای 8
هندیجان-ایذه. مربع های كوچک محل نقاط چاه ها را نشان می دهند 
با  است.  ضخامت  افزایش  بیانگر  بنفش  به  قرمز  از  رنگی  طیف  و 
توجه به نقشه ها و كمتر شدن ضخامت روی بلندا می توان فهمید كه 
حداكثر فعالیت بلندای قدیمی هندیجان در بازه ي زمانی نهشته شدن 

سازندهای سروک تا پابده بوده است.

سازوكار كانونی 15 زمین لرزه ای كه در این پژوهش محاسبه و مرتب 9
به همراه  و   GMT توسط  شده  رسم  كانونی؛  عمق  حسب  بر  شده 

موقعیت حدودی گسل هندیجان-ایذه
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مربعـات در آن کمینـه باشـد یـا به عبـارت دیگـر همبسـتگی بیـن شـکل 
مـوج مشـاهده ای و شـکل مـوج سـاختگی بیشـینه باشـد ]14[.

در شـکل-9 سـازوکار کانونـی 15 زمین لـرزه به همـراه موقعیـت گسـل 
سـازوکار  محاسـبات  نتایـج  اسـت.  شـده  داده  نشـان  هندیجان-ایـذه 
امتدادلغـز  سـازوکار  هندیجان-ایـذه  گسـل  کـه  داد  نشـان  کانونـی 
بیـش از 10 کیلومتـر و شـیب حـدود 80 درجـه و  بـا عمـق  راسـت بر 
امتـداد تقریبـاً شـمالی جنوبـی بـا آزیمـوت 20-10 درجـه دارد. با توجه 
بـه شـکل-9 سـازوکارهایی کـه نسـبت بـه موقعیـت گسـل هندیجـان- 
ایـذه در فاصلـه ي دورتـری قرار دارند سـازوکار معکـوس و عمق کمتر 
از 10 کیلومتـر دارنـد و بـه شـکل گیری گسـل های مربوطـه بـا کـوه زاد 

زاگـرس مرتبـط اسـت.
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آبادان؛ دشت منطقهی میادین در گدوان مخزن نفت ژئوشیمایی بررسی
جنوبغربیایران

  محمودجاللی2،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت  مهديكبرائی*،احمدرضاربانی1،دانشگاه امیرکبیر 

ــا ســّن کرتاســه ی پیشــین در منطقــه ی دشــت  ــه نفــت از مخــزن گــدوان ب در ایــن مطالعــه ســه نمون
آبــادان واقــع در جنوب غربــی ایــران بررســی شــده  اســت. در ایــن راســتا از روش هــای ژئوشــیمیایی 
کلـّـی )خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی نفــت( و مولکولــی )بیومارکــر و ایزوتوپــی( بــا هــدف تعیین 
خصوصیــات ژئوشــیمیایی از قبیــل بلــوغ، مشــخصات محیــط رســوبی و ســّن ســنگ منشــأ اســتفاده 
ــه در آن  ــوده ک ــر 32( ب ــن API براب ــبک )میانگی ــبتاً س ــداون نس ــزن گ ــام مخ ــت. نفت خ ــده اس ش
تخریــب میکروبــی انجــام نشــده اســت. فراوانــی بیشــتر بخــش اشــباع، ارجحیــت ضعیــف فردکربنــی 
ــاهده  ــا مش ــبک )Front-end biased distribution( در آنه ــای س ــال آلکان ه ــتر نرم ــت بیش و غلظ
ــأ  ــنگ منش ــط س ــدوان توس ــزن گ ــای مخ ــی، نفت ه ــی و ایزوتوپ ــای مولکول ــق داده ه ــود. طب می ش
کربنــات دریایــی کــه در شــرایط احیایــی رســوب کــرده، تولیــد شــده اند. بلــوغ نمونه هــای مــورد 
مطالعــه در حــد اوج پنجــره ی نفتــی بــوده و ســّن ســنگ منشــأ نیــز کرتاســه ی پســین و ژوراســیک 
ــر ایــن تمامــی نمونه هــای مــورد مطالعــه شــباهت ژئوشــیمیایی زیــادی  تعییــن شــده اســت. عــالوه  ب
ــانی  ــأ یکس ــنگ منش ــط س ــه توس ــی ک ــواده ی نفت ــک خان ــا را در ی ــوان آنه ــن می ت ــته و بنابرای داش
ــت  ــت نخس ــه، در اولوی ــورد مطالع ــای م ــرای نفت ه ــأ ب ــن منش ــرار داد. مهم تری ــده اند ق ــد ش تولی
ســازند گــرو بــا ســّن ژوراســیک پسین-کرتاســه ی پســین و در رده ی بعــدی ســازند ســرگلو بــا ســّن 

ــردد. ــنهاد می گ ــی پیش ــیک میان ژوراس

منطقــه ی دشــت آبــادان در جنوب غربــی ایــران شــامل بیشــتر از هفــت 
ــتند  ــد هس ــال تولی ــه در ح ــازن کرتاس ــه از مخ ــت ک ــی اس ــدان نفت می
)شــکل-1(. در منطقــه ی دزفــول، مهم تریــن مخــازن تولیدکننــده ی 
ــه  ــی ک ــوده ]1[ در حال ــتان ب ــروه بنگس ــماری و گ ــازند آس ــت، س نف
ــالم،  ــازند های ای ــتان )س ــای بنگس ــادان، گروه ه ــت آب ــه ی دش در منطق
ســروک و کژدمــی( و خامــی )ســازندهای ســازند های داریــان، گــدوان 
و فهلیــان( تولید کننده هــای اصلــی نفــت هســتند. عــالوه بــر  ایــن 
وجــود میعانــات گازی در سیســتم نفتــی ژوراســیک و مخــازن ســرگلو 
و نیریــز بــه اثبــات رســیده اســت. اگرچــه دشــت آبــادان به عنــوان یکــی 
از مهم تریــن مناطــق نفتــی ایــران شــناخته شــده امــا سیســتم نفتــی منطقــه 
ــف  ــازن مختل ــای مخ ــیمیایی نفت ه ــای ژئوش ــوص ویژگی ه و به خص

و ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر کمتــر مطالعــه شــده اســت. 
مهم تریـن سـنگ های منشـأ شـناخته شـده در منطقـه ی دشـت آبـادان 
شـامل سـازند های پابـده )ترشـیاری(، کژدمی )کرتاسـه ی میانـی(، گرو 
میانـی(  پیشـین( و سـرگلو )ژوراسـیک  )ژوراسـیک پسین-کرتاسـه ی 
هسـتند. در مطالعـات قبلـی انجـام شـده در ایـن منطقه مشـخص گردیده 
کـه سـازند های پابـده و کژدمـی بـا داشـتن پتانسـیل کافـی و عـدم بلوغ 
مناسـب نمی تواننـد به عنـوان منشـأ در منطقـه در نظـر گرفتـه شـوند ]2[. 
همچنیـن مطالعـات قبلـی در ایران و حوضـه ی مزوپوتامین کشـور عراق 

نشـان داده کـه سـازند های گـرو و سـرگلو بـا داشـتن پتانسـیل و بلـوغ 
مناسـب می تواننـد به عنـوان منشـأ اصلـی نفـت و گاز هـای موجـود در 

مخـازن درنظـر گرفتـه شـوند ]5و4و3[.
از حوضـه ی مزوپوتامیـن  از نظـر زمین شناسـی قسـمتی  دشـت آبـادان 
)بین النهریـن( کشـور عـراق محسـوب می شـود. پیتمـن و همـکاران در 
سـه بعدی  سـازی  مـدل  و  ژئوشـیمیایی  مطالعـات  از  اسـتفاده  بـا   2004
سیسـتم هیدروکربـوری نشـان دادنـد کـه تمامـی نفت هـای موجـود در 
مخـازن کرتاسـه توسـط سـازند سـرگلو تولیـد شـده اسـت ]6[. پـس از 
آن در 2012 عبیـد و همـکاران معتقـد بودنـد نفت هـای مخازن کرتاسـه 
توسـط رسـوبات سـازند سـولی )معـادل زمانی سـازند گرو در ایـران( به 
سـّن ژوراسـیک پسین-کرتاسه ی پیشـین تولید شده اسـت ]7[. عقیده بر 
اینسـت کـه نفت های مخازن کرتاسـه ی پسـین تا ائوسـن بر اسـاس بلوغ 

می تواننـد در دو گـروه قـرار گیرنـد ]8[.
بررسـی و مطالعـه ی خصوصیـات  پیـش رو  انجـام مطالعـه ی  از  هـدف 
در  واقـع  مختلـف  میادیـن  در  گـدوان  مخـزن  نفـت  ژئوشـیمیایی 
از شـاخص های مختلـف حاصـل  اسـتفاده  بـا  آبـادان  منطقـه ی دشـت 
از آنالیـز مقدماتـی و تکمیلـی ژئوشـیمیایی نفت هاسـت. در مرحلـه ی 
اول متغیرهـای ژئوشـیمیایی و ترکیبـات مختلـف نفت هـا بررسـی شـده 
مطالعـه  نفت هـا  در  موجـود  مختلـف  بیومارکـری  ترکیبـات  سـپس  و 
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گردیـده و سـازند های احتمالـی منشـأ بـرای آنهـا معرفـی خواهـد شـد.

1-زمینشناسیمنطقه
دشـت آبـادان در جنوب غربي تریـن قسـمت هاي ایـران و در مـرز بیـن 
ایران - عـراق واقـع شـده کـه شـامل نواحـي شـمالي خلیـج فـارس کـه 
دریایـي اسـت نیـز مي شـود. مسـاحت کل منطقـه 26500 کیلومتـر مربع 
بـوده کـه تقریبـاً کمتـر از نصـف آن دریایـي اسـت. مرزهاي ایـن ناحیه 
از شمال شـرق بـه کمربنـد زاگـرس و از جنـوب بـه خلیـج فـارس منتهي 

مي شـود )شـکل-1(.
دشـت آبادان درون یـک حوضـه ی Foreland در جنوب غرب زاگرس 
واقـع شـده اسـت. کمربنـد تراسـتي و همچنیـن چین خـورده زاگـرس بر 
 )Eurosia( اثـر برخـورد قاره اي-قـاره اي دو صفحـه ی عربـي و اوراسـیا

از اواخـر میوسـن تـا زمان حال تشـکیل شـده اسـت ]9[.
ــمال غربی - ــمالي- جنوبي و ش ــد ش ــه دو رون ــن منطق ــا در ای تاقدیس ه

و  نداشــته  رخنمــون  زمیــن  ســطح  در  کــه  دارنــد   جنوب شــرقی 
ژئوفیزیکــي اســت. ســاختمان های بــا رونــد شــمالی -جنوبی متأثــر 
بلنداهــا و روندهــای قدیمــی شــکل گرفته انــد؛ در حالــی کــه  از 
ــورد  ــر از برخ ــرقی متأث ــد شمال غربی- جنوب ش ــا رون ــاختمان های ب س
صفحــه ی عربــی و کوه زایــی زاگــرس شــکل گرفته انــد ]11و10[. 
ــن  ــامل میادی ــه ش ــن ناحی ــت در ای ــاوی نف ــاختمان هاي ح ــن س مهم تری
ــهراب و  ــهر، آرش، س ــادآوران، ماهش ــن، ی ــر، دارخوی آزادگان، جفی

ــکل-1(. ــتند ) ش ــد هس ارون
منطقــه ی  از  جــدا  می تــوان  تکتونیکــی  نظــر  از  را  آبــادان  دشــت 
اصلــی  رونــد  به طوری کــه  گرفــت؛  درنظــر  دزفــول  فروافتادگــی 
رونــد  بــا  کــه  اســت  شــمالی- جنوبی  منطقــه  ایــن  در  ســاختارها 
شمال غربی-جنوب شــرقی متــداول در زاگــرس در تضــاد اســت. رونــد 
ــه ســاختارهای جنــوب  ــادان قابل تعمیــم ب شــمالی -جنوبی در دشــت آب
عــراق، کویــت، شــمال خلیــج فــارس و شمال شــرقی عربســتان اســت. 
ــا  ایــن تاقدیس هــا از منشــأ فشــاری نیســتند و زایــش آنهــا در ارتبــاط ب

.]12[ اســت  پی ســنگ  گســل های 
اهـداف اکتشـافي دشـت آبـادان در سراسـر سـکانس هاي ژوراسـیک تا 
ترشـیاري پراکنـده شـده و شـامل تله هـاي سـاختماني و چینـه ای اسـت. 
)بخش هـای  آواري  سیلیسـي  به صـورت  هـم  را  مخـزن  سـنگ هاي 
به صـورت  هـم  و  یافـت  مي تـوان  کوشـک(  و  آزادگان  ماسه سـنگ 
رسـوبات کربناتـي )سـازندهای فهلیان، سـروک و ایـالم( در محیط هاي 

رسـوبي مختلـف.
ســنگ منشــأ بســیار خــوب از ژوراســیک )ســازند  ســرگلو( تــا کرتاســه 
)ســازندهای گــرو و کژدمــی(، تاریخچــه ی تدفیــن طوالنــي و مهاجرت 
دیــر هیدروکربــن نقــش مهمــي در شــکل بندي تله هــاي نفتــي و شــارژ 
آنهــا ایفــا کــرده اســت ]6و4و3[. هنــوز وضعیــت مهاجــرت و نحــوه ی 
شــارژ شــدن مخــازن مختلــف در میادیــن نفتــی به طــور کامــل مطالعــه 
نشــده؛ به طــوری کــه در بعضــی مطالعــات مهاجــرت طوالنــی افقــی از 
منطقــه ی دشــت آبــادان به ســمت بلنداهــای قدیمــی در عــراق و کویــت 
ــر  ــودی در دیگ ــرت عم ــه مهاج ــت ]13[. البت ــده اس ــه ش ــر گرفت درنظ
مطالعــات به عنــوان مهم تریــن عامــل شــارژ مخــازن ذکــر گردیــده 

اســت ]14و6و4[.
هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی نفــت موجــود در مخــزن گــدوان 
در منطقــه ی دشــت آبــادان بــوده اســت. بــرش مقطــع ســازند گــدوان در 
فــارس در کــوه گــدوان بــوده کــه شــامل 100 متــر آهک اســت. ســازند 
گــدوان به صــورت پیوســته روي ســازند فهلیــان و زیــر ســازند داریــان 
ــاوب  ــدوان از تن ــازند گ ــادان س ــت آب ــکل-2(. در دش ــرار دارد )ش ق
ــتري  ــارل خاکس ــره و م ــتري تی ــگ خاکس ــي به رن ــاي آرژیل آهک ه
ــه ی  ــتان حوض ــمت لرس ــت. به س ــده اس ــکیل ش ــوه اي تش ــبز و قه ــا س ت
رســوبي ایــن ســازند عمیق تــر شــده و بــه آهک هــاي آرژیلــي و 

ــود. ــل مي ش ــرو تبدی ــگ گ تیره رن
ســازند گــدوان کــه به عنــوان کاندیــدای ســنگ منشــأ در منطقــه درنظــر 

موقعیت منطقه ی مورد مطالعه و مرزهای اصلی تکتونیکی ]11و5[1

ستون چینه شناسی منطقه ی مورد مطالعه ]16-18[2
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گرفتــه می شــود دارای دو بخــش ماسه ســنگی )بخــش کوشــک( و 
آهکــی )خلیــج( اســت کــه وجــود نفــت در میادیــن مختلــف در ایــن 
بخش هــا بــه اثبــات رســیده اســت )شــکل-2(. بخــش کوشــک )زبیــر( 
از بــاال بــه پاییــن شــامل شــیل، ماسه ســنگ دانه ریــز و سیلتســتون اســت. 
الیه هــاي ماسه ســنگي بخــش کوشــک کــه از نظــر زمانــي معــادل 
بخــش دلتایــي زبیــر در عــراق هســتند یکــي از مخــازن اصلــي نفــت در 
دشــت آبــادان به شــمار مي آینــد. اگرچــه الیه هــاي ماسه ســنگي در 
ــا  ــن الیه ه ــن ضخامــت ای ــا میانگی ــد ام ــي رســوب کرده ان ــط دلتای محی
ــه  ــت ک ــر اس ــدود 30-20 مت ــده و ح ــر ش ــادآوران کمت ــدان ی در می
ــر(  ــتر از 300 مت ــت )بیش ــمت در کوی ــن قس ــا ضخیم تری ــه ب در مقایس
ــات  ــا همــان خصوصی ــج ب ــد ]15[. بخــش خلی ــزي دارن ضخامــت ناچی
ــه ی  ــول و ناحی ــی دزف ــمت های فروافتادگ ــام قس ــده در تم ــناخته ش ش
فــارس بــا ضخامتــی در حــدود 15 متــر اســت. سنگ شناســی ایــن 
ــخت  ــا س ــرم ت ــن، ن ــتری روش ــا خاکس ــفید ت ــک س ــامل آه ــش ش بخ
ــت در  ــه نف ــتگی ب ــن و آغش ــت بلوری ــت. خصوصی ــده اس ــف ش توصی
ــای خــرده ی حفــاری ممکــن اســت بیانگــر شــرایط خــوب  نمونه ه

ــرای ایــن بخــش باشــد. ــی ب مخزن

2-روشمطالعه
ــش  ــدوان )بخ ــازند گ ــت از س ــه نف ــه نمون ــداد س ــق تع ــن تحقی در ای

خلیــج( در میادیــن مختلــف واقــع در منطقــه ی دشــت آبــادان کــه 
در طــول الیه آزمایی هــای مختلــف چاه هــای اکتشــافی اخــذ شــده 
 ،API ــری ــامل اندازه گی ــی ش ــز مقدمات ــت. آنالی ــده اس ــه گردی مطالع
رســوب آســفالتن، کروماتوگرافــی ســتونی بــا هــدف تعییــن بخش هــای 
ــور  ــت مذک ــای نف ــن روی نمونه ه ــک و رزی ــباع، آروماتی ــف اش مختل

انجــام شــده اســت.
ــال  ــر نرم ــتفاده از 5 میلی لیت ــا اس ــتونی ب ــی س ــش کروماتوگراف در بخ
 60/40 )نســبت  پنتان/دی کلرومتــان  نرمــال  میلی لیتــر   5 پنتــان، 
 50/50( متانول/دی کلرومتــان  ترکیــب  میلی لیتــر   5 و  حجمــی( 
ــدا  ــن ج ــک و رزی ــباع، آروماتی ــای اش ــب  بخش ه ــه ترتی ــی( ب حجم
ــی گازی  ــل کروماتوگراف ــی از قبی ــای تکمیل ــپس آنالیزه ــده اند. س ش
و   )GC-MS( جرمــی  گازی- طیف ســنجی  کروماتوگرافــی   ،)GC(
ــن روی نمونه هــای منتخــب انجــام  ــدار کرب اندازه گیــری ایزوتــوپ پای

ــت. ــده اس ش
ــک  ــه ی ــز ب ــی گازی مجه ــتگاه کروماتوگراف ــط دس ــز GC توس آنالی
ــر  ــی 25 میلی مت ــر داخل ــر )قط ــول 30 مت ــیلیکا به ط ــه ی س ــتون موئین س
و ضخامــت پوشــش 0/25 میکرومتــر( انجــام شــده اســت. بــرای انجــام 
آنالیــز طیف ســنجی جرمــی، دســتگاه GC بــه یــک طیف ســنج جرمــی 
یونــی از نــوع Finingan MAT GCQ وصــل شــده اســت. دمــای 
ــای  ــش دم ــا افزای ــانتی گراد ب ــه ی س ــتگاه 300-70 درج ــوره ی دس ک
4 درجــه ای در هــر دقیقــه برنامه ریــزی شــده کــه در آن 15 دقیقــه 
به عنــوان بــازه ی هم دمایــی تعییــن شــده اســت. دمــای تزریــق 275 
 Split-less ،ــه شــده، حالــت تزریــق درجــه ی ســانتی گراد درنظــر گرفت

ــت. ــوده اس ــوم ب ــل هلی و گاز حام
نسـبت های مختلـف بیومارکـری و غلظـت دقیـق هر ترکیـب خانوادگی 
و همچنیـن  پیـک  هـر  زیـر  اسـاس مسـاحت  بـر  و آروماتیـک  اشـباع 

اسـتانداردهای داخلـی مشـخص محاسـبه شـده اسـت ]19-21[.
ــک  ــباع و آروماتی ــای اش ــن در بخش ه ــدار کرب ــوپ پای ــز ایزوت آنالی
ــور  ــراق در حض ــتفاده از احت ــا اس ــه، ب ــورد مطالع ــت  م ــای نف نمونه ه
بــا به کارگیــری  اکســیژن در دمــای 1020 درجــه ی ســانتی گراد و 
آنالیــز عنصــری )Flash EA 1112( انجــام شــده اســت. دی اکســیدکربن 
ــبت  ــی نس ــنج جرم ــتقیماً در طیف س ــراق، مس ــر احت ــده در اث ــد ش تولی

ایزوتوپــی Fisher SELTA V اندازه گیــری شــده اســت.
جهـت آنالیـز ایزوتوپـی هریـک از آلکان هـا، GC-Ultra از طریق یک 
 )ConFlow IV( و یـک واحـد تزریـق خـودکار )GC IsoLink( رابـط
بـه طیف سـنج جرمـی نسـبت ایزوتوپـی Delta V متصـل شـد. سـتون 
گازی کـه بـه کار رفتـه مشـابه بـا سـتونی اسـت کـه در بـاال توصیـف 
شـد و برنامـه ی دمایـی آن مثـل برنامـه ی دمایـی بـه کار رفتـه در آنالیـز 
رایـج GC- MS اسـت. نسـبت های ایزوتوپـی بـرای هریـک از آلکان هـا 
انتهـای آنهـا  ابتـدا و  به عنـوان گاز مرجـع کـه در   CO2 از  بـا اسـتفاده 
IRMS وارد می شـود محاسـبه گردیـد.  بـه درون  به صـورت خـودکار 
نتایـج به صـورت پرمیـل نسـبت بـه اسـتاندارد PDEE گـزارش شـده اند. 

نمونه ای از كروماتوگرام حاصل از آنالیز GC بخش اشباع نفت مخزن 3
گدوان منطقه ی دشت آبادان

GC-MS بخش اشباع نفت 4 نمونه ای از فرگمنتوگرام حاصل از آنالیز 
مخزن گدوان منطقه ی دشت آبادان
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تکـرار آنالیزهـا نشـان دهنده ی دقت زیـاد آنالیز بوده و انحـراف از معیار 
هـر ترکیـب کمتـر از 0/5 پرمیـل بـوده اسـت.

3-نتایج
3-1-مشخصاتنفت

و همچنیــن  مطالعــه  مــورد  نفت هــای  در   API اندازه گیــری  نتایــج 
ــف  ــمت های مختل ــب قس ــن ترکی ــت تعیی ــتونی جه ــی س کروماتوگراف
نفت هــا در جــدول-1 نشــان داده شــده اســت. مقــدار API بــرای 
نفت هــای مخــزن گــدوان 38-26 اســت کــه آنهــا را در زمــره ی 
ــش  ــا بخ ــن نفت ه ــد. در ای ــرار می ده ــبک ق ــا س ــط ت ــای متوس نفت ه
اشــباع بیشــترین فراوانــی را داشــته؛ به طــوری کــه 57-47 درصــد 
هیدروکربن هــای نفــت گــدوان مربــوط بــه بخــش اشــباع بــوده اســت. 
ــا توجـــه بـــه نتایـــج آنالیـــز کروماتوگرافـــی گازی، نفـــت مخـــزن  بـ
ــم  ــبتاً کـ ــادان دارای ارجحیـــت نسـ ــه ی دشـــت آبـ ــدوان در منطقـ گـ
ـــر  ـــن کمت ـــداد کرب ـــا تع ـــکان ب ـــات آل ـــی ترکیب ـــوده، فراوان ـــی ب فردکربن
ـــت.  ـــاد nC17/nC27 اس ـــبت زی )Front end-biased distribution(، نس
ـــتان  ـــبت پریس ـــک و نس ـــه ی ـــک ب ـــس CPI نزدی ـــا اندی ـــن نفت ه در ای

ـــدول-1(. ـــکل- 3 و ج ـــت )ش ـــک اس ـــر از ی ـــز کمت ـــان نی ـــه فیت ب
 

3-2-بلوغنفت
ــده  ــان داده ش ــکل-5 نش ــه در ش ــم Pr/nC17 و Ph/nC18 ک ــبت ک نس
نشــان دهنده ی بلــوغ نســبتاً زیــاد و عــدم وجــود تخریــب میکروبــی در 
نفت هــای مــورد مطالعــه و همچنیــن محیــط رســوبی دریایــی و کــروژن 

ــت ]22[. ــده نفت هاس ــأ تولیدکنن ــنگ منش ــوع II در س ن
بـا افزایـش بلـوغ در مـواد آلـی نسـبت 22R+22S(/22S( در هوموهوپان 
C31 در بـازه ی صفـر تـا 0/6 افزایـش می یابـد و تعـادل آن در بـازه ی 
0/57- 0/62 اسـت ]24و23[. در ایـن مـورد نسـبت مذکـور از 0/58 تـا 

0/61 تغییـر کـرده کـه نشـان دهنده ی بلـوغ زیـاد اسـت )جـدول-2(.
بلــوغ،  افزایــش  بــا   17α )H(  ,)14α )H  ,5α )H((C29 اســتران  در 

ــه  ــه به طوری ک ــش یافت ــماره ی-20 افزای ــن ش ــیون در کرب ایزومریزاس
ــا 0/55(  ــادل در 0/52 ت ــا 0/5 )تع ــر ت ــبت 20R+20S( /20S( از صف نس
افزایــش می یابــد ]23[. در نمونه هــای مخــزن گــدوان ایــن نســبت 
ــا را  ــاد در نمونه ه ــوغ زی ــه بل ــدول-4( ک ــوده )ج ــر ب 0/52- 0/48 متغی
اثبــات می کنــد. پیتــر و همــکاران اثبــات کردنــد کــه بــا افزایــش بلــوغ 
مــواد آلــی، ایزومریزاســیون در کربن هــای 14 و 17 اســتران های منظــم 
C29 باعــث افزایــش نســبت )ββ/)ββ+αα از صفــر تــا 0/7 می شــود 
]23[. در نمونه هــای نفــت مخــزن گــدوان ایــن نســبت 0/6-0/51 تغییــر 

می کنــد )جــدول-4(.
بیومارکرهــای آروماتیــک نیــز بــرای تعییــن دقیق تــر بلــوغ در نمونه هــای 
نفــت مخــزن گــدوان در منطقــه ی دشــت آبــادان اســتفاده شــده اســت. 
ــرن،  ــل فنانت ــات متی ــکاران در 1984 در ترکیب ــه و هم ــر رادک ــق نظ طب
ــا افزایــش بلــوغ و درجــه ی حــرارت، مقــدار اندیــس متیــل فنانتریــن  ب
ــبه ی  ــرای محاس ــی ب ــا فرمول ــود ]25[. آنه ــتر می ش ــز بیش )MPI-1( نی
ــس  ــتفاده از اندی ــا اس ــت ب ــکاس ویترینای ــادل انع ــب مع ــر حس ــوغ ب بل
MPI-1 ارائــه کردنــد )for Ro(0/37+ )1-MPI(0/6=Rc>1/3(. طبــق 
فرمــول پیشــنهادی و جــدول-4 بلــوغ نمونه هــای مــورد مطالعــه در 

ــرد. ــرار می گی ــت ق ــکاس ویترینای ــادل انع ــازه ی 0/83-0/73 مع ب

3-3-محیطرسوبیسنگمنشأ
مقــدار کــم نســبت هایPr/nC17  و Ph/nC18 )شــکل-5 و جــدول- 1(، 
فراوانــی بیشــتر نرمــال آلکان هــای ســبک )شــکل-3(، مقــدار کمتــر از 
ــی  ــای دریای ــان دهنده ی جلبک ه ــبت های Pr/Ph و TAR نش ــد نس واح
ــده ی  ــأ تولیدکنن ــنگ منش ــرای س ــاء ب ــط احی ــک محی ــوب در ی و رس

نفــت مخــزن گــدوان هســتند ]26و23[.
در اســتران های منظــم )C27،)Regular Steranes  مربــوط بــه مــواد 
آلــی دریایــی، C28 نشــان دهنده ی مــواد آلــی دریاچــه ای و C29 مربــوط 
ــتند ]27[. در  ــوبی هس ــه ی رس ــه حوض ــکی ب ــی خش ــواد آل ــه ورود م ب
ــتران های  ــبی اس ــع نس ــی توزی ــودار مثلث ــه، نم ــورد مطالع ــای م نمونه ه

Sample ID Sat. % Aro. % Res. % Asph. % API Pr/nC17 Ph/nC18 Pr/Ph CPI nC17/
(nC17+nC27)

nC18/
(nC18+nC19)

TAR

Gd-Y-1 57/25 25/76 1/43 15/56 32/40 0/52 0/52 0/89 1/00 0/63 0/49 0/53

Gd-Y-2 51/86 20/13 9/76 18/25 38/40 0/45 0/48 0/87 1/02 0/73 0/51 0/51

Gd-Y-3 47 25/00 24/50 3/50 26/00 0/49 0/76 0/74 1/00 0/60 0/51 0/52

1aو كروماتوگرافی گازی برای بخش اشباع نفت مخزن فهلیان در منطقه ی دشت آبادان API نتایج تعیین تركیب، مقدار

a API= API gravity; SAT=Saturates; ARO=Aromatics; RES=Resins; ASPH=Asphaltenes; Pr/Ph=Pristane/Phytane;
 CPI=2 )nC23 +nC25 +nC27 +nC29(/[nC22+2  )nC24 +nC26 +nC28( +nC30];
 TAR=)nC27+ nC29 +nC31(/)nC15+ nC17+ nC19(;
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ــأ  ــرای منش ــی ب ــات دریای ــوبی کربن ــط رس ــان دهنده ی محی ــم نش منظ
ــکل-6(. ــت )ش ــه اس ــورد مطالع ــای م نفت ه

ــان  ــل هوپ ــی گاماســران در مقاب ــس بســیار کــم گاماســران )فراوان اندی
C30( نشــان دهنده ی عــدم تخریــب و همچنیــن عــدم وجــود الیه بنــدی 

ــط رســوب گذاری ســنگ منشــأ اســت ]29[. در ســتون آب محی
اولئینــان، بیومارکــری اســت کــه می توانــد بــرای مطالعــه ی ســّن و 
ــان در  ــر اولئین ــود. بیومارک ــتفاده ش ــأ اس ــنگ منش ــوبی س ــط رس محی
نشــان دهنده ی  و  داده می شــود  تشــخیص   191  m/z طیــف جرمــی 
ــر  ــان کرتاســه و جوان ت ــی زم ــی حاصــل از گیاهــان عال ــواد آل ورود م
اســت ]22[. عــدم وجــود بیومارکــر اولئینــان در نفت هــای مــورد 
ــا ســّن  ــی ی ــط دریای ــا محی ــک ســنگ منشــأ ب ــه نشــان دهنده ی ی مطالع

کرتاســه و قدیمی تــر اســت )جــدول-2(.
غلظــت کمتــر ترپان هــای ســه حلقه ای در نفت هــای مــورد مطالعــه 
)شــکل-4( نشــان دهنده ی دخالــت کمتــر گیاهــان عالــی در تولیــد 
 C24 بــه Tricyclic C23 آ نهاســت. در حالــی کــه نســبت زیــاد ترپان هــای
Tetra cyclic نشــان دهنده ی مــواد آلــی از نــوع جلبــک دریایــی اســت 

ــدول- 2( ]23[. )ج
ــه  ــن ب ــبت های دی بنزوتیوف ــودار نس ــک، نم ــای آروماتی در بیومارکره
فنانتــرن )DBT/P( در مقابــل Pr/Ph در شــکل-7 نشــان دهنده ی محیــط 
رســوبی کربنــات دریایــی به عنــوان منشــأ نفت هــای مــورد مطالعــه 

اســت ]28[. 

ــده،  ــه ش ــای مطالع ــورد بیومارکره ــده در م ــر ش ــوارد ذک ــر م ــالوه ب ع
ــزن  ــای مخ ــه نفت ه ــد ک ــان می دهن ــیمایی نش ــای ژئوش ــی متغیره تمام
گــدوان بررســی شــده در ایــن مطالعــه شــباهت ژئوشــیمیایی زیــادی بــا 

ــد. ــرار گیرن ــی ق ــواده ی نفت ــد در یــک خان هــم داشــته و می توانن
آنالیــز ایزوتــوپ کربــن نیــز روی نفت هــای مــورد مطالعــه جهــت 
تعییــن محیــط رســوبی و ســّن ســنگ منشــأ تولیــد کننــده ی آنهــا 
انجــام شــده کــه نتایــج آن در جــدول-4  ارائــه شــده اســت. شــکل- 8 
ــل  ــک در مقاب ــش آروماتی ــوپ δ13C بخ ــودار ایزوت ــان دهنده ی نم نش
اشــباع بــا هــدف تعییــن محیــط رســوبی ســنگ منشــأ اســت. بــا توجــه 
بــه شــکل مشــخص اســت کــه ســنگ منشــأ نفت هــای مخــزن گــدوان 

ــت ]28[. ــده اس ــته ش ــی نهش ــی دریای در محیط
ــه  ــا اســتفاده از فرآیندهــای آمــاری روی نتایــج ایزوتوپــی، متغیــری ب ب
ــت  ــده اس ــف ش ــکال )Canonical Variable( تعری ــر کانونی ــام متغی ن
]28[. بــا توجــه بــه جــدول-4، اندیــس CV نتایــج حاصــل از بخش هــای 
قبلــی را تأییــد می کنــد. زیــرا ایــن اندیــس بــرای تمامــی نفت هــا کمتــر 
از صفــر اســت و ایــن امــر نشــان دهنده ی محیــط رســوبی دریایــی بــرای 

ســنگ  منشــأ اســت.

3-4-سّنسنگمنشأ
بـراي   )Oleanane + Hopane(/Oleanane بیومارکرهـاي  نسـبت  از 
تشـخیص نفت هـاي بـا سـّن کمتـر از کرتاسـه مي تـوان اسـتفاده کـرد. با 

Sample ID TriCyc Terp 
C24 / C23

TriCyc Terp 
C26/C25

C31R/C30 
Hopane

C35/C34 S 
HomHopane

C29/C30 
Hopane

Ts / 
(Ts+Tm)

23/3 
Tri/24/4 

Tetra

Gammacerane 
Index

Oleanane/
C30 Hopane

C31 Hopane 
22S/

(22S+22R)

Gd-Y-1 0/35 0/60 0/42 0/80 1/41 0/32 2/86 0/08 0/00 0/60

Gd-Y-2 0/55 0/70 0/33 0/85 1/21 0/32 0/83 0/11 0/00 0/58

Gd-Y-3 0/50 0/80 0/43 1/25 1/27 0/25 0/82 0/11 0/00 0/61

نسبت های بیوماركری ترپان ها، در نفت مخزن گدوان منطقه ی دشت آبادان2

Sample ID %STrC27 (217) %StrC28 (217) %StrC29 (217) Str29 bb/
(aa+bb)

Str29  20S/
(20S+20R) C28/C29 Str DBT/Phen MPI-1 Calculated 

Rc

Gd-Y-1 0/38 0/25 0/37 0/51 0/48 0/68 2/86 0/67 0/77

Gd-Y-2 0/35 0/23 0/42 0/58 0/52 0/53 0/80 0/76 0/83

Gd-Y-3 0/34 0/24 0/43 0/60 0/52 0/55 1/31 0/60 0/73

نسبت های بیوماركری استران ها و آروماتیک در نفت مخزن گدوان در منطقه ی دشت آبادان3
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توجـه بـه جـدول-2 بـراي تمامـي نفت ها ایـن نسـبت کمتـر از 0/1 بوده 
کـه نشـان مي دهـد تمامـي نفت هـا از سـنگ منشـأیي بـا سـّن کرتاسـه یا 

قدیمی تـر تولیـد شـده اند ]22[.
بـراي تعییـن سـّن و لیتولـوژي سـنگ منشـأ تولیدکننـده ی نفـت مي توان 

از نمـودار تغییـرات نسـبت پریسـتان بـه فیتـان در مقابل نسـبت ایزوتوپ 
از  کـه  همان طـور   .]30[ کـرد  اسـتفاده   )δ13C( نفـت  کربـن  پایـدار 
شـکل- 9 مشـخص اسـت نفت هاي مخزن گدوان در محدوده ی سـنگ 

منشـأ کربناتـي بـا سـّن مزوزوئیـک قـرار مي گیرنـد.
پیتـر و مولـدوان در 1993 نشـان داده انـد که با افزایش سـّن سـنگ منشـأ 
مقـدار اسـتران C28 نسـبت بـه C29 افزایـش می یابـد ]27[. شـرکت توتال 
بـا اسـتفاده از ایـن نظریـه و همچنیـن تعـداد زیـادی نفـت مطالعـه شـده، 
نمـوداری بـر اسـاس درصـد فراوانـی اسـتران C28 رسـم کـرده ]31[ تـا 
بتـوان سـّن سـنگ منشـأ را به دسـت آورد. با توجـه به نمودار شـکل- 10 
نمونه هـای نفـت گـدوان در محـدوده ی بیـن سـنگ های منشـأ گـرو و 

Sample ID
Saturated HC Aromatic HC Whole Oil

CVa
δ13C (PDB) δ13C (PDB) δ13C (PDB)

Gd-Y-1 -26/9 -25/7 -28/7 -1/88

Gd-Y-2 -27/2 -26/1 -29 -1/89

Gd-Y-3 - - -28 -

منطقه ی 4 در  گدوان  مخزن  نفت  نمونه های  روی  كربن  ایزوتوپی  آنالیز  نتایج 
دشت آبادان

a CV= )-2.53 δ13C Sat+2.27δ13C Aro(-11.65 )Sofer, 1984(

محیط 5 بلوغ،  نشان دهنده ی  كه   Ph/nC18 مقابل  در   Pr/nC17 نمودار 
رسوبی و نوع كروژن سنگ منشأ تولیدكننده ی نفت های مورد مطالعه 

است ]22[

نفت 6 نمونه های  برای   C27-C28-C29 منظم  استران های  مثلثی  نمودار 
مورد مطالعه ]27[

مقابل 7 در   Dibenzothiophene/phenanthrene)DBT/P( نمودار 
نسبت Pr/Ph برای نمونه های نفت مخزن گدوان ]28[

اشباع 8 تركیبات  مقابل  در  آروماتیک  تركیبات   δ13C ایزوتوپ  نمودار 
مورد  نفت های  تولیدكننده ی  منشأ  سنگ  رسوبی  محیط  تعیین  جهت 

مطالعه ]29[

جهت 9 اشباع  بخش   δ13C ایزوتوپ  مقابل  در   Pr/Ph نسبت  نمودار   
تعیین سّن سنگ منشأ ]30[
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سـرگلو تعیین شـده اسـت.

نتیجهگیری
 API بـا  ■ نفت هـای خـام مخـزن گـدوان در منطقـه ی دشـت آبـادان 
در  می شـود.  طبقه بنـدی  سـبک  نسـبتاً  نفت هـای  جـزء   32 میانگیـن 
آنهـا بخـش اشـباع )Saturates(، بیشـترین فراوانـی را دارنـد، ارجحیـت 
ضعیـف فردکربنـی مشـاهده می گـردد و فراوانـی قسـمت های سـبک 
آلـکان )front end-biased distribution( در پروفایـل کروماتوگرافی 

می شـود. مالحظـه  گازی 
 ،Pr/ nC17  نســبت های قبیــل  از  بلــوغ  تعیین کننــده ی  متغیرهــای   ■
آروماتیکــی  بیومارکرهــای  و  اســتران ها  هوپان هــا،   ،Ph/nC18
در  نفت زایــی(  پنجــره ی  )اوج  زیــاد  نســبتاً  بلــوغ  نشــان دهنده ی 
نمونه هــای مــورد مطالعــه اســت. عــالوه بــر  ایــن مطالعــات دیگــر 
ــزن  ــود در مخ ــای موج ــه نفت ه ــان داده ک ــه  نش ــده در منطق ــام ش انج

کرتاســه ی پایینــی در اواخــر پنجــره ی نفتــی تولیــد شــده اند.
Ph/ ،Pr/nC17 طبـق اطالعـات بیومارکـری، مقـدار کـم نسـبت های ■

اسـتران های منظـم،  Pr/Ph، TAR  و همچنیـن نحـوه ی توزیـع   ،nC18
میـزان بسـیار ناچیـز اندیس هـای گاماسـران و اولئینـان، غلظـت کمتـر 
ترپان هـای سـه حلقه ای نسـبت بـه پنج حلقـه ای و در نهایـت مقدار بیشـتر 
از یـک نسـبت DBT/P، نفت هـای مخـزن گـدوان از سـنگ منشـأیی با 
محیـط رسـوبی کربنـات دریایـی و کـروژن نـوع II تولیـد شـده اسـت.

ــل  ــأ از قبی ــنگ منش ــّن س ــده ی س ــری تعیین کنن ــای بیومارک ■ متغیره
ــا  ــز ایزوتوپــی، رســوبات ب ــان، اســتران های منظــم و آنالی اندیــس اولئین

ــی  ــأ معرف ــنگ منش ــوان س ــیک را به عن ــین و ژوراس ــه پیش ــّن کرتاس س
کرده انــد. 

ــز  ــه نی ــورد مطالع ــای م ــرای نمونه ه ــن ب ــی کرب ــز ایزوتوپ ــج آنالی ■ نتای
ــای  ــأ نفت ه ــنگ منش ــرای س ــی ب ــوبی دریای ــط رس ــده ی محی ثابت کنن

مــورد مطالعــه بــوده اســت.
ــی  ــج حاصــل از متغیرهــای بیومارکــری و ایزوتوپ ــدی نتای ــا جمع بن ■ ب
ــه ی  ــدوان در منطق ــزن گ ــای مخ ــه نفت ه ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت
ــأ  ــه ی منش ــک مجموع ــط ی ــوده و توس ــواده ب ــادان هم خان ــت آب دش
ــه، در  ــورد مطالع ــای م ــرای نفت ه ــأ ب ــن منش ــده اند. مهم تری ــد ش تولی
اولویــت اول ســازند گــرو بــا ســنّ ژوراســیک پسین-کرتاســه ی پیشــین 
ــا ســّن ژوراســیک میانــی پیشــنهاد  و در رده ی بعــدی ســازند ســرگلو ب

می گــردد.

1. rabbani@aut.ac.ir 2. Mahmoud.jalali@gmail.com

[1] Motiei, H., 2010. An Introduction to Zagros Petroleum Reser-

voirs Evaluation, )For Geologist(, first ed. V:2, P 681. [In Persian]. 

پابـده  منشـأ  در سـازندهای  تولیـد  پتانسـیل  بررسـی  ا.ر، طاعتـی، ف، 1395،  ربانـی،  م،  ]2[ کبرائـی، 

)ترشـیاری( و کژدمـی )کرتاسـه ی پایینـی( در منطقـه ی دشـت آبـادان، جنوب غـرب ایـران. مجلـه ی 

پژوهـش نفـت

[3] Kobraei, M., Rabbani, A.R., Taati, F., 2016. Under Review.,  

Lower Cretaceous Source rock Investigation in Western Zagros 

Basin-Southwest Iran, J. of Petroleum Exploration and Production 

Technology )1(.

[4] Abeed, Q., Alkhafaji, A., Littke, R., 2011. Source rock potential 

of the upper Jurassic-Lower Cretaceous succession in the southern 

Mesopotamian basin, sothern Iraq. Journal of petroleum geology, 

vol 34)2(, pp. 117-134.

[5] Zeinalzadeh, A., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Sajjadi-

an, V.A., 2015. Basin and petroleum system modeling of the Cre-

taceous and Jurassic source rock of the gas and oil reservoirs in 

Darquain field, south west Iran, Journal of  natural gas science and 

engineering, 26, pp. 419-426. 

[6] Pitman, J.K., Steinshouer, D., Lewan, M.D., 2004. Petroleum 

generation and migration in the Mesopotamian Basin and Zagros 

Fold Belt of Iraq: results from a basin-modeling study. GeoArabia 

9 )4(, pp. 41-72.

[7] Abeed, Q., Leythaeuser, D., Littke, R., 2012. Geochemistry, ori-

gin and correlation of crude oils in Lower Cretaceous sedimentary 

sequences of the southern Mesopotamian Basin, southern Iraq. 

Organic Geochemistry. 46, pp. 113-126.

منشأ 10 سنگ  سّن  تعیین  جهت   C28 استران  درصد  نمودار 
تولیدكننده ی نفت گدوان ]31[



57 

148

[8] Alizadeh, B., Sarafdokht, H., Rajabi, M., Opera, A., Janbaz, 

M., 2012. Organic geochemistry and petrography of Kazhdumi 

)Albian-Cenomanian( and Pabdeh )Paleogene( potential source 

rocks in southern part of the Dezful Embayment, Iran. Organic 

Geochemistry 49, pp. 36-46.

[9] Beydoun, Z.R. Hughes Clarke, M.W. & Stonley, R., 1992. Pe-

troleum in the Zagros Basin: a late Tertiary foreland basin over-

printed on the outer edge of a vast hydrocarbon-rich Paleozo-

ic-Mesozoic Passive margin shelf, inMacquin, R.W. and Leckie, 

D.A., editors, Foreland basin and fold-belts: AAPG Memoir55, 

P.309-339.

[10] Saadatinejad, M.R., Sarkarinejad, K., 2011. Application of 

the spectral decomposition technique for characterizing reservoir 

extensional system in the Abadan plain, southwestern Iran. Mar. 

Petroleum Geology 28, 1205e1217.

[11] Abdollahie Fard, I., Braathen, A., Mokhtari, M., Alavi, S.A., 

2006. Interaction of the Zagros fold  thrust belt and the Arabi-

an-type, deep-seated folds in the Abadan plain and the Dezful 

embayment, SW Iran. Pet. Geosc. 12, 347e362.

]12[ آقانباتـی، س.ع،1383، زمین شناسـی ایـران، سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی کشـور، 

606 صفحـه

[13] Bordenave, M.L., Hegre, J.A., 2005. The influence of tectonics 

on the entrapment of oil in the Dezful embayment, Zagros fold-

belt, Iran. J. Petroleum Geology 28, pp. 339-368.

منطقـه ی  در  نفتـی ژوراسیک-کرتاسـه  ژئوشـیمیایی سیسـتم های  مطالعـه ی  م، 1395،  کبرائـی،   ]14[

دشـت آبـادان، تعییـن تاریخچـه ی شـارژ در میـدان یـادآوران به همـراه مدل سـازی دوبعـدی سیسـتم 

تهـران امیرکبیـر  دانشـگاه  دکتـری،  دوره ی  پایان نامـه ی  هیدروکربـوری، 

 589 کشـور،  زمین شناسـي  سـازمان  انتشـارات  زاگـرس،  نفـت  زمین شناسـي  همایـون؛  مطیعـي   ]15[

1374 صفحـه، 

 [16] Jalali, M., Mahmudi, S.A., 2003. Correlation chart between 

Zagros, Abadan Plain  and Iraq Formations. National Iranian oil 

Company internal report. 

[17] Sepehr, M., Cosgrove, J.W., 2004. Structural frame work of 

the Zagros Fold–Thrust Belt, Iran. Marine and Petroleum Geol-

ogy 21, 829–843. 

[18] Bordenave, M.L., 2002. The Middle Cretaceous and Early 

Miocene petroleum system in the Zagros domain of Iran and its 

prospect evaluation. In: AAPG Annual Meeting, Houston, Amer-

ican Association of Petroleum Geologists, pp. 1–9.

[19] Moldowan, J.M., Seifert, W.K., Gallegos, E.J., 1985. Relation-

ship between petroleum composition and depositional environ-

ment. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 69, 

pp. 1255–1268.

[20] Radke, M., Garrigues, P., Willsch, H., 1990. Methylated di-

cyclic and tricyclic aromatic hydrocarbons in crude oils from the 

Handil field, Indonesia. Organic Geochemistry 15, pp. 17–34.

[21] Weiss, H.M., Wilhelms, A., Mills, N., Scotchmer, J., Hall, P.B., 

Lind, K., Brekke, T., 2000. NIGOGA – The Norwegian Industry 

Guide to Organic Geochemical Analyses [online]. Edition 4.0 

Norsk Hydro, Statoil, Geolab Nor, SINTEF Petroleum Research 

and the Norwegian Petroleum Directorate. 102 p. Available from 

World Wide Web: <http://www.npd.no/engelsk/nigoga/default.

htm< )cited 24.08.11(.

[22] Hunt, J.M., 1996. Petroleum Geochemistry and Geology, sec-

ond ed. W.H. Freeman and Company, New York.

[23] Peters, K.E., Walters, C.C., Moldowan, J.M., 2005. The Bio-

marker Guide. Biomarkers and Isotopes in Petroleum Exploration 

and Earth History, vol. 2. University of Cambridge Press, Cam-

bridge, pp. 475–1155.

[24] Seifert, W.K., Moldowan, J.M., 1980. The effect of thermal 

stress on source rock quality as measured by hopane stereochem-

istry. Physics and Chemistry of the Earth 12, pp. 229–237.

 [25] Radke, M., Garrigues, P., Willsch, H., 1990. Methylated di-

cyclic and tricyclic aromatic hydrocarbons in crude oils from the 

Handil field, Indonesia. Organic Geochemistry 15, pp. 17–34.

[26] Tissot, B.P., Welte, D.H., 1984. Petroleum Formation and Oc-

currence, second ed. Springer, New York.

[27] Peters, K., Moldowan, J.M., 1993. The Biomarker Guide. 

Interpreting Molecular Fossils in Petroleum and Ancient Sedi-

ments. Prentice Hall, New Jersey.

[28] Hughes, W.B., Holba, A.G., Dzou, L.I.P., 1995. The ratios of 

dibenzothiophene to phenanthrene and pristane to phytane as in-

dicators of depositional environment and lithology of petroleum 

source rocks. Organic Geochemistry 17, pp. 3581-3598.

[29] Sofer, Z., 1984. Stable carbon isotope composition of crude 

oils; application to source depositional environment and petrole-

um alteration. AAPG bulletin 68, pp. 31-49.

[30] Zhang, D., Huang, D., Jinchao, L., 1988. Biodegraded se-

quences of Karamay oils and semi quantitative estimation of their 

biodegraded degrees in Junggar Basin, China. Organic Geochem-

istry 13, pp. 295–302. 

[31] Chung, H.M., Rooney, M.A., Toon, M.B., Claypool, G.E. 

"Carbon isotope composition of marine crude oils", American As-

sociation of Petroleum Geologists Bulletin, v. 76, pp. 1000-1007, 

1992.



58 

)hemmatihamidreza89@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

مدلسازیسهبعدیزمینشناسیسازندهایایالموسروکدریكیاز
میادیننفتی
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 اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 

از اهـداف ایـن مطالعـه مشـخص کردن تـوان تولیدی و حجـم تولید نواحـی مخزنی سـازندهای ایالم 
و سـروک، تعییـن نواحـی بـا اهمیـت از نظر خـواص مخزنی جهت حفـاری چاه های جدیـد و ارائه ی 
مـدل سـه بعدی از ویژگی هـای سـاختمانی، چینه شناسـی و پتروفیزیکـی میـدان نفتـی مـورد مطالعـه 
اسـت. جهـت بررسـی مـدل سـاختمانی سـازندهای ایـالم و سـروک داده های مربـوط به چهـار حلقه 
چـاه حفـر شـده در این میـدان پس از آماده سـازی به صـورت رقومـی وارد محیط نرم افزار پترل شـده 
و بـا اسـتفاده از تجزیـه و تحلیـل الگ هـای پتروفیزیکـی حاصـل از چاه هـا خصوصیـات اسـتاتیکی 
مخازن مشـخص شـد. در این مطالعه متغیرهای پتروفیزیکی مخازن ایالم و سـروک )گروه بنگسـتان( 
شـامل تخلخـل مفیـد، درصـد اشـباع آب و حجم شـیل بر اسـاس داده هـای زمین شناسـی، نمودارهای 
چاه پیمایـی و داده هـای لـرزه ای سـه بعدی موجود از میدان با اسـتفاده از روش های زمیـن آماری مدل 
سـازی شـده اسـت. مخـزن مورد مطالعـه با ابعاد 1×150×150 متر شـبکه بندی شـده و مـدل چینه ای و 
سـاختمانی میدان سـاخته شـد. در مدل سـازی این میدان با توجه به اینکه مخازن میدان را سـازندهای 
ایـالم و سـروک تشـکیل داده انـد، ایـن سـازندها بـه ضخامـت یک متـری تقسـیم شـده اند. در انتهای 
مرحلـه ی الیه بنـدی، شـبکه ی بلوکـی در جهـات طـول، عـرض و ارتفاع تکمیـل می گـردد. همچنین 
بـرای پی بـردن بـه نقـش عوامـل سـاختمانی در توسـعه ی تخلخـل، داده هـای مربـوط بـه گسـل های 
میـدان نیـز بـه مـدل ارائـه گردید. مبنـای اولیه ی شبیه سـازی، نقشـه ی UGC میـدان بوده که با اسـتفاده 
از نرم افـزار مـپ کارد آمـاده و وارد محیـط تتـرل گردیـد. تعمیـم داده هـای مربـوط بـه چاه هایـی کـه 
داده هـای پتروفیزیکـی آنهـا بیشـتر مشـخص شـده، بـه کل میـدان، نتایـج قابل قبولـی به دسـت داده 
اسـت. بعـد از مدل سـازی سـه بعدی مخـزن و توزیـع متغیرهـای مخزنـی، محاسبات حجمـی تخمیـن 
سـیاالت انجـام شـده است. برای مشـخص شدن هم بسـتگی فضایي، واریوگرامها بـرايتمامي نواحی 
بر اساس متغیرهاي اشباع آب و تخلخل مفید رسم شدند و مدل سهبعـدی متغیرهـای پتروفیزیکـی 
تخلخـل، اشـباع آب و نسـبت خالـص بـه ناخالص )NTG( سـاخته شـد. در نهایت با اسـتفاده از روش 
شبیه سـازی پی درپـی گوسـی )SGS( توسـط نرم افـزار پتـرل و انجـام محاسـبات حجمـی، ناحیـه  ی 

سـروک-1به عنوان بهتریـن ناحیـه  ی تولیـدی انتخاب شـد.

امروزه در شرکت های نفتی دنیا ساخت مدل های سه بعدی زمین شناسی 
این مدل های سه بعدی تصویری  تبدیل شده است.  به فرآیندی معمول 
رقومی را از پراکندگی خواص مخزنی )رخساره ها، تخلخل، اشباع آب، 
حجم شیل و ...( در اختیار قرار می دهند که با استفاده از آنها می توان 
به بسیاری از مسائل از جمله ارزیابی حجم هیدروکربن درجای مخازن، 
بین چاه های حفر  طراحی چاه های جدید، ایجاد تطابق چینه شناسی در 
شبیه سازی  هزینه ها،  برآورد  حاصل،  نتایج  قطعیت  عدم  آنالیز  شده، 
 .]1[ داد  پاسخ  و...  مخزن  شکاف  و  درز  شناسایی  مخزن،  دینامیک 
مخزن  خصوصیات  به  یافتن  دست  برای  معموالً  شبیه سازی  مدل های 
طراحی می شوند. امروزه در مراکز تحقیقاتي دنیا، مدلسازی سهبعدی 
شرکتهاي  و  است  پیشرفت  و  رشد  حال  در  بهسرعت  زمینشناسي 

تحقیقاتي خود تالش  مراکز  نرم افزارها در  توسعه ی  براي  نفتي  بزرگ 
ميکنند. به طور کلی فعالیت های مهم در مدل سازی سه بعدی با شروع 
با  محاسباتی  نرم افزارهای  شدن  تکمیل  و  ظاهر  به همراه  و  جدید  قرن 
سرعت زیاد آغاز شد ]1[. به طور کلی مدل سازی سه بعدی زمین شناسی 
اطالعات  که  زمانی  در  می شود.  انجام  احتمالی2  قطعی1 و  دو روش  به 
ورودی طیف گسترده ای از داده ها را شامل گردد از روش قطعی استفاده 
می شود و این روش تنها یک جواب خواهد داشت. زمانی که اطالعات 
موجود میدان کم و پراکنده باشد برای مدل سازی از روش های احتمالی 
کریجینگ3  روش  مشهور  قطعی  روش های  از  یکی  می شود.  استفاده 
به  می توان  نیز  پترل  نرم افزار  در  موجود  احتمالی  از روش های  و  است 
روش شبیه سازی متوالی گوسی4 اشاره کرد ]2[. روش شبیه سازی متوالی 
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و  مناسب  الگوریتمی  می شود  گفته   SGS آن  به  اختصار  به  که  گوسی 
و   ]3[ می آید  به حساب  پیوسته  متغیرهای  شبیه سازی  جهت  مشهوری 
و  آب  اشباع  تخلخل،  مدل سازی  برای  حاضر،  مطالعه ی  در  این رو  از 
حجم شیل از همین روش استفاده شده است. این الگوریتم جهت انجام 
این روش  نرمال دارد ]3[. اساس  استاندارد  به داده های  نیاز  شبیه سازی 
نیز روش کریجینگ است؛ با این تفاوت که با استفاده از مقدار تخمینی 
توزیعی  از آن،  از روش کریجینگ و واریانس خطای حاصل  حاصل 
تجمعی شرطی  نمودار  به  توزیع  این  تبدیل  از  پس  و  نرمال رسم شده 
)CCDF(، مقدارتصادفی از این نمودار دریافت می شود و به عنوان مقدار 

نقطه ی مجهول معرفی می گردد.
توصیف مخزن شامل توصیف فضای خالی و اندازه ی دانه ها، ضخامت 
تراوایی مخزن و تشخیص رخساره و محیط رسوبی  مخزن، تخلخل و 
ساختمان های  مدل سازی،  کنونی،  پیچیده ی  نرم افزارهای   .]4[ است 
پیچیده و نامنظم زمین شناسی در سه بعد را ممکن می کنند که این عمل با 
استفاده از نقشه های زمین شناسی و اطالعات ساختمانی جهت دسترسی 
را  مکانیزم  بهترین  سه بعدی،  مدل   .]5[ می شود  انجام  صحیح  مدلی  به 
برای لحاظ کردن همه ی داده های موجود فراهم می کند ]6[. مهم ترین 
و  منابع مختلف  از  داده ها  تلفیق  امکان  مسأله در خصوص مدل سازی، 
استفاده از نتایج هر یک از آنها برای یک مدل سازی مطلوب است. با 
یک مدل دقیق و واقع گرایانه می توان تخمین نسبتاً کاملی از کل مخزن 
وجود  چاه  حفاری  قابل دسترس جهت  اطالعات  که  مکان هایی  )حتی 
از  قابل بازیافت  نفت  و  درجا  ذخیره ی  مقدار  و  آورد  به دست  ندارد( 

مخزن را محاسبه کرد.
مطلـوب  نتایـج  و  عدم قطعیـت  خطـا،  کمیـت  ارائـه ی  امـکان  به دلیـل 
زیرسـطحی و در نهایت ایجاد مدلی دقیق تر و واقع بینانه تر توسـط روش 
مدل سـازی زمیـن آمـاری مخـازن، ایـن روش در مدل سـازی مخـازن 
به عنـوان بهتریـن گزینـه مطـرح اسـت. البتـه بهره گیـری از ایـن روش، 
نیازمنـد تبحـر الزم در علـم زمیـن آمـار و تطبیق دقیق اطالعـات حاصل 
ماننـد واریوگـرام بـا اطالعـات زمین شناسـی اسـت. اساسـی ترین مسـأله 
در اسـتفاده از ایـن روش، انتخـاب دقیـق نـوع همبسـتگی فضایی اسـت. 
نتیجه گیـری مطلـوب، بـا انتخـاب دقیق هم بسـتگی حاصل می شـود و در 

غیـر این صـورت مدل سـازی می توانـد مخاطره آمیـز باشـد ]7[.
پترو  تهیه ی مدل سهبعدی زمین شناسی )مدل  با هدف  مطالعه ی حاضر 
فیزیکی( برای سازندهای ایالم و سروک در یکی ازمیادین نفتی ایران 

برای نخستین بار انجام می شود.

1-ساختمدلسه بعدیزمین شناسی
1-1-سرسازندها

بـرای ایـن کار تمامـی عمق هـا به همـراه نـام سـازند، ناحیـه  و شـماره ی 
چـاه در نرم افـزار اکسـل وارد و ذخیره شـده، سـپس وارد نرم افـزار پترل 
می گـردد و پـس از آن نسـبت بـه عمـق نفـوذ چاه هـا بـه سرسـازندها 

اصـالح می شـود.

1-2-چاه ها
ورود اطالعات به نرم افزار پترل با معرفی چاه ها آغاز می شود. ابتدا باید 
نهایی  و عمق  زمین  از سطح  دوار دکل حفاری  میز  ارتفاع  مختصات، 
چاه ها در نرم افزار وارد شود. پس از اتمام این مرحله چاه ها و عمق آنها 

مشخص می شود.

1-3-مدل سازیساختمانی
مـدل سـاختمانی یک مخـزن، مدل متداولـی برای افق های زمین شناسـی 
و گسل هاسـت که چهارچوب هندسـی شـبکه ی سـه بعدی را شکل داده 
و مـرز مدل هـای رخسـاره ای و پتروفیزیکـی کـه معـرف خواص سـنگ 
هسـتند را ایجـاد می کنـد. به عـالوه مبنـای محاسـبات سـنجش حجـم، 
طراحـی چـاه و شـبکه ی شبیه سـازی سـیال مخزن را شـکل می دهـد ]8[. 
تهیـه ی مـدل سـاختمانی مخـزن به طـور معمـول، نقطـه ی شـروع یـک 
مـدل مخزنـی اسـت ]9[. مدل سـازی زمین شناسـی در نرم افزار با سـاخت 
یـک داده ی پیش فـرض اولیـه آغـاز می شـود و مدل سـازی سـاختمانی، 
رخسـاره ای و خـواص مخزنـی در ایـن پایـگاه داده سـاخته خواهد شـد. 
بـرای تهیـه ی مـدل سـاختمانی بایـد ابتـدا آثـار گسـلش در میـدان نفتـی 
بررسـی شـود. به همیـن منظـور ابتـدا اطالعـات لرزه نـگاری ایـن میـدان 
اسـتفاده شـد و به کمـک نرم افزارهـای ژئوفیزیکـی موجـود در اداره ی 
زمین شناسـی، چنـد بـرش لرزه ای در جهـات مختلف از میدان تهیه شـد. 
بررسـی ایـن برش هـا نشـان می دهـد که میـدان از یـک تاقدیـس متقارن 
بـا رونـد شـرقی-غربی تشـکیل شـده اسـت. بـا سـاخت مدل سـاختمانی 
میـدان و اصـالح سرسـازند معلـوم شـد کـه در بخـش شـمالی و جنوبی، 
الیه هـا بیشـترین شـیب را دارنـد و هرچـه به سـمت عمـق پیـش می رویم 
به هـم خوردگـی و شـیب الیه هـا افزایـش می یابـد. همچنیـن بـا توجه به 
ایـن رونـد، گسـل ها نقش بسـیار مهمـی در به هم ریختگی نظـم بلوک ها 
و تغییـر شـکل آنهـا دارنـد. از ایـن رو بلوک بنـدی میـدان بـا توجـه بـه 
رونـد گسـل ها انجـام شـد و جهـات I )طولـی( و J )عرضـی( گسـل ها 
معرفـی شـدند و شـبکه بندی میـدان بر این اسـاس انجـام شـد. در انتهای 
ایـن مرحلـه شـبکه ی بلوکـی در جهـت Z )ارتفـاع( تکمیـل می گـردد و 
کار بلوک بنـدی میـدان بـه پایان می رسـد. در این مطالعـه تمامی نواحی 
سـازندهای ایـالم و سـروک بـه ضخامـت یـک متر بـا اسـتفاده از روش 
Make/Edit surface الیه بنـدی شـدند. همچنیـن سـطح تمـاس آب بـا 
نفـت در عمـق 1496- متـری )زیـر سـطح دریـا( و سـطح تمـاس نفـت 
و گاز در عمـق 1230- متـری )زیـر سـطح دریـا( بـا اسـتفاده از مـاژول 

Make contacts وارد نرم افـزار شـد.

4-1-مدل سازیمتغیرهایپتروفیزیكی
پس از انجام اصالحات الزم، داده ی ژئوفیزیک )از نوع تخلخل مفید( 
برای ورود به محیط مدل آماده است. جهت این کار با انتخاب روش 
درون یابی، داده ی ژئوفیزیک وارد مدل می شود. روش های درون یابی 
مورد استفاده جهت یافتن خواص متغیرهای پتروفیزیکی در فضای بین 
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چاه ها از روش های مدل سازی قطعیت پذیر تلقی می شوند. در این روش، 
الگوریتمی  به کمک  چاه ها،  موقعیت  در  پتروفیزیکی  نمودار  اساس  بر 
چاه ها  بین  فضای  به  مخزن  متغیر  از  مقدار  یک  درون یاب،  تابع  به نام 
اختصاص می یابد. روش مورد نظر بر اساس نوع کاربرد در این مطالعه و 

با درنظر داشتن امکانات سخت افزاری کامپیوتری انجام شد.

1-4-1-شبیه سازیگوسیمتوالی
روش های مختلفی برای شبیه سازی وجود دارد که هر کدام از آنها مبتنی بر 
الگوریتم هاي خاصي هستند. بهترین روش شناخته شده، شبیه سازی گوسی 
متوالی است که از اوایل دهه ی 90 برای شبیه سازی استفاده شد. این روش 

به علت کاهش زمان انجام عملیات و سادگی کاربرد زیادی دارد.
در این روش باید داده ها نرمال شده و در پایان، عکس تبدیل نرمال روی 
نتایج اعمال گردد. روش شبیه سازی گوسی متوالی، یک روش شبیه سازی 
تصادفی است که برای داده های پیوسته به کار می رود. بر اساس داده های 
ورودی مشابه و با تغییر در مسیر شبیه سازی سلول ها، تعداد زیادی شبیه سازی 

می تواند انجام شود.
در این روش ابتدا شبکه بندی انجام شده و داده ها در محل صحیح خود 
قرار می گیرند. سپس توسط تولید کننده ی عدد تصادفی، نقطه ای انتخاب 
می شود و مقدار کمیت مجهول در آن نقطه، به کمک روش کریجینگ 
نقطه ی  در  تخمین  می شود.  زده  تخمین  مختصات  هم  یا کوکریجینگ 
مورد نظر شامل یک مقدار و یک خطای تخمین استاندارد است. حال 
مقدار تخمینی در محل شبکه قرار می گیرد. در این مرحله دوباره توسط 
و  می شود  انتخاب  شبکه  از  نقطه ای جدید  تصادفی،  عدد  تولیدکننده ی 
مقدار کمیت، مطابق مراحل قبل در این نقطه تخمین زده می شود. شایان 
ذکر است که نقاط تخمینی قبلی نیز در تخمین مقدار نقطه ی جدید شبکه 
به کار می روند. پس از پر شدن تمامی نقاط شبکه با مقادیر، نقشه کامل 

می شود و می توان نقشه ی جدیدی را آغاز کرد ]10[.
انتخاب  نحوه ی  در  تفاوت  به دلیل  قبل،  حالت  به  نسبت  حالت  این  در 
سلول های شبکه، نقشه ی جدید با نقشه ی قبلی متفاوت خواهد بود. برای 
می توان  مثاًل  دارد.  وجود  مختلفی  روش های  شبیه سازی  نتایج  نمایش 
نقشه ها را به صورت نقشه ی شاخص نشان داد. این کار امکان می دهد که 
مقادیر نمایش داده شده در محدوده ای مشخص قرار گیرد. در روش دیگر 
نقشه های شبیه سازی شده میانگین گیری می شود که به آن نقشه ی میانگین 
یا E-type گویند. در شبیه سازی اثر هموارشدگی حاصل از تخمین، دیده 
نمی شود. در نتیجه، نقشه ی حاصل، تمامي تغییرات متغیر موجود در منطقه 
را نشان می دهد. با توجه به شکل-1، الگوریتم روش شبیه سازی گوسی 

متوالی، به چهار مرحله تقسیم می شود.

1-4-2-محاسباتحجمی
جهت انجام محاسبات حجمی نیازمند مدل اشباع آب، تخلخل، نسبت 
خالص به ناخالص، ضریب حجمی نفت و گاز، عمق سطح تماس آب و 
نفت و عمق سطح تماس نفت و گاز خواهیم بود ]2[. روابط محاسباتی 

به قرار زیر است:
 Bulk Volume = Total                              حجم کل سنگ مخزن
     Rock Volume
 Net Volume = Bulk Volume                             حجم مفیدمخزن
        * Net/Gross
 Pore Volume = Bulk Volume               حجم فضايمتخلخلمخزن الگوریتم شبیه سازی متوالی گوسی ]10[1
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حجم نفتدرجافضـای خالی اشـباع شده ازهیدروکربور
Net/Gross * Porosity *     
  HCPV oil = Bulk Volume * Net/Gross * Porosity * So  

STOOIP = HCPV oil/         حجم نفت اولیه درشرایط تانک ذخیره
Bo + )HCPV gas/Bg( * OGR gas
HCPV gas = Bulk Volume * Net/Gross * Porosity * Sg  و   
GIIP=HCPVgas/Bg+)HCPVoil/Bo( *GOR oil
 Recoverable           و      Recoverable Oil=STOOIP *RF oil
  Gas=GIIP *RF gas

2-روشكار
نمودارهاي  مطالعه،  مورد  میدان  کلي  اطالعات  ابتدا  مطالعه  این  در 
چاه های  مختصات  شد.  جمعآوری  سرچاهي  نگارههای  و  چاهنگاري 
میدان مورد بررسی در سیستم UTM، اطالعات لرزه نگاری تفسیر شده 
)تخلخل مفید(، سطح تماس سیاالت درون مخزن، گزارش های تکمیلی 
و  سرسازندها  به  چاه ها  ورود  عمق  میدان،  این  چاه  شش  زمین شناسی 
پتروفیزیکی  نمودارهای  کژدمی،  و  سروک  ایالم،  سازندهای  نواحی 
نقشه ی  و  میدان  این  چاه  پنج  برای  شده  تفسیر  و  چاه  شش  برای  خام 
UGC و اطالعات مربوط به گسل های میدان دریافت شد. در مرحله ی 
بعد ورود اطالعات به نرم افزار پترل با معرفی چاه ها آغاز شد. در ابتدا 
از سطح زمین(،  میز دوار دکل حفاری  )ارتفاع   KB ارتفاع  مختصات، 
بارگذاری  از  نرم افزار وارد شد. پس  نهایی چاه ها مشخص و در  عمق 
با  چاه ها  این  به  مربوط  پتروفیزیکی  نمودارهای  میدان،  چاه  شش 
فرمت های LAS3 و ASCII وارد نرم افزار گردید. تصمیم گرفته شد که 
میدان هم در جهت طولی و هم در جهت عرضی در فواصل 150 متری 
معرفی سرسازندها  نیازمند  زمین شناسی  مدل  بلوک بندی شود. ساخت 
)سازندهای  سروک  و  ایالم  سرسازندهای  است.  مخزن  قاعده ی  و 
درنظر  مخزن  قاعده ی  جهت  کژدمی  سرسازند  همچنین  و  مخزنی( 
گرفته شد. با توجه به اینکه نمودارهای پتروفیزیکی در اندازه های حدود 
اندازه ی  در  معمول  به طور  سازندها  الیه بندی  و  برداشت  سانتی متر   15
بزرگ تر ساخته می شوند باید با استفاده از روش میانگین گیری مقادیر 
موجود در نمودارها به درون بلوک ها انتقال پیدا کنند. در نتیجه جهت 
درشت نمایی5 نمودارهای پتروفیزیکی تخلخل، حجم شیل، اشباع آب 
جهت ورود آنها به دورن شبکه ی بلوکی از روش میانگین گیری حسابی 

استفاده شد.
زمین  تخمینی  روش های  محاسبات  بیشتر  اساس  و  پایه  که  آنجا  از 
آماری، همبستگی داده هاست )وجود ساختار فضایی میان داده ها( جهت 
نواحی  تمامی  برای  واریوگرام ها  فضایی،  هم بستگی  شدن  مشخص 
سازندهای ایالم و سروک برای نمودارهای اشباع آب، تخلخل مفید و 
حجم شیل رسم گردید. البته قبل از استفاده از واریوگرام ها باید مشخص 
شود که آیا توزیع داده های ورودی نرمال است یا خیر؟با رسم توزیع 

ورودی  داده های  از  هیچکدام  که  شد  معلوم  ورودی  داده های  آماری 
توزیع نرمال ندارند. از این رو در بخش آنالیز داده ها6 در نرم افزار پترل، 
مرحله ی  در   .]11[ تبدیل شد  نرمال  توزیع  به  داده های ورودی،  توزیع 
آنالیز داده ها روند داده های مدل برداشته و واریوگرام برای سایر داده ها 

واریوگرام های رسم شده برای ناحیه  ی-1 سازندایالم-تخلخل مفید2

نقشه ی میانگین اشباع آب در سازند ایالم3

نقشه ی میانگین اشباع آب در ناحیه  ی سروک-41

نقشه ی میانگین تخلخل مفید در سازند ایالم5
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قابل مالحظه ای  روند  که  ناحیه هایی  در  همچنین   .]12[ گردید  محاسبه 
باشد.  برقرار  پایایی سیستم  تا شرط  مشاهده شد روندها حذف گردید 
پس از آنکه توزیع داده های اولیه به توزیع نرمال تبدیل شد و روندهای 
می رسد.  واریوگرام ها  رسم  به  نوبت  گردید،  حذف  قابل مالحظه 
آب،  اشباع  متغیرهای  اساس  بر  و  ناحیه  ها  تمامی  برای  واریوگرام ها 
تخلخل مفید و حجم شیل رسم شد و متغیرهای مربوط به واریوگرام ها 
)شاخص های هم بستگی فضایی( مشخص گردید. واریوگرام ها بر اساس 
دانش زمین شناسی و اطالعات در دسترس از میدان تهیه شده و متغیرهای 
پتروفیزیکی در سه بعد مخزن بر اساس این واریوگرام ها تخمین زده شد. 
در مرحله ی آخر مدل سازی، به کمک مدل های ایجاد شده برآوردی از 
حجم مخزن و نفت درجای نواحی مورد مطالعه در میدان انجام گرفت. 
پس از تهیه ی مدل پتروفیزیکی )مدل های تخلخل مفید، اشباع آب، مدل 
نسبت خالص به ناخالص( و با در اختیار داشتن ضریب حجمی نفت و 
گاز و سطح تماس سیاالت درون مخزن، محاسبات متغیرهای حجمی 

انجام شد ]2[.

3-بحثونتایج
در ایـن مطالعـه بـا توجـه بـه کمبـود اطالعـات در میـدان )از تنهـا شـش 
چـاه( و همچنیـن وجـود داده هـای لرزه نـگاری، تصمیـم گرفتـه شـد از 
مبحـث  در  اسـتفاده گـردد.  مدل سـازی  SGS جهـت  غیرقطعـی  روش 
مدل سـازی پتروفیزیکـی بـر اسـاس مدل سـازی تجربی )شـکل های-2 تا 
6 و جـداول-1 تـا 5(، بـا اسـتفاده از مدل هـای سـاخته شـده و با بررسـی 
میانگیـن حاصـل بـرای هر متغیـر مخزنـی می تـوان ناحیه  ی مخزنـی برتر 
در میـدان را تعییـن کـرد. بـر ایـن اسـاس ناحیـه  ی سـروک-1 با داشـتن 
بیشـترین میانگیـن تخلخل مفیـد، کمتریـن میانگین اشـباع آب، میانگین 
حجـم شـیل کم و بیشـترین میانگین نسـبت خالـص به ناخالـص به عنوان 
ناحیـه  ی مخزنـی میـدان معرفـی می گـردد. همچنیـن نتایج نشـان داد که 
نمودارهـای  بـرای  بهتریـن زاویـه جهـت دریافـت هم بسـتگی فضایـی 
تخلخـل مفیـد زاویـه ی 60 درجـه بوده و تمامـی واریوگرام هـای برازش 

نقشه ی میانگین تخلخل مفید در نواحی سروک-2و61

SILLNuggest Vertical
Range

 Minor
Range

 Major
Range

مدل
نامناحیه زاویهواریوگرام

ایالم60کروی10/02810/82405/65263/8

سروک-601کروی10/10814/92754/84474/9

سروک-602کروی1014/92212/24432

سروک-603کروی10/048/830065420/6

سروک-604کروی1014/23102/45474

سروک-605کروی1014/830005400

سروک-606کروی1014/430005400

متغیرهای واریوگرام های برازش شده برای نمودار تخلخل مفید1

SILLNuggest Vertical
Range

 Minor
Range

 Major
Range

مدل
نامناحیه زاویهواریوگرام

ایالم50کروی10/01525006379/9

سروک-501کروی108/425004718/2

سروک-502کروی107/725004740/5

سروک-503کروی107/325004696

سروک-504کروی108/725006392/1

سروک-505کروی109/725006300

سروک-506کروی1016/625006300

متغیرهای واریوگرام های برازش شده برای نمودار اشباع آب2

SILLNuggest Vertical
Range

 Minor
Range

 Major
Range

مدل
نامناحیه زاویهواریوگرام

ایالم60کروی103/925005473/9

سروک-601کروی1013/825005588/7

سروک-602کروی101925005633/3

سروک-603کروی1010/625005566/3

سروک-604کروی101125005655/7

سروک-605کروی1012/825006000

سروک-606کروی1014/425006000

متغیرهای واریوگرام های برازش شده برای نمودار حجم شیل3
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شـده از نوع کروی هسـتند. همچنین نواحی سـروک-2،4،5و6 کمترین 
مقـدار Nuggest را دارنـد، بهتریـن زاویـه جهـت دریافـت هم بسـتگی 
فضایـی بـرای نمودارهـای اشـباع آب زاویـه ای بیـن 50 تـا 60 درجـه 
بـوده و تمامـی واریوگرام هـا بـرازش شـده از نـوع کـروی هسـتند. در 
 Nug gest نمودارهای اشـباع نسـبت بـه نمودارهای تخلخل مفید، مقـدار
کمتـری وجـود دارد و بهتریـن زاویه جهـت دریافت هم بسـتگی فضایی 
بـرای نمودارهـای حجـم شـیل زاویـه ی 60 درجـه بـوده کـه نسـبت بـه 
نمودارهـای تخلخـل مفیـد و اشـباع آب، اختـالف کوچکـی را نشـان 
می دهـد. همچنیـن تمامـی واریوگرام هـای بـرازش شـده از نـوع کروی 
بـوده و سـازند ایـالم و تمامـی نواحـی سـازند سـروک کمتریـن مقـدار 

Nuggest را دارنـد.
برای محاسبه ی متغیرهای حجمی نیازمند مدل های تخلخل مفید، اشباع 
آب، مدل نسبت خالص به ناخالص، ضریب حجمی نفت و گاز، سطح 
تماس سیاالت درون مخزن هستیم. با استفاده از نرم افزار پترل می توان 

متغیرهای حجمی گوناگون به دست آورد ]2[. پس از انجام محاسبات 
حجمی در نرم افزار یک مورد از محاسبات حجمی ساخته خواهد شد 

که در جدول-5 نتایج آن ارائه شده است.
علم زمین آمار مــیتواند یک روش کاربردي ریاضي را بر اساس علم 
زمینشناسي،  اطالعات  توزیع  و  تفسیر  یکپارچهسازي،  آنالیز،  در  آمار 
پتروفیزیک یا هر اطالعات دیگر مورد نیاز در مدلسازي زمینشناسي 
تشریح کند ]13[. بهطور کلي تخمین ذخیره بهروش زمین آمار شامل 
دو مرحله ی اساسي است. در مرحله ی نخست ابتدا باید ساختار فضایي 
ــوجود بین نمونهها  و ارتباطي فضایي )پیوستگي، همگني، ناهمگنی( م
شناسایي شود و با استفاده از ابزاري بهنام واریوگرام، اینارتباط فضایي 
مشــخص گــردد. سپس در مرحله ی دوم با استفاده از روش کریجینگ 
یا شبیه سازي شرطي که به مشخصات مدل واریوگرام پردازش شده در 
مرحله ی اول وابسته است، تخمین ذخایر انجام ميشود ]14[. کریجینگ 
استوار  میانگین متحرک وزن دار  بر منطق  یک روش تخمین است که 

NTGمیانگینحجممیانگین
نامناحیه زاویهمدلواریوگرامنامزونمیانگین تخلخلمیانگین اشباع آبشیل

ایالم60کرویایالم0/024/610/500/06

سروک-601کرویسروک-0/123/270/430/071

سروک-602کرویسروک-0/022/510/650/032

سروک-603کرویسروک-030/50/860/013

سروک-604کرویسروک-0/00062/490/960/014

سروک-605کرویسروک-06/680/990/015

سروک-606کرویسروک-06/430/970/016

4NTG میانگین تخلخل،اشباع آب،حجم شیل و

GIIP
[*10^ 6m3]

STOIIP
[*10^ 6m3]

 HCPV gas
[*10^ 6m3]

 HCPV oil
[10^ 6m3]

Pore volume
[*10^ 6m3]

Net volume
[*10^ 6m3]

Bulk volume
[*10^ 6m3] نامناحیه

ایالم32248691832

سروک-6104172425214541

سروک-211245616682

سروک-0000009773

سروک-00000217324

سروک-00000015555

سروک-00000013036

 نتایج حاصل از محاسبات حجمی نواحی مورد مطالعه ی میدان5

Bg:0.68[rm3/sm3]  Bo:1.67[rm3/sm3]
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اســت. ميتوان خطاي مربــوط بــه هــر تخمینــی را محاسبه کرد ]14[. 
مهم تریــن روش احتمالــی کــه در مدل ســازی پتروفیزیکي بــه کار ميرود 
روش شبیه سازي گوسي ترتیبي است که در این مطالعه نیز استفاده گردید. 
بعــد از ســاخته شــدن مــدل اشــباع آب )شــکل- 7(، بــا توجــه بــه ســطح 
 Calculator ــط ــه ی رابطــه ی-1 در محی ــا ارائ ــدان، ب آب و نفــت در می

ــرار  ــر ســطح آب و نفــت ق ــزار ارزش تمامــی ســلول هایی کــه زی نرم اف
ــا یــک )اشــباع آب کامــل( شــد. ــر ب می گرفتنــد براب

SWE – FINAL=IF)z<=-1496,1,SWE(                                    )1(

Cal- 7 رابطه ی-1 در بخش صجهت تهیه ی مدل نسبت خالص به ناخال
culator نرم افزار نوشته شده و مدل نسبت خالص به ناخالص بر اساس 
مدل های تخلخل مفید و حجم شیل به دست آمد )اشکال-8 تا 10(. این 
رابطه معرف آنست که اگر شرط زیر مورد قبول باشد بلوک از لحاظ 

مخزنی بازده دارد و در غیر این صورت بلوک غیربازده است ]15[.

NTG- FINAL=If)VOL – ILLITE<=0.5,If                               )2(
 )PHIE<=0.045,If)Final SWE<=0.5,1,0(,0(,0(

نتیجهگیری
مخـزن  یـک  مدل سـازی  و  شبیه سـازی  می دهدکـه  نشـان  نتایـج   ■
هیدروکربونـی پیچیـده تـا چـه حـد می توانـد در ارزیابـی و مدیریـت 
شـناخت  و  ابـزار  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  واقـع  در  باشـد.  مفیـد  مخـزن 
مشـخصه های مخـزن و تعریف  مناسـب آنهـا در مدل، می تـوان به نتایج 
دلخـواه و مطلـوب رسـید که اسـتفاده از آن در مدیریـت تولید  مخزن و 

داشـت. خواهـد  موثـری  نقـش  اقتصـادی  صرفه جویی هـای 
■  با استفاده از مدل های ساخته شده بررسی میانگین حاصل برای هر متغیر 
مخزنی می توان ناحیه ی مخزنی برتر در میدان را تعیین کرد. بر این اساس 
کمترین  مفید،  تخلخل  میانگین  بیشترین  داشتن  با  سروک-1  ناحیه ی 
میانگین  بیشترین  میانگین حجم شیل کم و داشتن  اشباع آب،  میانگین 
نسبت خالص به ناخالص به عنوان ناحیه ی مخزنی میدان معرفی می گردد.

■  درایـن مطالعـه نقـش گسـل  ها در جابجایـی طبقـات بررسـی شـد و 
دارنـد  اثـر گسـل خوردگـی جابجایـی  در  میـدان کـه  از  بخش هایـی 

مشـخص شـد.
■  بـر اسـاس بررسـی ها معلوم شـد کـه داده ی لرزه نـگاری تخلخل مفید 
میـدان مـورد مطالعـه بایـد بـا اسـتفاده از چاه هـای جدیـد در ایـن میدان 

بازنگـری گردد.
■  مدل سـازی خـواص مخزنـی )مدل سـازی پتروفیزیکـی( با اسـتفاده از 
روش شبیه سـازی متوالـی گوسـی انجـام شـد و معلـوم گردیـد کـه ایـن 
روش یکـی از بهتریـن روش هـا در مدل سـازی متغیرهـای پتروفیزیکـی 

محسـوب می شـود.
■  انجـام محاسـبات حجمـی و بررسـی خصوصیات حجمی میـدان با در 
دسـترس بـودن مدل های تخلخل مفید، حجم شـیل، اشـباع آب، نسـبت 

خالـص بـه ناخالص انجام و نتایج آنها بررسـی شـد.
گردید  معلوم  سرسازند  اصالح  و  میدان  ساختمانی  مدل  ساخت  با    ■
بیشترین شیب را دارند و هرچه  که در بخش شمالی و جنوبی، الیه ها 
افزایش  الیه ها  شیب  و  به هم خوردگی  می رویم  پیش  عمق  سمت  به 

مدل نهایی اشباع آب در میدان نفتی موردمطالعه7

مدل تخلخل مفید میدان 8

مدل حجم شیل در میدان  9

مدل نسبت خالص به ناخالص )NTG( در میدان نفتی موردمطالعه10
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1. Deterministic 
2. Stochastic 
3. Kriging 

4. Sequential Gaussian Simuation
5. Scale Up
6. Data Analysis

7. Net To Gross
8. Fructure Modeling

[1] Zakrevsky.,K.E.,2011,Geological 3D Modeling,EAGE publica-

tion bv.

[2] SCHLUMBERGER, 2009, Petrel Software Help.

[3] OLIVER, M.A., 2010, Geostatistical Applications for Precision 

Agriculture, Springer. 

[4] Yeten B. and Gumrah F., “The use of fractal geostatistics and 

artificial neural networks for carbonate reservoircharacterization”, 

transport in porous media, Vol. 41, pp. 173, 195, 2000.

[5] Kaufmann o. and Martin T., “3D geological modeling from 

boreholes, cross sections and geological maps, application over 

former natural gas storages in coal mines”, J, computers & Geosci-

ence, Vol. 34, pp. 278-290, 2008.

[6] Valcarce G. Z., Zapata T., Ansa A. and Selva G., “Three-dimen-

sional structural modeling and its application for development of 

the El Porto´n field”, Argentina, AAPG Bulletin, Vol. 90, 307-319, 

2006.

رسـاله ی  هیدروکربـوری،  مخـازن  آمـاری  زمیـن  مدل سـازی  ح.،  آقابابائـی   ]7[
1388 ارومیـه  سـهند،  صنعتـی  دانشـگاه  معـدن،  مهندسـی  دانشـکده  دکتـری، 

[8]Holden L., Mostad P., Nielsen B. F., Gjered J., Townsend C. and 

Ottesen, S., “Stochastic Structural Modeling”, J. Mathematical Ge-

ology, Vol.35, No. 8,pp. 899-914, 2003

[9]Peter J.D., Paulo J.R., Model-based Geostatistics, Springer Sci-

ence, Library of Congress, 2007.

[10] Deutsch C. V., Geostatistical Reservoir Modeling, Oxford 

University Press, NewYork. 2002[ [10

[11] 2009,Workflow Editor and Uncertainty Analysis Course, 

Schlumberger

[12] LI, H., and WHITE, C.D., 2003, Geostatistical models for 

shales in distributary channel point bars) Ferron

Sandstone, Utah(: From ground-penetrating radar data to 

three-dimensional flow modeling: AAPG Bulletin, 87,

1851-1868.

[13] BOHLING, G., 2005, Stochastic Simulation and Reservoir 

Modeling Workflow Analysis.

]14[ حسـنی پاک،ع.ا. ،زمیـن آمـار )ژئواستاتیسـتیک(، انتشـارات دانشـگاه تهـران، 
1386

]15[ امیـن زاده،ع.، میرجردوی،ن.،ونوری طالقانی،م.، مدل سازي استاتیک مخازن 
نفت وگاز وتفسیر سایزمیک با استفاده از نرم افزارپترل،انتشارات آزاده

تقریبی گسل ها  به محل  از مدل ساختمانی می توان  استفاده  با  می یابد. 
که به صورت اختالف شیب ناگهانی مشخص می شوند نیز دست یافت.

پیشنهادها
■  باتوجـه بـه اینکـه الگ هـا نقـش مهمـی در تشـخیص خصوصیـات 
سـازندها ایفـا می کننـد بهتـر اسـت توسـط شـرکت های معتبـر گرفتـه 
شـده و سـعی گـردد در نواحـی مخزنـی، الگ هـا بـه صـورت کامـل 
برداشـت گردنـد. ضمـن اینکه بهتر اسـت الگ هـای سـونیک و گاما از 
ابتـدای چـاه اخـذ گـردد تـا واحدهای شـیلی و مرزهـای سکانسـی دقیقاً 

مشـخص شـوند.
■  بـه دلیـل آنکـه داده هـای لرزه هـای تخلخـل مفیـد، همبسـتگی بسـیار 
کمـی بـا داده هـای تخلخل مفید نمودارهـای پتروفیزیکی دارند پیشـنهاد 
می گـردد کـه داده هـای لرزهـای تفسـیر شـده ی میـدان مـورد بازبینـی 
قـرار گرفتـه وداده هـای لـرزه ای باتوجـه بـه ارزیابـی جدیـد نمودارهای 

پتروفیزیکـی کـه در بـاال اشـاره شـد بررسـی گردند.
■  بـا توجـه به مخازن کربناته ی میدان، پیشـنهاد می شـود جهت مشـخص 

شـدن مکانیـزم تولیـد و وضعیـت شکسـتگی ها، نمودارهـای تصویـری 
FMI/FMS تهیـه و مدل سـازی درزو شـکاف ها8 در میـدان انجـام شـود.

مخزنـی  دقیـق  پیشـنهاد می گـردد جهـت مشـخص شـدن خـواص    ■
میـدان، در برنامـه ی چاه هـای جدیـد، مغزه گیـری از سـازندهای ایـالم 

و سـروک لحـاظ شـود.
■  بـا توجـه بـه مشـکالت مشـاهده شـده در اطالعـات گسـل های میدان 
پیشـنهاد می شـود که گسـل های جدید بعـد از ارزیابی مجـدد اطالعات 

پتروفیزیک تولید و اسـتفاده شـوند.
■  باتوجـه بـه عـدم مطابقت سـطوح حاصل سـازندها از لرزه  نـگاری، با 
اطالعـات حاصـل از چاه هـا، پیشـنهاد می گـردد کـه در چاه هـای جدید 

بـرای اصـالح ژئوفیزیـک حتماً نمودار سـرعتی اخذ شـود.
■  باتوجـه بـه نتایـج حاصـل از مدل سـازی خـواص مخزنـی، پیشـنهاد 
ناحیـه ی  در  میـدان  در  شـده  حفـر  جدیـد  چاه هـای  کـه  می شـود 
میـدان  ایـن  چاه هـای  تمامـی  در  زیـرا  شـوند.  آزمایـش  سـروک- 1 
سـازند سـروک توسـط لولـه ی جداری پوشـیده شـده و سـپس ناحیه ی 

می گـردد. مشـبک کاری  سـروک-2 



66 

)farrokhnia@kiau.ac.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

با A لغزشدرمحدودهیسایتحفاریچاه زمین پهنهبندیحساسیت
)AHP(استفادهازفرآیندتحلیلسلسلهمراتبی

  حسینمعتمدی،دانشگاه شهید بهشتی  نجمهسلیمانی،علیرضافرخنیا*،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 

زمیـن لغـزش یکـی از پدیده هـای طبیعـی اسـت کـه هـر سـال سـبب ایجـاد خسـارات مالـی و جانـی 
فراوانـی در سـطح کشـور می شـود. از ایـن رو تشـخیص مناطـق مسـتعد لغـزش، بـرای به کارگیـری 
روش هـای پیشـگیری یـا مقابلـه بـا ناپایـداری دامنه هـا جهـت کاهـش خطر و ریسـک حاصـل از آنها 
بسـیار اهمیـت دارد. پهنه بنـدی حساسـیت زمیـن لغـزش یکـی از روش هـای غیرمسـتقیم و کارآمد در 
شناسـایی ایـن مناطق اسـت. هـدف این مطالعه اسـتفاده از قضاوت کارشناسـی )تحلیل سلسـله مراتبی 
AHP ( بـرای تعییـن میـزان خطـر و تهیـه ی نقشـه ی پهنه بنـدی در محـدوده ی جـاده ی دسترسـی بـه 
سـایت حفـاری چـاه-A در اسـتان لرسـتان اسـت. بدین منظـور ابتـدا از بیـن مهم ترین عوامـل مؤثر بر 
زمیـن لغـزش، چهـار عامل شـیب توپوگرافـی، لیتولوژی، پوشـش گیاهی و فاصله از گسـل بر اسـاس 
قضـاوت مهندسـی در محیـط GIS Arc کالس بندی شـدند. در نهایت بر اسـاس قضاوت کارشناسـان 
خبـره، الیه هـا، وزن دهـی و بـا اسـتفاده از نرم افـزار Expert Choice بـا یکدیگـر مقایسـه و رتبه بنـدی 
شـدند و سـرانجام نقشـه ی پهنه بنـدی حساسـیت زمیـن لغـزش در محـدوده ی جـاده ی دسترسـی بـه 

سـایت حفـاری چـاه-A در محیـط Arc GIS تهیه شـد.

ــت  ــدان مدیری ــی، فق ــرایط جغرافیای ــودن ش ــاعد ب ــل مس ــران به دلی ای
ــور  ــک کش ــی ی ــتانه های محیط ــت آس ــدم رعای ــی و ع ــع محیط جام
پرخطــر به شــمار می آیــد؛ به طــوری کــه جــزء ده کشــور بالخیــز 
ــق  ــزش در مناط ــن لغ ــده ی زمی ــاله پدی ــر س ــه و ه ــرار گرفت ــان ق جه
ــه  ــی ب ــات قابل توجه ــارات و صدم ــور خس ــع کش ــتانی و مرتف کوهس
بــار مــی آورد ]1[. شناســایی عوامــل مؤثــر در وقــوع زمیــن لغزش هــای 
موجــود در یــک حوضــه و پهنه بنــدی حساســیت آن یکــی از ابزارهــای 
اساســی جهــت دســت یابی بــه راهکارهــای کنتــرل ایــن پدیــده و 
از  اســت.  مؤثــر  مناســب ترین و کاربردی تریــن گزینــه ی  انتخــاب 
ایــن رو در تحقیــق حاضــر بــا هــدف شناســایی عوامــل مؤثــر در ایجــاد 
پدیــده ی زمیــن لغــزش و مشــخص کــردن مناطــق دارای پتانســیل 
جهــت پهنه بنــدی زمیــن لغــزش بــه روش تحلیــل سلســله مراتبــی 
ــی  ــله مراتب ــل سلس ــد تحلی ــود. فرآین ــام می ش ــاه-A انج )AHP( در چ
ــری  ــرای تصمیم گی ــده ب ــی ش ــتم های طراح ــن سیس ــی از جامع تری یک
ــردن  ــکان فرموله ک ــن روش ام ــرا ای ــت. زی ــه اس ــای چندگان ــا معیاره ب
مســأله را به صــورت سلســله مراتبــی فراهــم می کنــد و همچنیــن امــکان 
درنظــر گرفتــن معیارهــای مختلــف کّمــی و کیفــی را در مســأله دارد. 
ــت داده و  ــری دخال ــف را در تصمیم گی ــای مختل ــد گزینه ه ــن فرآین ای
امــکان تحلیــل حساســیت روی معیارهــا را دارد. عــالوه بــر ایــن مبنــای 
ــهیل  ــبه را تس ــاوت و محاس ــه قض ــه ک ــرار گرفت ــی ق ــه ی زوج مقایس

می نمایــد. همچنیــن مقــدار ســازگاری و ناســازگاری تصمیــم را نشــان 
می دهــد کــه از مزایــای ممتــاز ایــن روش در تصمیم گیــری چندمعیــاره 
اســت ]2[. یکــی از پرهزینه تریــن مراحــل حفــاری چاه هــای اکتشــافی 
ــود  ــال وج ــن احتم ــت و ای ــاه اس ــت چ ــن موقعی ــاده و تعیی ــاخت ج س
ــن  ــی اســتفاده شــود. به همی ــان طوالن ــرای زم ــی ب دارد کــه چــاه احداث
دلیــل ارزیابــی حساســیت زمیــن لغــزش در محــدوده ی ســایت حفــاری 
چاه هــا در طراحــی مســیر بهینــه و هزینه هــای نگهداشــت و تعمیــر 

ــد. ــد باش ــر و کارآم ــد مؤث ــا می توان راه ه
از دیگــر کارهــای انجــام شــده بــرای پهنه بنــدی حساســیت زمیــن 
ــرد و همــکاران  ــای و حاجــی میررحیمــی، 1387، حاتمــی ف لغــزش )ب
 ،)1388 شــیرانی  و  )نصرآزادانــی  متغیــره  دو  آمــار  روش   ،)1391
روش نیلســن )شــریفی و دریابــاری 1384(، روش رگرســیون چنــد 
ــی  ــی )مقیم ــدل آنتروپ ــکاران 1391(، روش م ــوادی و هم ــره )ج متغی
ــکاران  ــتی راد و هم ــان )بهش ــور اطمین ــکاران 1391(، روش فاکت و هم
1388(، روش GIT )فرخ نیــا 1390(، روش منطــق فــازی )فــرداد و 

ــت. ــاره اس ــکاران 1390( اش هم
هـدف از ایـن مطالعـه تعییـن نقشـه ی پهنه بنـدی حساسـیت زمیـن لغزش 
سـایت  محـدوده ی  در  مراتبـی  سلسـله  تحلیـل  فرآینـد  از  اسـتفاده  بـا 
حفـاری و جاده ی دسترسـی چاه-A )لرسـتان-زاگرس( بـه روش فرآیند 
تحلیل سلسـله مراتبی Analytical Hierarchy Process( AHP( اسـت. 

تاریخارسالنویسنده:96/03/22
تاریخارسالبهداور:96/04/13
تاریخپذیرشداور:96/06/28

واژگانكلیدی:
لغـزش،  زمیـن  حساسـیت  پهنه بنـدی، 
اسـتان   ،)AHP( مراتبـی  تحلیـل سلسـله 

GIS ،Expert Choice  ،لرسـتان
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تهدیـد  را  اکتشـافی   A-بـه چـاه راه دسترسـی  لغـزش  پدیـده ی زمیـن 
می کنـد. بنابرایـن جهـت ارزیابی اثـرات عوامل مختلـف در وقوع زمین 
لغزش هـای محـدوده ی مـورد مطالعـه و پهنه بنـدی مناطـق مختلـف آن 
از لحـاظ پتانسـیل آنهـا بـرای وقـوع زمیـن لغـزش روش فرآینـد تحلیـل 
سلسـله مراتبـی )AHP( اسـتفاده شـد. در ایـن مقالـه داده هـای مربوط به 
چهـار عامـل مؤثر در حساسـیت زمیـن لغزش شـامل شـیب توپوگرافی، 
مـورد  منطقـه ی  بـرای  پوشـش گیاهـی  و  لیتولـوژی  از گسـل،  فاصلـه 
مطالعه جمع آوری شـده اسـت. سـپس با اسـتفاده از قضاوت کارشناسـی 
در روش AHP، الیه هـای اطالعاتـی وزن دهـی و بـا هـم تلفیـق شـدند و 
در نهایـت نقشـه ی پهنه بنـدی حساسـیت زمیـن لغـزش بـا پنـج پهنـه و بـا 
پتانسـیل خطـر خیلـی زیاد، خطـر زیاد، خطر متوسـط، خطر کـم و خطر 

خیلـی کـم تهیه شـده اسـت.

1-معرفیمحدودهیموردمطالعه
چــاه-A در موقعیــت "45 و °47 تــا "25 و °48 طــول شــرقی و "45 و 32° 
ــع شــده اســت )شــکل-1(. شهرســتان  ــا "5 و °33 عــرض شــمالی واق ت
پل دختــر لرســتان در شــمال غرب آن و شــهر دزفــول در 35 کیلومتــری 
جنــوب آنهــا واقــع اســت. پهنــای آن 15-12 کیلومتــر و طــول آن تقریباً 
70 کیلومتــر اســت. رونــد ســاختاری آن شمال غرب-جنوب شــرق 
اســت. جــاده ی اندیمشــک بــه خرم آبــاد از کیلومتــر 35 تــا تنگــه 
ــور  ــاره عب ــراب و چن ــی تاقدیس هــای م ــه ی جنوب ــی لرســتان از دامن فن
ــه ی  ــای دماغ ــاً انته ــر تقریب ــمال پل دخت ــا ش ــی ت ــه فن ــد و از تنگ می کن
ــاره، ماله کــوه جنوب شــرقی، چــاه-A و ریــت  ــی تاقدیس هــای چن غرب
را دور می زنــد. راه آهــن جنــوب در حــد فاصــل ایســتگاه های شــهبازان 
ــرار دارد.  ــت انتهــای شــرقی چــاه-A ق ــاً در موقعی ــا گل مهــک تقریب ت
ارتفــاع مطلــق منطقــه در بخــش جنوبــی کــم و حــدود 350 متــر اســت. 
ــی از  ــزرگ در یک ــه ی آقاب ــوده و بون ــم ب ــای مه ــد آبادی ه ــه فاق منطق
دره هــای خوشــاب تنهــا آبــادی منطقــه اســت. راه کوهســتانی حبیــب رو 
ــل  ــک متص ــاده ی اندیمش ــه ج ــد را ب ــام زاده احم ــوری ام و صعب العب
می کنــد. رود زال از ارتفاعــات کــوه ریــت سرچشــمه می گیــرد و بعــد 
از عبــور از دره ی غربــی چــاه-A ) دره ی لنگ مــرده ( و تاقدیــس چنــاره 
و همچنیــن کــوه مــراب، جــاده ی اندیمشــک بــه تنگــه فنــی را در محــل 
پــل زال قطــع می کنــد. اراضــی اطــراف رودخانــه در محــدوده ی 
ــال نفــت  ــه ی انتق ــوده اســت. خــط لول چــاه-A محــل کشــت و زرع ب
ــاده ی  ــه ج ــاور آن ک ــی مج ــاده ی دسترس ــاد و ج ــه خرم آب ــر ب پل دخت
ــد  ــور می کن ــاه-A عب ــمال غرب چ ــت از ش ــی اس ــبتاً خوب ــه ی نس شوس
و تاقدیــس ریــت را در بخــش غربــی کــه بــه تاقدیــس ســلطان متصــل 

می شــود قطــع می کنــد ]3[.

2-معرفیوآمادهسازیدادهها
فرآینـد پهنه بنـدی در محیط )Arc GIS( شـامل پیش عملیـات و عملیات 

محدودیت هـای  و  معیارهـا  کـه  اینسـت  گام  اولیـن  اسـت.  متعـددی 
و  شـده  آماده سـازی  و  انتخـاب  نقشـه  الیه هـای  به صـورت  موردنظـر 
سـپس در محیـط )Arc GIS( پـردازش می گردنـد. از ترکیـب سیسـتم 
اطالعـات جغرافیایـی )GIS( و روش تحلیل سلسـله مراتبـی )AHP( که 
یکـی از روش هـای تصمیم گیـری چندمعیـاره اسـت، ابـزار قدرتمنـدی 
به دسـت می آیـد کـه در امـر پهنه بنـدی بسـیار کارآمـد عمـل می کنـد 
]3[. بـرای ایـن منظـور الیه هـای لیتولـوژی، پوشـش گیاهـی، فاصلـه از 
گسـل و شـیب توپوگرافـی تهیه شـده و سـپس با هم پوشـانی ایـن الیه ها 
بـا نقشـه ی زمیـن لغزش هـای موجـود سـهم هریـک از عوامـل در وقوع 
زمین لغزش هـای چـاه-A مشـخص شـده اسـت )شـکل-2(. سـپس وزن 
هریـک از عوامل با اسـتفاده از دانش کارشناسـی بـه روش فرآیند تحلیل 
سلسـله مراتبـی )AHP( تعییـن شـده و پـس از آن نقشـه ی پهنه بنـدی بـا 

هم پوشـانی الیه هـای مختلـف تهیـه شـده اسـت.

1)www.citypedia.ir( موقعیت جغرافیایی استان لرستان در ایران

نقشه ی پراكنش زمین لغزش های منطقه2
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2-1-شیبتوپوگرافی
شــیب یکــی از مهم تریــن عوامــل مؤثــر در لغــزش مــواد از ســطح 
زمیــن اســت. بــر اســاس ریخت شناســی، هــر منطقــه ی مطالعاتــی 
ممکــن اســت شــیب های گوناگونــی داشــته باشــد. اســتان لرســتان 
بخشــی از زاگــرس چین خــورده اســت کــه رونــد کلــی آن بــا ناحیــه ی 
در  شــیب  تأثیرعامــل  بررســی  جهــت  هم راستاســت.  راندگی هــا 

ــر اســاس مــدل ارتقاعــی  رخــداد زمیــن لغــزش، ابتــدا نقشــه ی شــیب ب
رقومــی )DEM( منطقــه ی مــورد مطالعــه تهیــه می شــود کــه ایــن داده ی 
ورودی محســوب می شــود و خروجــی نقشــه ی شــیب منطقــه )قبــل از 
کالس بنــدی( اســت کــه 90-0 درجــه اســت. تغییــرات شــیب طبــق نظــر 
کارشناســان مدیریــت اکتشــاف شــرکت نفــت در پنــج کالس 9/09– 0، 
20/29–9/09، 31/83–20/29، 46/52–31/83، 89/19–46/52 درجــه 

نقشه ی شیب توپوگرافی منطقه ی مورد مطالعه )كالس بندی شده(3

نقشه ی لیتولوژی منطقه ی مورد مطالعه )كالس بندی شده(4

نقشه ی گسل های اصلی منطقه ی مورد مطالعه5

نقشه ی فاصله از گسل منطقه ی مورد مطالعه )كالس بندی شده(6
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مقــدار،  بیشــترین  بــا  یــک  کالس  بنابرایــن  گردیــد.  طبقه بنــدی 
بیشــترین حساســیت را دارد )شــکل-3(. بدیــن ترتیــب شــیب روی 
ــیب  ــا ش ــف دره ه ــا و ک ــت و در ناودیس ه ــد اس ــا تن ــال تاقدیس ه ی
ــش از 46  ــا در شــیب های بی ــن لغزش ه ــد. بیشــترین زمی کاهــش می یاب
درجــه اتفــاق افتــاده کــه از لحــاظ خطرپذیــری بیشــترین خطــر را شــامل 

می شــود.

2-2-جنسزمینشناسی)لیتولوژی(
عامـــل سنگ شناســـی )لیتولـــوژی( متغیـــری کلیـــدی در وقـــوع 
زمیـــن لغـــزش اســـت. زیـــرا واحدهـــای مختلـــف لیتولـــوژی نســـبت 
ــان  ــی را نشـ ــیت متفاوتـ ــی حساسـ ــای ژئومورفولوژیکـ ــه فرآیندهـ بـ
می دهنـــد ]5[. لیتولـــوژی نـــوع ســـنگ، درجـــه ی هوازدگـــی و 
نـــوع و مقـــدار مـــاده ی پرکننـــده را دربـــر می گیـــرد کـــه هـــر یـــک 
ــیب ها  ــداری شـ ــم پایـ ــزایی در مکانیسـ ــش به سـ ــل نقـ ــن عوامـ از ایـ
دارنـــد. بـــرای رده بنـــدی جنـــس مـــواد زمین شناســـی مؤثـــر در 
ناپایـــداری دامنه هـــا، روش هـــای مختلفـــی وجـــود دارد. در بســـیاری 
از مطالعـــات پیشـــین ایـــن رده بنـــدی بـــر اســـاس ســـازندهای اصلـــی 
ـــس  ـــای جن ـــدا داده ه ـــت ]6[. در ابت ـــده اس ـــام ش ـــه انج ـــود در منطق موج
زمین شناســـی از نقشـــه های زمین شناســـی خرم آبـــاد و بـــاالرود در 
مقیـــاس 100000: 1 اســـتخراج شـــده، در محیـــط Arc GIS 10/1   رقومـــی 
گردیدنـــد و بـــا هـــم موزائیـــک شـــدند. در جـــدول-1 نحـــوه ی کددهـــی 
بـــه ســـازندها کـــه بـــا نظـــر کارشناســـان انجـــام گردیـــده نشـــان داده 
ـــاف  ـــت اکتش ـــان مدیری ـــر کارشناس ـــق نظ ـــت طب ـــت. در نهای ـــده اس ش
شـــرکت نفـــت در پنـــج کالس ســـنگ آهک، مـــارن و ماسه ســـنگ، 
ــرا  ــنگ، کنگلومـ ــی از ماسه سـ ــا الیه هایـ ــنگ بـ ــیلت سـ ــیل و سـ شـ
و ماسه ســـنگ و رســـوبات کواترنـــری تقســـیم بندی می شـــود. در 
ــا رخ می دهـــد و  ــترین زمیـــن لغزش هـ )شـــکل-4( کالس یـــک بیشـ

کالس پنـــج کمتریـــن مقـــدار حساســـیت زمیـــن لغـــزش را دارد.

2-3-فاصلهازگسل
ــیل  ــاوی پتانس ــق ح ــاره ی مناط ــازی دوب ــا فعال س ــاد ی ــل ها در ایج گس
ــد. خردشــدگی و برشــی شــدن در مناطــق  ــری دارن ــزش نقــش مؤث لغ
گســلی، نفــوذ آب از ایــن مناطــق بــه درون دامنه ها، پیدایش ناپیوســتگی 
ــی  ــه اثرات ــا از جمل ــالف فرســایش در دامنه ه ــون گســل و اخت در پیرام
ــه  ــز ب ــل نی ــت گس ــرد. حرک ــاره ک ــا اش ــه آنه ــوان ب ــه می ت ــت ک اس
نوعــی می توانــد شــروع لغــزش در دامنــه باشــد ]6[. بنابرایــن فاصلــه از 
گســل نقــش مهمــی در رخــداد لغــزش دارد. ابتــدا نقشــه ی گســل های 
اصلــی منطقــه ی مــورد مطالعــه از روی نقشــه ی زمین شناســی تهیــه شــد 
ــه  ــا دســتور دیســتنس ب )شــکل-5(. در ادامــه ی کار نقشــه ی گســل ها ب
رســتر تبدیــل شــده اســت. طبــق فاصلــه از گســل طبــق نظــر کارشناســان 
 ،0– 915/89 کالس  پنــج  در  نفــت  شــرکت  اکتشــاف  مدیریــت 

 ،3374/35–5157/93  ،2024/61–3374/35  ،915/89–2024/61
ــه از  ــه فاصل ــن هرچ ــت. بنابرای ــده اس ــیم ش 12292/26–5157/93 تقس
گســل کمتــر باشــد خطــر زمیــن لغــزش بیشــتر می شــود )کالس یــک( 
و هــر چــه فاصلــه از گســل بیشــتر می شــود خطــر زمیــن لغــزش کمتــر 

می شــود )شــکل-6(.

2-4-پوششگیاهی
ــه  ــوط ب ــه ســنجنده ی ETM+ مرب ــوط ب ــر مرب ــق از تصاوی ــن تحقی در ای
تاریــخ 7/8/2002 به شــمار گــذر و ردیــف 166 و 37 و همچنیــن از 
ــا  ــدا ب ــد-3 )قرمــز( و 4 )مــادون قرمــز( ETM+ اســتفاده شــد. در ابت بان
 ،  ENVI 4/8 اســتفاده از نرم افــزار محاســبه ی شــاخص پوشــش گیاهــی
ــاد  ــبات ایج ــتفاده در محاس ــرای اس ــد-3و4 ب ــدی از بان ــب دوبان ترکی
شــد و خروجــی آن نقشــه ی پوشــش گیاهــی )بیــن 1 و 1-( قبــل 
از کالس بنــدی حاصــل شــد. ســپس نقشــه ی پوشــش گیاهــی را 
کارشناســان  نظــر  طبــق  و  فراخوانــده    Arc GIS 10/1 نرم افــزار  در 
مدیریــت اکتشــاف شــرکت نفــت بــه پنــج کالس )0/17-(-)0/66- (، 
 0/21–0/65  ،0/04–0/21  ،)-0/05( – )0/04(  ،)-0/17(-) -0/05(
تقســیم شــد. بنابرایــن کالس یــک بــا کمتریــن پوشــش گیاهــی 
ــترین  ــا بیش ــج ب ــزش را دارد و کالس پن ــن لغ ــیت زمی ــترین حساس بیش
پوشــش گیاهــی کمتریــن حساســیت زمیــن لغــزش در منطقــه را متحمــل 

)شــکل-7(. می شــود 

)AHP(3-روشفرآیندتحلیلسلسلهمراتبی
و  شناخته شــده ترین   ]7[  )AHP( مراتبــی  سلســله  تحلیــل  فرآینــد 
 AHP اســت. روش  نســبت دهی چندمعیــاری  پراســتفاده ترین روش 

CodeTypeLithologyDescriptionObjectid

5Q Alluvium and
Recent Deposits )Q (

 Alluvium and
 Recent Deposits

1

4Ek Conglomerate ,
sandstoneKashkan Fm2

3KPa

 Shale and siltstone
 with interbedded
 of thin layers of
sandstone

Amiran Fm3

1OlMa- Esh
 Dolomitic
 Limestone and
Limestone

 Asmari – Shah
 Bazan

4

3MgMarlGachsaran Fm5

1EtLimestoneTaleh Zang Fm6

2MPlaMarl and sandstoneAgha Jari Fm7

جدول سازندهای منطقه ی مورد مطالعه1
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امــکان اهمیــت نســبی مجموعــه ای از متغیرهــای موجــود در یــک 
مســأله ی تصمیم گیــری چندمعیــاری را فراهــم می کنــد. ایــن روش 
موجــب ترکیــب قضــاوت در مــورد معیارهــای کیفــی غیرقابل مشــاهده 
به طــور کلــی  در کنــار معیارهــای کّمــی محســوب می شــود ]8[. 
ــر اســتوار اســت ]9[: ــر ســه اصــل زی ــی ب ــل سلســله مراتب ــد تحلی فرآین

■ ایجاد یک سلسله مراتب
■ قضاوت مقایسه ای میان گزینه ها و معیارها

■ ترکیب اولویت ها و بررسی سازگاری سیستم

در مرحلـه ی اول روش AHP، یـک مسـأله ی چندمعیـاری در ابتـدا بـه 
سلسـله مراتبی از عناصر تصمیم گیری وابسـته به هم )اهداف، نسـبت ها، 

معیارهـا، گزینه هـا و ...( تقسـیم می شـود کـه به ترتیـب در یـک سـاختار 
سلسـله مراتبی مشـابه با سـطوح شـجره نامه ی خانوادگی قـرار می گیرند. 
در ایـن سـاختار، هـدف کلـی مسـأله در بـاال، معیارهـای چندگانـه کـه 
گزینه هـا را تعریـف می کننـد در وسـط و گزینه هـای تصمیم گیـری در 
پاییـن جـای می گیرند ]10[ )شـکل-8(. تبدیل موضوع یا مسـأله ی مورد 
بررسـی بـه یک سـاختار سلسـله مراتبـی مهم ترین قسـمت فرآیند تحلیل 
سلسـله مراتبـی محسـوب می شـود. زیـرا در ایـن قسـمت بـا تجزیـه ی 
مسـائل مشـکل و پیچیده، فرآیند تحلیل سلسـله مراتبی آنها را به شـکلی 
سـاده کـه بـا ذهن و طبیعت انسـان مطابقت داشـته باشـد تبدیـل می کند. 
از  را  پیچیـده  به عبـارت دیگـر فرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی مسـائل 
طریـق تجزیـه ی آن بـه عناصـر جزئی که به صـورت سلسـله مراتبی به هم 

الویت بندی عوامل مؤثر بر حساسیت زمین لغزش در منطقه ی مورد 9
مطالعه )بر اساس قضاوت كارشناسی(

10
سلسله  تحلیل  به روش  لغزش  زمین  حساسیت  نهایی  نقشه ی 

)AHP( مراتبی

نقشه ی پوشش گیاهی منطقه ی مورد مطالعه )كالس بندی شده(7

ارتباط عناصر تصمیم گیری در یک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی8
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مرتبـط بـوده و ارتبـاط هـدف اصلـی مسـأله بـا پایین ترین سـطح سلسـله 
مراتبـی مشـخص اسـت، به شـکل سـاده تری در مـی آورد. در مرحلـه ی 
از ایجـاد سـاختار سلسـله مراتبـی، چگونگـی اولویت بنـدی  دوم پـس 
جهـت تعییـن اهمیت نسـبی معیارهـا در هر سـطح آغاز می شـود. الویت 
نسـبی داده شـده بـه هـر عنصـر در سلسـله مراتـب، بـا توجـه به معیـار )یا 
عناصـر( بـا مقایسـه ی سـهم دو بـه دوی هـر عنصـر در سـطحی پاییـن بـا 
زوجـی  مقایسـه های   .]11[ می شـود  تعییـن  معلولـی  و  علـت  رابطـه ای 
چندگانـه بـر اسـاس مقیاسـی اسـتاندارد بـا نُه سـطح توسـط کارشناسـان 
خبـره به عنـوان تصمیم گیرنـدگان به صـورت قضاوت هـای شـفاهی و بـا 
مقداردهـی عـددی انجـام می شـود )جـدول- 2(. در مرحلـه ی سـوم این 
روش، پـس از مقایسـه ی زوجـی میـان عناصر هر سـطح نسـبت به عنصر 

مربـوط بـه خود در سـطح، الویت ها توسـط یـک ماتریس وزن هـا تعیین 
و به صـورت ریاضـی بـا هـم ترکیـب می شـود و وزن عناصـر به دسـت 

.]12[ می آیـد 

4-كاربـردروشتحلیـلسلسـلهمراتبـیدرتحلیـلحساسـیت
لغزش زمیـن

ابتـدا تمامـی الیه هـای مؤثـر در حساسـیت زمیـن لغـزش منطقـه ی مورد 
مطالعـه را تهیـه کـرده، به صـورت رقومـی درآورده، تبدیـل بـه الیه های 
پرسـش نامه  دوازده  مرحلـه  ایـن  در  نهایـت  در  و  کردیـم  رسـتری 
طراحـی شـد کـه نمونـه ی آن در پیوسـت قـرار داده شـده اسـت. سـپس 
پرسـش نامه ها در اختیـار افـراد خبـره قـرار گرفـت تـا بـر اسـاس تجربـه 
و علـم ایـن افـراد در مسـأله ی زمیـن لغـزش، بـه چهـار عامـل مؤثـر در 
ایجـاد زمیـن لغزش هـا وزن دهـی شـود. افـراد خبـره شـامل جمعـی از 
اسـاتید دانشـگاه شـهید بهشـتی، امیرکبیـر، دانشـگاه آزاد واحـد کـرج و 
کارشناسـان خبره ی مدیریت اکتشـاف هسـتند. پرسـش نامه ها بر اسـاس 
سـامانه ی نمره دهـی )جـدول-2( و مقادیـر ترجیحـات برای مقایسـه های 
زوجـی بـرای زمیـن لغزش هـای منطقـه ی مـورد مطالعـه تکمیـل شـد. 
بیشـترین وزن بـه الیه هایـی تعلـق می گیـرد کـه نقـش بیشـتری در وقوع 
زمیـن لغـزش داشـته باشـند. وزن الیه هـا از یـک تـا 9 متغیر اسـت؛ یعنی 
بـه عامـل بسـیار ضعیـف، وزن یـک و به عامل بسـیار مؤثـر، وزن 9 تعلق 
می گیـرد و پـس از آن محاسـبه ی وزن هـای عوامـل اصلـی طبـق روش 
تحلیـل سلسـله مراتبـی )AHP( انجـام شـد و وزن هـای پایانـی بـه روش 
AHP با اسـتفاده از نرم افزار Expert choice  به دسـت آمد )جدول- 3(؛ 

بدیـن صـورت کـه تمامـی ماتریس هـای مقایسـه ی زوجـی بـه نرم افـزار 
Expert choice انتقـال داده شـد و ایـن نرم افـزار بـا انجـام مقایسـه های 

همچنیـن  کـرده،  معیارهـا  از  هریـک  وزن  تعییـن  بـه  اقـدام  زوجـی، 
سـازگاری مقایسـه ها و ماتریـس را محاسـبه و مقادیـر آنهـا را مشـخص 
می کنـد )شـکل-9(. به طـوری که هر پیکسـل از نقشـه ی منطقـه ی مورد 
مطالعـه خطـر مقداردهـی شـده و در انتهـا بـرای تهیـه ی نقشـه ی نهایـی 
حساسـیت زمیـن لغـزش چـاه-A در محیـط Arc  GIS 10/1 ، اکستنشـن 
AHP مربـوط بـه آن کـه قباًل دانلود شـده فراخوانده شـده و از آن برای 

CodeTypeLithologyDescriptionObjectid

5Q
 Alluvium and
 Recent Deposits
)Q (

 Alluvium
 and Recent

 Deposits
1

4Ek Conglomerate ,
sandstoneKashkan Fm2

3KPa

 Shale and siltstone
 with interbedded
 of thin layers of
sandstone

Amiran Fm3

1 OlMa-
Esh

 Dolomitic
 Limestone and
Limestone

 Asmari – Shah
 Bazan

4

3MgMarlGachsaran Fm5

1EtLimestone Taleh Zang
Fm

6

2MPla Marl and
sandstoneAgha Jari Fm7

جدول سازندهای منطقه ی مورد مطالعه1

مقدارعددیترجیحات)قضاوتشفاهی(

9کاماًل مرجح یا کاماًل مهم تر یا کاماًل مطلوب تر

7ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

5ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی

3کمی مرجح یا کمی مهم تر یا کمی مطلوب تر

1ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

8 و 6 و 4و 2ترجیحات میان فواصل فوق

 مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی2

وزن)%(عواملاصلیزمینلغزش

0/53شیب توپوگرافی

0/242فاصله از گسل

0/152پوشش گیاهی

0/075لیتولوژی

3AHP وزن عوامل اصلی زمین لغزش به روش 
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ایجـاد نقشـه ی پهنه بنـدی حساسـیت زمیـن لغـزش اسـتفاده شـده اسـت. 
نقشـه ی پهنه بنـدی بـا خطر خیلـی زیاد، خطر زیـاد، خطر متوسـط، خطر 

کـم و خطـر خیلـی کـم تهیه شـد )  شـکل-10 (.

نتیجهگیری
■ نتایـج تحقیـق بیانگر آنسـت که شـیب توپوگرافی و فاصله از گسـل با 
کسـب بیشـترین وزن هـا، مهم ترین عوامـل مؤثر در پهنه بندی حساسـیت 
زمیـن لغـزش در منطقـه بـوده و عوامـل دیگـر بـا توجـه بـه وزن هـای 

حاصـل به ترتیـب پوشـش گیاهـی و لیتولوژی هسـتند.
■ نتایج بررسی کالس های شیب نشان می دهد به دلیل وجود لغزش های 
سنگی زیاد، بیشترین حساسیت نسبت به لغزش های رخ داده در منطقه 
از  حاکی  امر  این  است.  افتاده  اتفاق  درجه   46/52-89/19 شیب  در 
آنست که در شیب کمتر به دلیل کاهش نیروی ثقل و در شیب های بیشتر 
به دلیل تضعیف فرآیند خاک زایی و به تبع آن عدم وجود مواد مستعد 

برای وقوع لغزش، احتمال آن کاهش می یابد.
■ بررسـی نتایـج حاصـل از فاصلـه از گسـل نشـان می دهـد کـه فاصله از 
گسـل نقـش مهمـی در رخـداد زمیـن لغـزش دارد و در جایی کـه فاصله 

از گسـل کمترین مقـدار خود )یعنی 915/89-0( را دارد بیشـترین زمین 
لغـزش در منطقـه رخ می دهـد کـه می تـوان دلیـل آنـرا بـه نواحـی خـرد 

شـده ی اطراف گسـل ها نسـبت داد.
■ نتایـج بررسـی از عامـل پوشـش گیاهـی در منطقـه نشـان می دهـد در 
بـه  نسـبت   ))-0/66(-)-0/17(( پوشـش گیاهـی  بـا کمتریـن  مناطقـی 
مناطقـی کـه پوشـش گیاهـی بیشـتری )0/65–0/21( وجـود دارد زمیـن 
لغـزش بیشـتر اسـت و ایـن نمایانگـر آنسـت کـه در مناطقـی بـا پوشـش 
گیاهـی زیـاد به دلیـل افزایـش پایـداری دامنه هـا زمیـن لغـزش کمتر رخ 

می دهـد.
■ نتایـج بررسـی جنـس زمین شناسـی )لیتولـوژی( منطقـه نشـان می دهـد 
کـه سسـت بـودن سـنگ، زمین لغـزش را افزایـش می دهـد. در منطقه ی 
مـورد مطالعـه، سـازند آسماری–شـهبازان در کالس یـک و بیشـترین 
حساسـیت زمین لغزش و رسـوبات کواترنـری در کالس پنج و کمترین 
احتمـال زمیـن لغـزش قـرار گرفته اند. ارزیابی دقت روش اسـتفاده شـده 
 )AHP( بـرای پهنه بنـدی بـا اسـتفاده از فرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی
پهنه بنـدی  بـرای  زیـادی  دقـت  از  اسـتفاده شـده  داد کـه روش  نشـان 

حساسـیت زمیـن لغـزش در منطقـه ی مـورد مطالعـه برخـوردار اسـت.

]1[ َکـَرم، ع.، 1380 ،مدل سـازی کّمـی و پهنه بنـدی خطـر زمیـن لغزش 
آب خیـز  حوضـه ی  مـوردی:  )مطالعـه ی  چین خـورده  زاگـرس  در 
سـرخون، اسـتان چهار محـال و بختیاری(، رسـاله ی دکتـرای جغرافیای 

طبیعـی، دانشـگاه تربیـت مـدرس، تهـران ، 354 ص
ج.،  قدوسـی،  س.،  فیض نیـا،  ش.،  محمدخـان،  ح.،  احمـدی،   ]2[
1384، سـاخت مـدل منطقـه ای خطـر حرکت هـای تـوده ای بـا اسـتفاده 
از مطالعـه ی مـوردی، )AHP(، ویژگی هـای کیفـی و سلسـله مراتبـی 
سیسـتم ها حوضـه ی آب خیـز طالقـان، مجلـه ی منابـع طبیعی ایـران، 85 

14-3 :)1  (
]3[ فخاری، م.، حسـینی، گودرزی، سـلیمانی، شرکتی، وثوقی، )1377(، 

گزارش زمین شناسـی تاقدیس های خوشـاب، ریـت، چناره، مراب
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.16: 427 – 445

]6[ راکعـی، ب.، خامه چیـان، م.، عبدالملکـی، پ. و گیاهچـی، پ.، 
1386، کاربـرد سیسـتم شـبکه ی عصبـی مصنوعـی در پهنه بنـدی خطـر 

زمین لغزش )مطالعه ی موردی: ناحیه ی سـفیدار گله در اسـتان سـمنان(، 
مجلـه ی علـوم دانشـگاه تهـران، جلد 33، شـماره ی-1 ،صـص 57 تا 64
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چگالیگلحفاریپایهآبی

   امینرضانقرهآبادی1،دانشگاه چمران اهواز  فاضلزارعخفری*،دانشگاه آزاد اهواز  

ــر  ــث تغیی ــق باع ــو ذرات معل ــتند. نان ــه هس ــک گل پای ــو ذرات در ی ــیون نان ــیال ها، سوسپانس نانوس
کامــل خــواص انتقالــي گل می شــوند. به دلیــل ایــن خــواص ویــژه، نانوســیال ها کاربــرد گســترده ای 
ــت  ــروی، خاصی ــر گران ــو ذرات ب ــر نان ــت یابی اث ــت دس ــش جه ــن پژوه ــد. در ای ــت دارن در صنع
ــدازه ی 25 نانومتــر  ــا ان ــو ذرات اکســید آلومینیــوم ب ــی از نان ــه آب قلیایــی و چگالــی گل حفــاری پای
اســتفاده شــد. بــا افــزودن 1، 1/5 و 2 درصــد حجمــی نانــو ذرات اکســید آلومینیــوم بــه گل حفــاری 
پایــه آبــی گرانــروی ظاهــری گل حفــاری به ترتیــب 50، 61 و 83 درصــد افزایــش می یابــد. 
همچنیــن بــا اضافــه کــردن نانــو ذرات اکســید آلومینیــوم بــه گل حفــاری، خاصیــت قلیایــی و چگالــی 
ــوم  ــوذره ی اکســید آلومینی ــه کــردن نان ــم اضاف ــرات مه ــی نداشــت. یکــی از اث ــرات چندان آن تغیی
ــد از 120 ســاعت خــواص گل  ــاد آنســت؛ به طوری کــه بع ــداری زی ــی پای ــه آب ــاری پای ــه گل حف ب
ــه  بــدون تغیــر باقــی مانــد. نانــو ذرات اکســید آلومینیــوم به دلیــل انــدازه ی نانومتــری خــود هیچ گون
ــا  ــرده و ب ــاد نک ــاری ایج ــای حف ــاری و مته ه ــای حف ــاری، لوله ه ــای گل حف ــی در پمپ ه خوردگ
توجــه بــه افزایــش گرانــروی و پایــداری زیــاد نانــوگل حفــاری می تــوان از آن  به عنــوان جایگزیــن 

مناســبی بــرای گل حفــاری اســتفاده کــرد.

بر عملیات  مؤثر  مهم ترین عوامل  از  به عنوان یکي  باید  را  گل حفاری 
جمله  از  حیاتی  بسیار  وظایفی  زیرا  آورد؛  به شمار  نفت  چاه  حفاری 
کنترل فشار سازند، پایداری چاه، خنک سازی و روان سازی مته، انتقال 
مهم  وظایف  ایفاي  دارد.  برعهده  را   .... و  سطح  به  حفاری  خرده های 
گل در عملیات حفاري، وجود خواص معین و مطلوبي را در این سیال 
خواص  است  ممکن  حفاری  عملیات  حین  در   .]1[ می سازد  ضروري 
به گونه ای  ته چاهی  و  تحت االرضی  عوامل  تأثیر  تحت  حفاری  گل 
هنگفتي  مبالغ  ساالنه  که  نیست  بی دلیل  بنابراین  کند.  تغییر  نامطلوب 
صرف تحقیقات و مطالعات علمي و عملي جهت یافتن وسایل و طرق 
مناسب براي کنترل صحیح خواص رئولوژیکي گل حفاری یا دست کم 
کاهش اثر عوامل تحت االرضی بر این خواص گردد. گل حفاری به طور 
ارتباط  از مشکالت حفاري در  با هر یک  تقریباً  یا غیرمستقیم  مستقیم 
حفاري  مشکالت  همه ی  راه حل  یا  علت  حفاری  گل  که  البته  است. 
است؛ اما وسیله ای است که اغلب می تواند وخامت و شدت مشکل را 
می توانند  مناسب  افزودنی های2  که  باورند  این  بر  بعضي  دهد.  کاهش 
به هر طریقي می تواند  اینکه گل حفاری  یا  را حل کنند  این مشکالت 
عملکرد ضعیف حفاري را جبران کند که البته این منظور ما نیست ]2[. 
در  زیرا  دارد؛  را  افزایه  مواد  مقدار  مناسب، کمترین  یک گل حفاری 
این شرایط کنترل خواص فیزیکي و شیمیایي آن بسیار آسان تر است. 
به عبارت دیگر گلی مطلوب است که انعطاف پذیر باشد و در صورت 
انتقال  مانند  خواصي  باشد.  دارا  را  دیگر  انواع  به  تبدیل  قابلیت  نیاز، 
مواردي  از  قلیایی گل حفاری  و خاصیت  حرارت، چگالی، گرانروي 

آنها توجهی ویژه داشت.  به  باید  بهینه ی گل  براي عملکرد  هستند که 
براي ایجاد خواص مطلوب گل حفاري از مواد شیمیایی خاصي استفاده 
می کنند. فن آوری نانو با تغییر ساختار اتم های مواد می تواند به پیشرفت 
هیدرولیکي  توان  انتقال  قابلیت  مانند  خواصي  کند.  کمک  بخش  این 
پمپ، انتقال حرارت و گرانروی زیاد از مهم ترین عوامل قابل دستیابي با 
استفاده از نانو کامپوزیت ها، نانولوله های کربني و برخي از نانوپودرهاي 
)اکسید  نانوپودرهاي  نظیر  مناسب  مخصوص  وزن  با  سخت  سرامیکي 
گل  تیسکوتروپیک  خواص   .]3[ هستند  سلیسیم(  کاربید  یا  آلومینیوم 
حفاري را نیز می توان با استفاده از نانو افزودني بهبود بخشید. اگر احیاناً 
عملیات حفاري قطع شد، گل باید به حالت ژالتیني درآمده و مانع از 
ابزار حفاري درون چاه شود.  افتادن  ته  نشینی کنده های حفاري و گیر 
البته حالت ژالتیني گل باید به  گونه ای باشد که با کمترین تنش، گل از 
حالت ژالتیني به حالت روان درآید و دوباره خاصیت تیکسوتروپي گل 
را برگشت دهد. سجادیان3 و همکاران ]4[ طی آزمایش هایی نشان دادند 
که افزایش نانو ذرات به سیال پایه آبی سبب پایداری لزجت و خاصیت 
قلیایی می شود. آنها همچنین نشان دادند که به سازی خواص گل حفاری 
پایه نانو شامل افزایش لزجت و کاهش هرزروی ناگهانی نشان دهنده ی 
قابلیت بالقوه ی استفاده از این مواد در ترکیب گل حفاری است. ناصر4 
و همکاران ]5[ اثر نانو ذرات در گل حفاری را به صورت آزمایشگاهی 
بررسی کردند. گل حفاری پایه آبی متشکل از موادی مانند بنتونایت، 
باریت و استارچ است. آنها سپس نانوذره ی گرافیت را به گل حفاری 
اضافه کردند که وزن گل از 1/4 به 2/2 گرم بر سانتی متر مکعب افزایش 
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حفاری  گل  آب  دست دهی  از  قدرت  ذرات  نانو  کردن  اضافه  یافت. 
نانو ذرات به گل  را کم می کند. آنها همچنین نشان دادند که افزایش 
گرانروی  دما،  افزایش  با  و  می شود  گرانروی  افزایش  سبب  حفاری 
از  استفاده  اثر  مقاله ای  در   ]6[ همکاران  و  الیسیری5  می یابد.  کاهش 
استفاده  که  دادند  نشان  و  کرده  بررسی  حفاری  گل  در  را  ذرات  نانو 
چاه،  پایداری  سبب  روغنی  و  آبی  پایه  حفاری  گل  در  ذرات  نانو  از 
کاهش گشتاور اعمالی به شاخه ی حفاری، کاهش گیر کردن شاخه ی 
حفاری و کاهش هرزروی گل می شود و خنثی کننده ی گازهای سمی 
انتقال حرارت زیاد می توان  به دلیل  نشان دادند که  نیز هست. همچنین 
از نانو سیاالت در گل هاي حفاری در شرایط دما و فشار زیاد استفاده 
به کمک  حفاری  هزینه های  کاهش  به  حاضر  مقاله ی  همچنین  کرد. 
نشان داد   ]7[ اشاره کرد. کسیرالوالد6  نانو سیاالت در سیاالت حفاری 
کنترل کننده ی  وزن گل،  افزاینده ی  به عنوان  ذرات  نانو  از  می توان  که 
آب دهی گل حفاری، خاصیت روان کنندگی، بازدارنده ی شیل از فعال 
شدن، معلق کردن ذرات، کنترل کننده ی کیک دیواره و ضد خورندگی 
از  نانو ذرات در گل حفاری  داد که  نشان  استفاده کرد؛ وي همچنین 
پایداری خوبی برخوردارند. حسینی و همکاران ]8[ به دو روش مافوق 
آلومینیوم  اکسید  ذره ی  نانو  حجمی  درصد  یک  مایکروویو  و  صوت 

صوت  مافوق  روش  با  که  دادند  نشان  و  کردند  اضافه  حفاری  گل  به 
نانو گل حفاری در  ضریب اصطکاک 6/84 درصد و سرعت متوسط 
لوله 4/4 درصد افزایش می یابد و با روش مایکروویو ضریب اصطکاک 
5/8 درصد و سرعت متوسط نانو گل حفاری در لوله 3/7 درصد افزایش 

می یابد.

1-روشساختگلحفاریونانوگلحفاری
بهبود خواص حرارتي نانو گل بستگی به انتخاب روش تهیه ی مناسب 
سوسپانسیون دارد تا از ته نشینی و ناپایداري آنها جلوگیري شود. متناسب 
فلزات،  اکسید  نانو گل  از جمله  نانو گل ها  از  بسیاري  انواع  کاربرد  با 
از  با استفاده یا بدون استفاده  نیتریت ها، کاربید فلزات و غیرفلزات که 
سورفکتنت ها در سیاالتي مانند آب، اتیلن گلیکول روغن به وجود آمده 
و روش های  ذرات  نانو  تهیه ی  زیادي روي چگونگي  مطالعات  است، 
نانو گل  مقاله  این  در  که  شده  انجام  پایه  سیال  در  آنها  پراکنده  سازی 
ابتدا  روش  این  در  است.  شده  تهیه  مرحله ای   دو  روش  از  استفاده  با 
در  بخار شیمیایي  به وسیله ی روش رسوب  معموالً  لوله  نانو  یا  نانو ذره 
و در مرحله ی  تهیه شده  پودرهاي خشک  به صورت  بي اثر  معناي گاز 
این  براي  می شود.  پراکنده  سیال  داخل  در  لوله  نانو  یا  ذره  نانو  بعد 
از سورفکتنت ها  یا  مافوق صوت  لرزاننده های  مانند  از روش هایی  کار 
بهبود  باعث  و  به حداقل رسیده  نانو ذرات  ته نشینی  تا  استفاده می شود 
رفتار پراکندگي گردد. برای تهیه ی گل حفاری می توان از آب دریا 
از  پژوهش  این  در  که  کرد  استفاده  پایه  سیال  به عنوان  شیرین  آب  یا 
ام آی8  از کاستیک سودا7 محصول شرکت  و  استفاده شد  شیرین  آب 
جهت ایجاد pH مناسب جهت فعال سازی و بهبود عملکرد پلیمر استفاده 
گردید. از سودا اش9 که محصول شرکت ام آی است جهت از بین بردن 
سختی آب و افزایش حاللیت و آب گیری پلیمر استفاده گردید. جهت 
افزایش گرانروی سیال از پلیمرهای مختلفی از جمله زانتان گام10 استفاده 

دستگاه لرزاننده ی مافوق صوت2

1
 مواد مورد استفاده جهت تهیه ی نانو گل حفاری 

)از راست به چپ به ترتیب سودا اش، كاستیک و زانتان گام(

همزن جهت تهیه ی نانو سیال3
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شده است. این پلیمر یک پلی ساخارید محلول با وزن مولکولی زیاد و 
وزن مخصوص kg/m3 1/5 است که سبب ایجاد گرانروی بیشتر برای 
تمامی سیستم های پایه آبی گل حفاری می شود. اضافه کردن این پلیمر 
برش های  نرخ  در  گل  گرانروی  افزایش  باعث  حفاری  گل  سیستم  به 
متفاوت شده و در نتیجه باعث افزایش و بهبود خاصیت حمل کنندگی 
تهیه ی گل حفاری  باید دقت کرد جهت  گل حفاری خواهد گردید. 
در  شده  استفاده  مواد  شکل-1  گیرد.  انجام  به ترتیب  زیر  مراحل  باید 

تهیه ی گل حفاری را نشان می دهد ]9و3[.
مراحل تهیه ی گل حفاری به شرح زیر است:
■ آب به عنوان سیال پایه به مقدار مورد نیاز

 0/5 )آزمایشگاهی:  سودا  کاستیک  بشکه  بر  پوند   0/5 اضافه کردن   ■
گرم در 350 سی سی آب(

■ اضافه کردن 1-2 پوند بر بشکه سودا اش )آزمایشگاهی: 2-1گرم در 
350 سی سی آب(

■ اضافه کردن 1-0/5 پوند بر بشکه زانتان گام )آزمایشگاهی: 0/5-1 
گرم در 350سی سی آب(

هنـگام اضافـه کـردن زانتـان گام بـه آب بایـد دقـت کـرد کـه ایـن کار 
بـه  آرامـی صـورت گیـرد تـا فرصـت کافـی بـرای واکنـش پلیمر باشـد. 
در غیـر این صـورت گل حفـاری حالـت کلوخـه ای به خـود می گیـرد و 

خـواص مناسـبی نخواهد داشـت.
در تهیـه ی نانـو گل از نانـو ذره ی اکسـید آلومینیـوم سـاخت آمریـکا 
اسـتفاده شـد. قطر این نانو ذره 25 نانومتر با درصد خلوص 99/9 درصد 
و از نـوع پـودر آلفاسـت که سـطح تمـاس آن gr /m2 100 و چگالی آن

kg/ m3 3965 اسـت. برای تهیه ی نانو گل از روش دومرحله ای اسـتفاده 

شـده اسـت. در ایـن روش ابتدا نانـو ذره ی اکسـید آلومینیوم به وسـیله ی 
روش رسـوب بخـار شـیمیایي در یـک گاز بی اثر و به  صـورت پودرهاي 
خشـک تهیـه  می شـود. در مرحله ی بعد نانـو ذره ی اکسـید آلومینیوم در 
داخـل سـیال )در این پژوهـش آب شـیرین( پراکنده می شـود. براي این 
کار از روش هایـی ماننـد لرزاننده هـای مافـوق صـوت و همزن های قوی 
اسـتفاده می شـود کـه لرزاننده ی مافـوق صوت به کار رفتـه در این روش 
از مدل هلشـر11 اسـت )شـکل-2(. همچنیـن از همزن مـدل همیلتن بیچ12 
محصـول شـرکت ام آی اسـتفاده شـد )شـکل-3( تا بـا پراکندگـی مؤثر 
ذرات، ته نشـینی آنهـا بـه حداقل رسـیده و باعث بهبود رفتـار پراکندگي 
گـردد. در ایـن پژوهـش سـه نانـو سـیال بـا غلظـت 1، 1/5 و 2 درصـد 
حجمـی سـاخته شـده اسـت. روش تهیـه ی نانـو گل حفـاری دقیقاً شـبیه 
تهیـه ی گل حفـاری اسـت؛ با این تفاوت کـه به جای اسـتفاده از آب، از 

نانـو گل اکسـید آلومینیوم بـه کار می رود.

2-تئوریگرانرويظاهري،تنشبرشیونرخبرشسیال
گرانروي سـنج دوار نسـبت بـه قیـف مـارش، اندازه گیـری دقیق تـری از 
خصوصیـات حرکتـي گل ارائـه می دهـد. رایج تریـن آن ویجی میتـر13 
مـدل A 3، سـاخت کارخانـه ی فانـن14 اسـت. ایـن دسـتگاه عـالوه بـر 
اندازه گیـری گرانـروي گل، می توانـد نقطـه ی واروي، قـدرت ژلـه ای و 

گرانـروي ظاهـري را نیـز تعییـن کنـد]10[.

مدل  برای  برش  نرخ  حسب  بر  برشی  تنش  نشان دهنده ی  رابطه ی-1 
رفتاری سیال هرشل باکلی15 است که n 16 درجه ی انحراف سیال از سیال 
نیوتنی است. k 17 نماینده ی غلظت سیال است و نشان می دهد که سیال تا 

چه حد قابل پمپ کردن است.
 )1(

گرانروي ظاهري )μa( از رابطه ی-2 به دست می آید. در واقع گرانروی 
ظاهري، گرانروی مؤثر در دور 600 است.

 )2(

 )3(

                                                    )4(

 )5(

                                                                         )6(
بر  دوار  عقربه گرانروي سنج  از روي  θN عدد خوانده شده  آن  در  که 
حسب درجه و N سرعت زاویه ی گردونه بر حسب رادیان بر ثانیه است.

3-دستگاهاندازهگیریوزنگل
بـراي اندازه گیـری وزن گل، از دسـتگاه تـرازو گل اسـتفاده می شـود. 
بایـد دقـت کـرد کـه  بـا آب کالیبـره می شـود.  ایـن دسـتگاه معمـوالً 
بـراي اندازه گیـری دقیـق وزن گل، نمونـه بایـد قبـل از قـرار گرفتـن در 
مقـدار  این صـورت، چگالـی  تـرازوي گل، گاززدایـی شـود. در غیـر 
کمتـري خواهد داشـت. چگالـی یا وزن گل، چندان تحت تأثیر شـرایط 
باعـث کاهـش چگالـی  دمـا  افزایـش  زیـرا  نمی کنـد؛  تغییـر  ته چاهـي 
می شـود؛ امـا افزایـش فشـار نیـز باعـث افزایـش چگالـی می گـردد کـه 
در شـرایط ته چاهـي، عوامـل ذکرشـده یکدیگر را خنثـي می کنند ]11[.

4-اندازهگیریگرانروی
مقاومـت درونـی سـیال در برابـر حرکـت را گرانـروی می گوینـد. در 
شـکل-1 تنـش برشـی بـر حسـب نـرخ بـرش بـرای گل حفـاری و نانـو 
گل حفـاری بـا درصدهـای مختلـف ارائـه شـده کـه نشـان می دهـد گل 
حفـاری و نانـو گل حفـاری یک سـیال غیرنیوتنـی از نوع هرشـل باکلی 
اسـت. برای سـیاالت غیرنیوتنی گرانروی ظاهری، n وk  سـه عامل مهم 
هسـتند که در تمیزسـازی چاه بسـیار اهمیـت دارند. در این پژوهش سـه 
عامـل مذکـور بـا θN خوانـده شـده ازدسـتگاه ویجی میتر بـرای یک گل 
حفـاری و نانـو گل حفـاری بـا 1، 1/5 و 2 درصـد حجمـی نانـو ذره ی 
اکسـید آلومینیـوم اندازه گیـری شـد. جـدول-θN 1 عدد خوانده شـده از 
روي عقربه ی گرانروي سـنج دوار بر حسـب درجه و N سـرعت زاویه ی 
گردونـه بـر حسـب رادیـان بـر ثانیـه اسـت را نشـان می دهـد. جـدول-2 
مقادیـر مختلـف نقطـه ی واروی اولیـه، k و n را بـرای گل حفاری و نانو 

گل حفـاری بـا درصدهـای حجمـی مختلـف نشـان می دهد.
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بـا توجـه بـه نتایج جـداول-2و1 با افـزودن نانـو ذرات اکسـید آلومینیوم 
افزایـش  موجـب  آن  افزایـش  و  می یابـد  افزایـش   k حفـاری  گل  بـه 
گرانـروی مؤثـر و در نتیجـه افزایـش قابلیت پاک سـازی چـاه می گردد. 
از سـوی دیگـر افـزودن نانـو ذرات اکسـید آلومینیـوم بـه گل حفـاری 
شـدن  مسـطح تر  باعـث  کاهـش  ایـن  کـه  می شـود    n کاهـش  سـبب 
پروفایـل جریانـی فضـای حلقوی می گـردد. این عوامـل موجب کاهش 
چرخـش خرده هـای حفـاری در زمان حمـل و جلوگیری از خرد شـدن 
مجـدد آنهـا می گـردد. همچنین افـزودن نانو ذره بـه گل حفاری موجب 
معلـق باقـی مانـدن نانـو ذرات در گل حفـاری می شـود. ایـن نانـو ذرات 
به صـورت خوشـه ای در فضاهـای خالـی قـرار می گیرنـد کـه ایـن امـر 
سـبب افزایـش گرانـروی ظاهـری گل حفـاری می گـردد. در نتیجـه بـا 
توجـه بـه نتایـج بـاال افـزودن اکسـید آلومینیـوم بـه گل حفـاری سـبب 

بهبـود خـواص گل شـده اسـت.

5-اندازهگیریچگالیگلحفاری
ترازوی  از  حفاری  گل  چگالی  اندازه گیری  جهت  پژوهش  این  در 
با آب کالیبره و سپس چگالی  ترازو  ابتدا  استفاده شد.  مخصوص گل 
گل حفاری اندازه گیری شد که برابر 8/33 پوند بر گالن )0/998 گرم 
اندازه گیری  حفاری  گل  نانو  چگالی  سپس  بود.  مکعب(  سانتی متر  بر 
بر گالن )1/011 گرم  پوند  برابر 8/44  با یک درصد حجمی،  شد که 
گالن  بر  پوند   8/46 برابر  حجمی  درصد   1/5 با  مکعب(،  سانتی متر  بر 
)1/013 گرم بر سانتی متر مکعب( و با 2 درصد حجمی برابر 8/5 پوند 

بر گالن )1/018 گرم بر سانتی متر مکعب( به دست آمد. همان طور که 
نتایج نشان می دهد با افزودن نانو ذرات تغییرات زیادی در چگالی گل 

حفاری ایجاد نشد که این به دلیل کوچک بودن ابعاد نانو ذرات است.

6-اندازهگیریخاصیتقلیایی
در این پژوهش جهت اندازه گیری خاصیت قلیایی از PH سنج استفاده 
یک  با  حفاری  گل  نانو   PH و   11/74 برابر  حفاری  گل   PH که  شد 
درصد حجمی برابر81/ 11 و PH نانو گل حفاری با 1/5 درصد حجمی 
بود.  برابر 12/32  با 2 درصد حجمی  نانو گل حفاری   PH و  برابر 12 
با  و  است   )H( هیدروژن  مولکول  فاقد    AL2O3 نانوذره ی  آنجا که  از 
هیچ کدام از مواد اولیه ی تهیه ی گل حفاری واکنشی نمی دهد تا منجر 
به تولید H شود، افزودن نانوذره ی اکسید آلومینیوم به گل حفاری اثر 

بسیار ناچیزی بر PH گل داشته است.

7-بررسیپایدارینانوگلحفاری
فشار  باید در شرایط دما و  مناسب  همان طور که می دانیم گل حفاری 
زیاد درون چاه قابلیت حمل و خواص خود را تا حد ممکن حفظ کند. 

4
با  حفاری  نانوگل  و  حفاری  گل  برای  برش  نرخ  برحسب  برشی  تنش 

درصدهای حجمی مختلف

برای 5 مختلف  زمان های  در  برش  نرخ  حسب  بر  برشی  تنش  نمودار  
نانوگل با 2 درصد حجمی

(RPM) 
θ3

 (RPM) 
θ6

 (RPM) 
θ100

(RPM)
 θ200

(RPM)
 θ300

(RPM)
θ600  

گل حفاری 5 6 11 13 14 18

 درصد 1
حجمی 6 7 13 17 21 27

 درصد 1.5
حجمی 6 8 15 19 23 29

 درصد 2
حجمی 8 9 61 22 62 33

1 N عدد خوانده شده از روي عقربه ی گرانروي سنج دوار برحسب درجه و θN

سرعت زاویه ی گردونه بر حسب رادیان بر ثانیه برای گل حفاری و نانو گل 
با درصدهای مختلف حجمی

YPi(lb/sq.ft) n K (lb.ft.secn
⁄ft2

گل حفاری 2335/ 5250/ 3990/

 نانو گل حفاری 1
درصد حجمی 2896/ 4930/ 8810/

 نانو گل حفاری 1/5
درصد حجمی 2896/ 4420/ 3381/

 نانو گل حفاری 2
درصد حجمی 6/693 0/044 1/095

2n  و k مقادیر مختلف نقطه ی واروی اولیه، ثابت
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از آنجا که در عملیات حفاری پمپ های گردش گل حفاری خاموش 
می شوند باید گل حفاری درون چاه و درون مخازن از پایداری زیادی 
برخوردار باشند که در این پژوهش پایداری نانو گل حفاری در شرایط 
بررسی  اتمسفر(  فشار  و  فارنهایت  درجه ی   120 )دمای  آزمایشگاهی 
نانوذره ی  درصد   2 و   1/5 و   1 افزودن  با  که  شد  داده  نشان  و  گردید 
بعد  نانو گل حفاری  قلیایی  به گل حفاری، خاصیت  آلومینیوم  اکسید 
از گذشت 120 ساعت هیچ تغییری نداشت. الزم به ذکر است که پس 
نانو گل حفاری هم زده شد که در غلظت های مختلف  از 120 ساعت 
دوباره  گل  نانو  خواص  سپس  و  نگردید  مشاهده  ته نشینی  هیچ گونه 
گل،  نانو  برش  نرخ  حسب  بر  برشی  تنش  شکل-2  شد.  اندازه گیری 
نانو گل را نشان می دهد  همچنین 48، 96 و120 ساعت پس از تهیه ی 
که تغییرات چندانی نداشته که این امر نشان از حفظ پایداری نانو گل 

حفاری است.

نتیجهگیریوپیشنهادها
■ با افزودن 1، 1/5 و 2 درصد حجمی نانو ذرات اکسید آلومینیوم با قطر 
25 نانومتر به گل حفاری پایه آبی، گرانروی ظاهری به ترتیب 50، 61 و 

83 درصد افزایش خواهد یافت.
■ با افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم با قطر 25 نانومتر به گل حفاری پایه 
آبی، چگالی گل حفاری افزایش خواهد یافت اما این افزایش ناچیز است.
■ با افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم با قطر 25 نانومتر به گل حفاری 
این  اما  یافت  خواهد  افزایش  حفاری  گل  قلیایی  خاصیت  آبی  پایه 

افزایش ناچیز است.
افزایه های  با  آلومینیوم  اکسید  نانو ذرات  واکنش ناپذیری  به  توجه  با   ■
گزینه ی  ذرات  نانو  این  حفاری،  گل های  در  استفاده  مورد  شیمیایی 

مناسبی برای استفاده در گل های حفاری است
■ خواص نانو گل حفاری بعد از 120 ساعت بدون تغییر ماند که نشان از 
پایداری زیاد نانو گل حفاری است. این ویژگی تا حد زیادی هزینه هایی 
مثل مصرف مجدد مواد افزودنی جهت بازیابی خواص اولیه را کاهش 

می دهد.
■  با افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم با قطر 25 نانومتر به گل حفاری 
از گل  انحراف گل  افزایش و درجه ی   )k( نماینده ی غلظت  آبی  پایه 
نیوتنی )n( کاهش می یابد که این تغییرات سبب بهبود عملیات پاکسازی 

چاه می شود.

1- A.noghrehabadi@gmail.com
2- Additive
3- Sajjadian
4- Nsser
5- Al Yasiri
6- Kasialvalad

7- Caustic soda
8- MI company
9- Soda Ash
10- Xhantan Gam
11- Hielscher
12- Hamilton Beach

13. VG – meter
14- Fann
15- Herschel-Bulkley fluid
16- Power law index
17- Consistency inde

[1] Davidson, E. “Control of Circulation in Fractured Limestone 
Resevior”, IAD/SPE, 2000, pp. 9.
[2] Fidan, E. Halliburton Babadaghli, T. “Use of Cement as Lost 
Circulation Material-Field Case Studies”, Peresented at the IADC/
SPE Asia Pacific Drilling Technology Conference and Exhibition 
held in Kuala Lumpur, Malaysia, 2004, 13-15 September.
[3] Sawomirski, MR. “Rheological Behavior of oil wall Drilling 
fluids”, International Journal of rock Mechanics and mining Sci-
ence,Geomechainics Abstracts12, IS.4, 1975.
[4] Sajjadian, M., Soleimani, M., Saleh Hendi, S., Esmaeilpour 
Motlagh, E., “Design of Water-based Drilling Fluids for Obtaining 
High-Quality Fluid properties during the drilling operation”, First 
International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power 
Plant, 2012, PP. 686-6115.
[5] Nasser, J., Jesil, A., Mohiuddin, T., Al Ruqeshi, M., Devi, G., 
Mohataram, S., “Experimental Investigation of Drilling Fluid Per-
formance as Nanoparticles”, Journal of Nano Science and Engi-
neering, Vol:3, 2013, PP.57-61.

[6] Al-Yasiri, M. S., “Waleed Tareq Al-Sallami, How the Drilling 
Fluids Can be Made More Efficient by Using Nanomaterials”, 
American Journal of Nano Research and Applications, VOl. 3, 
2015, PP. 41-45.
[7] Kasiralvalad, E., “The great potential of nanomaterials in drill-
ing & drilling fluid applications”, International Journal of Nano 
Dimension,vol.5, 2014, PP.463-471.
[8] Hosseini. S, F Farahbod. F and Zargar. G, “The study of effec-
tive of added Aluminum Oxide nano particles to the drilling fluid: 
the evaluation of two synthesis methods” Journal of Petroleum & 
Environmental Biotechnology,2016
[9] MI Drilling Fluid Manual, 2014

[10] بهمنـی، ح. اصـول مهندسـی و عملیـات کنتـرل فوران و مهـار چاه های نفت و 
گاز تهـران، پـارک علم و فن آوری دانشـگاه تهران، 1390

[11] Sadegholvad, M. J., Faghih, A., “Age and microfacies of the 
Jahrum Formation, Zagros mountains”, Iran, Geophysical Re-
search Abstracts, Vol. 9, 2007, 120-129.



78 

)rabbani.elahe@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

بررسيومقایسهیروندافزایشتولیدباعملیاتاسیدكاريدریكيازمیادین
جنوبغربيایران

   محمودمعماریاني2، دانشگاه آزاداسالمي واحد تهران مرکز  الههرباني*،ابراهیمروهاني1، مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت 

یکـي از روش هـاي کاربـردي کـه هزینه و زمان برداشـت نفـت را کاهش و ضریـب بهره دهي مخازن 
را افزایـش مي دهـد اسـیدکاري چاه هـای تولیـدی اسـت. جهـت بررسـي دقیـق عملیـات اسـیدکاري 
و نقـش آن در بهبـود وضعیـت تولیـد، مي تـوان بـه عوامـل مؤثـر در ایـن عملیـات از جملـه کیفیت و 
نـوع افزایه هـاي مـورد اسـتفاده در اسـیدکاري، نـوع اسـید، سیسـتم اسـیدکاري و نـوع سـازند اشـاره 
کـرد. در ایـن مطالعـه نحـوه ی عملکرد اسـید تزریقی در سـازند کربناته و مقایسـه ی آن بـا نتایج مدل 
نرم افـزاري بررسـي شـده اسـت. با توجـه به اینکـه داده هاي برگرفتـه از عملیات انگیـزش چاه در یک 
میـدان اکتشـافي اسـت در برخـی مـوارد فراوانـی اطالعـات مـورد نیـاز جهـت بررسـي هاي دقیق تـر 
انـدک اسـت. در ایـن پژوهـش ابتـدا آزمایش هـای چاه آزمایـي موجـود جهـت تعیین متغیرهـاي مهم 
مخزنـي ماننـد فشـار سـازند، تراوایـي و ضریـب پوسـته آنالیـز شـدند. سـپس بـا سـاخت مدل چـاه در 
نرم افـزار شبیه سـازي عملیـات اسـیدکاري، نحـوه ی اثرگذاري اسـید روي سـازند شبیه سـازي گردید 
و در انتهـا نتایـج حاصـل از مدل شبیه سـازي شـده با داده هـاي واقعي چاه آزمایي مقایسـه شـد. پس از 
عملیـات اسـیدکاري در چـاه، شـاخص بهره دهـی بهبـود قابل توجهـي را نشـان مي دهـد کـه حاکي از 

موفقیت آمیـز بـودن عملیات اسـیدکاري اسـت.

تکمیل دهانه ی چاه  و  تولیدی  اتمام عملیات حفاری یک چاه  از  پس 
تغییراتي  و  آغاز شده  آن  از  سیال  استخراج  مخزن،  تولیدی  سازند  در 
در فشار، حجم و گرانروي سیال ایجاد مي شود. تغییر متغیرهاي مذکور 
)مایع و گاز(  فازهاي سیال  الگوی رژیم  تغییر  از جمله  تغییراتی  باعث 
بنابراین با گذشت زمان و ادامه ی  تولید،  مخزن، نرخ سیال و ... است. 
تابع زمان  به نوعي  متغیرهاي مخزن  واقع  تغییر مي کند. در  رفتار مخزن 
بر  چاه  و  مخزن  رفتار  تحلیل  و  تجزیه  چاه آزمایي،  عملیات  هستند. 
اساس گذشت زمان است که با استفاده از اطالعات زمان، فشار و نرخ 
نفوذپذیري،  نظیر  مخزن  مهندسي  متغیرهاي  اکثر  تزریقي،  یا  تولیدي 
بیان  به  چاه؛  تولید  در  مؤثر  )حجم  چاه  تخلیه ی  سطح  پوسته،  ضریب 
دیگر حجمي از مخزن که از هر چاه تخلیه مي شود( و نوع مخزن )ساده 
یا ترکیبي( به دست مي آید. ارزیابي و آنالیز تغییرات متغیرهاي مخزني 
نقش عمده اي در ایجاد مدلی دقیق و به روز از هر مخزن دارد که مي توان 
از آن براي توصیف ساختار محیط متخلخل مخزن در جهت بهبود تولید 
بهره مند گردید. هنگام بهره برداري از هر مخزن، ممکن است به دالیل 
متعددی تولید از برخی چاه ها توجیه اقتصادي نداشته باشد. برخي عوامل 
باعث کاهش  از آن هستند  بعد  یا  از عملیات حفاري  ناشی  که عمدتاً 
گل  نفوذ  اثر  در  سازند  آسیب  جمله  از  می شوند.  قابل توجهی  تولید 
حفاري و سیمان کاري، آسیب هاي سازند ناشي از مشبک کاري، تکمیل 
چاه و عملیات تعمیر چاه ها و آسیب هاي ناشي از عملیات انگیزش چاه. 
تأثیرات این عوامل را مي توان در متغیرهایي مثل ضریب پوسته3، افت 
معموالً  کرد.  مشاهده  چاه  جریان  شدت  و  بهره دهي5  ضریب  فشار4، 

عملیات  پوسته،  و کاهش ضریب  چاه  تولید  بهبود  براي  بهترین روش 
اسیدکاري است ]1[. براي آنالیز نتایج اسیدکاري، شناخت ویژگي هاي 
اساسي مخازن، چاه ها و عوامل مؤثر بر تولید از اهمیت ویژه اي برخوردار 
است. یکي از روش هاي مدرن شناخت مخازن انجام آزمایش های چاه 
آزمایي6 است. با انجام آزمایش هایي مثل ساخت فشار و کاهش فشار و 
تحلیل تفسیر آنها می توان اطالعات جامع و مهمي از مخزن و چاه مورد 

مطالعه به دست آورد ]2[.

1-عملیاتچاهآزمایي
درباره ی  اطالعاتي  آوردن  به دست  چاه آزمایي  از  هدف  کلي  به طور 
اندازه گیری  با  منظور که  بدین  است.  از چاه و مخزن  تولید  چگونگی 
آنالیز  با  و  می شود  ایجاد  فشار  موج  مخزن،  درون  چاه،  از  تولید  نرخ 
تغییرات فشار بر حسب زمان و تفسیر تغییرات مذکور، اطالعاتي راجع 
به چاه و مخزن اخذ می گردد ]3[. چاه آزمایي، روش مرسوم و کلیدي 
جهت  چاه آزمایي  داده هاي  تحلیل  نتایج  است.  گاز  و  نفت  صنایع  در 
سرمایه گذاري های چندین میلیون دالري استفاده مي شوند. معموالً یک 
وضعیت  کردن  مانیتور  و  مشاهده  اصلي  شاخص  به عنوان  چاه آزمایي 
تولید استفاده می شود و بر اساس نتایج حاصل از آن، راه کارهایي براي 
پیش بیني دقیق تر رفتار مخزن و سرمایه های الزم تبیین می گردد. به طور 
مخزن،  رفتار  و  ویژگي  به  مي توان  چاه آزمایي  عملیات  انجام  با  کلی 
شعاع و نوع رفتار مخزن، سرعت بهینه ی برداشت از مخازن، پیش بیني 
در  آمده  به وجود  مسائل  و  مشکالت  مخزن،  آینده ی  رفتار  وضعیت 
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مخزن یا دهانه ی چاه و ... پي برد.  اگر در سناریوی تولید از یک مخزن 
به این موارد توجه نشود، نه تنها استفاده ی بهینه از مخازن امري غیرممکن 

مي شود بلکه عمر مفید مخزن نیز بسیار محدود  خواهد شد ]5و4[.

2-عملیاتاسیدكاري7
اسید  از  عموماً  چاه ها8  انگیزش  عملیات  بر  حاکم  منطق  اساس  بر 
اسید  با  آن  مخلوط  یا  کربناته(  سازندهاي  )در  به تنهایي  کلریدریک 
فلوریدریک )در سازندهاي ماسه   سنگ( استفاده مي گردد. گاهی جهت 
متعادل نگهداشتن برخي خواص متغیر اسید کلریدریک، افزودني هاي 
شیمیایي خاصي به آن اضافه مي شود که بعضي از این افزایه ها عبارتند 
از افزایه ی ضدخوردگي اسید، افزایه ی کاهش دهنده ی کشش سطحي، 
افزایه ی ضد امولسیون، افزایه ی کنترل کننده ی یون آهن و .... اسید را 
با  یا  از مسیرهاي لوله جداري9 و آستري چاه10  مي توان از سطح زمین 
تولیدي  ناحیه ی  مخزن  سنگ  به  سیار11  مغزي  لوله  دستگاه  از  استفاده 
تزریق کرد. اصوالً هر نوع سنگی از جمله سنگ مخازن نفتی یا گازی 
به  به صورت متخلخل  نیروهاي مختلف  از مجموعه ی ذراتي که تحت 
نوع  هر  با  متخلخل  فضاهای  است.  شده  تشکیل  چسبیده اند  یکدیگر 
و  موئینگی  نیروهای  اثر  در  که  شده اند  پر  گاز(  و  نفت  )آب،  سیالی 
هیدرواستاتیکی جریان می یابند. با تزریق اسید قدرت نفوذپذیری سنگ 

مخزن افزایش می یابد. این امر ممکن است با ایجاد خورده گي در ذرات 
مسدودکننده ی خلل و فرج موجود در سنگ مخزن یا خورندگي بستر 

سنگ مخزن انجام شود ]7و6[.

3-روشاجرايتحقیق
وجود منابع عظیم نفت و گاز در کشور، نیاز به برداشت هرچه بیشتر از 
منابع هیدروکربني با هدف جلوگیری از آسیب به سازند و نیز کمک 
و  چاه ها  انگیزش  عملیات  تولید،  هزینه هاي  بهینه سازي  و  کاهش  به 
این  در  است.  یافته  ویژه ای  اهمیت  تولیدی  چاه های  از  بهینه  بهره وري 
اسیدکاري  انجام  با  چاه  انگیزش  عملکرد  بهبود  جهت  پروژه اي  راستا 
فرضیات  اساس  بر  شد.  معرفي  ایران  جنوب غربي  میادین  از  یکي  در 
به  مربوط  اطالعات  برخي  طبیعي،  رانش  با  چاهي  انتخاب  و  تحقیق 
خصوصیات مخزنی )قبل از اسیدکاري( در دسترس بوده و بر این اساس 
با استفاده از نرم افزار چاه آزمایي Saphire امکان تفسیر کامل داده هاي 
زمان(،  حسب  بر  دما  و  فشار  )تغییرات  چاه آزمایي  آزمایش های  انواع 
پوسته،  )اثر  مخزني  مهم  متغیرهاي  تخمین  و  دقیق  تحلیل  شبیه سازي، 
تراوایي و ...( فراهم شده است. سپس با شبیه سازي عملیات اسیدکاري با 
نرم افزار Stimcade جهت بهینه سازي متغیرهاي عملیاتي )از جمله نوع و 
حجم اسید و افزایه ها، تعداد مراحل اسیدکاري و ...( انجام شد و متعاقباً 
بهره وري  شاخص  افزایش  و  کمتر  پوسته ي  مقادیر ضریب  به  دستیابي 
توسط  بهره وري  شاخص  و  چاه  عملکرد  ارزیابي  همچنین  شد.  انجام 

نمودارهاي IPR در نرم افزار prosper انجام گردیده است.

3-1-مراحلارزیابيمخزن
■ طراحيآزمایش: بسته به نوع سیال چاه )نفت یا گاز( و هدف آزمایش، 

باید ابتدا یک آزمایش مناسب طراحي شود.
وسایل  و  ابزارها  از  چاه،  هر  آزمایش  در  آزمایش:  ابزار  و  وسایل   ■

مختلفي استفاده مي شود )در اینجا DST انجام شده است(.
و  چاه آزمایی  داده های  اندازه گیري  دقت  دادهها:  جمعآوري  ■
مخزن  آینده  پیش  بیني هاي  و  نهایي  نتایج  در  آنها  پردازش  چگونگی 

بسیار مهم است.
■ آنالیزآزمایش: با توجه به نوع آزمایش انجام شده، پس از جمع آوري 
را  نیاز  مورد  متغیرهاي  و  آنالیز کرد  را  داده ها  مي توان  دقیق  اطالعات 
چندین  خصوص  این  در  آورد.  به دست  موجود  ریاضي  فرمول هاي  با 
برنامه ی نرم افزاري جهت آنالیز داده هاي آزمایش چاه وجود دارد که در 

این پ ژوهش از نرم افزار Saphire و Stimcade استفاده مي شود.
تفسیر  تولیدی،  چاه  چاه آزمایی یک  بخش  مهم ترین  دادهها:  تفسیر  ■

داده هاي حاصل از آزمایش چاه است.

DST3-2-شرحعملیات
با  متري   4487-4496 عمقي  بازه ی  در  و   A سازند  در   DST عملیات 
چاه  تولیدي  توان  ارزیابي  مخزني،  مشخصات  آوردن  به دست  هدف 
نمونه گیري  همچنین  و  چاه  تولید  قابلیت  شاخص  محاسبه ی  طریق  از 
عملیات  اتمام  از  پس  چاه  این  در  است.  شده  انجام  تولیدي  سیال  از 
سپس  گردید،  انجام  اینچ   5 آستري  در  چاه  مشبک کاري  حفاري، 

)نمودار سبز( و 1 بر حسب زمان  تمام لگاریتمي تغییرات فشار  نمودار 
از عملیات  )نمودار قرمز( قبل  بر حسب زمان  تغییرات فشار  مشتق 

اسیدكاري

و 2 زرد(  )نمودار  زمان  برحسب  فشار  تغییرات  نیمه لگاریتمي  نمودار 
از عملیات  )نمودار قرمز( پس  بر حسب زمان  تغییرات فشار  مشتق 

اسیدكاري
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وسایل درون چاهي FB.DST تا عمق 4339/6 متري به داخل چاه رانده 
و توپک در عمق 4313/2 متري نصب شد. با اعمال فشار 1500 پام از 
درون رشته ی تست و 2200 پام از فضاي حلقوي، شیر تست درون چاهي 
اتمام  با  باز گردید.  تولیدي  نفت  نرخ و مشخصات  اندازه گیري  جهت 
با استفاده از لوله مغزي سیار و  ساخت فشار اولیه، عملیات اسیدکاري 
تزریق 4000 گالن اسید به درون چاه انجام شد. در نهایت جهت بررسي 
روند افزایش فشار، چاه به مدت 51 ساعت و 20 دقیقه از شیر آزمایش 

درون چاهي LPRN به حالت بسته درآمد.
با توجه به فرضیات درنظر گرفته شده در معادالت جریان سیال در فضاي 
متخلخل، باید آنالیز چاه آزمایي در نرخ ثابت انجام شود که به دلیل عدم 
آنالیزهاي  جریاني،  آزمایش هاي  طي  شرایطی،  چنین  به  دست یابي 
مربوطه روي زمان هاي چاه بسته انجام مي گردد. در این آزمایش با توجه 
به انجام آزمایش ساخت فشار، قبل و بعد از اجراي عملیات اسیدکاري، 
موفقیت آمیز بودن عملیات اسیدکاري قابل بررسي است. بدین منظور با 
تحلیل آزمایش ساخت فشار اولیه که قبل از اسیدکاري و به مدت 10 

ساعت بوده نتایج زیر حاصل گردید:
اندازه گیري   41 این چاه حدوداً  در  پوسته  اساس جدول-1 ضریب  بر 
شد که نشان دهنده ی آسیب شدید در قسمت مشبک کاري شده ی چاه 
است. به دلیل آسیب موجود در چاه، اختالف فشار ناشي از ضریب پوسته 
بسیار  تأثیر  به دلیل  فشار  اختالف  این  محاسبه شد که  پام  حدود 4103 
شدید آن در توان تولیدي چاه باید از طریق انجام عملیات اسیدکاري 
مرتفع گردد. پس از تزریق 4000 گالن اسید کلریدریک %  15  این چاه 

دوباره تحت آزمایش تولید و متعاقب آن ساخت فشار قرار گرفت که 
منحني مربوط به آنالیز آن به شرح زیر است:

به 3/31- کاهش  از 41  اسیدکاري  انجام  از  پوسته پس  مقدار ضریب 
یافت که منجر به کاهش اختالف فشار ناشي از ضریب پوسته از حدود 
4100 به 1100- گردید. این مهم بیانگر آنست که اسیدکاري انجام شده 
افزایش داده  نیز به شدت  بین بردن آسیب، توان تولید چاه را  از  ضمن 
است. جهت ارزیابي توان تولید چاه و محاسبه ی شاخص قابلیت تولید 
چاه، مدل چاه در نرم افزار Prosper ساخته شد. مدل مذکور با استفاده 
از فشار چاه بسته و داده هاي نرخ و فشار آزمایش جریاني با جریان چاه 

از طریق سه کاهنده کالیبره شد.
با توجه به اطالعات موجود، منحني IPR براي دو حالت قبل و بعد از 

اسیدکاري ترسیم شد که در شکل هاي-5و4و3 نشان داده شده است:
مقدار  است  قابل مشاهده  شکل هاي-3و4  منحني  در  که  همان طور 
شاخص قابلیت تولید چاه قبل از اسیدکاري STBD/psi 0/17 و مقدار 
جریان مطلق )AOF( 1150 بشکه در روز محاسبه شد. اما این اعداد پس 
از انجام اسیدکاري به ترتیب برابر با STBD/psi 2/55 و 17250 بشکه در 

نمودار روند افزایش تولید )IPR( قبل از انجام اسیدكاري3

نمودار روند افزایش تولید )IPR( پس از انجام اسیدكاري4
انجام 5 از  پس  و  قبل   )IPR( تولید  افزایش  روند  نمودار  مقایسه ی 

اسیدكاري

Semi log Line (DC0566_Job1 build-up #1)

hr78/0969From

hr86/2206To

psi115/298Slope

psia8534/23Intercept

psia8366/2P@1hr

[psia]-10/00998P Match

md.ft924k.h

md13/2k

psia8534/23p*

--41Skin

psi4103/81Delta P Skin

خالصه ی اطالعات حاصل از رگرسیون روي نمودار نیمه لگاریتمي1
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روز اندازه گیري شده است.
از  بعد  و  قبل  حالت  دو  براي  چاه   IPR منحني  مقایسه ی  شکل-5  در 

اسیدکاري نشان داده شده است:

4-شرحعملیاتاسیدكاريوبررسينتایجانجامعملیاتانگیزش
چاه

پس از آنالیز آزمایش ساخت فشار در این چاه، مقدار ضریب پوسته در 
بازه ی مشبک کاري شده 41 ارزیابي شد که حاکي از وجود آسیب شدید 
ناشي از عملیات مشبک کاري است. بر این اساس عملیات اسیدکاري با 
استفاده از لوله مغزي سیار و با تزریق 4000 گالن اسید هیدروکلریک 
15 درصد به همراه افزایه هاي نشان داده شده در جدول -2 انجام گردید. 
توجه  با  آزمایش،  مورد  بازه ی  به  احتمالي  آسیب  نوع  بررسي ها  طبق 
به تاریخچه ی حفاري از نوع Mixed deposits با ترکیب 50 درصدي 
مواد حالل در اسید و 50 درصد مابقي غیرقابل حل در اسید ارزیابي شد. 
اندازه ی   1  با  لوله مغزي سیار  از  با استفاده  تزریق اسید در این چاه 
تزریق  نرخ  اسیدکاري،  عملیات  گزارش  اساس  بر  گردید.  انجام  اینچ 
اسید حدود 0/6 بشکه در دقیقه و فشار 2800-2450 پام و نرخ تزریق 
سیال جابه جا کننده حدود 2 بشکه در دقیقه و با فشار 4000-3600 پام 

انجام شده است. بر اساس نتایج شبیه سازي، فشار تزریق پیش بیني شده ی 
طبق  که  است  پام   3500 حدود  در  مذکور  تزریقی  نرخ  با  سرچاهي 
شکل-6 فشار تزریق درون چاهي نیز حدود 9000 پام محاسبه مي شود. 
بر اساس آنالیز چاه آزمایي انجام شده در این چاه، مقدار ضریب پوسته 
پس از انجام اسیدکاري 3/31- محاسبه گردیده است. با توجه به آنالیز 
انجام شده در شبیه ساز Stimcade، با تزریق 4000 گالن اسید پیش بیني 
مي شود که ضریب پوسته از مقدار اولیه ی 41 به 3/91- کاهش یابد که 
بیانگر پیش بیني مناسب مدل ساخته شده از شرایط واقعي انجام شده در 

چاه است.
طبق شکل-7 بیشترین مقدار کاهش ضریب پوسته با تزریق 20 بشکه ی 

Additive Type Concentration (%)

15% HCl 93

INHIBITOR AID 2/7

MUTUAL SOLVT 0/4

CORROSION INHIBITOR 2/1

DISPERSING AGENT 0/5

NON EMULSIFYING AGENT 0/2

H2S SCAVENGER 0/4

IRON CONTROL AGENT 1/04

تركیب اسید مورد استفاده در اسیدكاري2

بر 6 اسید  تزریق  درون چاهي  و  سرچاهي  فشار  تغییرات  نمودار 
حسب زمان

نمودار تغییرات ضریب پوسته بر حسب حجم اسید تزریقی7

نمودار تغییرات كلسیت موجود در چاه بر حسب عمق نفوذ اسید8

نمودار تغییرات تراوایي بر حسب عمق نفوذ اسید9



82 

اولیه ی اسید انجام شده که حاکي از کم عمقی ناحیه ی آسیب دیده مخزن 
تزریقي جهت  اسید  مابقي حجم  است.  مشبک کاري  و  اثر حفاري  در 

بهبود شرایط فیزیکي سنگ مخزن مانند تخلخل و تراوایي خواهد بود.
بـه  مربـوط  بیانگـر زمـان  توالـي زمانـي،  لحـاظ  از  شـکل هاي-4و3و2 
تزریـق اسـید در عمق هاي اشـاره شـده اسـت کـه نشـان دهنده ی انحالل 
تدریجـي سـنگ مخـزن در اثـر مجـاورت با اسـید تزریقي اسـت. مقدار 
نفـوذ اسـید در سـنگ مخـزن 3/5 فوت اسـت و پس از ایـن عمق، دیگر 
اسـیدي بـراي واکنـش با سـنگ وجود نداشـته و سـیال تزریقي خاصیت 
اسـیدي خود را از دسـت داده اسـت. نمودار شـکل-9 تغییرات تراوایي 
تونـل ایجـاد شـده در اثـر تزریـق را پـس از تزریـق هـر مرحلـه از اسـید 
نشـان مي دهـد. بـر اسـاس ایـن نمـودار قبـل از تزریـق اسـید، تراوایـي 
ناحیـه ی مشـبک کاري شـده در فاصلـه ی 0/04 فوتـي چـاه برابـر با صفر 
و در نقـاط دوردسـت تر از نقطـه ی مذکـور 17 میلي دارسـي اسـت. پس 
از تزریـق اسـید به دلیـل ایجـاد تونـل، تراوایـي به طـور ناگهانـي افزایـش 
در  شـده  ایجـاد  تونـل  تراوایـي  کـه  به گونـه اي  مي یابـد؛  چشـم گیري 
فاصلـه ی عمقـي 0/04 فوتـي پـس از 15 دقیقـه بـه 11000 میلي دارسـي 
افزایـش مي یابـد. ایـن امـر نشـان دهنده ی ایجـاد تونل هایـي بـا کیفیـت 

است. مناسـب 

نتیجهگیري
■ بــر اســاس نتایــج شبیه ســازي عملیــات اســیدکاري در نرم افــزار 
مقــدار  بــا  کــه  شــد  محاســبه   -3/91 پوســته  Stimcade، ضریــب 
ــزار  ــط نرم اف ــار توس ــاخت فش ــش س ــي آزمای ــز واقع ــل از آنالی حاص

دارد. قابل قبولــي  همبســتگي   )-3/31(   Sa phir

■ تغییرات تراوایي، تخلخل و اغتشاش فشار ناشي از تزریق اسید پس از 
اسیدکاري تا عمق 3/5 فوتي مشاهده مي شود و پس از این عمق، شرایط 

در تمامی متغیرهاي مذکور دست نخورده باقیمانده است.
رشد  چاه  این  در  بهره دهي  شاخص  شده  انجام  اسیدکاري  از  پس   ■
قابل توجهي را نشان مي دهد که حاکي از موفقیت آمیز بودن اسیدکاري 
 2/55  STBD/psi به   0/17 از  اسیدکاري  از  پس  شاخص  این  است. 

افزایش یافت.

پیشنهادها
■ بـا توجـه بـه اینکـه فرآینـد انتخـاب فرموالسـیون اسـید مسـتلزم انجـام 
آزمایش هـا  ایـن  مي گـردد  پیشـنهاد  اسـت.  سـازگاري  آزمایش هـای 
بـر اسـاس مغـزه ی اخـذ شـده از چـاه یـا خرده هـاي حفـاري ایـن چـاه و 
نمونـه ی لوله مغزي اسـتفاده شـده در رشـته ی تکمیل آن، بـا درصدهاي 
مختلف اسـید هیدروکلریک )مثاًل 5%، 10%، 20%  و 28%( انجام شـود تا 
در زمـان بهره بـرداري از آن امـکان طراحي هـاي مختلف مقـدور گردد.
■ بر اساس مدل ساخته شده از چاه ها در نرم افزار، با توجه به تزریق پذیري 
نمي شود.  نفوذ  افزایش عمق  به  منجر  اسید  غلظت  افزایش  سازند،  کم 
بررسي  عملیات  این  در  نیز  استفاده  مورد  اسید  افزایش حجم  همچنین 
شد که توفیقي در افزایش عمق نفوذ اسید حاصل نمي کند. بر این اساس 
پیشنهاد مي گردد که آزمایش سیالب زني با اسید جهت مشاهده ی رفتار 

سنگ در مقابل اسید تزریقي انجام گردد.
واکنش پذیري  به دلیل   12 EDTA مانند  غیراسیدي  سیاالت  از  استفاده   ■
کمتر در مقایسه با اسید هیدروکلریک و اثربخشي قابل قبول که نیازمند 

نرخ تزریق کمتري نیز هست پیشنهاد مي گردد.

1. ebrahim.roohani@gmail.com
2. Mah.memariani@iauctb.ac.ir
3. Skin Factor
4. Pressure Drawdown

5. Productivity Index
6. Well Testing
7. Acidizing
8. Well Stimulation

9. Casing
10. Liner
11. Coiled Tubing
12. Ethylene Diamine Tetra Acetic acid
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)shahrabadia@ripi.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

از استفاده با نفتخام در گاز مولكولي نفوذ ضریب پیشبیني
مدلسازيشبكههايعصبيمصنوعي

   محبوبهدریاپور،افروزجعفری،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر   عباسشهرآبادي*،پژوهشگاه صنعت نفت  
 محمدجامياالحمدي،دانشگاه صنعت نفت اهواز  

در ایــن مطالعــه یــک شــبکه ی عصبــي مصنوعــي جهــت پیش بینــي ضریــب نفــوذ ملکولــي گاز در 
ــه دســت  ــاد طراحــي و اســتفاده شــد. جهــت ب ــا و فشــار زی نفــت در شــرایط واقعــي مخــزن در دم
ــرور  ــه شــده در نوشــته جات به طــور کامــل م ــي ارائ ــط تجرب آوردن متغیرهــاي ورودي شــبکه رواب
و مشــخص شــدکه متغیرهــاي متعــددي از قبیــل دمــا، فشــار، گرانــروي گاز و مایــع، جــرم مولکولــي 
ــن  ــد. بنابرای ــاي مؤثرن ــه متغیره ــطحي از جمل ــش س ــع و کش ــي گاز و مای ــم مول ــع، حج گاز و مای
متغیرهــای مذکــور به عنــوان ورودي شــبکه درنظــر گرفتــه شــدند. در ایــن کار از شــبکه ی پرســپترون 
ــع  ــن تواب ــم آمــوزش پس انتشــار خطــا اســتفاده شــده و همچنی ــي و الگوریت ــراي پیش بین ــه ب چندالی
آســتانه ی مختلفــي بــراي یافتــن حالــت بهینــه ی آن ارزیابــي شــد. ســپس بــا مراجعــه بــه گزارش هــا 
و مقــاالت تعــداد 172 داده ی آزمایشــگاهي ضریــب نفــوذ جمــع آوري و 90 درصــد داده هــا جهــت 
ــه  ــد. نتایــج نشــان مي دهــد مــدل ارائ ــراي آزمایــش شــبکه اســتفاده گردی ــه  ب آمــوزش شــبکه و بقی
ــي  ــي پیش بین ــت خوب ــا دق ــام را ب ــان در نفت خ ــي مت ــوذ مولکول ــب نف ــق ضری ــن تحقی ــده در ای ش

ــرد. ــتفاده ک ــوذ اس ــب نف ــي ضرای ــت پیش بین ــن روش جه ــوان از ای ــن مي ت ــد و بنابرای مي کن

در ســـال هاي اخیـــر، مســـأله ی انتقـــال جـــرم توســـط مکانیســـم نفـــوذ 
ـــه  ـــادل گاز ب ـــدم تع ـــرایط ع ـــي در ش ـــي، وقت ـــازن نفت ـــي در مخ مولکول
ـــي  ـــت ]2و1[. وقت ـــه اس ـــژه اي یافت ـــت وی ـــود اهمی ـــق مي ش ـــزن تزری مخ
گاز در تمـــاس بـــا مایـــع قـــرار مي گیـــرد به دلیـــل وجـــود گرادیـــان 
ـــار  ـــد. ش ـــال مي یاب ـــع انتق ـــوده ی مای ـــه ت ـــع ب غلظـــت، جـــرم از ســـطح مای
ـــه  ـــه ی-1 ارائ ـــق رابط ـــک طب ـــون اول فی ـــط قان ـــرم توس ـــال ج ـــي انتق مول

ـــت ]3[: ـــده اس ش

  )1(

طراحــي  در  دارد.  نــام  مولکولــي  نفــوذ  ضریــب  تناســب،  ثابــت 
موقعیــت  بررســي  نیــز  و  مخــازن  از  برداشــت  ازدیــاد  پروژه هــاي 
هیدرودینامیکــي سیســتم از ضریــب نفــوذ متــان در هیدروکربن هــا 
ــي روش هــاي  ــه اي اســتفاده مي شــود. از نظــر تجرب ــوان داده ی پای به عن
مختلفــي جهــت تخمیــن ضریــب نفــوذ متــان در هیدروکربن هــاي نفتــي 
مختلــف پیشــنهاد شــده اســت. معمــوالً بــراي پیش بینــي ضریــب نفــوذ 
گازهــا در مایعــات در دماهــا و فشــارهاي زیــاد بایــد دو گام طــي شــود. 
ابتــدا ضریــب نفــوذ در حالــت بي نهایــت رقیــق، D˚AB بــا روش مناســب 
ــرات  ــط پیشــنهاد شــده اث ــد. ســپس توســط دیگــر رواب به دســت مي آی
متغیرهــاي عملیاتــي مثــل فشــار روي ضریــب نفــوذ اعمــال شــود. روابط 
ــع  ــتم هاي گاز-مای ــم در سیس ــارهاي ک ــراي فش ــعه یافته ب ــي توس تجرب

ــه ی-2  ــق رابط ــه طب ــت ک ــتن1 اس ــه ی استوکس-اینش ــاس معادل ــر اس ب
ــتند ]4[: ــط هس ــوس مرتب ــور معک ــر به ط ــا یکدیگ ــروي ب ــوذ و گران نف

  )2(

 KB و B ضریــب نفــوذ در حــالل بي نهایــت رقیــق D˚AB کــه در آن
ثابــت بولتزمــن،  μB گرانــروی حــالل و  rB شــعاع نفــوذ ملکول هاســت. 
ایــن رابطــه ی ســاده تنهــا اگــر ملکول هــاي حــالل خیلــي بــزرگ باشــند 
معتبــر اســت. از دیگــر روابــط تجربــي کــه توســط آنهــا می تــوان 
ضریــب نفــوذ بي نهایــت رقیــق در مایعــات را بــر حســب خــواص 
حــالل و جــزء حل شــونده به دســت آورد رابطــه ی ویک-چنــگ2 

ــه ی-3 ( ]5[:  ــت )رابط اس

  )3(

بــر اســاس همیــن رابطــه و تصحیــح آن توســط شــیبل3 ]6[ و ردي4 ]7[ 
ــب نفــوذ در فشــار  ــن ضری ــراي تعیی ــه شــد. ب ــز ارائ ــط دیگــري نی رواب

ــه اســت ]8[: ــاد اســتفاده از اصــل حــاالت متناظــر بهتریــن گزین زی

  )4(

تاریخارسالنویسنده:96/05/23
تاریخارسالبهداور:96/05/28
تاریخپذیرشداور:96/07/06

واژگانكلیدی:
مدل ســازي، ضریــب نفــوذ مولکولــي، 
شــبکه هاي عصبــي مصنوعــي، پرســپترون 

ــا ــار خط ــم پس انتش ــه، الگوریت چندالی
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مــروري بــر کارهــاي گذشــته حاکــي از روابــط زیــادي در قالــب 
ــاًل ســیگموند5 تعــدادي  ــه ی فــوق در شــرایط عملیاتــي اســت. مث معادل
ــرد  ــنهاد ک ــه ی-5 را پیش ــت آورده و رابط ــگاهي به دس داده ی آزمایش

:]9[
  )5(

ــب نفــوذ در فشــار  ــي در ضری کــه در آن  ρ0D0 حاصــل ضــرب چگال
کــم اســت و چگالــي کاهیــده ی مــورد اســتفاده در معادلــه طبــق 

اســتفاده مي شــود: رابطــه ی-6 
  )6(

ــوذ در  ــب نف ــي ضری ــراي پیش بین ــي ب ــط تجرب ــر از رواب ــدادي دیگ تع
ــیگموند  ــه ی س ــرم معادل ــا از ف ــب آنه ــه اغل ــده ک ــه ش ــاد ارائ ــار زی فش
شــرایط  و  معــادالت  ایــن  از  برخــي   .]10-16[ مي کننــد  پیــروي 
بــا  کاربــردي آنهــا توســط جامي االحمــدي و همــکاران مــرور و 
ــي  ــي حاک ــن ارزیاب ــده اند ]17[. ای ــه ش ــگاهي مقایس ــاي آزمایش داد ه ه
ــد )شــیب(  از تناقضــات زیــادي در پیش بینــي ضریــب نفــوذ و نیــز رون

ــت. ــرات آنس تغیی
یـــک روش مناســـب جهـــت مدل ســـازي و پیش بینـــي ضریـــب 
نفـــوذ اســـتفاده از شـــبکه هاي عصبـــي مصنوعـــي اســـت کـــه اخیـــراً 
به عنـــوان ابـــزاري قدرتمنـــد بـــراي مدل ســـازي فرآیندهـــاي پیچیـــده 
ــا  ــي بـ ــي مصنوعـ ــبکه هاي عصبـ ــت ]19-18[. شـ ــه اسـ ــعه یافتـ توسـ
الهـــام از ســـاختار مغـــز و عملکـــرد مـــوازي آن، داده را پـــردازش 
کـــرده، مدل هـــاي توزیـــع شـــده را یـــاد مي گیرنـــد و قادرنـــد روابـــط 
پیچیـــده ی بیـــن متغیرهـــا را شناســـایي کننـــد ]20[. ســـاختار یـــک شـــبکه ی 
ـــه ی ورودي  ـــت. الی ـــده اس ـــکیل ش ـــه تش ـــه الی ـــي از س ـــي مصنوع عصب
کـــه اطالعـــات ورودي بـــه مـــدل بـــه آن معرفـــي مي شـــود، الیـــه یـــا 
الیه هـــاي مخفـــي کـــه در واقـــع پردازش کننـــده ی اطالعـــات هســـتند 
و الیـــه ی خروجـــي کـــه نتایـــج حاصـــل از عملکـــرد مـــدل، تولیـــد و 
ارائـــه مي شـــود. در شـــکل-1 ایـــن ســـاختار نشـــان داده شـــده اســـت. 

ــر  ــا در هـ ــداد نرون هـ ــا، تعـ ــداد الیه هـ ــن تعـ ــا تعییـ ــاختار بـ ــن سـ ایـ
الیـــه، تابـــع محـــرک )کنترل کننـــده ی خروجـــي هـــر نـــرون(، روش 
ـــود  ـــن مي ش ـــدل، تعیی ـــوع م ـــا و ن ـــح وزن ه ـــم تصحی ـــوزش، الگوریت آم

.]21[
مدل ســازي بــه روش شــبکه هاي عصبــي مصنوعــي جهــت تخمیــن 
توابــع پیچیــده در ارزیابــي تعــادل و خــواص انتقالــي، نظیــر محاســبات 
تعادلــي بخار-مایــع ]23و24[، حاللیــت ]25و26[، ضریــب هدایــت 
مفاهیــم  بــر  مــروري  هســتند.  مناســب  بســیار   ]27-29[ گرمایــي 
شــبکه هاي عصبــي توســط اســالملویان انجــام شــده اســت. او بــا 
اســتفاده از شــبکه ای ســه الیه و بــا انتخــاب متغیرهــاي دمــا، دمــاي 
بحرانــي، حجــم بحرانــي و وزن ملکولــي توانســت ضریــب نفــوذ 
را در شــرایط اتمســفري تخمیــن بزنــد ]30[. بیــگ زاده و همــکاران 
نفــوذ  از شــبکه هاي عصبــي مصنوعــي جهــت پیش بینــي ضریــب 
ــه  ــه کار رفت ــم ب ــد. الگوریت ــات اســتفاده کردن ــا در مایع ــي گازه ملکول
توســط آنهــا لونبرگ-مارکــوارت اســت. در ایــن مطالعــه از متغیرهــاي 
ــوان ورودي  ــزء به عن ــر ج ــي ه ــر مول ــروی و کس ــي، گران ــم مول حج
ــب را  ــي ضری ــت خوب ــا دق ــا ب ــبکه ی آنه ــد و ش ــتفاده گردی ــبکه اس ش

.]31[ نمــود  پیش بینــي 
به همــراه  چندالیــه  پرســپترون  شــبکه ی  یــک  از  مطالعــه  ایــن  در 
از  یکــي  به عنــوان  اســتفاده شــد کــه  الگوریتــم پس انتشــار خطــا 
عصبــي  شــبکه هاي  در  اســتفاده  مــورد  الگوریتم هــاي  قوي تریــن 
ــده  ــناخته ش ــده ش ــع پیچی ــن تواب ــت تخمی ــوص جه ــي، به خص مصنوع
اســت. همچنیــن تمامــی متغیرهــاي مؤثــر به عنــوان ورودي شــبکه 
ــروي  ــار، گران ــا، فش ــامل دم ــا ش ــن متغیره ــه ای ــد ک ــه ش ــر گرفت درنظ
ــع  ــي گاز و مای ــم مول ــع، حج ــي گاز و مای ــرم مولکول ــع، ج گاز و مای
ــق رابطــه ی -7  ــب نفــوذ طب و کشــش ســطحي هســتند و تابعیــت ضری

ــت: اس

  )7(

1-طراحيشبكهونتایج
ــوذ  ــب نف ــن ضری ــت تعیی ــبی جه ــي مناس ــبکه ی عصب ــد ش ــدا بای در ابت
مولکولــي درنظــر گرفتــه و بــه تعییــن ورودي هــا و خروجي هــاي 
ــر  ــاز در ه ــورد نی ــاي م ــداد نرون ه ــا و تع ــکیل الیه ه ــروري و تش ض
الیــه پرداختــه شــود. در مرحلــه ی اول انتخــاب متغیرهــا )به عنــوان 
ــام  ــت انج ــي( اس ــبکه ی عصب ــازي ش ــر در بهینه س ــیار مؤث ورودي بس
مي شــود. متغیرهــاي ورودي بایــد طــوري انتخــاب گردنــد کــه بیشــترین 
ــش  ــه کاه ــه هرگون ــوري ک ــند؛ به ط ــته باش ــي داش ــا خروج ــه را ب رابط
ــته  ــر گذاش ــي اث ــر، در خروج ــورد نظ ــد ورودي م ــش در رون ــا افزای ی
ــاب  ــراي انتخ ــردد. ب ــز گ ــي نی ــد خروج ــان رون ــر و نوس ــث تغیی و باع
ــا  ــا و خروجي ه ــن ورودي ه ــط بی ــه رواب ــن ب ــت یافت ــا و دس ورودي ه
راه هــاي زیــادي وجــود دارد کــه راحت تریــن آنهــا اســتفاده از روابــط 

طرح شماتیک از یک شبکه ی عصبي مصنوعي ]22[1



85 

148

تجربــي ارائــه شــده توســط محققــان مختلــف اســت. ایــن روابــط 
ــا  ــع ب ــي گاز در مای ــوذ مولکول ــب نف ــبه ی ضری ــراي محاس ــن ب همچنی
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــه کار مي رون ــی ب ــن محدودیت های ــر گرفت درنظ
ــه  ــد ک ــدودي فهمی ــا ح ــوان ت ــاي آن، مي ت ــب متغیره ــط و ضرای رواب
ضریــب نفــوذ مولکولــي گازهــا در مایعــات )خروجــي شــبکه عصبــي(، 
تحــت تأثیــر چــه متغیرهایــي )ورودي هــاي شــبکه( هســتند و ایــن اثــر 
چقــدر اســت؟ بــا مــروري بــر چنیــن روابطــي ورودي هــاي شــبکه بدیــن 
صــورت انتخــاب شــد: دمــا، فشــار، حجــم مولــي مایــع، حجــم مولــي 
ــع،  ــروی مای ــي گاز، گران ــرم مولکول ــع، ج ــي مای ــرم مولکول گاز، ج
ــرات  ــدوده ی تغیی ــدول-1 مح ــطحي. در ج ــش س ــروی گاز، کش گران
ــي  ــوذ مولکول ــب نف ــرات ضری ــدود تغیی ــا و ح ــک از ورودي ه ــر ی ه

ــت. ــده اس ــي آم ــر خروج ــوان متغی به عن
در مرحلـــه ی بعـــد انتخـــاب نـــوع شـــبکه از مهم تریـــن مراحـــل 
ــیعي  ــور وسـ ــه به طـ ــد الیـ ــپترون چنـ ــبکه ی پرسـ ــي اســـت. شـ طراحـ
روابـــط  یادگیـــري  جهـــت  کارآ،  بســـیار  مدل هـــاي  به عنـــوان 
ــوند.  ــتفاده مي شـ ــاي ورودي و خروجـــي اسـ غیرخطـــي بیـــن متغیرهـ
ـــه عبارتنـــد از  ـــت ک ـــه الیـــه از نرون هاس ـــامل س ـــبکه ش ـــوژي ش توپول
ـــاي  ـــداد نرون ه ـــي. تع ـــه ی خروج ـــان و الی ـــه ی پنه ـــه ی ورودي، الی الی
ــي  ــاي ورودي و خروجـ ــادل متغیرهـ ــي معـ ــه ی ورودي و خروجـ الیـ
ـــداد  ـــا و تع ـــداد الیه ه ـــد، تع ـــه ی بع ـــود. در مرحل ـــه مي ش ـــر گرفت درنظ
نرون هـــاي موجـــود در الیـــه ی مخفـــي، جـــزء مهم تریـــن متغیرهـــاي 
ــوري  ــه تئـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــد. بـ ــمار مي رونـ ــبکه به شـ ــي شـ طراحـ
ـــداد  ـــن تع ـــي و همچنی ـــاي درون ـــداد الیه ه ـــاب تع ـــت انتخ ـــي جه دقیق

ـــا  ـــعي و خط ـــا را از روش س ـــن متغیره ـــد ای ـــدارد بای ـــود ن ـــا وج نرون ه
ــا و  ــداد نرون هـ ــا تعـ ــبکه هاي متعـــددي بـ ــرد. بنابرایـــن شـ تعییـــن کـ
الیه هـــاي مخفـــي مختلفـــي طراحـــي شـــدند. هـــدف از ایجـــاد تغییـــر 
ـــر  ـــه ی عنص ـــداد بهین ـــن تع ـــان، تعیی ـــاي پنه ـــا و الیه ه ـــداد نرون ه در تع
ـــري  ـــه یادگی ـــادر ب ـــه ق ـــت ک ـــي اس ـــه ی میان ـــرون( و الی ـــگر )ن پردازش
ــن  ــا کمتریـ ــي بـ ــاي ورودي و خروجـ ــن متغیرهـ ــود بیـ ــط موجـ روابـ
خطـــا و مـــدت زمـــان محاســـبه باشـــد. بنابرایـــن از میـــان شـــبکه هاي 
ـــا  ـــه ب ـــد الی ـــپترون چن ـــبکه ی پرس ـــوع ش ـــبکه از ن ـــن ش ـــف، بهتری مختل
ــکل- 2  ــد. در شـ ــاب شـ ــورت )1-2-1( انتخـ ــه اي به صـ ــاختار الیـ سـ
نمونـــه اي از یـــک شـــبکه ی پرســـپترون چنـــد الیـــه نشـــان داده شـــده 

ـــت. اس
ــا،  ــدس و خط ــه روش ح ــب و ب ــزار مطل ــتفاده از نرم اف ــا اس ــن، ب بنابرای
ــت:  ــورت اس ــن ص ــده بدی ــي ش ــي طراح ــبکه ی عصب ــوژي ش مورفول
ــه تعــداد  ــه، ب ــرون در روي هــر الی ــي )پنهــان( هجــده ن ــه ی میان دو الی
ـُـه  ــرون و در مجمــوع ن هــر ورودي مــورد اســتفاده در شــبکه ی یــک ن
نــرون در الیــه ی ورودي تعبیــه مي گــردد. شــکل-3 شــماتیک شــبکه ی 
عصبــي پیشــنهادي و متغیرهــاي ورودي و خروجــي را نشــان مي دهــد.

ــه  ــت ک ــبکه اس ــوزش ش ــم آم ــاب الگوریت ــم انتخ ــوارد مه ــر م از دیگ
در ایــن مطالعــه از الگوریتــم پس انتشــار خطــای جلورونــده6 بــراي 

حداكثرحداقلمتغیرمتغیر

متغیرهاي
ورودي

2085دما

119033000فشار

0/17110/3974گرانروي فاز مایع

0/01020/0285گرانروي فاز گاز

0/110130/21114حجم مخصوص فاز مایع

0/075160/20307حجم مخصوص فاز گاز

70/17155جرم ملکولي مایع

16/0517/83جرم ملکولي گاز

0/6717/7422کشش بین سطحي

9-10× 87/51-10× 1/74ضریب نفوذمتغیرخروجي

محدوده ی داده هاي ورودي و خروجي جهت آموزش، آزمایش و ارزیابي شبکه1

ساختار پرسپترون چند الیه با نرون هاي پنهان2

شماتیک شبکه ی عصبي پیشنهادي و متغیرهاي ورودي و خروجي3
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ــماي  ــکل-4 ش ــد. در ش ــتفاده ش ــر اس ــورد نظ ــداف م ــه اه ــتیابي ب دس
ــراي  ــبکه ب ــوع ش ــن ن ــط ای ــه توس ــي ک ــم عملیات ــاده اي از الگوریت س

تنظیــم مشــخصه هاي آن اســتفاده مي شــود ارائــه شــده اســت.
همان طـــور کـــه در شـــکل-4 نیـــز دیـــده مي شـــود نـــرخ یادگیـــري 
شـــبکه بـــا توجـــه بـــه کمینه ســـازي زمـــان آمـــوزش آن تنظیـــم 
ـــي  ـــت بررس ـــر به دق ـــن متغی ـــد چندی ـــوزش بای ـــول آم ـــردد. در ط مي گ

شـــود. زمـــان آمـــوزش بایـــد به انـــدازه ی کافـــي طوالنـــي باشـــد 
تـــا شـــبکه بتوانـــد تمامـــي نمونه هـــاي ایجـــاد شـــده را یـــاد بگیـــرد. 
ــل  ــري به عمـ ــبکه7 جلوگیـ ــي شـ ــوزش اضافـ ــد از آمـ ــن بایـ همچنیـ
ـــط  ـــاي ورودي توس ـــپردن داده ه ـــاد س ـــه ی ـــث ب ـــده باع ـــن پدی ـــد. ای آی
شـــبکه مي شـــود. تنهـــا متغیـــري کـــه نیـــاز بـــه آمـــوزش دارد تابـــع 
وزن هـــاي خطـــي در الیـــه ی خروجـــي اســـت. بنابرایـــن از داده هـــاي 
ـــه  ـــن زمین ـــي ]17و15و9[ در ای ـــاي قبل ـــه از پژوهش ه ـــگاهي ک آزمایش
ـــن مهـــم اســـتفاده شـــده کـــه  ـــراي دســـتیابي بدی ـــود ب گـــردآوري شـــده ب
90 درصـــد از ایـــن داده هـــا )155 نقطـــه( جهـــت آمـــوزش شـــبکه ی 
عصبـــي مـــورد نظـــر و از 10 درصـــد )حـــدود 17 نقطـــه( نیـــز بـــراي 
ـــد. طـــي آمـــوزش  ـــي عملکـــرد شـــبکه اســـتفاده گردی آزمایـــش و ارزیاب
بـــا ناظـــر شـــبکه بایـــد شـــبکه اي بـــا مقادیـــر صحیـــح ضریـــب نفـــوذ 
ملکولـــي بـــه ازاي هـــر ورودي ایجـــاد شـــود. شـــبکه بـــا پس انتشـــار 
ـــر  ـــده و مقادی ـــي ش ـــوذ پیش بین ـــب نف ـــن ضرای ـــود بی ـــاي موج دادن خط
واقعـــي آن همگـــرا خواهـــد شـــد. در مرحلـــه ی آمـــوزش وزن هـــاي 
شـــبکه به طـــور دائـــم تـــا نزدیـــک شـــدن خروجـــي شـــبکه )ضریـــب 
نفـــوذ مولکولـــي( بـــه خروجـــي هـــدف یـــا همگـــرا شـــدن )بـــدون حفـــظ 
کـــردن( تغییـــر مي یابـــد. در صـــورت موفقیـــت، بـــا همـــان وزن هـــا 
ـــل  ـــج حاص ـــکل-5 نتای ـــي رود. در ش ـــش م ـــه ی آزمای ـــه مرحل ـــبکه ب ش
ـــه  ـــور ک ـــت. همان ط ـــده اس ـــان داده ش ـــبکه نش ـــوزش ش ـــات آم از عملی
مشـــاهده مي شـــود نتایـــج رضایت بخـــش بـــوده و مرحلـــه ی آمـــوزش 
ـــر  ـــکل-5 اکث ـــودار ش ـــت. در نم ـــیده اس ـــان رس ـــه پای ـــي ب ـــبکه به خوب ش
نقـــاط بـــه خـــط میانـــي نزدیـــک بـــوده و از آن فاصلـــه نمي گیرنـــد. 
بـــراي ارزیابـــي عملکـــرد مـــدل از متغیـــر ضریـــب همبســـتگي کـــه 

طبـــق رابطـــه ی-8 تعریـــف مي شـــود اســـتفاده گردیـــد:

  )8(

نزدیـــک بـــودن ایـــن مقـــدار بـــه واحـــد نشـــان دهنده ی آنســـت کـــه 
ـــا اگـــر خروجـــي  ـــه هـــدف نزدیـــک شـــده اســـت. ام خروجـــي واقعـــي ب
شـــبکه بـــا مقادیـــر هـــدف کمـــي فـــرق داشـــته باشـــد خـــط متناظـــر 
عبـــوري از بیـــن ایـــن نقـــاط نیـــز از خـــط ˚45 فاصلـــه می گیردکـــه 
ــد  ــه ی بعـ ــت. مرحلـ ــاي R2  اسـ ــان خطـ ــه همـ ــن فاصلـ ــدار ایـ و مقـ

R2مرحله

0/887مرحله ی آموزش

0/894مرحله ی آزمایش

نفت خام 2 در  متان  نفوذ  ضریب  مدل سازي  از  حاصل  خطاهاي  مقایسه ی 
MLP توسط شبکه ی عصبي

شمایي از الگوریتم شبکه ی پس انتشار خطا4

مقایسه ی ضرایب نفوذ پیش بیني شده توسط شبکه ی عصبي طراحي 5
شده با مقادیر آزمایشگاهي در مرحله ی آموزش شبکه

مقایسه ی ضرایب نفوذ پیش بیني شده توسط شبکه ی عصبي طراحي 6
شده با مقادیر آزمایشگاهي در مرحله ی آزمایش شبکه



87 

148

آزمایـــش و ارزیابـــي شـــبکه اســـت کـــه ایـــن کار بـــا 17 نقطـــه بـــا 
ـــد  ـــه ی آزمایـــش، ورودي هـــاي جدی ـــد. در مرحل ـــت انجـــام گردی موفقی
ـــن  ـــوزش ای ـــه ی آم ـــاًل در مرحل ـــده شـــد کـــه شـــبکه قب ـــه شـــبکه خوران ب
داده هـــا را ندیـــده بـــود. ایـــن شـــبکه ســـپس توانســـت بـــا توجـــه بـــه 
ــي  ــه را پیش بینـ ــاي مربوطـ ــل خروجي هـ ــه ی قبـ ــاي مرحلـ آموزش هـ
کنـــد. پـــس از اتمـــام مرحلـــه ی آزمایـــش و پیش بینـــي خروجي هـــا 
ـــودار  ـــوان نم ـــبکه، مي ت ـــط ش ـــي توس ـــوذ مولکول ـــب نف ـــان ضرای ـــا هم ی
ـــي خروجي هـــاي واقعـــي و هـــدف را ماننـــد مرحلـــه ی قبـــل  پراکندگ
  R2 ـــاي ـــرد. خط ـــم ک ـــز رس ـــش نی ـــه ی آزمای ـــراي مرحل ـــوزش(، ب )آم
یـــا ضریـــب همبســـتگي در حقیقـــت همـــان تفـــاوت بیـــن داده هـــاي 
ـــت  ـــان دهنده ی کیفی ـــا نش ـــن خط ـــت. ای ـــدف اس ـــاي ه ـــي و داده ه واقع
شـــبکه طراحـــي شـــده کـــه خـــود تابـــع متغیرهایـــی اســـت کـــه در 
قســـمت هاي قبلـــي ایـــن متغیرهـــا تک تـــک تشـــریح شـــد. شـــکل-6 
ـــي را در  ـــبکه ی عصب ـــي ش ـــي و خروج ـــاي حقیق ـــن داده ه ـــي بی همگرای
مرحلـــه ی آزمایـــش نشـــان مي دهـــد کـــه تقریبـــاً حـــدود 0/9 اســـت. 
ــده  ــه شـ ــازي ارائـ ــن مدل سـ ــل از ایـ ــاي حاصـ ــدول- 2 خطاهـ در جـ

ـــت. اس

نتیجهگیري
در ایـن مطالعـه جهـت پیش بیني ضریب نفـوذ ملکولـي گاز در نفت خام 
در شـرایط مخـزن نفتـي، از شـبکه ی عصبـي مصنوعي اسـتفاده شـد. در 
ایـن کار متغیرهایـي مثـل دمـا، فشـار، حجـم مولـي مایـع، حجـم مولـي 
مایـع،  وگرانـروی  گاز  مولکولـي  جـرم  مایـع،  مولکولـي  جـرم  گاز، 
گرانـروی گاز و کشـش سـطحي به عنـوان ورودي شـبکه درنظـر گرفته 
توسـط  شـده  اندازه گیـري  آزمایشـگاهي  داده ی   172 تعـداد  از  شـد. 
بقیـه  بـه ترتیـب 90 درصـد جهـت آمـوزش شـبکه و  محققـان قبلـي، 
جهـت پیش بینـي بـه کار گرفته شـد. شـبکه هاي مختلـف با تعـداد الیه ها 
و نرون هـاي مختلفـي مـورد آزمـون قـرار گرفـت و در نهایـت شـبکه 
از نـوع پرسـپترون چنـد الیـه بـا الگوریتـم آمـوزش پس انتشـار خطـا بـه 
تعـداد دو الیـه ی پنهـان جهـت ادامـه کار انتخـاب گردیـد. بـا آزمایـش 
ایـن شـبکه ی نهایـي، ضریب همبسـتگي 0/894 محاسـبه شـد. نتایج این 
تحقیـق نشـان دهنده ی آنسـت کـه اسـتفاده از چنین شـبکه هایي مي تواند 
جایگزینـی بـراي حـل مسـائل پیچیـده باشـد. در ایـن مـورد کـه ضریب 
نفـوذ ملکولـي تابعـي از متغیرهاي زیـادي بود و طبیعت بسـیار پیچیده اي 

داشـت اسـتفاده شـد و نتایـج مطلوبـی به دسـت آمـد.
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Investigation of Enhancing Production Rate by Acidizing Operation in an 
Iranian South-West Oilfield

Elaheh Rabbani, Mahmood Memariani, Ebrahim Roohani     

Wellbore acidizing is one of the applied methodologies to reduce the costs and increasing the  reservoir productivity 
index. Investigation of acidizing operation and its significant role in the wellbore production enhancement are completely 
depended to the quality and types of additives, types of acid, types of acidizing operation, and types of formation. In this 
study, the results of acidizing operation in carbonated reservoir have been investigated and compared with the results of 
acidizing simulation by the software. Because the data have been obtained from an exploration field, in some cases there 
is need to more data for more investigation.  In this research, the existing well test data were used to obtain the important 
reservoir parameters such as reservoir pressure, permeability, and skin factor. After that, by modeling the reservoir in 
simulation software the acidizing operation and impact of this operation on reservoir were investigated. Subsequently, 
the provided information from software is compared with the real data from well test operations. The results show the 
successfulness of acidizing processes due to  increase in productivity index of the reservoir.

Prediction of Molecular Diffusion Coefficient of Gas into Oil Using 
Artificial Neural Network

Abbas Shahrabadi, Mahboube Daryapour, Afrouz Jafari, Mohammad Jamialahmadi     

In spite of the importance of molecular diffusion of gas into oil, experimental data of diffusion coefficient parameter are 
not sufficient and most of studies will be faced with serious problems. Therefore it is needed to predict this coefficient with 
high accuracy. In this paper an artificial neural network is used to predict molecular diffusion coefficient in high pressure 
and high temperature conditions. In order to determine the input variables of the network, correlations in literature were 
reviewed and used. It was found that a variety kinds of variables such as temperature, pressure, viscosity, molar volume, 
surface tension effect on this coefficient. Therefore these variables were considered as inputs. In this work MLP network for 
prediction and Back Propagation Algorithm for training stage were used. After that some experimental data were gathered 
from literature and 90% of them were used for training the network and the rest for the prediction stage. The results show 
the developed model predicts the diffusion coefficient of gas into oil with a good accuracy and so this method is a suitable 
method for diffusion coefficient prediction. 

 Modeling, Molecular Diffusion Coefficient, Artificial Neural Network, Multilayer Perceptron, Back Propagation
 Algorithm

Well performance, Pressure Profile, Source-line approach, Production Curve Symmetry

pumps, drill pipes, and drill bit. For the above mentioned reasons this Nano fluid can be considered as good drilling fluid.



Zonation, Landslide Sensitivity, AHP, Lorestan Province, GIS, Expert Choice

Landslide is one of the natural phenomena that cause a lot of casualties and financial damages in the country every year. 
So, identifying the prone areas for applying preventive methods in order to reduce the risk of landslides is very important. 
Zoning of the landslide sensitivity is one of the indirect and effective methods to identify these regions. The purpose of 
this study is to use the expert judgment )Analytical Hierarchy Process or AHP( for determining the degree of risk and 
providing a zoning map for the drilling site of well A in Lorestan province. For this purpose, among the most important 
factors of landslide, four factors including topographic slope, lithology, herbal covering and distance from fault have been 
considered and then classified based on engineering judgment in Arc GIS environment. Finally, based on the judgment of 
skillful experts, layers were weighted, compared to each other, and classified by using Expert Choice software. At the end, 
the zoning map of landslide sensitivity was provided for the drilling site of well A in Arc GIS environment.

Nano fluids are suspensions of nanoparticle in a base fluid. Nano particles cause a significant change on fluid transport 
properties, for this reason these types of fluids are widely used in the industry. In this study, in order to achieve the effect 
of nanoparticles on viscosity, alkalinity, and density of water-based drilling fluid, Aluminum oxide nanoparticles with a 
size of 25 nm were used. Addition of 1, 1.5, and 2% by volume of Aluminum oxide nanoparticles in water-based drilling 
fluid, increase the apparent viscosity to 50, 61, and 83%, respectively. Also, adding Aluminum oxide nanoparticles to 
drilling fluid, cause not significant changes in alkalinity and density of drilling fluid. One of the important effects of adding 
Aluminum oxide nanoparticles to water-based drilling fluid is good stability of the nanoparticle, in a manner that after 
120 hours the drilling fluid properties remained unchanged. Aluminum Oxide nanoparticles cause not corrosion in mud 

Zoning of landslide Sensitivity for the Drilling site of Well A Using Analytical 
Hierarchy Process (AHP)

Experimental Investigation the Effect of Adding Nano Particles on Viscosity, 
Density and Alkalinity of Water-Based Drilling Fluid

Najmeh Soleimani1, Alireza Farrokhnia , Hossein Motamedi    

Fazel Zare Khafri, Amin Reza Noghrehabadi    

5 

Geostatistical, Petrophysical Parameters, 3-D Modeling, Petrel, Porosity

faults in the field has been introduced to the model. UGC maps were the primary basis of the simulation. These maps were 
produced by mapkard software and then entered to simulation software. Generalized petrophysical data of the wells that 
have more data to the field show reasonable results. After 3-D modeling and distributing the reservoir variables, in order 
to estimate the fluids volumes, volumetric calculations have been done. To determine the spatial correlation, variograms 
was plotted for all zones based on water saturation and effective porosity. Finally, sequential Gaussian simulation )SGS( was 
done by Petrel software. The results show that zone Sarvak-1 is the best production zones
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Geochemical Investigation of Gadvan Reservoir Oil in the Oil Fields of 
Abadan Plain-South West Iran

Mehdi kobraei, Ahmadreza Rabbani, Mahmud Jalali     

In this research, three oil samples from lower Cretaceous Gadvan reservoir in Abadan plain, Southern Iran, were analyzed. 
To this end, geochemical and molecular methods were used to identify their geochemical characteristics such as maturity, 
source depositional environment and age of source rock. The results show that crude oils of the Gadvan reservoir are light 
oil with average API of 32 and no microbial destruction. Also the abundance of saturate fraction and front-end biased 
distribution can be report based on the observations. According to molecular and isotopic data, the oils were generated by 
a marine carbonate source rock which was deposited in the anoxic condition. The maturity of studied oil samples is in the 
peak of oil window and the age of source rock is regarded as Jurassic to Lower Cretaceous. Furthermore, all the studied 
samples reveal compositional similarity, which can be assigned to one oil family that originating from a common source 
rock. Based on compositional similarities of biomarkers and isotope data in the studied crude oils, the Upper Jurassic-
Lower Cretaceous Garau Formation can be regarded as the main source rock and Middle Jurassic Sargelu Formation as 
the second source rock of the oils.

Geochemistry, Crude Oil, Gadvan Formation, Abadan Plain

3D Geological Modeling of Ilam and Sarvak Formations in One of 
the Oil Field

Hamidreza Hemmati, Leyla Fazli, Mostafa Nazarifard, Hashem Tabatabayi Raeesi     

The aims of this study are to determine the production and volume capacity of Sarvak and Ilam reservoir zones, finding 
the best regions based on reservoir properties for drilling the new wells, and constructing 3-D model based on structural, 
stratigraphic, and petrophysical properties of the studied reservoir. In order to investigate the structural model of Sarvak and 
Ilam formations, the information of four drilled wells have been used. These data are considered as input of Petrel software. 
The static properties of the reservoirs are obtained by integrating the petrel outputs and petrophysical logs. In this study, 
geostatistical modeling approach was used to obtain the petrophysical parameters of Ilam and Sarvak reservoirs )Bangestan 
group(. These parameters include effective porosity, water saturation, and shale volume that obtained from geological data, 
well logs, and 3-D seismic data. Stratigraphic and structural models have been constructed through gridding the studied 
reservoirs with the dimensions of 150×150×1 )m(. Thickness of Ilam and Sarvak oil reservoirs have been considered one 
meter. In addition, in order to investigate the structural effect on porosity development, the information of the existing 

Hendijan Paleohigh and its relation with activity deep seated Hendijan-Izeh Fault in the southern plains and Persian Gulf. 
Finally, seismotectonics study is done for the vicinity of Hendijan-Izeh deep seated fault. Focal mechanism analysis of 15 
earthquakes showed that this fault is right handed )dextral( strike slip with a depth of more than 10 km and a dip near to 
80 degree and the azimuth form 10 to 20 degree. 

Hendijan-Izeh Fault, Geological Maps, 2D Seismic Lines, Seismotectonics
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Organizational Citizen Behavior, Emotional Intelligence, NIOC

Investigation of Relationship Between Emotional Intelligence (EI) and 
Organizational Citizenship Behavior and the Impacts of them on the Staff of 
National Iranian Oil Company

  Mohammad Reza Amirifard     

Today`s society is organizational society. Nowadays a considerable part of our life is spent in/with organizations. People do 
their works more efficiently through organizations. The function of organizations and quality of their activities has a great 
impact on society. Organizational behavior analysis gives the opportunity to managers to establish a dynamic organization 
with a high degree of satisfactory through recognizing the staff needs, expectations, and other factors influencing staff 
behavior. According to crucial role of human resources in National Iranian Oil Company )NIOC(, current research aims 
to investigate the relationship of EI with organizational citizen behavior in NIOC.  In order to measure research variables 
two standard questionnaires have been prepared. One of these questionnaires was provide based on Broadberryy EI 
standard with 28 questions and other was provide based on Organ and Konoski organizational citizenship behavior 
standard with 25 questions. Statistical society in this research is the staff of the NIOC. Based on Korjesi and Morgan 
methodology, the sample size in this research was considered 136 persons. The results show that there is a positive relation 
between EI with organizational citizen behavior )respect, bravery, faithful and social( in staff of NIOC.

Description of Hendijan-Izeh Fault Based on 2D Seismic Data, Earthquake 
Data and Geological Information

Fatemeh Tayebhosaini    

Deep faults and basements have a crucial role in forming and distribution of oil traps. Identification and description 
of these faults is important for exploration and development of hydrocarbon fields. In this paper, in order to better 
identification of the Hendijan-Izeh basement fault the geological and geophysical data are integrated.
The lateral change in geological formation ages along Hendijan-Izeh fault reveals its activity. Also Digital Elevation 
Models )DEM( and satellite images indicate activity of this fault. In this research, 2D seismic data was used to describe 

plan has been taken in consideration by politician. In this sector many important issues such as increasing oil recovery 
factor, making the oil industry as a knowledge base industry, and gathering the associated gas have been mentioned. 
In this communication, in addition to evaluating the degree of achievement to the goals of third to fifth development 
plans in upstream sector of oil and gas industry, the requirements for achieving the goals of sixth development plan in this 
sector have been investigated. Meanwhile, in order to achieve the goals related to above mentioned policies, it is necessary 
to adopt solutions such as the pursuit of maximum development, production from common oil and gas fields, providing 
mechanisms to achieve new technologies, localization and commercialization of this technology, increasing the recovery 
factor, and support the private sectors to participate in projects of gathering associated gas.
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Economic Evaluation of Associated Gas Utilization Under Various Scenarios

Sajjad Khalili, Mohammad Amin Hemmat     

Associated gas is gas produced as a byproduct of the production of crude oil. For oil-producing countries, associated gas is 
a remarkable energy source in comparison to crude oil derivatives. Although associate gas gathering and utilizing it in gas 
injection processes or domestic consumptions are included in the policies of the Iranian petroleum ministry, but this plan 
has not been implemented in a good way. Associated gas )rich gas( has a high heating value, but before using it as fuel the 
heavier components could be separated in LPG. These fractions can be used for production of more valuable petroleum 
or petrochemical products. The remaining light gas can be used for other industry branches such as petrochemical 
plants, export, and domestic consumption network. One of the best applications of associated gas is reinjection it into 
petroleum reservoirs for improved oil recovery )IOR( purposes. This paper aims to comparison the economic aspects of 
three scenarios namely gas injection in petroleum reservoirs, gas conversion to electricity, and petrochemical applications 
under various conditions.

Confidentiality Clause, Confidentiality Agreement, Confidentiality Information, Oil Contracts

Position, Role and Effect of the Confidentiality of Information and Data in the 
Upstream Oil and Gas Contracts

Amir Eslamiyeh Hamedani, Valli Rostami, Seyed Majid Ghaffari     

One of the most important obligations in international commercial contracts especially oil contracts -even before and 
after signing the contract- is the obligation of secrecy and confidentiality of information. In oil contracts, parties can 
be accessed to valuable data of each other during negotiation, conclusion, and execution of the contract. Disclosure of 
these data to a third party can heavily damage the contractor benefits. In order to secure this valuable information, it is 
necessary to insert a provision in the contract or signing a confidentiality agreement. Based on the above-mentioned 
agreements, each party is committed to keep the information from disclosure to third parties and also they can use this 
information exclusively for the purpose of the contract. In oil contracts confidential information, authorized persons, 
unconfirmed information, and the period of confidentiality must be clear.

Requirements of the Sixth Development Plan in the Iran's Upstream 
Oil and Gas Sector

Mohammad Sayadi, Younes Khodaparast      

The five-year development plan is one of the important upstream documents that determine the basic orientations of 
various sectors of our country. The upstream sector of oil and gas industry as the most strategic sector in sixth development 
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