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شماره ی  153
ماهنامه علمی-ترویجی

* اس��تفاد ه از مطالب این ماهنامه با ذکر منبع مجاز اس��ت.

* مطالبی که د ر ماهنامه ی اکتش��اف و تولید  نفت و گاز به چاپ می رس��د  لزوماً بیانگر نظرات این ماهنامه نیس��ت.

* این ماهنامه متعلق به شماس��ت و از همکاری کلیه کارشناس��ان حوز ی باالد س��تی صنعت نفت اس��تقبال می کنیم.

* از نویس��ند گان و پژوهش گران د عوت می ش��ود   با ارس��ال آثار خود  ما را د ر ارتقاء ماهنامه یاری رس��انند .

* ماهنامه ی اکتشاف و تولید  نفت و گاز د ر ویرایش، اصالح و تلخیص مطالب مختار است و مطالب ارسال شد ه برگرد اند ه نمی شود .

* آرش��یو مقاالت ماهنامه د ر پایگاه اینترنتی ماهنامه  قابل مش��اهد ه اس��ت.

این ماهنامه بر اساس تأییدیه ی مورخ 92/02/25 کمیسیون بررسی نشریات کشور د ر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری حائز 
د ریافت د رجه ی علمی-ترویجی شناخته شد ه است.
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IPC بررسی برخی از موانع مهم مذاكراتی در مدل جدید قراردادی

سردبیر 

سخن نخست

جذابیت حجم ذخایر نفت خام و گاز کش��ور با 
حدود 158 میلیارد بش��که نفت خام و 34 تریلیون 
گاز طبیعی و گس��تره وسیعی از تولید محصوالت 
پتروش��یمی و پایین دس��تی برای جهانیان و دست 
اندرکاران بخش توس��عه و تج��ارت صنایع نفت 
و گاز کش��ور حائز اهمیت و برنامه ریزی اس��ت و 
با سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی موجود تنها در 
توسعه بخش باالدس��تی صنعت نفت، تامین مالی 
185 میلی��ارد دالر از طریق ش��رکت های صاحب 

صالحیت بین المللی IOC,s بر روی میز است.
اگر اعالمیه روز 16 شانزدهم ژانویه سال 2016 
میالدی آژانس بین المللی انرژی در خصوص الزام 
کنترل فعالیت های اتمی کشور و تعلیق تحریم های 
صادره از س��وی سازمان ملل )UN(، اتحادیه اروپا 
)EU( و البته ایاالت متحده آمریکا )US( را فصل 
الخطاب قرار داده و تاریخ امضا طرح جامع مشترک 
عملیاتی )JCPA( بین کشورمان با کشورهای 1+5 
را مبنا بگیریم، خواهیم دید که تا امروز، هنوز سایه 
برخی تحریم های مهم سیاس��ی- اس��تراتژیک با 
عناوینی همچون حقوق بشر، محدودیت نظامی و 
حمایت از تروریسم و ...و برخی تحریم های مالی و 
تجاری -مانند ممنوعیت معامله و قرارداد با افراد و 
نهادها کشور که در لیست منتشره از سوی اتحادیه 
اروپا و دفتر کنت��رل دارایی های خارجی دپارتمان 
خرانه داری آمریکا )OFAC( ق��رار دارند- وجود 
دارد و آنها به همراه تحریم های نقل و انتقال پولی 
و سیس��تم های مال��ی، مدیریت صنایع باالدس��تی 
کش��ورمان را در وزارت نفت و شرکت ملی نفت 
ای��ران،- علی رغ��م برنامه ریزی دقی��ق و تالش و 
مساعی تیمی- تحت الش��عاع قرار داده است و در 
روند تامین مالی و مذاکرات ش��رکت ملی نفت و 
ش��رکت های بین الملل��ی )IOC( اخالل، کندی و 

گاهی ابهام ایجاد کرده است. 
شرکت های بین المللی شرقی و غربی همواره در 
حین مذاکرات و چانه زنی و تعیین شرایط و جایگاه 
خود هم��واره نیم نگاهی به این موان��ع دارند و در 

این مواضع حساس هستند. این به هر حال شرایطی 
تحمیلی است که البته تیم های مذاکراتی و مدیران 
ارش��د با آن درگیر بوده و در تعاملی پویا و کارساز 
برای رسیدن به هدف تامین سرمایه در روند پیشرفت 

مذاکرات جاری با آن دست بگریبان هستند.
ام��ا به عنوان یکی از اعضا تی��م مذاکره کننده با 
شرکت های بین المللی و سر دبیر نشریه می خواهم از 
نقطه نظر مدل قرارداد IPC به اهم حساسیت های این 
مدل که کمی ریسک قرارداد خدماتی را به سمت 
Risk-پیمانکار تامین سرمایه می برد تا در روند آنالیز

Reward  بر روی کفه پاداش بیشتر حساس شود یا 
کال پا پس بکشد، در این مجمل بپردازم. 

- ع��دم اح��راز مزی��ت Book Reserve برای 
س��رمایه گذاران خارجی که توس��ط شرکت های

IOC  به سرمایه گذاری دعوت می شوند و می توانند 
ش��رکت های IOC را در تامین س��رمایه مصمم تر 
کنند. امروزه قراردادهای ایده آل جهانی با بازه های 
زمانی محدود و تعهد آور حتی در نوع قراردادهای 
خدمات��ی این مزیت را مدیری��ت می کنند. رقابت 
جهانی برای جذب س��رمایه امروز بسیار حساس و 

شدید است. 
- عدم شفافیت در س��از و کار تاسیس شرکت 
مشترک بین شرکت بین المللی و شریک ایرانی در 
قالب JVC یا حتی قرارداد مش��ترک عملیاتی بین 
دو شرکت JOA، که در هنگام مذاکره ابهام ایجاد 

کرده و سایر مزیت ها را نیز کم رنگ می کند. 

- وجود تحریم های مستقیم برخی شرکت های 
E&P و افراد ایرانی که باعث محدود ش��دن تعداد 
ش��رکای ایرانی می ش��ود و کمبود س��رمایه کافی 

جهت تعیین میزان سهم شرکت های ایرانی. 
 Local( درص��د باالی س��هم تامی��ن داخ��ل -
Content(  به می��زان حداقل 51 درصد و حداکثر 
ت��ا 90 درصد. به این مورد باید واقع بینانه و اجرایی 

نگاه کرد تا هدف تامین سرمایه را از بین نبرد.
- پذیرش انج��ام برخی اقدام��ات زیربنایی در 
توسعه میادین توسط ش��رکت ملی نفت ایران که 
می تواند ریس��ک کارفرما را افزای��ش دهد. مانند 

تامین آب جهت تزریق به مخازن یا برق و ...
- ابهام در فس��خ قرارداد بخصوص در ش��رایط 
تحمیل تحریم ش��رکت های IOC  در حین اجرا و 
فرآیند ارجاع اختالف به داوران و اجرای رویه ها و 
مقررات حقوقی بین المللی؛ که پیمانکار را در حین 
مذاکرات نهایی به عقب گرد می کشاند. نمی توان 
پیمانکاری را که علی رغم الزام به خدمات مصوب، 
تامین مالی پروژه را نیز به عهده دارد، صرفا کارگزار 
تلقی کرده و به اصطالح حق طالق را از او گرفت. 
به نظر می رس��د اگر شرایط تحمیل تحریم های 
خارجی در آتیه کم رنگ تر ش��ود و مدیران ارشد 
نفتی در مدل ق��راردادی جرح و تعدیل هایی را در 
چارچوب قان��ون بپذیرند، بتوان انتظار داش��ت تا 
هدف تامین مالی قراردادهای نفتی در سال جاری 

تا حدودی محقق شود . انشاا...
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نشست هم اندیشی هیات تحریریه ماهنامه اكتشاف و تولید در پژوهشگاه 
صنعت نفت برگزار شد

نشست هم اندیشی اعضای تحریریه ماهنامه علمی 
اکتش��اف و تولید ب��ا حضور دکتر جعف��ر توفیقی 
-رئی��س پژوهش��گاه صنعت نفت- س��ه ش��نبه 28 
فروردین 1397 در سالن اجتماعات این پژوهشگاه 

برگزار شد.
در این نشس��ت رئیس پژوهش��گاه صنعت نفت 
ضمن تقدی��ر و تجلیل از تالش ه��ای تیم علمی و 
تحریریه ماهنام��ه علمی اکتش��اف و تولید، اظهار 
داش��ت: پژوهش��گاه صنعت نفت در مس��یر تحقق 
اه��داف علمی و پژوهش��ی ای��ن ماهنام��ه، آماده 
هرگونه همکاری و مش��ارکت است و این ماهنامه 
می تواند گره گشای مشکالت صنعت نفت باشد و 
آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی را در اختیار 

دانشجویان و محققان صنعت قرار دهد.
در این نشس��ت هی��ات تحریری��ه ماهنامه علمی 
ترویجی اکتشاف و تولید ضمن معرفی بخش های 
مختلف این نشریه علمی، دس��تاوردهای چند سال 

فعالیت پژوهشی و علمی آن را تشریح کردند. 
ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز به عنوان نشریه 
تخصصی منحصر به فرد داخلی در حوزه باالدستی 
صنایع نفت و گاز کشور در زمینه های مدیریتی، فنی 
و علمی شاخه های اصلی این حوزه از جمله مهندسی 
بهره ب��رداری، مهندس��ی مخ��ازن هیدروکربوری، 
مهندس��ی حف��اری و عل��وم زمی��ن )ژئوش��یمی، 
ژئوفیزیک، زمین شناسی نفت و ...( فعالیت می کند. 
ای��ن ماهنامه به همت روابط عمومی ش��رکت ملی 
نفت، به منظور اطالع رس��انی در خصوص آخرین 
اخب��ار، فن آوری ها و تحقیقات علمی در زمینه های 
اکتشاف، حفاری، تولید، پژوهش و توسعه، ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست و سایر زمینه های مرتبط در 
ابتدا به صورت خبر نامه ای تخصصی منتشر می شد 
که پس از انتشار چند پیش شماره در سطح محدود 
و اس��تقبال از آن، اولین شماره آن در اسفندماه سال 
1381 با تعداد 50 نسخه چاپ گردید و اکنون پس 
از 16 س��ال توانسته جایگاه ویژه ای در سطح مراکز 
علمی و دانشگاهی کشور بدست آورد. اکنون این 
ماهنامه در شماره 153 به تیراژ 2 هزار نسخه در سطح 

کشور توزیع می شود.
ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز اهدافی مانند 
شفاف س��ازی، تحلیل و تبیین علم��ی و تخصصی 
خطوط مدیریت اس��تراتژیک در بخش باالدس��تی 
شرکت ملی نفت ایران و نشر یافته ها و دستاوردهای 
علم��ی و کاربردی متناس��ب با نیازهای باالدس��تی 
صنعت نفت )علوم زمین، حف��اری، بهره برداری و 
مهندس��ی مخزن(، ایجاد انگیزه و زمینه پژوهش و 
ایجاد تعامل علم��ی و عملی متخصصین صنعت و 
دانشگاه، اطالع رسانی در خصوص آخرین یافته ها 
و رویداده��ای متناس��ب با فعالیت های باالدس��تی 
صنعت نفت، ایجاد فرهنگ عمیق و اصولی در نشر 
و توزیع دانس��ته ها و تسهیم دانش در عرصه داخلی 

و بین الملل��ی صنعت نف��ت و معرفی ت��وان فنی و 
راهبردی نیروی انسانی در این صنعت، نقد و تحلیل 
تخصصی نقاط ضعف و قوت صنعت و نیز چالش ها 
و فرصت های بین المللی پیش��روی صنعت نفت را 
به طور دقیق و واق��ع بینانه در قالب مقاالت معتبر و 
ارزنده کارشناسی دنبال می کند.این ماهنامه تاکنون 
توانسته است در تعامل با صنعت گران و دانشگاهیان، 
دستاوردهای علمی خوبی داشته باشد و بستر مناسبی 
برای انتقال دانش و تجربه در صنعت نفت کش��ور 
فراهم کند. هیات تحریریه نشریه در نظر دارد تا در 
برنامه سال جاری نشست های هم اندیشی با حضور 
اعضای و مس��ئوالن شرکت های تابعه و بخش های 

علمی و پژوهشی صنعت نفت را دنبال نماید.

رضا میر محرابی  
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پایان خوش سال با امضای قرارداد توسعه چهار میدان نفتی
شركت های ایرانی در اجرای قراردادهای جدید نفتی فعال می شوند

رضا میر محرابی  

قرارداد توس��عه چهار میدان در واپسین روزهای 
زمس��تان به امضا رسید تا س��ال 1396 که روزهای 
پرتالش با دستاوردهای متعدد برای صنعت نفت را 
به همراه داشت، پایان خوش��ی داشته باشد. در این 
دو قرارداد، توس��عه میدان های آبان و پایدار غرب 
به ش��رکت های زاروبژنفت روس��یه و دانا انرژی و 
توسعه یکپارچه میدان های سپهر و جفیر به شرکت 

گسترش انرژی پاسارگاد واگذار شد.
قرارداد توسعه میدان های آبان و پایدار غرب 23 
اسفند 1396 بین ش��رکت ملی نفت ایران، شرکت 
زاروبژنفت روسیه و دانا انرژی امضا شد. این قرارداد 
پس از قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت 
توتال فرانس��ه، دومی��ن قرارداد توس��عه میدان های 
مشترک کش��ور در قالب مدل جدید قراردادهای 
نفتی موس��وم به IPC اس��ت. تفاهم نام��ه مطالعاتی 
میدان های مشترک پایدارغرب و آبان، 22 تیرماه ماه 
سال 1395 میان شرکت ملی نفت ایران و زاروبژنفت 
روسیه با هدف اجرای طرح بهبود بازیافت و افزایش 
تولید و بهره برداری از این دو میدان منعقد شده بود.

هدف از این قرارداد، دس��تیابی ب��ه تولید روزانه 
حداکث��ر 48 ه��زار بش��که در روز و تولید تجمعی 
اضافی حدود 67 میلیون بش��که طی 10 سال آینده 
اس��ت. همچنین این قرارداد به م��دت حداکثر 10 
سال و با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. سهم 
مشارکت شرکت روسی در این قرارداد 80 درصد و 
سهم شریک ایرانی 20 درصد است. اهم شرح کار 
نهایی این قرارداد ش��امل انجام مطالعات مهندسی، 
تعمیر و تجهی��ز چاه ها به پمپ ه��ای درون چاهی، 
بازسازی، تعمیر و نوسازی تاسیسات موجود، نصب 
تفکیک گر، نصب جریان س��نج چند فازی، تبدیل 
یک حلقه چاه تولیدی به چاه تزریق پساب و ... در 
فاز نخست و خرید و نصب واحد انتقال نفت و گاز 
و آب، حفاری 8 حلقه چاه توصیفی/تولیدی، خرید 
و نصب پمپ های درون چاهی، نصب و راه اندازی 
تفکیک گر دائم، انجام لرزه نگاری 3 بعدی، حفاری 

کنار گذر و... در فاز دوم در هر دو میدان است.
هزینه های س��رمایه ای طرح توس��عه میدان های 
آبان و پایدار غرب معادل 674 میلیون دالر )ش��امل 
هزینه ه��ای مس��تقیم س��رمایه ای و هزین��ه تعمیر و 

جایگزینی  پمپ ه��ای درون چاه��ی( و هزینه های 
غیرمس��تقیم معادل 68 میلیون دالر برآورد می شود. 
با اجرای این طرح، زمینه اش��تغال فنی گس��ترده ای 
در اس��تان ایالم به وجود آمده و کارگاه  های تعمیر 
و بازس��ازی پمپ های درون چاهی برای نخس��تین 
بار در این منطقه ایجاد می ش��ود. همچنین شرکت 
زاروبژنفت تکنولوژی خود در افزایش بازیافت نفت 
را در ای��ن میدان ها پی��اده خواهد کرد و طرف های 
ایران��ی با این تکنول��وژی و کاربرد آن آش��نایی و 

آموزش می بینند.
میدان مش��ترک آب��ان در 38 کیلومتری جنوب 
غرب شهرس��تان دهلران و میدان پای��دار غرب در 
150 کیلومتری ش��مال غرب اهواز و 35 کیلومتری 
مرکز فرآورشی چشمه خوش در استان ایالم و مرز 
مشترک ایران و عراق قرار دارد. تولید نفت فعلی این 

دو میدان در مجموع 36 هزار بشکه در روز است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در این مراسم گفت: اگر 
قرارداد توس��عه میدان های آبان و پایدار غرب امضا 
نمی ش��د، تولید تجمعی از این 2 میدان  در 10 سال 
آینده تنها به رقم 38 میلیون بش��که می رس��ید، در 
حال��ی که با اجرای این قرارداد، در 10 س��ال آینده 
67 میلیون بشکه به تولید تجمعی اضافه می شود و به 

تولید تجمعی 105 میلیون بشکه خواهد رسید.
وی با اش��اره به اینکه افزایش تجمعی 67 میلیون 
بش��که نفت از ای��ن میدان ها با قیمت ه��ای کنونی 
نفت ح��دود 4 میلیارد دالر برای کش��ور درآمد به 
همراه خواهد داشت، اظهار کرد: دوره این قرارداد 
10 س��اله اس��ت و امیدواری��م در این 10 س��ال به 
راه حل های جدیدتری برای افزایش بازیافت تولید 
از میدان دست یابیم. زنگنه با تاکید بر اینکه در این 
قرارداد بخش س��اخت داخل بسیار پررنگ خواهد 
بود و ش��رکت های ایرانی در بخش حفاری و سایر 
قسمت ها، افزون بر حضور 20 درصدی شرکت دانا 
انرژی، نقش پررنگی خواهند داشت، افزود: امضای 
این قراردادها برای صنعت نفت بنیادین است، البته 

ریسک هم دارد که باید بپذیریم.
غالمرضا منوچهری، معاون توس��عه و مهندسی 
ش��رکت ملی نفت ایران در این مراسم با بیان اینکه 
طرفین ایرانی و روس��ی مذاکرات فشرده ای را طی 

دو ماه و نیم گذش��ته داشته اند، گفت: تمامی اسناد 
این قرارداد به صورت کامال ش��فاف تهیه و تدوین 

شده است.
وی با اش��اره به اینکه شرکت دانا انرژی از سوی 
شرکت زاروبژنفت برگزیده شده است و مستندات 
قرارداد برای انتقال تکنولوژی ساخت داخل و غیره 
از نظم و انضباط خوبی برخوردار است، اظهار کرد: 
همکاری نزدیک میان طرفین می تواند برای روس ها 
مفی��د باش��د. چرا که ب��ا مفهوم دقیق م��دل جدید 

قراردادهای نفتی آشنا شده اند.
منوچه��ری ضمن یادآور ش��دن تکمیل اس��ناد 
مناقص��ه حدود 30 ق��رارداد EPC به منظور اجرای 
طرح های نگهداش��ت و افزایش تولید نفت، عنوان 
کرد: نخس��تین مناقصه ها برگزار شده است و سال 
97، پیش بینی می شود س��الی پررونق برای صنعت 

نفت باشد.
محمد ایروانی، مدیرعامل شرکت دانا انرژی نیز 
در این مراس��م گفت: وزارت نفت در مدل جدید 
قراردادهای نفتی به دنبال فعال کردن ش��رکت های 
اکتش��اف و تولی��د ایران��ی ب��رای حض��ور در این 
قراردادها اس��ت. وی با بیان اینکه میدان های پایدار 
غرب و آبان جز میادین مشترک هستند و رفته رفته 
دس��تخوش تغییر در میزان تولید می شوند، افزود: با 
توجه به کاهش تولید این میادین، تصمیم گیری به 

موقع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مدیرعامل ش��رکت زاروپژنفت نیز در حاش��یه 
مراس��م امضای قرارداد توسعه میدان های مشترک 
آبان و پایدار غرب، در جمع خبرنگاران در پاس��خ 
به این پرسش که موضع این شرکت در قبال خروج 
احتمالی ایاالت متحده از برجام چیست و وضعیت 
این ق��رارداد به چه ص��ورت خواهد ب��ود، گفت: 
ریس��ک پذیری عامل مهمی اس��ت ک��ه در اغلب 
قراردادهای بین المللی در جوانب مختلف سیاسی، 
اقتص��ادی، و مالی وج��ود دارد و باید با وجود تمام 

شرایط کار را با جدیت جلو برد.

توسعه سپهر و جفیر به یک شركت ایرانی سپرده شد
قرارداد توسعه یکپارچه میدان های سپهر و جفیر 
ب��ه عنوان س��ومین ق��رارداد در قالب م��دل جدید 



5

ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 153  گزارش

قراردادهای نفتی، یکش��نبه، 27 اس��فندماه 1397 با 
حض��ور بیژن زنگنه -وزیر نف��ت- بین علی کاردر 
-مدیرعامل ش��رکت مل��ی نفت ای��ران- و مهدی 
میرمع��زی -مدیرعامل ش��رکت گس��ترش انرژی 
پاسارگاد- امضا ش��د. هدف از انعقاد این قرارداد، 
اجرای عملیات توسعه و بهره برداری یکپارچه از دو 

میدان سپهر و جفیر در یک دوره 20 ساله است. 
در این قرارداد دس��تیابی به تولید روزانه حداکثر 
110 هزار بشکه و تولید تجمعی حدود 512 میلیون 
بشکه طی مدت 20 سال آینده با برآورد هزینه های 
سرمایه ای مستقیم معادل 2 میلیارد و 427 میلیون دالر 
و هزینه های غیرمس��تقیم معادل 413 میلیون دالر را 
برنامه ریزی شده اس��ت. مهمترین بخش های شرح 
کار این قرارداد شامل مطالعه و تهیه سناریوی توسعه 
بهینه میدان، تعمیر چاه های موجود، نصب پمپ های 
درون چاهی، حف��اری چاه های عمودی و افقی در 
الیه های مخزنی فهلیان و ایالم )در مجموع 126 حلقه 
چاه( و 4 حلقه چاه پساب، انجام عملیات شکافت، 
تزری��ق آب و گاز به منظور بهبود ضریب بازیافت 
این میادین و اجرای خطوط لوله جمع آوری و انتقال 
نفت و ش��بکه انتقال برق است. با اجرای کامل این 
طرح، ضمن افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور 
در منطقه پر پتانسیل غرب کارون، زمینه های اشتغال 
گسترده در اس��تان خوزستان نیز فراهم شده و بازار 
کار مناسبی به ویژه برای ایجاد و توسعه کارگاه های 
تعمیر و بازس��ازی پمپ های درون  چاهی و س��ایر 

تجهیزات مربوطه به وجود خواهد آمد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در این مراس��م با اش��اره 
به اینکه این نخس��تین قراردادی است که در قالب 
الگ��وی جدی��د قراردادهای نفتی با یک ش��رکت 
اکتش��اف و تولید ایرانی به صورت مس��تقیم امضا 
می شود، گفت: یکی از ارکان اصلی الگوی جدید 
قراردادهای نفتی، تش��کیل ش��رکت های اکتشاف 
و تولید ایرانی بوده اس��ت. ضمن آن که ایجاد این 
شرکت ها جزو سیاس��ت های کلی نظام بوده تا این 
ش��رکت ها بتوانند بدون مالکیت بر مخزن تشکیل 

شوند.
وی با اش��اره به اینکه قرار گرفتن ش��رکت های 
ایران��ی اکتش��اف و تولی��د در کنار ش��رکت های 
خارجی در اجرای پروژه ها به منظور یاد گرفتن کار 
و استفاده از تجربیات شرکت های خارجی یکی از 
اصل های وزارت نفت در الگوی جدید قراردادهای 
نفتی است، تصریح کرد: به واقع ما در بحث اجرای 
طرح ه��ا و طراحی و نظارت بر اج��را به تجربه نیاز 

داریم و این تجربیات چیزی نیس��ت که در کالس 
درس آموزش داده شود. شرکت هایی هستند که در 
این کار تجربه بیشتری از ما دارند و می توان از تجربه 

این شرکت ها استفاده کرد.
زنگنه با بیان اینکه با اجرای این طرح، 110 هزار 
بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت خام کشور افزوده 
و در طول 20 س��ال اج��رای قرارداد بی��ش از 500 
میلیون بشکه نفت خام تولید می شود، افزود: افزون 
بر فعالیت ه��ای متعارف حفاری افقی در این طرح، 
بای��د از روش های IOR و EOR که کار پیچیده ای 

است، استفاده شود.
وی به قرارداد توسعه میدان های دهلران و پایدار 
غرب اشاره کرد و گفت:  درباره امضای این قرارداد 
رسانه های خارجی شیطنت کردند و گفتند که 80 
درصد منافع توس��عه این میدان سهم روس ها و 20 
درصد آن سهم شرکت های ایرانی است. در حالی 
که براساس قرارداد، سودی که در طول 20 سال از 
محل توسعه میدان ها عاید شرکت ها می شود تنها 5 
درصد اس��ت و از این س��ود 20 درصد سهم ایرانی 
و 80 درصد س��هم ش��رکت روس است. نه آن که 
80 درصد منافع توسعه میدان از آن شرکت روسی 
باش��د. در واق��ع این هم ش��یطنت عم��دی بود که 
انجام ش��د. در این پروژه هم حداکث��ر 3 درصد از 
منافع توس��عه میادین در طول 20 سال عاید شرکت 
پاس��ارگاد می ش��ود که بعد از آن هم تولید میادین 

می تواند 20 تا 30 سال دیگر ادامه یابد. 
زنگنه با بیان این که در الگوی جدید قراردادهای 
نفتی ال��زام داریم که ش��رکت های ایرانی در کنار 
شرکت های خارجی حضور داش��ته باشند، افزود: 
تصمیم داریم به شرکت های ایرانی هم کار واگذار 
کنیم و به امید خدا ش��اهد واگ��ذاری قراردادهای 
مس��تقیم به ش��رکت های ایرانی خواهی��م بود. وی 
همچنین به دیگر برنامه وزارت نفت برای واگذاری 
 EPD و EPC پروژه به شرکت های ایرانی به روش
اش��اره و تصریح کرد: در ای��ن روش ها که با تامین 
مالی شرکت ملی نفت ایران از طریق بانک ها انجام 
می ش��ود، کار مهم��ی انجام داده ایم و در س��ال 97 
حدود 6 میلیارد دالر قرارداد با ش��رکت های ایرانی 
اکتشاف و تولید، پیمانکار حفاری و EPC قراردارد 
منعقد خواهیم کرد و به امید خدا از این طریق شاهد 
تحرک بزرگی چه در اشتغال و چه بهبود و باال بردن 

ظرفیت تولید صنعت نفت خواهیم بود.
غالمرضا منوچهری، معاون توس��عه و مهندسی 
شرکت ملی نفت ایران با اش��اره به سرمایه گذاری 

مس��تقیم 2/4 میلیارد دالری برای توسعه میدان های 
س��پهر و جفیر گفت: هدف توس��عه این دو میدان 
تولید 110 هزار بشکه در روز نفت خام است که 50 
درصد از تولید در قالب افزایش بازیافت و طرح های 
IOR و EOR محقق می شود. منوچهری با بیان اینکه 
قرار است 126 حلقه چاه در این دو میدان حفر شود، 
افزود: 40 تا 50 هزار بش��که تزریق آب و 80 تا 100 
میلیون فوت مکعب تزریق گاز روزانه برنامه ریزی 
شده اس��ت. وی با بیان اینکه برآورد درآمد میدان 
با قیمت های فعلی نفت خام، 31 میلیارد دالر اس��ت 
که البته س��هم پیمانکار 3 درصد یعنی 970 میلیون 
دالر محاسبه شده است، افزود: باید تاکید شود که 
سهم پیمانکار از اجرای قرارداد با سهم از درآمدهای 
حاصل از طرح کامال متفاوت است که در روزهای 
گذشته مشاهده کردیم، برخی این دو را به درستی از 
هم تشخیص ندادند. ضریب بازیافت این دو میدان 
در انتهای دوره ق��رارداد به 10 تا 15 درصد خواهد 
رس��ید که برای انجام آن باید انتقال و به کارگیری 
جدی تکنولوژی با کمک های داخلی و مش��اوران 

بین المللی انجام شود.
مهدی میرمعزی، مدیر عامل ش��رکت گسترش 
انرژی پاس��ارگاد نیز در این مراس��م الگوی جدید 
قراردادهای نفت��ی را حاصل نگاهی نو در باالترین 
س��طح وزارت نف��ت، همگام با مدل ه��ای جهانی 
کس��ب  و کار و الزام برای به کارگیری فناوری در 
دوره طوالنی توسعه و تولید از میدان های نفت و گاز 
و همزمان تقویت ظرفیت های ایرانی دانست. وی با 
بیان این که طرح توسعه این 2 میدان به تایید شورای 
عالی مخازن و مدیریت های ذی ربط رسیده است، 
اظهار کرد: توس��عه یکپارچه این میدان ها می تواند، 
پاس��خگوی ض��رورت باال ب��ردن ظرفی��ت تولید 
نفت خام کش��ور و همچنین بهره گیری از فن آوری 
برتر موجود جهان و انتقال فن آوری به همراه جذب 
سرمایه مورد نیاز باشد. میرمعزی، مهم ترین شرح کار 
در اجرای این پروژه را از دید فن آوری نو، حفاری 
چاه ه��ای افقی -طوالنی تر از حفاری چاه های افقی 
موجود در ایران- دانست و انجام عملیات  شکافت 
الیه و استفاده از پمپ های درون چاهی را به عنوان 
اصلی ترین فعالیت های ازدیاد برداشت اعالم کرد. 
به گفته وی، برای به نتیجه رساندن تولید صیانتی در 
طول مدت 20 س��ال از روش های تزریق آب و گاز 
استفاده خواهد شد، ضمن این که منافع توسعه این 
میدان ها تا چند دهه پس از تحویل نصیب ش��رکت 

ملی نفت ایران خواهد شد.
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راهکارهای موثر جهت حفظ ایمنی الکتریکی كاركنان در دكل های 
حفاری و اكتشاف نفت

حسین برجویی روشن پور، كارشناس ارشد برق قدرت و  دانشکده مهندسي برق، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران  

خطرات ناش��ی از ان��رژی الکتریکی از هنگام اس��تفاده از این 
انرژی مورد توجه مهندس��ین و دانش��مندان قرار گرفت. بنابراین 
از گذشته تاکنون برای جلوگیری از اتفاقات ناگواری که متوجه 
کارکنان در محیط کار اس��ت، دس��تورالعمل هایی تهیه شده که 
منظم بازبینی و بهینه س��ازی می شود]2، 3 و 4[. دکل های حفاری 
یکی از بخش های مهم صنعت اس��تخراج نفت در جهان اس��ت و 
برخالف تصور عموم دکل های حفاری امروزی از قس��مت های 
مختلفی تشکیل شده اس��ت که بکارگیری نکات ایمنی موثر در 
آنه��ا برای جلوگیری از بروز خطرات جانی و مالی اجتناب ناپذیر 
است. بنابراین شناسایی هرگونه فعالیت غیرایمن و پرهیز از انجام 
آنها، همواره تالش کارشناس��ان در صنعت نفت بوده اس��ت ]5[. 
اگر چه نکات عملی بس��یاری برای کاه��ش خطرات الکتریکی 
در بخش های مختلف صنعت تدوین و پیش��نهاد ش��ده است ]6 و 
11[ در این مطالعه کوش��ش شده تا با شناخت اصول اولیه انرژی، 
خطرات ش��وک و قوس الکتریکی، تعیین محدوده های حفاظتی 
افراد در حین کار و چگونگی روبرو شدن با اتفاقات ناشی از این 
خط��رات و ارائه راهکارها و نکات مفید برای بخش های مختلف 

ایمنی پرسنل، خطرات ناشی از برق گرفتگی کاهش  یابد.

1- بخش های الکتریکی دكل حفاری

سیس��تم ب��رق دکل حف��اری در عی��ن پیچیدگ��ی از انس��جام 
فوق العاده ای برخورددار اس��ت و ش��امل مجموعه ای از کنترلرها 
و الکتروموتوره��ا ب��رای تولید و مصرف انرژی اس��ت. در ادامه 

تعدادی از آنها معرفی می شود.
 • DRAW WORKS: دو دس��تگاه الکتروموت��ور با توان 800 

کیلو واتی جریان مستقیم.
• الکتروپمپ گل حفاری: س��ه مجموع��ه پمپ گل هر یک 
ش��امل دو دس��تگاه الکتروموتور با توان 800 کیل��و واتی جریان 

مستقیم.
• میز دوار: توس��ط یک دستگاه الکترموتور با توان 800 کیلو 

وات جریان مستقیم حرکت می کند.

• Top Drive: دو دستگاه الکتروموتور با توان 400 کیلو واتی 

با قابلیت تنظیم توسط تغییرات فرکانس.
• دی��زل ژنراتوره��اي اصلي: چهار دس��تگاه معم��والً از نوع 

کاترپیالر مدل 3512 هریک با توان 1714 کیلو وات.
• دیزل ژنراتورهاي اضطراري: معموالً یک دستگاه کاترپیالر 

با توان 400 وات.
• Scr room: واحد یکسوس��ازی برای تغذیه جریان مس��تقیم 

پمپ های گل حفاری.
شماتیک کلی از سیس��تم انرژی الکتریکی یک دکل حفاری 
که شامل تولیدکننده و تقس��یم کننده در سه قسمت اصلی است، 
در ش��کل-2 رسم شده است. س��طح اول ولتاژ تا 750 ولت قابل 
تغییر با فرکانس، س��طح دوم ولتاژ تا س��قف 750 ولت بصورت 
مس��تقیم و سطح س��وم ولتاژ برای موتورهای س��ه فاز 400 ولتی 

متناوب و سیستم های تاسیساتی دکل حفاری است.

2- مخاطرات الکتریکی و راهکارهای مقابله با آن

2-1 شوک الکتریکی

عبور الکتریس��یته از قس��مت یا تم��ام بدن انس��ان باعث ایجاد 
یونیزاس��یون ام��الح موجود در ب��دن و ایجاد لرزش یا ش��وک 

 1    دکل حفاری با محرک برقی و به همراه جزئیات برخی از تجهیزات 
را نشان می دهد.

 3 

 
 دهد.را نشان می هااز دستگاه یبرخ یریبا محرك برقی که محل قرارگ یدکل حفار :1-شکل

 
 سه در کنندهمیکننده و تقسدیکه شامل تول الکتریکي یك دکل حفاری یانرژ یك کلي از سیستمشمات

سطح  ،سبا فرکان رییولت قابل تغ 750تا  اول ولتاژ حسط رسم شده است. 2-شکلدر ، است اصليقسمت 
تناوب و م يتول 400فاز  سه یموتورها یسوم ولتاژ برا حسطو  میولت بصورت مستق 750دوم ولتاژ تا سقف 

 است. یدکل حفار يساتیتاس یهاسیستم
 

 
 

 ی الکتریکي یك دکل حفاریانرژ شماتیك کلي از سیستم -2شکل 

 
 یکیمخاطرات الکتر -2

 یکیشوك الکتر 2-1
لرزش  جادیامالح موجود در بدن و ا ونیزاسیونی جادیتمام بدن انسان باعث ا ایاز قسمت  تهیسیعبور الکتر

 و )فاز یشخص با هر دو رسانادر حالت اول  [.3] دهددر دو حالت رخ مي معمولا هاشوک .شودميشوک  ای
شخص در  در حالت دوم گیرد.قرار مي هاالکترونعبور  ریبرخورد و در نقش واسط در مس يکینول( مدار الکتر

به  يکیرشوک الکت ازصدمه وارده  مقدار .ردیگميقرار  لیاختالف پتانس با نیرسانا و زم كی نیب ریمس

)h.bar20@yahoo.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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می شود. شوک ها معموالً در دو حالت رخ می دهد ]3[. در حالت 
اول شخص با هر دو رسانای )فاز و نول( مدار الکتریکی برخورد 
و در نقش واس��ط در مس��یر عبور الکترون ها ق��رار می گیرد. در 
حالت دوم ش��خص در مس��یر بین یک رس��انا و زمین با اختالف 
پتانس��یل قرار می گیرد. مقدار صدمه وارده از ش��وک الکتریکی 
به فاکتورهایی از قبیل مقدار و مس��یر جری��ان الکتریکی عبوری 
از بدن، مدت زمان اتصال شخص به جریان الکتریکی و واکنش 
و مقاومت ش��خص در برابر عبور جریان بستگی دارد. جدول-1 

اثرات عبور جریان الکتریکی از بدن انسان را نشان می دهد.

2-2- انفجار الکتریکی

عب��ور الکترون ه��ا از فاصله هوای��ی به علت وج��ود اختالف 
پتانسیل باال بین الکترودها که بیشتر از ولتاژ شکست عایق هوایی 
در فاصله بین الکترودهاست، انفجار الکتریکی نامیده می شود که 
با ایجاد جرقه یا قوس الکتریکی می تواند به سمت شخص جهش 
کرده و به او ش��وک وارد کند. قوس الکتریکی می تواند س��بب 
انفجارهای ش��دید، آتش سوزی، سوختگی و حتی فوت شود. از 
طرفی گرما و نور ناش��ی از انفجار و استنش��اق گازهای متصاعد 
ش��ده حاصل از آن، باعث آسیب دیدن سیس��تم تنفسی و ریه ها 

می ش��ود. در م��واردی نیز منجر به پرتاب فل��زات جامد یا ذوب 
ش��ده به سمت کارکنان شده اس��ت. همچنین در اثر فشار انفجار 
الکتریک��ی که گاه ق��درت آن فرات��ر از 3000 پوند در هر فوت 
اس��ت و دارای قدرت گرمایی برابر با 35000 فارنهایت -4 برابر 
دمای س��طح خورشید-است باعث س��وختن مولکول های مس و 
تبخیر بی درنگ آنها می ش��ود. قوس های کم انرژی نیز می تواند، 
باعث انفجارهای شدید در محیط های حاوی گازهای انفجاری، 

بخارات و یا گرد و غبار )ذرات( قابل احتراق شود.
قوس الکتریکی می تواند ناش��ی از جریان اتصال کوتاه، آلوده 
و رس��انا شدن قس��مت های عایق، نم و رطوبت منبع الکتریکی و 
عملک��رد یک موتور همراه با خطای الکتریکی ]3[ ایجاد ش��ود. 
ق��درت ق��وس الکتریکی با مطالع��ه مدار اتصال کوتاه سیس��تم، 
بررس��ی زمان عملکرد سیستم حفاظتی و آنالیز قوس الکتریکی و 

با استفاده از داده ها محاسبه می شود.

2-3- محاسبه و آنالیز قوس الکتریکی

مقدار فاصله از قوس که باعث سوختگی درجه-2 می شود، از 
رابطه ذیل محاسبه می شود.

انرژی قوس الکتریکی
)1(

 5 

منبع  بتنم و رطو، قیعا یهاقسمتاتصال کوتاه، آلوده و رسانا شدن  انیجرتواند ناشي از مي يکیقوس الکتر
 مدار مطالعهبا  يکیقدرت قوس الکترایجاد شود.  [3] يکیالکتر یخطاهمراه با موتور  كیعملکرد الکتریکي و 

 هاادهاده از داستف با و يکیقوس الکتر زیآنالو  يحفاظت ستمیزمان عملکرد س يبررس، ستمیس کوتاه اتصال
 شود.محاسبه مي

 

 یکیقوس الکتر زیمحاسبه و آنال -2-3
 

 .شودميل محاسبه یاز رابطه ذ ،شودمي 2-درجه يگمقدار فاصله از قوس که باعث سوخت
 يکیقوس الکتر یانرژ

 ×timeower (Arc)E (Arc) =p                                                                                            )1( 
ل یطه ذز رابا يکی. توان الکتراسته یب ثانبرحسب ولت آمپر و زمان برحس يکین رابطه توان الکتریدر ا

 .شودميحاصل 

 
 I (Arc)V (Arc) × P (Arc) =                                                                                            )2( 

V و  يکیولتاژ قوس الکتر Iاست. انیجر 

 د.یآ ير بدست میبرحسب ژول از رابطه ز یانرژ
me (Arc) ×TiV (Arc) ×ICALORZ  =                                                                                     )3( 

dsatt .secon= 4.1868 wI Calorie  
econd 1 wat t. s1 joule =  

(4)   







 2
1

bfC tmvA2.65D                                

 mv قوس رخ داده استکه درآن  است ولت يلیولتاژ واحد بر حسب م. 

cD برابر است با ،شودمي 2درجه  ياز قوس که باعث سوختگ همقدار فاصل 

 

(5)    







 2
1

3C tmvaAsD 

bfMVA است توان جهش خطا برحسب مگا ولت آمپر 

 
در ای��ن رابطه ت��وان الکتریکی برحس��ب ولت آمپ��ر و زمان 
برحسب ثانیه است. توان الکتریکی از رابطه ذیل حاصل می شود.

)2(

 5 
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 شود.محاسبه مي
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V ولتاژ قوس الکتریکی و  I جریان است.
انرژی برحسب ژول از رابطه زیر بدست می آید.

)3(

 5 

منبع  بتنم و رطو، قیعا یهاقسمتاتصال کوتاه، آلوده و رسانا شدن  انیجرتواند ناشي از مي يکیقوس الکتر
 مدار مطالعهبا  يکیقدرت قوس الکترایجاد شود.  [3] يکیالکتر یخطاهمراه با موتور  كیعملکرد الکتریکي و 

 هاادهاده از داستف با و يکیقوس الکتر زیآنالو  يحفاظت ستمیزمان عملکرد س يبررس، ستمیس کوتاه اتصال
 شود.محاسبه مي

 

 یکیقوس الکتر زیمحاسبه و آنال -2-3
 

 .شودميل محاسبه یاز رابطه ذ ،شودمي 2-درجه يگمقدار فاصله از قوس که باعث سوخت
 يکیقوس الکتر یانرژ

 ×timeower (Arc)E (Arc) =p                                                                                            )1( 
ل یطه ذز رابا يکی. توان الکتراسته یب ثانبرحسب ولت آمپر و زمان برحس يکین رابطه توان الکتریدر ا

 .شودميحاصل 
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V و  يکیولتاژ قوس الکتر Iاست. انیجر 

 د.یآ ير بدست میبرحسب ژول از رابطه ز یانرژ
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dsatt .secon= 4.1868 wI Calorie  
econd 1 wat t. s1 joule =  
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 .شودميل محاسبه یاز رابطه ذ ،شودمي 2-درجه يگمقدار فاصله از قوس که باعث سوخت
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mv ولتاژ واحد بر حس��ب میلی ولت است که درآن قوس رخ 

داده است.
Dc مقدار فاصله از قوس که باعث سوختگی درجه 2 می شود، 

برابر است با

 2    شماتیک کلی از سیستم انرژی الکتریکی یک دکل حفاری

 3 

 
 دهد.را نشان می هااز دستگاه یبرخ یریبا محرك برقی که محل قرارگ یدکل حفار :1-شکل

 
 سه در کنندهمیکننده و تقسدیکه شامل تول الکتریکي یك دکل حفاری یانرژ یك کلي از سیستمشمات

سطح  ،سبا فرکان رییولت قابل تغ 750تا  اول ولتاژ حسط رسم شده است. 2-شکلدر ، است اصليقسمت 
تناوب و م يتول 400فاز  سه یموتورها یسوم ولتاژ برا حسطو  میولت بصورت مستق 750دوم ولتاژ تا سقف 

 است. یدکل حفار يساتیتاس یهاسیستم
 

 
 

 ی الکتریکي یك دکل حفاریانرژ شماتیك کلي از سیستم -2شکل 

 
 یکیمخاطرات الکتر -2

 یکیشوك الکتر 2-1
لرزش  جادیامالح موجود در بدن و ا ونیزاسیونی جادیتمام بدن انسان باعث ا ایاز قسمت  تهیسیعبور الکتر

 و )فاز یشخص با هر دو رسانادر حالت اول  [.3] دهددر دو حالت رخ مي معمولا هاشوک .شودميشوک  ای
شخص در  در حالت دوم گیرد.قرار مي هاالکترونعبور  ریبرخورد و در نقش واسط در مس يکینول( مدار الکتر

به  يکیرشوک الکت ازصدمه وارده  مقدار .ردیگميقرار  لیاختالف پتانس با نیرسانا و زم كی نیب ریمس

 1   اثرات عبور جریان الکتریکی از بدن انسان

اثرات بر بدن انسانمقدار جریان )میلی آمپر(ردیف

حس مالیم اما دردناک1 تا 13

شوک دردناک3 تا 210

عدم کنترل و گرفتگی عضالت10 تا 330

وقفه تنفسی30 تا 475

مشکالت مربوط به عضالت شکم75 تا 54000

از کار افتادن قلب و سوختن بافت های باالتر از 64000
ماهیچه ای بدن
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bfMVA توان جهش قوس برحسب مگا ولت آمپر است است توان جهش خطا برحسب مگا ولت آمپر MVAbf

در ای��ن فرمول t متغیر زمان اس��ت. برای ثاب��ت ماندن معادله 
اگر زمان بیشتری انتخاب ش��ود، فاصله کوتاه تر انتخاب می شود 
و در حقیقت باید حفاظت دس��تگاه بی��ش از حد جریان انتخاب 
ش��ود تا زمان قوس کاهش یابد. درصورت مناسب بودن سرعت 
عکس العمل سیستم حفاظتی و به روز بودن تجهیزات الکتریکی، 

تا حدودی می توان از خطرات قوس الکتریکی جلوگیری کرد.

3- راهکارهای عملی مقابله با شوک الکتریکی

کارکنان دکل حفاری به علت وجود رطوبت باال و تعرق زیاد 
بدن در مناطق خش��کی و دریایی بیش��تر در معرض ش��وک قرار 
دارند. اس��تفاده از پوشش مناس��ب تا حدودی برای جلوگیری از 
بروز ش��وک الکتریکی مناسب اس��ت. نوع کار و فعالیت، لوازم 
ایمنی خاص خود را نیاز دارد. بنابراین رعایت پوش��ش مناس��ب 
مخص��وص کار در صنع��ت حفاری ضروری اس��ت. در ادامه به 

برخی از تجهیزات ایمنی اشاره می شود.
- کفش های ایمن��ی برق کاران: این نوع کفش دارای مقاومت 
عایق��ی در برابر 14000 ولت و تحمل جریان بیش از 3 میلی آمپر 

در فرکانس 60 هرتز به مدت 1 دقیقه است ]3 و 11[.
- دس��تکش ایمنی ب��رق کاران: بر طبق اس��تاندارد OSHA  و 
ASTM ب��رای حفاظ��ت اف��راد در براب��ر برق گرفتگ��ی در بازه 

حفاظ��ت عایق��ی از کالس صفر تا چه��ار و در محدوده ولتاژی 
1000 الی 36000 ولت با تس��ت عایق��ی 5000 الی40000 ولت 
تعریف ش��ده است. دستکش ها قبل از اس��تفاده و هر 6 ماه یکبار 
باید تست نشت هوا و تست عایقی الکتریکی شوند ]3، 4، 7 و 8[.

3-1- روش  Lock out /Tag out در پروسه تعمیرات

روش Lock out /Tag out  در حقیقت یک برنامه حفاظت در 
مقابل حوادث ناش��ی از  خطرات کار با ماشین آالت و تجهیزات 
اس��ت که جوابگوی مناس��بی در جلوگیری از خطای انس��انی و 
جراحات ناش��ی از کار اس��ت که اس��تفاده از قوانی��ن NFPA  و 

OSHA را مفید می سازد. )شکل-3(

در این سیستم دسترسی به تجهیز بوسیله یک کارت راهنما و با 
یک یا چندین قفل توسط واحدها تعمیرات شامل برق/ مکانیک 

و با هماهنگی واحد ایمنی محدود می ش��ود و زمانی که هر گروه 
تعمیرات را انجام داد، قف��ل واحد با هماهنگی با واحد ایمنی باز 

می شود.

:Lock out /Tag out 3-1-1- مزایای پیاده سازی

• تهیه یک سند و اجرای آن برای حفاظت و کنترل انرژی.
• استفاده از دستگاه قابل قفل شدن و اطمینان از انجام وظایف 

آن، چک کنترل دوره ای شامل هفتگی، ماهانه یا سالیانه.
• اطمینان از شناس��ایی دس��تگاه قفل ش��ده توس��ط ش��خص 
یا قس��متی از س��ازمان بطور مش��خص و اج��ازه کار آن فقط به 

کارکنان خاص.

 Lock out/ Tag out 3-1-2- روش های اجرای

• روش پیچیده: محافظت کلیه پرس��نل ش��امل نوشتن مراحل 

Lock out /Tag out    3 

 7 

 
 Lock out /Tag out:  3-شکل

 
 راتیتعم هاواحدقفل توسط  نیچند ای كیکارت راهنما و با  كی لهیبوسدسترسي به تجهیز  ستمیس نیدر ا

 ،ام دادا انجر راتیکه هر گروه تعم زمانيو  شودمحدود مي يمنیواحد ا يبا هماهنگ و كیمکان /شامل برق
 .شودميباز  يمنیبا واحد ا يبا هماهنگ واحدقفل 

 
 :Lock out /Tag out یسازادهیپ یایمزا -1 -3

 ی.حفاظت و کنترل انرژ برایآن  یسند و اجرا كی هیته 

 يهفتگ شامل یاکنترل دوره آن، چك فیاز انجام وظا نانیاز دستگاه قابل قفل شدن و اطم استفاده، 
 .انهیسال ایماهانه 

  
 ر ازه کاو اج از سازمان بطور مشخص يقسمت ایقفل شده توسط شخص از شناسایي دستگاه  نانیاطم

 .آن فقط به کارکنان خاص

  Lock out/ Tag out یاجرا یهاروش -3-2

 نمسدود کرد ،یسازخاص شامل جدا پرسنل شامل نوشتن مراحل هی: محافظت کلدهیچیپ روش 
 . در دستگاه مورد نظر یعدم وجود انرژ يبررس و

 گروه خاص ای شخص كیحفاظت از  یساده: برا روش. 

شود مي آن نوشته یبطور مشخص بر رو دستگاه کنندهقفل  یپاسخگو نل و واحددو روش بال، پرس در
[3]. 

 

 4    سیستم اتصال به زمین و نحوه اندازه گیری ولتاژ منتقل شده به زمین

 8 

3-3 - Grounding یکیالکتر هایستمیس نیزم اتصال به ای 
 یکیالکتر یهاستمیس نیزم اتصال بهاصلی  لیدال
 

 و انتقال به زمین. یو قو فیبا خطوط ولتاژ ضع ياتفاق تماس 

 به زمین. از رعد و برق يولتاژ ناش تیهدا 

 ها.و رله وزهایمانند ف يحفاظت هایستمیس اتیعمل کردن نهیبه 

 ایاتصال بدنه و  از يتاژ ناشول تادارند  نیاز نیزم به اتصال ستمیولت به س 120 ی بالتر ازمدارها تمام
به  اتصال سیستم نحوه تست و نصب 4-شکل [.12د ]شو تیصفر هدا نیبه سمت زم يکیالکتر یهاشوکه
 .دهدميرا نشان  یالهیاز نوع م زمین

 

 
 ی ولتاژ منتقل شده به زمینریگوه اندازهحو ن اتصال به زمین سیستم: 4شکل

 
 تم اتصال به زمین است.سیس ازمندین ی زیردکل حفار تجهیزات

 .هاکابل ينیس دهي وگنالیس یهاستمیو س هاکنندهکنترل ،آنها یهامیو فر رموتو -
 است.ار کدر حال ی گل حفاری هاپمپ و کسرهایمانند م پیوستهکه  يزاتیتجه یي وروشنا یهاچراغ -
 .مرکز ستاره ترانسفورماتور و هاکابلزره  -
 [.9و  3] ثابت و متحرک سوخت مخازن -

 
 یکیانفجار الکتر ازحفاظت  برای یعمل یراهکارها -3-4
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خاص ش��امل جداسازی، مس��دود کردن و بررس��ی عدم وجود 
انرژی در دستگاه مورد نظر. 

• روش ساده: برای حفاظت از یک شخص یا گروه خاص.
در دو روش باال، پرسنل و واحد پاسخگوی قفل کننده دستگاه 

بطور مشخص بر روی آن نوشته می شود ]3[.

Grounding - 2-3 یا اتصال به زمین سیستم های الکتریکی

دالیل اصلی اتصال به زمین سیستم های الکتریکی

• تماس اتفاقی با خطوط ولتاژ ضعیف و قوی و انتقال به زمین.
• هدایت ولتاژ ناشی از رعد و برق به زمین.

• بهین��ه کردن عملیات سیس��تم های حفاظت��ی مانند فیوزها و 
رله ها.

تمام مدارهای باالتر از 120 ولت به سیس��تم اتصال به زمین نیاز 
دارند تا ولتاژ ناش��ی از اتصال بدنه و یا ش��وکه های الکتریکی به 
سمت زمین صفر هدایت شود ]12[. شکل-4 نحوه تست و نصب 

سیستم اتصال به زمین از نوع میله ای را نشان می دهد.
تجهیزات دکل حفاری زیر نیازمند سیستم اتصال به زمین است.

- موت��ور و فریم ه��ای آنه��ا، کنترل کننده ه��ا و سیس��تم های 
سیگنال دهی و سینی کابل ها.

- چراغ های روش��نایی و تجهیزاتی که پیوسته مانند میکسرها و 
پمپ های گل حفاری در حال کار است.

- زره کابل ها و مرکز ستاره ترانسفورماتور.
- مخازن ثابت و متحرک سوخت ]3 و 9[.

3-3- راهکارهای عملی برای حفاظت از انفجار الکتریکی

اگر چ��ه حداکثر ولتاژهای مس��تقیم و متناوب مورد اس��تفاده 
در دکل ه��ای حفاری کمتر 1000 ولت اس��ت، اما به دلیل وجود 
جریان های ب��اال، احتمال وقوع قوس و انفجار الکتریکی ش��دید 
وج��ود دارد. بنابرای��ن رعایت فاصله حفاظ��ت الکتریکی الزم و 

ضروری است.

3 -4- حد حفاظت از تشعشع

محدوده حفاظت از تشعش��ع، نزدیک ترین نقطه تعادلی اس��ت 
که به اشخاص بدون استفاده از تجهیزات محافظ در برابر تشعشع 
اجازه کار داده می ش��ود. برای انج��ام کار بدون حفاظت از خطر 
تشعش��ع قوس الکتریکی، کارفرمایان باید به خطرات قرار گرفتن 

کارگران در معرض انرژی مضاعف آگاه باش��ند. در گروه بندی 
ریسک خطرها در مبحث NFPA 70E  و ATP1، الزامات خاص 
برای استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی  و نوع لباس برای قرار 
گرفتن در معرض انرژی حادثه بیان ش��ده و گروه ریس��ک خطر 
و تعیی��ن مرزهای ق��رار گرفتن در معرض انرژی ناش��ی از حادثه 

محاسبه شده است ]2 و 10[.

4- مخاطرات الکتریکی

مرز حفاظتی محدود: یک فاصله حفاظتی از شوک الکتریکی 
اس��ت که در آن تنها یک فرد واجد ش��رایط می تواند، کار کند. 
ای��ن فاصله را می توان با عایق بزرگ ت��ر کرد و در صورت بروز 

حادثه، سوختگی از نوع درجه 2 خواهد بود.
مرز حفاظتی محص��ور: برای ورود به این فضا ش��خص واجد 
ش��رایط باید برنامه مستند تایید شده توسط مدیریت داشته باشد و 

با اقدامات خاص همراه خواهد بود.
م��رز حفاظت��ی ممنوعه: از این م��رز حفاظتی تنه��ا افراد واجد 
ش��رایط اجازه عب��ور دارند. در این محیط بای��د تمام بدن به طور 
یکس��ان محافظت و پوش��یده ش��ود. زیرا ممکن اس��ت تمامی یا 

قسمتی از بدن دچار شوک و برق گرفتگی شود.

5- توصیه های عملی برای كاركنان ش�اغل در دكل های حفاری 

جوشکاران

- جوش��کار موظف ب��ه محافظت اف��راد در مج��اورت محل 
جوشکاری است.

- جوش��کار باید کفش با پاشنه الستیکی بپوشد و از یک الیه 
ایزوله کننده مثل تخته خشک یا الستیک برای محافظت در برابر 

سطوح هادی الکتریسته استفاده کند.
- محک��م ک��ردن اتصاالت ضعیف و پوش��ش کام��ل مفتول 
کابل ها باعث کاهش احتمال شوک الکتریکی می شود. قطعه در 
حال جوشکاری و بدنه کلیه ماشین های برقی باید به زمین متصل 

و ماشین های برقی در زمان بدون استفاده خاموش شوند.
- انبر الکترود و کابل های برق باید س��الم و خشک نگهداری 
ش��ود و هنگام جابجایی از قراردادن الکترودها در زیر بغل پرهیز 

شود. 
- اس��تفاده از دستکش های س��الم و بدون سوراخ دارای تهویه 
و بس��تن کمربن��د ایمنی یا طناب نجات در زمان جوش��کاری در 
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ارتفاع یا محل های با امکان لغزش و سقوط الزامی است. 
- هرگ��ز کابل ها ی��ا لوله های مخصوص حم��ل گاز و مایعات 
اش��تغال زا مثل نفت و س��وخت در نزدیک محل جوشکاری نگه 

داشته نشود.
- هرگ��ز به س��ر باره جوش ب��دون محافظ صورت، دس��ت و 
چش��م ضربه نزنید و به دیگران نیز در این مورد هشدار داده شود. 
الکترودها و قطب های نگهدارنده و حمل کننده را در جریان آب 

یا بر روی سطوح رسانا و سطوح کار رها نسازید ]2 و 3[.
رانندگان و متصدیان تجهیزات سنگین و جرثقیل

حداقل فاصله دکل جرثقیل از کابل باالسری باید 10 متر باشد 
و اگ��ر دکل جرثقیل ب��ه هر دلیل به یک کابل و یا س��یم قدرت 
برخورد و دچار اتصال ش��د، اپراتور و اشخاص داخل ماشین باید 
سریع به بیرون بپرند. در پرش باید هر دو پا چسبیده به هم باشد تا 
اختالف پتانس��یل بین دو پا باعث شوک و مرگ افراد در هنگام 

دور شدن از محل نشود.

پرسنل واحد گل و پسماند

آس��یب دیدن کابل های جریان برق دفن شده در زیر گل های 
پراکن��ده در مح��ل دکل حف��اری و نی��ز اس��تفاده از پمپ های 
لجن کش، خطرات وی��ژه ای برای کارگ��ران و تجهیزات ایجاد 
می کن��د. بنابراین افراد بای��د برای حذف خط��رات قبل از انجام 
عملیات پسماند اقدام کنند که از آن جمله مشخص کردن مکان 
دقیق کابل های جریان برق و دقت کافی در اس��تفاده از وس��ایلی 

مانند بیل و پارو فلزی با لبه های تیز و برنده است. 

پرسنل تعمیرات برق، مکانیک و انبار تجهیزات

- ظروف س��وخت به علت وجود الکتریس��ته ساکن و جرقه ها 
ناشی از بارهای الکتریکی، باید به زمین متصل شوند.

- سیس��تم روش��نایی ضد انفجار در انبار نگه��داری مواد قابل 
اشتعال استفاده شود.

- در بات��ری خانه ه��ا از تهویه مناس��ب و جعب��ه کلیدهای ضد 
انفجار استفاده شود.

- هیچگاه دیزل ژنراتور در محوطه باز قرار داده نشود.
- اگزوز ژنراتور و سیستم سوخت و برقی آن بازرسی دوره ای 

شود.
- در هنگام خاموش بودن ژنراتور باید کلید ژنراتور در حالت 

قطع باش��د و ترتیب وصل کردن س��یم ها در هنگام نصب باتری 
تغذیه به ژنراتور رعایت شود.

- درصورتی که سیستم سوخت گیری دیزل ژنراتور اتوماتیک 
نیس��ت، بهتر اس��ت ژنراتور در هنگام س��وخت گیری خاموش و 
خنک باشد. در زمانی که ژنراتور تازه خاموش شده دستگاه هنوز 

داغ بوده و احتمال سوختگی درصورت تماس بدن وجود دارد.
- هرگز در محیط بسته که احتمال وجود گازهای قابل اشتعال 
وجود دارد، از سیس��تم اتصال باتری به باتری برای ش��ارژ باتری 

دیزل ژنراتور استفاده نشود.
- پرس��نل غیر حرفه ای از رفع اشکاالت به ظاهر جزیی و تعمیر 

دیزل ژنراتور بپرهیزند.

تعمیركاران باتری و كارگاه برق

- باید اطاق باتری و کارگاه برق دارای کپس��ول چشم ش��ویی 
باشد تا درصورت پاشیده شدن اسید بتوان از آن استفاده کرد.

- فن ه��ای تهویه ه��وا با توان ب��اال برای جلوگیری از انباش��ته 
ش��دن گازهای هیدروژن و بخار اس��ید سولفوریک استفاده شده 
و همیش��ه قبل از ورود کارگران از روش��ن ب��ودن فن های تهویه 

اطمینان حاصل شود.
- ب��رای روش��نایی محل ب��ا احتمال انتش��ار گاز مت��ان باید از 
تجهیزات ضدانفجار شامل روش��نایی و کلیدهای ایزوله استفاده 

شود.
• ش��ارژ باتری در محیط مخصوص با تهویه هوای مناس��ب یا 
محیط باز و حفاظت ش��ده انجام ش��ود. چون در محیط های بسته 
عالوه بر خط��ر انفجار باعث اختالل در سیس��تم تنفس و چش��م 

می شود.
• دستگاه شارژر به طور صحیح به قطب های باتری متصل شود. 

عدم نصب صحیح باعث انفجار باتری و پاشیدن اسید آن می شود.

6- ایمنی دستگاه ها و وسایل موتوري باالبر دكل های حفاری

دستگاه ها و وسایل موتوري باالبر به کلیه وسایل و تجهیزات ثابت 
و متحرک الکتریکي و پانیوماتیکی گفته می شود که شامل لیفتراک، 
جرثقیل هاي ثابت و متحرک و آسانسورهای باال برنده است که برای 
جابجایی و نصب قطعات، وسایل و تجهیزات دکل استفاده می شود. 
بهتر است هر دستگاه آسانسور با توجه به موقعیت افراد و کارگاه ها 

برای استفاده خاص در شرایط اضطراری تعریف شود. 
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7- افزای�ش ایمنی كاركنان با نصب تجهیزات مخابراتی و تقویتی 

آنتن های موبایل عمومی

ارتباطات و تبادل اطالعات یکی از نیازهای ضروری کارکنان 
دکل اس��ت. هر چند در محیط کار اس��تفاده از وس��ایل ارتباطی 
همانن��د موبای��ل از نظر ایمنی ت��ا حدی ممنوع اس��ت، اما گاهی 
مش��اهده شده اس��ت که کارکنان دکل یا س��کوی حفاری برای 
جس��تجوی س��یگنال موبایل مطل��وب وارد محیط ه��ای پر خطر 
می ش��وند که س��بب ایجاد حوادث غیرمترقبه و نیز آس��یب های 
جس��می به افراد می ش��ود ]11[. همچنین مشاهده ش��ده که افراد 
اقدام به نصب تقویت کننده های آنتن موبایل در کانکس می کنند 
که موجب تقویت بیش از حد امواج مخابراتی با فرکانس باال در 
محل زندگی و محیط بسته کانکس شده و باعث سردرد عصبی، 
خس��تگی و عوارض فراوانی همچون سوء هاضمه می شود که در 
نهایت بر بهره وری اش��خاص تاثیرگذار است. بنابراین استفاده از 
آنتن های تقویت سیگنال های مخابراتی عمومی در محل دکل بر 
طبق اس��تاندارد و فاصله از محل استراحت کارکنان، صحیح تر از 

استفاده تقویت کننده های شخصی موبایل است.

8- بهبود عملکرد سیستم  اتصال به زمین دكل های حفاری

خوش��بختانه در دکل های حف��اری برای بهینه کردن سیس��تم 
اتصال به زمین می توان از مقداری بنتونیت به عنوان یکی از مواد 
اصلی تشکیل دهنده گل حفاری استفاده کرد. بنابراین گودالی به 
عمق میله مورد نظر و ش��عاع نیم متر با خ��اک بنتونیت پر کرده و 

میله اتصال به زمین را در درون آن قرار می دهیم.

9- نظارت بر ایمنی شبکه كابلی انتقال انرژی

یک روش در پوشش شبکه کابلی انتقال انرژی بین کانکس های 
کمپ، اس��تفاده از پوشش های پلی ش��کل در طول های 1/5 تا 3 
مت��ری از جنس چوب برای جلوگیری از خطرات ناش��ی از برق 
گرفتگی و حفاظت کابل در برابر س��رما، گرما، نور خورش��ید و 
برخورد فیزیکی است. در ساخت این پوشش کابل ها می توان از 

الوارهای چوبی پالت های مواد گل حفاری استفاده کرد.

10- برخی از اقدامات افسر ایمنی قبل و بعد از شروع عملیات حفاری

- اخ��ذ کلی��ه مجوزه��اي الزم برای اج��راي عملی��ات حفاری، 
انبارک��ردن مصالح در فضاهاي عمومي، اس��تفاده از تس��هیالت 

عمومي، تخلیه مصالح و کار در شب از مراجع ذیربط.
• اقدام��ات حفاظت��ی مانن��د برنامه ری��زی ب��رای جلوگیری از 

آلودگی های نفتی غیر منتظره.
• بررسی محل دکل حفاری و در صورت مشاهده اشکال، اعالم 

نظرات و پیشنهاد کتبی اصالحی به رئیس دستگاه.
• بازرس��ي دوره ای و موردی از وضعیت کارگاه ها و نظارت بر 
بهداش��ت محیط های کاری، کم��پ و تایید ایمنی مصالح و مواد 

ورودی به کارگاه
• نظ��ارت ایمنی ب��ر انجام عملیات تعمی��رات، جابه جایی دکل، 
آنالیز احتماالت خطر )JSA ( و آگاهی از وجود گازهای س��می 
که ممکن اس��ت در هر مرحله حفاری در الیه های مختلف زمین 

متصاعد شود.
• ارائ��ه آموزش ه��ای الزم ایمني از قبیل چگونگی اس��تفاده از 
 ،H2S دس��تگاه هاي تنفس��ي، پیش��گیري از مس��مومیت ب��ا گاز
چگونگی استفاده از انواع خاموش کننده ها، آشنایی با مجوزهاي 

.)PTW(کار گرم و سرد
• حض��ور در صحنه حوادث و تهیه گزارش و ارائه راهکارهای 

پیشگیرانه براي جلوگیری از وقوع مجدد حوادث.
• نصب و نگهداری عالیم هشدار دهنده، آگاه کردن پرسنل از 
هش��دارهاي ایمني با نصب تابلوها و بروش��ورها و بررسی برنامه 
زمان بندي کارهاي اجرایي روزانه و آینده به صورت درخواست 

کاری از طرف گروه های کاری ]1[.

نتیجه گیري

1- وجود پوش��ش حفاظتی مناس��ب کارکنان از جمله لباس، 
دس��تکش، کفش با استانداردهای مناس��ب هر شغل و نیز رعایت 

نکات مرزهای تعریف شده حفاظتی ضروری است.
2- اجرای Lock out/ Tag out یکی از س��ازوکارهای مناسب 
ایمنی پرسنل و ادوات حفاری است که باعث پایین آمدن احتمال 

وقوع اتفاقات می شود.
3- سیستم اتصال به زمین نه تنها باعث تعادل سیستم های الکتریکی، 

بلکه موجب کاهش مخاطرات استفاده از دستگاه ها می شود.
4- هری��ک از تیم های کاری دکل حفاری باید اس��تاندارهای 
حفاظتی و به روز شده از جمله OSHA،ATP، NFPA که توسط 

افسران مجرب ایمنی آموزش داده می شود، را رعایت کنند.
منابع نزد نشریه موجود است.
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آسیب شناسی زنجیره ارزش باالدستی نفت و گاز

گزارش

ام��روزه تحلیل زنجیره ارزش به عنوان یکی 
از مهمتری��ن راه های افزایش بهره وری و بهبود 
مدیریت شناخته می ش��ود. نزدیک به 30 سال 
از پیدای��ش ای��ن مفه��وم می گ��ذرد و در این 
م��دت صنایع مختلف در دنیا ب��ا بهره گیری از 
آن توانس��ته اند، کاهش هزینه و اصالح بنیادی 
فرآینده��ا را ب��رای خود ب��ه ارمغ��ان بیاورند. 
علي رغم اهمیت این موضوع به نظر مي رس��د، 
هنوز بستر مناسبي براي تمرکز بر آن در شرکت 
ملي نفت ایران ایجاد نش��ده است. چرا که در 
می��ان صحبت ه��ا و دغدغه ه��اي رایج صنعت 
نف��ت کش��ور، پرداخت��ن به چنی��ن موضوعي 
کمتر به چش��م مي خورد. بنابراین در جلسه ای 
ب��ا حضور مهندس س��ید صالح هن��دی، مدیر 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، دکتر امید 
فتاحی، عضو هیأت علمی و معاون پژوهش��ی 
و تحصی��الت تکمیل��ی دانش��کده مهندس��ی 
صنایع دانشگاه صنعتی شریف، مهندس حامد 
خرمی، کارش��ناس ارش��د مدیریت نظارت بر 
تولید ش��رکت ملی نفت و مهندس نیاز نیسانی 
سامانی دبیر بخش مهندسی بهره برداری و سایر 
اعضای هیات تحریریه ماهنامه به بررس��ی این 

موضوع پرداختیم. 

ماهنامه اكتشاف و تولید: تعریف زنجیره ارزش 
چیست و تحلیل زنجیره ارزش یک صنعت چه 

نقشی در رشد آن می تواند ایفا كند؟
مهندس هن�دی: نظریه زنجیره ارزش اولین 
بار توس��ط آقاي پورتر1  در سال 1986 مطرح 
ش��د. ایش��ان مجموع��ه فعالیت هاي کس��ب و 
کاري را ک��ه منج��ر به خلق ی��ک نوع ارزش 
افزوده و سود آوري می ش��د را زنجیره ارزش 
نام نهاد. این فعالیت ها در دوگروه تقسیم بندي 
مي ش��وند. یک��ی فعالیت ه��اي اصل��ي مانن��د 
طراحي، مهندس��ي، تولید، ف��روش و دیگری 

فعالیت هاي جانبي مانند کنترل پروژه، فاینانس 
و... است.

اما س��ؤال اینجاس��ت که آیا این نظریه فقط 
در ح��د یک تعریف اس��ت ی��ا می تواند ابزار 
کارب��ردي در مدیری��ت س��ازمان ها  باش��د و 
کمک��ي به بهب��ود مدیری��ت نمای��د؟ یکي از 
بهتری��ن کاربرده��اي مفهوم زنجی��ره ارزش، 
تحلی��ل زنجیره ارزش ب��راي ایجاد مزیت اعم 
از مزی��ت نس��بي، رقابت��ي، اس��تراتژیک و ... 
اس��ت که تحلیل هر حلقه، اثربخشي حلقه هاي 
متفاوت در راستاي بهبود عملکرد کل زنجیره 
را تعیی��ن می کند. در جهان با محدودیت منابع 
و نامحدودي نیازمندي ها مواجه هستیم و الزم 
اس��ت راه حل مناس��بي جهت تخصیص منابع 
محدود به نیازمندي ه��اي نامحدود پیدا کنیم. 
یکي از ابزارهایي که در این زمینه به ما کمک 
مي کند، پیاده س��ازي مبان��ي زنجیره ارزش در 
استراتژي هاي مالي، منابع انساني، تکنولوژي و 
اس��تفاده از فن آوري هاي نوین، برون سپاري و 
کوچک سازي است. همچنین مهم است بدانیم 
تقویت ک��دام حلقه بر س��وددهي کل زنجیره 

بیشتر موثراست.
یکي از عوامل مهم در هر حلقه زنجیره ارزش، 
نیازمندي هاي مشتري است. بسیار مهم است که 
حلقه ه��اي اثرگذار بر افزای��ش راندمان زنجیره 
شناس��ایي ش��ود تا توان تجمعي از بهره دهي هر 
حلق��ه به رضایت مش��تري منتج  ش��ود. بنابراین 
شناسایي خواسته ها و نقطه نظرات مشتري بسیار 
اهمیت دارد. اما مش��تري صنعت نفت کیست؟ 
حاکمیت؟ محی��ط بین الملل؟ با یک مثال بطور 
دقیق تر به جایگاه مش��تري در فضاي کس��ب و 
کار مي پردازیم. برای نمونه در ش��رکت نفت و 
گاز ش��ل زنجیره ارزش براساس نیازمندي هاي 
مش��تري تعریف شده است و اعتقاد بر این است 
ارزش افزوده بای��د براي مصرف کننده انرژي و 

نه حاکمیت ی��ا دولت ایجاد ش��ود. بنابراین در 
زنجیره ارزش این ش��رکت، بهینه سازي مصرف 
انرژي با توج��ه به انرژی های ن��و وتجدیدپذیر 
دیده می ش��ود. اما در ش��رکت هاي دیگري که 
از توس��عه یافتگ��ي کمتري برخوردار هس��تند، 
محاس��بات س��ود یا بهب��ود تولید مدنظ��ر قرار 
می گیرد و کمتر به مصرف کنندگان و مشتریان 
نظر دارد. چون نوع نگاه زنجیره ارزش��ی نیست. 
درحال��ي که مش��تري یک��ي از ارکان مهم این 
زنجیره اس��ت و مشتري مداري و مشتري شناسي 

بسیار حائز اهمیت است.
دكت�ر فتاحی: زنجیره ارزش تبیین کننده تمام 
فعالیت هایی است که در یک بنگاه اقتصادی به 
صورت س��ری و یا موازی رخ می دهد و روی 
کاال و یا خدمات س��ازمان ایجاد ارزش افزوده 
می کن��د. براس��اس تعاریف س��نتی این دس��ته 
از فعالیت ه��ا که ب��ه صورت مس��تقیم بر واحد 
کاال و خدم��ات ارزش اف��زوده ایجاد می کند، 
فعالیت ه��ای ص��ف هس��تند و فعالیت هایی که 
ارزش حاص��ل از آنه��ا در س��ازمان ب��ر مقدار 
مشخصی از کاالها و یا حجم خدمات سرشکن 
)به صورت سربار( می شود، فعالیت های ستادی 
هستند. طبیعی است که هرگونه اقدام اصالحی 
و یا بهبودی در قالب مهندس��ی مجدد فرآیندها 
و یا برنامه ریزی های استراتژیک باید با توجه به 
زنجیره ارزش و نقشی که هریک از فرآیندهای 
ص��ف و س��تاد دارند، مدنظ��ر قرار گی��رد. در 
بس��یاری از مواقع اولویت بندی نقاط فرآیندی 
و پروژه ه��ای بهبود با توجه ب��ه زنجیره ارزش 
می تواند، مدنظر قرار گیرد. از جمله این مسائل 
می توان به تئوری محدودیت ها اش��اره کرد که 
جهت بهب��ود و اثرگذاری در فرآیندهای بهبود 
اعتقاد به شناس��ایی نقطه اثر مهم و با الویت در 
زنجیره ارزش دارد و اعتق��اد دارد، مادامی که 
نقطه اثر مهم در زنجیره ارزش شناس��ایی نشود 

میزگرد

نیاز نیسانی سامانی، حامد خرمی)مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز(، مجتبی كریمی )پژوهشگاه صنعت نفت(  
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و اقدامات بهبودی بر روی آن صورت نپذیرد، 
هیچ کدام از تالش ها در س��ازمان منجر به تغییر 

و بهبود نخواهد شد.
مهن�دس خرمی: زنجی��ره ارزش را می توانیم 
مجموع��ه ای از فعالیت ه��ای عملیات��ی و غی��ر 
عملیات��ی در نظر بگیریم که ب��ه صورت به هم 
پیوس��ته و یکپارچ��ه دس��تیابی به ی��ک ارزش 
هدف گ��ذاری ش��ده را دنبال می کنن��د. نکته 
مهم��ی که در مورد مفهوم زنجی��ره ارزش باید 
مدنظر قرار گیرد، دس��ته بندی آن در مجموعه 
ابزارهای مدیریت راهبردی اس��ت. زمانی که با 
رویکرد زنجیره ارزش به عملیات یک سازمان 
نگاه می کنیم، به دنبال تدوین راهبرد مناسب یا 
حداقل یک بازنگری راهبردی در آن س��ازمان 
هس��تیم. بنابراین در بس��یاری از م��وارد ممکن 
است جهت گیری های کالن سازمان تحت تأثیر 
قرار گرفته و در راس��تای کسب ارزش مطلوب 
قرار گیرد. با این حس��اب مشخص است که به 
کارگیری چنین رویکردی، مطالعات عمیق تر، 
جامع تر و همراه با دقت بیش��تر را می طلبد و در 
مقابل نتایج پایدارتری را نصیب سازمان خواهد 
کرد. باز تعریف و بازآرایی حلقه های زنجیره، 
حذف حلقه های زائد، ح��ذف موازی کاری ها 
و گ��ردش روان اطالعاتی در س��طح زنجیره و 
هماهنگی مناس��ب حلقه ها از موارد قابل انجام 
در این مسیر هستند که در مجموع باعث بهبود 
مدیری��ت زنجیره ارزش ش��ده و س��ازمان را به 
اهداف راهبردی خ��ود نزدیک تر می کنند. اما 
اولی��ن و مهمتری��ن ق��دم در رویک��رد زنجیره 
ارزش��ی، آسیب شناس��ی زنجیره برای شناخت 
مش��کالت س��اختاری، عملیاتی، مدیریتی و به 
طور کلی گلوگاه هایی اس��ت که کسب ارزش 

مطلوب را با چالش مواجه می کند.

ماهنام�ه اكتش�اف و تولی�د: روش ه�اي علم�ي 
متداول ب�رای آسیب شناس�ي و تحلیل زنجیره 
ارزش كدام است و هر كدام چه ویژگي هایي 

دارند؟
دكت�ر فتاح�ی: روش های علم��ی در حوزه 
تحلی��ل و آسیب شناس��ی زنجی��ره ارزش را به 

ص��ورت کلی می ت��وان به دو دس��ته کیفی و 
کمی تقس��یم کرد. هر کدام از این دو دس��ته 
براس��اس میزان داده های موجود در سازمان ها 
می توانند مدنظر قرار گیرند. بدیهی اس��ت که 
داده های کمی می توانند تحلیل های دقیق تری 
را ارائ��ه کنن��د. در عم��ده روش ه��ای کمی، 
نوع ن��گاه اس��تفاده از روش های شبیه س��ازی 
و سیس��تم های دینامیک��ی اس��ت. مدل ه��ای 
فرآیندهای  مدل س��ازی  براس��اس  شبیه سازی 
زنجیره ارزش در قالب تواب��ع توزیع احتمالی 
و س��پس اجرای فرآینده��ای زنجیره ارزش و 
تحلیل ش��اخص های ارزیابی استوار است. در 
حوزه سیس��تم های دینامیکی، تمرکز بر روابط 
عل��ت و معلولی بین المان ه��ای زنجیره ارزش 
و اثرگ��ذاری آنها بر یکدیگ��ر در قالب توابع 
تفاضلی و معادالت دیفرانس��یل است. براساس 
این روابط و تواب��ع حاکم می توان پارامترهای 
زنجی��ره ارزش را با تخمین بدس��ت آورد. در 
دس��ته مدل های کیف��ی، هدف بیش��تر تحلیل 
کیفی ارتب��اط بین عوامل اثرگ��ذار بر زنجیره 
ارزش در س��ازمان اس��ت. این تحلیل ها بیشتر 
به ص��ورت عارضه یابی و پیدا ک��ردن عوامل 
اثرگذار کلیدی و یا شناس��ایی عوامل تش��دید 

بحران در زنجیره ارزش است.

ماهنام�ه اكتش�اف و تولی�د: زنجی�ره ارزش در 
بخش باالدستی نفت و گاز شامل چه حلقه هایی 
اس�ت و ای�ن حلقه ه�ا چگونه با ه�م در ارتباط 

است؟
مهن�دس هن�دی: در زنجی��ره ارزش نف��ت 
حلقه ه��اي متفاوتي داریم. بانک جهاني مرجع 
خوبي جهت ارائه تعاری��ف و الگوبرداري در 
این زمینه اس��ت و مس��تندات خوبي دارد. در 
زنجیره ارزش بخش باالدس��تي نفت بر وجود 
3ی��ا 4 حلقه اتفاق نظر وجود دارد و بیش��ترین 
تکرارپذیری آن "اکتش��اف، توس��عه و تولید" 
یا "اکتش��اف، ارزیابي، توسعه و تولید" است. 
دیدگاه اول و دوم تفاوت زیادی با هم ندارند، 
چراکه دیدگاه اول فاز ارزیابي را در اکتشاف 
لحاظ می کند و زنجیره را سه حلقه ای تعریف 

می کند.
زنجی��ره ارزش بیانگ��ر فلس��فه وحدت در 
عی��ن کثرت و کثرت در عین وحدت اس��ت. 
زیرا متش��کل از مجموعه حلقه هایي است که 
اگرچه بص��ورت جداگانه تعریف می ش��وند، 
ام��ا در کن��ار هم در پ��ی ایجاد ی��ک ارزش 
مشترک هستند. بطور مثال، حلقه اکتشاف در 
زنجیره ارزش باالدستی به تنهایي یک تعریف 
مش��خص دارد، اما در زنجیره )به معني کثرتي 
که قرار است ارزشي خلق کند(، نقش دیگري 
ب��رای آن تعریف می ش��ود.یعنی یک نگاه دو 
جانبه کثرت در عین وحدت و وحدت در عین 
کثرت، در زنجی��ره ارزش معني پیدا می کند. 
نام گ��ذاری تفکیکی هر یک از حلقه ها جهت 
شناس��ایي آنها است اما باید بدانیم آنها اجزاي 
یک پیکره واحد هس��تند. برای مثال ش��رکت 
ملي نفت یک پیکره واحد است و براي تعیین 
مس��ئولیت ها، بخش هاي مختل��ف را در قالب 
ادارات و مدیریت هاي متفاوت مانند اکتشاف، 
تولید، توس��عه، ف��روش )بین الملل( نام گذاري 

مي کنیم.
مهندس خرم�ی: تقسیم بندی های مختلفی از 
فعالیت های صنعت نفت در دنیا ارائه ش��ده که 
دو مورد از مهمترین آنها "باالدستی، میان دستی 
و پایین دس��تی" و "باالدس��تی و پایین دس��تی" 
اس��ت. تفاوت این دو نوع تقس��یم بندی در آن 
اس��ت که در اولی عملی��ات انتقال نفت و گاز 
به صورت جداگانه تحت عنوان "میان دس��تی" 
در نظر گرفته ش��ده، اما در تقس��یم بندی دوم 
عملی��ات انتقال نیز جزئی از فرآیند باالدس��تی 
ی��ا پایین دس��تی محس��وب می ش��ود. بنابراین 
کامل تری��ن زنجی��ره ای ک��ه می ت��وان ب��رای 
فعالیت های باالدس��تی نفت ارائه داد، ش��امل 
و  بهره برداری  توس��عه،  ارزیابی،  "اکتش��اف، 
انتقال" اس��ت. البته در کشور ما عملیات انتقال 
نفت به پاالیش��گاه ها توسط ش��رکت خطوط 
لوله و مخابرات انجام می شود که در مجموعه 
پایین دس��تی تعریف شده و عملیات انتقال گاز 
به پاالیش��گاه ها توسط ش��رکت ملی نفت که 
متولی عملیات باالدستی در کشور است، انجام 
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می شود. بنابراین با یک نگاه کلی و یکپارچه، 
زنجی��ره ارزش باالدس��تی در کش��ور ما همان 
مفهوم زنجیره تولید را به ذهن متبادر می سازد 
و ش��امل حلقه های اصلی "اکتشاف، ارزیابی، 
توس��عه و بهره برداری" است. در شرکت های 
پیش��رو دنیا در زمینه باالدس��تی نفت، آرایش 
حلقه ها در جهت تس��هیل دس��تیابی به ارزش 
راهبردی س��ازمان طراحی و اعمال شده است 
و گردش سریع و هدفمند اطالعات مورد نیاز 
سبب می ش��ود ارتباط بین حلقه ها در حداکثر 
بهره وری قرار گیرد. اما متأس��فانه در کشور ما 

این اصول کمتر رعایت می شود.

ماهنامه اكتش�اف و تولید: به نظر ش�ما ش�ركت 
ملی نفت تا چه اندازه براس�اس مفاهیم زنجیره 

ارزش باالدستی اداره می شود؟
مهن�دس هندی: به چند علت ش��رکت ملي 
نفت نتوانس��ته در قالب مفاهیم زنجیره ارزشي 
عمل کند. مهمترین علت این است که شرکت 
ملی نف��ت یک بنگاه اقتصادي نیس��ت و یک 
اداره است. فضاي اداري، فضاي ارزش آفریني 
نیس��ت. فض��اي صنعت نفت در ای��ران فضاي 
کس��ب و کار نیس��ت و زمین��ه ارزش آفریني 
ندارد. اگرچه در همین شرایط هم براي کشور 
خل��ق ارزش مي کند، ولي س��نجش عملکرد 
براس��اس ارزش آفریني نیست. بنابراین صنعت 
نف��ت الزامی ندارد تا در قال��ب زنجیره ارزش 
کار کند و متشکل از اداراتي است که با هدف 
تولید نفت فعالیت مي کنند و بر مفهوم زنجیره 

ارزش کار خاصي نشده است.
مهن��دس خرمی: تحلیل س��ازمان با رویکرد 
زنجیره ارزش��ی نیازمند وجود تفکر راهبردی 
در مدیری��ت اس��ت و ب��ا توجه ب��ه اینکه عمر 
مدیریت در ایران کوتاه اس��ت، معموال چنین 
تفکری ش��کل نمی گیرد. ش��رکت ملی نفت 
نیز از این قاعده مس��تثنی نبوده اس��ت. در یک 
مجموع��ه خروج��ی محور که اف��راد بر مبنای 
نتایج کوتاه مدت مورد قضاوت واقع می شوند، 
تمایل به اقدام��ات عمیق و زمان بر که در عین 
ح��ال تأثیرات مثبت بنیادی ایج��اد می کند، به 

ش��دت کاهش می یاب��د. یک��ی از علل اصلی 
که تاکنون چنین رویکردی کمتر در ش��رکت 
ملی نفت مورد توجه قرار گرفته است، تمرکز 
ب��ر اقدامات کوت��اه مدت اس��ت. علت دیگر 
عدم اش��راف یا ع��دم اعتقاد بخ��ش عمده ای 
از مجموعه باالدس��تی نفت کش��ور و به ویژه 
مدیران س��طوح میانی و باالیی به منافع حاصل 
از به کارگیری رویکرد زنجیره ارزش��ی است. 
بس��یاری از مدیران بخش باالدستی از اهمیت 
مدیری��ت راهب��ردی و تأثیرات��ی ک��ه اصالح 
برخ��ی رویه ه��ا در جه��ت ه��دف راهبردی 
سازمان می تواند ایجاد کند، غفلت می ورزند. 
دغدغه ه��ای راهبردی معم��وال از باال به پایین 
س��ازمان ش��کل می گیرند و به طبع زمانی که 
س��طوح باالیی سازمان بیش��تر به مسائل جاری 
و عملیات��ی می پردازد، س��ازمان دچار ضعف 
تفکر راهبردی می ش��ود. عدم توازن حلقه ها، 
موازی کاری، تکرار اش��تباهات در رویه های 
تعری��ف ش��ده، تصمیم گیری های فرد  ناقص 
محور و اصالح��ات عملیاتی مقطعی در مورد 
چالش های عارض ش��ده در هر حلقه، از جمله 
عواملی هس��تند که نشان می دهند شرکت ملی 
نفت تاکنون از تحلی��ل زنجیره ارزش بی بهره 

بوده است.

ماهنامه اكتشاف و تولید: فقدان رویکرد زنجیره 
ارزش�ی در اداره بخش باالدس�تی صنعت نفت 

چه آسیب هایی به دنبال دارد؟
مهندس هندی: اولین آسیب ناشی از فقدان 
نگرش زنجیره ارزش��ي در صنعت باالدس��تی 
نفت، انج��ام کار به صورت جزیره اي اس��ت. 
مس��ئولیت اینجان��ب در بخش ه��اي مختلف 
ش��رکت ملي نفت باعث ش��ده بتوانم اشراف 
نس��بتاً جامعی به حلقه ه��اي زنجیره تولید نفت 
داش��ته باشم و آسیب هاي ناشي از عدم نگرش 
زنجیره ارزشي را درک و پیدا کنم. برای مثال 
وقتي در پژوهش��گاه صنع��ت نفت مدیر بودم، 
تهیه مطالعه جامع2 برخي میادین به پژوهش��گاه 
واگ��ذار ش��د. در آن زمان مقرر ش��ده بود تا 
توسعه میدان توسن - تحت سرپرستي شرکت 

نفت فالت قاره- براس��اس ی��ک مطالعه جامع 
که 20 س��ال پیش تهیه ش��ده بود انجام ش��ود. 
ای��ن مطالعه جامع براس��اس اطالعات دریافتي 
از دو چ��اه اکتش��افي یکي ناموف��ق و دیگری 
نیمه موفق با کمترین اطالعات ممکن نوش��ته 
شده و تست هاي درون چاهي و اطالعات اخذ 
شده فقط بر مبناي نیازهاي اکتشافي انجام شده 
بود. یعني هیچ یک از آزمایشات میداني مورد 
نیاز توسعه از جمله تست سیال3 یا آنالیز مغزه4 
به ای��ن دلیل که ج��زء نیازمندي هاي مدیریت 
اکتش��اف نبود، انجام نش��ده بود. این نمونه ای 
است که نگرش کامال جزیره اي به موضوعات 
وج��ود دارد و این یکي از آس��یب هاي جدي 
فق��دان نگ��رش زنجی��ره ارزش��ي در صنعت 
نفت اس��ت. نکته جالب توج��ه این بود که در 
این وضعیت شرکت توس��عه دهنده حساسیت 
تاسیس��ات س��طح االرضي  زیادي در طراحی 
مثال س��ایز و قطرلوله و پمپ ارس��ال داش��ت، 
درحالیکه مطالعات اولی��ه میدان از 60 درصد 
عدم قطعی��ت برخوردار بود. دلی��ل اصلي آن 
اس��ت که هر بخش فقط حوزه مسئولیت خود 
را مي بین��د و هر حلقه مجزا عمل مي کند. مثال 
دیگر این است که شاخص عملکرد اکتشاف، 
کاهش انتظار دکل و ارائه گزارش��ات کشف 
می��دان خواه��د بود و مش��کالت ش��رکت و 
بخش توس��عه دهنده را نمي بیند. به همین دلیل 
میادین اکتش��افي بس��یاري وجود دارند که به 
توسعه، تولید و س��وددهي نرسیده اند. درحال 
حاضر 30-40 میادین کش��ف شده  داریم که 
ش��رکت ملي نفت نیازي به توسعه آنها ندارد، 
زیرا مدیریت اکتش��اف براساس نیازمندي هاي 
ش��رکت ملي نفت عم��ل نکرده اس��ت. برای 
مث��ال میادین گازي اکتش��افي جنوب اس��تان 
فارس تاکنون به مرحله توسعه نرسیده و ارزش 
افزوده حداکث��ري و محصول قاب��ل عرضه و 
فروش نداش��ته اس��ت. این جدایش بین حلقه 
توس��عه و تولید نیز وجود دارد. اینها مثال هاي 
بارزي از آس��یب هاي ناش��ي از فقدان نگرش 

زنجیره ارزشي به تولید نفت است.
مهن�دس خرم�ی: مهمتری��ن آس��یبی که از 

میزگرد
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این ناحیه بروز می کند، بیش��ینه نش��دن ارزش 
راهبردی و چه بس��ا کمینه ش��دن آن است. ما 
حت��ی در ی��ک گام قبل ت��ر و در مرحله تعیین 
ارزش راهب��ردی مانده ایم. اما اگر فرض کنیم 
ارزش راهبردی زنجیره ارزش باالدستی، تولید 
صیانت��ی حداکث��ری از مناب��ع هیدروکربوری 
کش��ور باش��د، مشخص اس��ت که تنها با یک 
بیش��ینه  امکان  مدیری��ت راهب��ردی اصول��ی 
ک��ردن آن وج��ود دارد. اگر فقط به قس��مت 
انتهای��ی این زنجیره نگاه کنیم و برنامه ریزی ها 
را فاق��د اش��کال بدانیم )که مش��خصا اینگونه 
نیس��ت(، بخش قابل توجهی از برنامه تولید ما 
در س��ال های گذش��ته به دالیل مختلف محقق 
نش��ده اس��ت. دالیلی که ریش��ه در حلقه های 
مختلف زنجیره داش��ته است. لذا فارغ از بحث 
میزان اکتشاف یا حجم سرمایه گذاری یا سایر 
عوامل ک��ه تولید صیانتی حداکث��ری از منابع 
منبعث از آنها اس��ت، در زمینه میادین موجود 
نیز نتوانس��ته ایم ارزش راهبردی این زنجیره را 
بیش��ینه کنیم و هر س��اله میلیاردها دالر از این 
ناحیه عدم النفع اقتصادی داشته ایم. این مفاهیم 
ارزش آن را دارند که مدیران باالدس��تی نفت 

تمرکز ویژه ای روی آنها داشته باشند.

ماهنامه اكتش�اف و تولید: روش علمي مناس�ب 
براي آسیب شناسي زنجیره ارزش شركت ملي 
نف�ت ایران ب�ا توج�ه ویژگي هاي خ�اص آن 

كدام است؟
دكت�ر فتاح�ی: بهتر اس��ت در دو فاز به این 
موضوع پرداخته ش��ود. در فاز اول با اس��تفاده 
از ابزاره��ای کیفی ب��ه شناس��ایی پارامترها و 
رواب��ط بی��ن عوام��ل در فرآینده��ای زنجیره 
ارزش پرداخته شود. این موضوع می تواند دید 
بسیار مناس��ب و جامعی را در رابطه با زنجیره 
ارزش ش��رکت ملی نفت و عناصر اثرگذار در 
آن ایج��اد کند. این مدل را می توان با خبرگان 
صنعت نفت در میان گذاشت و از نظرات آنها 
در اص��الح و بلوغ مدل اس��تفاده کرد. در فاز 
دوم با اس��تفاده از روش های جمع آوری داده 
می توان مدل های کیفی را به س��وی مدل های 

کم��ی س��وق داد و مدل دینامیکی از ش��رایط 
زنجیره ارزش ش��رکت ملی نفت بدست آورد 
که براس��اس ب��ازه معی��ن اطمینان��ی می تواند 
رفت��ار زنجیره ارزش در ش��رکت ملی نفت را 
شبیه س��ازی کند و تاثیرات اتخ��اذ تصمیمات 
مدیریتی و اثرگذاری آنه��ا در زنجیره ارزش 

را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

ماهنامه اكتش�اف و تولید: گام های عملی برای 
ایجاد و تثبیت رویکرد زنجیره ارزشی در اداره 
شركت ملی نفت چگونه باید طراحی شود؟ آیا 
می توان هر حلقه را جداگانه مورد تحلیل قرار 

داد؟
مهندس هن�دي: اگرچه بهبود انجام کار در 
یک حلقه ب��رای نمونه حلقه تولید ارزش��مند 
اس��ت، ولي خروجي مطلوب نخواهد داشت. 
پیاده س��ازی کامل رویکرد زنجیره ارزشی در 
فضاي فعل��ي کار بزرگي اس��ت. آنچه من از 
جوکنوني جامع��ه درک کرده ام، نمي توان در 
این فضا کار بزرگي انجام داد و کسي به سمت 
انجام کار بزرگ نمي رود. وضعیت مانند یک 
ساختمان قدیمي اس��ت که که نیاز به نوسازی 
دارد و دائم در دست تعمیر است و دست آخر 
هم مجبور به تخریب و نوسازي آن مي شویم. 
اگر کار در مقیاس بزرگ انجام نشود، مقطعي 
خواهد ب��ود و به نتیج��ه مورد نظر و ش��رایط 
پای��دار نمي رس��یم. ولي در ش��رایطی که االن 
داریم، یک��ي از بهترین راه ه��ا خلق تجربیات 
برت��ر5 و خلق تجربه موفق اس��ت. نمونه اي در 
مقی��اس محدود انجام ش��ود و براس��اس نتایج 
حاصله به توس��عه پ��روژه در مقی��اس بزرگتر 
بپردازیم. در شرایط فعلی چاره ای نیست و هر 
بخش در هر حلقه که ایده ای برای بهبود دارد، 
آن را اج��را کند تا تجربیات برتر ایجاد ش��ود. 
مسلماً با بهبود شرایط هر حلقه، یک بهبود6 در 
کل زنجیره نیز ایجاد خواهد ش��د. در مدیریت 
اکتش��اف همین اقدام را بین حلقه اکتش��اف و 
حلقه توسعه انجام دادیم و اگر چنین کاری در 
حلقه تولید هم انجام ش��ود، مناسب است. در 
قس��مت های دیگر هم ما می توانیم بهبود ایجاد 

کنیم و چه بس��ا مؤثرتر باشد. به عنوان مثال در 
هیات مدیره ش��رکت مل��ی نفت موضوعي در 
دست بررسي داریم که به فرآیند فروش نفت 
مرتبط اس��ت. من هم کمي وقت گذاش��تم تا 
با فرآیند فروش نفت در دنیا آش��نا ش��وم. این 
فرآیند، فرآیند پیچیده اي اس��ت و پارامترهاي 
موثر در آن برای حتی نوس��انات 10-20 سنت 
نیز کنترل می ش��ود. به نظر مي رس��د در بخش 
بین الملل هم فرصت های مناس��بی وجود دارد 
و بتوانی��م بهبودي در بخش فروش ایجاد کنیم 
که هزین��ه ای به مرات��ب کمت��ر از هزینه هاي 
بخش تولی��د دارد. به عنوان مث��ال اگر بتوانیم 
2 درص��د در زمینه فروش نف��ت بهبود حاصل 
کنیم، حدود 30 هزار بش��که که تقریباً معادل 
تولید نفت خام 2 میدان از میادین نفت مرکزي 
است س��ود کرده ایم. عدم توجه به این موارد 
ناشي از فقدان وجود نگرش زنجیره ارزشی در 
شرکت ملي نفت است. فکر مي کنیم مطالعات 
انرژي، حقوق، ف��روش و بخش بین الملل مهم 
نیست و تمام سرمایه گذاری باید در چاه هزینه 
شود. زیرا نگاه زنجیره ارزشي در شرکت ملي 
نف��ت نداری��م. االن در دنیا مباح��ث مدیریت 
دارایی ه��ای نفتی7  که ی��ک کار نرم افزاري و 
هزینه گزافي ندارد، مطرح است. زیرا اکتشاف 
تا فروش نفت را یک زنجیره ارزیابي مي کنند 
تا چگونه این زنجیره بهترین و بیشترین سود را 
ایجاد  کند. ما اگر پول توس��عه میدان نداریم، 
آیا پول برگزاري دوره براي تقویت و ارتقاي 
سطح آموزش��ي بین الملل یا اخذ مشاور جهت 

بهبود 2 درصد مکانیسم فروش هم نداریم؟
دكتر فتاحی: همانطور که اشاره شد مدل های 
تحلیل زنجیره ارزش بای��د به صورت جامع و 
همه نگر ایجاد ش��وند تا بازگو کننده ش��رایط 
واقعی شرکت ملی نفت باشند. در صورتی که 
این تحلیل ها به صورت جزیی یا زیر حوزه ای 
انجام شود، هیچ گاه نمی تواند شرایط حاکم بر 
زنجیره ارزش ش��رکت ملی نفت را به صورت 
کامل تفسیر کند. عالوه بر آن هرگونه تفسیر و 
تغییر در این مدل ه��ا هیچ گاه نمی توانند آینده 
زنجیره ارزش را بیان کنند، چرا که بسیاری از 
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عوامل تاثیرگذار بر ش��رایط زنجیره ارزش در 
نظر گرفته نش��ده اند و یا اثر مدل زیر حوزه ای 
ایجاد شده بر بسیاری از عوامل مهم در زنجیره 
ارزش دیده نش��ده اس��ت. فراموش نکنیم که 
در مدل های کیفی تحلیل ش��رایط اثرگذار بر 
زنجیره ارزش در ش��رکت مل��ی نفت، الجرم 
بس��یاری از تحلیل ه��ا به ص��ورت دور بوده و 
ایج��اد حلقه های فزاینده و ی��ا کاهنده می کند 
ک��ه رویکردهای زیر ح��وزه ای و پرداختن به 
حلقه ه��ای جداگانه، این س��اختارهای دور را 
بر هم زده و آن چه حاصل می ش��ود برداشت 

ناقصی از زنحیره ارزش خواهد بود.
مهندس خرمی: حالت مطلوب برای اصالح 
فرآینده��ا در ش��رکت مل��ی نفت براس��اس 
رویک��رد زنجیره ارزش��ی، ن��گاه یکپارچه و 
آسیب شناسی کل زنجیره از اکتشاف تا انتقال 
اس��ت. اما با توجه به وسعت و حجم عملیات 
زنجی��ره ارزش در این ش��رکت و عدم تمایل 
به انجام اقدامات بلندمدت، به نظر بهتر اس��ت 
که ابتدا فرآیند آسیب شناسی و تدوین راهبرد 
در ی��ک یا دو حلقه متصل که بیش��ترین برهم 
کنش را دارند، انجام ش��ود و سپس با مشاهده 
نتایج مثبت حاصل، زمینه برای اعمال رویکرد 
یکپارچ��ه فراهم ش��ود. نکته مه��م در تحلیل 
زنجیره ارزش آن اس��ت که م��ا می توانیم هر 
حلقه را جداگانه بررس��ی کنی��م و حتی برای 
فه��م بهتر زنجی��ره، تعداد حلقه های بیش��تری 
را در جه��ت کس��ب ارزش راهبردی تعریف 
و بررس��ی کنیم. اما در آسیب شناسی زنجیره 
نمی توانیم واحدهای مختلف با کار مش��ابه را 
به صورت مجزا تحلی��ل کنیم. چرا که هدف 
نهای��ی ما از ای��ن رویکرد، تدوی��ن راهبرد یا 
انجام اصالحات راهبردی اس��ت. طبیعی است 
برای تدوی��ن راهبرد، نگ��رش یکپارچه الزم 
اس��ت و نمی توان نتایج راهب��ردی تک تک 

اجزاء را به هم چسباند و به راهبرد جامع رسید.

ماهنامه اكتش�اف و تولی�د: جناب آقای هندی، 
در حال حاضر مدیریت اكتش�اف چگونه با نگاه 
زنجیره ارزش�ي در حلقه اكتشاف عمل مي كند 
و فاكتوره�اي اثربخ�ش در ای�ن حلق�ه را در 
راس�تاي خلق ارزش و س�وددهي كل زنجیره 

تعیین مي كند؟
مهن�دس هندی:از آنجاکه آس��یب هاي ناشي 
از فقدان نگرش زنجیره ارزش��ی را در تجربیات 
گذش��ته درک کرده بودم، حتی المقدور ازنگاه 
جزیره اي در ای��ن مدیریت اجتن��اب کردم. در 
این مدیریت تصمیم گرفتیم تم��ام پهنه ایران را 
به لحاظ فن��ي، اقتصادي، سیاس��ي، اجتماعي و 
مصرف تقس��یم بندي و چگونگ��ي پرداختن به 
هریک را اولویت بندي کنیم که بر  اس��اس اسناد 
داخلي خوبي در این مدیریت تولید و طبقه بندي 
شد. سپس سعی کردیم کشف میادین را مطابق 
با این اسناد و اولویت های وزارتخانه انجام دهیم. 
نقش��ه راه تولید ش��ده قابل بروزرس��اني است و 
براساس آن 5 منطقه با اولویت باالتر را در برنامه 
اکتشاف قرار دادیم. برای نمونه منطقه کپه داغ به 
دلیل پتانسیل کم نفت و گاز اولویت باالیی برای 
اکتش��اف ندارد، اما بهره برداري در این منطقه از 
اولویت هاي وزارتخانه است و در تامین خوراک 
پاالیشگاه ها و مبادي مصرف دیده شده است که 
با همکاری معاونت هیدروکربوری وزارت نفت 
این بررس��ی انجام ش��د. همچنین با شرکت های 
پاالی��ش و پخش و گاز نی��ز در ارتباطات بودیم 
تا مناطق با اهمیت کم و عدم اولویت توس��عه را 
کنار بگذاریم. اگرچه این روش راندمان عملکرد 
ما را پایین مي آورد، اما در راس��تای سیاست های 
وزارت نفت اس��ت. در مرحله بعد مش��ارکت با 
حلقه هاي بعدي مثل توسعه و تولید را مدنظر قرار 
دادیم. به عنوان مثال حفر یک چاه در خانگیران 

در جلسات مشترک با نفت مرکزي برنامه ریزي 
ش��د و در مرحله بع��د عالوه ب��ر نیازمندي هاي 
اکتشاف، تست هاي درون چاهي مورد نیاز توسعه 
و تولی��د را هم انجام دادی��م. اگرچه این نگرش 
افزایش هزینه ها را در بر دارد، ولی سعی کردیم 
در راس��تای خلق ارزش اف��زوده حرکت کنیم. 
ب��ه همی��ن روش 3 حلقه چاه اکتش��افي در نفت 
مرکزي حفر ش��د و ظاهراً رضایت آن ش��رکت 
هم جلب ش��ده اس��ت. اگر این چاه ها پتانس��یل 
تولید داشتند، قصد داریم از وضعیت اکتشافی به 
تولیدي تغییر کاربري داده ش��وند. هدف ما این 
اس��ت که اگر یکي از شرکت هاي بهره بردار در 
آینده نیاز به اخذ اطالعات لرزه نگاري داش��ت، 
در برداش��ت اطالعات توانس��ته باش��یم اهداف 
توس��عه را نیز پوش��ش دهیم. ضروری است در 
مدیریت اطالعات بیشتر فعالیت کنیم. این شیوه 
در همکاری با شرکت های نفت خزر، نفت و گاز 
پارس و فالت قاره وجود دارد، اما هنوز نتوانستیم 
با شرکت مناطق نفتخیز وارد این گونه فعالیت ها 
ش��ویم. با نصب یک پمپ درون چاهي در یکي 
از چاه هاي اکتشافی ش��رکت فالت قاره، تولید 
و بازگش��ت چند میلیون دالري سرمایه داشتیم. 
ش��رکت نفت خزر در مرحله انح��الل بود که با 
همکاري هاي انجام ش��ده تصمی��م داریم برنامه 
اقدامات 5 س��اله آینده آن را تهیه کنیم. با توجه 
به حساسیت هاي وزیر محترم، اکنون با همکاری 
یکدیگر در حال مکان یابی نزدیک ترین چاه کپه 
داغ در دش��ت گرگان هستیم. البته در این منطقه 
یک تجربه ناموفق اکتش��افي داش��تیم که برای 
پیشگیری از تکرار آن، با همکاری هم محل حفر 
چاه جدید را انتخاب مي کنیم. با همکاری هر دو 
بخش تفاهم نامه با ش��رکت لوک اویل8 در حال 
انجام اس��ت. در مجموع مي توان گفت به لطف 
خدا هم افزایی و یکپارچگي خوبي با حلقه بعدی 

ایجاد کرده ایم و امیدواریم ادامه و توسعه یابد.
پانویس هاپانویس ها

1.  Porter
2.  Master development plan)MDP(
3.  PVT
4. Core Analysis

5.  Best Practice
6.  optimization
7.  crude oil assay management
8.  Luk oil

میزگرد
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مهمترین دغدغه شركت ملي نفت ایران در سال 97

همکاری برای توسعه نوآوری و فن آوری در بخش نفت و گاز زیر دریا 

مدیرعام��ل ش��رکت ملی نف��ت ای��ران رفع 
تنگناهای مالی را مهم ترین دغدغه این ش��رکت 
در سال 97 برش��مرد و بهترین رویداد را امضای 
چند قرارداد نفتی در سال جدید و پیشبرد اهداف 
توس��عه ای در قالب الگوی جدید ق��راردادی به 
منظور رفع بخشی از مشکالت باالدست صنعت 

نفت در زمینه تامین سرمایه عنوان کرد.
عل��ی کاردر همچنین بر ضرورت تامین منابع 
مالی برای اجرایی ش��دن سایر الزام های صنعت 
نفت از جمله بازس��ازی و نوس��ازی تاسیس��ات 
قدیمی تاکید ک��رد و گفت: این صنعت با بیش 
از 100 س��ال قدم��ت، در بس��یاری از بخش ها با 
فرسودگی و استهالک تاسیسات مواجه است که 
این معضل می تواند آس��یب های جبران ناپذیری 

به همراه داشته باش��د. امیدواریم بتوانیم براساس 
ابالغیه وزیر نفت، امسال به این بخش نیز به طور 

جدی تر ورود کنیم.
توانمندسازی هرچه بیشتر شرکت های ایرانی 
فع��ال در صنعت نف��ت، از دیگ��ر موضوع های 
مورد تاکید مدیرعامل ش��رکت مل��ی نفت بود. 
به گفته وی، اثرگذاری مطل��وب و بلندمدت بر 
شاخص های اقتصادی کشور به ویژه افزایش تولید 
ناخالص داخلی )GDP(، تنه��ا از طریق افزایش 
تولید نفت و گاز محقق نمی ش��ود، بلکه باید در 
کنار آن، عمق بخشی به توانمندی ها و ظرفیت های 
داخلی نیز مدنظر قرار گیرد؛ الزامی که همچنان در 
سال جدید در شرکت ملی نفت مورد توجه است.  
از  می گوی��د؛  مال��ی  تنگناه��ای  از  کاردر 

محدودیت های مالی در صنعتی که همچنان نقش 
پررنگی در تامین درآمدهای کشور ایفا می کند. 
نفت تشنه سرمایه است، شرکت ملی نفت ایران 
که روزگاری نفت 140 دالری می فروخت، حاال 
در روزهای��ی که حتی اعض��ای اوپک، به دلیل 
شرایط حاکم بر بازار بر حفظ قیمت در محدوده 
60 دالر تاکید دارند، این شرکت همچنان با سهم 
14/5 درصد از فروش نفت خام اداره می ش��ود. 
در حالی که بدهی عظیمی به نظام بانکی کش��ور 
دارد. واقعیت آن است که امکانات و منابع مالی 
داخلی شرکت ملی نفت پاسخگوی پروژه های 
کالن نفتی نیس��ت و چالش مالی این ش��رکت 
دغدغه ای اس��ت که باید برای رفع آن تمهیدات 

اساسی اندیشید.

در کنار همه پیشرفت هاي فن آوری در توسعه منابع 
  Aker Solutionsهیدروکربوري زیر دریا،  شرکت
به دنبال سرمایه گذاري قابل توجه بر فن آوری چند 
شاخه و درختي عمودي زیر دریا است. این شرکت 
در حال توس��عه پیش��نهادات درختی )چندشاخه( 
عمودی و سرمایه گذاری در فن آوری های دیجیتال 
برای بهبود محصوالت و گسترش صالحیت ها در 

این حوزه است.
س��یگارد دال -مدی��ر مهندس��ی راه حل های این 
شرکت- اجرای چندین پروژه از جمله پروژه یوهان 
کاستبرگ و ترول و تغییر رویکرد به توسعه ساختار 
درختی عمودی را نشانه تمرکز شرکت بر تغییرات 
نیازهای صنعت دانس��ت و گفت: درختان عمودی 
فن آوری اس��ت که در سال های اخیر شاهد ایجاد و 
گسترش آن بوده ایم و آن را مي توان به دلیل تمایل 
صنعت برای کاهش زمان راه اندازی و صرفه جویی 
در هزینه های توس��عه دانس��ت. جدیدترین سیستم 
درخ��ت عمودی این ش��رکت و ابزارهای مرتبط با 

آن برای برآورده ساختن نیازهای صنعت و افزایش 
ایمن��ی و بهره وری هزینه ه��ا در اولویت قرار گرفته 
است. دال در ادامه گفت: ما عملیات انبارها را بررسی 
و بهینه س��ازی کردیم که در نتیج��ه وزن محصول 
و هزینه های حمل و نق��ل را کاهش دادیم و تعمیر 
و نگه��داری ایمن ت��ری را فراه��م کردیم. طراحی 
جدی��د نتیجه یک تالش طوالنی در زمینه توس��عه 

فن آوری های پایه است و به طور کلی در چگونگی 
ورود سیستم زیردریایی به برنامه توسعه میدان های 
بزرگ سواالت مهمي را مطرح کرده است. مانند، 
چگونه در این درخت رفتار کنیم؟ چگونه بهترین ها 
را نصب کنیم؟ و چگونه بهترین اس��تفاده از آنها را 
پیشنهاد کنیم؟ این پرسش ها این شرکت را در بهبود 

و توسعه این فن آوری کمک خواهد کرد.
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نقش انکارناپذیر پژوهش و فن آوری در توسعه صنعت نفت

توسعه فن آوری حفاري با هدف كاهش آسیب به محیط زیست

معاون مهندس��ی، پژوهش و فن آوری وزیر 
نفت با اش��اره ب��ه نقش فن آوری ه��ای نوین و 
دیجیت��ال در عص��ر کنونی، توس��عه فن آوری 
در فرآین��د توس��عه و ارتق��اء صنع��ت نفت را 
بس��یار مهم و تاثیرگذار دانس��ت ک��ه نباید از 
آن غافل ش��د. حبیب اله بیطرف ب��ه برگزاری 
جش��نواره پژوه��ش و ف��ن آوری وزارت نفت 
در س��ال 96 اش��اره و اظه��ار کرد: جش��نواره 
امس��ال با چن��د نوآوری برگزار ش��د که مورد 
استقبال و رضایت مندی پژوهشگران، فناوران، 

برگزی��دگان و مدیران س��تادی ق��رار گرفت. 
وی ب��ا اش��اره به ارای��ه یک س��امانه جدید در 
این جش��نواره ادامه داد: این س��امانه که مورد 
اس��تقبال خیره کننده پژوهشگران قرار گرفته به 
عنوان یک زیرس��اخت در مجموعه پژوهش و 

فن آوری وزارت نفت ماندگار خواهد شد. 
معاون وزی��ر به تجمی��ع چند روی��داد مهم 
فن آوری در حاشیه برگزاری جشنواره امسال نیز 
اش��اره کرد و افزود: هرچه بتوانیم همایش های 
مرتب��ط را تجمیع کنی��م، بازدهی بیش��تری از 

برگزاری ای��ن همایش ها ش��اهد خواهیم بود. 
برگزاری جش��نواره امسال پژوهش و فن آوری 
وزارت نف��ت در منطقه وی��ژه اقتصادی انرژی 
پارس ب��ه عنوان کانون صنعتی گاز کش��ور از 
جمل��ه نقاط قوت برگ��زاری جش��نواره بود و 
امیدواری��م این جش��نواره به عن��وان مهم ترین 
رخداد حوزه پژوهش و ف��ن آوری در صنعت 
نفت، هر س��ال بهت��ر، فراگیرتر و ب��ا نوآوری 
بیشتری برگزار شود و نتایج آن در صنعت نفت 

مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت توس��عه پتروشیمی س��لیم )SPD( که 
یک شرکت همکار با ش��رکت روسی گازپروم 
و ش��رکت نفت و گاز هلندی - بریتانیایی رویال 
داچ ش��ل اس��ت، یک مدل حفاری بدون گودال 
دف��ن ضایعات )Pitless( را در میدان نفتی س��لیم 
در روسیه آزمایش کرد. استفاده از این تکنولوژی 
در صنعت حفاری باعث کاهش اثرات نامطلوب 
محیط زیس��ت و بهینه س��ازی هزینه های ساخت و 
ساز از طریق کاهش سطح زمین حفاری و حجم 
ضایعات می شود. نتایج بدست آمده از آزمایش ها 
نش��ان داد که می توان اندازه محوطه حفاری را تا 
یک س��وم و حج��م کل ضایعات ت��ا 30 درصد 
کاه��ش می یابد و با اس��تفاده از این فن آوری در 
صنع��ت حف��اری بی��ش از 50 درص��د کاه��ش 

هزینه های گل حفاری را شاهد خواهیم بود.
هن��گام حف��ر  در روش حف��اری س��نتی در 
چ��اه، پس��ماندهای گل و کنده ه��ای حفاری در 
گودال های ویژه ای در اطراف چاه دفن می شود. 
اما در مدل حفاری بدون گ��ودال ضایعات، این 
پس��ماندها جمع آوری و تفکیک شده و به عنوان 
مصالح س��اخت و س��از در س��اخت محوطه های 

جدید حفاری بکار می رود.
ش��رکت توسعه پتروشیمی س��لیم ویژگی های 
فن��ی این فن آوری جدید حف��اری مانند راندمان 
اقتص��ادی و ایمنی عملکرد آن را مورد بررس��ی 
و مطالعه قرار داد و به نتایج قابل توجهی دس��ت 

یافت که می توان به مدیریت موفق پس��ماندهای 
حفاری براس��اس ن��وع ضایعات اش��اره کرد. در 
مدت انجام آزمایش ها، بیش از 1600 مترمکعب 
از پس��ماندهای حف��اری برای اس��تفاده مجدد به 

مصالح ساختمانی تبدیل شد. 

اخبار فناوری
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نقش سرمایه انساني در رشد شركت ملي نفت ابوظبي

توقف صدور مجوزهاي نفت و گاز كشور نیوزیلند

ش��رکت ملي نفت ابوظبي به منظور پیش��برد 
مطالعات روش هاي ازدیاد برداش��ت و افزایش 
عمر مخ��ازن نفتي خ��ود، توافق نام��ه همکاري 
جدیدي با مرکز مطالعات جامع نفت، در دانشگاه 
برگن نروژ امضاء کرد. براس��اس این توافق نامه، 
چه��ار نف��ر از کارشناس��ان دکتراي ش��اغل در 
ش��رکت ملي نفت ابوظبي در مطالعات صنعتي 
و ب��ه روز مرکز مطالعات جامع نفت مش��ارکت 
خواهن��د کرد. زمین��ه همکاري این ش��رکت و 
دانش��گاه، کاربرد روش هاي ازدیاد برداش��ت با 
رویکرد کاهش ریس��ک فن آوری هاي مختلف 
ب��رای اس��تفاده بهتر ازآنه��ا در توس��عه میادین 
مختلف در آینده است. این توافق نامه بخشي از 
مطالعات اس��تراتژیک شرکت ملي نفت ابوظبي 
در راس��تاي تضمین توس��عه پایدار و س��ودآور 
تولی��د نفت در بلند مدت اس��ت. به اعتقاد مدیر 
معاونت باالدس��تي ش��رکت ملي نفت ابوظبي، 
ستون اصلي رشد هوش��مند این شرکت تربیت 

نیروي کار در سطح بین المللي است.
به نوش��ته بولتن راه ازدیاد برداشت، شرکت 
مل��ي نفت ابوظب��ي از س��ال 1996 میالدي به 
س��مت مطالعات ازدیاد برداش��ت گام برداشته 
اس��ت. در حال حاض��ر با اج��راي پروژه هاي 

س��یالب زني با آب، به بازیاف��ت 50 درصدي 
از مخ��ازن هیدروکرب��وري خود دس��ت یافته 
اس��ت که این میزان از مقدار متوسط بازیافت 
30 تا 35 درصدي جهان بس��یار باالتر اس��ت. 
ب��ا این حال،این به معنای باق��ی ماندن نیمي از 
منابع نفتي در درون مخزن اس��ت. این شرکت 
در پي آن اس��ت که با اس��تفاده از فن آوری ها 
و روش هاي جدید بهره برداري، س��طح تولید 
نفت را باال ببرد. طرح ازدیاد برداشت الریاده، 
نمونه اي بس��یار خوب از این رویکرد اس��ت. 

ش��رکت ملي نفت ابوظبي اولین ش��رکت ملي 
نفتي بود که در س��ال 2009 می��الدي پایلوت 
تزریق دي اکس��یدکربن را اجرایي کرد. طرح 
الری��اده ب��ا تمرکز ب��ر جذب و ذخیره س��ازي 
دي اکس��یدکربن بویژه از خروجي تأسیسات 
صنع��ت ف��والد در مصفا، موفقی��ت بزرگي را 
براي امارات متحده عربي کسب کرد. در این 
طرح ساالنه 800 هزار تن گاز دي اکسیدکربن 
ج��ذب و از طریق خط لول��ه 43 کیلومتري به 

میدان هاي باب و رومیثه منتقل مي شود.

نخست وزیر نیوزیلند از عدم صدور مجوز 
جدید برای فعالیت هاي اکتشاف و استخراج 
نف��ت و گاز دریایی در این کش��ور خبر داد. 
ام��ری که به نظر می رس��د، س��رمایه گذاری 
خارج��ي را تحری��ک و صنع��ت را غافلگیر 

خواهد کرد.

وي همچنی��ن اع��الم ک��رد، ای��ن تصمیم 
ب��ر 22 مج��وز اکتش��افی که پیش ت��ر صادر 
ش��ده تاثیر گذار نخواهد ب��ود و فعالیت های 
اکتشاف و استخراج قبلی کماکان مي توانند 
ب��ه کار خود تا پای��ان عملی��ات ادامه دهند. 
اقدام دولت این کش��ور با هدف جلوگیري 

از تغیی��رات آب و هوای��ي و همچنین بهبود 
شرایط زیس��ت محیطي انجام می شود که از 
جمل��ه برنامه هاي انتخابات��ي حزب پیروز در 
این کش��ور بوده اس��ت. دولت این کش��ور 
امیدوار اس��ت، جهان را به سمت توجه بیشتر 

به خطرات کربن سوق دهد.
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شیركو بهادری،  سید تقی ابطحی فروشانی، شركت ملی نفت ایران 

با توجه به تصویب چارچوب قراردادهای جدید نفتی در سال ۱۳۹۴ توسط هیأت وزیران، برنامه شرکت ملی نفت ایران 
برای انعقاد عمده قراردادهای جدید توس��عه و تولید، مبتني بر این الگوی قراردادی اس��ت. چنانچه تعداد ش��رکت های 
متقاضی برای توس��عه یک میدان در قالب قراردادهاي جدید باالدس��تي کم باش��د، ش��رکت ملی نفت ایران باید وارد 
فرآیند مذاکره یا مذاکره-مناقصه با ش��رکت های محدود متقاضی ش��ود. در فرآیند مذاک��ره نیز پارامترهای قراردادی 
)در چارچوب الگوی مصوب( براساس قدرت چانه زنی طرفین مشخص می شود. یکی از مهم ترین پارامترها در این نوع 
قراردادها، میزان هزینه های توس��عه میدان اس��ت که کلیدی ترین عامل به منظور تعیین نرخ دس��تمزد )فی( پیمانکار 
محس��وب مي ش��ود. در این مطالعه نحوه برخورد با هزینه های توسعه اظهاری پیمانکار براساس مبانی نظریه قراردادها 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
چنانچه دستمزد )فی( براساس میزان نرخ بازگشت سرمایه تعیین شود، با افزایش هزینه توسعه، دستمزد هم برای رسیدن 
به نرخ بازگش��ت س��رمایه بیشتر خواهد شد. بنابراین پیمانکار س��عی در بزرگنمایی هزینه توسعه برای دریافت دستمزد 
باالتری خواهد کرد. در این مطالعه دو روش برای مقابله با این رفتار پیمانکار تجزیه و تحلیل شد. در روش اول، دستمزد 
پیمانکار براس��اس هزینه های توس��عه واقعی به نحوی تعدیل می ش��ود که میزان نرخ بازگشت سرمایه از بازه مشخص و 
محدود تجاوز نکند. در روش دوم، مکانیسم تشویق و تنبیه براساس تفاضل هزینه های واقعی و قراردادی پیشنهاد می شود. 
در این روش در صورت کاهش هزینه های واقعی نس��بت به هزینه های قراردادی، س��همی از کاهش به عنوان پاداش به 
پیمانکار پرداخت می ش��ود و بالعکس. براس��اس نتایج، روش اول باعث ایجاد نوعی تضاد منافع طرفین خواهد ش��د. به 
نحوی که پیمانکار تمایل به انجام سناریویی خواهد داشت که منافع کارفرما را حداکثر نمی سازد. اما روش دوم منجر به 

هم راستایی منافع طرفین شده و پیمانکار گزینه اي انتخاب مي کند که در آن منافع کارفرما حداکثر خواهد بود. 

واژگان كلیدی:
قراردادهای جدید نفتی، دستمزد، هزینه 

توسعه، نرخ بازگشت سرمایه.

تاریخ ارسال نویسنده: 96/10/24
تاریخ ارسال به داور:96/11/17
تاریخ پذیرش داور: 96/12/21

 چگونگی رفتار با هزینه های توسعه اظهاری پیمانکار در زمان مذاكره
در چارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

براس��اس ماده 183 قانون مدنی، قرارداد )عقد( عبارت است: "اینکه یک 
یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امري نمایند و مورد قبول 
آنها باشد ]1[" هر چند یکی از فروض اساسی قرارداد، رضایت طرفین است، 
ام��ا عدم امکان پیش بینی کلیه جنبه های آتی قراردادی در حین عقد قرارداد 
و همچنین ع��دم تقارن اطالعات بین آحاد اقتصادی، منجر به ش��کل گیری 
ش��اخه ای در علم اقتصاد به نام نظریه قراردادها ش��ده است. نظریه قراردادها 
به بررس��ی نحوه تنظیم، ترتیبات و بنده��ای قراردادی در صورت عدم تقارن 
اطالعات بین طرفین می پردازد ]2[. الگوهای ارائه ش��ده در نظریه قراردادها 
براس��اس معیارهای مختلف مانند عدم تقارن اطالعات بین طرفین، پویا بودن 
و یا ایس��تا بودن الگ��و و کامل یا ناقص بودن قرارداد اش��اره دارد. الگوهای 
توسعه یافته براساس عدم تقارن اطالعات به دو دسته الگوهای کژگزینی1  و 

کژمنشی2  تقسیم می شود. 
در الگ��وی کژگزینی، طرفین قراردادی دارای س��طح اطالعات متفاوت 
هس��تند و طرف دارای اطالعات بیشتر به بهای تحمیل هزینه به طرف مقابل، 
منتفع می ش��ود. اولین مطالعات در این زمینه توس��ط آکرلوف3  و به بررسی 
ب��ازار ماش��ین های دس��ت دوم انجام ش��د ]1[. وی به بررس��ی این موضوع 

پرداخ��ت که وجود کاالهای با کیفیت متف��اوت در یک بازار، در صورت 
عدم صداقت بین طرفین معامله باعث تحمیل هزینه اقتصادی می شود و برای 
اثبات ادعای خود بازار ماشین های دست دوم را بررسی کرد. فرض کنید دو 
ماش��ین با سال ساخت و مدل یکسان ارائه شود. مالک ماشین )الف( آن را به 
نحو احس��ن نگهداری کرده درحالی که از ماشین )ب( به درستی نگهداری 
نشده است. یک متخصص این دو ماشین را به ترتیب 100 و 150 واحد پولی 
قیمت گذاری می کند. ولی به دلیل عدم امکان دسترسی به اطالعات شرایط 
نگهداری و اعتماد پایین به گفته های فروش��نده، مش��تری براساس برداشت 
خود از وضعیت کنونی خودرو و همچنین س��ال س��اخت و نوع مدل، آن  را 
قیمت گذاری می کند. در نتیجه قیمت ماشین )الف( کمتر از قیمت واقعی و 

ماشین )ب( بیش از قیمت واقعی در بازار معامله می شود.
در الگوی کژمنش��ی، بعد از انعقاد قرارداد،کارگزار با انجام عملی پنهان4  
بر رفاه کارفرما اثر منفی می گذارد. به عنوان یکی از مهمترین نمونه ها می توان 
به اس��تخدام نیروی کار توسط کارفرما اشاره کرد که بعد از استخدام از زیر 
کار ش��انه خالی کند. بروز این پدیده مخصوص��اً در نهادها و ادارات دولتی 
ش��ایع تر اس��ت. زیرا نیروی کار این بخش نگرانی چندانی از مکانیسم های 
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تنبیهی همانن��د اخراج و کاهش حقوق در صورت ک��م کاری پنهان ندارد. 
برای جلوگیری از بروز این پدیده باید از مکانیسم های تشویق و تنبیه استفاده 
ک��رد. به عنوان مثال می توان حقوق و امتیازات نیروی کار را به عنوان تابعی 

از خروجی های قابل مشاهده وی تعریف کرد  ]1[.
تف��اوت الگوهای ایس��تا و پویا در آن اس��ت ک��ه الگوهای ایس��تا صرفاً 
به بررس��ی مقطعی از زم��ان پرداخته ولی در الگوهای پوی��ا تأثیر عدم تقارن 
اطالعات در طول زمان بررسی می ش��ود. همچنین از منظر دیگر، قراردادها 
به دو دس��ته کامل و ناق��ص طبقه بندی می ش��ود. در قراردادهای کامل همه 
جنبه های قرارداد از ابتدا پیش بینی می شود. اما از آنجا که در عمده قراردادها 
ام��کان پیش بینی همه جنبه های قراردادی وج��ود ندارد )یا حداقل پیش بینی 
هم��ه جنبه ه��ا هزینه باالیی دارد(، اکث��ر قراردادها به ص��ورت ناقص منعقد 

می شود ]4[.
در قرارداده��اي نفت��ي ب��ا توج��ه ب��ه ع��دم ش��ناخت کام��ل از مخازن 
هیدروکربوري، تغییر قیمت نفت  خام، تغییر هزینه های توس��عه، تغییر قیمت 
نیروی کار متخصص و دیگر پارامترها همانند عوامل سیاسی، محدودیت های 
زیس��ت محیطی، بحران ها، اعتصابات، طوفان  و غیره، این قراردادها در زمره 
قراردادهای ناقص قرار می گیرند. بنابراین عقد قراردادهای نفتی برای طرفین 
قراردادی )کارفرما و پیمانکار( نیاز به بررس��ی دقیق و همه جانبه دارد تا این 
قرارداده��ا بعد از عق��د، عالوه بر کارایی و ثبات، منتج به هم راس��تایی منافع 

طرفین در طول دوره قرارداد )و در صورت امکان طول عمر مخزن( شود.

1- شیوه تعیین دستمزد )فی(
ب��ا توجه به رویک��رد جدید دولت و ش��رکت ملی نفت ای��ران در انعقاد 
قراردادهاي توسعه میادین در قالب قراردادهای جدید باالدستی نفتی موسوم 
به ")Iranian Petroleum Contracts )IPC"، بررسی این الگوی قراردادی 
از منظ��ر اقتصاد اطالعات حائز اهمیت اس��ت. یکی از مس��ائل مهم در این 
الگوی قراردادی میزان هزینه های مستقیم توسعه قراردادی5  و واقعی6  است. 
پیمان��کار انگیزه دارد تا هزینه های مس��تقیم ق��راردادی را بیش از هزینه های 
مس��تقیم واقعی اظهار کند که به رویکرد سنتی ش��رکت ملی نفت ایران در 
قراردادهای بیع متقابل7  و مالک قراردادن نرخ بازگش��ت سرمایه8 پیمانکار 
برای تعیین مبالغ اس��تحقاقی پیمانکار بر می گردد. در صورت مبنا بودن یک 
نرخ بازگشت مش��خص، با افزایش میزان هزینه های اظهاری، میزان دستمزد 

استحقاقی پیمانکار نیز افزایش می یابد  ]5[. 
در صورتی که کارفرما قبل از ش��روع مذاکرات این سیگنال را به پیمانکار 
بدهد که میزان دس��تمزد به عنوان یک متغیر درون زا تابعی از نرخ بازگشت 
سرمایه مشخص بعنوان یک پارامتر برون زا خواهد بود، پیمانکار سعی خواهد 
کرد که پارامترها تأثیرگذار بر نرخ بازگشت سرمایه را به نوعی اظهار کند که 
دس��تمزد، مبلغ باالتری محاسبه شود. اولین راهکار مقابله با این مسأله، تعیین 
استراتژی قبل از ش��روع مذاکره است. کارفرما باید شاخص های عملکردی 
کلیدی9 خود را به نوعی تعیین کند که با اعالم این شاخص ها به پیمانکار قبل 

از ش��روع مذاکره، او به صورت خودکار ارقام واقعی را اظهار نماید. در این 
راستا می توان تلفیقی از ش��اخص ها را مشخص و از آنها به صورت ترکیبی 
اس��تفاده کرد. این شاخص ها عالوه بر نرخ بازگشت سرمایه و خالص ارزش 
فعلی پیمانکار، ش��امل خالص ارزش فعلی کارفرما، هزینه به ازای هر واحد 

تولید )تنزیل شده و تنزیل نشده( و شاخص سودآوری10  است.
ب��ه عنوان مثال کارفرما می تواند سیاس��ت خ��ود را اینگونه ابراز نماید که 
دس��تمزد به شکلی تعیین می شود که سقف نرخ بازگشت سرمایه 14 درصد 
بوده به نحوی که ش��اخص سودآوردی پیمانکار از میزان 0/35 تجاوز نکند. 
البته بدیهی است که نرخ تنزیل مدنظر برای محاسبه شاخص سودآوری باید 
کمتر از نرخ بازگشت سرمایه تعیین شده باشد. با اعمال محدودیت شاخص 
س��ودآوری برای پیمانکار، در صورتی که میزان هزینه های توسعه توسط او 
بیش از حد ابراز شود، از مبلغ مشخصی شاخص سودآوری عمل کرده و در 
ارقام باالی س��رمایه گذاری به جای آنکه نرخ بازگشت سرمایه تعیین کننده 

دستمزد باشد، شاخص سودآوری دستمزد را مشخص می کند. 

2- رژیم مالی قرارداد
رژی��م مال��ی قراردادهای جدید باالدس��تي نفت مش��تمل ب��ر هزینه های 
سرمایه ای مستقیم، سرمایه ای غیرمس��تقیم، بهره برداری، هزینه تأمین مالی و 

دستمزد و سود پیمانکار است  ]6[. 
الف: هزینه های س�رمایه ای مس�تقیم11: شامل هزینه های اکتشاف )که تنها در 
صورت کش��ف میدان تجاری قابل بازپرداخت به پیمانکار اس��ت(، توسعه 
و حف��ظ ظرفیت و بهب��ود و افزایش ضریب بازیافت اس��ت. این هزینه ها به 
صورت قس��ط بندی در مدت 5 الی 10 س��ال پس از ش��روع تولید اولیه و از 

محل حداکثر 50 درصد عواید همان میدان بازپرداخت می شود.
ب: هزینه های سرمایه ای غیرمستقیم 12: شامل مالیات، بیمه، گمرگ، عوارض 
پرداختی به دولت و نظایر آن اس��ت و به صورت جاری قابل بازپرداخت به 

پیمانکار است.
ج: هزینه ه�ای بهره ب�رداری13: ش��امل هزینه ه��ای نگهداش��ت تأسیس��ات، 
بهره برداری از چاه ها و واحدهای فراورشی و همچنین انتقال نفت خام و غیره 

است و به صورت جاری قابل بازپرداخت به پیمانکار است.
د: هزین�ه تأمین مال�ی14: در صورتی ک��ه پرداخت های ق��راردادی پیمانکار 
 Libor ب��ا تأخیر روبه رو ش��ود پرداخت های معوقه با نرخ بهره بی��ن بانکی

به عالوه درصد مشخصي بازپرداخت می شود.
ه� : دستمزد و سود پیمانکار 15: این عامل که به اختصار دستمزد)فی( )F( گفته 
می شود، مهمترین بخش رژیم مالی )IPC( است. میزان "دستمزد)فی(" برای 
طرح های نفتی به صورت دالر در هر بشکه)bbl/$(  و برای طرح های گازی 

به صورت دالر در هر هزار فوت مکعب گاز )MSCF/$( محاسبه می شود.
با توجه به نیاز مبرم کش��ور به ورود س��رمایه به منظور توسعه بخش نفت 
و تعدد میادین متقاضی توس��عه در این بخش و اعالم عدم حضور بعضی از 
شرکت های بزرگ نفتی جهت حضور در ایران، پیش بینی می شود که قرارداد 
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توسعه عمده میادین ایران در این قالب قراردادی به صورت مذاکره کامل یا 
تلفیق��ی از مذاکره-مناقصه به پیمانکاران اعطا ش��ود. در نتیجه، پارامترهای 
فوق که از مهمترین آنها میزان هزینه های سرمایه ای مستقیم )DCC( و میزان 
"دس��تمزد)فی(" اس��ت، باید در یک فرآیند چانه زنی بین طرفین مشخص 
ش��ود. عالوه بر این، قراردادهاي نفتي ماهیتاً جزو قراردادهاي ناقص به شمار 
مي روند، بنابراین اکثر جنبه هاي آن به خصوص میزان هزینه هاي س��رمایه اي 
مستقیم داراي عدم قطعیت باالیي است. با توجه به موارد فوق، پیمانکاران در 
فرآیند مذاکره تمایل به بزرگ نمایی هزینه های س��رمایه ای مستقیم اظهاری 
خود دارند تا با توجه به نرخ بازگش��ت مدنظر ش��رکت ملی نفت ایران برای 

پیمانکار، مستحق "دستمزد)فی(" باالتري شوند.
در این مطالعه ابتدا یک مخزن نمونه با هزینه های توسعه، دوره بازپرداخت و 
نرخ بهره بانکی مشخص فرض می شود. سپس پارامترهای اقتصادی و قراردادی 
همانند نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار، خالص ارزش فعلی پیمانکار و کارفرما 
و میزان دستمزد)فی( به ازای هر بشکه تولید نفت براساس هزینه توسعه اظهار 
شده پیمانکار محاسبه می شود. سپس، سناریوهای مختلف چگونگی رفتار با 
هزینه های توس��عه ای اظهاری پیمانکار از لحاظ فنی و اقتصادی و در راستای 
مبانی اقتصاد اطالعات بررس��ی می ش��ود. در پایان براس��اس نتایج سناریوها، 

بهترین روش برخورد با این رفتار پیمانکار ارائه می شود.

3- مشخصات مخزن نمونه
فرض کنید مخزن A با میزان نفت درجای 2 میلیارد بشکه دارای دوره 
توسعه سه س��اله و دوره نگهداشت سقف تولید )پالتوی( 10 سال است 
و پس از این دوره، تولید س��الیانه با نرخ 10 درصد کاهش خواهد یافت. 
میزان هزینه های سالیانه عملیاتی این مخزن در دوره تولید برابر با 3 درصد 
کل هزینه های توسعه فرض می ش��ود. همچنین نرخ تنزیل برای محاسبه 
خالص ارزش برای هر دو طرف یکسان و 8 درصد محاسبه می شود ]7[.

پیمان��کار متقاض��ی توس��عه این مخ��زن، می��زان هزینه های مس��تقیم 
س��رمایه گذاری و نرخ تولید در دوره نگهداشت سقف تولید را به ترتیب 
یک میلیارد دالر و 82 هزار بش��که در روز اعالم می کند. همچنین توافق 
می ش��ود که هزینه های توس��عه، طی یک دوره پنج ساله )از زمان شروع 

تولید( و با نرخ بهره 3 درصد بازپرداخت شود. عالوه بر هزینه های توسعه 
باید دستمزد )فی( و هزینه های عملیاتی نیز به پیمانکار بازپرداخت شود و 
کلیه هزینه ها -براساس قانون- تا سقف 50 درصد درآمدهای میدان قابل 
بازپرداخت است  ]8[. در صورتی که 50 درصد درآمدهای میدان کفاف 
هزینه های بازپرداخت را ننماید، بازپرداخت به س��ال های بعدی موکول 

خواهد شد و دو طرف براساس مفروضات فوق مذاکره خواهند کرد. 
براساس قراردادهای بیع متقابلی که قباًل منعقد شده است، شرکت ملی 
نفت ایران خواس��تار نرخ بازگشت سرمایه زیر 15 درصد برای پیمانکار 
اس��ت. اکنون اگر دس��تمزد )فی( پیمانکار برابر با 3 دالر در بشکه تعیین 
ش��ود، نرخ بازگش��ت س��رمایه وی برابر با 14/9 درصد خواهد بود 16 . 
پارامترهای نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار، خالص ارزش فعلی پیمانکار 
و کارفرما و هزینه های تنزیل ش��ده و تنزیل نشده تولید به ازای هر بشکه 
نفت خام، در صورت تحقق هزینه های مختلف توسعه، در جدول-1 بیان 

شده است.
نکته: پیکان ها نش��ان دهنده مس��یر منافع پیمانکار و کارفرما است. البته با 
توج��ه به اینکه پیمانکار توس��عه دهنده و بهره بردار از میدان اس��ت، وی 
تعیین کننده مس��یر منافع اس��ت )پیکان وی پررنگ تر نش��ان داده ش��ده 
اس��ت(. بنابراین باید قرارداد طوری تنظیم شود که با حرکت پیمانکار به 

سمت مسیر بهینه خود، منافع کارفرما نیز حداکثر شود. 
براس��اس جدول-1 در صورتی که پیمانکار در ابتدای قرارداد به عمد 
می��زان هزینه های توس��عه را باال اظهار کند، با کاه��ش هزینه ها در حین 
اجرای قرارداد میزان نرخ بازگش��ت س��رمایه و خالص ارزش فعلی وی 
نس��بت به میزان برآورد اولی��ه افزایش خواهد یافت. ام��ا ذکر این نکته 
ضروری است که منافع پیمانکار و کارفرما هم راستا بوده و کارفرما نیز از 

کاهش هزینه ها سود خواهد برد 17 .

4- چگونگی رفتار با هزینه توسعه اظهار شده
 در این بخش فرض می ش��ود که پیمانکار هزینه های توس��عه را بیشتر 
اظه��ار کرده و در نتیجه به  دنبال مکانیس��می در قرارداد هس��تیم که در 
حی��ن اجرا، منافع کارفرما - با علم به این موضوع- حداکثر ش��ود. ابتدا 

 1   پارامترهای اقتصادی در حالتی که دو طرف بر یک دستمزد)فی( براساس نرخ بازگشت سرمایه مشخص به توافق برسند

هزینه واقعی توسعه 
)میلیون دالر(

نرخ بازگشت سرمایه 
پیمانکار )درصد(

خالص ارزش فعلی پیمانکار
)میلیون دالر(

خالص ارزش فعلی کارفرما
)میلیون دالر(

هزینه تولید تنزیل نشده
 )دالر بر بشکه(

هزینه تولید تنزیل شده
 )دالر بر بشکه(

دستمزد )فی(
 )دالر بر بشکه(

150011/6268/847088/218/52910/4953

125013/1320/747305/337/5929/2853

10014/9368/527526/576/6648/0513

75017/5412/467751/655/7456/7973

50021/6454/887978/264/8295/5343
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باید مش��خص شود که در صورت اجرای هر مکانیسمی، طرف مقابل به 
سمت انتخاب کدام سناریو در حین اجرای قرارداد می رود. البته پیمانکار 
با انتخاب هر گزینه، دیگر گزینه ها را از دس��ت می دهد و س��ناریویي را 
دنب��ال می کند که منافع خود را حداکثر کند. در اینجا دو ش��اخص مهم 
در انتخاب س��ناریوی بهینه، نرخ بازگشت سرمایه و خالص ارزش فعلی 
پیمانکار است. این دو شاخص عمدتاً در یک راستا حرکت می کنند، اما 
در صورت تناقض این دو شاخص، اولویت با خالص ارزش فعلی است. 
زیرا نرخ بازگش��ت سرمایه صرفاً نشان دهنده تفاضل بین نرخ های بهره ) 
IRR محاسبه شده و هزینه سرمایه( است، درحالی که خالص ارزش فعلی 
می تواند از همه تفاضل های بین هر IRR ممکن و هزینه سرمایه برای یک 

پروژه بهره گیرد ]9[.
برای مواجهه با هزینه های توس��عه اظهار شده توسط پیمانکار می توان 
دو رویک��رد داش��ت؛ در رویک��رد اول )ک��ه عمدتاً ش��بیه قراردادهای 
بیع متقابل اس��ت( از هم��ان ابتدای ق��رارداد، میزان دس��تمزد به صورت 
تابعی از هزینه های واقعی پیمانکار، به گونه ای تعریف می ش��ود که نرخ 
بازگش��ت سرمایه پیمانکار در یک محدوده مشخص قرار گیرد. با توجه 
به اینکه هزینه های توس��عه عمدتاً در ابتدای قرارداد انجام می ش��ود، این 
حالت امکان عملیاتی شدن نیز دارد. در حالت دوم، یک مکانیسم تشویق 
و تنبیه برای پیمانکار در نظر گرفته می شود و با افزایش هزینه های توسعه 
واقعی نس��بت به هزینه های توس��عه قراردادی، به وی بخش��ی از افزایش 
هزینه ها بازپرداخت نمی ش��ود. اما در صورت کاهش هزینه ها، عالوه بر 
هزینه های واقعی، مبلغی نیز به عنوان تش��ویق به وی پرداخت می ش��ود. 

جزئیات این دو حالت و نتایج اعمال هر مکانیسم در ادامه بیان می شود.

4-1- حفظ نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار در یک دامنه محدود
در ای��ن حال��ت با پیمان��کار توافق می ش��ود که در ص��ورت کاهش 
هزینه های توس��عه در حین اجرای قرارداد، نرخ بازگشت سرمایه وی از 
میزان مشخصی فراتر نرود. این امر به دو شکل امکان پذیر است، می توان 
بخش��ی از هزینه ه��ای واقعی تحقق یافته را ب��ه وی بازپرداخت نکرده یا 
متناس��ب با کاهش هزینه توسعه، دس��تمزد )فی( پیمانکار را کاهش داد. 

نتایج هر دو تقریباً یکس��ان اس��ت. در ای��ن مطالعه با کاه��ش فی، نرخ 
بازگش��ت س��رمایه پیمانکار در یک دامنه مش��خص )از 13/9 درصد تا 
حداکثر 16/6 درصد ( نگه داش��ته می شود. نتایج برای هزینه های توسعه 

واقعی مختلف مطابق جدول-2 خواهد بود 18 .
نتایج در این حالت بسیار قابل توجه است. در اینجا بین خالص ارزش 
فعلی و نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار تناقض وجود دارد. یعنی با افزایش 
نرخ بازگش��ت س��رمایه پیمانکار، میزان خالص ارزش فعلی وی کاهش 
می یابد. نکته مهم تر آن است که خالص ارزش فعلی کارفرما و پیمانکار 
در جهت عکس حرکت می کند و نوعي تعارض منافع بین آنها به وجود 
مي آید. این رخداد به دلیل آن اس��ت که نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار 
باالتر از نرخ تنزیل وی اس��ت. بنابراین با ثابت نگه داشتن نرخ بازگشت 
سرمایه در یک بازه محدود، هرچه هزینه های سرمایه گذاری اولیه باالتر 
باش��د، درآمده��ای مثبت بیش��تری )در زمان های دورتر( الزم اس��ت تا 
خالص جریان جریان نقدینگ��ی را با آن نرخ تنزیل صفر کرد. در نتیجه 
زمانی که خالص ارزش فعلی این جریان نقدینگی با نرخ تنزیل پایین تری 
نسبت به نرخ بازگشت سرمایه محاسبه می شود، درآمدهای پروژه دارای 

وزن بیشتر بوده و خالص ارزش فعلی باالتر خواهد رفت.
با توجه به اینکه بهره برداري از میدان به عهده پیمانکار است، بنابراین 
وی دارای قدرت بیش��تری در انتخاب س��ناریو خواهد بود. در نتیجه در 
عمل س��ناریوی-1 توسط پیمانکار انتخاب می شود. حتی در صورتی که 
میزان دس��تمزد )فی( با افزایش هزینه های توس��عه افزایش نیابد و سقف 
آن برابر با 3 دالر بر بش��که باش��د، پیمانکار به کاهش هزینه ها و انتخاب 
سناریوی-5 با نرخ بازگشت باالتر تمایلی نخواهد داشت و سناریوی-3 

را به عنوان سناریوی بهینه انتخاب خواهد کرد )جدول-3(.
نکته دیگر آن اس��ت که در این حالت اگر میزان خالص ارزش فعلی 
پیمانکار در س��ناریوهای مختلف با هم برابر ش��ود، پیمانکار به س��مت 
سناریوی با هزینه توسعه کمتر نخواهد رفت. زیرا دستمزد )فی( که عامل 
تعیین کننده در س��ود وی است، تابعی از تولید می باشد. بنابراین پیمانکار 
سعی در انتخاب سناریویی دارد که با هزینه کرد بیشتر )استفاده از فناوری 
گران تر یا حفر چاه و نصب تأسیس��ات بیش��تر(، تولی��د وی و در نهایت 

 2   پارامترهای اقتصادی در حالتی که نرخ دستمزد)فی( با میزان هزینه واقعی توسعه تعدیل شود

شماره 
سناریو

هزینه واقعی توسعه
)میلیون دالر(

نرخ بازگشت سرمایه 
پیمانکار )درصد(

خالص ارزش فعلی پیمانکار
)میلیون دالر(

خالص ارزش فعلی کارفرما
)میلیون دالر(

هزینه تولید تنزیل نشده 
)دالر بر بشکه(

هزینه تولید 
تنزیل شده

 )دالر بر بشکه(

ضریب تعدیل 
دستمزد )فی(

 به درصد

دستمزد )فی( 
)دالر بر بشکه(

1150013/9481/376875/679/73511/679404/2

2125014/4427/827198/268/1939/881203/6

310014/9368/527526/576/6648/05103/0

475015/5304/967859/165/1456/198-202/4

550016/6239/578193/573/6294/334-401/8
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دستمزد وی تضمین شود.

4-2- در نظر گرفتن مکانیسم تشویق و تنبیه
در این حالت می توان دو الگوی متفاوت تش��ویق و تنبیه داش��ت. در 
الگوی اول با افزایش هزینه های توس��عه، درصدی از این افزایش به وی 
بازپرداخت نمی ش��ود، زیرا افزایش هزینه های توسعه )در صورت ثابت 
ماندن تولید( باع��ث کاهش خالص ارزش فعلی کارفرما می ش��ود. این 
مکانیسم باعث کاهش انگیزه پیمانکار نسبت به افزایش هزینه ها می شود. 
همچنین در صورت کاهش هزینه هاي توسعه درصدی از مبلغ کاهش به 
پیمانکار به عنوان پاداش پرداخت می ش��ود. این مکانیسم به هم راستایی 
منافع پیمانکار و کارفرما منجر خواهد ش��د. در الگوی دوم میزان پاداش 
و تنبی��ه به صورت پلکانی خواهد بود. در ه��ر دوی این الگوها )با توجه 
به ش��رایط و پیچیدگی های مخزن( می توان بازه ای تعریف کرد تا در آن 
بازه پیمانکار مش��مول تشویق و تنبیه نش��ود و این مکانیسم خارج از بازه 

تعریفی عمل کند.
ال�ف: تش�ویق و تنبیه پیمانکار براس�اس ضریبی ثابت از انح�راف از مبلغ 

قراردادی
در این حالت فرض می ش��ود با توجه به پیچیدگی های مخزن و امکان 
تغییر هزینه های سرمایه ای، تا انحراف 10 درصد از هزینه های قراردادی 

مکانیس��م تش��ویق و تنبیه اجرا نش��ود. اما با افزایش انحراف بیش از 10 
درصد، در صورت افزایش هزینه ها، 20 درصد مبلغ افزایش یافته نسبت 
به 110 درصد مبلغ قرارداد به پیمانکار بازپرداخت نش��ود. اما در صورت 
کاهش هزینه ها بی��ش از 10 درصد، 20 درص��د مابه التفاوت هزینه های 
واقع��ی از 90 درصد مبلغ ق��راردادی، مازاد بر هزینه ه��ای واقعی به وی 

بازپرداخت شود. نتایج در جدول-4 بیان شده است.
نتایج حاکی از هم راس��تایی منافع کارفرما و پیمانکار اس��ت. همانطور که 
مشاهد می شود با کاهش هزینه های توسعه، خالص ارزش فعلی هر دوی کارفرما 
و پیمانکار افزایش می یاب��د. بنابراین پیمانکار تالش می کند که خالص ارزش 
فعلی خود را افزایش دهد و این افزایش به صورت خودکار کارفرما را نیز منتفع 
می کند. ت��الش پیمانکار به منظور جلوگیری از افزایش هزینه ها در این حالت 
مضاعف خواه��د بود. زیرا با افزایش هزینه ها میزان خالص ارزش فعلی وی به 
میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. همچنین در صورت کاهش 

هزینه ها به میزان قابل توجهی خالص ارزش فعلی وی افزایش خواهد یافت. 
ب: تش�ویق و تنبیه پیمانکار براساس ضریبی پلکانی در صورت انحراف از 

مبلغ قراردادی 
در این حالت همانند س��ناریو قبل تا انح��راف 10 درصد از هزینه های 
توس��عه، مکانیسم پاداش و جریمه اعمال نمی شود. اما با انحراف بیش از 
10 درصد، به ازای هر 10 درصد پیمانکار مشمول مبلغی پاداش )جریمه( 

 4   : پارامترهای اقتصادی در حالت تشویق و تنبیه پیمانکار براساس ضریبی ثابت از انحراف از مبلغ قراردادی

شماره 
سناریو

هزینه واقعی توسعه 
)میلیون دالر(

میزان پاداش/جریمه 
)میلیون دالر(

نرخ بازگشت سرمایه 
پیمانکار )درصد(

خالص ارزش فعلی 
پیمانکار

خالص ارزش فعلی 
کارفرما

هزینه تولید تنزیل 
نشده )دالر بر 

بشکه(

هزینه تولید تنزیل 
شده )دالر بر بشکه(

دستمزد )فی( 
)دالر بر بشکه(

11500-8011/6268/847088/218/510/53/0

21250-3013/1320/747305/337/69/33/0

3100014/9368/527526/576/78/13/0

47503017/5415/297748/835/86/83/0

55008021/9462/497970/654/95/63/0

 3   پارامترهای اقتصادی در حالتی که نرخ دستمزد )فی( با میزان هزینه واقعی توسعه و فقط در صورت کاهش آن، تعدیل شود

شماره 
سناریو

هزینه واقعی توسعه
)میلیون دالر(

نرخ بازگشت سرمایه 
پیمانکار )درصد(

خالص ارزش فعلی 
پیمانکار)میلیون دالر(

خالص ارزش فعلی 
کارفرما)میلیون دالر(

هزینه تولید تنزیل 
نشده)دالر بر بشکه(

هزینه تولید تنزیل 
شده )دالر بر بشکه(

ضریب تعدیل دستمزد 
)فی(  به درصد

دستمزد )فی( 
)دالر بر بشکه(

1150011/6268/847088/218/510/503/0

2125013/1320/747305/337/69/303/0

310014/9368/527526/576/6648/05103/0

475015/5304/967859/165/1456/198-202/4

550016/6239/578193/573/6294/334-401/8
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به صورت پلکانی می ش��ود. هر چه بازه مدنظ��ر دورتر از مبلغ قراردادی 
باشد، ضریب پاداش )جریمه( بیش��تر خواهد بود. در این مثال برای بازه 
اول مبلغ صفر درصد و برای بازه های بعدی به ترتیب 15، 25، 35 درصد 
و... به عنوان ضریب پاداش )جریمه( در نظر گرفته شد. فرمول مکانیسم 

تشویق به شکل زیر خواهد بود:
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Remمیزان پاداش : ،Penaltyمیزان جریمه : ،rDCCهای توسعه واقعی: میزان هزینه ،cDCCهای : هزینه

 توسعه قراردادی است.
 آمده است. 5-جدولنتایج حالص از اعمال این مکانیسم در 

 
 ضریبی پلکانی در براساسر : پارامترهای اقتصادی در حالت تشویق و تنبیه پیمانکا5 جدول

 صورت انحراف از مبلغ قراردادی

شماره 
 سناریو

هزینه 
واقعی 
توسعه 
)میلیون 

 دالر(

میزان 
پاداش/جریمه 
 )میلیون دالر(

نرخ 
بازگشت 
سرمایه 

پیمانکار 
 )درصد(

خالص 
ارزش 
فعلی 

 پیمانکار

خالص 
ارزش 
فعلی 

 کارفرما

هزینه 
تولید 
تنزیل 
نشده 
)دالر 

هزینه 
تولید 
تنزیل 
شده 
)دالر 

دستمزد 
)فی( 

دالر )
بر 
 (بشکه

این فرمول برای اعمال مکانیسم جریمه به حالت زیر است:
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 ت زیر است:این فرمول برای اعمال مکانیسم جریمه به حال
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Remمیزان پاداش : ،Penaltyمیزان جریمه : ،rDCCهای توسعه واقعی: میزان هزینه ،cDCCهای : هزینه

 توسعه قراردادی است.
 آمده است. 5-جدولنتایج حالص از اعمال این مکانیسم در 

 
 ضریبی پلکانی در براساسر : پارامترهای اقتصادی در حالت تشویق و تنبیه پیمانکا5 جدول

 صورت انحراف از مبلغ قراردادی

شماره 
 سناریو

هزینه 
واقعی 
توسعه 
)میلیون 

 دالر(

میزان 
پاداش/جریمه 
 )میلیون دالر(

نرخ 
بازگشت 
سرمایه 

پیمانکار 
 )درصد(

خالص 
ارزش 
فعلی 

 پیمانکار

خالص 
ارزش 
فعلی 

 کارفرما

هزینه 
تولید 
تنزیل 
نشده 
)دالر 

هزینه 
تولید 
تنزیل 
شده 
)دالر 

دستمزد 
)فی( 

دالر )
بر 
 (بشکه

Rem: میزان پاداش، Penalty: میزان جریمه، DCCr: میزان هزینه های 
توسعه واقعی، DCCc: هزینه های توسعه قراردادی است.

نتایج حاصل از اعمال این مکانیسم در جدول-5 آمده است.
با توجه ب��ه نتایج جدول-5، آثار کلی ای��ن روش همانند حالت قبلی 
اس��ت. خالص ارزش فعل��ی پیمانکار ب��ا کاهش هزینه های س��رمایه ای 
افزایش می یابد. حرکت به سمت کاهش هزینه ها منجر به افزایش خالص 
ارزش فعلی کارفرما نیز می ش��ود. بنابراین منافع طرفین هم راستا حرکت 
می کند. تفاوت اصلی این مکانیسم با روش قبل در میزان پاداش )جریمه( 
پیمانکار است که در انحرافات جزئی کمتر و با افزایش انحراف از مبلغ 
قراردادی، مبلغ جریمه )پاداش( ش��دیدتر می ش��ود. مزیت این مکانیسم 
تالش دو چن��دان پیمانکار برای جلوگیری از افزایش نامتعارف هزینه ها 

است. درحالی که هنگام انعقاد قرارداد واهمه زیادی از رخداد هزینه های 
پیش بینی نشده در یک دامنه منطقی ندارد. همچنین تمام تالش پیمانکار 
ب��رای مدیریت کاه��ش هزینه های و افزایش خال��ص ارزش فعلی خود 

است.
 Semi-OPEN CAPEX به تعبیری دیگر، دو مکانیسم باال نوعی رژیم
را برای قراردادهای جدید نفتی به منظور هم راس��تا ش��دن هرچه بیش��تر 
منافع پیمانکار و کارفرما پیش��نهاد می کند. یکی از ایرادات قراردادهای 
 Fix( بیع متقابل آن بود که مبلغ هزینه های توس��عه از ابتدا ثابت می ش��د
CAPEX( و انعطاف پذیری در آن وجود نداشت. این مسئله، با توجه به 
ماهیت ناشناخته بودن مخزن، ریسک زیادی را به پیمانکار منتقل می کند. 
همچنی��ن در صورت Full-OPEN CAPEX بودن رژیم مالی، پیمانکار 

انگیزه کافی برای کاهش هزینه ها ندارد19 . 
میزان بازپرداخت هزینه ها در دو حالت فوق )به صورت ضریب ثابت 
و پلکانی( و مقایس��ه آن با هزینه های واقعی و هزینه قراردادی توسعه در 

شکل-1 نشان داده شده است.

نتیجه گیری
دو راه��کار کلی برای مقابله با هزینه های باالی توس��عه اظهار ش��ده 

 5    پارامترهای اقتصادی در حالت تشویق و تنبیه پیمانکار براساس ضریبی پلکانی در صورت انحراف از مبلغ قراردادی

شماره 
سناریو

هزینه واقعی توسعه 
)میلیون دالر(

میزان پاداش/جریمه 
)میلیون دالر(

نرخ بازگشت سرمایه 
پیمانکار )درصد(

خالص ارزش فعلی 
پیمانکار

خالص ارزش 
فعلی کارفرما

هزینه تولید تنزیل 
نشده )دالر بر بشکه(

هزینه تولید تنزیل 
شده )دالر بر بشکه(

دستمزد )فی( 
)دالر بر بشکه(

11500-12010/7197/287159/768/210/13/0

21250-2812/8303/857322/227/59/23/0

3100014/9368/527526/576/78/13/0

47502817/9429/717734/415/86/93/0

550012024/2530/957902/195/16/03/0

 1    مکانیسم جریمه و پاداش پیمانکار نسبت به میزان پایبندی به هزینه قراردادی

 : مکانیسم جریمه و پاداش پیمانکار نسبت به میزان پایبندی به هزینه قراردادی۱-شکل

 
 
 

 گیرینتیجه
 

د توسعه ه قراردامذاکر در حالت پیمانکارتوسط های باالی توسعه اظهار شده هزینه دو راهکار کلی برای مقابله با
های خود خصاکره شاکارفرما قبل از شروع مذ راهکار اولدر  .در قالب قراردادهای جدید باالدستی وجود دارد

های غیرواقعی نهمنظور اعالم هزیبهکمترین انگیزه  پیمانکارکند که میمشخص ای گونهبهرا برای تعیین فی 
ها ممکن است خصاستفاده ترکیبی از شا .ها بهره جستترکیبی از شاخصان از تومی روشدر این  داشته باشد.

ک شاخص ی براساسکارآیی باالتری نسبت به مذاکره از  درعوض، تر کند ولیفرآیند مذاکره را پیچیده
 برخوردار است.

ایه پیمانکار راهکار دوم شرکت ملی نفت مبنای محاسبات خود را برای تعیین میزان فی، نرخ بازگشت سرمدر 
. شودمی. این عمل باعث ایجاد انگیزه در پیمانکار به منظور ابراز هزینه توسعه باالتر از میزان واقعی کنداعالم می

ای واقعی توسعه تعدیل هکه فی پیمانکار با کاهش هزینه برای جبران این نقیص مکانیسمیدر صورت طراحی 
تمایل به ه محدودی تجاوز نکند، پیمانکار در حین اجرای قرارداد نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار از باز تاد شو
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توس��ط پیمانکار در حالت مذاکره قرارداد توس��عه در قالب قراردادهای 
جدید باالدس��تی وج��ود دارد. در راه��کار اول کارفرما قبل از ش��روع 
مذاکره شاخص های خود را برای تعیین دستمزد)فی( به گونه ای مشخص 
می کن��د که پیمانکار کمترین انگیزه به منظور اعالم هزینه های غیرواقعی 
داشته باش��د. در این روش می توان از ترکیبی از شاخص ها بهره جست. 
اس��تفاده ترکیبی از شاخص ها ممکن اس��ت فرآیند مذاکره را پیچیده تر 
کند ولی درعوض، از کارآیی باالتری نس��بت به مذاکره براس��اس یک 

شاخص برخوردار است.
در راهکار دوم شرکت ملی نفت مبنای محاسبات خود را برای تعیین 
میزان دس��تمزد)فی(، نرخ بازگشت س��رمایه پیمانکار اعالم می کند. این 
عم��ل باعث ایجاد انگیزه در پیمانکار به منظور ابراز هزینه توس��عه باالتر 
از میزان واقعی می ش��ود. در صورت طراحی مکانیسمی برای جبران این 
نقیص که دستمزد)فی( پیمانکار با کاهش هزینه های واقعی توسعه تعدیل 
ش��ود تا نرخ بازگش��ت س��رمایه پیمانکار از بازه محدودی تجاوز نکند، 
پیمانکار در حین اجرای قرارداد تمایل به کاهش هزینه ها نخواهد داشت. 

بنابراین چنانچه منافع کارفرما در صورت کاهش هزینه های توسعه محقق 
می ش��ود، نباید هزینه اشتباه مرتکب شده در قدم اول با ایجاد یک اشتباه 

مجدد تشدید شود.
برای جبران بخش��ی از هزینه های ناش��ی از ابراز هزینه های توسعه باال، باید 
مکانیس��می طراحی کرد که انگیزه پیمانکار در حین اجرای قرارداد به منظور 
کاهش هزینه ها مضاعف شود. در این مکانیسم باید منافع کارفرما در راستای 
منافع پیمانکار قرار گیرد. از آنجا که تمامی هزینه های توس��عه توسط کارفرما 
بازپرداخت می شود، چنانچه در مکانیسم ارائه شده بخش کوچکی از هزینه های 
کاهش یافته به پیمانکار به عنوان پاداش پرداخت ش��ود، به میزان قابل توجهی 
عایدی کارفرما افزایش می یابد. به عنوان یک قاعده کلی برای تعیین استراتژی 
مذاکره در خصوص رژیم مالی قرارداد، پیشنهاد می شود که در قدم اول با تعیین 
ش��اخص های مناس��ب، انگیزه ارائه اطالعات غیر واقعی از پیمانکار به صورت 
خودکار گرفته ش��ود. در قدم دوم، رژیم مالی قرارداد به گونه ای طراحی شود 

که منافع کارفرما به صورت خودکار در راستای منافع پیمانکار باشد. 

پانویس هاپانویس ها

1.  Adverse Selection
2.  Moral Hazard
3.  Akerlof
4. Hidden Action
5. Contractual Direct Capital Costs
6. Actual Direct Capital Costs
7. Buy-Back Contract
8. Rate of Return

در این مطالعه هر جا که به عبارت نرخ بازگشت سرمایه اشاره می شود، مقصود نرخ بازگشت 
س��رمایه پیمانکار است. زیرا کارفرما در این الگوی قراردادی هیچگونه سرمایه گذاری انجام 
ن��داده و باز پرداخت هزینه ها نیز از محل درصدی مش��خص از درآمدها صورت می پذیرد. 
بنابرای��ن کل جری��ان نقدینگی وی مثبت بوده و نرخ بازگش��ت س��رمایه در این حالت قابل 

محاسبه نیست.
9. Key Performance Indicators
10. Profitability Index
11. Direct Capital Costs
12. Indirect Capital Costs

13. OPEX
14. Cost of Money
15. Compensation Fee

16.  خاطر نشان می گردد که این نرخ بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت قراردادی می باشد و 
نرخ بازگشت واقعی پیمانکار صرفاً در انتهای قرارداد و بر اساس جریان نقدی واقعی وی که 

تابعی از هزینه ها و تولید واقعی است، قابل محاسبه است.
17.  بدیهی است در این حالت، اگر نرخ فی براساس میزان هزینه توسعه واقعی )فرض کنید 
750 میلیون دالر( تعیین ش��ود، این نرخ پایین تر آمده و درآمدهای پیمانکار کمتر می ش��ود. 
در این حالت عالوه بر هم راستایی منافع، میزان منافع کارفرما نیز در هر سناریو بیشتر از نتایج 
ج��دول مي ش��ود. اما در این مطالعه فرض ش��د که پیمانکار با ق��درت چانه زنی میزان هزینه 

توسعه را بیشتر از میزان برآوردی خود اظهار می کند. 
18.  در این س��ناریو در صورت افزایش هزینه های واقعی توس��عه نسبت به هزینه های توسعه 

قراردادی، میزان فی تعدیل نمی گردد. 
19.  البته الزم اس��ت ذکر گردد که بر اس��اس رژیم مالی کنونی, با توجه به اینکه هزینه های 
سرمایه ای طی یک دوره 5 تا 10 ساله به وی بازپرداخت می گردد و نرخ بهره متعلقه کمتر 
از نرخ تنزیل وی است, پیمانکار سعی در کاهش هزینه ها دارد. ولی این مکانیسم انگیزه وی 

را برای کاهش هزینه ها مضاعف خواهد نمود.
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محمدرضا شکوهی، علی محمد قنبری، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت  مریم پاشنگ، كارشناس مطالعات بازارهای نفت و 
انرژی  مینا محبی، دانشجوی كارشناسی ارشد اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه صنعت نفت 

کلیه طرح های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی جزو سرمایه و دارائی های کشور محسوب می شوند که سرمایه گذاری در 
سایر بخش های اقتصادی را فراهم می کنند و تبدیل به دیگر اشکال سرمایه گذاری های صنعتی و غیرصنعتی می شوند. 
به علت ریسک پذیری باالی پروژه های این صنعت، اهمیت وجود نظام بیمه و پوشش های بیمه ای در این صنعت اهمیت 
ویژه ای دارد. هدف این مطالعه پاس��خگویی به چالش ها و اهمیت ورود کش��ور به بازار بیمه های صنایع باالدستی نفت 
و گاز اس��ت. چرا که یافته های مطالعه نش��ان می دهد که وجود ضعف دانش فنی در کمی کردن ریس��ک، عدم توسعه 
همزمان صنعت بیمه و صنعت نفت، عدم وجود جایگاه دقیق ریس��ک و مدیریت ریس��ک در صنعت نفت، توان مالی 
پایین شرکت های بیمه داخلی و در نهایت عدم کاهش برخی ریسک ها توسط شرکت ملی نفت، منتج به مغفول ماندن 
افزایش تعامل میان صنایع بیمه و نفت و گاز شده است.  البته پر واضح است که توجه به توسعه بیمه های نفت و گاز 

برای کشور به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز بسیار مهم است.
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پیمانکار، چالش
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چالش ها و راهکارهای توسعه بیمه در بخش باالدستی صنعت نفت ایران

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

)Shokouhi@put.ac.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

دو واژه ریس��ک و نااطمینانی معموال همراه با هم اس��تفاده می شوند و 
گاهی نیز ممکن است به اش��تباه بجای یکدیگر بکار روند، در ابتدا الزم 
و ضروری اس��ت که تفاوت مفهومی و ارتباط این دو واژه را بیان کنیم. 
واژه ریس��ک به مفهوم نااطمینانی است که برحسب احتمال های موجود 
کّمی می ش��ود. اما نااطمینانی زمانی اس��ت که تحلیلگر ایده ای در مورد 
احتمال پدی��ده ندارد، در این ص��ورت تصمیم گی��ری دارای نااطمینانی 
اس��ت ]12 [. در واقع ریس��ک یک امری عینی و خارج از ذهن است در 
حال��ی که نااطمینانی حالتی ذهنی اس��ت ]10[. نگرش افراد و بنگاه ها در 
برخورد با ریسک به سه گونه است: ریسک گریز، ریسک پذیر و ریسک 
خنث��ی ]13[. راه ه��ای مقابله با ریس��ک نیز س��ه روش کاهش ریس��ک، 
پذیرش ریسک و انتقال ریسک است. ریسک ها و نگرش های طرفین در 
قراردادهای عملیات صنع��ت نفت و گاز را می توان از این دریچه مطرح 
کرد. به این مفهوم که در عملیات نفت و گاز کارفرما )ش��رکت های ملی 
نفت( معموال ریسک گریز و پیمانکاران ریسک پذیر محسوب می شوند و 
هرکدام با توجه به موضع خود در قرارداد از روش های مقابله با ریس��ک 
استفاده می کنند. در عملیات نفتی همواره احتمال وقوع خسارت و آسیب 
به محیط زیس��ت وج��ود دارد. بنابراین در صنعت نف��ت به منظور کاهش 
ریس��ک ها، اقدام ب��ه تنظیم، تدوین و اج��رای اس��تاندارهای 1HSE  در 
قراردادهای عملیات نفت و گاز می ش��ود. همچنین برای پذیرش ریسک 
"ب��ه علت ع��دم وجود مدل آنالیز ریس��ک" به توصیه های کارشناس��ان 
متخصص بسنده شده و برای انتقال ریسک به انعقاد قرارداد با سازمان های 

مربوطه همانند شرکت های بیمه می پردازند ]4[.

 صنعت نفت، گاز و پتروش��یمی همواره دارای ریسک های مختلف از 
جمله ریسک های عملیاتی، عدم ثبات شرایط سیاسی- اقتصادی کشورها 
و ریس��ک های جانی اس��ت. چالش ها و پیچیدگی های چشمگیری برای 
غلبه بر این ریسک ها وجود دارد، از این رو کارفرمایان )شرکت های ملی 
نفت(2 ، پیمانکاران3  و پیمانکاران دست دوم4 )فرعی( خود را در برابر این 
ریس��ک ها با ابزار بیمه پوشش می دهند. صنعت بیمه در تمامی بخش های 
تجارت اس��تفاده می ش��ود، اما ش��ناخت ناکافی و ع��دم وجود همکاری 
مناس��ب میان دو صنعت نفت و بیمه همواره موجب به وجود آمدن عدم 
اعتمادخاطر در سرمایه گذاران و صاحبان صنایع شده است. با وجود تمام 
این شرایط، به علت روند صعودی تقاضا برای انرژی که بخش عمده آن 
توس��ط نفت و گاز تامین می شود، همچنان سرمایه گذاری در این صنعت 
ادامه دارد و تمامی دالیل ذکر شده در باال اهمیت صنعت بیمه در صنعت 

نفت، گاز و پتروشیمی را دوچندان می کند. 
از س��وی دیگر صنع��ت نف��ت و گاز در اقتص��اد ایران بعن��وان یکی 
از عمده تری��ن مناب��ع درآمدهای ارزی و س��هم ب��اال در بودجه عمومی 
دول��ت )34/5 درص��د در س��ال 1393(، نق��ش مه��م و قاب��ل توجه در 
سیاس��ت گذاری های اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین سهم عمده ای 
در تولید ناخالص داخلی و توزیع درآمد در دیگر بخش های اقتصاد ایران 
دارد و دارای اهمیت بسیار زیادی است. حال نظر به اهمیت نقش صنعت 
نف��ت و گاز و صنعت بیمه در اقتصاد و نی��ز کمبود مطالعات در ارتباط با 
اثرات مرتبط با تعامالت میان این دو بخش، در این مقالع سعی شده است 
تا به چالش ها و راهکارهای ورود ایران به بازار بیمه های صنایع باالدستی 
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نفت و گاز پرداخته ش��ود. برای پاسخ به این سوال و شناخت بیشتر علت 
ش��کاف بین دو صنع��ت بیمه و صنعت نفت، به بررس��ی ارتباط دو طرفه 

صنعت نفت و بیمه و چالش های پیش رو آن نیازمندیم.

1- پیشینه تحقیق
جانی وس��ت5 )2012( در کتابی با عن��وان "قراردادهای نفتی" در این 
ارتباط که در عملیات نفت و گاز در نهایت کدام طرف قرارداد مسئولیت 
مس��ائل مهم زیس��ت محیطی، اجتماعی و ایمنی را ب��ر عهده  می گیرد، به 
این نتیجه می رس��د که پیمانکاران مس��ئولیت فوق را با انتقال ریس��ک به 

شرکت های بیمه می پذیرند.
بیمه مارش6 )2010( براساس مطالعات خود به دالیل اصلی عدم تمایل 
ش��رکت های ملی نفت به استفاده از پوش��ش های بیمه ای و به کارگیری 
بس��یار اندک این پوش��ش ها پرداخته است. اول، ش��رکت های ملی نفت 
براس��اس قوانین داخلی ملزم به خرید بیمه نامه برای پروژه نیس��تند. دوم، 
درآمدهای قاب��ل مالحظه ای از پروژه های صنعت نفت حاصل می ش��ود 
که تضمینی برای جبران خس��ارت ها است. س��وم، شرکت های ملی نفت 
عمدتا دولتی بوده و س��هم چندانی از س��ود ندارن��د و بنابراین انگیزه ای 
برای به کارگیری روش های مدیریت ریسک و انتقال آن از طریق خرید 
پوش��ش های بیمه ای ندارن��د. چهارم، ادعای این ش��رکت ها به باال بودن 
س��طح مقررات و پایبندی به الزامات HSE اس��ت که موجب می ش��ود، 

ضرورتی برای پرداخت حق بیمه احساس نکنند.
درخش��ان)1389( در مقاله ای تحت عنوان "توسعه پوشش های بیمه ای 
در صنای��ع نف��ت، گاز و پتروش��یمی" به بررس��ی ماهیت و گس��تردگی 
ریسک های موجود در بخش های مختلف صنایع نفت وگاز و پتروشیمی 
می پردازد و سپس راهکارهای توسعه پوشش های بیمه ای در این صنایع را 
مطرح می کند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که الزم است صنعت 
بیمه با این ریس��ک ها بیشتر آشنا شود و صنایع نفت وگاز و پتروشیمی نیز 
نس��بت به توان مالی و فنی ش��رکت های بیمه داخلی به ش��ناخت باالتری 
دس��ت یابند. چرا که ش��رط الزم ب��رای توفیق در بازاره��ای جهانی بیمه 
جهت یافتن نرخ ها و ایجاد ش��رایط مطل��وب برای بیمه اتکایی7 خارجی، 

تعامل میان این دو صنعت است.
امام��ی و تیموری��ان )1393( در کتابی ب��ا عنوان "راهنم��ای مدیریت 
پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی" به بررسی بیمه قراردادها پرداخته  و به 
این نتیجه رسیدند که برای پوشش در مقابل ریسک های سرمایه گذاری، 
جذب س��رمایه گذار و یا پوش��ش در مقابل س��وانح و خطرات احتمالی 
عملی��ات اجرایی و دعاوی حقوقی، باید پ��روژه را بیمه کرد که این بیمه 
می تواند از طریق ش��رکت بیمه متعلق به ش��رکت های وابس��ته یا شرکت 

نفتی8 و یا شرکت مستقل بیمه ای و یا آژانس صادرات9 تامین شود.
حسین کریم خان زند )1392( در گزارشی  با عنوان "تعامالت صنعت 
بیمه و نفت کشور" به بررسی وضعیت کنونی تعامالت صنایع نفت و گاز 
و بیمه و علل عدم رشد تعامل دو صنعت می پردازد و به این نتیجه می رسد 
که ارتقای س��طح مراودات دو صنعت، هم افزایش بهره وری صنعت بیمه 
کش��ور را به دنبال خواهد داش��ت و هم زمینه مناسبی را برای بهره گیری 
از پتانس��یل های داخل��ی برای صنعت نف��ت و گاز فراهم خواهد کرد که 

دستیابی به این مهم، قطعا تقویت منافع ملی را در پی خواهد داشت.

2- كلیات موضوع
طبق م��اده 183 قانون مدنی ایران، عقد عبارت اس��ت از اینکه یک یا 
چن��د نفر در مقابل یک یا چن��د نفر دیگر تعهد بر ام��ری نمایند و مورد 
قب��ول آنها باش��د و طب��ق م��اده 1 قانون بیم��ه، بیمه عقدي اس��ت که به 
موج��ب آن یک ط��رف تعهد مي کند در ازاء پرداخ��ت وجه یا وجوهي 
از ط��رف دیگر، در ص��ورت وقوع یا بروز حادثه، خس��ارت وارده بر او 
را جب��ران نموده ی��ا وجه معین��ي بپردازد. متعه��د را »بیمه گ��ر«10 طرف 
 تعه��د را »بیمه گ��ذار«11، وجهي را ک��ه بیمه گذار به بیمه گ��ر مي  پردازد 
»حق بیمه«12وآنچه را که بیمه مي شود »موضوع بیمه«13 می نامند ]7[. در این 
تعریف عناصر و ارکان تشکیل دهنده یک قرارداد بیمه یعنی خطر14، حق 
بیمه15 و خسارت16 مشخص می شود. بیمه های مهندسی از جمله بیمه های 
جدیدی است که در اثر تحوالت صنعتی و پیشرفت تکنولوژی از اواسط 
ق��رن 19 میالدی بوجود آمده اس��ت. در آن زمان اس��تفاده از دیگ های 
بخار و خس��ارات ناشی از انفجار آنها صاحبان صنایع را مجبور به تاسیس 
س��ازمان اس��تفاده کنندگان از دیگ های بخار کرد. با م��رور زمان تعداد 
اعضای آن افزایش یافت و نیاز به تامین پوش��ش بیمه ای برای خس��ارات 
ناش��ی از انفجار دیگ ها محس��وس شد و منجر به تأس��یس شرکتی با نام 
"شرکت بیمه دیگ های بخار" شد که می توان از آن بعنوان اولین شرکت 
بیمه در زمینه بیمه های مهندس��ی یاد کرد. در سال های 1882 و 1890 در 
انگلستان قوانینی مرتبط با بویلرها، سال1901 در رابطه با دیگ های بخار، 
س��ال 1965 در مورد نیروگاه ها و س��ال 1968 برای باالبرها و آسانسورها 
تصویب شد. کش��ورهای اروپایی همانند آلمان و سوئیس نیز در قرن19 
فعالیت در این زمینه را با صدور اولین بیمه نامه ماشین آالت شروع کردند. 
فعالیت گس��ترده ش��رکت های بیمه و بیمه اتکائ��ی در آلمان منجر به این 
ش��د که امروزه این کشور دارای معتبرترین ش��رکت های بیمه مهندسی 
است. از جمله این ش��رکت ها می توان به شرکت بیمه مونیخ ری17  اشاره 
کرد که امروزه به یکی از معتبرترین شرکت های اتکایی بین المللی مبدل 

شده است.
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قابل ذکر اس��ت که بطور معمول در ارتباط با صنعت انرژی و منحصرا 
در صنعت نفت و گاز به منظور صدور و بررسی بیمه نامه ها و پوشش های 
موج��ود، بای��د محل عملیات در خش��کی ی��ا دریا و حوزه باالدس��تی و 
پایین دس��تی بیمه را مدنظر قرار داد. چرا که بیمه نامه های مربوط به موارد 
ذکرشده متفاوت از یکدیگر است. این بیمه نامه ها به لحاظ تحت پوشش 
قراردادن خطرات به دو دس��ته تمام خط��ر18 و بیمه نامه با خطرهای معین و 
مشخص19 تقسیم می شود ]12[. در بیمه تمام خطر، بیمه گذار مورد بیمه را 
در برابر کلیه خس��ارت های وارد شده )به جز استثنائات( پوشش می دهد. 
در بیمه نام��ه با خطرهای معین، بیمه گ��ذار مورد بیمه را در برابر خطرهای 

معینی که در جدول بیمه نامه معلوم شده است حمایت می کند. 

3- ارتباط بین صنعت نفت و گاز و صنعت بیمه
ریسک دلیل وجود بیمه و یا ماده اولیه برای تولید یک محصول بیمه ای 
اس��ت. از دیدگاه بیمه  گران، بیمه، س��از و کاری برای انتقال ریسک های 
مش��خص بیمه گذار به بیمه  گر در قبال پرداخت حق بیمه توافق شده است 
و از منظر بیمه گذار انتقال ریس��ک اس��ت. پروژه های صنعت نفت و گاز 
پیچیده، دارای ریسک باال و پرهزینه هستند و به نحو بارزی از دیگر صنایع 
متمایز هس��تند. از مرحله لرزه نگاری تا حفاری چاه ها و در نهایت پاالیش 
محصول نهایی، تکنولوژی های متعددی بکار گرفته می ش��ود و خطراتی 
مانند فش��ار بسیار باالی مخزن، انتشار گاز سمی سولفید، بکارگیری مواد 
خطرناک در بخش پاالیش و پتروش��یمی و دیگر خطرات وجود دارد و 
س��رمایه گذاری های با ارقام بس��یار باال برای انجام پروژه های نفتی مورد 

نیاز است. 
ب��ه علت کلیه عوامل مطرح ش��ده و نی��ز خطرات عملیات��ی، اجرایی، 
زیس��ت محیطی، ص��رف هزینه ه��ای س��نگین اجرای��ی، تامین س��رمایه، 
بازپرداخت وام و دیگر موارد، ریسک انجام پروژه های نفت و گاز بسیار 
باالس��ت  ]1[ از طرف��ی افزایش تقاضای جهانی برای انرژی های فس��یلی 
در س��طح باال بوده و همواره در حال افزایش اس��ت که برای پوشش در 
مقابل ریس��ک های سرمایه گذاری، جذب س��رمایه گذار و یا پوشش در 
برابر س��وانح، خطرات احتمالی عملیات اجرای��ی و دعاوی حقوقی، باید 
پروژه ها را بیمه کرد ]3[. این بیمه می تواند از طریق شرکت بیمه متعلق به 
ش��رکت نفتی یا شرکت های وابس��ته و یا از طریق شرکت مستقل بیمه ای 
و همچنین آژانس صادرات تامین ش��ود، مش��روط بر اینکه نرخ حق بیمه 

و شرایط بیمه نامه اشاره شده از بیمه نامه های مشابه در بازار بیشتر نباشد.
حال آنکه علی رغم اهمیت جایگاه صنعت نفت و گاز در اقتصاد ایران، 
این صنعت جایگاه ویژه ای در پرتفوی بیمه ندارد و سهم حق بیمه تولیدی 
نفت و انرژی طبق آخرین آمار در س��ال 1393 تنها )1/7 درصد( ]9[ در 

پرتفوی بیمه بوده اس��ت. این عدم تناس��ب میان سهم صنعت نفت و گاز 
بعن��وان اصلی ترین بخش در تولید ناخالص داخلی )23 درصد در س��ال 
1394(  ]11[. و س��هم آن در صنعت بیمه نشان دهنده چالش های زیادی 
از جمل��ه کم بودن توان مالی و فنی در ش��رکت های بیمه داخلی و موارد 
دیگری است که باعث ایجاد این خال می شود که در این مطالعه با بررسی 
چالش های پیش روی این دو صنعت، راهکارهایی را برای افزایش تعامل 

میان این دو صنعت پیشنهاد می کنیم.

4- نحوه و مراحل تنظیم قرارداد بیمه در قراردادهای باالدستی نفت و گاز
بطور معمول پوش��ش های بیمه ای برای ریسک های بیمه پذیر20 در تمام 
زنجی��ره ارزش نفت و گاز وجود دارد. پیمانکاران اصلی و فرعی موظف 
به تامین بیمه برای اموال و دارایی های پروژه هس��تند. از جمله بخش هایی 
که تحت پوش��ش قرار می گیرند می توان به بیم��ه حفاری چاه های نفت 
و گاز خش��کی و دریایی، بیمه تمام خطر س��کوهای نفتی، بیمه تمام خطر 
اموال، تجهیزات و ماشین آالت موجود در خشکی و دریا، بیمه تمام خطر 
پاالیش��گاه، بیمه تمام خطر تجهیزات حفاری، بیم��ه چاه آزمایی، تکمیل 
و تعمیرچاه، انواع بیمه های مس��ئولیت اعم از قانون��ی، قراردادی یا فنی، 
آلودگی محیط زیست، بیمه محصوالت و انبارداری، بیمه عدم النفع، بیمه 
تجهیزات زیردریا، بیمه بیرون کش��یدن س��کوی غرق ش��ده و غیره اشاره 
ک��رد ]2[. نم��ودار زیر نمونه مراح��ل و روش تنظیم ق��رارداد بیمه ای در 

صنعت نفت و گاز را نشان می دهد.
در روال معم��ول ص��دور بیمه نامه، متقاضی بیمه یا بیمه گذار مس��تقیما 
با بیمه  گ��ر اصلی قرارداد را منعق��د می کند و یا از طری��ق کارگزار بیمه 
داخلی21 اق��دام می کن��د. بیمه  گر اصلی، رهبر کنسرس��یومی از بیمه  گران 
اس��ت که در این موقعیت از طریق یک ش��رکت کارگزار بیمه اتکائی22  
یا موسس��ه کارگزاری بین الملل��ی انرژی23 و یا بیمه  گ��ر اتکائی داخلی- 
منطق��ه ای24 وارد قرارداد ب��ا بیمه  گران انرژی یا س��ندیکایی از بیمه  گران 
مانن��د لوی��دز لندن می ش��ود. ش��رکت های نام ب��رده ضوابط و ش��رایط 
بیمه نامه موردنظر را تامین می کنند و در این چارچوب س��همی از ریسک 
ق��رارداد بیمه را برعهده می گیرند. ش��رط ورود ش��رکت بیمه  گر اتکائی 
داخلی- منطقه ای آن اس��ت که بتواند شرایط بیان شده توسط موسسات 

 1    نحوه و مراحل تنظیم قرارداد بیمه در قراردادهای نفت و گاز
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 نحوه و مراحل تنظیم قرارداد بیمه در قراردادهای باالدستی نفت و گاز -4

 
 در تمام زنجیره ارزش نفت و گاز وجود دارد. 20پذیربیمهی هاریسک برای ایبیمهی هاپوششل بطور معمو

یی که هابخشه ز جملهای پروژه هستند. اپیمانکاران اصلی و فرعی موظف به تامین بیمه برای اموال و دارایی

خطر مامتیایی، بیمه ی نفت و گاز خشکی و درهاچاهبه بیمه حفاری  توانمیگیرند تحت پوشش قرار می

خطر تمام آالت موجود در خشکی و دریا، بیمهخطر اموال، تجهیزات و ماشینسکوهای نفتی، بیمه تمام

یت اعم ی مسئولهایمهبآزمایی، تکمیل و تعمیرچاه، انواع خطر تجهیزات حفاری، بیمه چاهپاالیشگاه، بیمه تمام

جهیزات تالنفع، بیمه ت، بیمه محصوالت و انبارداری، بیمه عدمزیسقراردادی یا فنی، آلودگی محیط از قانونی،

احل و روش تنظیم نمودار زیر نمونه مر. ]2[شده و غیره اشاره کرد زیردریا، بیمه بیرون کشیدن سکوی غرق

 دهد.در صنعت نفت و گاز را نشان می ایبیمهقرارداد 
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 ل تنظیم قرارداد بیمه در قراردادهای نفت و گازنحوه و مراح -1نمودار 

 

و  کندمیاصلی قرارداد را منعقد  گربیمهمستقیما با  گذاربیمهمتقاضی بیمه یا  نامه،بیمهروال معمول صدور در 

است که در این  گرانبیمهاصلی، رهبر کنسرسیومی از  گربیمهد. کنمیاقدام  21داخلییا از طریق کارگزار بیمه 

 گربیمهو یا  23یالمللی انرژیا موسسه کارگزاری بین 22اتکائیوقعیت از طریق یک شرکت کارگزار بیمه م
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کارگزاری بین المللی را تامین کند. مازاد س��هم بیمه ای )ریسکی( که در 
بیمه  گر اتکائی داخلی- منطقه ای تقبل نش��ده، به بازار بیمه  گران اتکائی یا 

بیمه  گر )گران( اتکائی جهانی عرضه می شود ]1[.

4-1- روند بیمه های نفت و گاز در ایران
در حال حاضر به منظور بیم��ه کردن پروژه های نفت و گاز در ایران، 
متقاضی بیمه )بیمه گذار( طی روند مناقصه از شرکت های بیمه )بیمه  گر( 
دعوت به همکاری می کند. بیمه  گران به منظور تعیین ریس��ک و فضای 
کسب وکار، اقدام به ارسال پرسشنامه به بیمه گذاران می کنند. در نهایت 
بیمه  گر با ارجاع پرسشنامه ها به مش��اوران انرژی و توصیه های آنان قادر 
خواه��د بود تا درجه ریس��ک پذیری را مدنظر قرار ده��د و نرخ بیمه را 
تعیین کن��د. در ایران و قبل از ش��رایط تحریم، بیمه  گ��ران داخلی برای 
تعیین نرخ، ش��رایط و درجه ریس��ک بیمه از ش��رکت های بیمه اتکایی 
یا موسس��ه های کارگزاری خارج��ی کمک می گرفتند و ریس��ک ها و 
پارامتره��ای بیمه ای به ش��رکت های بیمه ایرانی اعالم می ش��د. خود این 
شرکت های خارجی بعنوان بیمه  گر اتکایی سهمی از این بیمه را دریافت 
می کردند. مطابق ماده 71 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه  گری25، 
ه��ر بیمه  گر ایرانی موظف اس��ت که برای پروژه ه��ای نفت و انرژی 20 
درصد از س��هم بیمه نام��ه را بعنوان بیمه اتکایی اجب��اری به بیمه مرکزی 
ایران )بعنوان ناظر بر عملکرد ش��رکت های داخلی( واگذار کند که این 
سهم در سال های قبل 25 درصد بوده است و بیمه مرکزی ریسکی معادل 
همین س��هم را متقبل می ش��ود که در صورت توافق با بیمه  گر این سهم 
می تواند بیشتر ش��ود. بر مبنای ریالی یا ارزی بودن رقم پروژه، بیمه نامه، 

حق بیمه و پرداخت خسارت بر طبق آن تنظیم و تعیین می شود.

4-2- كم�ی ك�ردن س�هم و تحلیل حساس�یت حق بیم�ه در قراردادهای 
باالدستی نفت و گاز

یکی از مس��ائل پیش روی ش��رکت های بیمه ای در ارتباط با خسارات 
هنگف��ت، ت��وان مالی پایی��ن آنها اس��ت که ب��ه منظور حل این مس��ئله 
راهکارهایی همانند ایجاد صندوق بیمه نفت و یا تاس��یس ش��رکت بیمه 

تخصصی وابسته به شرکت ملی نفت پیشنهاد می شود. 
در این بخش با ارائه فرمول و استفاده از تحلیل حساسیت، سهم درصدی 
حق بیمه در قراردادهای باالدس��تی نفت و گاز محاسبه می شود. سپس با 
اعمال این فرمول در دو میدان نفتی با اندازه های بزرگ و کوچک، میزان 
حق بیمه تولیدی نفت وگاز این دو میدان محاس��به می ش��ود که می تواند 

نقش مهمی در افزایش توان مالی شرکت های بیمه داخلی ایفا کنند.
هزینه های عملیاتی حدود 5 درصد هزینه های س��رمایه ای است و نرخ 

ح��ق بیمه در پروژه های باالدس��تی صنعت نفت و گاز -براس��اس قاعده 
سرانگش��تی که از داده های تاریخی26  بدس��ت آمده-.حدود 20 درصد 
هزینه های عملیاتی اس��ت. بنابراین می توان گفت حق بیمه در کشورهای 
خاورمیانه حدود 1 درصد هزینه های س��رمایه ای اس��ت )میان، جلد اول، 

 .]15[ )2011
الزم به ذکر اس��ت که عدد حاصل از این فرم��ول، تحت تاثیر عوامل 
سخت افزاری مانند مقدار سرمایه انباشته شده در پروژه، فرانشیزها27، نتایج 
حاصل از مطالعات زمین شناس��ی برای میادین مربوطه، شرایط جغرافیایی 
و ... ق��رار دارد. همچنی��ن عوامل نرم اف��زاری گوناگون��ی همانند تجربه 
پیمانکار، وجود و یا عدم وجود خس��ارت در گذشته بیمه گذار28، تجربه 

کاری مدیرعامل شرکت متقاضی بیمه و... بر این عدد تاثیرگذار است.
معادله های زیر هزینه های عملیاتی29، هزینه های سرمایه ای30، هزینه های 

جایگزینی31 و حق بیمه32 را نشان می دهند.
 

)1(
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نشان  را 32و حق بيمه 31هاي جايگزيني، هزينه30ايهاي سرمايه، هزينه29هاي عملياتيهزينه زير هايمعادله
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ي جايگزيني خواهيم هاهزينه درصد 4تا  5/0منه دادر  حق بيمه در نظر گرفتنو  1- معادلهحال با توجه به 
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جام ان درصد 5تا  125/0 ايسرمايههاي هزينه در بازه حق بيمهحساسيت براي  ناليزآ 2و  1هاي معادلهبا كمك 

 نشان داده شده است. 2-در نموداركه نتيجه حاصله  شد

  

 

    
ق بيمه توليدي در دو ميدان مفروضح 2-نمودار  
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ح��ال با توجه به معادله-1 و در نظر گرفتن حق بیمه در دامنه 0/5 تا 4 
درصد هزینه های جایگزینی خواهیم داشت:
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نشان  را 32و حق بیمه 31های جایگزینی، هزینه30ایهای سرمایه، هزینه29های عملیاتیهزینه زیر هایمعادله
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جام ان درصد 5تا  125/0 ایسرمایههای هزینه در بازه حق بیمهحساسیت برای  نالیزآ 2و  1های معادلهبا کمک 

 نشان داده شده است. 2-در نمودارکه نتیجه حاصله  شد

 

 

    
ق بیمه تولیدی در دو میدان مفروضح 2-نمودار  
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   )2(  )2(

ب��ا کمک معادله های 1 و 2 آنالیز حساس��یت برای ح��ق بیمه در بازه 
هزینه های س��رمایه ای 0/125 تا 5 درصد انجام شد که نتیجه حاصله در 

نمودار-2 نشان داده شده است.
مطابق اس��تاندارهای بین المللی، طبقه بندی اندازه میادین براساس میزان 

 2    حق بیمه تولیدی در دو میدان مفروض
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نفت درجا33 انجام ش��د. البته روش دیگر ب��رای طبقه بندی اندازه میادین، 
میزان تولید روزانه از میادین اس��ت. نتایج تحلیل حساس��یت نشان داد که 
ب��ا توجه به تعیین حق بیمه براس��اس هزینه های میدان و تفاوت هزینه های 
میدان براس��اس اندازه میادین، در میادین بزرگتر هزینه ها بیش��تر است و 
در نتیج��ه عددی بزرگتری برای میزان مطلق حق بیمه حاصل می ش��ود و 
موجب می شود که مبلغ ریالی یا ارزی بیشتری برای تأسیس شرکت بیمه 

وابسته و یا صندوق بیمه نفت در اختیار قرار گیرد.

5- چالش های پیش رو برای ورود صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به صنعت بیمه
در ای��ن بخ��ش چالش های مابی��ن صنعت نفت و صنع��ت بیمه مطرح 
می ش��ود. البته مس��ئله چالش از دیدگاه هر دو صنعت باید مورد بررس��ی 

قرار گیرد و برای حل این چالش ها باید به راه حل مشترکی رسید. 

5-1- ضعف دانش فنی در كمی كردن ریسک ها
یکی از مباحث مهم و حیاتی در ارتباط با مسائل بیمه تعیین پوشش ها، 
حق بیمه ها و کمی کردن ریس��ک های موجود در هر زمینه است که این 
موض��وع در صنعت نفت، گاز و پتروش��یمی، پیچیدگی های خاص خود 
را دارد. اولین و مهمترین مرحله در مدیریت  و ارزیابی ریس��ک و صدور 
پوشش های بیمه ای، جمع آوری اطالعات از مراحل زنجیره ارزش صنعت 

نفت توسط افراد متخصص و حرفه ای است.
یکی از چالش های موجود در ح��وزه تخصصی بیمه های نفت، گاز 
و پتروش��یمی، گردآوری اطالعات مربوطه اس��ت. چ��را که برای این 
کار نیاز به نیروهای متخصص اس��ت که در کش��ور م��ا نیروهای فنی- 
تخصص��ی در دو حوزه فنی و تخصصی صنعت نفت و ریس��ک و بیمه 
ب��ه اندازه کافی وجود ندارد. به این معنا که دانش فنی در حوزه انرژی 
برای بیمه  گ��ر دارای دو بخش دانش فنی بیم��ه ای و دانش فنی نفت و 

انرژی است.
ش��اید بتوان گفت که یکی از راهکارهای بعد بیمه ای، ایده گرفتن 
از نظام مالی قراردادهای باالدستی نفت و گاز است. به این مفهوم که 
در نظام مال��ی قراردادها از نرخ تنزیل ه��ای مختلفی برای دولت های 
میزبان مختلف و پیمانکاران مختلف اس��تفاده می ش��ود که این نرخ ها 
برحس��ب ریس��ک های گوناگونی اس��ت که دولت های میزبان برای 
پیمان��کاران دارند. از جمله این ریس��ک ها، ریس��ک های اقتصادی، 
سیاس��ی، جغرافیایی و ... اس��ت. ح��ال آن که همانند نظ��ام مالی، در 
حوزه بیمه های نفت و گاز هم ریس��ک های مختلف باید کمی شوند 
و قس��متی از این کمی ش��دن )عددی که برای تعیی��ن نرخ بیمه مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد( بیشتر بصورت تجربی است. در حالی که این 

فرآیند باید براس��اس پارامترهای علمی ص��ورت گیرد و بنابراین این 
علم باید به صورت گسترده مورد توجه قرار بگیرد.

5-2- عدم توسعه همزمان صنعت بیمه و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
دومین چالش پی��ش روی صنعت نفت برای ورود به صنعت بیمه، عدم 
ش��ناخت کافی از بازارهای بیمه انرژی و به تبع آن عدم توس��عه این بازار 
است، به این معنا که افزایش روزافزون و صعودی تقاضا برای سوخت های 
فس��یلی به منظور تامین انرژی، پیش��رفت تکنولوژی و پیچیدگی عملیات 
باالدس��تی به علت روی آوردن به عملیات تولید و اکتش��اف در مناطقی 
همانند آب های عمیق منجر ش��ده تا بازار صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
تبدیل به بازاری پویا و پیچیده شود که این به نوبه خود ریسک های بیشتر 
و پیچیده تر و پوشش های بیمه ای کامل تری را می طلبد. اما ساختار فنی و 
مالی صنعت بیمه ایران به گونه ای است که مطابق با این تحوالت پیشرفت 
نکرده اس��ت و گس��ترش، افزایش و تنوع همزمان پوشش های بیمه ای با 

توسعه بازار انرژی وجود ندارد.

5-3- اقتصاد وابسته به نفت و دولتی بودن ساختار صنعت نفت
 اتکا به اقتصاد نفتی و س��اختار دولتی صنایع نف��ت و انرژی در ایران، 
تبدیل به چالش شده است. به این مفهوم که مدیران دولتی تمایلی به تهیه 
پوش��ش های بیمه ای ندارند و این کار را صرفا هزین��ه زائد می پندارند و 
معتقدند که در صورت وقوع حادثه، از محل بودجه نفتی دولت خسارت 
وارده جبران می شود. حتی در صورت تمایل هم صرفا بخاطر پاسخگویی 
به نهادهای ذیربط اس��ت. چراکه مفهوم مدیریت ریس��ک نهادینه نش��ده 

است.

5-4- جایگاه ریسک و مدیریت ریسک
از دیگ��ر چالش های قابل توجه در صنعت نفت، نهادینه نش��دن مفهوم 
ریس��ک، مدیریت و انتقال آن توسط ابزاری مانند بیمه است. همان گونه 
که باور کارشناس��ان حوزه بیمه مهرتأییدی اس��ت که مسئولین به اندازه 
کافی به ضرورت و اهمیت این موضوع واقف نیس��تند. در واقع هدف از 
بیمه کردن تأسیسات صرفا دریافت خسارت از شرکت های بیمه به هنگام 
وقوع حوادث ناگوار توس��ط شرکت ملی نفت نیست. بلکه با بیمه کردن 
تأسیسات و سرمایه های صنعت نفت و گاز، امنیت خاطر بیشتری به هنگام 
انجام عملیات گس��ترده در این صنایع برای اپراتورها به وجود می آید. به 
بیانی دیگر، اخذ پوشش های بیمه ای برای دارایی ها و تأسیسات در صنایع 
نفت و گاز موجب کاهش دغدغه های مربوط به خس��ارت های بالقوه در 
حین عملیات می ش��ود که متأسفانه در صنعت نفت و گاز کشور به مقوله 
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آسودگی خیال در حین انجام عملیات توجه چندانی نشده و شاخصی که 
امنیت خاطر را به طور کمی نشان دهد، ارائه نشده است.

5-5- ضعف توان مالی شركت های بیمه و بیمه های اتکایی داخلی
 چال��ش پیش روی دیگر، محدودیت در توان مالی ش��رکت های بیمه و 
بیمه ه��ای اتکایی داخلی اس��ت. به این مفهوم که این ش��رکت ها به منظور 
پوشش ریسک های باقیمانده، ملزم به همکاری با بیمه  گران اتکایی خارجی 
می ش��وند که به نوبه خود با مس��ئله ای همچون خروج ارز و یا مانعی مانند 
عدم همکاری آنها مواجه خواهند شد. دیدگاه های متفاوتی نسبت به روش 
بیمه اتکایی خارجی وجود دارد. هنگامی که پوشش های اصلی در عملیات 
باالدستی به بیمه های اتکایی خارجی واگذار می شود، عده ای معتقدند که 
به خروج ارز از کشور منجر می شود. از سوی دیگر کارشناسان بیمه بر این 
باورند که تعامل با خارج از کشور منجر به ورود تخصص و تجربه به داخل 
کشور، ریزکردن ریس��ک های بزرگ و کاهش سهم حق بیمه هر بیمه  گر 
می شود. استدالل دیگر آنها ورود ارز بخاطر دریافت کارمزد از بیمه  گران 

اتکایی خارجی و همچنین دریافت خسارت است.
حال به منظور تقویت توان مالی صنعت بیمه می توان از راه هایی همانند ایجاد 
صندوق بیمه نفت، تاسیس شرکت بیمه تخصصی انرژی از محل حق بیمه های 
پرداختی در زمان انعقاد قراردادهای نفتی و تقسیم ریسک با شرکت های بیمه 
خارجی )اتکایی خارجی( استفاده کرد. مفهوم تأسیس شرکت بیمه ای وابسته 

به نفت بصورت کمی در آنالیز حساسیت نشان داده شد.

5-6 عدم كاهش برخی ریسک ها توسط شركت نفت
دیگر چالش قابل اش��اره در صنعت نفت، وجود مالحظاتی اس��ت 
که باعث می ش��ود ریس��ک های قابل کاهش کم��اکان باقی بماند. به 
عنوان مثال کارکنان حاضر در سکوهای نفتی در معرض ریسک هایی 
همانن��د طوفان های دریای��ی و ... قرار دارند و برای ه��ر کدام از این 
افراد بیمه مس��ئولیتی صادر می شود. حال آن که چنانچه حادثه ای رخ 
دهد، ش��رکت های بیمه مجبور به پرداخت خسارت بصورت خروج 
ریال از چرخه اقتصاد کالن می ش��وند. این در زمانی اس��ت که از آن 
س��کو درآمدی وارد اقتصاد کشور نمی شود. حال اینکه شرکت ملی 
نفت می تواند با جهت دهی به مالحظات خود، این گونه ریسک ها را 

کاهش دهد.

نتیجه گیری
عملیات ه��ای نفتی نیازمند س��رمایه گذاری های عظی��م، بهره گیری از 
نیروهای انس��انی متخصص و اس��تفاده از تجهیزات و س��رمایه هایی است 

که در معرض ریس��ک های مختلفی قرار دارند. انج��ام این عملیات ها با 
ریس��ک های زیادی روبه رو اس��ت ک��ه در بعضی موارد حتی با داش��تن 
تجرب��ه، عل��م و ارزیابی دقی��ق نیز نمی توان ب��ر آنها غلبه کرد. بررس��ی 
تحوالت جهانی در خسارت های بیمه ای نیز نشان می دهد که بخش نفت 
و گاز )ان��رژی( از بخش های عمده پرداخت خس��ارات در قس��مت های 

مختلف تجارت است.
س��رمایه گذاران و صاحبان صنای��ع می  دانند که س��وددهی در صنعت 
نفت همراه با ریس��ک پذیری اس��ت. اما از طرفی بای��د اطمینان خاطر از 
این موضوع داش��ته باش��ند که چنانچه در مرحله قب��ل از تولید حادثه ای 
منج��ر به از بین رفتن سرمایه هایش��ان ش��ود با اطمینان خاطر از پوش��ش 
ریس��ک ها و پرداخت هزینه های خسارت توسط شرکت های بیمه، اقدام 
به س��رمایه گذاری مجدد می کنند که موجب ادامه تولید می ش��ود. از این 
رو مس��ئله بیمه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حائز اهمیت است. اما با 
توجه به چالش های مزبور برای ورود صنعت بیمه به صنعت نفت، اهمیت 

این موضوع در ایران کمرنگ شده است.
ش��اید بتوان یکی از عمده ترین دالیل این مس��ئله را دانش فنی و توان 
مالی پایین در ش��رکت های بیمه داخلی دانس��ت که راه حل  آن آموزش 
کارشناس��ان ریس��ک و بیمه در حوزه مباحث فنی به منظور کمی کردن 
ریس��ک در صنعت نفت و اس��تفاده از روش هایی همانند ایجاد صندوق 
بیمه نفت، تاس��یس ش��رکت بیمه تخصصی انرژی از محل حق بیمه های 
پرداخت��ی در زم��ان انعق��اد قرارداده��ای نفت��ی و یا تقس��یم ریس��ک با 
ش��رکت های خارجی )اتکایی خارجی( است، که نتایج تحلیل حساسیت 
نش��ان می دهد که مقدار مطلق حق بیمه های تولیدی نفت و گاز با بزرگ 
ش��دن اندازه میدان نفتی افزایش می یابد و این خود س��هم بیشتری را در 

افزایش توان مالی شرکت های بیمه داخلی دارد.
به دلیل اینکه در ش��رایط تحریم شرکت های بیمه خارجی و خصوصا 
ش��رکت های بیمه اروپایی با کش��ور ایران هم��کاری نمی کردند، تمامی 
پوشش های بیمه ای برعهده شرکت های داخلی قرار گرفت و ریسک های 
زی��ادی بر آنها تحمیل ش��د که ام��روزه با لغو تحریم ها ش��اهد همکاری 
مجدد شرکت هایی همانند مونیخ ری می باشیم. کارشناسان بیمه ای بر این 
باورند که چنانچه ش��رایط همکاری با بیمه  گ��ران اتکایی خارجی وجود 
داش��ته باش��د، حق بیمه ای پرداختی به این ش��رکت ها نه تنها خروج ارز، 
بلکه ریزکردن ریس��ک در بخش باالدس��ت نفت و گاز است و چنانچه 
خس��ارتی بوجود آید، ورود ارز را به همراه خواهد داشت. همچنین سهم 
مبلغ خس��ارت برای بیمه  گران داخلی کاه��ش می یابد. اما در حال حاضر 
ب��رای انتخاب نحوه بیمه )داخلی ی��ا اتکایی( اجماع نظری وجود ندارد و 

این تصمیم گیری تابع شرایط در زمان انعقاد قرارداد است.
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پانویس هاپانویس ها

1- Health, Safety, Environment
2 - National Oil Company )NOC(
3 - Contractors
4 - Sub- Contractors
5 - Johnny West, 2012
6 - Marsh Insurance Company

Reinsurance -7 اقدامی اس��ت که بیمه گران به منظور انتقال بخش��ی از ریسک موجود 
در پرتف��وی خ��ود انج��ام می دهند. ای��ن کار را با بس��تن توافق نامه هایی با دیگ��ر بیمه گران 
انجام می دهند تا ریس��ک احتمال پرداخت های س��نگین که در نتیجه خس��ارت های بیمه ای 
http://www.investopedia.com/terms/r/( دهن��د.  کاه��ش  را  می ش��ود  وارد 

):reinsurance.asp Source
 8- Captive Insurance or Affiliate

Export Credit Agency = ECA -9: نوع��ی بیمه گذار صادراتی اس��ت که نقش آن 
ایجاد تسهیالت و حمایت داخلی برای صادرات کاال و خدمات است. در بیمه، تامین پوشش 
بیمه ای برای صادرکنندگان و بانک ها و گارانتی مس��تقیم پرداخت به بانک ها برای حمایت 
آنها جهت پرداخت وام هایی است که قرض کنندگان خارجی جهت فاینانس یا تامین کاال و 
ارائه خدمات دریافت کرده اند و همچنین حمایت آنها در شرایطی که قرض کننده یا خریدار 

قادر نشود تا بر طبق قرارداد وام، بدهی خود را پرداخت نماید. )امامی و تیموریان 1393(.
10 - Insurer
11 - Insured
12 - Insurance Premium

Subject of insurance or Subject matter -  13: آنچ��ه ک��ه بیم��ه می ش��ود را 
موضوع بیمه گویند.

14 - Risk
15 - Premium 
16 - Loss
17 - Munichre
18 - All Risk Policy

19 - Named Risk Policy= Named Insured
20 - به طور معمول ریسک ها به دو دسته ریسک های سوداگرانه و ریسک های واقعی تقسیم 
می ش��ود، ریسک های واقعی خود دارای س��ه زیر مجموعه ذهنی، عینی و بیمه پذیر است که 
هرکدام از این ریس��ک ها دارای ویژگی های منحصر به خود است. ما در اینجا به تعدادی از 
ویژگی های ریس��ک بیمه پذیر اش��اره می کنیم. این نوع ریسک زمانی می تواند موضوع بیمه 
قرار گیرد که واقعی بوده و امکان تحقق داشته باشد و در صورت وقوع آثار مخربی از خود 
بر جای بگذارد، تحقق آن اتفاقی غیرمنتظره بوده و تکرار و شدت آن در کنترل انسان نباشد 
و احتمال وقوع یا عدم اطمینان از وقوع آن باید قابل انداره گیری باش��د و هزینه انتقال آن به 

بیمه گر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد ]8[.
21 - Local Broker
22 - Global Reinsurance Broker
23 - Global Energy Broker
24 - Local-Regional Reinsurer

25  - ماده 71: کلیه موسسات بیمه که در ایران فعالیت می نمایند باید 50 درصد در رشته های 
زندگی و 25 درصد در س��ایر رش��ته ها از معامالت بیمه ای مس��تقیم خود را نزد بیمه مرکزی 
ایران، بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران مکلف اس��ت با توجه به ظرفیت قبولی هر یک 
از موسس��ات بیمه ای که در ایران کار می کنند، تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد، سهمیه 

اتکایی اجباری دریافتی را در صورت تساوی شرایط به آنها واگذار نماید.
26 - Historical Data
27 - Deductible
28 - Loss record
29 - Operating Expenditures
30 - Capital Expenditures 

Replacement Cost -31 : هزینه ه��ای جایگزی��ن به هزینه هایی اطالق می ش��ود که به 
منظ��ور افزای��ش ارزش کاال/تجهیزات، افزایش کارایی آن یا باالب��ردن طول عمر آن کاال/

تجهیزات انجام می شود ]14[.
32 - Insurance Premium 
33-  Oil in place
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امروزه انرژی مورد اس��تفاده در صنایع بزرگ و به خصوص صنایع تعیین کننده در پیش��رفت و توس��عه یک کشور، از 
منابع فس��یلی باالخص نفت و گاز تامین می ش��ود. پراکندگی این منابع در نقاط مختلف جهان به طور یکسان و منظم 
نیست. ایران به عنوان کشوری که دارای منابع گسترده نفت و گاز است، می تواند نقشی موثر و مفیدی در صحنه بازار 
جهانی انرژی بازی کند. از این رو نیاز اس��ت تا مدیریت و برنامه ریزی الزم برای اس��تخراج و برداش��ت این منابع انجام 
شود. در این مطالعه براساس دو متغیر قیمت و اندازه ذخایر دو منبع گاز و نفت به ترتیب طی سال های 20۱5-۱۹8۹ 
و ۱۹80-20۱5، با اس��تفاده از روش منطق فازی مقدار بهینه اس��تخراج نفت و گاز در هر سال استخراج شد. نتایج به 
دست آمده نشان داد که به طور متوسط مقدار تولید بهینه نفت طی این دوره از مقدار بهینه گاز بیشتر بوده که دلیل 

عمده آن به صرفه بودن تولید نفت است.

واژگان كلیدی:
تولید نفت، تولید گاز، منطق فازی، 
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تعیین میزان استخراج بهینه از مخازن نفتی و گازی در پروژه هاي باالدستي  
)با رویکرد منطق فازی(

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

)Vida.Varahrami@Gmail.Com(نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

اهمیت انرژي به لحاظ خ��ردی و تاثیرگذاری در تابع مطلوبیت 
و به لحاظ کالن و وارد ش��دن در تاب��ع تولید، به عنوان یک عامل 
تولید مدنظر اس��ت. به عالوه انرژی در س��طح ملی دارای اهمیت 
خاصی است. هنگام وقوع شوک های نفتی، صادرکنندگان انرژی 
از پیامده��ای اقتص��ادی افزایش نابه هن��گام درآمدهای نفتی رنج 
می برن��د و اقتصاد کش��ورهای صادرکننده ان��رژی درگیر بیماری 
هلندی می شود. )استیونس، 1390، 30( با این وجود امروزه بخش 
بزرگ��ی از انرژی مورد نیاز جهان از س��وخت های فس��یلی تامین 
می ش��ود. مصرف روزافزون س��وخت های فس��یلی به ویژه نفت و 
گاز، نیازمند تامین منابع عرضه اس��ت. در حال حاضر بخش عمده 
گاز و نف��ت مورد نیاز تقاضای جهانی از منطقه خاورمیانه به عنوان 
بزرگتری��ن مالک ذخایر نفت و گاز جهان تامین می ش��ود. با گذر 
زمان به تعداد میادین نفتی و گازی کشف شده و میزان ذخایر نفت 
و گاز اثبات شده افزوده شده و این مسئله از یک سو باعث کاهش 

ارزش آنها و برداشت بی رویه این منابع شده است. 
با وج��ود اینکه مصرف ان��رژی در آینده به س��مت انرژی های 
تجدید پذیر خواهد رف��ت، ولی هنوز نقش نفت و گاز در ترکیب 
مصرفی انرژی در جهان حفظ خواهد شد. گزارش2014 اوپک از 
نفت جهانی نشان می دهد که جهان در 25 سال آینده به 21 میلیون 
بش��که نفت، مازاد کنونی جهت پاس��خگویی به تقاضا نیاز خواهد 
داش��ت. بر طبق آخرین آمار اوپک پیش بینی می شود که تقاضای 
جهانی نفت در س��ال 2017 برابر 1/19 میلیون بشکه در روز نسبت 

به سال2016 افزایش یابد و به 95/81 میلیون بشکه در روز برسد.
انواع انرژی شامل نفت، گاز، زغال سنگ، هسته ای و انرژی های 
تجدید پذیر هر کدام زنجیره عرضه چون اکتش��اف، تولید، انتقال 
وحم��ل و نقل دارند و به س��بب مخاطرات ب��اال در بخش انرژی، 
بدون س��رمایه گذاری های الزم، امنیت عرضه، رشد اقتصاد جهانی 

و یکپارچگی زیست محیطی در معرض خطر قرار می گیرد.]15[ 
ب��ه طور معمول افزایش قیمت نفت س��واالتی را در مورد کافی 
بودن س��رمایه گذاری در بخ��ش نفت و گاز ایج��اد می کند. طبق 
آخرین گزارش منتش��ر شده اوپک در سال 2017، قیمت نفت خام 
در هر بش��که به 40/52 دالر رس��یده که این مقدار نس��بت به سال 
2016 افزایش 6/88 دالری داش��ته است. تغییرات قیمت نفت خام 
از یک س��و بستگی به موقعیت سیاس��ی و  از سویی دیگر بستگی 
به عرضه و تقاضای جهانی نفت دارد. از طرفی به دلیل دسترس��ی 
کام��ل همه ش��رکت ها به ذخای��ر نفت و گاز، درص��د این ذخایر 
در جه��ان طی چند دهه گذش��ته کاهش یافت��ه و ادامه این روند با 
نگرانی همراه است. این ش��رکت ها با تمام اطالعاتی که در زمینه 
زمین شناس��ی و ژئوفیزیک دارند، به برداش��ت فزاین��ده ای از این 
ذخایر می پردازند و پیش��رفت تکنولوژی تا حدود زیادی می تواند 
ب��ه افزایش عرضه نفت و گاز کمک کند. ظرفیت س��ازی در حال 
افزایش تولید کنندگان نفت در اقتصادهای در حال ظهور )هر چند 
بازیکنان کوچک در سطح جهانی هس��تند( می تواند عامل مهمی 
در کنترل مس��تقل و همچنی��ن مدیریت صحیح منابع نفتی باش��د. 
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نظ��ارت عمومی بر مدیریت ثروت نف��ت و گاز به حمایت هر چه 
بیشتر بر عملکرد کارآمد بخش انرژی و سود تولید در دراز مدت 

کمک خواهد کرد]19[.
هدف از نوش��تار این مطالعه، دس��تیابی به میزان اس��تخراج بهینه 
نفت و گاز از مخازن فعال، به منظور تصمیم گیري براي تخصیص 
منابع مال��ی و اعتبارات اعطایی به پروژه های اس��تخراج و حفاری 
نفت و گاز کش��ور به صورت کارا است. این مطالعه به دنبال ارائه 
راهکاری برای مدیریت بهره برداری از مخازن نفتی و گازی است 
و بدین منظور با اس��تفاده از رویکرد منطق فازی با قابلیت استفاده 
از تمام��ی اطالعات کیف��ی و کمی می توان به این هدف رس��ید. 
دس��تیابی به میزان بهینه اس��تخراج از مخارن نفت و گاز کشور، به 
سیاس��تگذاران انرژی کمک می کند که منابع مالی خود را درست 
و بهینه تخصیص دهند. تعیین میزان بهینه استخراج ساالنه از میادین 
نفتی و گازی در حال بهره برداري ایران، گامی برای اس��تفاده بهینه 
و درس��ت منابع طبیعی تجدیدناپذیر و خ��دادادی از جمله نفت و 

گاز است. 
در این مطالعه در بخش دوم به بیان مبانی نظری، در بخش س��وم 
پیش��ینه تحقیق، در بخش چهارم مروری بر وضعیت ذخایر نفت و 
گاز ایران، در بخش پنجم معرفی مدل و تحلیل نتایج تخمین و در 

بخش ششم نتیجه گیری و پیشنهادها ارایه شده است.

1-مبانی نظری 
نفت و گاز دو کاالی فوق العاده مهم اس��ت و سرمایه گذاران به 
طور مس��تمر به دنبال روش هایی برای پیش بین��ی قیمت آینده این 
مناب��ع غیر قابل تجدید هس��تند. در س��ال 1931، هارولد هاتلینگ 
مقاله ای با عنوان "اقتصاد منابع پایان  پذیر" نوشت که نشان می دهد 
که منابع تمام شدنی باید به عنوان یک دارایی در نظر گرفته شوند 
و ب��رای رقابت با س��ایر دارایی ها باید روش��ی سیس��تماتیک برای 
پیش بینی قیمت این دارایی ها وجود داش��ته باش��د.1  اگر استخراج 
را طی دوره ه��ای زمانی t و t+1 در نظر بگیریم، با توجه به مطلب 

فوق می توان نوشت:

3 
 

 ریغ منابع نيا ندهيآ متیق بینيپیش یبرا ييهاروش دنبال به مستمر طور به انگذارسرمايه و است مهم العادهفوق یکاال و گاز دو نفت
 تمام منابع که دهديم نشان نوشت که "ريپذانيپا منابع اقتصاد" عنوان با یامقاله نگیهاتل هارولد ،1931 سال در. د هستنديتجد قابل
ن يمت ایق بینيپیش یبرا کیستماتیس يد روشيها بايير دارايرقابت با سا یبرا در نظر گرفته شوند و ييدارا کي عنوان به ديبا يشدن
 نوشت: توانميبا توجه به مطلب فوق  ،ميریدر نظر بگ +1tو  t يزمان یهادوره ياگر استخراج را ط 1ها وجود داشته باشد.ييدارا

 
1

(1 + r)t [P − C′(qt)] = 1
(1 + r)t+1 [P − C′(qt+1)] ⇒

[P − C′(qt+1)] − [P − C′(qt)]
P − C′(qt) = r             (1)    

 
نرخ بهره و  rهزينه آخرين واحد استخراج،  t ،C′(qt)میزان استخراج در زمان  qt، پذيرپايانبیانگر قیمت منبع  Pمتغیر  1-معادلهدر 
1

1+r  .مت و یرات تفاضل قیینه استخراج، درصد تغیدر نقطه به ،نگ شهرت داردیا هاتليان يبه شرط جرکه  1-معادلهعامل تنزيل است
ن يدر ا یادي. با توجه به مباحث گفته شده، مطالعات زاستمت برابر با نرخ بهره یرشد تفاضل قا ي ين دو دوره متوالیما ب يينه نهايهز
 م کرد.یتقس يو داخل يبه دو دسته خارج توانمينه انجام شده که یزم
 
 پیشینه پژوهش -2
 

 یمطالعات داخل 2-1
 عیب یقرارداد چارچوب یریوجود بکارگ با ينفت مخازن از استخراج نهیبه ریمس "عنوان تحت یامقاله در (1395همکاران ) و ييرزایم حاج

 ستمیس از استفاده با فارس جیخل حوزه در واقع یبردارحال بهره در ينفت مخزن کي  )استخراج (دیتول نهیبه ریمس يبررس به "متقابل

 در اقتصادی پارامترهای و برداریبهره يفن اصول همزمان نمودن اعتقاد دارند که منظور و پرداختند بلمن عددی روش به ياپو یسازنهیبه

ه باساس دهد. براينمي شکل را مخزن از نهیبه برداریبهره الگوی مفهوم آن، عمر در طول مخزن از دیتول مقدار مورد در یگیرتصمیم تابع
از  قبل مخزن دییتول ليپروفا و طرح ازین مورد ایهيسرما یهاهزينه سقف و مانکاریکاری پ تعهدات مخزن، توسعه مدل نییتع لیدل

 اجرای جهت برداربهره اریاخت در يامکانات واقع مخزن، يواقع رفتار مقابل در آنها ریيذپفانعطا امکان عدم و از يک سو قرارداد امضای

 نخواهد وجود متقابل عیب قراردادی چارچوب در دیتول نهیبه زیيربرنامه امکان عمال ،بازار طيشرا رییتغ و مانکاریپ شنهادییپ توسعه مدل

 ریمس با ل،يتنز نرخ و انتظاری هایمتیق متفاوت روند هاینهيگز فرض با مدل توسط شده میترس دیتول نهیبه رین مسیهمچن. داشت
 است. متفاوت دیتول يواقع ريمقاد و قرارداد در شده مشخص دیتول

با استفاده از روش  "متقابل عیب قرارداد بريمبتن خامنفت نهیبه دیتول یالگو "( در پژوهش خود با عنوان1395و همکاران ) یعسکر
 يع متقابل طیفروزان را در چارچوب قرارداد ب یدروکربوریدان هیاز م خامنفتنه ید بهیتول یالگو« افتهيم یان تعميگراد» نهیکنترل به

)1(

در معادل��ه-1 متغیر P بیانگ��ر قیمت منبع پایان پذی��ر، qt میزان 
 r ،هزین��ه آخرین واحد اس��تخراج 
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با استفاده از روش  "متقابل عیب قرارداد بريمبتن خامنفت نهیبه دیتول یالگو "( در پژوهش خود با عنوان1395و همکاران ) یعسکر
 يع متقابل طیفروزان را در چارچوب قرارداد ب یدروکربوریدان هیاز م خامنفتنه ید بهیتول یالگو« افتهيم یان تعميگراد» نهیکنترل به

اس��تخراج در زمان
 عامل تنزیل اس��ت. معادله-1 که به ش��رط جریان 

3 
 

 ریغ منابع نيا ندهيآ متیق بینيپیش یبرا ييهاروش دنبال به مستمر طور به انگذارسرمايه و است مهم العادهفوق یکاال و گاز دو نفت
 تمام منابع که دهديم نشان نوشت که "ريپذانيپا منابع اقتصاد" عنوان با یامقاله نگیهاتل هارولد ،1931 سال در. د هستنديتجد قابل
ن يمت ایق بینيپیش یبرا کیستماتیس يد روشيها بايير دارايرقابت با سا یبرا در نظر گرفته شوند و ييدارا کي عنوان به ديبا يشدن
 نوشت: توانميبا توجه به مطلب فوق  ،ميریدر نظر بگ +1tو  t يزمان یهادوره ياگر استخراج را ط 1ها وجود داشته باشد.ييدارا

 
1

(1 + r)t [P − C′(qt)] = 1
(1 + r)t+1 [P − C′(qt+1)] ⇒

[P − C′(qt+1)] − [P − C′(qt)]
P − C′(qt) = r             (1)    

 
نرخ بهره و  rهزينه آخرين واحد استخراج،  t ،C′(qt)میزان استخراج در زمان  qt، پذيرپايانبیانگر قیمت منبع  Pمتغیر  1-معادلهدر 
1

1+r  .مت و یرات تفاضل قیینه استخراج، درصد تغیدر نقطه به ،نگ شهرت داردیا هاتليان يبه شرط جرکه  1-معادلهعامل تنزيل است
ن يدر ا یادي. با توجه به مباحث گفته شده، مطالعات زاستمت برابر با نرخ بهره یرشد تفاضل قا ي ين دو دوره متوالیما ب يينه نهايهز
 م کرد.یتقس يو داخل يبه دو دسته خارج توانمينه انجام شده که یزم
 
 پیشینه پژوهش -2
 

 یمطالعات داخل 2-1
 عیب یقرارداد چارچوب یریوجود بکارگ با ينفت مخازن از استخراج نهیبه ریمس "عنوان تحت یامقاله در (1395همکاران ) و ييرزایم حاج

 ستمیس از استفاده با فارس جیخل حوزه در واقع یبردارحال بهره در ينفت مخزن کي  )استخراج (دیتول نهیبه ریمس يبررس به "متقابل

 در اقتصادی پارامترهای و برداریبهره يفن اصول همزمان نمودن اعتقاد دارند که منظور و پرداختند بلمن عددی روش به ياپو یسازنهیبه

ه باساس دهد. براينمي شکل را مخزن از نهیبه برداریبهره الگوی مفهوم آن، عمر در طول مخزن از دیتول مقدار مورد در یگیرتصمیم تابع
از  قبل مخزن دییتول ليپروفا و طرح ازین مورد ایهيسرما یهاهزينه سقف و مانکاریکاری پ تعهدات مخزن، توسعه مدل نییتع لیدل

 اجرای جهت برداربهره اریاخت در يامکانات واقع مخزن، يواقع رفتار مقابل در آنها ریيذپفانعطا امکان عدم و از يک سو قرارداد امضای

 نخواهد وجود متقابل عیب قراردادی چارچوب در دیتول نهیبه زیيربرنامه امکان عمال ،بازار طيشرا رییتغ و مانکاریپ شنهادییپ توسعه مدل

 ریمس با ل،يتنز نرخ و انتظاری هایمتیق متفاوت روند هاینهيگز فرض با مدل توسط شده میترس دیتول نهیبه رین مسیهمچن. داشت
 است. متفاوت دیتول يواقع ريمقاد و قرارداد در شده مشخص دیتول

با استفاده از روش  "متقابل عیب قرارداد بريمبتن خامنفت نهیبه دیتول یالگو "( در پژوهش خود با عنوان1395و همکاران ) یعسکر
 يع متقابل طیفروزان را در چارچوب قرارداد ب یدروکربوریدان هیاز م خامنفتنه ید بهیتول یالگو« افتهيم یان تعميگراد» نهیکنترل به

نرخ بهره و

یا هاتلینگ ش��هرت دارد، در نقطه بهینه استخراج، درصد تغییرات 
تفاضل قیمت و هزینه نهایی ما بین دو دوره متوالی یا رشد تفاضل 
قیم��ت براب��ر با نرخ بهره اس��ت. با توج��ه به مباحث گفته ش��ده، 
مطالعات زیادی در این زمینه انجام ش��ده که می توان به دو دس��ته 

خارجی و داخلی تقسیم کرد.

2- پیشینه پژوهش
2-1 مطالعات داخلی

ح��اج میرزایی و هم��کاران )1395( در مقال��ه ای تحت عنوان" 
مسیر بهینه استخراج از مخازن نفتی با وجود بکارگیری چارچوب 
قراردادی بیع متقابل" به بررس��ی مسیر بهینه تولید)استخراج(  یک 
مخ��زن نفتی در حال بهره ب��رداری واقع در ح��وزه خلیج فارس با 
استفاده از سیستم بهینه س��ازی پویا به روش عددي بلمن پرداختند 
و اعتق��اد دارند که منظور نمودن همزمان اصول فنی بهره برداري و 
پارامترهاي اقتصادي در تابع تصمیم گیري در مورد مقدار تولید از 
مخ��زن در طول عمر آن، مفهوم الگوي بهره  برداري بهینه از مخزن 
را ش��کل می دهد. براین اس��اس به دلیل تعیین مدل توسعه مخزن، 
تعهدات کاري پیمانکار و س��قف هزینه هاي س��رمایه  اي مورد نیاز 
طرح و پروفایل تولیدي مخزن قبل از امضاي قرارداد از یک س��و 
و عدم ام��کان انعطا ف پذیري آنها در مقابل رفت��ار واقعی مخزن، 
امکان��ات واقعی در اختی��ار بهره بردار جهت اجراي مدل توس��عه 
پیشنهادي پیمانکار و تغییر ش��رایط بازار، عمال امکان برنامه ریزي 
بهین��ه تولی��د در چارچوب ق��راردادي بیع متقابل وج��ود نخواهد 
داش��ت. همچنین مسیر بهینه تولید ترسیم شده توسط مدل با فرض 
گزینه هاي متفاوت روند قیمت هاي انتظاري و نرخ تنزیل، با مس��یر 
تولید مشخص شده در قرارداد و مقادیر واقعی تولید متفاوت است.

عسکری و همکاران )1395( در پژوهش خود با عنوان" الگوی 
تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل" با استفاده از روش 
کنترل بهینه »گرادیان تعمیم یافت��ه« الگوی تولید بهینه نفت خام از 
میدان هیدروکربوری ف��روزان را در چارچوب قرارداد بیع متقابل 
ط��ی دوره 2002-2027 محاس��به کردن��د. این مطالع��ه بر منطق 
حداکثرسازی ارزش فعلی خالص عایدات میدان استوار است و با 
در نظر گرفتن س��ه وضعیت برای قیمت باال، قیمت مرجع و قیمت 
پایین، عوامل موثر مختلف��ی را برای تولید بهینه نفت از این میدان 

مطرح می کند. 
1- با در نظر گرفتن قیمت باال، تولیدکننده به دلیل انتظار قیمت 
باالت��ر تمایل دارد تولید از میدان را به تاخیر بیندازد. بنابراین تولید 
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در وضعیت قیمت باال با اختالف زمانی نسبت به دو وضعیت قیمت 
مرجع و قیمت پایین آغاز می شود.

2- با توجه به منطق حداکثرس��ازی ارزش فعلی خالص عایدات 
میدان، در حالت قیمت باال س��طح تولید باالتر از دو حالت قیمت 

پایین و مرجع دارد. 
3- ب��ا کاهش عامل تنزیل )افزایش نرخ بهره(، به دلیل باال رفتن 
ارزش تولید نسبت به حفظ ذخایر، در هر سه حالت تولید افزایش 

می یابد.
4- با افزایش نرخ تخلی��ه میدان و به عبارتی کاهش محدودیت 

فنی تولید، تولید در هر سه حالت افزایش می یابد.
5- س��طح تولید پیش��نهادی پیمانکار این می��دان در بازه زمانی 
بهره ب��رداری، باالتر از س��طح بهینه بوده و این موض��وع مطابق با 

اصول صیانتی تولید نیست.
پاشاکالیی و همکاران )1393( در مقاله ای تحت عنوان"الگوی 
بهره ب��رداری بهین��ه از میادین نفت��ی" از مدل کنت��رل بهینه جهت 
حداکثرس��ازی س��ود تنزیل ش��ده و ن��رخ کارا، با منظور داش��تن 
محدودیت های فنی تولید اس��تفاده کردند. نتیجه این مطالعه نشان 
دهنده افزایش هزینه تولید میدان با کاهش ذخایر باقیمانده اس��ت. 
همچنین بهره برداری بهینه به نرخ تنزیل وابس��ته است و با افزایش 
وابس��تگی دولت به درآمدهای نفتی، برداش��ت از میدان نفتی نیز 
نامتوازن تر می ش��ود. نتایج این مطالعه، معادله معکوس بین ذخایر 
باقیمانده و هزینه تولید را نش��ان می دهد و برای هر میدان نفتی تابع 
هزینه با ضرایب متفاوتی قائل است. همچنین نتایج تولید بهینه بین 

دوره ای را وابسته به تابع هزینه می داند.
احمدی��ان و ورهرامی )1392( در مقاله خود با عنوان"دس��تیابی 
به مس��یر بهینه اس��تخراج از مخزن فراس��احلی پ��ارس جنوبی" به 
مدل سازی مس��یر بهینه مخزن مذکور در بازار رقابتی و انحصاری 
طی دوره 1391- 1331 می پردازند. نتیجه این پژوهش تاثیر معنادار 
قیمت دوره قبل و میزان ذخایر در تعیین مس��یر بهینه اس��تخراج و 
قیمت منابع پایان پذیر را نش��ان می دهد. همچنین الزمه بهبود مسیر 
بهینه اس��تخراج را اس��تفاده از منابع مالی داخلی و همچنین جذب 

سرمایه های خارجی می دانند.
طاهری فرد )1389( در مقاله خود با عنوان"بررس��ي آثار ساختار 
اقتصادي قراردادهاي مش��ارکت در تولید بر تولید نفت" با معرفی 
نرخ بهره مالکانه، نفت هزینه ای2 ، تسهیم نفت منفعتی3  و مالیات بر 
سود به عنوان مهمترین مولفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت 
در تولی��د4 ، مولفه اقتص��ادی نفت هزینه ای را ب��ه عنوان مهمترین 

مولفه اقتصادی در تولید نف��ت بیان می کند که میزان تأثیرگذاری 
س��ایر مؤلفه هاي اقتصادي قراردادهاي مشارکت در تولید بر تولید 
نفت، به میزان آن مؤلفه و مقدار س��ایر مؤلفه  ها بستگي دارد. نتایج 
این مطالعه نش��ان می دهد که اگر رش��د قیمت نف��ت از نرخ بهره 
بي تر باش��د، افزایش دو مؤلفة نرخ بهرة مالکانه و مالیات بر س��ود 
موجب کاهش تولید نفت خواهد ش��د و افزای��ش دو مؤلفه نفت 
هزینه اي و تس��هیم نفت منفعتي، تولید نفت را افزایش خواهد داد. 
ابه��ام در تولید نف��ت زمانی پیش می آید که رش��د قیمت نفت از 
نرخ بهره کمتر باش��د، زیرا نرخ بهره نش��ان دهن��دة هزینة فرصت 
س��رمایه گذاري در صنعت نفت براي شرکت هاي بین المللي نفتي 
است و اگر هزینه فرصت سرمایه گذاري براي تولید نفت براي این 
شرکت ها افزایش یابد، حتي با افزایش سهم شرکت هاي بین المللي 
نفتي از درآمدهاي حاصل از میدان، ممکن اس��ت این ش��رکت ها 
تصمیم به کاهش تولید نفت بگیرند. نتیجه گیری نهایی این مطالعه 
افزایش س��هم ش��رکت های بین المللی نفتی از درآمدهای حاصل 
از میدان نفتی جهت تش��ویق آنها برای س��رمایه گذاری در مرحله 

بازیافت ثانویه است.
احمدی و معتم��دی )1388( در مطالعه خود با عنوان"بهینه یابی 
پوی��ای تولی��د نف��ت در ایران" به بررس��ی مس��یر بهین��ه تولید در 
میدان نفت��ی هفتگل به عنوان نمون��ه ای از میادین نفتی برای دوره 
1365-1425 با اس��تفاده از یک مدل ماکزیمم سازی منافع با قیود 
پرداختن��د. در این مطالعه در چند س��ناریو با اختالف نرخ تنزیل و 
دوره برنامه ریزی در آنها، مس��یرهای بهینه تولید نفت و تزریق گاز 
فاصله قابل توجهی با مقادیر تحقق یافته دارد و این نوعی نامتناسب 
بودن برنامه ریزی اقتصادی جهت استخراج از میادین نفتی را نشان 

می دهد.

2-2- مطالعات خارجی
آردندو و همکاران5  )2016( در مطالعه خود با عنوان" برنامه ریزی 
بهینه و توسعه زیرساخت برای تولید گاز شیل" به وسیله یک رویکرد 
برنامه ری��زی ریاضی و با اس��تفاده از روش شبیه س��ازی مونت کارلو 
جهت بیان نوس��انات عرضه و تقاضای گاز در بورگوس- در ش��مال 
شرق مکزیک-، به بیان یک رابطه منطقی بین برنامه ریزی بهینه برای 
بهره برداری از گاز شیل و همچنین توسعه زیرساخت ها در مکان های 
بدون زیرساخت پرداختند و بیان داشتندکه بهره برداری از طرح های 
جدید تولید گاز، به تامین تقاضای گاز ملی منجر می ش��ود. سیکلس 
و هاردل��ی6  )2015( در مقال��ه خود تحت عنوان"م��دل بهینه پویاي 
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اس��تخراج نفت" به مدل س��ازی تصمیم گیری پویای تولید براس��اس 
مالحظات مهندسی و اقتصادی پرداختند. نتایج این مقاله نشان می دهد 
که تصمیم گیری پیرامون تولید نفت در عربستان، با توجه به خطرات 
مرب��وط به پیش بینی ارزش آتی نفت، نرخ تنزیل نامعقول باالیی دارد 
که این موضوع به کاهش ش��دید ارزش ذخایر نفت عربس��تان منجر 
می ش��ود. وی دلیل این امر را اعتقاد دولت عربستان سعودی می داند 
که آنچه در نتیجه ارزآوری به داخل کش��ور به دس��ت آمده از قبیل 
دستیابی به امنیت و یا برخی از اهداف سیاسی دیگر، توجیه اقتصادی 

این ضرر است.
تح��ت  خ��ود  پژوه��ش  در   )2012( هم��کاران7   و  لیث��ی 
عنوان"سیاس��ت های مالیات��ی موثر در اس��تخراج بهین��ه نفت خام در 
آالسکا" به تش��ریح بهینه سازی پویای اس��تخراج نفت در آالسکا و 
همچنی��ن برآورد خاص��ی از توابع درآمد با ف��رض قیمت  ذیر بودن 
تولیدکنن��ده  (بهره ب��ردار) پرداختند. نتیجه این مطالعه نش��ان داد که 
تغییر نرخ مالیات به تنهایی مسیر بهینه تولید نفت را به جز برای میدان 
هایی با احتمال توقف تولید تغییر نمی دهد. نویسندگان این مطالعه بر 
این عقیده هستند که ساختار سیاست های مالیاتی می تواند به گونه ای 

طراحی شود که تحت تاثیر مسیر بهینه تولید باشد.
الکساندرا و اس��پینوزا8  )2012( در مطالعه خود با عنوان"استخراج 
بهین��ه نفت خام به عنوان یک انتخاب چند گزینه ای" به ارائه راه حلی 
برای اس��تخراج بهینه نفت برای تولیدکننده قیمت پذیر با اس��تفاده از 
رویکرد مونت کارلو می پردازند. این رویکرد در شرایطی که ظرفیت 
مخزن در حال افزایش اس��ت، روش مناسبی جهت دستیابی به مقدار 
بهینه است. نتایج این بررسی نش��ان می دهد که ارزش نهایی ظرفیت 
م��ازاد مخزن نفتی برای کش��ورهای دارای منابع نفت��ی عظیم، باالتر 
است، در حالیکه ارزش حال خالص این ذخایر در کشورهای مذکور 
بسیار پایین و به طور تقریبی نصف ارزش واقعی آنها برآورد می شود. 
از طرف دیگر، این مطالعه اس��تخراج بهینه را به هزینه های استخراج 
ارتب��اط داده و تامین مالی پروژه های اس��تخراجی را گزینه مهمی در 
این بهینه س��ازی می داند و در نتیجه برای بهینه س��ازی اس��تخراج باید 
شرایط وام گرفتن تعدیل شود تا هم تولیدکننده به سود انتظاری خود 
دس��ت یابد و هم تولید بهینه صورت گیرد ک��ه این امر، نوعی ایجاد 

ثبات در بازار نفت محسوب می شود.
قندي و لین9  )2011( مسیر بهینه تولید را در میدان سروش و نوروز 
با در نظر گفتن ش��رایط ق��راردادي بیع متقابل و مقایس��ه آن با رفتار 
تولیدي واقعی ش��رکت ملی نفت ایران مدل س��ازی کردند و با توجه 
به دو گزینه حداکثرس��ازي سود تنزیل ش��ده و حداکثرسازي تولید 

انباش��تی بعنوان تابع هدف بهره بردار و در چارچوب محدودیت هاي 
فن��ی و قراردادي ب��ه ارزیابی چارچوب قراردادي بی��ع متقابل از این 
دیدگاه پرداختند .روش مورد اس��تفاده در این مقاله، تعریف مس��ئله 
کنت��رل بهینه پویا در ای��ن دو میدان و حل آن به روش عددي بلمن با 
ف��رض قیمت پذیر بودن بهره بردار و تعیین آن بصورت برونزا اس��ت. 
نرخ تنزیل مناس��ب براي بهره بردار نرخ هاي تنزیل در دامنه 1درصد 
تا30 درصد انتخاب ش��دند. مقایس��ه میزان تولید واقع��ی در میادین 
س��روش و نوروز با مقادیر بهینه در هیچ یک از س��ناریوهاي بررسی 
ش��ده تطابق ندارد. میزان تولید واقعی در س��ال هاي نخست با گزینه 
تولید بهینه در نرخ هاي تنزیل باال تطبیق می کند، هرچند در سال هاي 
پایانی چنین تطابقی قابل مش��اهده نیست. این رفتار تولیدي با دیدگاه 
شرکت هاي بین المللی )با داشتن نرخ تنزیل باال( تطابق بیشتري دارد. 
بطور کلی نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از غیر کارا بودن 
رفتار تولیدي ش��رکت ملی نفت ایران از نظر پیگیري هدف حداکثر 
س��ود از میدان بوده اس��ت. در ادامه، این نویسندگان به بررسی رفتار 
ش��رکت ملی نفت ایران با فرض پیگیري هدف حداکثر نمودن تولید 
انباش��تی بجاي حداکثر کردن ارزش حال جریان س��ود، می پردازند. 
بررس��ی این نویس��ندگان نش��ان داد که حتی با وجود اینکه قرارداد، 
بهره ب��ردار را ملزم به پیگی��ري هدف حداکثر کردن تولید انباش��تی 

می کند، شرکت ملی نفت ایران به این هدف نرسیده است.
گائ��و و هارتلی )2009( در مقاله خود با عنوان "تولید بهینه پویا 
از یک میدان نفتی بزرگ در عربس��تان س��عودی "با استفاده از دو 
نگرش شبیه سازی و بهینه سازی به بررسی سیاست بهینه تولید نفت 
از می��دان قوار عربس��تان پرداختند. در این مطالعه نویس��ندگان، به 
جنبه های فیزیکی و ش��یمیایی مخزن و همچنین طرح توسعه مخزن 
پرداخته و با اس��تفاده از نرم افزار شبیه س��از بل��ک اویل، چگونگی 
تاثی��ر رفتار تولیدی گذش��ته مخزن در میزان اس��تخراج دوره های 
بعدی نشان دادند. این مطالعه همچنین از یک مدل بهینه سازی پویا 
که به روش عددی بلمن حل می ش��ود برای بررس��ی تاثیر متقابل 
برخی ویژگی ها همچون ش��رایط فیزیکی و شیمیایی مخزن، مدل 
توسعه، قیمت نفت، هزینه های تولید و نرخ تنزیل استفاده می کند. 
نوآوري مطالعه حاضر نسبت به تمامي این مطالعات استفاده از رویکرد 
منطق فازی با قابلیت اس��تفاده از تمامی اطالعات کیفی و کمی و امکان 

دستیابي به مسیرهای بهینه استخراج در وضعیت عدم اطمینان است.

3- مروری بر وضعیت ذخایر نفت و گاز ایران
صنعت نف��ت و گاز یک��ی از بزرگتری��ن و پیچیده ترین صنایع 
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جهان است. محصول صنعت نفت برای حمل و نقل، گرما و تولید 
برق اس��تفاده می ش��ود. نفت و گاز دو نوع از مهم ترین کاالها در 
جهان اقتصادی هس��تند. )ورهرامي، 1395، 11( در این میان ایران 
کش��وری ب��ا منابع غنی نفت��ی و گازی در خلیج فارس محس��وب 

می ش��ود که نفت و گاز دو کاالی اس��تراتژیک برای آن است و 
حدود 35 ح��وزه از این منابع در منطقه خلی��ج فارس و 14 حوزه 
به صورت مش��ترک با سایر کش��ورهای حوزه خلیج فارس است. 
ب��ا در نظر گرفتن اهمی��ت منابع نفتی و گازی در جه��ان و نیاز به 
آنه��ا و همچنین ظرفیت این منابع در ح��وزه خلیج فارس، این امر 
فرصت مناسبی برای ایران ایجاد می کند تا با بهره برداري اصولي از 
این منابع و همکاري با س��ایر کشورهاي حوزه خلیج فارس و سایر 
تولیدکنن��دگان نفت وگاز، موقعیت خود را در س��طح منطقه اي و 
جهاني بهبود بخشد. هم اکنون ایران چهارمین دارنده ذخایر اثبات 
ش��ده نفت خام و دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان است. 
تحریم ه��ای بین المللی عمیقا بر بخش انرژی ایران تاثیر گذاش��ته 
اس��ت و به توقف تعدادی از پروژه های باالدستی نفت و گاز منجر 

شده است. 10
بعد از انقالب اسالمی و طی سال های اخیر مجری اصلی تحریم ها 
علی��ه ایران کش��ور آمریکا بوده اس��ت. از ای��ن رو روابط این دو 
کش��ور به عنوان مشتری اصلی نفت ایران در روزهای اولیه انقالب 
اسالمی به شدت کمرنگ شده و این موضوع منجر به توقف خرید 
نفت ایران توس��ط آمریکا ش��د. آمریکا به عنوان یک کشور مهم 
در زمینه عرضه و تقاضای انرژی توانس��ته با سیاس��ت گذاری ها و 
تصمیم گیری هایش مسئله انرژی را در جهان تحت تاثیر قرار دهد. 
تحریم های اعمال شده توسط آمریکا علیه ایران، با ابزار ممنوعیت 
س��رمایه گذاری آمری��کا در بخش انرژی ایران بوده اس��ت. با این 
اوصاف در سال هاي اخیر، صادرات نفت ایران به سمت بازارهای 
آسیایی سوق داده ش��د. شکل-1 جریان تولید و صادرات نفت را 
به همراه شوک های سیاسی که در دوره های مختلف بر تولید آن 

وارد شده نشان می دهد.
در ش��کل های 2 و3، به ترتیب تولی��د نفت خام و گاز طبیعی در 
ایران نش��ان داده شده است که تقریباً در اکثر سال ها از روند رو به 

رشدی برخوردار بوده  است.

4- معرفی مدل و تحلیل نتیجه تخمین
در ای��ن مطالعه با اس��تفاده از ی��ک روش جدید به ن��ام "منطق 
فازی" به دنبال دس��تیابی به مقادیر بهینه استخراج و بهره برداری از 
مخازن گازی و نفتی کش��ور هس��تیم. تئوری فازی به عنوان یکی 
از ش��اخه های ریاضیات به منظور غلبه بر عدم قطعیت شناخته شده 
اس��ت. این تئوری شامل سه مرحله فازی س��ازی، استدالل فازی و 
فازی زدایی اس��ت و نتیجه حاصل از کاربرد این تئوری، دس��تیابی   3   تولید گاز طبیعي
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به یک مقدار مش��خص با دخالت واقعیت در ریاضیات است. این 
روش با زبان گفتاری انس��انی مطابق��ت دارد. در واقع منطق فازی 
ابزاری برای تبیی��ن مفاهیم نادقیق موجود در زب��ان گفتاری مانند 
گرما و س��رما، جوان��ی و پیری، دوری و نزدیکی اس��ت که برای 
برنامه ری��زی و ق��ادر س��اختن تصمیم گیر به انج��ام تصمیم گیری 
در موقعیت های مختلف اس��تفاده می ش��ود. منط��ق فازی همچنین 
رویکرد مناس��بی برای سیستم های پیچیده ای که با اعداد به راحتی 
قابل بیان نیس��تند و یا پروژه هایی که از قطعیت برخوردار نیس��تند، 
اس��ت. از طرف دیگر با استفاده از این روش می توان فضای ساده، 
کامال ملموس و قابل تحلیلی برای حل مسئله ارائه داد. به عبارتی از 
آنجا که اکثر اطالعات موجود و در دس��ترس از یک عدم قطعیت 
برخوردارند، بسیار مهم است که بتوان از چنین داده های غیر دقیق 

 1   قواعد فازی ممتاز مربوط به ذخایر نفتی

p قاعدهقیمت)نفت(ذخایر)نفت(استخراج)تولید(مقدار

1باالباالباال0/0259
2پایینپایینپایین0/6229
3پایینپایینمتوسط0/8494
4متوسطمتوسطباال0/0678
5پایینمتوسطمتوسط0/1958
6متوسطپایینمتوسط0/2867
7متوسطپایینپایین0/3756
8پایینمتوسطباال0/7023
9متوسطباالباال1/1317

 2    قواعد فازی ممتاز مربوط به ذخایر گازی

p قاعدهقیمت)گاز(ذخایر)گاز(استخراج)تولید(مقدار

1پایینپایینپایین1/6889

2متوسطمتوسطمتوسط1/1037

3متوسطمتوسطپایین0/4399

4پایینباالمتوسط0/0256

5پایینمتوسطمتوسط0/05030

6باالمتوسطمتوسط0/4240

7متوسطباالمتوسط0/2043

8متوسطباالباال0/3632

9پایینمتوسطپایین2/1059

 3    مقادیر بهینه تولید نفت

)BP(مقدا ر بهینه نفتسال)BP(مقدار بهینه نفتسال

1998317019802580

1999315019812570

2000318019822560

2001319019832550

2002314019842540

2003313019852540

2004313019863150

2005372019873150

2006393019883150

2007393019893150

2008393019903150

2009392019913150

2010394019923150

2011399019933150

2012400019943170

2013399019953170

2014396019963150

2015398019973150

 4    مقادیر بهینه تولید گاز

)BP(سال)(مقدار بهینه گاز)متر مکعبBP(سال)مقدار بهینه گاز)متر مکعب

2003113198949/1

2004113199049

2005116199170

2006113199292

2007113199392

2008116199492

2009117199550/3

20101251996118

20111341997118

20121191998116

20131311999115

20141312000117

20151172001118

2002115
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یا به عبارتی "خاکس��تری" نتایج و تصمیمات قابل قبولی به دست 
آورد که در این مسیر منطق فازی یکی از کاراترین روش ها است.

ایده های فازی و منطق فازی اغلب در زندگی روزمره ما استفاده 
می ش��ود در حالی که توجهی به آنها نمی شود. به عنوان مثال، برای 
پاس��خ به س��واالت در یک پرسش��نامه، اکثر افراد پاسخ هایشان را 
به صورت " نه بس��یار راضی" و ی��ا " کامال راضی" می دهند که به 
صورت پاسخ فازی یا مبهم است. اینکه رضایت دیگران از خدمات 
و کاالها به چه میزان اس��ت، دقیقا معلوم نیس��ت. اما این پاسخ های 
مبهم تنها می تواند توس��ط انسان ایجاد ش��ود و ماشین ها در ایجاد 
آنها نقش��ی ندارند. مث��ال کامپیوترها نمی توانند چنین پاس��خ هایی 
داش��ته باشند و فقط به صورت صفر و یک پاسخ می دهند، لذا این 

داده ها به صورت کالسیک است. 
برای پیاده س��ازی روش منطق فازی ب��ه عنوان یک برنامه واقعی 

نیاز به سه مرحله زیر است:
1- فازی س��ازی - تبدیل داده های کالسیک به داده های فازی و 

)MF11 ( یا توابع عضویت
2- فرآیند اس��تنباط ف��ازی - ترکیب توابع عضوی��ت با قوانین 

کنترل برای بدست آوردن خروجی های فازی 
3- فازی زدایی - استفاده از روش های مختلف برای محاسبه هر 

خروجی.
بنابراین منطق فازی براس��اس تئوری مجموعه های فازی استوار 
بوده و تعمیمی گس��ترده تر از مجموعه های کالسیک است. برای 
تفس��یر تئوری مجموعه های فازی ابتدا به تعریف هس��ته اصلی این 

مجموعه ها یعنی توابع عضویت پرداخته می شود.
اگ��ر X را یک مجموعه در نظر بگیری��م، A زیرمجموعه فازی 
از X اس��ت که به وس��یله تابع عضویت مش��خص می شود و شکل 

ریاضی آن در ذیل آمده است:

9 
 

 معرفی مدل و تحلیل نتیجه تخمین -4
 
 مخازن از برداریبهره و استخراج نهیبه ريمقاد به يابیدست دنبال به "یفاز منطق" نام به ديجد روش کي از استفاده با مطالعه نيا در
 نيا. است شده شناخته تیقطع بر عدم غلبه منظور به اتیاضير یهاشاخه از يکي عنوان به یفاز یتئور. میهست کشور ينفت و یگاز

 مقدار کي به يابیدست ،یتئور نيا کاربرد از حاصل جهینتو  است ييزدایفاز و یفاز استدالل ،یسازیفاز مرحله سه شامل یتئور
 نییتب یبرا یابزار یفاز منطق واقع در. دارد مطابقت يانسان یگفتار با زبان روش نيا. است اتیاضير در تیواقع دخالت با مشخص

 ساختن قادر و ريزیبرنامه یاست که برا يکينزد و یدور ،یریپ و يجوان سرما، و گرما مانند یگفتار زبان در موجود قینادق میمفاه
 هایسیستم یبرا يمناسب کرديرو نیهمچن یفاز منطق. شودميمختلف استفاده  یهاتیموقع در یگیرتصمیمانجام  به ریگمیتصم

 نيا استفاده از با گريد طرف از. است ستند،ین برخوردار تیقطع از که هاييپروژه اي و ستندین انیب قابل يراحت به با اعداد که یادهیچیپ
 در و موجود اکثر اطالعات که آنجا از يعبارت به. داد ارائه مسئله حل یبرا يلیتحل قابل و ملموس ساده، کامال یفضا توانمي روش

 و جينتا "یخاکستر" يعبارت به اي قیدق ریغ یهاداده نیچن از بتوان که است مهم اریبسبرخوردارند،  تیقطع عدم کي از دسترس
 .است هاروش نيکاراتر از يکي یفاز منطق ریمس نيا در که آورد به دست يقبول قابل ماتیتصم

 پاسخ یبرا مثال، عنوان به. شودمين آنها به يتوجه کهيدر حال شودمياستفاده  ما روزمره يزندگ در اغلب یفاز منطق و یفاز هایايده
که به صورت پاسخ  دهندمي "يکامال راض "ا يو  "يار راضینه بس "را به صورت  شانيهااکثر افراد پاسخ ک پرسشنامه،يدر  سواالت به
 دتوانمي مبهم تنها هایپاسخن ياما ا ست.یقا معلوم نیدق ،زان استیگران از خدمات و کاالها به چه ميت دينکه رضايا .استا مبهم ي یفاز

داشته باشند و فقط به صورت  هاييپاسخن یند چنتوانميوترها نیندارند. مثال کامپ يجاد آنها نقشيدر ا هاماشین و شود جاديتوسط انسان ا
  .استک یها به صورت کالسن دادهي، لذا ادهندميک پاسخ يصفر و 

 :ر استيز مرحله سه به ازین يواقع برنامه کيعنوان  به یفاز منطق روش سازیپیاده یبرا
 (11MF) تيعضو ا توابعي و یفاز هایداده به کیکالس هایداده ليتبد - یسازیفاز -1

  یفاز یهايخروج آوردن بدست یبرا کنترل نیبا قوان تيعضو توابع بیترک - یفاز استنباط نديفرآ -2

 .يخروج هر محاسبه یبرا مختلف هایروش از استفاده - ييزدایفاز -3

ر یتفس ی. برااستک یکالس هایمجموعهتر از گسترده يمیاستوار بوده و تعم یفاز هایمجموعه یاساس تئوری بربنابراين منطق فاز
 .شودميت پرداخته يتوابع عضو يعني هامجموعهن يا يف هسته اصليابتدا به تعر یفاز هایمجموعه یتئور

آن در  ياضيو شکل ر شودميت مشخص يله تابع عضویکه به وس است Xاز  یرمجموعه فازيز Aم، يریک مجموعه در نظر بگيرا  Xاگر 
 ل آمده است:يذ
 

μA: X → [0.1] (2                                                                    )                                                                                  )1(

مهم ترین توابع عضویت مثلثی، ذوزنقه ای و گوس��ی است. تابع 
م��ورد اس��تفاده در این تحقی��ق، تابع عضویت مثلثی اس��ت که به 
ش��کل ذیل معرفی می شود. این تابع با یک مقدار حد پایین a، حد 
ب��االی b و یک مقدار میانه بین این دو )m( تعریف می ش��ود. در 
روش منط��ق فازی دو نوع متغیر وجود دارد، متغیر ورودی و متغیر 
خروجی یا ب��ه عبارت دیگر متغیر تصمیم که براس��اس متغیرهای 
ورودی مقدار بهینه تعیین می ش��ود. هرکدام از متغیرهای مس��تقل 
خودش��ان به سطوح (پایین، متوسط، باال)تقسیم و برای هر کدام از 

این مجموعه ها یک تابع عضویت تعریف می شود. برای مثال برای 
قیمت سه تابع عضویت(پایین، متوس��ط، باال) داریم که با استفاده 
از توابع عضویت، متغیرها فازی می ش��وند. برمبنای توابع عضویت 
یک س��ری قوانین نیز حاصل می ش��ود، اگر (یا) و آنگاه نتیجه چه 
باشد( اگر قیمت پایین بود آنگاه استخراج کم است) یا )اگر قیمت 
افزایش یابد آنگاه تولید افزایش می یابد(. با توجه به مباحث مطرح 
شده فوق، رابطه اس��تخراج نفت و گاز به عنوان متغیر خروجی، با 
دو متغی��ر قیمت و ذخایر نفت و گاز به عن��وان متغیرهای ورودی 
مستقیم اس��ت. برای مثال می توان اینگونه بیان کرد که: اگر قیمت 
نفت و ذخایر نفت باال باشد، آنگاه استخراج نفت باال خواهد بود.

بنابراین ابتدا س��طح و یا مجموعه ای ب��رای متغیر ورودی تعیین 
می ش��ود. س��پس مجموعه مورد نظر متغیر خروجی تعیین خواهد 
ش��د. از آنجا که تع��داد قواعد موجود برای هر مس��ئله فازی برابر 
ب��ا تعداد مجموعه های فازی به توان تعداد متغیرها )هم ورودی هم 
خروجی( اس��ت، در این مطالعه تعداد قواع��د 3 به توان 3 خواهد 
بود، بنابراین 27 قاعده خواهیم داش��ت. برای انتخاب قواعد ممتاز 
در مقابل س��ایر قواعد باید از بین قواعد، با توجه به روند داده های 

مورد استفاده و اهمیت وزنی هر قاعده، انتخاب کرد.
براین اساس، در این مطالعه با استفاده از یک کد استفاده شده در 
نرم اف��زار متلب که میزان ضریب مربوط به وزن این قواعد را تعیین 
می کند، قاعده ای که بیشترین مقدار این ضریب را دارد، انتخاب و 
ضریب مورد نظر با نماد P نشان داده شد. از بین 27 قاعده، 9 قاعده 
که نس��بت به مابقی مقدار وزن بیش��تری دارد، انتخاب می شود که 
برای ادامه روند منطق فازی و انتخاب مقادیر بهینه از آنها اس��تفاده 
می ش��ود. 9 قاعده ای که براس��اس ضرایب P مربوطه شان انتخاب 
ش��ده است در جداول 1 و 2 برای داده های نفت و گاز به تفکیک 

آمده است.
داده های ورودی قیمت و ذخایر نفت طی دوره 1980-2015 و 
گاز طی دوره 1989-2015 از س��ایت BP 12 دریافت ش��ده است. 
در این پژوهش از نرم افزار متلب برای رسیدن به مقدار بهینه تولید 
اس��تفاده شده است. در ذیل مقادیر بهینه نفت و گاز به تفکیک در 

جداول 3 و 4 آمده است.
ب��ا توجه به ج��داول 1 تا 4 میانگین مقادی��ر بهینه نفت طی دوره 
تعیین شده باالتر از مقادیر بهینه گاز است. طی این دوره ها می توان 
دالیلی از جمله هزینه استخراج باالی گاز، قیمت پایین گاز، پایین 
بودن ارزآوری حاصل از فروش آن و کم بودن تنوع فرآورده های 
گازی دانست که منجر به تصمیم گیري پیرامون تولید مقدار کمتر 
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بهینه گاز نسبت به تولید بهینه نفت در این سال ها شده است.

نتیجه گیری
براساس نتایج به دس��ت آمده از این تحقیق با استفاده از تئوری 
منطق فازی، مقادیر بهینه اس��تخراج نفت و گاز ایران براس��اس دو 
مولفه قیمت و ذخایر کنونی طی سال های 1980-2015 برای نفت 
و 1989-2015 برای گاز به دست آمده است. یکی از دالیل عمده 
استفاده از منطق فازی در این مطالعه، تصمیم گیری در شرایط عدم 
اطمینان است. مطابق با نتایج به دست آمده، به طور متوسط مقادیر 
بهینه تولید نفت طی س��ال هاي مورد بررس��ي از مقادیر بهینه تولید 
گاز باالت��ر بوده اس��ت. بنابراین در این دوره ب��ه دالیلی همچون 

هزینه استخراج باالی گاز، قیمت پایین گاز، پایین بودن ارزآوری 
حاص��ل از فروش آن و کم بودن تنوع فرآورده های گازی، مقدار 
تولید بهینه گاز نس��بت به تولید بهینه نفت در این سال ها کمتر شده 
و از این رو تولید بیشتر نفت و میزان تولید بهینه باالتر نفت نسبت به 

گاز به صرفه تر بوده است.
براین اس��اس پیش��نهاد می گردد، بنگاه های بخش خصوصی به 
توس��عه فرآیندهای متکی به فناوری هاي پیشرفته و همچنین توسعه 
جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در صنعت نفت به منظور 
افزای��ش بهره برداري از مخ��ازن نفتي در اعماق مختلف تش��ویق 
شوند. همچنین براي باال بردن بهره وری استفاده از نفت الزم است 

تکنولوژی مورد استفاده در پاالیشگاه ها ارتقا یابد.
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تخریب س��ازند در نتیجه عوامل متعددی اس��ت که بر میزان تراوایی ناحیه اطراف چاه و در نتیجه میزان نفت و گاز 
تولیدی تاثیرگذار اس��ت، به همی��ن دلیل اطالع از میزان پایداری دیواره چاه نکته مهمی در علوم زمین و مهندس��ی 
نفت اس��ت. داده های ژئومکانیکی یکی از مهم ترین پارامترهای بررس��ی پایداری دیواره چاه است که به طور معمول از 
طریق روش های تجربی و با استفاده از داده های سرعت امواج صوتی فشارشی، برشی و نمودار چگالی به دست می آید. 
این پژوهش با هدف بررس��ی پایداری دیواره چاه به تجزیه و تحلیل تغییرات داده های ژئومکانیکی در فضای س��یگنال 

می پردازد.
 انتقال داده ها به این فضا موجب آش��کار ش��دن ناپیوستگی ها و تغییرات ناگهانی و موضعی می شود. بنابراین از تبدیل 
وجک پیوسته به عنوان یکی از بهترین ابزارهای پردازش سیگنال، جهت تبدیل این داده ها به فضای سیگنال استفاده 
شد. تطابق نتایج حاصل با نمودارهای پتروفیزیکی بخصوص نمودار  قطرسنج، نشان دهنده لیتولوژی شیلی با وضعیت 
ناپایدار و وقوع ریختگی در این زون ها است. در نهایت بررسی نتایج موجک عملکرد بسیار خوب این روش در شناسایی 

زون های ناپایدار را نشان می دهد.

واژگان كلیدی:
پایداری دیواره چاه، پارامترهای 

ژئومکانیکی، تبدیل موجک پیوسته، 
نمودار قطرسنج، نمودارصوتی، نمودار 

چگالی.
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مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

انجام مطالعات کاربردی بنی��ادي و پایه در فرآیند پیاده کردن 
طرح هاي کالن اقتصادي، به منظور کاهش و جلوگیري از ایجاد 
هزینه ه��اي ناخواس��ته امری ضروري اس��ت. آگاه��ي از تمامي 
جنبه هاي طرح موجب س��هولت در پیشرفت مراحل مختلف کار 
و دستیابي به اهداف طرح مي شود. بررسی ناپایداری دیواره چاه 
از مهم ترین جنبه های مطالعه میادین هیدروکربنی است که نادیده 
گرفتن آن موجب بروز مشکالتی نظیر هرزروی گل، تنگی حفره 
چاه، گیر کردن لوله ها و جریان س��یاالت ناخواس��ته به دهانه چاه 
می ش��ود که موجب هدر رفت زیاد زمان در حین حفاری خواهد 

شد.
ابتدایی ترین شرایط حین حفاری برای پایداری یک چاه، وجود 
تع��ادل و توازن بین تمرکز تنش در محدوده دیواره و اس��تحکام 
س��نگ اس��ت. ناپایداری چاه به دلیل شکس��ت دیواره در حالتی 
اس��ت که مقدار تنش موثر بر دیواره از اس��تحکام سنگ تجاوز 
کند ]1[. به عبارت دیگر پایداری دیواره چاه به نحوه پاسخگویی 
سنگ دیواره به تمرکز تنش القایی عملیات حفاری بستگی دارد.

در  اطالع��ات  مهم تری��ن  از  یک��ی  ژئومکانی��ک  داده ه��ای 

بررس��ی های پایداری االس��تیک دیواره چاه است که از نمودار1 
DSI  به دس��ت می آید. تاکنون روش ه��ای متنوعی برای تخمین 

پارامترهای ژئومکانیکی معرفی ش��ده ک��ه دامنه ای از روش های 
تجربی و هوش��مند را شامل می شود. در این مطالعه از فرمول های 
تجربی برای برآورد پارامترهای ژئومکانیکی استفاده شده است.

ب��ا توجه ب��ه اینکه س��نگ ها در راس��تای قائ��م از الیه هایی با 
پارامترهای ژئومکانیکی مختلف تشکیل شده اند، بنابراین دیواره 
چاه در راس��تای قائ��م پایداری متفاوت��ی دارد و تحلیل داده های 
ژئومکانیکی در راستای حفاری روش��ی بسیار مفید در مطالعات 
دیواره چاه اس��ت. برخی از محققان از تلفیق روش های پردازش 
تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی برای تشخیص شکستگی ها 
در نمودارهای تصویری اس��تفاده  کرده اند. اما این نوع نمودارها 
به عل��ت هزینه باال، عمدتأ برای بررس��ی شکس��تگی در مخازن 
تهیه ش��ده و به ن��درت در فواص��ل غیر مخزنی رانده می ش��وند 
]2[؛ همچنین روش های خوش��ه بندی2  از کاربردی ترین روش ها 
در تحلی��ل پایداری دیواره چاه اس��ت. اما ای��ن روش ها نواقصی 
مانند لزوم انتخاب صحیح تعداد خوش��ه و یا مش��کالتی ناشی از 

رضا فرضی، كارشناس ارشد زمین شناسي نفت، دانشگاه تهران  شاهین پرچه خواری، كارشناس ارشد زمین شناسي نفت، دانشگاه تهران 
  وحید بلندي، دانشجوی دكتری مهندسی نفت، شركت ملی مناطق نفتخیر جنوب  حبیب پورفرج،كارشناس ارشد زمین شناسي 

نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز  
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خوش��ه های محلی حاص��ل از نوفه3  داده ه��ا را دارند ]3 و 4[.در 
صنعت نف��ت، از آنالیز موجک به عنوان ی��ک روش نوین برای 
بررس��ی ناپایداری و یا تحلیل سیستم شکستگی به ندرت استفاده 
ش��ده است]5 و 6[. در این مطالعه از آنالیز موجک به عنوان یک 
روش نوی��ن جه��ت تحلیل فرکان��س پارامتره��ای ژئومکانیکی 
در یک��ی از میادین جنوب غربی ایران اس��تفاده ش��د. لیتولوژی 
چاه مورد مطالعه ش��امل یک توالی سیلیس��ی-کربناته متشکل از 
ماسه س��نگ، شیل و سنگ آهک بود و مطالعات پایداری چاه در 

چنین توالی هایی با بازه گسترده لیتولوژی بسیار با اهمیت است.

1- روش مطالعه
متداول تری��ن ابزار بررس��ی ناپایداری چاه، نمودار  قطرس��نج4  
اس��ت. این ابزار از چندین بازو تش��کیل ش��ده که قطر چاه را در 
جه��ات متف��اوت اندازه گیری کرده و با مقایس��ه آن ب��ا قطر مته 
حفاری، نواحی مس��تعد ریختگی را مش��خص می کند )ش��کل-

1(. از ن��وع چهار بازوی��ی این ابزار می توان برای تعیین راس��تای 
تنش افقی اس��تفاده کرد و با اندازه گیری دو قطر از مقطع عرضی 
چاه، راس��تای تنش ه��ای افقی از روی راس��تای اتس��اع چاه  را 

تعیین کرد. در ش��ماتیک اتساع چاه5 )شکل-1( می توان دید که 
عمکرد تنش های افقی باعث بیضوی ش��دن قطر چاه می شود و با 
اندازه گیری قطر بیضی ها، راس��تای تنش های افقی کمینه )σH(و 
بیشینه )σH( مشخص می ش��ود ]7[. براساس شکل ریختگی ها در 
راس��تای تنش افقی کمینه )σh( رخ می دهد و گاهی در راس��تای 
تنش افقی بیشینه )σH( گسیختگی های کششی دیده می شود. برای 
تعیین راس��تای تنش های افقی در طول چاه از اطالعات هرزروی 
گل6  حفاری استفاده می شود. بنابراین اگر وزن گل باعث ایجاد 
شکست در سازند یا باز شدن شکستگی های پیشین شود، می توان 
وزن گل موجود را برابر با مقدار تنش افقی کمینه در نظر گرفت 
]16 و 17[ و جهت مدلسازی تنش های افقی در کل چاه می توان 
از نرم افزارهای��ی مانند ®Drillwork و ®Flac اس��تفاده کرد. تعیین 
دقیق راس��تای تنش های افقی کمینه و بیش��ینه، اطالعات بس��یار 
ارزشمندی در روند حفاری است که عالوه بر پیش بینی ریختگی 
و فواص��ل ناپایدار، با اس��تفاده از آن می ت��وان از پدیده مچالگی 

لوله های جداری در سازندهای تبخیری جلوگیری کرد.
 ای��ن مطالع��ه بنیادي-کارب��ردی ب��ه مدل س��ازی پارامترهای 
ژئومکانیکی و بررس��ی پای��داری چاه پرداخته و ب��ا فرض اینکه 
فرکان��س داده های ژئومکانیکی برمبنای تغییرات پایداری دیواره 
چاه متغییر اس��ت، از روش تبدیل موجک پیوسته7  برای تجزیه و 

تحلیل فرکانس داده ها استفاده می کند.

2-داده های ژئومکانیکی

خ��واص ژئومکانیکی س��نگ ب��رای بیان مقاومت س��نگ در 
برابر تنش تعریف می ش��ود که حاصل آزمایشات ژوئومکانیکی 
غیرمخرب است. این خواص شامل مدول یانگ، ضریب پواسون، 
مدول برش��ی، مدول حجمی و ضریب تراکم پذیری اس��ت ]8[. 

 1    واکنش نمودار قطرسنج چهار بازویی به ریختگی و افزایش مقدار 
عددی آن در مقابل قطر مته حفاری ]7[

 
 [7] و افزایش مقدار عددی آن در مقابل قطر مته حفاری قطرسنج چهار بازویی به ریختگی نمودار واکنش-1-شکل

 

 های ژئومکانیکیداده -2
 

که حاصل آزمایشات  شودمقاومت سنگ در برابر تنش تعریف میخواص ژئومکانيکی سنگ برای بيان 
مدول برشی، مدول حجمی و . این خواص شامل مدول یانگ، ضریب پواسون، استژوئومکانيکی غيرمخرب 

توان از طریق تست فشاری تک محوره و سه محوره بر نمونه . این پارامترها را می[8] پذیری استضریب تراکم
اما  [.9د ]های صوتی )روش دیناميک( بدست آورداده به ویژهالکتریکی  هایمغزه )روش استاتيک( و یا از نمودار

تر روش با وجود دقت پائين وجود دارد و استاتيک و دیناميک اختالفگيری شده به روش بين مقادیر اندازه

 1    روابط ژئومکانیکی دینامیک ]9[.

مدول یانگ

ضریب پواسون

مدول حجمی

مدول برشی

تراکم پذیری

ρ is bulk density
V_)P ( is compressional wave velocity
V_s isshearwavevelocity

جویی در زمان و هزینه در ميادین دیناميک نسبت به روش استاتيک، استفاده از روش دیناميک به دليل صرفه
 است. ترنفتی مرسوم

در یک چاه پدیده  ی تخمين پارامترهای ژئومکانيکی است. انتشار صوتهاروش ترینمهمنمودار صوتی یکی از 
ای است که تحت تاثير خواص مکانيکی چندین حوزه صوتی مجزا شامل ستون گل، سازند و خود ابزار پيچيده

کند که به داخل فرستنده به دیواره چاه برخورد و امواج طولی و عرضی توليد میاز  منتشر شده صوتی .داردقرار 
با چگالی به  مرتبطگيری و اطالعاتی رعت موج صوتی را اندازهد. ابزار نمودارگيری صوتی، سنکنسازند نفوذ می

ها با استفاده از چگالی، سرعت ميک ژئومکانيکی و نحوه محاسبه آنپارامترهای دینا معادالت [.10] آورددست می
 [.9]خالصه شده است  1-جدولموج فشارشی و سرعت موج برشی در 

 
 [.9]روابط ژئومکانيکی دیناميک  :1 -جدول

𝑬𝑬𝒅𝒅 مدول یانگ = 𝝆𝝆𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐
𝟑𝟑𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝟒𝟒𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐

𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐
 

𝝂𝝂𝒅𝒅 ضریب پواسون =
𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝟐𝟐𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐

𝟐𝟐(𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝟐𝟐𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐) 

𝑲𝑲𝒅𝒅 مدول حجمی = 𝝆𝝆𝝆𝝆𝒑𝒑𝟐𝟐 − 𝟒𝟒
𝟑𝟑 𝝆𝝆𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐 

𝑮𝑮𝒅𝒅 مدول برشی = 𝝆𝝆𝝆𝝆𝒔𝒔𝟐𝟐 

𝑪𝑪 پذیریتراکم = 𝟏𝟏
𝑲𝑲𝒅𝒅

 

𝜌𝜌 is bulk density 
𝑉𝑉𝑃𝑃 is compressional wave velocity 
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 
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امروزه ابزارهای شناخته شده زیادی در زميه پردازش سيگنال وجود دارد. یکی از این ابزارهای بسيار قدرتمند، 
ها نظير هایی از سيگنالتبدیل موجک کاربردهای زیادی در زمينه پردازش ویژگی موجک است.تبدیل 

در  1909در سال  9آلفرد هار عبارت موجک را ناگهانی و موضعی دارد. نخستين بار ها، تغييراتناپيوستگی

جویی در زمان و هزینه در ميادین دیناميک نسبت به روش استاتيک، استفاده از روش دیناميک به دليل صرفه
 است. ترنفتی مرسوم

در یک چاه پدیده  ی تخمين پارامترهای ژئومکانيکی است. انتشار صوتهاروش ترینمهمنمودار صوتی یکی از 
ای است که تحت تاثير خواص مکانيکی چندین حوزه صوتی مجزا شامل ستون گل، سازند و خود ابزار پيچيده

کند که به داخل فرستنده به دیواره چاه برخورد و امواج طولی و عرضی توليد میاز  منتشر شده صوتی .داردقرار 
با چگالی به  مرتبطگيری و اطالعاتی رعت موج صوتی را اندازهد. ابزار نمودارگيری صوتی، سنکنسازند نفوذ می

ها با استفاده از چگالی، سرعت ميک ژئومکانيکی و نحوه محاسبه آنپارامترهای دینا معادالت [.10] آورددست می
 [.9]خالصه شده است  1-جدولموج فشارشی و سرعت موج برشی در 
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مقاالت علمی - پژوهشی

ای��ن پارامترها را می توان از طریق تس��ت فش��اری تک محوره و 
س��ه محوره بر نمونه مغزه )روش اس��تاتیک( و ی��ا از نمودارهای 
الکتریکی به ویژه داده های صوتی )روش دینامیک( بدست آورد 
]9[. اما بین مقادیر اندازه گیری شده به روش استاتیک و دینامیک 
اختالف وجود دارد و با وجود دقت پائین تر روش دینامیک نسبت 
به روش استاتیک، استفاده از روش دینامیک به دلیل صرفه جویی 

در زمان و هزینه در میادین نفتی مرسوم تر است.
نم��ودار صوتی یکی از مهم ترین روش های تخمین پارامترهای 
ژئومکانیکی اس��ت. انتش��ار صوت در یک چاه پدیده پیچیده ای 
است که تحت تاثیر خواص مکانیکی چندین حوزه صوتی مجزا 
ش��امل س��تون گل، س��ازند و خود ابزار قرار دارد. صوتی منتشر 
شده از فرس��تنده به دیواره چاه برخورد و امواج طولی و عرضی 
تولید می کند که به داخل سازند نفوذ می کنند. ابزار نمودارگیری 
صوتی، س��رعت موج صوتی را اندازه گیری و اطالعاتی مرتبط با 
چگالی به دس��ت می آورد ]10[. مع��ادالت پارامترهای دینامیک 
ژئومکانیکی و نحوه محاس��به آنها با اس��تفاده از چگالی، سرعت 
موج فشارش��ی و سرعت موج برش��ی در جدول-1 خالصه شده 

است ]9[.

3- آنالیز موجک 8
امروزه ابزارهای ش��ناخته شده زیادی در زمیه پردازش سیگنال 
وجود دارد. یکی از این ابزارهای بسیار قدرتمند، تبدیل موجک 
اس��ت. تبدیل موج��ک کاربردهای زی��ادی در زمین��ه پردازش 
ویژگی هایی از س��یگنال ها نظیر ناپیوس��تگی ها، تغییرات ناگهانی 
و موضعی دارد. نخس��تین بار عبارت موج��ک را آلفرد هار9  در 
سال 1909 در پایان نامه خود بیان کرد. ولی مفهوم نظریه موجک 
ب��ه بیان امروزی توس��ط جین مورلت10  ژئوفیزیکدان فرانس��وی 

پیشنهاد شد ]11[. 
موجک مفهومی ریاضی اس��ت که برای تجزیه سگینال پیوسته 
به مولفه های فرکانس��ی کاربرد دارد. تبدیل موجک، تجزیه یک 
تابع بر مبنای توابع موجک است. به عبارت دیگر، تبدیل موجک 
پیوس��ته را می توان ضرب داخلی سیگنال اصلی در موجک مادر 
دانس��ت که تغییرات و ناپیوستگی های س��یگنال )داده های اولیه( 
را مش��خص می کند. تمامی تواب��ع پایه از انتق��ال و مقیاس یک 
تابع )موجک مادر( بدس��ت می آیند. توابع موجک با افزودن دو 
پارامتر انتقال و مقیاس بصورت زیر از روی موجک مادر بدست 

 2    اثر فاکتور مقیاس بر روی یک موجک ]15[.

 
 [.15موجک ]اثر فاکتور مقياس بر روی یک : 2-شکل

 

 
 τ [15.]اندازه انتقال موجک به : 3شکل 

 

 
 .[14د ]شونهای فرکانسی موج اصلی انتخاب می انواع موجک مادر که براساس ویژگی: 4شکل 

.]15[ τ 3    انتقال موجک به اندازه 

 
 [.15موجک ]اثر فاکتور مقياس بر روی یک : 2-شکل

 

 
 τ [15.]اندازه انتقال موجک به : 3شکل 

 

 
 .[14د ]شونهای فرکانسی موج اصلی انتخاب می انواع موجک مادر که براساس ویژگی: 4شکل 

 4    انواع موجک مادر که براســاس ویژگی های فرکانسی موج اصلی 
انتخاب می شوند ]14[.

 
 [.15موجک ]اثر فاکتور مقياس بر روی یک : 2-شکل

 

 
 τ [15.]اندازه انتقال موجک به : 3شکل 

 

 
 .[14د ]شونهای فرکانسی موج اصلی انتخاب می انواع موجک مادر که براساس ویژگی: 4شکل 
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می آیند ]13 و 12[:

فيزیکدان فرانسوی ژئو 10جين مورلتتوسط ولی مفهوم نظریه موجک به بيان امروزی  .دکرنامه خود بيان پایان
  [.11] پيشنهاد شد

. تبدیل موجک، های فرکانسی کاربرد دارداست که برای تجزیه سگينال پيوسته به مولفه ریاضیموجک مفهومی 
توان ضرب داخلی تبدیل موجک پيوسته را می تجزیه یک تابع بر مبنای توابع موجک است. به عبارت دیگر،

کند. می مشخص اوليه( را هایهای سيگنال )دادهتغييرات و ناپيوستگیسيگنال اصلی در موجک مادر دانست که 
دو پارامتر  افزودنآیند. توابع موجک با تمامی توابع پایه از انتقال و مقياس یک تابع )موجک مادر( بدست می

 [:12 و 13]آیند میانتقال و مقياس بصورت زیر از روی موجک مادر بدست 

)1(  
Rba

b
ax

a
xba 



 

 ,;1(),

 
به منظور نرماالیز کردن  a-1/2پارامتر انتقال است و ضریب  bپارامتر مقياس و  aموجک مادر،  ψدر این رابطه 

 شود. افزوده میهای مختلف مقياس
اثر فاکتور مقياس را بر روی یک  2-شکلیا فشردن است.  نبطور ساده به مفهوم کشيد یا مقياس گذاریمقياس

شود. یکی از تر میردهدهد. با توجه به شکل، هرچه فاکتور مقياس کوچکتر باشد، موجک فشنشان میموجک 
فاکتورهای مهم دیگر در موضوع موجک، انتقال است. انتقال به مفهوم به تاخير انداختن یا تسریع نقطه شروع 

نشان داده شده  3-شکلانتقال در  شود. مفهومنمایش داده می f)t-(τبا  τبه اندازه  )f)tموجک است. تاخير تابع 
 دهد.مییش انواع موجک مادر را نما 4-شکلاست. 

)1(

در ای��ن رابطه ψ موجک م��ادر، a پارامتر مقی��اس و b پارامتر 
انتقال اس��ت و ضریب a-1/2 به منظور نرماالیز کردن مقیاس های 

مختلف افزوده می شود. 
مقیاس گذاری یا مقیاس بطور ساده به مفهوم کشیدن یا فشردن 
است. ش��کل-2 اثر فاکتور مقیاس را بر روی یک موجک نشان 
می دهد. با توجه به ش��کل، هرچه فاکتور مقیاس کوچکتر باشد، 
موجک فش��رده تر می ش��ود. یکی از فاکتوره��ای مهم دیگر در 
موضوع موجک، انتقال اس��ت. انتقال به مفهوم به تاخیر انداختن 
یا تس��ریع نقطه شروع موجک است. تاخیر تابع )f)t به اندازه τ با 
f(t-τ) نمایش داده می ش��ود. مفهوم انتقال در شکل-3 نشان داده 

شده است. شکل-4 انواع موجک مادر را نمایش می دهد.
تبدیل موجک پیوسته در پنج مرحله خالصه می شود ]15[:

1- موج��ک مورد نظ��ر را انتخاب و با یک بخش در ش��روع 
سیگنال مقایسه می کنیم.

2- می��زان ش��باهت موج��ک )C=wψ( با بخش س��یگنال را 
محاس��به می کنیم. هر چقدر عدد بزرگتر، تش��ابه بیش��تر اس��ت 

)شکل-5 الف(.
3- موجک را به س��مت راست حرکت داده و مراحل 1 و 2 را 

تکرار می کنیم تا کل سیگنال پوشش داده  شود )شکل-5 ب(.
4- مقی��اس موج��ک را تغیی��ر داده و مراحل 1 ت��ا 3 را تکرار 

می کنیم )شکل-5 ج(.
5- مراحل 1 تا 4 را برای تمام مقیاس ها تکرار می کنیم.

در پایان با تبدیل موجک پیوس��ته، ضرایبی را خواهیم داش��ت 
که در مقیاس های مختلف، با بخش های مختلف س��یگنال تولید 
می ش��وند. با اس��تفاده از این ضرایب نموداری رسم می شود که 
محور افقی بیانگر موقعیت در طول س��یگنال و محور قائم نشانگر 
مقیاس اس��ت که رنگ ه��ر نقطه x-y بزرگی ضریب را نش��ان 

می دهد.

4- كاربرد روش پیشنهادی
در چ��اه م��ورد مطالعه، ب��رای بررس��ی پایداری دی��واره چاه، 
داده ه��ای ژئومکانیکی مطابق ج��دول-1 از نمودارهای صوتی و 
چگالی استخراج ش��د و از بین پارامترهای ژئومکانیکی، ضریب 
پوآس��ون، مدول یانگ و نس��بت س��رعت موج فشارشی بر موج 
برش��ی برای آنالیز موجک استخراج و برای انجام تبدیل موجک 
پیوسته از برنامه نویسی در محیط نرم افزار ®Matlab استفاده شد. 
بنابراین ابتدا موجک BiorSplines به عنوان موجک مادر از بین 
موجک های موجود در نرم افزار انتخاب ش��د )شکل-6( ]15[ و 
سپس جهت انتخاب مقیاس مناسب، الگوریتم موردنظر از مقیاس 
1 تا 20 اجرا و بوس��یله مقایس��ه نتایج با نمودار قطرسنج، مقیاس 
2 بعنوان بهترین مقیاس انتخاب ش��د )ش��کل-7(. در ش��کل 7 و 
8 قس��مت هایی از م��وج )داده های ژئومکانیک��ی( که با موجک 
مادر ش��باهت بیشتری دارد، به رنگ روش��ن تر دیده می شود. در 
نتیجه در نواحی تیره تر درجه پایداری بیشتری است که با نمودار 

قطرسنج نیز همخوانی دارد.

5- بحث و بررسي
در ای��ن مطالعه پ��س از محاس��به پارامتره��ای ژئومکانیکی از 
داده های صوتی در چاه مورد نظر، آنالیز س��یگنال به روش تبدیل 
موجک پیوس��ته بر روی داده های فوق اعمال ش��د و با بررس��ی 
و تطاب��ق نتایج با داده ه��ای ژئومکانیکی، تغیی��رات رخ داده در 
پارامتره��ای ژئومکانیکی در عمق ه��ای 1846 تا 1852، 1867 تا  .BiorSplines 6    موجک مادر 

نویسی در محيط برای انجام تبدیل موجک پيوسته از برنامهج برشی برای آناليز موجک استخراج و فشارشی بر مو
های به عنوان موجک مادر از بين موجک BiorSplinesابتدا موجک  بنابرایناستفاده شد.  ®Matlabافزار نرم

سپس جهت انتخاب مقياس مناسب، الگوریتم موردنظر از  و [15( ]6-)شکلافزار انتخاب شد موجود در نرم
بعنوان بهترین مقياس انتخاب شد  2قطرسنج، مقياس  اجرا و بوسيله مقایسه نتایج با نمودار 20تا  1مقياس 

های ژئومکانيکی( که با موجک مادر شباهت بيشتری دارد، هایی از موج )دادهقسمت 8و  7در شکل  (.7-)شکل
قطرسنج نيز  که با نمودار استتر درجه پایداری بيشتری ر نتيجه در نواحی تيرهد .شودتر دیده میبه رنگ روشن
 .همخوانی دارد

 
 .BiorSplines. موجک مادر 6شکل 

 
 19و  10، 2در سه مقياس ژئومکانيکی  هایپيوسته بر روی دادهآناليز سيگنال تبدیل موجک  :7شکل 

 
 

 5    الــف- مرحله دوم، ب- مرحله ســوم، ج- مرحلــه چهارم تبدیل 
موجک پیوسته ]15[.

 
 [:15]شود در پنج مرحله خالصه میتبدیل موجک پيوسته 

 کنيم.و با یک بخش در شروع سيگنال مقایسه می موجک مورد نظر را انتخاب -1

تشابه  ،هر چقدر عدد بزرگتر کنيم.می محاسبه را بخش سيگنالبا ( C=wψميزان شباهت موجک ) -2
 الف(. 5-)شکلبيشتر است 

 شودکنيم تا کل سيگنال پوشش داده را تکرار می 2و  1و مراحل  دادهبه سمت راست حرکت  را موجک -3
 ب(. 5-)شکل

 ج(. 5-)شکلکنيم را تکرار می 3تا  1موجک را تغيير داده و مراحل مقياس  -4

 کنيم.ها تکرار میرا برای تمام مقياس 4تا  1مراحل  -5

های مختلف های مختلف، با بخشضرایبی را خواهيم داشت که در مقياس در پایان با تبدیل موجک پيوسته،
شود که محور افقی بيانگر موقعيت در طول نموداری رسم میاین ضرایب  با استفاده ازشوند. سيگنال توليد می

 دهد.بزرگی ضریب را نشان می x-yسيگنال و محور قائم نشانگر مقياس است که رنگ هر نقطه 
 

 
 [.15]مرحله چهارم تبدیل موجک پيوسته  -مرحله سوم، ج -مرحله دوم، ب -: الف5-شکل

 

 کاربرد روش پیشنهادی -4
 

از نمودارهای صوتی  1-جدولهای ژئومکانيکی مطابق دیواره چاه، دادهبررسی پایداری  برایدر چاه مورد مطالعه، 
ضریب پوآسون، مدول یانگ و نسبت سرعت موج  ،از بين پارامترهای ژئومکانيکی استخراج شد وو چگالی 
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1872 و 1886 تا 1896 به وضوح قابل مشاهده است. این تغییرات 
در س��یگنال آنالیز ش��ده و همچنین نمایش خروج��ی گرافیکی 
بوضوح در شکل-8 دیده می شود. در فواصل به رنگ روشن تر، 

ضریب پوآس��ون روندی افزایشی و مدول یانگ روندی کاهشی 
را نش��ان می دهد که این تغییرات بیانگر پایداری کم دیواره چاه 

هستند.

 7    آنالیز سیگنال تبدیل موجک پیوسته بر روی داده های ژئومکانیکی در سه مقیاس 2، 10 و 19

نویسی در محيط برای انجام تبدیل موجک پيوسته از برنامهج برشی برای آناليز موجک استخراج و فشارشی بر مو
های به عنوان موجک مادر از بين موجک BiorSplinesابتدا موجک  بنابرایناستفاده شد.  ®Matlabافزار نرم

سپس جهت انتخاب مقياس مناسب، الگوریتم موردنظر از  و [15( ]6-)شکلافزار انتخاب شد موجود در نرم
بعنوان بهترین مقياس انتخاب شد  2قطرسنج، مقياس  اجرا و بوسيله مقایسه نتایج با نمودار 20تا  1مقياس 

های ژئومکانيکی( که با موجک مادر شباهت بيشتری دارد، هایی از موج )دادهقسمت 8و  7در شکل  (.7-)شکل
قطرسنج نيز  که با نمودار استتر درجه پایداری بيشتری ر نتيجه در نواحی تيرهد .شودتر دیده میبه رنگ روشن
 .همخوانی دارد

 
 .BiorSplines. موجک مادر 6شکل 

 
 19و  10، 2در سه مقياس ژئومکانيکی  هایپيوسته بر روی دادهآناليز سيگنال تبدیل موجک  :7شکل 

 
 

 8    تطابق پارامترهای ژئومکانیکی با خروجی تبدیل موجک پیوسته.

 بحث و بررسی -5
 

آناليز سيگنال به ، در چاه مورد نظر های صوتیپارامترهای ژئومکانيکی از داده محاسبهدر این مطالعه پس از 
های ژئومکانيکی، با بررسی و تطابق نتایج با داده و های فوق اعمال شدروش تبدیل موجک پيوسته بر روی داده

به  1896تا  1886و  1872تا  1867، 1852تا  1846های تغييرات رخ داده در پارامترهای ژئومکانيکی در عمق
گرافيکی بوضوح در  خروجی ل آناليز شده و همچنين نمایشوضوح قابل مشاهده است. این تغييرات در سيگنا

ضریب پوآسون روندی افزایشی و مدول یانگ روندی کاهشی ، ترروشنبه رنگ  فواصل در شود.دیده می 8-شکل
 گر پایداری کم دیواره چاه هستند.د که این تغييرات بيانده را نشان می

 

 
 خروجی تبدیل موجک پيوسته.تطابق پارامترهای ژئومکانيکی با . 8شکل 

 

کند. با فواصل تایيد می این قطرسنج، ریختگی دیواره چاه را در تطابق نتایج آناليز موجک با نمودار 9-شکلدر 
شوند، تر دیده میکه فواصلی که در خروجی موجک به رنگ روشن شودمی گيریليتولوژی چاه نتيجه بررسی

که زون واقع در  دهدمیسياالت چاه با نتایج آناليز موجک نشان  مرز ست. تطابقا عمدتا از شيل تشکيل شده
زون  و وضعيت ناپایداری دارد.به عنوان پوش سنگ در قسمت باالیی زون نفتی قرار دارد  1852تا  1846عمق 
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در ش��کل-9 تطابق نتای��ج آنالیز موجک با نمودار قطرس��نج، 
ریختگ��ی دیواره چاه را در این فواصل تایید می  کند. با بررس��ی  
لیتولوژی چاه نتیجه گیری می ش��ود ک��ه فواصلی که در خروجی 
موجک به رنگ روش��ن تر دیده می شوند، عمدتا از شیل تشکیل 
ش��ده است. تطابق مرز س��یاالت چاه با نتایج آنالیز موجک نشان 
می ده��د که زون واق��ع در عمق 1846 تا 1852 ب��ه عنوان پوش 
سنگ در قسمت باالیی زون نفتی قرار دارد و وضعیت ناپایداری 
دارد. زون ناپایدار دیگر در عمق 1886 تا 1896 مشاهده می شود 
که در زیر مخزن ماسه سنگی و در ناحیه آبی قرار دارد. در عمق 
1866 تا 1869، در میانه ناحیه نفتی و بین مخزن ماسه سنگی، الیه 
ش��یلی دیده می ش��ود که مانند یک مانع، مخزن را به دو قسمت 
تقس��یم کرده است و با ش��واهد موجود، حالتی ناپایدار دارد. در 
عم��ق حدود 1876، نتایج موجک نش��انگر زونی با پایداری کم 
اس��ت که با توجه به لیتولوژی ماسه سنگی و عدم واکنش نمودار 
قطرس��نج در این عم��ق، قرارگیری م��رز آب و نفت و اختالف 
چگالی و اختالف سرعت موج صوتی در آب و نفت دلیل وجود 

این نتایج است.

 10    تطابق نتایج موجک با نمودارهای پتروفیزیکی

، فواصلی که توسط تبدیل موجک پيوسته 10-شکلبا مقایسه نمودارهای پتروفيزیکی و نتایج آناليز سيگنال در 
هایی با ناپایداری پایين معرفی شدند، دارای ميزان گامای باالتری هستند. علت باال بودن ميزان عنوان زونبه 

قادیر نمودارهای صوتی )فشارشی و برشی( روندی ها، مگاما در این بخش، ليتولوژی شيلی آنها است. در این زون
ها زیاد است. نمودار نوترون صوت در آن هایی سست و متخلخل است که زمان عبورافزایشی دارند که نشان از زون

 کند. ها با نشان تخلخل باال، نتایج نمودارهای دیگر را تایيد مینيز در این محدوده
 

 
 های پتروفيزیکینتایج موجک با نمودار تطابق :10شکل 

 
 گیرینتیجه

 
ی ژئومکانيکی هابررسی پایداری دیواره چاه با استفاده از تجزیه و تحليل فرکانس داده ،پژوهشهدف اصلی این 

مقایسه نتایج حاصل با  پارامترهای ضریب پوآسون و مدول یانگ توسط تبدیل موجک پيوسته آناليز شدند.بود و 
پایداری دیواره چاه  بررسی برایروش بسيار مناسبی  ،دهد که تبدیل موجک پيوستهمی قطرسنج نشاننمودار 

است که فواصل مشخص شده توسط  آناست. همچنين تطابق نتایج موجک با نمودارهای پتروفيزیکی بيانگر 
 ،بدیل موجک پيوستهدهد که ت. نتایج نشان میدآناليز موجک، مشخصات پتروفيزیکی سست و ناپایدار را دار

 9    تطابق نتایج موجک با نمودار قطرســنج و ســتون لیتولوژی و مرز 
سیاالت مخزن.

آبی قرار دارد.  ناحيهسنگی و در  در زیر مخزن ماسه که شودمیمشاهده  1896تا  1886 در عمقناپایدار دیگر 
یک  مانند شود کهمیالیه شيلی دیده سنگی،  نفتی و بين مخزن ماسه ناحيهميانه  ، در1869تا  1866عمق  در

، 1876. در عمق حدود داردحالتی ناپایدار  ،و با شواهد موجود کرده استمخزن را به دو قسمت تقسيم  ،مانع
 سنگی و عدم واکنش نمودار توجه به ليتولوژی ماسه با که نتایج موجک نشانگر زونی با پایداری کم است

سرعت موج صوتی در آب و نفت  اختالف قطرسنج در این عمق، قرارگيری مرز آب و نفت و اختالف چگالی و
 است. نتایج دليل وجود این

 

 
 و ستون ليتولوژی و مرز سياالت مخزن. نمودار قطرسنجنتایج موجک با  تطابق: 9شکل 
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پانویس هاپانویس ها

1- Dipole Shear Sonic Imager
2- Clustering
3- Noise
4- Caliper

5- Borehole Breakout
6- Formation Mud Loses
7- ContinuousWavelet Transform
8- Wavelet Analysis

9- Alfred Haar
10- Jean Morlet
11-  Normalize
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با مقایس��ه نموداره��ای پتروفیزیکی و نتایج آنالیز س��یگنال در 
ش��کل-10، فواصلی که توس��ط تبدیل موجک پیوسته به عنوان 
زون های��ی با ناپایداری پایین معرفی ش��دند، دارای میزان گامای 
باالتری هستند. علت باال بودن میزان گاما در این بخش، لیتولوژی 
ش��یلی آنها اس��ت. در این زون ه��ا، مقادیر نموداره��ای صوتی 
)فشارشی و برش��ی( روندی افزایشی دارند که نشان از زون هایی 
سس��ت و متخلخل است که زمان عبور صوت در آنها زیاد است. 
نم��ودار نوترون نیز در این محدوده ها با نش��ان تخلخل باال، نتایج 

نمودارهای دیگر را تایید می کند.

نتیجه گیري
ه��دف اصلی ای��ن پژوهش، بررس��ی پایداری دی��واره چاه با 

اس��تفاده از تجزیه و تحلیل فرکانس داده های ژئومکانیکی بود و 
پارامترهای ضریب پوآسون و مدول یانگ توسط تبدیل موجک 

پیوسته آنالیز شدند.
مقایسه نتایج حاصل با نمودار قطرسنج نشان  می دهد که تبدیل 
موجک پیوسته، روش بسیار مناسبی برای بررسی پایداری دیواره 
چاه است. همچنین تطابق نتایج موجک با نمودارهای پتروفیزیکی 
بیانگر آن اس��ت که فواصل مشخص شده توسط آنالیز موجک، 
مش��خصات پتروفیزیکی سس��ت و ناپایدار را دارد. نتایج نش��ان 
می دهد که تبدیل موجک پیوس��ته، توانای��ی باالیی در تجزیه و 
تحلی��ل داده های ژئومکانیکی داش��ته و موجب کاهش خطاهای 
انس��انی می ش��ود. همچنین به دلیل عدم نیاز به فیلتر یا هم س��نگ 

کردن  داده ها، استفاده از آن بسیار سهل و ساده است.
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با توجه به نیاز مبرم به منابع هیدروکربوری و کاهش روز افزون منابع ش��ناخته ش��ده فعلی، اکتش��اف منابع جدید با 
روش های نوین از اهمیت به سزایی برخوردار است و موفقیت در آن مستلزم شناسایی دقیق سیستم های نفتی منطقه 
است که مهاجرت هیدروکربور از سنگ منشاء به سنگ مخزن و نگهداری در سنگ مخزن و عدم تخلیه هیدروکربور، 
از مس��ائل اساسی در مطالعه هر سیستم نفتی اس��ت. امروزه با استفاده از تکنیک دودکش گازی، شناسائی مسیرهای 
مهاجرت هیدروکربور در زیر سطح زمین بر روی مقاطع لرزه نگاری سه بعدی امکان پذیر است. دودکش گازی به صورت 
یک بخش نوفه ای بر روی داده های لرزه ای دیده می ش��ود و این تکنیک از مجموعه نش��انگرهای چند بعدی در شبکه 
عصبی مصنوعی استفاده کرده و در بخش نوفه ای داده های لرزه نگاری متمرکز است. در این روش نشان گرهاي لرزه اي 
حس��اس به شناس��ایی دودکش در محدوده مورد نظر پردازش کرده و س��پس با استفاده از شبکه عصبي نشان گرهاي 
جدیدي از نش��ان گرهاي وروردي اولیه حاصل مي ش��ود. تکرار پلکاني چنین فرآیندی س��بب بهینه شدن اطالعات و 

شناسائی دودکش از زمینه لرزه ای مي شود.
در ای��ن مطالع��ه یکی از میادین بخش مرکزی خلیج فارس مورد بررس��ی قرار گرف��ت و حضور دود کش گازی در آن 
اثبات ش��د. خروج گاز از س��نگ منشاء سیلورین به مخازن گروه دهرم بر روی داده های لرزه ای قابل رویت است. البته 
به هم ریختگی رفلکتورها در اعماق زیاد، خود متاثر از کیفیت ضعیف داده ها در این اعماق است. به عالوه وجود اثرات 
دودکش در اعماق پائین تر از دهرم، خروج گاز از مخزن نیز در طول زمان زمین شناسی رخ داده است که اثرات آن تا 
انتهای کرتاس��ه دیده می ش��ود. عملکرد گسل نیز عامل دیگری است که در خروج گاز تاثیر گذار می باشد. این گسل با 
عبور از سنگ پوشش ضخیم دشتک، تا تورونین را تحت تاثیر قرار داده و خروج گاز در کل این فواصل دیده می شود.

واژگان كلیدی:
دودکش گازي، نشان گر لرزه اي، شبکه 

عصبي، مسیر مهاجرت سیال، خلیج 
فارس

تاریخ ارسال نویسنده: 96/10/12
تاریخ ارسال به بازبین: 96/10/21
تاریخ پذیرش بازبین: 96/12/02

 استفاده از تركیب نشانگرهای لرزه ای در شبکه عصبی مصنوعی
جهت شناسایی دودكش گازی در یکی از میادین خلیج فارس

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

در حین مهاجرت از یک توالی چینه ای، س��نگ ها شکسته شده 
و یا به صورت ش��یمیایی دچار تغییر می ش��وند. در این هنگام گاز 
می تواند در پش��ت مجرای خ��روج مایع قرار گی��رد. در داده های 
لرزه نگاری، ای��ن اثر خود را به صورت دنباله های عمودی مس��یر 
مهاجرت هیدروکربور نش��ان داده و بنابراین اطالعات قابل ذکری 
در خصوص سیس��تم نفتی ارائه می دهد. به این مسیرهای عمودی 
که همراه با اثرهای محوشدگی بازتابنده، کاهش پیوستاری، نقاط 
روش��ن و پراش موج همراه اس��ت، دودکش گازی گفته می شود 
]1[. دودکش های گازی ارتباط مکانی بین سنگ منشاء، تله نفتی، 
نقطه افتادگی و بی هنجاری های نزدیک س��طح را برقرار می کنند. 
تفسیر دقیق این امر کمک خواهد کرد تا تاریخچه هیدروکربوری 
ی��ک حوضه را به هم متصل کرده و تفاوت بین اهداف نش��ت دار 
و ب��دون نش��ت و خطرات زمین��ی را تش��خیص داد ]2[. آنچه که 
امروزه به عنوان دودکش بر روی داده های لرزه ای دیده می ش��ود 
که حاصل خروج هیدروکربور در طی میلیون ها س��ال از س��نگ 
منش��اء به افق های باالتر یا حاصل نش��ت از سنگ مخزن یا سنگ 
پوشش است. بنابراین وجود دودکش قبل از هر چیز بیانگر حضور 
هیدروکربور در زیر سطح و فعال بودن سیستم نفتی منطقه صرفنظر 

حجم باقیمانده در مخزن یا نشت به سطح زمین است.

1- شبکه عصبي
در صنعت نفت، شبکه های عصبی ابزار مفیدی در شناسایی مخازن 
اس��ت. یک شبکه عصبی مصنوعی یک سیستم دینامیکی است که با 
پردازش روی داده های تجربی، روابط نهفته در ورای داده ها و الگوها 
را به ساختار شبکه منتقل می کند. به این سیستم ها هوشمند می گویند، 
چرا که براساس محاسبات بر روی داده های عددی یا مثال ها، قوانین 
کلی را فرا می گیرند. این سیستم های مبتنی بر هوش محاسباتی، سعی 
در مدل سازی ساختار مغز بش��ر دارند ]3[. شبکه عصبی مناسب ترین 
م��ورد برای تطبیق الگویی، طبقه بن��دی و تخمین در حین آموزش یا 

یادگیری است ]4[.
روش نیمه خودکار تش��خیص دودکش ها از یک کالس��ه کننده 
ش��بکه عصبی مصنوعی با یک الیه مخفی و تعدادی نشانگر انتخاب 
ش��ده در محل های مح��دودی از دو کالس دودکش گازی و زمینه، 
اس��تفاده می کند. ش��بکه عصبی آموزش دیده س��پس بر روی تمام 
داده های نگاشته شده تا دو خروجی احتمالی برای دو کالس دودکش 
و زمینه به دست می آید. کاربرد این روش و ساخت احتمال سه بعدی 

روزبه مهرانفر، شركت OIEC   سوسن سپه وند، مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت    علی امیری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند  

 )ruzbeh.mehranfar@gmail.com(نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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کالس دودکش گازی )مکع��ب دودکش( باعث تحول عظیمی در 
یافتن مس��یر مهاجرت مایعات، تحلیل نش��تی گسل ها و اولویت بندی 

هدف های اکتشافی شده است.

2- شبکه های عصبی مصنوعی
ش��بکه عصبی مصنوعی، مجموعه ای از تعداد نسبتا زیاد واحدهای 
پردازشی است که در یک ساختمان منظم، پیکره بندی می شوند. هر 
واحد دارای چندین ورودی اس��ت که ای��ن ورودی ها با هم ترکیب 
ش��ده و بعد از انج��ام یک مجموعه عملیات، ی��ک خروجی حاصل 
می شود. اس��اس کار این واحدهای پردازش��ی بر ارتباطات میان این 
واحدها استوار است که ش��بیه ارتباطات میان نورون های بیولوژیکی 
در مغز انس��ان اس��ت، ک��ه خروجی ی��ک س��لول، ورودی دیگری 
را تش��کیل می دهد. واحدهای پردازش��ی در این ش��بکه شامل  الیه 
ورودي، الی��ه خروجي و یک یا چند الیه پنهان عملگر اس��ت. الیه 
اول )ورودی( ورودی را در خروج��ی خ��ود بدون هیچ گونه تغییری 
کپی می کند. اما س��ایر الیه ها بر روی داده ه��ا کار پردازش را انجام 
می دهند و یک خروجی خواهند داشت. این گره ها قابلیت یادگیری، 
به خاطرسپاری و تعمیم به یک مجموعه داده آموزشی یا نقاط بنیادی 
را دارن��د. ش��کل-1 چندی��ن روش مختلف ارتباط گره ها را نش��ان 
می دهد]4[. براساس شرایط ارتباط نورون های مصنوعی و چگونگی 
اتصال ورودی و خروجی، انواع مختلف شبکه های عصبی مصنوعی 

را خواهیم داشت.

3-نشانگرهای لرزه ای
نش��انگرهای لرزه ای توابع ریاضی مشتق ش��ده از داده های لرزه ای 
هس��تند که در حوزه زمان و فرکانس به صورت لحظه ای یا پنجره ای 
استخراج می شوند ]5[ و به صورت ویژگی های متعدد ذاتی ردلرزه ای 
از نظر کیفی )پیش بینی سنگ شناسی( و کمی )پیش بینی پتروفیزیکی( 
تجزیه و تحلیل می شوند و تجس��م گرایی )Imagination( تفسیر 
لرزه ای برای شناس��ایی پدیده ه��ا را افزایش می دهن��د. بدین ترتیب 
پدیده های زمین شناسی به س��بب تفاوت در پاسخ لرزه ای متفاوت با 
زمینه ش��ان که بر کیفیت داده های لرزه ای تاثیر می گذارند، با استفاده 
از نشانگرهای مختلف توصیف می شوند. اگرچه نشانگرهای لرزه ای 

به پدیده زمین شناسی خاصی حساس نیستند.
انتخاب نشانگرهای مناسب و مرتبط در استفاده از شبکه عصبی از 
اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مطالعه سعی شده تا با استفاده 
از انتخاب ورودی های مناس��ب و روش نظارت شده شبکه عصبی از 
یک ش��بکه موثر و کارآمد در شناسایی دودکش های گازی استفاده 
شود. با کاربرد تصویر سازی ساختمانی و تجسم گرایی تفسیر لرزه ای، 

می توان گسل ها و دودکش ها را شناسایی کرد.

4- دودكش گازي
دودکش ه��ای گازی به ص��ورت یک مجموعه آش��فتگي لرزه اي 
عم��ودي بوده که با ش��باهت ناچیز تریس با تریس نمایان مي ش��وند. 
برای  مطالعه دودکش ها نیز نش��انگرهاي مناس��بي وجود دارند. از بین 
نش��انگرهای مختلف، تعدادی از آنها مانند انرژی1 ، تش��ابه2 ، انحراف 
شیب3 ، انحناء4  و فرکانس5  برای تشخیص مسیر مهاجرت هیدروکربور 

در مقاطع لرزه ای مناسب است.
در ای��ن س��اختمان حرک��ت رو به ب��االی نمک کامبری��ن هرمز تا 
ترش��یاری ادامه داشته و شکل گیری س��اختمان متاثر از حرکت نمک 
و عملکرد گس��ل بوده است]6[. مخازن کنگان، داالن و فراقان در این 
ساختمان گازی بوده و گسل مذکور به صورت تراستی در این مخازن 

عمل کرده است و ستیغ ساختمان را تحت تاثیر قرار داده است.
نش��انگرهای لرزه ای چندگانه، دارای حساس��یت ب��ه انواع مختلف 
ویژگی ه��ای پدیده های زمین شناس��ی ب��وده و در افزای��ش تقابل بین 
پدیده ها با زمینه و آشکارسازی ویژگی های پنهان به کار برده می شوند.

انتخاب نقاط تفس��یری مناسب توسط مفسر در دو کالس دودکش 
و غیر دودکش، س��هم بزرگی در تاکید یا حذف یک نش��انگر دارد و 
نتیجه کار را تا حد قابل توجهی بهبود می دهد. عالوه بر این مفس��ر در 
مرحله آموزش با شبکه در تعامل بوده و شبکه را در یافتن حداقل تعداد 
نقاط مجموعه آموزش دهنده برای طبقه بندی هدایت می کند. انتخاب 
الگوی ورودی نقاط دودکش و غیردودکش در شبکه عصبی نظارت 

شده، عامل برتری آن بر شبکه عصبی نظارت نشده است.
براي انج��ام مطالعه دودکش گازي بر روي مقاطع لرزه اي ابتدا باید 
داده ها توس��ط مفسر با تجربه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا مناطق 
درست از لحاظ گسترش دودکش گازي شناسایي شود. بنابراین ابتدا 
نق��اط مورد نظر جهت دودکش گازي و پس زمینه لرزه اي به نرم افزار 
معرف��ي مي ش��ود. در مرحله بعد، گروه نش��انگرها به منظور محاس��به 
نش��انگرهای اولیه در نقاط مش��خصه و تلفیق آنها و در نتیجه به دست 
آوردن گروه نشانگرهای جدید، به عنوان الیه ورودی به شبکه عصبی 

 1    روش های مختلف ارتباط گره ها
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 هاگرهی مختلف ارتباط هاروش -1-شکل 

 

 ایلرزهنشانگرهای  -3

 
زمان و فرکانس به صورت  حوزه در د کههستن ایلرزهی هادادهتوابع ریاضی مشتق شده از  ایلرزهنشانگرهای 

از نظر کیفی  ایلرزههای متعدد ذاتی ردویژگی صورتبه  و [5] ندشواستخراج می ایای یا پنجرهلحظه
 اییگرو تجسم شوندمیبینی پتروفیزیکی( تجزیه و تحلیل شناسی( و کمی )پیشبینی سنگ)پیش

)Imagination(  های . بدین ترتیب پدیدههنددافزایش می را هابرای شناسایی پدیده ایلرزهتفسیر
تاثیر  ایلرزهی هادادهشان که بر کیفیت متفاوت با زمینه ایلرزهبه سبب تفاوت در پاسخ  شناسیزمین

 شناسیزمینبه پدیده  ایلرزهرهای . اگرچه نشانگشوندمیگذارند، با استفاده از نشانگرهای مختلف توصیف می
 خاصی حساس نیستند.

در این مطالعه  .انتخاب نشانگرهای مناسب و مرتبط در استفاده از شبکه عصبی از اهمیت بسزایی برخوردار است
ی مناسب و روش نظارت شده شبکه عصبی از یک شبکه موثر و هاورودیسعی شده تا با استفاده از انتخاب 

گرایی تفسیر سازی ساختمانی و تجسمد. با کاربرد تصویرشوی گازی استفاده هادودکشایی کارآمد در شناس
 کرد. را شناسایی هادودکشها و توان گسلمی ،ایلرزه

 
 دودکش گازی -4
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معرفی می شوند. در این مطالعه جهت محاسبات شبکه عصبی از روش 
نظارت شده شبکه عصبی استفاده شده است.

 مشخصات نشانگرهای ورودی که در تلفیق دارای بیشترین کارایی 
در شناسایی دودکش ها بوده و در محاسبات شبکه عصبی نظارت شده 

نتای��ج بهتری ارائه می دهند، در جدول-1 آمده اس��ت. در کلیه نقاطی 
که به عنوان دودکش و غیردودکش توسط مفسر انتخاب شده اند این 
نشانگرها محاسبه شده و مقادیر عددی آنها ارائه می شود. خروجی این 

مقادیر در شبکه عصبی وارد می شود )شکل-2(.
جدول-1 لیس��ت نشانگرهای مورد اس��تفاده در تشخیص دود کش 
را نشان می دهد که نش��انگرهای انحناء، شیب، تشابه و انرژی بیشترین 
وزن را دارند. بازه های زمانی ذکر ش��ده مقادی��ر بازه های نهایی مورد 

استفاده است.
به طور کلی در بررس��ی مس��یر مهاجرت هیدروکربور یا دودکش 
گازی از سه پنجره استفاده می شود )شکل-3(. یکی در محدوده نقطه 
بررسی، دیگری در باال و سومی در پایین پنجره است. مقدار نشانگرهای 
محدوده دودکش در هر س��ه پنجره یکس��ان بوده ولی در زون های با 
انرژی کم و نوفه ای، فقط در پنجره میانی معادل زون دودکش اس��ت. 
براس��اس اطالعات جدول-1، نش��انگرهای انرژی و تشابه در بازه های 
زمانی مختلف بر مبنای عملکرد پنجره ها قابل محاسبه است. نکته مهم 
در این شکل و پنجره های مطرح شده، ایجاد تصور مقایسه ای از نواحی 
دارای دودکش با نواحی پراکنده نوفه ای دیگر است. به این معنا که در 
کل مس��یر دودکش، زون های نوفه ای با شیب باال و انرژی کم هستند، 
اما در س��ایر جاها که بخش هایی از داده لرزه ای چنین حالتی را نش��ان 
می دهد، در اطراف آن زمینه لرزه ای چنین حالتی ندارد. پس از محاسبه 
نشانگرهای مختلف در محل نقاط انتخابی به عنوان زمینه و دودکش، 
نتایج وارد شبکه عصبی شده و پس از انجام محاسبات ویژه، خروجی 

شبکه -دودکش گازی- به دست می آید )شکل-4(.
ش��کل-4 نتایج حاصل از اعمال نشانگرهاي مختلف در جهت یک 
خط طولي از مکعب لرزه اي س��ه بعدي س��اختمان مورد نظر را نش��ان 
مي دهد. در ش��کل س��مت راس��ت که نتیجه نهایی دودکش را نشان 
می دهد، خط س��بز رن��گ بیانگر افق کنگان اس��ت و در زیر این افق، 
دودک��ش )بخش تیره رنگ( وجود دارد که می تواند بیانگر مهاجرت 

از سنگ منشاء باشد.

 1    پارامترهای نشانگرهای ورودی در محاسبات شبکه عصبی

خروجیبازه زمانی)میلی ثانیه(نشانگر

فاز لحظه ایلحظه ای
دامنه لحظه ای

مجذور فرکانس میانگینفرکانس

 انحراف شیب فرکانس

شیب قطبیشیب

انرژی
،]-12 ،12[ ،]-8 ،8[ ،]-6 ،6[

 ،]-24 ،24[ ،]-20 ،20[ ،]-16 ،16[ ،]-14 ،14[ 

]-40 ،40[ ،]-32 ،32[  ،]-28 ،28[

Ln انرژی، انرژی

تشابه
،]-28 ،28[ ،]-12 ،12[ ،]-6 ،6[

-56،56[ ،]-54 ،54[ ،]-48 ،48[ ،]-40 ،40[
]-64 ،64[ ،]

مکعب تشابه )با هدایت شیب 
و بدون هدایت شیب(

بیشینه، کمینه و شیبانحنا

 2    از چپ به راست: با انتخاب نقاط دودکش )قرمز رنگ( و غیردودکش )آبي 
رنگ( در مقطع لرزه اي و اعمال شــبکه عصبي  بر روي آنها، دودکش گازي  

از پس زمینه لرزه اي  قابل تفکیک است. )خط طولی 1340 نمونه است(
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ای از نواحی دارای مقایسهی مطرح شده، ایجاد تصور هاپنجرهاین شکل و  مهم درنکته  قابل محاسبه است.
با شیب باال  اینوفه یهازون ،که در کل مسیر دودکش به این معنا .دیگر است اینوفهدودکش با نواحی پراکنده 

در اطراف آن  ،دهدمیچنین حالتی را نشان  ایلرزههایی از داده در سایر جاها که بخش ، اماو انرژی کم هستند
پس از محاسبه نشانگرهای مختلف در محل نقاط انتخابی به عنوان زمینه و  ارد.چنین حالتی ند ایلرزهزمینه 

به دست  -دودکش گازی-خروجی شبکه  ،عصبی شده و پس از انجام محاسبات ویژه دودکش، نتایج وارد شبکه
 .(4-شکل)آید می
 

 
 برای و اعمال شبکه عصبی رنگ( در مقطع لرزه )قرمز رنگ( و غیردودکش )آبی انتخاب نقاط دودکش بااز چپ به راست:  :2-شکل

 نمونه است( 1340است. )خط طولی قابل تفکیک  ایاز پس زمینه لرزه روی آنها، دودکش گازی

 3    چگونگی بررسی نشانگرها در پنجره های مختلف
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 ی مختلفهاپنجرهچگونگی بررسی نشانگرها در  -3شکل 

 
ه بعدی ساختمان س ایلرزهجهت یک خط طولی از مکعب  دراعمال نشانگرهای مختلف نتایج حاصل از  4-شکل

دهد، خط سبز رنگ بیانگر در شکل سمت راست که نتیجه نهایی دودکش را نشان می دهد.مورد نظر را نشان می
تواند بیانگر مهاجرت از سنگ افق کنگان است و در زیر این افق، دودکش )بخش تیره رنگ( وجود دارد که می

 منشاء باشد.
 

 
( و در نهایت برش احتمالی دودکش )آخرین از چپ به راستحنا، شیب و انرژی )به ترتیب مقایسه نشانگرهای تشابه، ان :4 -شکل

 در شبکه عصبی. ایلرزههای شکل( حاصل از تلفیق نتایج نشانگر

 

 4    مقایســه نشانگرهاي تشــابه، انحنا، شیب و انرژي )به ترتیب از 
چپ به راســت( و در نهایت برش احتمالي دودکش )آخرین شکل( 

حاصل از تلفیق نتایج نشانگرهاي لرزه اي در شبکه عصبي.
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 ی مختلفهاپنجرهچگونگی بررسی نشانگرها در  -3شکل 

 
ه بعدی ساختمان س ایلرزهجهت یک خط طولی از مکعب  دراعمال نشانگرهای مختلف نتایج حاصل از  4-شکل

دهد، خط سبز رنگ بیانگر در شکل سمت راست که نتیجه نهایی دودکش را نشان می دهد.مورد نظر را نشان می
تواند بیانگر مهاجرت از سنگ افق کنگان است و در زیر این افق، دودکش )بخش تیره رنگ( وجود دارد که می

 منشاء باشد.
 

 
( و در نهایت برش احتمالی دودکش )آخرین از چپ به راستحنا، شیب و انرژی )به ترتیب مقایسه نشانگرهای تشابه، ان :4 -شکل

 در شبکه عصبی. ایلرزههای شکل( حاصل از تلفیق نتایج نشانگر
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خروجی ش��بکه عصبی در قالب مکعب دودکش گازی، مسیرهای 
مهاجرت گاز در طول زمان را به خوبی نش��ان می دهد. در شکل های- 
5 و 6 مس��یر این مهاجرت به خوبی در برش های مختلف لرزه ای قابل 
روئیت اس��ت. در شکل-6، س��ه برش زمانی به ترتیب از پایین به باال 
ش��امل 1840، 1640 و 1440 میلی ثانیه از افق کنگان عبور داده ش��ده  
است. چاه-B در ستیغ ساختمان و محل عبور گسل و تمرکز دودکش 

گازی حفاری شده و چاه-A دور از چنین موقعیتی واقع شده است.

نتیجه گیري
س��اختمان مورد مطالعه دارای مخازن گازی ثابت شده در افق دهرم 
بوده و یک گس��ل پی سنگی، س��اختمان را به دو بخش تقسیم کرده 
است. بخشی از خروج هیدروکربور در راستای این گسل رخ داده که 
بر روی مقاطع لرزه ای به خوبی مش��هود است و گسل مذکور تا زمان 
تورونی��ن فعال بوده و عملکرد آن به خوبی ب��ر روی داده های لرزه ای 
مشخص است. اثبات دودکش گازی در ساختمان مورد مطالعه، نشت 
گاز از مخزن دهرم در طول زمان زمین شناس��ی و خروج هیدروکربور 
از سنگ منشاء سیلورین را نشان می دهد. البته بخشی از ماهیت نوفه ای 
اطالعات لرزه ای در ای��ن عمق، متاثر از کیفیت ضعیف داده ها بوده و 

ارتباطی به مهاجرت سیال ندارد.
اس��تفاده از این تکنیک در ای��ران می تواند الگوه��ای مختلف نحوه 
گس��ترش دودکش را مش��خص کرده و کمک و اطالعات موثری در 
شناس��ایی و ارزیابي مخازن ش��ارژ شده و تخلیه ش��ده ارائه کند. انجام 
چنی��ن مطالعه ای امکان ارزیابی س��اختمان ها را پی��ش از حفاری فراهم 
کرده و دید مناس��بی از وضعیت هیدروکربوری آنها میس��ر می سازد و 
می تواند مانع از حفاری س��اختمان های خش��ک و اتالف میلیون ها دالر 
هرینه حفاری ش��ود. به این ترتیب، موقعیت و نحوه گس��ترش دودکش 
و ن��وع کالس آن )خارج از حوزه این مقاله( بیانگر مثبت یا منفی بودن 
نقش دودکش بوده و با در نظر گرفتن چنین مواردی پیش از حفر یک 
ساختمان در خصوص خشک بودن یا نبودن آن می توان اظهار نظر کرد.

 5    نمای ســه بعدی خروج هیدروکربور بر روی خط طولی 1600، خط 
عرضی 5900 و برش زمانی 2500 میلی ثانیه پس از اعمال شبکه 

عصبی. محل های روشن بیانگر دودکش گازی است.
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مسیرهای مهاجرت گاز در طول زمان را به خوبی نشان  ،خروجی شبکه عصبی در قالب مکعب دودکش گازی
در  .استقابل روئیت  ایلرزههای مختلف در برشین مهاجرت به خوبی مسیر ا 6و  5 -هایشکلدر  .دهدمی

میلی ثانیه از افق کنگان عبور  1440و  1640، 1840، سه برش زمانی به ترتیب از پایین به باال شامل 6-شکل
دور  A-در ستیغ ساختمان و محل عبور گسل و تمرکز دودکش گازی حفاری شده و چاه B-است. چاه داده شده

 چنین موقعیتی واقع شده است.از 
 

 
میلی ثانیه پس از  2500و برش زمانی  5900، خط عرضی 1600روی خط طولی ج هیدروکربور بر نمای سه بعدی خرو - 5شکل

 .استی روشن بیانگر دودکش گازی هامحلاعمال شبکه عصبی. 

پانویس هاپانویس ها
1- Energy
2- Similarity

3- Dip variance
4- curvature

5- Frequency

منابعپانویس ها
[1] Heggland,R.,2005,using gas chimneys in seal integrity 

analysis:A discussion based on case histories,in P.Boult and 
J.kaldi,eds.,Evaluating fault and cap rock seals:AAPG Hedberg 
series, no.2, p.237245-.

[2] Marinade F. and Connolly D., Seismic Meta-Attributes as 
a Practica Exploration Tool, AAPG Geophysics Integration 
Committee, 2003. 

[3] Tingdahl, K.M., and de Rooij, M., 2005, “Semi-automatic 
Detection of Faults in 3-D

Seismic Data”. Geophysical Prospecting, 53, 533542-.
 [4] Aminzadeh, F., and de Groot, P., 2006, “Neural Networks and 

Other Soft Computing
Techniques with applications in the oil industry”. EAGE.
[5] Childs c.,Sylta Ø.,Moriya S., 2002.The Impact of Fault Seal 

Properties on Hydrocarbon Migration Modelling of the Oseberg-
Syd Area, AAPG Headberg Conference

 [6] Szabo, F., and Kheradpir, A., 1978, Permian and Triassic 
stratigraphy, southwest Iran:Jour. Petr. Geol., v. 1, p. 5782-.

 6    سه برش زمانی به ترتیب از پایین به باال شامل 1840، 1640 و 1440 میلی ثانیه
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 میلی ثانیه 1440و  1640، 1840سه برش زمانی به ترتیب از پایین به باال شامل  -6شکل

 
 

 گیرینتیجه
ساختمان را به  ،مورد مطالعه دارای مخازن گازی ثابت شده در افق دهرم بوده و یک گسل پی سنگیساختمان 

 ایلرزهرخ داده که بر روی مقاطع گسل این خروج هیدروکربور در راستای بخشی از دو بخش تقسیم کرده است. 
 ایلرزهی هادادهورونین فعال بوده و عملکرد آن به خوبی بر روی گسل مذکور تا زمان تبه خوبی مشهود است و 

اثبات دودکش گازی در ساختمان مورد مطالعه، نشت گاز از مخزن دهرم در طول زمان  .استمشخص 
 اینوفه. البته بخشی از ماهیت دهدمیخروج هیدروکربور از سنگ منشاء سیلورین را نشان  و شناسیزمین

 بوده و ارتباطی به مهاجرت سیال ندارد. هادادهمتاثر از کیفیت ضعیف  ،ر این عمقد ایلرزهاطالعات 
و  ده و کمکرا مشخص کرالگوهای مختلف نحوه گسترش دودکش  تواندمیاستفاده از این تکنیک در ایران 

ای امکان هانجام چنین مطالعد. شارژ شده و تخلیه شده ارائه کن مخازن و ارزیابی موثری در شناسایی اطالعات
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تهیه نقشه های سازندهای زمین شناسی که از پردازش و تفسیر تصاویر ماهواره ای بدست می آید، نیازمند انجام بازدیدهای میدانی است. 
اما سنجش از دور و از طریق تصاویر رادار روزنه مصنوعی۱ ، قابلیت کسب اطالعات مورفولوژی و جدایش زونهای دگرسانی براساس بافت 
سنگ شناسی را فراهم می کند تا میزان بازدیدهای زمین شناسان را به حداقل رساند. بنابراین باید از مدلهای پس پراکندگی سیگنال 
راداری نظیر مدل معادله انتگرالی )IEM( استفاده کرد که اندازه زبری سطح را در مقابل پس پراکندگی راداری مدلسازی می کنند. در 
مدل IEM، اندازه زبری سطح با استفاده از پارامتر rms ارتفاعی2  محاسبه می شود. نقشه زبری سطح از روش پیشنهادی برای تاقدیس 
اناران )استان ایالم( از طریق پردازش تصویر راداری TerraSAR  محاسبه شد که با طبقه بندی آن، نقشه مورفولوژی به دست می آید. 
به منظور آموزش مدل ریاضی و همچنین مقایسه و ارزیابی نتایج، اندازه گیری میدانی زبری سطح در سه سایت با سنگ شناسی های 
اصلی منطقه مورد مطالعه توسط دوربین توتال استیشن انجام شد. در مقایسه نقشه  واقعیت های زمینی عملیات میدانی با نقشه زبری 
سطح محاسبه شده با استفاده از مدل IEM، مشخص شد، میزان دقت و صحت کلی نقشه بدست آمده از روش پیشنهادی بیش از 

80% است. این خطا برای کاهش و حتی حذف بازدیدهای زمین شناسان در بسیاری موارد، مقداری قابل قبول است.

واژگان كلیدی:
نقشه های زمین شناسي، رادار روزنه 

مصنوعي، مدل معادله انتگرالي

تاریخ ارسال نویسنده:96/08/12
تاریخ ارسال به بازبین: 96/09/22

تاریخ پذیرش بازبین:96/11/26

جدایش واحدهای زمین شناسی با تهیه نقشه ژئومورفولوژی به كمک 
تصاویر رادار روزنه مصنوعی

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

تهیه نقش��ه های زمین شناس��ی همواره با مش��کالت خاصی همراه است و از 
آنجا که یکی از روش های جدایش س��ازندها در نقش��ه زمین شناس��ی، براساس 
ویژگی های سنگ شناس��ی اس��ت، از پردازش تصاویر ماهواره ای به این منظور 
استفاده می شود ]1 و 2[. اما تصاویر ماهواره ای که به این منظور استفاده می شوند، 
معموالً تصاویر فراطیفی و فاقد قابلیت جدایش بافت سنگ شناسی است و امکان 
تمایز مورفولوژی سازندها را ندارد و بنابراین اندازه گیری های میدانی با هدف ثبت 

اطالعات ژئومورفولوژی امری گریزناپذیر است ]3[.
از سوی دیگر با توجه به پرتگاه های گسلی و نقاط صعب العبور، امکان عملیات 
صحرایی برای بازدید همه نواحی در چارچوب یک نقش��ه زمین شناسی وجود 
ندارد ]4 و 5[. بررس��ی نقشه های زمین شناس��ی و عوارض موجود در زمین نشان 
می دهد که نه تنها تصاویر ماهواره ای بلکه در برخی موارد، زمین شناسان باتجربه 
نیز قادر نیس��تند تمام عوارض و پدیده های زمین شناسی را به نقشه درآورند و از 

لحاظ اقتصادی نیز صرف دقت و هزینه زیاد نیز توجیه ندارد ]6[.
بررس��ی تجربیات قبلی نشان می دهد که اس��تفاده از پردازش داده های 
رادار روزن��ه مصنوعی برای جدایش مرز س��ازندها تاکنون چندان انجام 
نش��ده و مقاله دیگری پیش تر در همین نش��ریه این موضوع را بررس��ی و 
زمینه کار در آن را تش��ریح کرده بود ]7[. در این پژوهش سعی کردیم تا 
با پردازش تصاویر رادار روزنه مصنوعی و کس��ب اطالعات مورفولوژی 
س��طح، جدایش بهتر واحدهای زمین شناس��ی را انجام دهیم. این روش، 
خطاه��ای فردی را ب��ه حداقل رس��انده و از نظر اقتص��ادی خیلی ارزان 
اس��ت. همچنین ای��ن روش می تواند کمک زیادی به زمین شناس��ان در 
عرصه ه��ای نفت، معادن و فلزات، جهاد کش��اورزی، انرژی اتمی و آب 
شناسی کند ]8[. هدف این مطالعه، تکمیل روند پردازش طیفی با افزودن 

اطالعات مورفولوژی سطح -قابل استخراج از مدل های راداری- است.
در این مطالعه با تشریح مختصری از مدل IEM و معرفی زمین شناسی منطقه، 
نتایج حاصل از پیاده س��ازی مدل بر داده رادار روزنه مصنوعی )SAR( تاقدیس 
اناران ارائه می ش��ود. برای ارزیابی نتایج، نقش��ه  واقعیت های زمینی تهیه شده از 
محدوده مورد مطالعه به روش نقشه برداری میدانی مالک دقت نقشه زبری سطح یا 
نقشه مورفولوژی محاسبه شده است. برای ارزیابی نتایج از مقایسه نتایج محاسبات 

با اندازه گیری های زمینی و تشکیل ماتریس تطابق  استفاده می شود.

1- روش انجام كار
براي استفاده از قابلیت تفکیک الگوي هندسي و امکان تشخیص شکل و بافت 
س��طوح زمین شناسي با استفاده از روش س��نجش از دور مایکروویو، الزم است 
ضمن اطالع از خواص دي الکتریک سطح، هندسه زبري و صافي سطح مطالعه 
و مدلسازي شود. چرا که پس پراکندگی امواج مایکروویو از سطوحي که به آنها 
برخ��ورد مي  کند، غیر از پارامترهای آنتن، تحت تأثیر دو عامل هندس��ه زبري و 

صافي4  و جنس و خاصیت دي الکتریک5  سطح نیز است ]9[.
م��دل معادل��ه انتگرال��ی IEM 6، رایج ترین م��دل در این مورد اس��ت که از 
پارامتر rms-height و طول همبس��تگی به عنوان ویژگي هندس��ه سطح استفاده 
می کند  ]10[. بنابراین در صورت امکان اجرای مدل می توان آن را معیاری برای 
تشکیل نقشه زبری سطح قرار داد و بر میزان تشخیص مورفولوژی سطح افزود و 
دقت جدایش زون های آلتراسیون در زمین شناسی را بهبود داد. از این خصوصیت 
می توان برای ارتقاء دقت نقش��ه های زمین شناسی موجود و بهبود مقیاس آنها نیز 

استفاده کرد ]2[.
مدلس��ازي زبري سطح براساس پس پراکندگی راداري در سه سایت مختلف 

علی غفوری، محمدعلی كاووسی، محمدعلی گنجویان، مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت ایران
جالل امیني، مجتبی دهمالئیان، دانشکده فنی-دانشگاه تهران  

 ) ali.ghafouri@niocexp.ir(نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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انجام شد. اندازه گیري میداني زبري سطح از روش نقشه برداری و مقدار ثابت دي 
الکتریک از جداول Martinez و همکاران )2000( براي این سایت هاي به دست 

آمد ]11[. شکل-1 روند اجرایی این مقاله را نشان می دهد.
ابتدا پارامترهای ورودی مدل IEM و س��پس ضریب باز پراکنش از داده های 
تصویر رادار روزنه محاس��به می ش��ود. با اس��تفاده از پارامتره��ای زمینی که از 
 IEM اندازه گی��ری میدانی و ج��داول ثابت دی الکتریک بدس��ت می آید، مدل
آموزش دیده و قابلیت وارون س��ازی به روش جدول واس��ط تهیه می ش��ود که 
می توان مقدار rms زبری س��طح را برای هر پیکسل از تصویر رادار با استفاده از 
روش درون یابی در جدول واسط محاسبه کرده و نقشه مورفولوژی سطح ترسیم 
می شود. در پایان با مقایسه نقشه برداشت زمینی و نقشه محاسبه شده می توان دقت 

روش را ارزیابی کرد.

IEM 2- مدل پس پراكندگی سطح
ضریب پس پراکندگی سطح که با   نشان داده می شود، مقدار پراکنش سیگنال 
بر واحد س��طح است ]12[ که نحوه محاسبه این مقدار برای تصاویر ماهواره های 
مختلف متفاوت اس��ت. براس��اس تعریف Fung و همکاران )1992( و تش��ریح 
خودشان )1994(، مدل IEM رابطه ضریب پس پراکندگی راداري را با پارامترهاي 
زبري سطح، اندازه ثابت دي الکتریک و همچنین زاویه برخورد موضعي سیگنال 
راداري را بی��ان مي کند. ضری��ب پس پراکندگی هم پالریزه براس��اس تعریف 
بروزرسانی شده Fung و همکاران )2004( از معادله 1 محاسبه می شود ]14-12[.

)1(
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محاسبه  1از معادله  (2004و همکاران ) Fungبروزرسانی شده  تعریف براساسپالریزه هم پراکندگیپس
 .[12-14] شودمی

(1) 
 

 که
(2)  

 
pp  پالریزاسیونhh  یاvv ؛k ( طول   ؛عدد موج ،)اندازه زاویه برخورد موضعی،  موج rms  ارتفاعی

و تابع   اندازه ،IEM. در مدل است [13 و 12] سطح ام تابع همبستگیn توانتبدیل فوریه  سطح، زبری 

 . استسی معادله همبستگی سطح دو مؤلفه هند
ن این رخطی  بود. با توجه به غیکندمیسطح محاسبه پراکندگی را از مقادیر پارامترهای مقدار پس IEMمعادله 

ز ا دبای بنابراین سازی معادله از روش تحلیلی برای محاسبه پارامترهای سطح وجود ندارد،معادله، امکان وارون
پارامترهای  در اختیار داشتنتا با  کرداستفاده  7بی و بیزینی شبکه عصهاروش ی مانندی پیشنهادهاروش

 هاروشبهترین  ازیکی  .[10] کردبتوان پارامترهای سطح را محاسبه  ،پراکندگیتصویربرداری رادار و ضریب پس
ان زبری پراکندگی به ازاء میز، که مقادیر پس[16, 15] استجدول واسط  براساسمحاسبه  در این خصوص،

تا بتوان با تناظریابی  کندمی، محاسبه 1-معادلهبا استفاده از  را در مقادیر مختلف الکتریکدیسطح و ثابت 
 .کردپارامترهای سطح را از جدول استخراج  ،معکوس

 
 سازینتایج پیاده -3
 

وع موض ،مختلف شناسیزمینسازندهای دلیل دارا بودن خوردگی زاگرس بتاقدیس اناران واقع در کمربند چین
سازی یادهجهت پ منطقه مورد مطالعهبه عنوان در این مطالعه و  [18, 17]ها بوده بررسی دگرریختگی سنگ

 . گرفتکمک رادار مورد مطالعه قرار ه روش تشخیص مورفولوژی ب

که

)2(
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pp پالریزاسیون hh یا vv؛ k عدد موج )
موضعي،s اندازه rms ارتفاعي زبری س��طح،  )w)n تبدی��ل فوریه توان nام تابع 
همبستگي سطح ]12 و 13[ است. در مدل IEM، اندازهs و تابع همبستگی سطح 

دو مؤلفه هندسی معادله است.
معادله IEM مقدار پس پراکندگی را از مقادیر پارامترهای س��طح محاس��به 
می کن��د. با توجه به غیرخطی  بودن این معادله، امکان وارون س��ازی معادله از 
روش تحلیلی برای محاس��به پارامترهای س��طح وجود ن��دارد، بنابراین باید از 
روش های پیش��نهادی مانند روش های ش��بکه عصبی و بیزین7  استفاده کرد تا 
با در اختیار داش��تن پارامترهای تصویربرداری رادار و ضریب پس پراکندگی، 
بتوان پارامترهای س��طح را محاس��به ک��رد ]10[. یکی از بهتری��ن روش ها در 
این خصوص، محاس��به براس��اس جدول واس��ط اس��ت ]15, 16[، که مقادیر 
پس پراکندگ��ی ب��ه ازاء میزان زبری س��طح و ثابت دی الکتری��ک در مقادیر 
مختلف را با استفاده از معادله-1، محاسبه می کند تا بتوان با تناظریابی معکوس، 

پارامترهای سطح را از جدول استخراج کرد.

3-نتایج پیاده سازی
تاقدی��س ان��اران واقع در کمربن��د چین خوردگی زاگرس بدلی��ل دارا بودن 
س��ازندهای زمین شناس��ی مختلف، موضوع بررس��ی دگرریختگی س��نگ ها 
ب��وده ]17و 18[ و در این مطالعه به عنوان منطقه مورد مطالعه جهت پیاده س��ازی 

روش تشخیص مورفولوژی به کمک رادار مورد مطالعه قرار گرفت. 
ارزیابی نتیجه پیاده س��ازی مدل IEM که در قالب نقش��ه زبری سطح بدست 
می آید، نیازمند داشتن نقشه  واقعیت های زمینی است. داده های میدانی زبری سطح 
در س��ه سایت به کمک دوربین توتال استیشن برداشت شد. این سایت ها که در 
نقشه  واقعیت های زمینی )شکل-2( نشان داده شده چهار نوع سنگ شناسی موجود 
در منطقه را دارد که دارای مورفولوژی متفاوت اس��ت. برداشت میدانی در قالب 
شبکه ای 10×10 از نقاط با فواصل 10 پیکسل تصویر SAR انجام و با ترکیب این 
اطالعات و تفسیرهای زمین شناسی، نقشه مورفولوژی به عنوان نقشه  واقعیت های 
زمینی ترسیم شد و پارامترهای هندسی مورد نیاز مدل IEM بر روی پروفایل های 
متعدد در مدل ارتفاع رقومی متش��کل از اندازه گیری، محاسبه شد. هدف از این 
اقدام، جدایش مورفولوژیک سطح زمین منطقه در سه سایت انتخابی بود. این سه 
سایت در دامنه های کوه اناران واقع شده و دارای تنوع زبری سطح و مشتمل بر 4 

نوع سنگ شناسی است.
ش��کل- 2 محدوده جغرافیایي و زمین شناس��ي منطقه و موقعیت سایت های 
مورد مطالعه و نقشه  واقعیت های زمینی هر کدام از سایت ها -با جزئیات وضعیت 

قرارگیری سازندها در هر سایت- را نشان می دهد.
همانطور که گفته ش��د، سایت ها به نحوی انتخاب شد تا موقعیت آنها در مرز 
چند واحد زمین شناسی قرار گیرد. از لحاظ زمین شناسی، سازندهای گورپی و پابده 
دارای تشابه سنگ شناسی بوده و جدایش آنها در محل هایی با شیب توپوگرافی 
زیاد، امکانپذیر نیس��ت. همچنین امکان جدایش مرز باالیی س��ازند پابده با مرز 

 1    فرآیند اجرایی مطالعه

4 
 

 
 مطالعه فرآیند اجرایی -1-شکل

 
. شودمیحاسبه ی تصویر رادار روزنه مهادادهنش از ضریب باز پراک و سپس IEMابتدا پارامترهای ورودی مدل 

 IEMآید، مدل یبدست م الکتریکدیی میدانی و جداول ثابت گیراندازهبا استفاده از پارامترهای زمینی که از 
طح را زبری س rmsتوان مقدار می که شودتهیه میسازی به روش جدول واسط آموزش دیده و قابلیت وارون

فولوژی قشه مورو ن هدکرجدول واسط محاسبه  دریابی از تصویر رادار با استفاده از روش درونبرای هر پیکسل 
روش را  دقت توانمیبا مقایسه نقشه برداشت زمینی و نقشه محاسبه شده  در پایاند. شومیسطح ترسیم 

 کرد.ارزیابی 
 

 IEMپراکندگی سطح مدل پس -2
 

 که [12] استشود، مقدار پراکنش سیگنال بر واحد سطح نشان داده می سطح که با  پراکندگیضریب پس

و همکاران  Fungتعریف  براساسهای مختلف متفاوت است. نحوه محاسبه این مقدار برای تصاویر ماهواره
پارامترهای زبری  راداری را با پراکندگیرابطه ضریب پس IEM، مدل (1994( و تشریح خودشان )1992)

د. ضریب کنبیان می ار سطح، اندازه ثابت دی الکتریک و همچنین زاویه برخورد موضعی سیگنال راداری
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زیرین سازند آس��ماری آسان نیست و نیاز به بازدیدهای صحرایی دارد. استفاده 
از روش پردازش تصاویر رادار روزنه مصنوعی، برای کاهش بازدیدهای میدانی 

زمین شناسان از مفیدترین روش های تهیه اطالعات مورفولوژی سازندها است.
مختصات محل استقرار جهت اندازه گیری زبری سطح در هر کدام از سه سایت 

در جدول-1، ارایه ش��ده اس��ت. در جدول-2، براساس تمامی اندازه گیری های 
rms- میدانی و براس��اس تفاسیر زمین شناسی، اندازه متوس��ط و حدود تغییرات

height و طول همبستگی در هر سازند تعیین شده است. در این مقاله برای مطالعه 
 TerraSAR-X زبری سطح از میزان پس پراکندگی رادار روزنه مصنوعی ماهواره

جهت پردازش استفاده شد.

4- نتایج پیاده سازی و اجراء
از وارون مدل IEM به روش جدول واس��ط، اندازه rms-height زبری سطح 
در هر پیکس��ل از تصویر SAR محاس��به و براساس محدوده مقادیر زبری سطح 
سنگ شناسی ها در جدول-2، به روش برآورد بیشترین شباهت8  طبقه بندی نقشه 
زبری سطح انجام می شود. بمنظور ارزیابی دقت نقشه زبری سطح محاسبه شده، 
نتایج طبقه بندی زبری س��طح که نشان دهنده تغییرات مورفولوژی است، با نقشه 

 واقعیت های زمینی رستری مقایسه می شود.
روش ارزیابی نتایج محاسبه نقشه زبری سطح، تشکیل ماتریس تطابق9  است. 
ماتریس تطابق همواره برای ارزیابی روش های طبقه بندی10  اس��تفاده می شود و 
مقادیر پیکسل ها در روش طبقه بندی با مقادیر پیکسل  متناظر در نقشه  واقعیت های 

زمینی مقایسه می شود. 
مقایسه پیکسل به پیکسل نقشه مورفولوژی محاسبه شده و نقشه  واقعیت های 
زمینی ترسیم شده، تنها در صورت هم ثبت بودن11  آنها امکانپذیر است و به منظور 
توضیح کارائی یک فرآیند طبقه بندی، از ماتریس تطابق اس��تفاده می ش��ود. در 
شکل-3 ورودي ها و خروجي هاي محاسبه از وارون IEM براي سایت هاي 1، 2 
و 3 نشان داده شده است. براین اساس در شکل های الف،ب،ج( پس پراکندگی 
rms- د،ه،و( نتایج محاسبه مقادیر ،TerraSAR راداري محاسبه ش��ده از تصویر

height زبري سطح با استفاده از جدول LUT متناظر با پس پراکندگیهاي SAR؛ 
ز،ح،ط( مقادیر rms-height زبري سطح اندازه گیري شده نشان داده شده است.

 2    الــف: موقعیــت منطقه مورد مطالعه بــر روی تاقدیس »اناران«، 
جنوب غربی ایران ب: موقعیت سایت های مورد مطالعه بر روی نقشه 
1:50.000 زمین شناســی. ج، د و ه: نقشــه حاصل از اندازه گیری 
زمینی در ســایت های 1، 2 و Pd/Gu(3-سازند پابده، As-سازند 

آسماری، Gs-سازند گچساران، Qu-رسوبات کواترنری(

7 
 

 
های تیت سایموقع :، جنوب غربی ایران ب«اناران»موقعیت منطقه مورد مطالعه بر روی تاقدیس  :الف 2 -شکل

های گیری زمینی در سایتشناسی. ج، د و ه: نقشه حاصل از اندازهزمین 1:50,000بر روی نقشه مورد مطالعه 
 (رسوبات کواترنری-Quسازند گچساران، -Gsسازند آسماری، -Asسازند پابده، -Pd/Gu)3و  2، 1
 

ز ار گیرد. ی قراشناسها به نحوی انتخاب شد تا موقعیت آنها در مرز چند واحد زمینسایتهمانطور که گفته شد، 
هایی با لشناسی بوده و جدایش آنها در محشناسی، سازندهای گورپی و پابده دارای تشابه سنگلحاظ زمین

 ین سازندز زیرشیب توپوگرافی زیاد، امکانپذیر نیست. همچنین امکان جدایش مرز بالیی سازند پابده با مر
ی، نه مصنوعر روز. استفاده از روش پردازش تصاویر راداآسماری آسان نیست و نیاز به بازدیدهای صحرایی دارد

 ست.اندها های تهیه اطالعات مورفولوژی سازشناسان از مفیدترین روشبرای کاهش بازدیدهای میدانی زمین
. در ستا ارایه شده، 1-جدولسایت در  گیری زبری سطح در هر کدام از سهمختصات محل استقرار جهت اندازه

شناسی، اندازه متوسط و حدود های میدانی و براساس تفاسیر زمینگیریتمامی اندازهبراساس ، 2-جدول

 1   مختصات محل استقرار در هر کدام از سایت های انتخابی

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییشماره سایت

133°09’10”46°38’20”

233°06’30”46°39’40”

333°04’40”46°40’30”

 2   مقادیر متوسط و تلرانس rms-height و طول همبستگی

طول همبستگیrms-heightنام سازند

2.2±0.229±2.6سازند پابده/گورپی

3.9±0.410±5.3سازند آسماری

3.1±0.322±3.2سازند گچساران

1.5±0.155±1.5رسوبات کواترنری
 3    ورودي ها و خروجي هاي محاســبه از وارون IEM براي سایت هاي 

1، 2 و 3

10 
 

 -3پراکندگی در سایتاندازه پس 2-پراکندگی در سایتاندازه پس 1-پراکندگی در سایتاندازه پس

 
 محاسبه شده rms-heightاندازه 

 1-در سایت IEMاز وارون 

 محاسبه شده rms-heightاندازه 
 2-در سایت IEMاز وارون 

 محاسبه شده rms-heightاندازه 
 3-در سایت IEMاز وارون 

 
گیری اندازه rms-heightاندازه 

 1-شده میدانی در سایت

گیری اندازه rms-heightاندازه 
 2-شده میدانی در سایت

گیری اندازه rms-heightاندازه 
 3-شده میدانی در سایت

 
 3و  2، 1های یتبرای سا IEMهای محاسبه از وارون ها و خروجیورودی :3-شکل

 

 پایش و ارزیابی نتایج -5

 
و همچنین محاسبه دقت  3و  2، 1های شماره ماتریس تطابق را به ترتیب در سایت 5و  4، 3-هایجدول
ارائه  را هااز سایت صحت کلی در نقشه زبری سطح هر یکرا به همراه میزان  شناسیسنگی هر بندطبقه

در نقشه زبری سطح در سطرها و تعداد  شناسیسنگمتعلق به هر  یهاپیکسلتعداد  ،در هر جدول .کندمی
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5- پایش و ارزیابی نتایج
جدول های-3، 4 و 5 ماتریس تطابق را به ترتیب در س��ایت هاي شماره 1، 2 و 
3 و همچنین محاسبه دقت طبقه بندی هر سنگ شناسی را به همراه میزان صحت 
کلی در نقش��ه زبری س��طح هر یک از س��ایت ها را ارائه می کند. در هر جدول، 
تعداد پیکس��ل های متعلق به هر سنگ شناس��ی در نقشه زبری سطح در سطرها و 
تعداد پیکس��ل های آن سنگ شناس��ی در نقشه مورفولوژی برداش��ت شده، در 
ستون های ماتریس واقع شده اند. بنابراین اعداد روی قطر ماتریس نشان دهنده تعداد 
پیکس��ل هایی از لیتولوژی مربوطه است که مدل IEM اندازه rms-height  را در 
آنها بدرستی محاسبه کرده است. دقت طبقه بندی یا همان دقت تشخیص صحیح 
هر سنگ شناسی، حاصل تقسیم تعداد پیکسل های قطری سنگ شناسی بر مجموع 

پیکسل های آن سطر است.

6- بحث و بررسی نتایج
میزان کلی دقت طبقه بندی براساس معیار صحت کلی، در هر سه سایت بیش 

از 80 درصد است.

سازند س��خت و خشن آس��ماری با باالترین دقت در طبقه بندی زبری سطح 
تشخیص داده شد.

در سایت های 1 و 2، سازند پابده/گورپی با دقت باالیی تشخیص داده شد، اما 
در س��ایت 3 بدلیل برخورداری از سنگ آهک بین الیه ای و سنگ آهک رسی 

قابل مالحظه، دقت کمی پایین تر بود.
س��ازند گچساران به دلیل وجود دولومیت و شیل بین الیه ای با موفقیت نسبی 

پایین تر تشخیص داده شد.
میزان عدم دقت در جدایش رس��وبات کواترن��ری، بدلیل اختالف ضخامت 

رسوبات در نقاط مختلف است.

نتیجه گیری
در ای��ن مقاله از مدل پس پراکندگی IEM به منظور مطالعه مورفولوژی زمین 
و با هدف تهیه اطالعات ژئومورفولوژی از نقش��ه زبری س��طح محاسبه شده از 
نتایج مدل IEM استفاده شد. با استفاده از مقادیر پس پراکندگی داده های ماهواره 
TerraSAR و اندازه گیری های زمینی، مدل IEM آموزش داده ش��د و با استفاده 

 3  ماتریس تطابق نقشه زبری سطح حاصل از پردازش تصویر رادار روزنه مصنوعی در مقابل نقشه مورفولوژی برداشت شده )سایت-1(

نقشه مورفولوژی حاصل از اندازه گیری

جمع سطرهاکواترنریگچسارانآسماریپابده/گورپی

شه زبری سطح
نق

47885170544963پابده/گورپی

76273184662957آسماری

1027010201661358گچساران

6810839507722کواترنری

50342960121379310000جمع ستونها

صحت کّلي:دّقت طبقه بندی:

90/5% = 10000/ )507+1020+2731+4788(کواترنری: %70گچساران: %75آسماری: %92پابده/گورپی: 96%

 4  ماتریس تطابق نقشه زبری سطح حاصل از پردازش تصویر رادار روزنه مصنوعی در مقابل نقشه مورفولوژی برداشت شده ) سایت-2(

نقشه مورفولوژی حاصل از اندازه گیری

جمع سطرهاکواترنریگچسارانآسماریپابده/گورپی

شه زبری سطح
نق

38835071414045پابده/گورپی

30631407993534آسماری

5665712941132120گچساران

1946117119301کواترنری

42643893156128210000جمع ستونها

صحت کّلي:دّقت طبقه بندی:

84/4% = 10000/ )119+1294+3140+3883(کواترنری: %40گچساران: %61آسماری: %89پابده/گورپی: 96%
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 5  ماتریس تطابق نقشه زبری سطح حاصل از پردازش تصویر رادار روزنه مصنوعی در مقابل نقشه مورفولوژی برداشت شده )سایت-3(

نقشه مورفولوژی حاصل از اندازه گیری

جمع سطرهاکواترنریگچسارانآسماریپابده/گورپی

شه زبری سطح
نق

24757301361426514پابده/گورپی

9415158172062آسماری

53642557164692گچساران
2381131793732کواترنری

286023202704211610000جمع ستونها
صحت کّلي:دّقت طبقه بندی:

83/4% = 10000/ )1793+2557+1515+2475(کواترنری: %88گچساران: %90آسماری: % 93پابده/گورپی: 71%

از محاس��به وارون مدل، نقشه rms-height سطح محاسبه شد. این نقشه به عنوان 
نقشه زبری سطح جهت مقایسه با نقشه ژئومورفولوژی حاصل از برداشت میدانی 

استفاده شد.
اندازه گیری مورفولوژی در س��ه سایت انتخابی و محاسبه نقشه زبری سطح نیز 
با اجرای مدل IEM برای داده SAR همان سه سایت انجام شد. سایت ها در دامنه 
کوه اناران انتخاب شدند، به نحوی که هر سه سایت دارای چهار نوع سنگ شناسی 

مختلف باش��د. نقش��ه های مورفولوژی اندازه گیری شده با نقشه های زبری سطح 
محاسبه شده نسبت به یکدیگر مرجع بوده و امکان مقایسه هر پیکسل از نقشه زبری 
سطح با پیکسل متناظر در نقشه مورفولوژی وجود دارد. نتایج ارزیابی که در قالب 
ماتریس تطابق مابین نقشه زبری سطح محاسبه شده و نقشه مورفولوژی اندازه گیری 
ش��ده ارائه ش��د، نش��ان می دهد که روش این مقاله با کارائی قابل توجهی دارای 

توانایی جدایش واحدهای زمین شناسی مختلف با مورفولوژی متفاوت است.
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در طول دهه گذشته، ابزار های اندازه گیری روش مگنتوتلوریک بسیار پیشرفت کرده اند و برای اینکه بتوان بهره برداری 
کاملی از این افزایش کیفیت داش��ت، باید از روش های پیش��رفته تحلیل داده استفاده کرد. یکی از موفق ترین راه های 
بهبود کیفیت تخمین توابع انتقال مگنتو تلوریک، استفاده از اصول آماری پایدار است. تطابق روش های آماری پایدار 
با مس��ائل و مش��کالت پردازش داده های مگنتو تلوریک، به اثبات رسیده اس��ت. در سال 20۱۳ یک عملیات برداشت 
مگنتوتلوریک در میدان نفتی س��ه قنات، در جنوب غربی ایران، برای ترس��یم نقشه ساختار های ژئوالکتریکی منطقه 
انجام ش��د. میدان نفتی س��ه قنات در ناحیه  رس��وبی زاگرس -که بیش از ۹5 درصد میدان های نفتی ایران را شامل 
می شود-  قرار دارد. در این مطالعه جهت بهبود کیفیت داده های میدان نفتی سه قنات از یک روش آماری پایدار جهت 
پردازش داده ها اس��تفاده ش��د. این روش توسط اسمیرنوف ارایه شده است. این تخمین زننده باالترین نقطه شکست 
ممکن، شکست 50 درصد را دارد که حتی اگر نیمی از داده ها خارج از رده باشند نتیجه  معقول و مناسبی به دست 
خواهد آمد. طبق بررسی ها پروفیل 88۱5 میدان نفتی سه قنات دارای خطا بود و داده های این پروفیل کیفیت مناسبی 
نداشت. در نتیجه داده های این پروفیل جهت انجام این پژوهش انتخاب شد تا بتوان کیفیت داده ها را بهبود بخشید. 

استفاده از این الگوریتم کیفیت داده ها را بسیار بهبود بخشید. 

واژگان كلیدی:
پردازش، روش آماری پایدار، 

مگنتو تلوریک، مقاومت ویژه، میدان 
نفتی سه قنات

تاریخ ارسال نویسنده : 96/10/08
تاریخ ارسال به داور : 96/10/12
تاریخ پذیرش داور : 96/11/27

بهبود كیفیت داده های میدان نفتی سه قنات با استفاده از یک روش 
آماری پایدار با نقطه شکست باال برای پردازش داده های مگنتوتلوریک

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

روش مگنتوتلوریکMT(  1(یکي از روش هاي الکترومغناطیس��ي در 
حوزه بس��امد اس��ت. این روش یک روش ژئوفیزیکي سطحي غیرفعال2  
اس��ت که از میدان هاي الکترومغناطیسي طبیعي زمین در بررسي ساختار 
مقاومت ویژه الکتریکي زیرسطحي استفاده مي کند. در این روش امواج 
الکترومغناطیسي با توجه به بسامد و نیز مقاومت ویژه الیه ها، اطالعاتي از 
اعماق زمین به دست مي دهد. عمق بررسي در روش مگنتوتلوریک خیلي 
بیشتر از دیگر روش هاي الکترومغناطیسي است. این روش را مي توان در 
کاوش هاي زیرسطحي از اعماق ده ها متر تا ده ها کیلومتر به کار گرفت. 
هرچه بسامد نوسان هاي میدان هاي الکترومغناطیسي کمتر باشد، عمق نفوذ 
میدان ها بیش��تر خواهد شد و هرچه الیه هاي سطحي رساناتر باشند، عمق 
نفوذ میدان ها کاهش خواه��د یافت. هدف از تحقیقات مگنتوتلوریک، 
تعیی��ن مقاومت ویژه )یا رس��انایي ویژه( س��اختارهاي زیرزمیني اس��ت. 
محدوده بس��امد مورد بررس��ي در روش مگنتوتلوریک با چشمه طبیعي 
0/0001 ت��ا 10000 هرت��ز اس��ت ]1[ .ای��ن امواج از فعالیت هاي ناش��ي 
از وقوع آذرخش در مقیاس جهاني و نوس��انات مغناطیس خورش��یدی 
سرچش��مه مي گیرد ]2[.این سیگنال هاي الکترومغناطیسي در جو به مانند 
امواج رادیویي منتقل مي ش��وند اما در زمین پخش و به س��رعت با عمق 
میرا مي ش��وند. در طول دهه هاي 1970 و 1980 مگنتوتلوریک درحکم 
یک وس��یله شناس��ایي که مي توانس��ت تغییرات در ضخامت حوزه هاي 

ضخیم رسوبي را به تصویر بکشد مورد استفاده قرار می گرفت ]3[.آنالیز 
داده ها در آن زمان محدود به مدل س��ازي هاي پیشرو3  و معکوس4  یک 
بعدي بود که براي مناطقي با س��اختار زمین شناس��ي پیچیده قابل اعتماد 
نبود. در س��ال هاي اخیر توانایي این روش در آشکارس��ازي ساختارهاي 
زمین شناس��ي کاماًل بهبود یافته اس��ت. این امر با پیش��رفت در وس��ایل 
اندازه گیري و وارون س��ازي و تفس��یر دوبعدي آن محقق ش��ده اس��ت. 
همچنین پیش��رفت هاي زیادي در زمینه پ��ردازش داده هاي MT صورت 
گرفته که این مرحله براي تبدیل داده ها از حوزه زمان به بسامد ضروري 
اس��ت. با توجه به توس��عه الگوریتم هایي که از روش هاي آماري پایدار5  
براي به دس��ت آوردن مقاومت ویژه ظاهري اس��تفاده مي کنند، پردازش 
این سري هاي زماني توس��عه و بهبود یافته است. این روش ها به صورت 
خودکار می توانند قس��مت هایي از داده  که نوفه دار و نامناس��ب هس��تند 
را ح��ذف کنند که باعث رفع چالش ه��اي بزرگی در پردازش داده هاي 
مگنتوتلوریک شده اس��ت ]4 و 5[. در این مقاله از الگوریتم اسمیرنوف 
جهت بهبود کیفیت داده ها استفاده شده است ]6[ .این الگوریتم باالترین 
نقطه شکست6  ممکن یعنی نقطه شکست 50 درصد را دارد که حتی اگر 
نیمی از داده ها نوفه ای و نامناسب باشند و کیفیت مناسبی نداشته باشند با 
پردازش توسط این الگوریتم می توان کیفیت داده ها را بهبود بخشید. در 
این پژوهش بررسی داده های میدان نفتی سه قنات7  انجام و مشخص شد 

امید قانع، كارشناسی ارشد ژئوفیزیک _ ژئومغناطیس، دانشگاه تهران    بهروز اسکویی، دكتری ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
   رحمان جواهری، كارشناس ژئوفیزیک، مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت     عیسی منصوری دكتری ژئوفیزیک، شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب  

) omidghane@ut.ac.ir (نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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که داده های پروفیل 8815 این میدان نفتی کیفیت مناسبی ندارند. بنابراین 
مطالعات بر روی داده های این پروفیل ادامه یافت تا بتوان کیفیت داده ها 

را بهبود بخشید. 

1- زمین شناسی منطقه
کش��ور ایران به لحاظ زمین شناس��ی س��اختمانی به هفت ناحیه البرز، 
ایران مرکزی، کپه داغ، مکران، سیس��تان، س��نندج س��یرجان و زاگرس 
تقس��یم می شود )ش��کل-1(. بیش از 95 درصد میدان های نفتی ایران در 
ناحیه زاگرس واقع ش��ده  اس��ت. این منطقه در اثر رس��وبگذاری مداوم 
و تنه��ا ب��ا وقفه هایی اندک، از زمان تریاس8  تا میوس��ن9  ش��کل گرفته 
است. عدم وجود پدیده های آتشفشانی و دگرگونی، پراکندگی اندک 
رخنمون س��نگ های پالئوزوئیک 10 و تعدد تاقدیس های بزرگ در کنار 
ناودیس های کوچک از دیگر ویژگی های زمین شناس��ی ناحیه زاگرس 
است. منطقه زاگرس در قسمت های ش��مال غربی، غربی و جنوب غربی 
ای��ران و کرانه ش��رقی خلیج فارس ق��رار دارد. امتداد زمین شناس��ی آن 

 2    نقشــه زمین شناســی منطقه مورد مطالعه )a(؛ خطوط موازی ســیاه رنگ پروفیل های مگنتوتلوریک و خطوط قرمز رنگ تاقدیس ها را را نشــان می دهد؛ مقطع عرضی 
زمین شناسی در قسمت )b( دیده می شود

7 
 

 
های مگنتوتلوریک و خطوط قرمز رنگ (؛ خطوط موازی سیاه رنگ پروفیلaشناسی منطقه مورد مطالعه )نقشه زمین -2شکل 

 شود( دیده میbشناسی در قسمت )دهد؛ مقطع عرضی زمینها را را نشان میتاقدیس

 

 هادادهبرداشت  -2
 

واقع در جنوب غربی ایران  قناتسهبسیار باال در حوضه میدان نفتی  18مکانیی مگنتوتلوریک با تفکیک هاداده

طی مدت زمان یک سال، توسط یک پیمانکار تجاری و تحت نظارت مدیریت  هادادهبرداشت شده است. این 

ایستگاه و در طول  600آوری شده است. اطالعات مذکور در محل بیش از جمع 19نفت ایراناکتشاف شرکت ملی 

جنوب غربی )عمود  -ال شرقیبا جهت یافتگی شم 8817و  8816، 8815، 8814، 8813پنج پروفیل موازی با اسامی 

و فاصله تقریبی بین  استها سه کیلومتر . فاصله بین پروفیلاست ی منطقه(، ثبت شدهشناسزمینبر روند کلی 

. (3-شکلمتر بوده که در بعضی مناطق به دلیل عوارض طبیعی و مصنوعی تغییر کرده است ) 300 هاایستگاه

 8815ی پروفیل هادادهانجام شد، نشان داد که  قناتسهر میدان نفتی ی برداشت شده دهادادهیی که روی هابررسی

 1    تقســیم بندی تشــکیالت ساختمانی زمین شناسی کشــور ایران به همراه 
موقعیت جغرافیایی پروفیل های مگنتوتلوریک و میدان نفتی ســه قنات در 

کنار میدان های نفتی مجاور که به شکل حلقه های بسته دیده می شود.

4 
 

غربی ایران و کرانه شرقی خلیج فارس قرار دارد. امتداد غربی، غربی و جنوبهای شمالزاگرس در قسمت

، 1-شکل .شودمیکیلومتر را شامل  1500شرقی است و گسترشی بالغ بر جنوب -غربیلی آن شماشناسزمین

های نفتی در کنار میدان (SOF) قناتسهی ساختمانی ایران را به همراه موقعیت میدان نفتی شناسزمینبندی تقسیم

 .دهدمیهای مگنتوتلوریک نشان مجاور و پروفیل
 

 نفتی میدان و مگنتوتلوریک هایپروفیل جغرافیایی موقعیت همراه به ایران کشور شناسیزمین انیساختم تشکیالت بندیتقسیم -1 شکل

 .شودمی دیده بسته هایحلقه شکل به که مجاور نفتی هایمیدان کنار در قناتسه

 

 11زوئیکسنوزایی حین دوران ای اوراسیا و عربی واقع شده است و به دلیل کوهناحیه زاگرس در مرز صفحات قاره

-غربیشمال های موازی و هم امتدادتعداد بسیار زیادی از چین.]8و  7[در اثر همین برخورد، شکل گرفته است 

هایی با ی مرتفع و کوههاتاقدیستشکیل شده است که اکنون به شکل دو صفحه شرقی در اثر برخورد جنوب

و برای  1908د. در سال شودیده می -رسددریا نیز میمتر باالی سطح  3600که ارتفاع آنها گاهاً به -های بلند قله

)در شهر مسجد سلیمان(، عملیات اکتشاف نفت به موفقیت رسید و از آن پس  هاتاقدیساولین بار در یکی از همین 

بیشتر انجام شده است. در حال حاضر، حوضه رسوبی زاگرس به عنوان یکی از  جستجوی زیادی برای هاتالش
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ش��مال غربی- جنوب ش��رقی است و گسترش��ی بالغ بر 1500 کیلومتر را 
شامل می شود. ش��کل-1، تقسیم بندی زمین شناسی س��اختمانی ایران را 
ب��ه همراه موقعیت میدان نفتی س��ه قنات )SOF( در کنار میدان های نفتی 

مجاور و پروفیل های مگنتوتلوریک نشان می دهد.
ناحیه زاگرس در مرز صفحات قاره ای اوراسیا و عربی واقع شده است 
و به دلیل کوه زایی حین دوران سنوزوئیک11  در اثر همین برخورد، شکل 
گرفته اس��ت ]7 و 8[.تعداد بسیار زیادی از چین های موازی و هم امتداد 
شمال غربی-جنوب شرقی در اثر برخورد دو صفحه تشکیل شده است که 
اکنون به شکل تاقدیس های مرتفع و کوه هایی با قله های بلند -که ارتفاع 
آنها گاهاً به 3600 متر باالی س��طح دریا نیز می رس��د- دیده می شود. در 
سال 1908 و برای اولین بار در یکی از همین تاقدیس ها )در شهر مسجد 
سلیمان(، عملیات اکتشاف نفت به موفقیت رسید و از آن پس تالش های 
زیادی برای جس��تجو بیش��تر انجام شده اس��ت. در حال حاضر، حوضه 
رس��وبی زاگرس به عنوان یکی از بزرگترین ذخائر هیدروکربنی جهان 
ش��ناخته می شود و هر ساله تعداد زیادی عملیات اکتشافی ژئوفیزیکی به 
منظور جستجو مخازن جدید در حال انجام است. بیشترین ذخائر نفتی و 
گازی حوض��ه زاگرس در مخازن آهکی و کربناته اس��ت ]9[. مهمترین 
این مخازن، س��ازند آسماری با س��ن الیگو-میوسن12  اس��ت که بعد از 
آن سازند سروک )گروه بنگس��تان( با سن آلبین-کامپانین13  از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. مخازن عمیق تری نیز در این حوضه تشکیل شده 
است که از جمله می توان به تشکیالت آهکی- دولومیتی گروه خامی با 
س��ن ژوراسیک-کرتاسه پایینی14  و همچنین سازند کربناته داالن با سن 

پرمین15  اشاره کرد.
در این بین، سازند آسماری از جمله مخازن عظیم جهان به شمار می رود 
که ضخامتی متغیر از چند متر تا بیش از 500 متر را ش��امل می ش��ود. این 
سازند عمدتاً از آهک های متراکم و همچنین دولومیت تشکیل شده است. 
بر روی افق باالیی سازند آس��ماری، تشکیالت تبخیری سازند گچساران 
قرار گرفته اس��ت که ش��امل صد ها متر انیدریت16 ، نمک و مقدار اندکی 
آهک و شیل است. این س��ازند تبخیری سنگ پوش ایده آلی برای حفظ 
ذخائر هیدروکربنی س��ازند آسماری محس��وب می شود ]9[ و تقریباً بیش 
از 90 درصد س��طح منطقه مورد مطالعه را پوشانده است. در قاعده سازند 
آسماری تشکیالت شیلی سازندهای پابده و گورپی قرار دارد که به نوعی 
هم به عنوان س��نگ منشاء مخزن آسماری و هم سنگ پوش دیگر مخزن 
کربناته یعنی س��ازند س��روک، قلمداد می ش��ود. در بخش زیرین سازند 
س��روک نیز س��ازند عمدتاً ش��یلی کژدمی نهشته شده اس��ت که در واقع 

عمده ترین سنگ منشاً در حوضه رسوبی زاگرس به شمار می رود ]9[.
نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه، در بردارنده رخنمون سطحی 

سازندهای موجود به همراه جنس و سن زمین شناسی آنها، امتداد تخمینی 
تاقدیس های منطقه، موقعیت پروفیل های مگنتوتلوریک و همچنین مقطع 
عرضی زمین شناس��ی در راس��تای خط AA’  در ش��کل-2 آمده است. 
همانطور که در مقطع عرضی زمین شناس��ی نیز دیده می ش��ود، از سمت 
جنوب غربی به طرف شمال ش��رقی، همزمان با پیچیده تر شدن ساختارها، 
چندین تاقدیس کوچک و بزرگ به چش��م می خورد که البته هندسه و 
موقعیت آنها دقیق نبوده و براساس اطالعات کلی تحت االرضی در نقشه 

آمده  است.
طبق اطالعات نگارهای چاه پیمایی اس��تخراج ش��ده از چاه اکتشافی 
موج��ود در منطقه و همچنین دیگر چاه های حفاری ش��ده در میدان های 
نفتی مجاور، خصوصیات فیزیکی س��ازندهای موجود از جمله، سرعت 
موج آکوس��تیک17  و مقاومت ویژه الکتریکی، به خوبی مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفت. تباین چش��مگیری در مقدار مقاومت ویژه الکتریکی 
در مرز سازندهای گچساران و آسماری وجود دارد که از مقدار یک اهم 
متر در سازند گچساران طی یک جهش پلکانی به حدود 100 اهم متر در 
سازند آسماری افزایش می یابد. این میزان تباین در مقادیر مقاومت ویژه 
الکتریکی، هدف ایده آلی برای روش مگنتوتلوریک محسوب می شود.

ب��ا افزایش عم��ق و در گذر از س��ازندهای پاب��ده و گورپ��ی، به دلیل 
محتوای زیاد ش��یل در این دو سازند، ش��اهد افت همزمان مقادیر سرعت 
موج و مقاومت ویژه الکتریکی خواهیم بود. پس از سازندهای شیلی پابده 
و گورپ��ی، دیگر مخزن هیدروکربنی کربناته، س��ازند س��روک، خواص 
فیزیکی مش��ابهی را در قیاس با سازند آسماری نشان می دهد. با این تفاوت 
که مقادیر کلی مقاومت ویژه و همچنین سرعت موج االستیک بیشتر شده 
و به دلیل تراکم باالتر این سازند نسبت به سازند آسماری، تغییرات سرعت 
موج دارای روند مالیم تری است. در عمیق ترین قسمت چاه اکتشافی و در 
بخش تحتانی سازند سروک، تشکیالت شیلی سازند کژدمی قرار دارد که 

 3    موقعیت مکانی ایستگاه های مگنتوتلوریک در محل میدان نفتی سه قنات

8 
 

در نتیجه این پروفیل جهت انجام مطالعات انتخاب شد. تا بتوان با پردازش مجدد،کیفیت  است و نیازمند بهبود کیفیت

 را بهبود بخشید. هاداده

 
 قناتسهی ی مگنتوتلوریک در محل میدان نفتهاایستگاهموقعیت مکانی   -3شکل 

 

 شده ارگرفتهکروش پردازشی به-3
 

این برنامه امکان انجام  .شدپردازش  Phoenixشرکت  SSMT2000 افزارنرم از استفاده باده شی برداشتهاداده

از تغییر نام ایستگاه،  توانمی. از جمله موارد ویرایشی دهدمیی گیراندازهی مختلفی را برای هر سایت هاویرایش

های الکتریکی و مغناطیسی، فاصله بین الکترودها و ی میدانگیراندازهی دستگاه، جهت جغرافیایی هاانالکتعداد 

، نام برد. در ابتدا یک فاصله زمانی جهت انجام تبدیل فوریه هادادهدیگر اطالعات ثبت شده توسط گروه برداشت 

ی هاطیف ،21گسستهبا انجام تبدیل فوریه  سپس ضرایب فوریه محاسبه شده و در نهایت د،شومیانتخاب  20سریع

 آید. بدست می 22متقابلتوان 

ی توان متقابل تولید هاطیفاست که  Phoenixهای تجاری شرکت ژئوفیزیکی از دیگر برنامه MT-Editor افزارنرم

م، آنها را در را به عنوان ورودی دریافت کرده و پس از انجام محاسبات الز SSMT2000 پردازشی  افزارنرمشده در 

ی امپدانس، جهت امتداد، همدوسی و غیره در طول بازه هامولفهقالب نمودارهای مقاومت ویژه ظاهری، فاز، 
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به طرز مش��ابه با سازندهای پابده و گورپی، افت قابل مالحظه ای در مقادیر 
مقاومت ویژه الکتریکی و سرعت موج صورت می گیرد.

2- برداشت داده ها
داده های مگنتوتلوریک با تفکیک مکانی18  بسیار باال در حوضه میدان 
نفتی س��ه قنات واقع در جنوب غربی ایران برداشت شده است. این داده ها 
طی مدت زمان یک س��ال، توسط یک پیمانکار تجاری و تحت نظارت 
مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران19  جمع آوری ش��ده اس��ت. 
اطالع��ات مذکور در محل بیش از 600 ایس��تگاه و در طول پنج پروفیل 
م��وازی ب��ا اس��امی 8813، 8814، 8815، 8816 و 8817 با جهت یافتگی 
ش��مال ش��رقی- جنوب غربی )عمود بر روند کلی زمین شناسی منطقه(، 
ثبت ش��ده است. فاصله بین پروفیل ها س��ه کیلومتر است و فاصله تقریبی 
بین ایس��تگاه ها 300 متر بوده که در بعضی مناطق به دلیل عوارض طبیعی 
و مصنوعی تغییر کرده اس��ت )شکل-3(. بررسی هایی که روی داده های 
برداش��ت شده در میدان نفتی سه قنات انجام ش��د، نشان داد که داده های 
پروفی��ل 8815 نیازمند بهبود کیفیت اس��ت و در نتیجه این پروفیل جهت 
انجام مطالعات انتخاب ش��د. تا بتوان ب��ا پردازش مجدد،کیفیت داده ها را 

بهبود بخشید.

3-روش پردازشی به كارگرفته  شده
داده های برداشت ش��ده با اس��تفاده از نرم افزار SSMT2000 شرکت 
Phoenix پردازش ش��د. این برنامه امکان انجام ویرایش های مختلفی را 

برای هر س��ایت اندازه گیری می دهد. از جمله موارد ویرایشی می توان از 
تغییر نام ایستگاه، تعداد کانال های دستگاه، جهت جغرافیایی اندازه گیری 
میدان های الکتریکی و مغناطیسی، فاصله بین الکترودها و دیگر اطالعات 
ثبت شده توسط گروه برداشت داده ها، نام برد. در ابتدا یک فاصله زمانی 
جهت انجام تبدیل فوریه سریع20  انتخاب می شود، سپس ضرایب فوریه 
محاسبه شده و در نهایت با انجام تبدیل فوریه گسسته21 ، طیف های توان 

متقابل22  بدست می آید. 
نرم افزار MT-Editor از دیگر برنامه های تجاری ش��رکت ژئوفیزیکی 
Phoenix اس��ت ک��ه طیف های ت��وان متقاب��ل تولید ش��ده در نرم افزار 

پردازش��ی  SSMT2000 را ب��ه عنوان ورودی دریاف��ت کرده و پس از 
انجام محاسبات الزم، آنها را در قالب نمودارهای مقاومت ویژه ظاهری، 
ف��از، مولفه های امپدانس، جهت امتداد، همدوس��ی و غیره در طول بازه 
فرکانسی برداش��ت داده ها، نمایش می دهد. این نرم افزار همچنین امکان 
می دهد تا به شکل دس��تی، طیف های توان متقابلی را که دارای کیفیت 
مطلوب نیس��تند، از میان داده ه��ا جدا کرده و آنه��ا را در مراحل بعدی 

پردازش��ی کنار گذاش��ت. قابلیت انجام ویرایش خ��ودکار نیز از دیگر 
ویژگی ه��ای نرم افزار مذک��ور بوده و می تواند طیف ه��ای توان متقابلی 
ب��ا انحراف قابل مالحظ��ه از محدوده میانگین را ح��ذف کند. خروجی 
نرم افزار MT-Editor، فایل های اس��تاندارد تب��ادل داده های الکتریکی23  

است که از آنها می توان در انجام محاسبات بعدی استفاده کرد.
نمودار ه��ای فازی داده های مگنتو تلوریک ب��ا کیفیت و داده هایی که 
به خوبی پردازش ش��ده اس��ت، در یک ربع قرار دارد و معموال در ربع 
اول )0 تا 90+ درجه( یا در ربع چهارم )0 تا 90- درجه( واقع می ش��ود. 
همچنی��ن نمودار های فاز و مقاومت ویژه  آنها روند24  مناس��بی دارد و و 
هیچ گونه شکس��تگی در نمودار های ف��از و مقاومت ویژه ایجاد نکرده و 

هموار25  است.
بررس��ی داده های میدان نفتی سه قنات نش��ان داد که کیفیت داده های 

 4    نمونــه ای از داده هــای مگنتوتلوریک پردازش شــده در میدان نفتی 
ســه قنات،)a( ایســتگاه 110 و  )b( ایســتگاه 125 در پروفیل8815 
است . درنمودارها مقادیر فاز  محاسبه شده از مولفه های امپدانس، در 
دو جهت اندازه گیری xy )دایره های تو پر( و yx )بعالوه ها( دیده می شود.

10 
 

 

 
(a) 

 
(b) 

 8815پروفیل در 125ایستگاه  )b( و  110ایستگاه  )a(قنات،ک پردازش شده در میدان نفتی سههای مگنتوتلوریای از دادهنمونه -4شکل 

دیده  (ها)بعالوه yxو  های تو پر()دایره xyگیری های امپدانس، در دو جهت اندازهاست . درنمودارها مقادیر فاز  محاسبه شده از مولفه

 شود.می

 

 ک با استفاده از الگوریتم اسمیرنوفلوریتی مگنتوهاداده 26مجددپردازش  -4
 اسمیرنوف معرفی الگوریتم -4-1

 
تلوریک معرفی کردکه شامل ی مگنتوهادادهیک روش آماری پایدار برای پردازش اسمیرنوف  2003در سال 

و  29ردهحداکثر حفاظت را در برابر تاثیر نقاط خارج از  28تکراراست و براساس الگوریتم میانه  27سیگلتخمین 
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پ��ردازش ش��ده پروفی��ل 8815 باید بهب��ود یاب��د و نمودار ه��ای فاز و 
مقاومت  وی��ژه که پس از پردازش داده ها حاصل ش��ده روند درس��تی را 
نشان نمی دهند. شکل-4 تعدادی از داده های کم کیفیت نیازمند بهبود را 
نشان می دهد که بسیاری از ایستگاه ها مانند ایستگاه 110، نمودار فاز آنها 
در بیش از یک ربع واقع ش��ده است. چنین داده هایی فرایند وارون سازی 
را دچار مش��کل می کند و باید از جمع داده ها حذف  شوند. همچنین در 
بسیاری از ایس��تگاه ها مانند نمودار فاز ایس��تگاه 125، نمودار  های فاز و 
مقاومت ویژه دچار شکس��تگی شده است )منظور از شکستگی از دست 
دادن رون��د نمودار و هموار نبودن آن اس��ت(. کیفی��ت چنین داده هایی 
باید بهبود یابد، در غیر این صورت مدل حاصل از فرایند وارون  س��ازی، 

خطای میانگین مربعات )rms( باالیی دارد. 
مشکالت ایجاد شده در داده ها می تواند دو علت داشته باشد، یا زمین 
منطق��ه  م��ورد مطالعه 3 بعدی آش��فته ای دارد و این عام��ل باعث ایجاد 
مش��کالتی در داده ها شده اس��ت و یا داده ها به خوبی پردازش نشده اند. 
بنابراین در این مطالعه س��عی می ش��ود ب��ا به کارگیری ی��ک الگوریتم 

پردازش��ی پیش��رفته با باالترین نقطه شکس��ت ممکن، کیفیت داده های 
برداشت شده بهبود یابد. 

4- پردازش مجدد26  داده های مگنتو تلوریک با استفاده از الگوریتم اسمیرنوف
4-1- معرفی الگوریتم اسمیرنوف

در س��ال 2003 اسمیرنوف یک روش آماری پایدار برای پردازش داده های 
مگنتو تلوریک معرفی کردکه شامل تخمین  سیگل27  است و براساس الگوریتم 
میانه تکرار28 حداکثر حفاظت را در برابر تاثیر نقاط خارج از رده29  و خطاهای 
بزرگ انجام می دهد.در این الگوریتم برای حذف خارج از رده ها و شکاف ها30 

در حوزه زمان، الگوریتم پیش بینی اتوریگرسیون پیشرو31  استفاده شد ]6[.
در طول دهه گذش��ته ابزار ه��ای اندازه گیری روش مگنتوتلوریک بس��یار 
پیش��رفت کرده و برای امکان بهره برداری کام��ل از این افزایش کیفیت، باید 
روش های آنالیز داده نیز به همان اندازه پیشرفت کند. یکی از موفق ترین راه های 
بهبود کیفیت تخمین توابع انتقال مگنتو تلوریک، استفاده از اصول آماری پایدار 
اس��ت. تطابق روش های آماری پایدار برای حل مس��ائل و مشکالت پردازش 

 6     نمونه ای از بهبود کیفیک داده های مگنتوتلوریک پردازش شــده 
در میدان نفتی سه قنات، ایستگاه 120در پروفیل 8815؛ نمودار 
های آبی رنگ حاصل پردازش توسط الگوریتم ماکسیم اسمیرنوف و 

نمودار های قرمز رنگ حاصل پردازش توسط کارفرما است.

15 
 

 
؛ نمودار های آبی رنگ حاصل 8815پروفیل  در120قنات، ایستگاه های مگنتوتلوریک پردازش شده در میدان نفتی سهای از بهبود کیفیک دادهنمونه -6شکل 

 .است کارفرما رمز رنگ حاصل پردازش توسطو نمودار های ق اسمیرنوفپردازش توسط الگوریتم ماکسیم 
 

 5    نمونه ای از بهبود کیفیک داده های مگنتوتلوریک پردازش شــده 
میدان نفتی سه قنات، ایستگاه 112در پروفیل 8815؛ نمودار های 
آبی رنگ حاصل پردازش توسط الگوریتم اسمیرنوف و نمودار های 

قرمز رنگ حاصل پردازش توسط کارفرما است. 

14 
 

 
؛ نمودار های آبی رنگ حاصل 8815پروفیل  در112قنات، ایستگاه های مگنتوتلوریک پردازش شده میدان نفتی سهای از بهبود کیفیک دادهنمونه -5شکل

  است.رما پردازش توسط الگوریتم اسمیرنوف و نمودار های قرمز رنگ حاصل پردازش توسط کارف
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داده های مگنتو تلوریک اثبات شده است ]10[. تاثیر چنین روش هایی نشان داده 
که مزیت آنها بس��یار بیشتر از روش حداقل مربعات32  است ]11[. همچنین در 
حضور خطاهای بزرگ، روش های پایدار برخالف روش حداقل مربعات نتایج 
با ثبات تر و واقع بینانه تری در هر دو حوزه  زمان و فرکانس تولید می کند. برای 
اینکه روش حداقل مربعات به خوبی کار کند ابتدا باید داده ها بررس��ی ش��وند 
و ویرایش داده ها و حذف برخی از آنها باید دس��تی انجام ش��ود. در حالی که 
برنامه های آماری پایدار،آماده سازی داده ها را بصورت خودکار انجام می دهند.

 )ε*(  34معیار اساسی برای ارزیابی توانایی یک تخمین زننده33  نقطه شکست
آن اس��ت که به عنوان کسری )حداکثر تا 50 درصد( از داده های خارج از رده 
-که می توانند تخمین زننده را معیوب کنند- تعریف می شود ]12[ نقطه شکست 
روش حداقل مربعات صفر اس��ت و مقدار بسیار کمی نوفه می تواند تاثیر بسیار 
زیادی روی نتیجه نهایی داش��ته باشد. این امر منجر به استفاده از انواع مختلف 
روش های پایدار ش��ده است. معموال از روش های پایداری استفاده می شود که 
براساس تخمین زننده M  35 هستند که پایدارترین آنها نقطه شکستی نزدیک به 

30 درصد دارد ]13[.

در این مطالعه از روش پایدار ارائه شده توسط اسمیرنوف استفاده می شود که 
باالترین نقطه شکست ممکن 50 درصد را دارد و حتی اگر نیمی از داده ها خارج 
از رده باشند، نتیجه معقول و مناسبی خواهد داشت. در واقع یک الگوریتم پایدار 
برای پردازش داده های مگنتوتلوریک توس��ط اس��میرنوف ارایه شده است که 
توسعه یافته تخمین سیگل است ]14[ و مبتنی بر الگوریتم میانه تکرار )RM( است 
تا بتواند حداکثر حفاظت را از نتایج، در برابر تاثیر نقاط خارج از رده و خطاهای 
بزرگ به عمل آورد. در این الگوریتم برای حذف خارج از رده ها و شکاف ها در 
حوزه زمان، از الگوریتم پیش بینی اتورگرسیون )AR( استفاده شده و تبدیل طیفی 
بوسیله تبدیل فوریه سریع )FFT( از طریق تقسیم داده ها به بخش های کوچکتر 
با اس��تفاده از طبقه بندی همدوسی انجام شده است. اسمیرنوف نشان داد که این 

روش یک تخمین واقع بینانه و مناسب از تانسور امپدانس ارایه می کند.

4-2-پردازش داده ها توسط الگوریتم ماكسیم اسمیرنوف
در ابتدا کدنویسی انجام شد تا بتوان داده های برداشت شده در پروفیل 8815 را به 
فرمت های مناسب برای الگوریتم اسمیرنوف تبدیل کرد. داده های مگنتوتلوریک 
در این پروژه توسط هشت دستگاه اندازه گیری شده  و تقریبا هر 30 روز دستگاه ها 
کالیبره می شدند. در نتیجه برای پردازش هر ایستگاه، باید با توجه به نوع دستگاه 

استفاده شده و زمان برداشت، فایل کالیبراسیون مربوطه انتخاب می شد.
ب��رای انجام آنالیز فوری��ه، طول پنجره با داش��تن 16384 نمونه با 50 درصد 
همپوشانی36 با پنجره های همس��ایه، انتخاب شد. همچنین آستانه وابستگی37  ، 
باالترین حد ممکن )9/.( انتخاب ش��د. هر کدام از باند های فرکانسی )3 و 4 و 
5(، به ترتیب با نرخ های نمونه برداری38   )2400 و 150 و 15( هرتز، پردازش شد. 
به طور کلی 68 ایستگاه از این پروفیل مورد پردازش مجدد قرار گرفت. نتایج 
پردازش، بهبود بسیار زیادی را در کیفیت داده ها نشان داد. به طوری که داده ها 

خروج از فاز ندارند و شکستگی در نمودار داده ها مشاهده نشد. 
نتایج پردازش چند ایس��تگاه ب��ه طور نمونه در ش��کل های -5، 6 و 7 آمده 
است. برای امکان مقایسه، نتایج حاصل از پردازش توسط الگوریتم اسمیرنوف 
)نمودار های آبی رنگ( و نتایج حاصل از پردازش توسط کارفرما ) نمودار های 
قرمز رنگ(، به صورت همزمان رسم شد. بسیاری از ایستگاه ها در دوره  های39  
بلند )10 ثانیه  تا 100 ثانیه( خروج از فاز و شکستگی در نمودار را نشان می دهد 
و نیازمند بهبود کیفیت است. در واقع عمق هدف برای اکتشاف نفت در همین 
محدوده فرکانسی قرار می گیرد که با به کارگیری روش پردازشی اسمیرنوف، 
مش��کل داده ها در این محدوده فرکانس��ی برطرف ش��د. بعالوه در بسیاری از 
ایس��تگاه ها، نمودار  ه��ای فاز و مقاومت ویژه دچار شکس��تگی ش��ده بود و به 
کارگیری چنین داده هایی باعث می  شد که مدل به  دست آمده حاصل از فرایند 
وارون  س��ازی، خطای میانگین مربعات )rms( باالیی داشته باشد که با پردازش 
مجدد، شکستگی ها برطرف و نمودارهای هموار و مناسبی جهت وارون سازی 

 7     نمونه ای از بهبود کیفیک داده های مگنتوتلوریک پردازش شــده در 
میدان نفتی سه قنات، ایستگاه 125در پروفیل 8815؛ نمودار های آبی 
رنگ حاصل پردازش توسط الگوریتم ماکسیم اسمیرنوف و نمودار های 

قرمز رنگ حاصل پردازش توسط کارفرما است.

16 
 

 

 
؛ نمودار های آبی رنگ 8815پروفیل  در125قنات، ایستگاه های مگنتوتلوریک پردازش شده در میدان نفتی سهای از بهبود کیفیک دادهنهنمو  -7شکل 

 است. کارفرماو نمودار های قرمز رنگ حاصل پردازش توسط  فحاصل پردازش توسط الگوریتم ماکسیم اسمیرنو
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مقاالت علمی - پژوهشی

به دس��ت آمد. در نتیجه با به کارگیری الگوریتم ماکس��یم اسمیرنوف، کیفیت 
داده ها بهبود پیدا کرد و داده هایی که مناس��ب وارون سازی نبود و باید حذف 

می شدند، به داده ها برگشت داده شد. 

نتیجه گیری:
1- بررسی داده های میدان نفتی سه قنات نشان می دهد که برخی از داده های 
برداشت ش��ده نیازمند بهبود کیفیت اس��ت تا مدلی پایدارتر و با خطای کمتر 
حاصل ش��ود. به دلیل اینکه داده های پروفیل 8815 کیفیت مناس��بی نداشت از 
داده های این پروفیل جهت انجام این پژوهش استفاده شد تا بتوان کیفیت داده ها 

و مدل ها را بهبود داد.
2- بررس��ی داده های پروفیل 8815  نش��ان می دهد که بسیاری از ایستگاه ها 
خروج از فاز داش��ته و نمودار فاز آنها در بیش از یک ربع واقع می ش��ود. چنین 

داده هایی فرایند وارون س��ازی را دچار مش��کل می کند و مناسب وارون  سازی 
نیست. بنابراین باید از جمع داده ها حذف شود. همچنین در بسیاری از ایستگاه ها، 
نمودار های فاز و مقاومت ویژه دچار شکس��تگی )از دست دادن روند و هموار 
نبودن نمودار( اس��ت، چنین داده هایی باعث می  ش��ود که مدل به  دست آمده 
حاصل از فرایند وارون  سازی، خطای میانگین مربعات )rms( باالیی داشته باشد. 
3- بس��یاری از ایس��تگاه ها در دوره  های بلند )10 ثانیه  تا 100 ثانیه (، نیازمند 
بهبود کیفیت است. عمق هدف برای اکتشاف نفت در همین محدوده فرکانسی 

قرار می  گیرد که با بهبود کیفیت این داده ها مناسب وارون سازی می شود.
4- در این مطالعه با به کارگیری الگوریتم پردازشی ماکسیم اسمیرنوف 
که باالترین نقطه شکس��ت ممک��ن را دارد، کیفیت داده های برداش��ت 
ش��ده بهبود پیدا کرده و بس��یاری از داده ها که عمال قابل استفاده جهت 

وارون سازی نبود به جمع داده ها اضافه شد. 

پانویس هاپانویس ها

1-  Magnetotelluric
2-  Passive
3-  Forward
4-  Inversion
5-  Statistics Robust
6-  Breakdown point
7-  Sehqanat oil field
8-  Triassic
9-  Miocene
10-  Paleozoic
11-  Cenozoic
12-  Oligo-Miocene
13-  Albian-Campanian

14-  Jurassic-lower Cretaceous
15-  Permian
16-  Anhydrite
17-  Acoustic
18-  Spatial resolution
19-  NIOC
20- Fast fourier transform )FFT(
21- Discrete fourier transform )DFT(
22-  Cross-power spectra
23-  Electrical data interchange )EDI(
24-  trend
25-  Smooth
26-  Reprocessing 

27-  Siegel estimation
28-   Repeated median
29-  Outliers
30-  Gaps
31- Forward autoregression prediction
32-  Least-squares
33-  Estimator
34-  Breakdown point
35-  M-estimator
36-  Overlap
37-  Coherency threshold
38-  Sample rate
39-  periods
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پالینومورف ه��ای کربونیفر پیش��ین در چ��اهA واقع در حوضه خلیج فارس برای اولین بار گزارش می ش��وند. اغلب 
پالینومورف های شناس��ایی ش��ده در این نهشته ها شامل میوسپورهای تولید ش��ده توسط گیاهان خشکی هستند 
که فراوانی آنها نش��انگر محیط رس��وبی کم عمق و نزدیک به س��احل برای این نهش��ته ها در کربونیفر پیش��ین 
 Spelaeotriletes arenaceus, Spelaeotriletes balteatus, اس��ت. حضور گونه های ش��اخص میوس��پور نظیر
 Aratrisporites saharaensis, Lycospora pusilla, Indotriradites daemonii, Cyclogranisporites
firmus, Grandispora maculosa, Radiizonates arcuatus  با گس��ترش چینه شناسی محدود نشانگر سن 

کربونیفر پیشین )تورنزین پسین – ویزین پسین( برای این نهشته ها در چاه A است.
 Radiizonates و Aratrisporites saharaensis همچنین حضور گونه های ش��اخص پالئوبایوژئوگرافیکی مانند
arcuatus نش��ان می دهد حوضه خلیج فارس در زمان کربونیفر پیش��ین جزء ابرقاره گندوانا بوده است. با توجه به 
خصوصیات سنگ شناس��ی، طیف کردارهای پتروفیزیکی، قابلیت تفکیک آس��ان این نهشته ها از واحدهای زیرین و 
زبرین خود، س��ن نهش��ته ها و وجود ناپیوستگی در زیر و باالی نهشته های کربونیفر پیشین، پیشنهاد می شود، این 

توالی رسوبی به عنوان یک واحد جدید با نام سازند سپند در نظر گرفته شود.

واژگان كلیدی:
سازند سپند، پالینومورف های کربونیفر 
پیشین، پالئوبایوژئوگرافی، خلیج فارس

تاریخ ارسال نویسنده:96/12/04
تاریخ ارسال به داور:96/12/13
تاریخ پذیرش داور:96/12/27

پالینواستراتیگرافی و پالئوبایوژئوگرافی نهشته های كربونیفر پیشین
در جنوب غرب ایران )خلیج فارس(

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

چاه A در س��ال 1394 جهت ارزیابی مخازن گروه دهرم توس��ط 
مدیریت اکتشاف در خلیج فارس )شکل-3( حفاری شد. تهشته های 
کربونیفر در این چاه با ضخامت82 متر به طور عمده از شیل ماسه ای 
و رس س��نگ ماس��ه ای تشکیل ش��ده و با میان الیه های نازک ماسه 
س��نگ همراه است. ارتباط این نهشته ها با واحد سنگی زکین به سن 
دونین پس��ین در زیر و س��ازند فراقان به سن پرمین در باال به صورت 

ناپیوسته است.
مناسب ترین نهشته ها جهت مطالعات پالینولوژیکی نهشته ها شیلی 
تیره رنگ هس��تند. در این مطالعه تع��داد 40 نمونه خرده حفاری از 
نهش��ته ها کربونیفر انتخاب و در آزمایش��گاه پالینول��وژی مدیریت 

اکتشاف نفت با روش استاندارد ]1[آماده سازی شدند.

1-  پالینواستراتیگرافی
 تع��داد 34 اس��الید س��اخته ش��ده از خرده های حف��اری، دارای 
پالینومورف هایی با حفظ ش��دگی، فراوانی و تنوع خوب هستند.  بر 
مبنای حضور گونه های ش��اخص، یک بای��وزون تجمعی برای این 
نهش��ته ها قابل شناسایی و معرفی اس��ت. این بایوزون تجمعی 82 متر 
کل ضخامت نهش��ته های کربونیف��ر در چ��اه A را در برگرفته و بر 

 Aratrisporites saharaensis,مبنای حضور گونه های میوس��پوری
 Calamospora liquida, Cingulizonates bialatus,

 Cyclogranisporites firmus, Densosporites spitsbergensis,

 Densosporites anulatus, Grandispora maculosa,

حسین صباغیان،   محمد رضا آریانسب، مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت  

 1     ایالت های زیستی میکروفلورایی در ویزئن و موقعیت خلیج فارس در 
شمال شرق گندوانا ]13[

 
 ]13[ گندوانا شرق شمالج فارس در یت خلیو موقعزئن یودر  ییكروفلورایم یستیز یهاالتیا -1شكل 

 
 15، 14، 13، 4[ شده استظاهر ن یپسزئن یو درنقاط مختلف جهان از Spelaeotriletes arenaceusگونه 

 یشاخص ایدر اغلب نقاط دن Lycospora pusilla از جمله  Lycosporaجنس مختلف  یهاونهگ ].16و 
با سن  Spelaeotriletes balteatus گونه .]20، و19، 18، 17، 11[است  زئنیوك مرز تورنزئن و یجهت تفك
ملو و  .ستا گزارش شده ]22[ كیو بلژ ]21[ رلندیر اینظ ییاروپا ین در كشورهایپس -یانیتورنزئن م

 Aratrisporites saharaensis, Cingulizonates bialatus, Densosporitesیهاگونه ]9[اك یلوبوز

spitsbergensis, Indotriradites daemonii, Lycospora pusilla, Radiizonates arcuatus, 

Spelaeotriletes arenaceus  وSpelaeotriletes triangulus گزارشل یشمال برززئن یو یهانهشته از را 
 كردند.

در صفحات ، Aدر چاه  یمورد بررس یهاافت شده در نهشتهی یهار گونهیشاخص فوق به همراه سا یهاگونه
ن یاسن  توانمین یبنابرا .دهدمیرا نشان  آنها یزمان یپراكندگ 2-شكل. شان داده شدن 2و  1مصور 
  Lycospora pusillaاگرچه در نظر گرفت.ن( یزئن پسیو - نیپسن )تورنزئن یشیفر پیكربونرا  هاتهشته

 یهازش خردهیل نبود مغزه، رین مطالعه به دلیاما در ا دشومیاستفاده زئن یك مرز تورنزئن و ویجهت تفك

)h.sabbaghiyan@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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 Indotriradites daemonii, Lycospora pusilla,  Radiizonates

 arcuatus, Vallatisporites vallatus, Spelaeotriletes

 arenaceus, Spelaeotriletes balteatus, Spelaeotriletes

pretiosus  مشخص می شود )شکل-2(.

گونه Aratrisporites saharaensis از نهشته های کربونیفر پیشین 
)تورنزئن پسین-ویزئن( عربستان ]2[، استرالیا  ]3[، نیجریه  ]4[، ایران 

مرکزی ]5، 6 و 7[ و برزیل ]8 و 9[ گزارش شده است.
 Aratrisporites saharaensis  به عقیده کلی تون ]10 و 11[، گونه
از میوس��پورهای ش��اخص اقلی��م گندوان��ا اس��ت. همچنی��ن گونه 
Radiizonates arcuatus نیز توس��ط لوبوزی��اک و همکاران ]12[ 

ش��اخصی برای این اقلیم در نظر گرفته ش��ده اس��ت. حضور این دو 
گونه در اس��الیدهای مطالعه شده نش��انگر آن است که خلیج فارس 
در زمان کربونیفر پیش��ین جزئی از شمال ش��رق گندوانا بوده است 

)شکل-1(.
گون��ه Spelaeotriletes arenaceus درنق��اط مختل��ف جهان از 
ویزئن پس��ین ظاه��ر ش��ده اس��ت ]4، 13، 14، 15 و 16.[ گونه های 
مختل��ف جن��س Lycospora از جمل��ه Lycospora pusilla  در 
اغل��ب نقاط دنیا ش��اخصی جه��ت تفکیک مرز تورنزئ��ن و ویزئن 
 Spelaeotriletes balteatus اس��ت ]11، 17، 18، 19، و20[. گون��ه
با س��ن تورنزئن میانی- پسین در کشورهای اروپایی نظیر ایرلند ]21[ 
و بلژیک ]22[ گزارش ش��ده  اس��ت. ملو و لوبوزیاک ]9[گونه های
 Aratrisporites saharaensis, Cingulizonates bialatus,

 Densosporites spitsbergensis, Indotriradites daemonii,

 Lycospora pusilla, Radiizonates arcuatus, Spelaeotriletes

arenaceus  وSpelaeotriletes triangulus را از نهش��ته های ویزئن 

شمال برزیل گزارش کردند.
گونه های ش��اخص فوق به همراه س��ایر گونه های یافت ش��ده در 
نهشته های مورد بررسی در چاه A، در صفحات مصور 1 و 2 نشان داده 
شد. شکل-2 پراکندگی زمانی آنها را نشان می  دهد. بنابراین می توان 
سن این تهشته ها را کربونیفر پیشین )تورنزئن پسین - ویزئن پسین( در 
نظر گرفت. اگرچهLycospora pusilla  جهت تفکیک مرز تورنزئن 
و ویزئن استفاده می ش��ود اما در این مطالعه به دلیل نبود مغزه، ریزش 
خرده های حفاری و مخلوط ش��دن با گونه ه��ای قدیمی تر، نمی توان 

برای تفکیک مرز تورنزئن- ویزئن از این گونه استفاده کرد.

2-  تحلیل موضوع
نهش��ته های کربونیفر پیشین در عربس��تان تحت نام سازند بروات 
شناخته می شود ]23[. برش الگوی این سازند در چاه ST-8  در شمال 

عربستان واقع شده و هیچ رخنمونی از این سازند شناسایی نشده است. 
این سازند در چاه Abu-Safah-29 ]4و16[، و در چاه های 1، 2، 4 و 
6 ]24[ در حاشیه جنوبی خلیج فارس با سن کربونیفر پیشین )تورنزئن 
میانی-ویزئن پسین( شناسایی و تفکیک شده است. هوکر و همکاران 
]25[، دو پالینوزون C4  و C5  را برای س��ازند بروات معرفی کردند. 

 3     مقایسه نهشته های سازند بروات در چاه Abu Safah-29 و نهشته های 
A کربونیفر در چاه

ن یشیفر پیكربون یهانهشته. شودیده میفر و سازند فراقان دیكربون یهانهشته نیباشد كه ب مرتبط نینیهرس
ه به یار شبیبس یلیفس یو محتوا یكیزیپتروف یارهاكردف یط، یشناسسنگن چاه از نظر یمطالعه شده در ا

از سازند  یلیفس یو محتوا یشناسسنگن نكته كه از نظر یو با توجه به ا استسازند بروات در عربستان 
واحد ك یبه عنوان  یرسوب ین توالیا شودمیشنهاد یپ است،ك یقابل تفكدر باال  فراقانو سازند  ریدر ز نیزك

 سپند در نظر گرفته شود. د با نامیجد یسنگ
 

 
 Aفر در چاه یكربون یهاو نهشته Abu Safah-29سازند بروات در چاه  یهاسه نهشتهیمقا -3شكل

A 2      گسترش چینه شناسی اسپورهای نهشته های کربونیفر در چاه 

 استفادهن گونه یزئن از ایو -ك مرز تورنزئنیتفك یبرا توانمین ،تریمیقد یهاو مخلوط شدن با گونه یحفار
 .كرد

 
 Aفر در چاه یكربون یهانهشته یاسپورها یشناسنهیچ گسترش -2شكل

 
 تحلیل موضوع  -2
ن سازند یا یبرش الگو .]23[ دشویت نام سازند بروات شناخته من در عربستان تحیشیفر پیكربون یهانهشته

ن سازند ینشده است. ا یین سازند شناسایاز ا یچ رخنمونیدر شمال عربستان واقع شده و ه  ST-8در چاه 
فارس با سن ج یخل یه جنوبیدر حاش ]24[ 6و  4، 2، 1 یهاو در چاه ،]16وSafah-Abu ]4-29 در چاه

دو  ،]25[ نو همكارا هوكر ك شده است.یو تفك یین( شناسایزئن پسیو-یانی)تورنزئن م نیشیفر پیكربون
نوزون در قسمت یك پالی ]2[ تونین كلیهمچن. كردند یسازند بروات معرف یبرارا  5C و 4C نوزونیپال

افت شده در ی یوزون تجمعیباكرد.  یمعرف Abu-Safah-29 ن در چاهیزئن پسیسازند بروات به سن و ییباال
 شناسیدیرینهشواهد  .(3-)شكل باشد ]25[ و همكاران هوكر نوزونید معادل دو پالتوانمی Aچاه 
ن یب یوستگیك ناپین چاه است. یدر ا فریكربون یهانهشته در قاعده و راس یوستگیوجود دو ناپ دهندهنشان

به  Retispora lepidophytaر گونه ینظنمونه نابرجا  یرد. وجود تعداد كمن قرار دایو سازند زك هاتهشتهن یا
ن یش در زمان دونیك دوره فرسایاز  یتواند ناشیها من نهشتهین( در این پسین )فامنین پسیسن دون

 ییتواند به عملكرد فاز كوهزایم دوم یوستگی( باشد. ناپیانیتورنزئن م-یانین مین)فامنیشیفر پیكربون-نیپس
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همچنین کلی تون ]2[ یک پالینوزون در قسمت باالیی سازند بروات 
به س��ن ویزئن پس��ین در چاه Abu-Safah-29 معرفی کرد. بایوزون 

تجمعی یافت ش��ده در چاه A می تواند مع��ادل دو پالینوزون هوکر 
و همکاران ]25[ باش��د )شکل-3(. شواهد دیرینه شناسی نشان دهنده 
وجود دو ناپیوس��تگی در قاعده و راس نهش��ته های کربونیفر در این 
چاه است. یک ناپیوستگی بین این تهشته ها و سازند زکین قرار دارد. 
 Retispora lepidophyta وجود تعداد کمی نمونه نابرجا نظیر گونه
به سن دونین پس��ین )فامنین پسین( در این نهشته ها می تواند ناشی از 
یک دوره فرس��ایش در زمان دونین پس��ین-کربونیفر پیشین)فامنین 
میانی-تورنزئن میانی( باشد. ناپیوستگی دوم می تواند به عملکرد فاز 
کوهزایی هرس��ینین مرتبط باشد که بین نهشته های کربونیفر و سازند 
فراقان دیده می ش��ود. نهشته های کربونیفر پیشین مطالعه شده در این 
چاه از نظر سنگ شناس��ی، طیف کردارهای پتروفیزیکی و محتوای 
فس��یلی بسیار ش��بیه به سازند بروات در عربستان اس��ت و با توجه به 
این نکته که از نظر سنگ شناس��ی و محتوای فس��یلی از سازند زکین 
در زیر و س��ازند فراقان در باال قابل تفکیک اس��ت، پیشنهاد می شود 
این توالی رس��وبی به عنوان یک واحد س��نگی جدید با نام سپند در 

نظر گرفته شود.

نتیجه گیری
1- در این مقاله برای اولین بار میوس��پورهای کربونیفر پیش��ین با 

تنوع، فراوانی و حفظ شدگی خوب در چاه A شناسایی شدد.
2- بر مبنای حضور گونه های شاخص، یک بایوزون تجمعی برای 
نهشته های کربونیفر در این چاه با سن )تورنزئن پسین- ویزئن  پسین(  

تعریف شد.
3- ش��باهت بسیار نزدیکی بین محتوی فسیلی تهشته های کربونیفر 
چاه A و س��ایر نقاط اقلیم گندوانا وج��ود دارد و این واقعیت بیانگر 

گندوانیک بودن ناحیه مورد مطالعه است. 
4- اغلب پالینومورف های شناس��ایی شده در نهشته های کربونیفر 
پیشین در این چاه، میوس��پورهای تولید شده توسط گیاهان خشکی 
اس��ت که فراوانی آنها نش��انگر محیط رسوبی کم عمق و نزدیک به 

ساحل برای این نهشته ها در زمان کربونیفر پیشین است.
5- بر اس��اس مطالعات پالینولوژی، وجود دو ناپیوستگی در زیر و 

باالی نهشته های کربونیفر محرز است.
6- نهش��ته های کربونیفر پیش��ین مطالعه ش��ده در این چاه از نظر 
لیتولوژی و محتوای فس��یلی بسیار شبیه به سازند بروات در عربستان 
اس��ت و با توجه به این نکته ک��ه از نظر لیتولوژی از س��ازند فراقان 
و زکین قابل تفکیک اس��ت، پیشنهاد می ش��ود این توالی رسوبی به 

عنوان یک سازند جدید با نام سپند معرفی شود.

 4      صفحه مصور1  1

 
  1: صفحه مصور 4-شكل

Aratrisporites saharaensis Loboziak, Clayton & Owens, 1986. 1: sample 13, 2: sample 15; 3-
4.  Spelaeotriletes balteatus )Playford( Higgs, 1975, sample 16-17; 5-6. Spelaeotriletes 
arenaceus Neves and Owens, 1966, 5: sample 10, 6: sample 10. Scale bars represent 25 μm 

 

 5      صفحه مصور 2 2

 
  2: صفحه مصور 5-شكل

1. Grandispora maculosa Playford & Helby, 1968, sample 15; 2. Cyclogranisporites firmus 
Jones & Truswell, 1992, sample 15; 3. Calamospora liquida Kosanke, 1950, sample 5; 4. 
Indotriradites daemonii Loboziak et al., 1999, sample 15; 5. Radiizonates arcuatus Loboziak 
et al., 2000, sample 10; 6. Densosporites sp., sample 6; 7. Cingulizonates bialatus )Waltz( 
Smith and Butterworth, 1967, sample 9; 8-9. Densosporites anulatus )Loose( Smith and 
Butterworth, 1967. 8: sample 10, 9: sample 11; 10. Densosporites spitsbergensis Playford, 
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پانویس هاپانویس ها
1- Aratrisporites saharaensis Loboziak, Clayton 

& Owens, 1986. 1: sample 13, 2: sample 15; 
34-.  Spelaeotriletes balteatus )Playford( Higgs, 
1975, sample 166-5  ;17-. Spelaeotriletes 
arenaceus Neves and Owens, 1966, 5: sample 
10, 6: sample 10. Scale bars represent 25 μm

2- Grandispora maculosa Playford & Helby, 1968, 

sample 15; 2. Cyclogranisporites firmus Jones 
& Truswell, 1992, sample 15; 3. Calamospora 
liquida Kosanke, 1950, sample 5; 4. 
Indotriradites daemonii Loboziak et al., 1999, 
sample 15; 5. Radiizonates arcuatus Loboziak 
et al., 2000, sample 10; 6. Densosporites sp., 
sample 6; 7. Cingulizonates bialatus (Waltz) 

Smith and Butterworth, 1967, sample 9; 89-. 
Densosporites anulatus )Loose( Smith and 
Butterworth, 1967. 8: sample 10, 9: sample 
11; 10. Densosporites spitsbergensis Playford, 
1963, sample 10; 1112-. Lycospora pusilla 
Butterworth and Williams, 1958. 11: sample 7. 
12: sample 10. Scale bars represent 25 μm
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ارزیابی و پایش عملکرد یک فرآیند ازدیاد برداشت یکی از مراحل کلیدی در مدیریت و موفقیت یک پروژه ازدیاد 
برداش��ت نفت اس��ت. تس��ت های ردیاب، ابزاری موثر برای مانیتورینگ و مشخصه س��ازی مخزن به منظور کاهش 
ریس��ک و افزایش بازده اس��ت. مشخصه سازی اشباع نفت باقیمانده و مسیر تراوای بین چاهی در فرآیندهای ازدیاد 
برداش��ت معموال توس��ط ردیاب های شیمیایی و رادیواکتیو انجام می ش��ود و معموال تست های ردیاب بصورت تک 
چاهی یا بین چاهی انجام می شود. مهمترین کاربرد آنها نیز تعیین ارتباط بین چاهی و اشباع نفت باقیمانده است. 
تس��ت ردیاب شامل تزریق ردیاب همراه سیاالت تزریقی )آب یا گاز( و مانیتورینگ آن در چاه های مجاور یا همان 
چاه اس��ت. ردیاب می تواند یک جزء س��یال یا ایزوتوپ بی اثر باش��د که در مخزن مورد آزمایش موجود نیست. اما 
معایب ردیاب ها قیمت باالی مواد مورد اس��تفاده بعنوان ردیاب، زمان بر بودن جمع آوری داده و روش های تحلیلی 
تشخیص، هزینه بر بودن آنالیز آزمایشگاهی و خطرات ایمنی مواد مورد استفاده است. مشخصات یک ردیاب خوب 
ش��امل قیمت پایین، پایداری در ش��رایط مخزن، استفاده آسان و س��ازگاری با محیط زیست است. همچنین ارائه 

روش های تشخیص و تفسیر سریع و مقرون بصرفه موجب گسترش این تکنولوژی می شود.

واژگان كلیدی:
تست ردیاب، ازدیاد برداشت، اشباع 
نفت باقیمانده، تفسیر کیفی و کمی، 

پایش

تاریخ ارسال نویسنده: 96/10/08
تاریخ ارسال به داور: 96/10/24
تاریخ پذیرش داور: 96/11/28

كاربرد تست های ردیاب تک چاهی و بین چاهی در پایش و ارزیابی 
عملکرد پروژه های ازدیاد برداشت نفت

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

تس��ت ردیاب1  اب��زاری قدرتمند برای مانیتورینگ مخزن اس��ت. 
کس��ب اطالعات دقیق از مخ��زن با صرف حداق��ل هزینه ها حاصل 
پیش��رفت های اخیر در زمین��ه تکنولوژی ردیاب ها اس��ت. هدف از 
تکنول��وژی ردیاب ها بهبود توصیف مخزن از طریق پاس��خ دادن به 
ابهامات مربوط ب��ه ارتباط در مخزن و ارزیابی پتانس��یل فرآیندهای 
بازیافت ثانویه و ثالثیه و نیز ترسیم نقشه جریان در مخزن و مکان یابی 
آب و گاز تزریقی به مخزن اس��ت. پیاده س��ازی و آنالیز یک تس��ت 
ردیاب پیش از انجام فرآیندهای ازدیاد برداشت، اطالعات مهم مورد 
نیاز برای متوازن نمودن حجم متخلخل جاروب ش��ده و بهینه نمودن 

استفاده از حالل یا ماده شیمیایی را فراهم می کند. عالوه بر این، تست 
ردیاب با تخمین میزان افزایش حجم جاروب شده و ضریب بازیافت 
ناش��ی از فرآیندهای ازدیاد برداش��ت نقش مهم��ی در زمینه ازدیاد 

برداشت دارد.
اس��تفاده میدانی از ردیاب ها نش��ان از نقش بس��زای آنها در تعیین 
خصوصیات مهم مخزن مانند ناهمگنی مخزن و اش��باع سیاالت دارد. 
تست های ردیاب به دو نوع تست های بین چاهی و تک چاهی تقسیم 
می شود. در تست های بین چاهی، ردیاب ها به یک یا چند چاه تزریق 
ش��ده و از بقیه چاه ها تولید می ش��ود. در حالی که در تست های تک 
چاه��ی، ردیاب ها به یک چاه تزریق ش��ده و پ��س از مدت زمانی از 
بس��تن چ��اه، از همان چاه تولید  می ش��ود. این دو نوع تس��ت مزایا و 
معایب متفاوتی دارند. بعنوان مثال، تس��ت های بین چاهی به مساحت 
بیش��تری از مخزن مورد بررسی دسترسی دارند و در نهایت اطالعات 
بیش��تری را جمع آوری می کنن��د. اما بازیافت ردیاب ممکن اس��ت 
س��ال ها به ط��ول انجامد و آنالیز نتایج بدس��ت آمده می تواند بس��یار 
پیچیده باش��د. از جمله اطالعاتی که از تس��ت های بین چاهی حاصل 
می ش��ود، روند کلی حرکت سیاالت در مخزن، الیه بندی، ناهمگنی 
س��طحی، روند جریانات قطری در مخزن و اش��باع سیاالت است. در 
مقابل، انجام تس��ت ردیاب تک چاهی کمتر از 3 هفته زمان می برد. 
بعالوه ع��دم قطعیت کمتری در آنالیز نتای��ج آن وجود دارد و چون 

مهدی زلقی، نعیمه علی محمدی سلمانی، مركز تحقیقات نفت تهران- دانشگاه صنعت نفت  

 1    نمودار معمول تولید ردیاب برای تفسیر تست ردیاب تک چاهی

 
 

 و شده آغاز چاه از دیتول آن از پس. دهدرخ می ،شودمی بسته چاه که یاروزه چند یزمان بازه در زیدرولیه

 ابیرد غلظت معموال یبرگشت یهانمونه زیآنالدر . شوندمی زیآنال هاردیاب بازگشت یبرا یسرچاه یهانمونه

 ابیدو رد دنیبراساس اختالف زمان رس 3ماندهیباق نفت اشباع. (1-شکل) شودمی رسم یدیتول حجم حسب بر

است که  یکیزیف یتیخصوص کیتفک بیقابل محاسبه است. ضر کیتفک بی)قله دو نمودار( و مقدار ضر

 . دهدمی نشان را تعادل حالت در یو نفت یها در فاز آبغلظت ردیاب

 
 یچاه تک ابیرد تست ریتفس یبرا ابیرد دیتول معمول نمودار: 1 شکل

 

 تراوا پر ینواح ان،یجر موانعها، چاه نیمخزن، ارتباط ب یناهمگن یابیارز یبرا 4یچاه نیب ابیرد تست

 ماندهیباق نفت اشباع و انیجر یرهایمس ،یقیتزر-یدیتول یهاچاه دهنده ارتباط یهایشکستگ ،5یهرزرو

 در. تراواست کانال کی وجود دهندهنشان ،ابیرد کوتاه شدن شکنانیم زمان مثال، بعنوان. دشویم استفاده

 در ریتاخ هرگونه. دارد یقیتزر و یدیتول چاه ارتباط عدم از نشان ،فتدین اتفاق هرگز شدن شکنانیم اگر مقابل،

 یچاه نیب ابیرد تست تیمز. است دارجهت انیجر یرهایمس ای انیجر موانع دهندهنشان زین ابیرد پاسخ

به دست  یقیتزر-یدیتول چاه جفت کی از یمیمستق یابیارز که ستین اادر  فشار افت شیآزما به نسبت

 ابیرد تستدهد. می نشانمتوسط مخزن مورد مطالعه را  یریپذانتقال ،افت فشار شیآزما کهیدر حال آورد.می

 به ابیرد بدون الیس قیتزر آن دنبال به و یقیتزر االتیس همراه به ابیرد چند ای کی قیتزر شامل یچاه نیب

 .است یدیتول یهاچاه در ابیرد نگیتوریمان و مخزن

) m.zallaghi@put.ac.ir (نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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محدود ب��ه ناحیه کوچکتری از مخزن مورد مطالعه اس��ت اطالعات 
کمتری به دست می آید. 

تس��ت ردیاب شیمیایی تک چاهی2  در سه دهه اخیر بعنوان روش 
قابل اعتمادی برای اندازه گیری اش��باع نفت باقیمانده اس��تفاده شده 
است. اس��اس این روش بر مبنای اختالف زمان رسیدن دو ردیاب به 
سر چاه اس��ت )جابجایی زمانی(. در واقع، بخشی از ردیاب تفکیک 
ش��ونده ای که در مخزن تزریق می ش��ود به فاز نف��ت باقیمانده وارد 
ش��ده و بخش دیگر آن تحت یک واکن��ش هیدرولیز قرار گرفته و 
ردیاب دیگ��ر را تولید می کند. این فرآین��د هیدرولیز در بازه زمانی 
چند روزه ای که چاه بس��ته می ش��ود، رخ می دهد. پ��س از آن تولید 
از چاه آغاز ش��ده و نمونه های س��رچاهی برای بازگش��ت ردیاب ها 
آنالیز می شوند. در آنالیز نمونه های برگشتی معموال غلظت ردیاب بر 
حسب حجم تولیدی رسم می شود )شکل-1(. اشباع نفت باقی مانده3  
براس��اس اختالف زمان رس��یدن دو ردیاب )قله دو نمودار( و مقدار 
ضریب تفکیک قابل محاس��به اس��ت. ضری��ب تفکیک خصوصیتی 
فیزیکی است که غلظت ردیاب ها در فاز آبی و نفتی در حالت تعادل 

را نشان می دهد. 
تس��ت ردیاب بین چاهی4  برای ارزیاب��ی ناهمگنی مخزن، ارتباط 
بین چاه ها، موانع جریان، نواحی پر تراوا هرزروی5 ، شکس��تگی های 
ارتباط دهنده چاه های تولیدی-تزریقی، مس��یرهای جریان و اش��باع 
نفت باقیمانده اس��تفاده می ش��ود. بعنوان مثال، زمان میان شکن شدن 
کوتاه ردیاب، نشان دهنده وجود یک کانال تراواست. در مقابل، اگر 
میان شکن ش��دن هرگز اتفاق نیفتد، نشان از عدم ارتباط چاه تولیدی 
و تزریقی دارد. هرگونه تاخیر در پاس��خ ردیاب نیز نشان دهنده موانع 
جریان یا مس��یرهای جریان جهت دار اس��ت. مزیت تست ردیاب بین 
چاهی نسبت به آزمایش افت فشار در این است که ارزیابی مستقیمی 
از ی��ک جفت چاه تولیدی-تزریقی به دس��ت می آورد. در حالی که 
آزمایش افت فشار، انتقال پذیری متوسط مخزن مورد مطالعه را نشان 
می دهد. تس��ت ردیاب بین چاهی ش��امل تزریق یک یا چند ردیاب 
به همراه س��یاالت تزریقی و به دنبال آن تزریق سیال بدون ردیاب به 

مخزن و مانیتورینگ ردیاب در چاه های تولیدی است.

1-  پیشینه تحقیق
تس��ت های ردیاب در دو حالت تک چاه��ی و بین چاهی طراحی 
و اج��را می ش��وند. ردیاب ها اغلب ب��رای ارزیابی طرح ه��ای ازدیاد 
برداشت استفاده می شود. تست ردیاب شیمیایی تک چاهی6  در یک 
چاه انجام می شود و ش��امل تزریق سیال آبی حاوی ردیاب شیمیایی 

و تولی��د آن در همان چاه اس��ت. برای تهی��ه آب تزریقی معموال از 
آب تولید ش��ده از خود سازند استفاده می شود. این یک روش درجا 
برای اندازه گیری اش��باع س��یاالت در مخزن اس��ت که در آن اغلب 
اش��باع نفت باقیمانده و در برخی موارد اشباع آب ذاتی اندازه گیری 
می شود. اخیرا این تس��ت برای اندازه گیری جریان کسری آب/نفت 
در اش��باع سیاالت اندازه گیری شده برای حالت دو فاز متحرک آب 
و نفت گسترش یافته است. این روش در ابتدا برای تعیین اشباع نفت 
هدف قبل از آغاز عملیات ازدیاد برداش��ت نفت اس��تفاده می شود تا 
اثربخشی عامل ازدیاد برداشت در یک چاه پایلوت اندازه گیری شود 
و س��پس برای اندازه گیری اش��باع آب اولیه به منظ��ور ارزیابی بهتر، 
حجم نفت درجا اس��تفاده می شود. اندازه گیری جریان کسری، یک 
ورودی واقع بینانه برای مدل های شبیه سازی مورد استفاده در محاسبه 

عملکرد سیالبزنی فراهم می کند.
تس��ت ردیاب بین چاهی7  با اس��تفاده از یک جف��ت چاه تزریقی 
و تولی��دی برای بررس��ی ارتباط بی��ن چاه تزریقی و تولیدی )مس��یر 
حرکت س��یال(، زمان میان شکن شدن س��یال تزریقی، ارزیابی بازده 
جاروبی و توزیع اش��باع س��یاالت، طراحی و اجرا می ش��ود. تخمین 
زمان میان شکن شدن در ارزیابی مدل های استاتیک و دینامیک برای 
بررس��ی طرح های پایلوت ازدیاد برداش��ت ضروری است. داده های 
تس��ت ردیاب تنها منبع کسب اطالعات در مورد انتقال جرم از منشاء 
یک چاه تزریقی خاص درون مخزن اس��ت. با تفسیر داده های تولید 
ردیاب )غلظت بر حس��ب زمان( ارتباط بین چ��اه تزریقی و تولیدی 

مانند توپولوژی مخزن بدست می آید. 
االباد و همکاران )2016( برای تعیین اش��باع س��یاالت، یک تست 
ردی��اب تک چاه��ی در یک مخزن کربناته طراح��ی و اجرا کردند. 
مخ��زن مورد بررس��ی مخزنی ناهمگ��ن با الیه های س��نگ آهک با 
تراوای��ی متغیر کم ت��ا زیاد و تخلخلی در مح��دوده 20 تا 30 درصد 
به همراه الیه های پراکنده دولومیت و پوش س��نگ بس��یار سخت از 
انیدریت بود. تس��ت ردیاب به منظور تعیین اشباع نفت باقیمانده پیش 
از اجرای پایلوت بهبود بازیافت نفت و در محدوده بالغی از مخزن و 
نزدیک به چاه های تزریقی آب انجام شد. نتایج تست میدانی، اشباع 
نفت باقیمانده براب��ر 0/5 ± 21/7 درصد تعیین کرد. به عالوه، موازنه 
مواد ردیاب نشان داد که بیش از 98 درصد از ردیاب تزریقی دوباره 
تولید شده است. بعبارت دیگر، میزان جذب ردیاب ناچیز بوده است.

الموتی��ری و همکاران )2015( در مطالعه خود تس��ت های ردیاب 
انج��ام ش��ده در دو چاه از مخزن کربناته س��اما8  را با اس��تفاده از دو 
مدل تک چاهی شبیه سازی کردند.  تطابق خوب موازنه مواد ردیاب 
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تست های انجام شده نش��ان داد که مدل های ایجاد شده بخوبی قادر 
به شبیه س��ازی رفتار مخزن کربناته پیچی��ده در اطراف دو چاه مورد 
بررسی است. بعالوه مدل سازی تست های ردیاب نشان داد که مخزن 
مورد مطالعه، برخالف فرضیات پیش��ین، مخزن��ی با تخلخل دوگانه 
و تراوایی دوگانه نیس��ت. این مطالعه نش��ان داد که پخش ش��دگی9  
مهمترین پارامتر کنترل کننده جریان ردیاب های ش��یمیایی در مخزن 

مورد بررسی است.
االوتیبی و همکاران )2017( در مطالعه ای نتایج حاصل از روش های 
مختلف برای تعیین اشباع نفت باقیمانده شامل الگ های پتروفیزیکی 
و مغزه و نیز تس��ت ردیاب تک چاهی را با هدف تعیین اش��باع نفت 
باقیمان��ده یک مخزن کربناته پیش از تزریق دی اکس��یدکربن با هم 
مقایس��ه کردند. این مطالعه تطابق خوبی بی��ن نتایج حاصل از مغزه و 
الگ های پتروفیزیکی )60-70 درصد( نش��ان داد، در حالی که نتایج 
بدس��ت آمده از تست ردیاب تک چاهی بسیار کمتر از نتایج حاصل 
از مغزه و الگ اس��ت )21 درصد(. دلیل اصلی این تفاوت آن است 
که تست ردیاب، اشباع نفت باقیمانده را تعیین می کند، در حالی که 

الگ و مغزه، اشباع نفت باقیمانده را اندازه گیری می کند. 
بورس��اکس و هم��کاران )2016( در مطالع��ه ای به بررس��ی نتایج 
حاص��ل از تس��ت های ردیاب تک چاه��ی در یک مخ��زن کربناته 
دریایی با دما و ش��وری باال پرداختند. این تس��ت ها با هدف ارزیابی 
بازدهی پایلوت ازدیاد برداشت شیمیایی تک چاهی طراحی و انجام 
شد. نتایج بررسی نشان داد که روش تست ردیاب تک چاهی روش 

قابل اعتمادی برای تعیین اشباع نفت باقیمانده است. 
جین و همکاران )2015( با اندازه گیری اشباع نفت باقیمانده قبل و 
بعد از تس��ت پایلوت تک چاهی تزریق سورفکتانت10 ، با استفاده از 
تس��ت ردیاب تک چاهی بازده روش ازدیاد برداشت شیمیایی را در 

مخزنی با شوری باال بررسی کردند. 

2- بحث و بررسي
ناهمگنی مخزن اغلب تخمین صحیح اشباع باقیمانده توسط آنالیز 
مغزه و داده های فشار مویینگی را با محدودیت روبرو می کند. تست 
ردیاب ش��یمیایی تک چاهی، اندازه گیری درجای غیرمستقیم اشباع 
نفت باقیمانده در حجم بیش��تری از مخزن نسبت به مغزه و الگ های 
چاه پیمایی را فراهم می کند. عمق جس��تجوی این روش حدود 10 تا 
14 ف��وت از دیواره چاه و حدود 20 تا 30 فوت از طول چاه اس��ت. 
تکنی��ک ردی��اب تک چاهی براس��اس جدایش زمان��ی دریافت دو 
ردیاب اس��ت که یکی درون نفت و دیگری بطور انحصاری در آب 

باقی می ماند. هر دو ردیاب توس��ط همان چاه تزریقی در فاصله چند 
روز دریافت می ش��وند و اشباع نفت باقیمانده براساس اختالف مدت 

زمان رسیدن به چاه، تخمین زده می شود.
تست ردیاب بین چاهی در محدوده چند صد متر بین چاه تزریقی 
و تولیدی انجام می ش��ود. مفهوم اساس��ی در این نوع تس��ت، تزریق 
ردیاب ش��یمیایی یا رادیواکتیو منحصربه فرد و پایداری اس��ت که با 
س��نگ یا نفت مخزن واکن��ش نمی دهد. تعیین میانگین اش��باع نفت 
باقیمانده براساس جداسازی کارموتوگرافی ردیاب ها در مخزن انجام 
می ش��ود. در این تس��ت هنگامی که ردیاب تزریق��ی به چاه تولیدی 
می رس��د، غلظت تولیدی موجب اغتش��اش در نمودار پاسخ ردیاب 
می ش��ود. این امر ب��ه دلیل حرکت آب در مخزن در مس��یرهای های 
جریانی مختلف با دبی متفاوت است. بازده جاروبی معموال براساس 
زمان میان ش��کن شدن -هنگامی که بر حس��ب تابعی از دبی تجمعی 
آب تزریقی رسم شود- توصیف می شود. میان شکن شدن زودهنگام 
نش��ان دهنده کانالی شدن آب از طریق مسیرهای با تراوایی باال است. 
میا ن شکن ش��دن دیرهنگام نیز نش��ان دهنده ارتباط ضعیف با قابلیت 

گذردهی کم بین چاه تزریقی و تولیدی است.
یک��ی از ملزومات اج��رای روش های ازدیاد برداش��ت در مقیاس 
میدانی، ارزیابی اقتصادی و آنالیز ریس��ک است که تصمیم گیری در 
مورد س��ناریوی مناسب را تس��هیل می کند. کاربرد پایش و ارزیابی 
عملکرد در پروژه های ازدیاد برداشت به منظور مشخصه سازی روند 
اجرای فرآیند، منجر به اثر بخش��ی بیشتر و افزایش بازدهی اقتصادی 

می شود.
هزینه اقتص��ادی اجرای طرح پایش تس��ت های ردیاب برای یک 
فرآیند ازدیاد برداش��ت به منظور افزایش عملکرد و مشخصه س��ازی 
بهت��ر فرآیند ب��رای تصمیم گیری صحی��ح در اج��رای آن در مقابل 
دیگر هزینه های احتمالی در اثر شکس��ت پروژه ناچیز است. بنابراین 
توجیه پذیری اقتصادی برای اجرای انجام تست های ردیاب به منظور 
پایش یک طرح ازدیاد برداش��ت از منظر اقتصادی نیز پذیرفته ش��ده 
اس��ت. پیش نیازهای اس��تفاده از این فناوری در ایران ش��امل فراهم 
نمودن چارچوب ه��ای الزم برای طراحی و اج��رای این تکنیک ها، 
تجهیز ش��رکت های عملیاتی ب��ه امکانات موردنیاز، نیروی انس��انی 
آموزش دی��ده و مهارت باال جهت اجرا و آنالیز و اس��تفاده از نتایج 
است. همچنین توسعه روش های کنونی برای انطباق پذیری با شرایط 
مخ��ازن موجود در کش��ور و در نهایت ایجاد بس��ترهای مدیریتی و 
اقتصادی برای اطمینان بکارگیری ای��ن روش ها بعنوان پیش نیازهای 

مهم در استفاده از این فناوری ها در صنعت نفت است.
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پانویس هاپانویس ها

1- Tracer Test
2- Single Well Chemical Tracer Tests)SWCTT(
3- Remaining Oil Saturation )ROS(
4-  Interwell Gas Tracer Test)IWGTT(
5- Thief zones

6- Single-well chemical tracer )SWCT(
7- Inter-well tracer tests )IWTT(
8-  SAMA
9- Dispersivity
10- Surfactant
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نتیجه گیری
تس��ت های ردیاب ت��ک چاهی و بین چاهی ب��رای اندازه گیری 
درجای اش��باع فاز غیرمتحرک )معموال اش��باع نف��ت باقیمانده در 
فرآین��د جابجای��ی( و تعیین ارتباط بین چ��اه تزریقی و تولیدی در 
ناحیه مورد نظر مخزن اس��تفاده می ش��وند. این روش در مقایسه با 
چاه آزمای��ی توصیف دقیق تری از مخزن در مقیاس کوچک دارد. 
در گذشته بیشتر ردیاب های مورد استفاده معموال مواد رادیواکتیو 
بوده ان��د، در حالی که با توس��عه تکنولوژی ردیاب های ش��یمیایی 
در دهه اخیر، ردیاب های ش��یمیایی جایگزین آنها ش��ده اند. تست 
ردیاب ش��یمیایی تک چاهی برای مشاهده تغییرات اشباع نفت در 
یک چاه و اطراف آن اس��تفاده می شود و معموالً مدت زمان انجام 
آن یک تا دو هفته اس��ت. این تس��ت اگر چه در تولید وقفه ایجاد 

می کند، اما نتایج فوری دارد. تست ردیاب بین چاهی برای تخمین 
میانگین اش��باع نفت بین چ��اه تزریقی و تولیدی و مس��یر حرکت 
سیال استفاده می شود که اغلب در مدت زمان یک تا دو روز انجام 
می شود. در این تست در تولید وقفه ای ایجاد نمی شود و نتایج پس 
از میان شکن ش��دن ردیاب قابل تفسیر است. همچنین دیگر موارد 
اس��تفاده از این تست شامل ناهمس��ان گردی و تعیین موانع جریان 
در مخزن، ارزیابی بازده جاروبی، مشخصه س��ازی ناهمگنی مخزن 
و تخمین سرعت س��یاالت است. روش های تفسیر این تست شامل 
مقایسه زمان رسیدن قله، آنالیز توزیع زمان اقامت، روش برون یابی 
و روش ترسیم است. داده های این تست ها اطالعات مستقلی برای 
توصیف بهتر مخزن در ناحیه پایلوت و بهبود مدل دینامیک مخزن 

فراهم می کند.
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امروزه یکی از اولویت های مهم صنعت نفت، ازدیاد برداشت نفت است و یکي از روش های متداول افزایش تولید نفت از مخازن، 
تزریق آب است. اما این روش دارای محدودیت هایی است که آن را با چالش هایی روبه رو کرده است. به منظور افزایش بازدهي 
تولید در عملیات تزریق آب، از تزریق آب هوشمند و آب با شوری پایین استفاده می شود. آب هوشمند با تنظیم و بهینه سازی 
ترکیب یون ها در آب تزریقي طراحي مي شود. بخش بزرگی از سنگ های مخزن را سنگ های کربناته تشکیل می دهند که 
دارای پیچیدگی فراوانی هستند. مهم ترین چالش در بهره برداری نفت از مخازن کربناته که سبب کاهش میزان بازیافت نهایی 
نفت خام می شود، پدیده باقي ماندن مقدار زیادی از نفت درون سنگ است. در این مطالعه با بررسي جامع بر عوامل اثرگذار 
بر عملکرد آب هوش��مند مشخص ش��د که یون هاي محلول در آب در تغییر ترشوندگي سنگ از وضعیت نفت دوست۱  به 
آب دوست2  از سازوکارهای مختلفي عمل مي کنند. برای نمونه افزایش غلظت یون هاي دو ظرفیتي و کاهش غلظت نمک 
NaCl موجود در آب، بازیابي نفت از مخازن کربناته را افزایش مي دهد. همچنین نتایج آزمایش ها نشان می دهد، که عالوه بر 
تغییر ترشوندگی سنگ در تماس با آب هوشمند، مکانیسم تشکیل امولسیون آب در نفت نیز سبب افزایش راندمان تولید 
نفت می ش��ود. هر چه آب تزریقی دارای شوری کمتری باشد، امکان تشکیل میکروامولسیون های آب در نفت افزایش یافته 
و مقدار راندمان تولید نفت بیشتر خواهد شد. هدف این مطالعه استفاده مناسب تر از روش تزریق آب برای افزایش راندمان 

تولید نفت از مخازن کربناته است.
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مروری بر تزریق آب هوشمند و آب با شوری كم در سنگ های كربناته

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

الف( ضرورت ازدیاد برداشت نفت
ب��ا توجه به نی��از روزافزون به ان��رژي و محدود ب��ودن ذخایر نفتی جهان، 
تمرکز بر افزایش تولید از مخازن نفتی ضروری است. ازدیاد برداشت نفت به 
مجموعه تکنیک ها و فرآیندهایی گفته می شود که طی آن با استفاده از انرژی 
یا مواد خارج از میدان نفتی، تولید بخش��ي از نفت خام غیر قابل استخراج که 
با روش های معمولی امکان پذیر یا تولید آن اقتصادی و مقرون به صرفه نیست، 
استخراج می شود. درحال حاضر عمر بیشتر مخازن نفتی دنیا به نیمه دوم خود 
رسیده - که ایران نیز با سابقه بیش از 100 ساله صنعت نفت از این قاعده مستثنا 
نیست- و میزان برداشت نفت از آنها به میزان قابل مالحظه ای کاهش یافته است. 

به همین دلیل لزوم توجه به ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ضروری است.

ب( چالش های تولید نفت از سنگ های كربناته
مهم ترین چالش در بهره برداری از مخازن کربناته شکافدار که سبب 
کاهش درصد بازیافت نفت خام می شود، پدیده باقی ماندن مقدار زیادی 
از نفت درون ش��بکه ماتریسی سنگ و چس��بیدن به سطح سنگ است. 
دو عامل اصلی موجب این پدیده می ش��ود. اولی خاصیت ترش��وندگی 
سنگ کربناته که در بیش��تر مخازن نفت دوست است و دیگری تفاوت 
زیاد بین تراوایی پایین در ش��بکه ماتریسی سنگ و تراوایی باالی شبکه 
ش��کاف های س��نگ اس��ت. به دلیل باال بودن تراوایی ش��بکه شکاف 

نسبت به ش��بکه ماتریسی س��نگ، به هنگام جابجایی نفت توسط آب، 
نفت موجود در ش��کاف ها به سرعت تخلیه شده و حجم زیادی از نفت 
در داخل ش��بکه ماتریس س��نگ باقی می ماند. در نتیجه هر فرایندی که 
بتواند حالت ترش��وندگی شبکه ماتریسی س��نگ را به آب دوست تغییر 
ده��د، فراین��دی مؤثر در ازدیاد برداش��ت از مخازن کربناته ش��کافدار 

است ]1 و 3[.

ج( تزریق آب هوشمند در سنگ های كربناته
 یکی از کاربردی ترین روش های نوظهور ازدیاد برداشت برای استفاده 
در مخازن کربناته، اس��تفاده از تزریق آب هوشمنداست. در این روش با 
تغییر درجه شوري آب تزریقي و ترکیب یوني آن، سعي مي شود تا اثرات 
متقابل آب، سنگ و نفت را تحت تأثیر قرار داده و راندمان برداشت نفت 
از مخازن را افزایش داد. آب هوشمند با هدف اصالح شرایط ترشوندگي 
اولیه س��نگ و تنظیم و بهینه سازي ترکیب یون ها در سیال تزریقي ساخته 
مي شود. مطالعات پیشین نشان می دهد که مواد فعال سطحی به تنهایی نیز 
می توانند در تغییر ترشوندگی سطح، کاهش چسبندگی سطحی و ازدیاد 
برداش��ت از مخازن کربناته مؤثر باشند ]2[، اما برای کاربردهای میدانی، 
مقدار زیادی از مواد ش��یمیایی گران قیمت مورد نیاز اس��ت که به دالیل 
اقتصادی شرکت های نفتی تمایل به اجرای این روش در حوزه های میدانی 

 مهدی رضوی فر، دانشجو دكتری مهندسی نفت دانشگاه شیراز     جعفر قاجار، استادیار مهندسی نفت دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز  

 ) Mahdi_razavifar@yahoo.com(نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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ندارند و استفاده از افزودنی های ش��یمیایی ارزان قیمت بسیار مورد توجه 
بوده و از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. بنابراین به نظر می رسد ترکیب 
آب هوش��مند و مقدار کمی از مواد فعال سطحی به عنوان سیال تزریقی 
می تواند در مقیاس میدانی قابل استفاده  باشد. ازاین رو ضرورت این مطالعه 
بررس��ی مکانیسم های مؤثر در تزریق آب هوشمند در سنگ های کربناته 
است و تمام محدودیت ها و چالش های این روش مورد ارزیابی و بررسی 
قرارگرفته است. در این مطالعه به بررسی پیشینه تحقیقات و آزمایش های 
انجام ش��ده درباره تأثیر تزریق آب هوشمند و آب با شوری پایین بر بازده 
تولید نفت خام پرداخته شده است. پیش��ینه تحقیقات مرتبط با سنگ های 
کربناته در 8 بخش تقس��یم بندی شده و هر بخش به صورت مجزا بررسی 
و تحلیل ش��ده است. مکانیس��م ها و عوامل مؤثر به  صورت جامع بررسی 
و ارزیابی ش��ده است. نتایج این تحقیق می تواند بستر مناسبی برای توسعه 
اس��تفاده از تزریق آب هوشمند در عملیات بهره برداری پیشرفته و ازدیاد 

برداشت از مخازن نفت خام  فراهم کند. 

1- آزمایش های آب هوشمند و شوری كم بر سنگ های كربناته
مطالعات آزمایش��گاهي مختلفي از تزریق آب ب��ه مغزه هاي متفاوت و 
نفت خام هاي مختلف در شرایط دمایي و ترشوندگي مختلف انجام شده اند. 
تزریق آب با ش��وری پایین در سنگ های کربناته برخالف ماسه سنگ ها، 
به دلیل تغییر ترش��وندگی ناش��ی از حضور رس ها قابل بیان نیس��ت. تأثیر 
تزریق آب هوش��مند بر بازده تولید نفت در مغزه ها و مقیاس آزمایشگاهی 
به دو صورت آش��ام خود ب��ه خودی3  و مطالعات جری��ان درون مغزه ها4  

انجام گرفته است.

1-1- آزمایش آشام خود به خودی
وب و همکاران��ش )2005( تأثیر یون س��ولفات در بازدهي تولید نفت از 
سنگ کربناته دریای ش��مال را توسط آزمایش آشام خود به خودی بر روی 
مغزه بررسی کردند. نتایج نشان داد که تزریق آب دریا به سنگ کربناته باعث 
تغییر ترش��وندگی سنگ و آب دوست تر شدن آن نسبت به تزریق آب بدون 
سولفات می ش��ود ]4[. ژانگ و همکارانش )2007( تغییر ترشوندگی مخازن 
چالکی دریای شمال در میدان اکوفیسک را مورد مطالعه قرار دادند. آنها تأثیر 
افزودن یون های کلیس��یم و منیزیم به آب تزریق��ی را در بازدهي تولید نفت 
بررس��ی کردند. طبق نتایج حاصله اگر آب تزریقی دارای یون های سولفات 
و کلسیم یا سولفات و منیزیم باشد، به تغییر ترشوندگی سنگ منجر می شود 

]5[. )شکل-1(
استرند و همکارانش )2008( با انجام تست های آشام خود به خودی 
و آش��ام با اعمال نیرو بر روی س��نگ کربناته، بهبود آب دوستی سنگ 

کربنات��ه بعد از تزریق آب دریا در دمای باال را تایید کردندکه منجر به 
افزایش تولید نفت شد ]6[. )شکل-2(

1-2- آزمایش جریان سیال درون مغزه5 
با استفاده از این روش باگسی و همکارانش )2001( افزایش بازده تولید نفت 
تا 35 درصد از نفت درجا را به وس��یله تزریق آب دارای نمک KCL )غلظت 
2 درصد وزنی از آب( در سنگ کربناته مشاهده کردند.آنها همچنین افزایش 
PH آب خروجی از مغزه را نیز به دلیل وجود رس های درون س��نگ و تبادل 

یونی انجام  شده مش��اهده کردند و افزایش تولید نفت در سنگ های کربناته 
به دلیل تزریق آب با شوری پایین را حاصل تغییر ترشوندگی سنگ دانستند 
]7[. یوس��ف و همکارانش )2011( به بررسی کاربرد تزریق آب هوشمند در 
سنگ های کربناته پرداختند.آنها از آب دریا در غلظت های مختلف استفاده 
کردند. نتایج جریان آب درون مغزه کربناته نش��ان داد که با رقیق شدن آب 

 1    تغییر ترشــوندگی ســنگ کربناته و تغییر بــازده تولید نفت در 
حضور یون های کلیسیم و منیزیم و سولفات ]5[

های مختلف در شرایط دمایی و خامنفتی متفاوت و هامغزهمطالعات آزمایشگاهی مختلفی از تزریق آب به 

ها، به دلیل سنگهای کربناته برخالف ماسهاند. تزریق آب با شوری پایین در سنگشدهترشوندگی مختلف انجام

و  هامغزهبیان نیست. تأثیر تزریق آب هوشمند بر بازده تولید نفت در ها قابلرستغییر ترشوندگی ناشی از حضور 

 گرفته است.انجام 4هامغزهو مطالعات جریان درون  3خودیمقیاس آزمایشگاهی به دو صورت آشام خود به 

 آزمایش آشام خود به خودی -1-1
گ کربناته دریای شمال را توسط آزمایش تأثیر یون سولفات در بازدهی تولید نفت از سن( 2۰۰5)وب و همکارانش 

که تزریق آب دریا به سنگ کربناته باعث تغییر . نتایج نشان داد آشام خود به خودی بر روی مغزه بررسی کردند

ژانگ و همکارانش  [.4] دشوتر شدن آن نسبت به تزریق آب بدون سولفات میدوستآبترشوندگی سنگ و 

تأثیر آنها تغییر ترشوندگی مخازن چالکی دریای شمال در میدان اکوفیسك را مورد مطالعه قرار دادند.  (2۰۰7)

ی کلیسیم و منیزیم به آب تزریقی را در بازدهی تولید نفت بررسی کردند. طبق نتایج حاصله اگر آب هایونافزودن 

 [.5]شود منجر میتغییر ترشوندگی سنگ به ، ی سولفات و کلسیم یا سولفات و منیزیم باشدهایونتزریقی دارای 

 (1-)شکل

 
 [5] های کلیسیم و منیزیم و سولفاتتغییر ترشوندگی سنگ کربناته و تغییر بازده تولید نفت در حضور یون: (1شکل )

 

های آشام خود به خودی و آشام با اعماال نیارو بار روی سانگ کربناتاه، با انجام تست (2۰۰8) استرند و همکارانش

د شی سنگ کربناته بعد از تزریق آب دریا در دمای باال را تایید کردندکه منجر به افزایش تولید نفت دوستآببهبود 

 (2-[. )شکل6]

 2    تأثیر تزریق آب دریا در بازده تولید نفت نسبت به آب سازند در 
دو حالت آشام خود به خودی و آشام با اعمال نیرو ]6[

 
 [6و ]حالت آشام خود به خودی و آشام با اعمال نیرتأثیر تزریق آب دریا در بازده تولید نفت نسبت به آب سازند در دو : (2شکل )

 

 5مغزهجریان سیال درون  آزمایش -2-1
وسیله از نفت درجا را به درصد 35افزایش بازده تولید نفت تا  (2۰۰1)با استفاده از این روش باگسی و همکارانش 

 آنها همچنیندرصد وزنی از آب( در سنگ کربناته مشاهده کردند. 2)غلظت  𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾نمك  تزریق آب دارای

ه مشاهده کردند شد های درون سنگ و تبادل یونی انجامآب خروجی از مغزه را نیز به دلیل وجود رس PHافزایش 

ی سنگ های کربناته به دلیل تزریق آب با شوری پایین را حاصل تغییر ترشوندگو افزایش تولید نفت در سنگ

 آنهاهای کربناته پرداختند.به بررسی کاربرد تزریق آب هوشمند در سنگ (2۰11) یوسف و همکارانش [.7] دانستند

ی مختلف استفاده کردند. نتایج جریان آب درون مغزه کربناته نشان داد که با رقیق شدن هاغلظتاز آب دریا در 

 [.8]( 3-)شکلداشت  افزایش درصد 18آب دریا، میزان بازده تولید نفت تا 

 
 [8]سازی منحنی بازده تولید نفت در برابر جریان آب دریا در مراحل مختلف از رقیق: (3شکل )
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دریا، میزان بازده تولید نفت تا 18 درصد افزایش داشت )شکل-3( ]8[.
گاپتا و همکارانش )2011( به بررس��ی جریان آب در مغزه های مربوط به 

س��نگ آهک خاورمیانه و س��نگ دولومیت تگزاس غربی پرداختند. نتایج 
نش��ان دهنده افزایش 5 ت��ا 9 درصدی بازده تولید نفت ب��رای هر دو نمونه به 
دلیل تزریق س��ولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ آهک افزایش 7 تا 
9 درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش س��ختی آب تزریقی6  به دس��ت 
آمد و افزایش 15 و 20 درصدی در بازده تولید نفت در صورت اس��تفاده از 
 مشاهده شد. آنها مکانیسم تغییر 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

و فسفات 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

یون های بورات
در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید نفت در سنگ های کربناته معرفی 

کردند ]9[.

2-تأثیر یون های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمند
ژان��گ و همکاران تأثیرهم زمان یون هاي س��ولفات و کلس��یم را به منظور 
افزایش بازیابي نفت در مخازن چالکي مطالعه کردند. این بررسي ها نشان داد، 
، با 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات
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، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود
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ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ
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ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

داد که افزایش مقدار
 بازیابي قابل توجهی از 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

  همراه با  

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

را به همراه داشت. اما وجود
 به تنهایي مقدار 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

  و 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

نفت خام را با آزمایش آشام در پي داشت.
  

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

کمي بازیابي نفت را با آشام خودبه خودی افزایش مي دهند. بنابراین، 
  به منظور بهبود بازیابي 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 یا 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

باید به  صورت هم زمان همراه با یون 
نفت عمل کند ]5[.

استرند و همکاران تأثیر آب دریا را بر روي مخازن کربناته چالکي با استفاده از 
تکنیک کروماتوگرافي استفاده کردند. سازوکار این روش براساس جداسازي 
 در مکان هایی از سطح سنگ که آب تر8  شده 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 و یون 

𝑆𝑆𝑆𝑆4داشت.
دهند. بنابراین، خودی افزایش میبه تنهایی مقدار کمی بازیابی نفت را با آشام خودبه +𝐶𝐶𝐶𝐶2 و −2

𝑆𝑆𝑆𝑆4
 [.5] منظور بهبود بازیابی نفت عمل کندبه +𝑀𝑀𝑀𝑀2یا  +𝐶𝐶𝐶𝐶2زمان همراه با یون هم صورت باید به −2

استرند و همکاران تأثیر آب دریا را بر روی مخازن کربناته چالکی با استفاده از تکنیك کروماتوگرافی استفاده 

𝑆𝑆𝑆𝑆4و یون  −𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆جداسازی ردیاب براساسکردند. سازوکار این روش 
یی از سطح سنگ که هااندر مک −2

𝑀𝑀𝑀𝑀2+ ،𝑆𝑆𝑆𝑆4مشاهده کردند که وجود هر سه یون  آنهاشده است.  8ترآب
موجود در آب دریا،  +𝐶𝐶𝐶𝐶2 و −2

های آزمایشگاهی، تغییر ترشوندگی دلیل اصلی بهبود بازیابی . براساس دادهدهدمیبازیابی نفت را در سنگ افزایش 

ی سولفات بر روی سطح هایون، شودمیکه آب دریا به سیستم تزریق این مدل هنگامی براساسنفت گزارش شد. 

. بنابراین ممکن است مقداری از اسیدهای کربوکسیلیك دندهمیرا تغییر  یو بار سطح شوندمیسنگ جذب 

ی کلسیم نیز به سطح هایونشده بر روی سنگ جدا شوند. به دلیل دافعه الکترواستاتیکی کمتر، جذب خامنفت

درجه  9۰. در دمای باالی کنندمیسنگ نزدیك شده و مقدار بیشتری از نفت را با پیوند یونی از سطح سنگ جدا 

که هنگامی دهدمیگراد، یون منیزیم نیز در فرایند تغییر ترشوندگی مشارکت دارد. نتایج آزمایشگاهی نشان سانتی

جایگزین یون کلسیم بر روی  ،یون منیزیم در دمای باال قادر است ،نجام شودآرامی ابههامغزهتزریق آب دریا به 

 [.1] (5-)شکل سطح سنگ شود

 
𝑆𝑆𝑆𝑆4 و+𝐶𝐶𝐶𝐶2 یهایونسازوکار پیشنهادی با استفاده  واره( طرح4شکل )

2− [1۰] 

 

ردیاب 
  

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 و 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 ، 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

است. آنها مش��اهده کردند که وجود هر سه یون 
موج��ود در آب دری��ا، بازیابي نفت را در س��نگ افزایش مي دهد. براس��اس 
داده هاي آزمایشگاهي، تغییر ترشوندگي دلیل اصلي بهبود بازیابي نفت گزارش 
ش��د. براساس این مدل هنگامی که آب دریا به سیستم تزریق مي شود، یون هاي 

 3    منحنــی بــازده تولیــد نفــت در برابر جریان آب دریــا در مراحل 
مختلف از رقیق سازی ]8[

 
 [6و ]حالت آشام خود به خودی و آشام با اعمال نیرتأثیر تزریق آب دریا در بازده تولید نفت نسبت به آب سازند در دو : (2شکل )

 

 5مغزهجریان سیال درون  آزمایش -2-1
وسیله از نفت درجا را به درصد 35افزایش بازده تولید نفت تا  (2۰۰1)با استفاده از این روش باگسی و همکارانش 

 آنها همچنیندرصد وزنی از آب( در سنگ کربناته مشاهده کردند. 2)غلظت  𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾نمك  تزریق آب دارای

ه مشاهده کردند شد های درون سنگ و تبادل یونی انجامآب خروجی از مغزه را نیز به دلیل وجود رس PHافزایش 

ی سنگ های کربناته به دلیل تزریق آب با شوری پایین را حاصل تغییر ترشوندگو افزایش تولید نفت در سنگ

 آنهاهای کربناته پرداختند.به بررسی کاربرد تزریق آب هوشمند در سنگ (2۰11) یوسف و همکارانش [.7] دانستند

ی مختلف استفاده کردند. نتایج جریان آب درون مغزه کربناته نشان داد که با رقیق شدن هاغلظتاز آب دریا در 

 [.8]( 3-)شکلداشت  افزایش درصد 18آب دریا، میزان بازده تولید نفت تا 

 
 [8]سازی منحنی بازده تولید نفت در برابر جریان آب دریا در مراحل مختلف از رقیق: (3شکل )

 

]10[ 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

و  

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 4    طرح واره سازوکار پیشنهادي با استفاده یون هاي 

𝑆𝑆𝑆𝑆4داشت.
دهند. بنابراین، خودی افزایش میبه تنهایی مقدار کمی بازیابی نفت را با آشام خودبه +𝐶𝐶𝐶𝐶2 و −2

𝑆𝑆𝑆𝑆4
 [.5] منظور بهبود بازیابی نفت عمل کندبه +𝑀𝑀𝑀𝑀2یا  +𝐶𝐶𝐶𝐶2زمان همراه با یون هم صورت باید به −2

استرند و همکاران تأثیر آب دریا را بر روی مخازن کربناته چالکی با استفاده از تکنیك کروماتوگرافی استفاده 

𝑆𝑆𝑆𝑆4و یون  −𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆جداسازی ردیاب براساسکردند. سازوکار این روش 
یی از سطح سنگ که هااندر مک −2

𝑀𝑀𝑀𝑀2+ ،𝑆𝑆𝑆𝑆4مشاهده کردند که وجود هر سه یون  آنهاشده است.  8ترآب
موجود در آب دریا،  +𝐶𝐶𝐶𝐶2 و −2

های آزمایشگاهی، تغییر ترشوندگی دلیل اصلی بهبود بازیابی . براساس دادهدهدمیبازیابی نفت را در سنگ افزایش 

ی سولفات بر روی سطح هایون، شودمیکه آب دریا به سیستم تزریق این مدل هنگامی براساسنفت گزارش شد. 

. بنابراین ممکن است مقداری از اسیدهای کربوکسیلیك دندهمیرا تغییر  یو بار سطح شوندمیسنگ جذب 

ی کلسیم نیز به سطح هایونشده بر روی سنگ جدا شوند. به دلیل دافعه الکترواستاتیکی کمتر، جذب خامنفت

درجه  9۰. در دمای باالی کنندمیسنگ نزدیك شده و مقدار بیشتری از نفت را با پیوند یونی از سطح سنگ جدا 

که هنگامی دهدمیگراد، یون منیزیم نیز در فرایند تغییر ترشوندگی مشارکت دارد. نتایج آزمایشگاهی نشان سانتی

جایگزین یون کلسیم بر روی  ،یون منیزیم در دمای باال قادر است ،نجام شودآرامی ابههامغزهتزریق آب دریا به 

 [.1] (5-)شکل سطح سنگ شود

 
𝑆𝑆𝑆𝑆4 و+𝐶𝐶𝐶𝐶2 یهایونسازوکار پیشنهادی با استفاده  واره( طرح4شکل )

2− [1۰] 

 

 5    طرح واره سازوکار تغییر ترشوندگي توسط آب دریا ]1[
  یون هاي فعال 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 و

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

A: ســازوکار پیشــنهادي هنگامی که 
 یون هاي فعال هستند

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 و

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

هستند. B: هنگامی که 

 

 
 [1] اسازوکار تغییر ترشوندگی توسط آب دری واره(طرح5شکل)

 : A کههنگامیسازوکار پیشنهادی𝐶𝐶𝐶𝐶2+  و𝑆𝑆04
𝑆𝑆𝑆𝑆4 و +𝑀𝑀𝑀𝑀2کههنگامی B:. ی فعال هستندهایون −2

 ی فعال هستند هایون −2
 

 تأثیر دما بر بازدهی تزریق آب هوشمند در مخازن کربناته -3

 
دما یك پارامتر بحرانی در بیشتر مطالعات ازدیاد برداشت بر پایه آب در مخازن کربناته چالکی است. ژانگ و 

 ی برابر بر روی سطح سنگ چالکی کربناته در دماهایهاغلظتبا  +𝑀𝑀𝑀𝑀2 و +𝐶𝐶𝐶𝐶2یهایونهمکاران جذب 

C2۰ تا C13۰  با آزمایش کروماتوگرافی جذبی بررسی کردند. در دمایرا C2۰  کشش یون𝐶𝐶𝐶𝐶2+  به سمت

در محلول خروجی بیشتر از  +𝐶𝐶𝐶𝐶2 غلظت C13۰که در دمای بود، درحالی +𝑀𝑀𝑀𝑀2سنگ چالکی باالتر از یون 

در سیال تزریقی قادر است  +𝑀𝑀𝑀𝑀2 کمتر از مقدار آن در سیال تزریقی بود. یون +𝑀𝑀𝑀𝑀2مقدار آن و غلظت یون 

 [.5] شود +𝐶𝐶𝐶𝐶2جایگزین یون 

بر روی سطح سنگ کربناته آهکی  +𝑀𝑀𝑀𝑀2و  +𝐶𝐶𝐶𝐶2 استرند و همکاران تأثیر دما را بر جذب سطحی رقابتی

سطح کربناته کامالً مشابه بود، اما با افزایش دما  رب +𝑀𝑀𝑀𝑀2 و +𝐶𝐶𝐶𝐶2 جذب  C1۰۰بررسی کردند. در دمای زیر 

 و +𝐶𝐶𝐶𝐶2 های منحنی ،6-شکلاست. در  +𝐶𝐶𝐶𝐶2  بیشتر از یون +𝑀𝑀𝑀𝑀2میزان جذب  C13۰به  C1۰۰از 

𝑀𝑀𝑀𝑀2+  در دماهای زیرC1۰۰ ًاما با افزایش دما منحنی مربوط به است هم منطبقبر تقریبا ،𝑀𝑀𝑀𝑀2+ زیر منحنی 

 𝐶𝐶𝐶𝐶2+ دهنده جذب بیشترگیرد که نشانقرار می  𝑀𝑀𝑀𝑀2+  سنگ کربناته آهکی است. در دماهای باال  سطحبر

𝑀𝑀𝑀𝑀2+  جایگزینقادر است  𝐶𝐶𝐶𝐶2+ [.1] شود 
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س��ولفات بر روي سطح سنگ جذب مي شوند و بار سطحی را تغییر مي دهند. 
بنابراین ممکن اس��ت مقداري از اسیدهاي کربوکسیلیک نفت خام جذب شده 
بر روي سنگ جدا شوند. به دلیل دافعه الکترواستاتیکي کمتر، یون هاي کلسیم 
نیز به س��طح سنگ نزدیک ش��ده و مقدار بیش��تري از نفت را با پیوند یوني از 
س��طح س��نگ جدا مي کنند. در دماي باالي 90 درجه سانتي گراد، یون منیزیم 
نیز در فرایند تغییر ترشوندگي مشارکت دارد. نتایج آزمایشگاهي نشان مي دهد 
هنگامی که تزریق آب دریا به مغزه هابه آرامی انجا م شود، یون منیزیم در دماي 
باال قادر است، جایگزین یون کلسیم بر روي سطح سنگ شود )شکل-5( ]1[.

3- تأثیر دما بر بازدهي تزریق آب هوشمند در مخازن كربناته
دما یک پارامتر بحراني در بیش��تر مطالعات ازدیاد برداشت بر پایه آب در 
  و  

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

مخازن کربناته چالکي اس��ت. ژانگ و هم��کاران جذب یون هاي

  با غلظت هاي برابر بر روي س��طح سنگ چالکي کربناته در دماهای 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

°C 20 ت��ا °C 130 را ب��ا آزمایش کروماتوگرافي جذبي بررس��ي کردند. در 

  

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 به سمت سنگ چالکي باالتر از یون 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

دماي °C 20 کشش یون 
  در محلول خروجي بیشتر از 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

بود، درحالی که در دمای °C 130 غلظت
  کمتر از مقدار آن در سیال تزریقي بود. یون 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

مقدار آن و غلظت یون 
 شود ]5[.

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 در سیال تزریقي قادر است جایگزین یون 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

  بر 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 و 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

استرند و همکاران تأثیر دما را بر جذب سطحي رقابتي
روي سطح سنگ کربناته آهکي بررسي کردند. در دماي زیر °C 100 جذب 
 100 C° بر سطح کربناته کاماًل مشابه بود، اما با افزایش دما از 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 و 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

  اس��ت. در ش��کل-6، 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 بیش��تر از یون 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

به °C 130 میزان جذب 

 7    بازده تولید نفت درآشام خودبه خودی از سنگ چالکی اشباع از نفت برای 
آب هوشــمند در غلظت های متنوع ازیون Na در دمای °C 90 و اشباع آب 

اولیه 10 درصد و عدد اسیدی 0/5 میلی گرم از KOH در گرم  ]11[

 
 [1] بر سطح سنگ کربناته در دماهای متفاوت +𝑀𝑀𝑀𝑀2و  +𝐶𝐶𝐶𝐶2  ( مقایسه جذب سطحی رقابتی6شکل)

 

𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒 یهایونتأثیر غلظت  -4
 موجود در آب دریا بر بازده تولید نفت 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵و  −𝟐𝟐

 

𝑆𝑆𝑆𝑆4  یهایونبه بررسی تأثیر غلظت  (2۰15) پانترولد و همکارانش
موجود در آب دریا بر بازده تولید   𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁و −2

 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁 نتایج نشان داد که با کاهش مقدار یون خودی بر روی سنگ چالك پرداختند.بهنفت در طی آشام خود

برای رسیدن به بازده تولید بیشتر نفت  بر طبق نتایج آزمایشگاهی( 7-)شکلمیزان بازده تولید افزایش داشته است. 

موجود در آب  𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁از  درصد 9۰بازده بیشتر تولید( نیاز به حذف بیش از  درصد 8دریا ) در حدود نسبت به آب 

𝑆𝑆𝑆𝑆4طی نتایج آزمایشگاهی با افزایش غلظت یون  همچنیندریا است. 
مقدار بازده  𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁در آب دریا بدون  −2

 [.11] (1۰و  9 ،8 -های)شکلیافت.  افزایش درصد 1۰تولید نفت تا 

 
 9    باالتریــن بــازده تولید نفت با اســتفاده از آب دریا تصحیح شــده در 
غلظت هــای مختلــف از NaCl در دمــای °C 90 و اشــباع آب اولیه 10 

درصد و عدد اسیدی 0/5 میلی گرم از KOH در گرم  ]11[

در  𝑁𝑁𝑁𝑁ی متنوع ازیون هاغلظتخودی از سنگ چالکی اشباع از نفت برای آب هوشمند در خودبه ( بازده تولید نفت درآشام7شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰دمای 
 

 
ی مختلف از یون هاغلظتدر  𝑁𝑁𝑁𝑁خودی از سنگ چالکی برای آب هوشمند فاقد یون خودبه ( بازده تولید نفت درآشام8شکل )

𝑆𝑆𝑆𝑆42−  در دمای  برابر غلظت در آب دریا( 4تا  ۰)ازC9۰  گرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیهKOH  در

 [11] گرم

 
و اشباع آب  C9۰در دمای  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ی مختلف از هاغلظتشده در ( باالترین بازده تولید نفت با استفاده از آب دریا تصحیح9شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰اولیه 

 
برابر  4تا  ۰)از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42ی مختلف از یون هاغلظتدر  𝑁𝑁𝑁𝑁آب هوشمند فاقد یون  روز از آشام با 24د نفت بعد از ( بازده تولی1۰شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰در دمای  غلظت آب دریا(

 8    بــازده تولیــد نفت درآشــام خودبه خودی از ســنگ چالکی برای آب 
  )از 0 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

هوشــمند فاقد یون Na در غلظت های مختلــف از یون 
تــا 4 برابر غلظت در آب دریا( در دمای °C 90 و اشــباع آب اولیه 10 

درصد و عدد اسیدی 0/5 میلی گرم از KOH در گرم ]11[

در  𝑁𝑁𝑁𝑁ی متنوع ازیون هاغلظتخودی از سنگ چالکی اشباع از نفت برای آب هوشمند در خودبه ( بازده تولید نفت درآشام7شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰دمای 
 

 
ی مختلف از یون هاغلظتدر  𝑁𝑁𝑁𝑁خودی از سنگ چالکی برای آب هوشمند فاقد یون خودبه ( بازده تولید نفت درآشام8شکل )

𝑆𝑆𝑆𝑆42−  در دمای  برابر غلظت در آب دریا( 4تا  ۰)ازC9۰  گرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیهKOH  در

 [11] گرم

 
و اشباع آب  C9۰در دمای  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ی مختلف از هاغلظتشده در ( باالترین بازده تولید نفت با استفاده از آب دریا تصحیح9شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰اولیه 

 
برابر  4تا  ۰)از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42ی مختلف از یون هاغلظتدر  𝑁𝑁𝑁𝑁آب هوشمند فاقد یون  روز از آشام با 24د نفت بعد از ( بازده تولی1۰شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰در دمای  غلظت آب دریا(

  بر سطح سنگ 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

  و  

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 6    مقایســه جذب سطحي رقابتي 
کربناته در دماهای متفاوت ]1[

 
 [1] بر سطح سنگ کربناته در دماهای متفاوت +𝑀𝑀𝑀𝑀2و  +𝐶𝐶𝐶𝐶2  ( مقایسه جذب سطحی رقابتی6شکل)

 

𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒 یهایونتأثیر غلظت  -4
 موجود در آب دریا بر بازده تولید نفت 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵و  −𝟐𝟐

 

𝑆𝑆𝑆𝑆4  یهایونبه بررسی تأثیر غلظت  (2۰15) پانترولد و همکارانش
موجود در آب دریا بر بازده تولید   𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁و −2

 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁 نتایج نشان داد که با کاهش مقدار یون خودی بر روی سنگ چالك پرداختند.بهنفت در طی آشام خود

برای رسیدن به بازده تولید بیشتر نفت  بر طبق نتایج آزمایشگاهی( 7-)شکلمیزان بازده تولید افزایش داشته است. 

موجود در آب  𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁از  درصد 9۰بازده بیشتر تولید( نیاز به حذف بیش از  درصد 8دریا ) در حدود نسبت به آب 

𝑆𝑆𝑆𝑆4طی نتایج آزمایشگاهی با افزایش غلظت یون  همچنیندریا است. 
مقدار بازده  𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁در آب دریا بدون  −2

 [.11] (1۰و  9 ،8 -های)شکلیافت.  افزایش درصد 1۰تولید نفت تا 
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 در دماهاي زیر °C 100 تقریباً برهم منطبق  است، 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

  و 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات
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 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی
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 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود
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ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود
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درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ
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مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

4-تأثیر غلظت یون های 
نفت

  و 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ
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دریا است. همچنین طی نتایج آزمایشگاهی با افزایش غلظت یون
آب دری��ا بدون NaCl مق��دار بازده تولید نفت ت��ا 10 درصد افزایش  یافت. 

)شکل های- 8، 9 و 10( ]11[.

5- تأثیر تزریق آب هوشمند بر كشش بین سطحی آب و نفت
خاکس��ار و همکارانش )2016( به بررسی تأثیر یون های محلول در آب بر 
کشش بین س��طحی آب و نفت در طی فرآیند تزریق آب هوشمند بر سطح 
سنگ کربناته پرداختند. آنها برای 11 نمک مختلف به صورت محلول در آب 
دریا و آب س��ازند در غلظت های مختلف به اندازه گیری کشش بین سطحی 
نفت و آب توسط آزمایش قطره آویزان و بررسی ابعاد قطره براساس تصویر 
گرفته ش��ده از آن در دمای C° 75 و فشار اتمسفریک پرداختند. بر طبق نتایج 
تا مقدار بهینه از غلظت نمک ها کشش بین سطحی آب و نفت کاهش داشته 
است، اما بعد این مقدار بهینه کشش بین سطحی افزایش داشته است. در این 
 پایین ترین کش��ش بین سطحی برای آب و نفت در 
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در طی ی محلول در آب بر کشش بین سطحی آب و نفت هایونبه بررسی تأثیر  (2۰16 )خاکسار و همکارانش 

صورت محلول در آب نمك مختلف به 11برای  آنهاسنگ کربناته پرداختند.  فرآیند تزریق آب هوشمند بر سطح

ی کشش بین سطحی نفت و آب توسط آزمایش قطره آویزان گیراندازهی مختلف به هاغلظتدریا و آب سازند در 

تا  بر طبق نتایجو فشار اتمسفریك پرداختند.  C 75شده از آن در دمای تصویر گرفته اساسبرو بررسی ابعاد قطره 

بعد این مقدار بهینه کشش بین  ، اماکشش بین سطحی آب و نفت کاهش داشته است هانمكمقدار بهینه از غلظت 

ترین کشش بین سطحی برای آب و نفت در پایین 𝐾𝐾2𝑆𝑆𝑆𝑆4 در این آزمایش نمك سطحی افزایش داشته است.

ی هاسنگ، مکانیسم اصلی افزایش تولید نفت در 𝐾𝐾2𝑆𝑆𝑆𝑆4غلظت بهینه داشته است. بنابراین با استفاده از نمك 

 [.12] (11-)شکل مؤثرتر خواهد بود. کربناته ناشی از تزریق آب هوشمند که تغییر در ترشوندگی سنگ است،

 
 [12] ی متنوع در دمای مخزن و فشار اتمسفریكهاغلظت(کشش بین سطحی محلول آب هوشمند در 11شکل )

 

 آنهای مختلف در کشش بین سطحی آب و نفت پرداختند. هایونبه بررسی تأثیر  (2۰14) لشکربلوکی و همکارانش

,NaCl, KCl, Na2So4MgSo4 یهانمكدر این آزمایش از  CaSo4, CaCl2, MgCl2 .بر  استفاده کردند

که این  ،یابدمیمقدار کشش بین سطحی کاهش  ،ی دو ظرفیتی در آب تزریقیهایونطبق نتایج با افزایش غلظت 

آزمایش نمک 
 ، مکانیسم اصلی 
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غلظت بهینه داشته است. بنابراین با استفاده از نمک  
افزایش تولید نفت در سنگ های کربناته ناشی از تزریق آب هوشمند که تغییر 

در ترشوندگی سنگ است، مؤثرتر خواهد بود. )شکل-11( ]12[.
لش��کربلوکی و همکارانش )2014( به بررس��ی تأثیر یون های مختلف در 
کش��ش بین سطحی آب و نفت پرداختند. آنها در این آزمایش از نمک های

NaCl , KCl , Na2 So4 , MgSo4 , CaSo4 , CaCl2, MgCl2 اس��تفاده 

کردند. بر طب��ق نتایج با افزایش غلظت یون های دو ظرفیتی در آب تزریقی، 
 MgCl2 مقدار کش��ش بین س��طحی کاهش می یابد، که ای��ن کاهش برای
بیش��ترین مقدار است. کشش بین س��طحی آب و نفت نیز در صورت وجود 

 12    مقایســه تفاوت نتایج کشــش بین ســطحی برای 7 نمونه نمک 
مورد بررسی با آب دیونیزه شده ]13[

ی دوظرفیتی هایوندر صورت وجود  نیز کشش بین سطحی آب و نفت است.بیشترین مقدار  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀2 کاهش برای

 ی دوظرفیتی متصل به آنیون کلرید باشندهایونخصوص زمانی که به ،ظرفیتی کمتر استی تكهایوننسبت به 

 [.13] (12-)شکل

 
 [13] بررسی با آب دیونیزه شده نمونه نمك مورد 7( مقایسه تفاوت نتایج کشش بین سطحی برای 12شکل )

 
 بازده تزریق آب هوشمند در مخازن کربناته بر 𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐تأثیر انحالل -6

 

 محلول کرده و دوباره کشش بین سطحی نفت و آب 𝑀𝑀𝐶𝐶2 را در غلظت بهینه با هانمك خاکسار و همکارانش

به آب باعث کاهش محسوس کشش بین سطحی  𝑀𝑀𝐶𝐶2ی کردند. نتایج نشان داد که افزودن گیراندازهکربناته را 

نسبت به نفت بدون  درصد 31کشش بین سطحی  ،𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝1۰۰۰  و فشار C 75عنوان مثال در دمای . بهه استشد

𝑀𝑀𝐶𝐶2  15۰۰کاهش داشته است و در فشار𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  کاهش درکشش بین سطحی آب و نفت دیده  درصد 48میزان

ی دیگر هانمكکمترین میزان کشش بین سطحی آب و نفت را داشته و نسبت به  𝐾𝐾2𝑆𝑆𝐶𝐶4شد. در این آزمایش نیز 

کشش بین سطحی آب و نفت  ،مشاهده شد که با افزایش فشار در دمای معین همچنینبازده تولید بیشتری داشت. 

 [.12] (13-)شکل در آب با افزایش فشار است 𝑀𝑀𝐶𝐶2کاهش داشت که دلیل آن افزایش حاللیت 
 

 11    کشش بین سطحی محلول آب هوشمند در غلظت های متنوع در 
دمای مخزن و فشار اتمسفریک ]12[

 

 تأثیر تزریق آب هوشمند بر کشش بین سطحی آب و نفت -5

 

در طی ی محلول در آب بر کشش بین سطحی آب و نفت هایونبه بررسی تأثیر  (2۰16 )خاکسار و همکارانش 

صورت محلول در آب نمك مختلف به 11برای  آنهاسنگ کربناته پرداختند.  فرآیند تزریق آب هوشمند بر سطح

ی کشش بین سطحی نفت و آب توسط آزمایش قطره آویزان گیراندازهی مختلف به هاغلظتدریا و آب سازند در 

تا  بر طبق نتایجو فشار اتمسفریك پرداختند.  C 75شده از آن در دمای تصویر گرفته اساسبرو بررسی ابعاد قطره 

بعد این مقدار بهینه کشش بین  ، اماکشش بین سطحی آب و نفت کاهش داشته است هانمكمقدار بهینه از غلظت 

ترین کشش بین سطحی برای آب و نفت در پایین 𝐾𝐾2𝑆𝑆𝑆𝑆4 در این آزمایش نمك سطحی افزایش داشته است.

ی هاسنگ، مکانیسم اصلی افزایش تولید نفت در 𝐾𝐾2𝑆𝑆𝑆𝑆4غلظت بهینه داشته است. بنابراین با استفاده از نمك 

 [.12] (11-)شکل مؤثرتر خواهد بود. کربناته ناشی از تزریق آب هوشمند که تغییر در ترشوندگی سنگ است،

 
 [12] ی متنوع در دمای مخزن و فشار اتمسفریكهاغلظت(کشش بین سطحی محلول آب هوشمند در 11شکل )

 

 آنهای مختلف در کشش بین سطحی آب و نفت پرداختند. هایونبه بررسی تأثیر  (2۰14) لشکربلوکی و همکارانش

,NaCl, KCl, Na2So4MgSo4 یهانمكدر این آزمایش از  CaSo4, CaCl2, MgCl2 .بر  استفاده کردند

که این  ،یابدمیمقدار کشش بین سطحی کاهش  ،ی دو ظرفیتی در آب تزریقیهایونطبق نتایج با افزایش غلظت 

 10    بازده تولید نفت بعد از 24 روز از آشام با آب هوشمند فاقد یون 
)از 0 تــا 4 برابر غلظت آب 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

Na در غلظت هــای مختلــف از یون 

دریا( در دمای °C 90 و اشباع آب اولیه 10 درصد و عدد اسیدی 0/5 
میلی گرم از KOH در گرم ]11[

در  𝑁𝑁𝑁𝑁ی متنوع ازیون هاغلظتخودی از سنگ چالکی اشباع از نفت برای آب هوشمند در خودبه ( بازده تولید نفت درآشام7شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰دمای 
 

 
ی مختلف از یون هاغلظتدر  𝑁𝑁𝑁𝑁خودی از سنگ چالکی برای آب هوشمند فاقد یون خودبه ( بازده تولید نفت درآشام8شکل )

𝑆𝑆𝑆𝑆42−  در دمای  برابر غلظت در آب دریا( 4تا  ۰)ازC9۰  گرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیهKOH  در

 [11] گرم

 
و اشباع آب  C9۰در دمای  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ی مختلف از هاغلظتشده در ( باالترین بازده تولید نفت با استفاده از آب دریا تصحیح9شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰اولیه 

 
برابر  4تا  ۰)از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42ی مختلف از یون هاغلظتدر  𝑁𝑁𝑁𝑁آب هوشمند فاقد یون  روز از آشام با 24د نفت بعد از ( بازده تولی1۰شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰در دمای  غلظت آب دریا(
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یون های دوظرفیتی نس��بت به یون های تک ظرفیتی کمتر است، به خصوص 
زمانی که یون های دوظرفیتی متصل به آنیون کلرید باشند )شکل-12( ]13[.

6- تأثیر انحالل Co2 بر بازده تزریق آب هوشمند در مخازن كربناته
خاکس��ار و همکارانش نمک ها را در غلظت بهینه با Co2 محلول کرده و 
دوباره کش��ش بین س��طحی نفت و آب کربناته را اندازه گیری کردند. نتایج 
نش��ان داد که افزودن Co2 به آب باعث کاهش محسوس کشش بین سطحی 
ش��ده است. به عنوان مثال در دمای C° 75 و فش��ار  psia 1000، کشش بین 
س��طحی 31 درصد نس��بت به نفت بدون Co2 کاهش داشته است و در فشار 
1500psia میزان 48 درصد کاهش درکش��ش بین سطحی آب و نفت دیده 
ش��د. در این آزمایش نیز K2SO4 کمترین میزان کش��ش بین سطحی آب و 
نفت را داشته و نسبت به نمک های دیگر بازده تولید بیشتری داشت. همچنین 
مشاهده شد که با افزایش فشار در دمای معین، کشش بین سطحی آب و نفت 
کاهش داشت که دلیل آن افزایش حاللیت Co2  در آب با افزایش فشار است 

)شکل-13( ]12[.
خاکس��ار و همکارانش )2017( به بررس��ی تأثیر یون های محلول در آب 
بر تغییر ترش��وندگی س��نگ کربناته با اندازه گیری زاویه تماس بین سنگ و 
آب پرداختند تا تأثیر تزریق آب هوش��مند در س��نگ های کربناته را بررسی 
کنن��د. آنها ای��ن آزمایش را با اس��تفاده از چند نمک مختلف انج��ام داده و 
س��پس در شرایط بهینه تأثیر  Co2 در تغییر ترشوندگی سنگ بررسی کردند. 

در مرحله نخس��ت از آزمایش آنها به بررس��ی س��ازگاری مواد با آب سازند 
پرداختند و رس��وب و ته نشست نمک ها در تماس آب سازند را اندازه گیری 
کردند تا نمک های سازگار با آب سازند را شناسایی کنند. برای محلول های 
س��ه نمک Feso4 , Na2 CO3 NaHco3 رس��وب و ته نشس��ت در آب 
س��ازندی مشاهده ش��د. بنابراین این نمک ها با آب سازندی ناسازگار بوده و 
برای عملیات ازدیاد برداشت نفت مناسب نبودند. بر طبق نتایج استفاده از آب 
هوشمند کربناته برای تزریق، بازده تولید باالتر و بیشتری از نفت خواهد داشت 
و تغییر ترش��وندگی سنگ از نفت دوست به آب دوست مؤثرتر خواهد بود و 
ظرفیت افزایش تولید مربوط به هر دو روش در حالت ترکیبی، هم زمان نقش 
خواهند داشت. Co2 باعث افزایش اسیدی شدن آب و حل شدن سنگ و باال 
بردن تخلخل و تراوایی س��نگ می شود و  باعث افزایش تولید نفت می شود 

)شکل های- 14 و 15( ]14[.
نتایج آزمایش ها نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری 
بر می��زان بازیابی نفت از مخازن کربناته با روش آب هوش��مند در آزمایش 

 14    نتایج زاویه تماس محلول های آبی متنوع در غلظت های مختلف 
از نمک ]14[

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

 15    تغییــر درجــه زاویه تماس با تزریق آب هوشــمند کربناته در 
غلظت بهینه در برابر فشار مخزن ]14[

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

 13    تأثیر دما و فشار بر کشش بین سطحی آب هوشمند کربناته و 
نفت: )a( زمانی که فشــار در  psia 1500 ثابت است و )b( زمانی 

که دمای C° 75 ثابت است ]12[.

 
 )b(ثابت است و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 15۰۰  زمانی که فشار در )a(تأثیر دما و فشار بر کشش بین سطحی آب هوشمند کربناته و نفت:  (13شکل )

 [.12] ثابت است C75 زمانی که دمای

 

ی محلول در آب بر تغییر ترشوندگی سنگ کربناته با هایونبه بررسی تأثیر  (2۰17)خاکسار و همکارانش 

ی کربناته را بررسی هاسنگ ی زاویه تماس بین سنگ و آب پرداختند تا تأثیر تزریق آب هوشمند درگیراندازه

در تغییر  𝐶𝐶𝐶𝐶2 چند نمك مختلف انجام داده و سپس در شرایط بهینه تأثیر با استفاده ازاین آزمایش را  آنهاکنند. 

به بررسی سازگاری مواد با آب سازند پرداختند  آنها کردند. در مرحله نخست از آزمایشترشوندگی سنگ بررسی 

ی سازگار با آب سازند را هانمكدند تا ی کرگیراندازهدر تماس آب سازند را  هانمكنشست و رسوب و ته

نشست در آب سازندی رسوب و ته 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶3, 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝐶𝐶4 , 𝑁𝑁𝑝𝑝2𝐶𝐶𝐶𝐶3های سه نمك شناسایی کنند. برای محلول

 با آب سازندی ناسازگار بوده و برای عملیات ازدیاد برداشت نفت مناسب نبودند. هانمكمشاهده شد. بنابراین این 

بازده تولید باالتر و بیشتری از نفت خواهد داشت و تغییر  ،استفاده از آب هوشمند کربناته برای تزریقطبق نتایج بر 

و ظرفیت افزایش تولید مربوط به هر دو روش در  مؤثرتر خواهد بود دوستآببه  دوستنفتترشوندگی سنگ از 

آب و حل شدن سنگ و باال بردن  باعث افزایش اسیدی شدن 𝐶𝐶𝐶𝐶2 زمان نقش خواهند داشت.حالت ترکیبی، هم

 [.14] (15و  14 -های)شکل دشوو  باعث افزایش تولید نفت می شودمیتخلخل و تراوایی سنگ 
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   به س��ه 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

آش��ام خودبه خودی دارد. به طوری که با افزایش غلظت یون 
برابر مقدار اولیه، بازیابی نفت تا حدود 58  درصد افزایش می یابد. اما افزایش 

 مقدار بازیابی نفت را اندکی کاهش می دهد و به عبارتی 

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

غلظ��ت یون 
از فعالی��ت یون های مؤثر در آب هوش��مند می کاهد. البته کاهش مقدار یون 
  موجب افزایش چشمگیر برداشت نفت می شود و به عبارتی با کاهش 

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

این یون دسترس��ی یون های فعال به اس��ید چرب جذب شده بر سطح افزایش 
می یابد. در دمای C° 51 هنگامی که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده 
 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

شد، مقدار بازیابی نفت از مغزه ها پایین بوده و افزایش غلظت یون های
 تأثیر چندانی بر افزایش برداش��ت نفت نداش��ت. ولی با افزایش دما 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 ,
مقدار برداشت نفت نسبت به دماهای پایین تر افزایش یافت و فعالیت یون ها در 
محلول آب هوشمند نیز زیاد شده و افزایش یا کاهش غلظت یون ها بر مقدار 

نهایی برداشت نفت تأثیرگذار بود ]14[.

7- تأثیر تزریق آب هوشمند در ترشوندگی مخازن كربناته
فتحی و همکارانش )2011( به بررسی تأثیر ترکیب یون ها در ازدیاد برداشت 
نفت از مخازن کربناته با تزریق آب هوشمند پرداختند. آنها در آزمایش ها از 
4 نمونه آب اس��تفاده کردند. آب س��ازند )VB(، آب دریا )SW(، آب دریا 
   ]15[. برطبق نتایج با 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 و آب دریا با 4 برابر غلظت یون 

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

بدون یون
 در آب دریا، نرخ آشام خودبه خودی و بازده تولید 

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

کاهش غلظت یون 
نفت افزایش داشت )5 تا10 درصد از نفت درجا( و این افزایش در دماهای باال 
 در آب دریا، میزان بازده 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

شدیدتر است. همچنین با افزایش غلظت یون 
 متناسب با 

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

به ش��دت افزایش داشت.) 5 تا 18 درصد نسبت به آب بدون
دما(. بر طبق نتایج آزمایش ها، افزایش بازده تولید از سنگ کربناته برای این 4 

نمونه به ترتیب زیر است.
 >آب دریا بدون یون 

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

آب س��ازند> آب دریا >آب دریا بدون یون
 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 و دارای یون 

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

 همچنین آب دوستی سنگ برای این 4 نمونه به ترتیب زیر به دست آمد.
 >آب دریا بدون یون 

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

آب س��ازند> آب دریا >آب دریا بدون یون
 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

  و دارای یون  

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

بنابراین در س��نگ های کربناته مهم ترین مکانیس��م افزای��ش تولید نفت، 
مکانیس��م تغییر ترشوندگی س��نگ در تماس با آب هوشمند است و با تغییر 
ترشوندگی سنگ، شرایط الزم برای افزایش برداشت نفت و باال بردن راندمان 

عملیات تزریق آب در مخزن فراهم می شود )شکل-16( ]19-15[.
، 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

فتحي و همکاران پیش��نهاد کردند که نه تنها غلظت یون های فعال
 در بازیابي نفت مؤثر است، بلکه مقدار نمک NaCl نیز بر این 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

، 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

فرایند تأثیرگذار اس��ت. آزمایشات آشام خودبه خودی روی مغزه با آب دریا 
و آب دریاي عاري از NaCl انجام شد. هر دو نرخ آشام و مقدار بازیابي نفت 
در آب دریا عاري از NaCl بیش��تر از آب دریا گزارش ش��د و سطوح آب تر 
به مقدار 29 درصد بیش��تر از آب دریا افزایش یافت. همچنین کاهش مقدار 

 17   رابطــه بیــن بازده تولید نفت و نســبت آب دوســتی ســنگ در 
]15[ 90 C° فرآیند آشام خود به خودی در دمای

 
 درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰( بازده تولید نفت در فرآیند آشام خود به خودی برای مغزه چالکی اشباع با نفت در دمای 16شکل )

 [15] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی 

 
در بازیابی نفت مؤثر است،  −𝐶𝐶𝐶𝐶2+،𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝑆𝑆𝑆𝑆42ی فعالهایونتنها غلظت فتحی و همکاران پیشنهاد کردند که نه

خودی روی مغزه با آب دریا و نیز بر این فرایند تأثیرگذار است. آزمایشات آشام خودبه 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁بلکه مقدار نمك 

بیشتر از  𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁انجام شد. هر دو نرخ آشام و مقدار بازیابی نفت در آب دریا عاری از  𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁آب دریای عاری از 

بیشتر از آب دریا افزایش یافت. همچنین کاهش مقدار  درصد 29تر به مقدار آب دریا گزارش شد و سطوح آب

 [.15] (17-)شکل مشاهده شد 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁بازیابی نفت با افزایش مقدار 

 
 C 9۰ [15]ی سنگ در فرآیند آشام خود به خودی در دمایدوستآب( رابطه بین بازده تولید نفت و نسبت 17شکل )

 
 ی کربناته در تزریق آب هوشمند هاسنگمکانیسم جدید افزایش بازده تولید نفت از  -8

 

 18   راندمان تولید نفت از مغزه در تزریق آب دریا و سپس تزریق 
]20[40 C° آب با شوری پایین در دمای

کربناته در صورت استفاده از ی هاسنگهای افزایش تولید نفت از مکانیسم به بررسی (2۰17) ژوئل تته و همکارانش

مهم و اصلی در افزایش تولید از  آب هوشمند و آب با شوری کم پرداختند. در کارهای قبلی تنها مکانیسم

بر این نشان داد که عالوه جدیدتغییر ترشوندگی سنگ در تماس با آب هوشمند بود ولی نتایج  ،ی کربناتههاسنگ

از  آنهاصورت میکرونی نیز سبب افزایش راندمان تولید نفت شده است. مکانیسم، تشکیل امولسیون آب در نفت به

اندمان تولید نتایج نشان داد که پس از تزریق آب دریا در مغزه که ر ه ومایش تزریق در مغزه استفاده کردآز

درصد  5۰درصدی به حدود  1۰اندمان با افزایش تقریباً با تزریق آب با شوری پایین این ر رددرصدی دا 4۰نزدیك

 [.2۰] (18-)شکلاست تغییر در ترشوندگی سنگ کربناته  ،. مکانیسم اصلی در این افزایش راندمانیابدمیافزایش 

 
 C 4۰ [2۰]( راندمان تولید نفت از مغزه در تزریق آب دریا و سپس تزریق آب با شوری پایین در دمای 18شکل )

مکانیسم ترشوندگی در راندمان تولید نفت از سنگ  برای کاهش تأثیر آنهانکته مهم در این مطالعه این بود که 

 ،استفاده کردند که نشان داد درصورت کاهش تأثیر ترشوندگی در راندمان تولید نفت Non-agedکربناته 

مؤثر دیگری  . بنابراین مکانیسمیابدمیهمچنان با کاهش شوری آب تزریقی میزان تولید از مغزه کربناته افزایش 

ی آب در نفت هایونکه ایجاد میکروامولس زایش راندمان تولید نفت نقش داردجز تغییر ترشوندگی در این افبه

 (19-)شکل است.

 

 16    بــازده تولید نفت در فرآیند آشــام خود بــه خودی برای مغزه 
چالکی اشــباع با نفت در دمای °C 90 و اشباع آب اولیه 10 درصد 

و عدد اسیدی 0/5 میلی گرم از KOH در گرم ]15[

 
 درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰( بازده تولید نفت در فرآیند آشام خود به خودی برای مغزه چالکی اشباع با نفت در دمای 16شکل )

 [15] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی 

 
در بازیابی نفت مؤثر است،  −𝐶𝐶𝐶𝐶2+،𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝑆𝑆𝑆𝑆42ی فعالهایونتنها غلظت فتحی و همکاران پیشنهاد کردند که نه

خودی روی مغزه با آب دریا و نیز بر این فرایند تأثیرگذار است. آزمایشات آشام خودبه 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁بلکه مقدار نمك 

بیشتر از  𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁انجام شد. هر دو نرخ آشام و مقدار بازیابی نفت در آب دریا عاری از  𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁آب دریای عاری از 

بیشتر از آب دریا افزایش یافت. همچنین کاهش مقدار  درصد 29تر به مقدار آب دریا گزارش شد و سطوح آب

 [.15] (17-)شکل مشاهده شد 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁بازیابی نفت با افزایش مقدار 

 
 C 9۰ [15]ی سنگ در فرآیند آشام خود به خودی در دمایدوستآب( رابطه بین بازده تولید نفت و نسبت 17شکل )

 
 ی کربناته در تزریق آب هوشمند هاسنگمکانیسم جدید افزایش بازده تولید نفت از  -8
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بازیابي نفت با افزایش مقدار NaCl مشاهده شد )شکل-17( ]15[.

8-مکانیس�م جدید افزایش بازده تولید نفت از س�نگ های كربناته در تزریق 
آب هوشمند 

ژوئل تته و همکارانش )2017( به بررس��ی مکانیسم های افزایش تولید نفت 
از س��نگ های کربناته در صورت اس��تفاده از آب هوش��مند و آب با ش��وری 
کم پرداختند. در کارهای قبلی تنها مکانیس��م مه��م و اصلی در افزایش تولید 
از س��نگ های کربناته، تغییر ترشوندگی س��نگ در تماس با آب هوشمند بود 
ولی نتایج جدید نشان داد که عالوه بر این مکانیسم، تشکیل امولسیون آب در 
نفت به صورت میکرونی نیز سبب افزایش راندمان تولید نفت شده است. آنها از 
آزمایش تزریق در مغزه اس��تفاده کرده و نتایج نشان داد که پس از تزریق آب 
دریا در مغزه که راندمان تولید نزدیک40 درصدی دارد با تزریق آب با شوری 
پایین ای��ن راندمان با افزایش تقریباً 10 درصدی به ح��دود 50 درصد افزایش 
می یابد. مکانیس��م اصلی در این افزایش راندمان، تغییر در ترش��وندگی سنگ 

کربناته است )شکل-18( ]20[.
نکته مهم در این مطالعه این بود که آنها برای کاهش تأثیر مکانیسم ترشوندگی 
در راندمان تولید نفت از سنگ کربناته Non-aged استفاده کردند که نشان داد 
درصورت کاهش تأثیر ترشوندگی در راندمان تولید نفت، همچنان با کاهش 
شوری آب تزریقی میزان تولید از مغزه کربناته افزایش می یابد. بنابراین مکانیسم 
مؤثر دیگری به جز تغییر ترش��وندگی در این افزایش راندمان تولید نفت نقش 

دارد که ایجاد میکروامولسیون های آب در نفت است. )شکل-19(
بنابراین در صورت تزریق آب با شوری پایین در سنگ های کربناته، عالوه بر 
مکانیسم تغییر ترشوندگی، مکانیسم تشکیل میکرو امولسیون های آب در نفت 
باعث افزایش راندمان تولید نفت می ش��ود.آنها از آب دریا، آب سازند و آب 
 TG با ش��وری پایین استفاده کردند. آنها محلول آب و نفت را توسط آزمایش
)جرم س��نجی حرارتی( تا دمای 600 درجه سانتی گراد حرارت دادند و کاهش 
وزن نفت محلول با 3 نمونه آب ذکرش��ده را اندازه گیری و ارزیابی کردند. بر 
طبق نتایج همه نمونه ها دارای دو شیب متفاوت در نمودار بودند. از بازه دمایی 
80 تا 350 درجه س��انتی گراد تبخیر آب درون نفت انجام شده و در بازه دمایی 
بیش��تر از 350 درجه س��انتی گراد، تبخیر اجزای س��بک نفت انجام شده بود. با 
مقایسه کاهش وزن نفت محلول با آب در بازه دمایی 80 تا 350 درجه برای هر 
3 نمونه مشخص شد که نفت همراه با آب شوری پایین، دارای آب بیشتری بوده 
و چون در این محدوده دمایی بیشترین کاهش وزن نفت را دارد، نمودار آن با 

شیب شدیدتری در این بازه کاهش یافته است )شکل-20( ]20[.
آنه��ا س��پس از میکروس��کوپ های الکترونی ESEM برای مش��اهده 
دقیق تر محلول نفت و آب در ش��وری های متفاوت استفاده کردند. طبق 
نتایج خروجی میکروس��کوپ، میکرو امولسیون های آب پخش شده در 

نفت به وضوح مش��اهده ش��د. اندازه این میکرو امولسیون ها در حدود 50 
میکرون گزارش شد )شکل-21(.

نتیجه گیری
 در آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

1- با افزایش غلظت یون
از نفت افزایش می یابد.

 در آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

2- با افزایش غلظت یون
از نفت افزایش می یابد ک��ه در صورت وجود دمای باال در مخزن این افزایش 

20  نتایــج آزمایــش TGA برای محلول نفت و آب در شــوری متفــاوت – نمودار 
کاهش وزن نفت برحسب دما – زمان حرارت دهی به نمونه ها تا 2 ساعت ]20[

در صورت تزریق آب سازند پس آب دریا و سپس تزریق آب با شوری  Non-aged( راندمان تولید نفت از مغزه کربناته 19شکل )

 psia 1۰۰۰ [2۰]در فشار  C 4۰پایین در دمای 

 
دگی، مکانیسم نبر مکانیسم تغییر ترشوعالوه ،ی کربناتههاسنگبنابراین در صورت تزریق آب با شوری پایین در 

از آب دریا، آب سازند و  آنها.شودمیی آب در نفت باعث افزایش راندمان تولید نفت هایونتشکیل میکرو امولس

سنجی حرارتی( تا دمای )جرم TGمحلول آب و نفت را توسط آزمایش  آنهاآب با شوری پایین استفاده کردند. 

ی و ارزیابی گیراندازهونه آب ذکرشده را نم 3گراد حرارت دادند و کاهش وزن نفت محلول با درجه سانتی 6۰۰

گراد درجه سانتی 35۰تا  8۰ها دارای دو شیب متفاوت در نمودار بودند. از بازه دمایی طبق نتایج همه نمونهبر کردند. 

ه شدتبخیر اجزای سبك نفت انجام ،گراددرجه سانتی 35۰شده و در بازه دمایی بیشتر از تبخیر آب درون نفت انجام

نمونه مشخص شد که نفت  3درجه برای هر  35۰تا  8۰بود. با مقایسه کاهش وزن نفت محلول با آب در بازه دمایی 

 رد،چون در این محدوده دمایی بیشترین کاهش وزن نفت را داو همراه با آب شوری پایین، دارای آب بیشتری بوده 

 .[20] (2۰-شکل) یافته استنمودار آن با شیب شدیدتری در این بازه کاهش

 
زمان  –نمودار کاهش وزن نفت برحسب دما  –برای محلول نفت و آب در شوری متفاوت  TGA( نتایج آزمایش 2۰شکل )

 [2۰] ساعت 2ها تا دهی به نمونهحرارت

 

21  تصویر خروجی از میکروسکوپ الکترونی ESEM - اشکال درون 
دایره های قرمز رنگ نشانگر وجود میکرو امولسیون های آب درون 

نفت ) برای آب با شوری کم( با 50 میکرون اندازه است ]20[

های متفاوت تر محلول نفت و آب در شوریبرای مشاهده دقیق ESEMهای الکترونی سپس از میکروسکوپ آنها

وضوح مشاهده شده در نفت بهی آب پخشهایونمیکرو امولس ،کردند. طبق نتایج خروجی میکروسکوپاستفاده 

 (.21-)شکل گزارش شدمیکرون  5۰در حدود  هایوند. اندازه این میکرو امولسش

 
ی هایونامولسهای قرمز رنگ نشانگر وجود میکرواشکال درون دایره - ESEM( تصویر خروجی از میکروسکوپ الکترونی 21شکل )

 [2۰] میکرون اندازه است 5۰آب درون نفت ) برای آب با شوری کم( با 

 
 گیرینتیجه

 
𝑆𝑆𝑆𝑆4با افزایش غلظت یون -

 .یابدمیدر آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت از نفت افزایش   −2

که در  یابدمیدر آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت از نفت افزایش  +𝑀𝑀𝑀𝑀2با افزایش غلظت یون -

 صورت وجود دمای باال در مخزن این افزایش تولید شدیدتر است.

که در  یابدمیدر آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت از نفت افزایش  +𝐶𝐶𝐶𝐶2 با افزایش غلظت یون -

 یش تولید شدیدتر است.صورت وجود دمای پایین در مخزن این افزا

برداشت از مخزن افزایش بیشتری ، 𝐶𝐶𝑆𝑆2در صورت تزریق آب هوشمند به صورت ترکیبی با آب دارای  -

 خواهد داشت و بازده تولید بیشتر است.

د شوتزریق آب هوشمند به مخزن کربناته باعث تغییر ترشوندگی سنگ از نفت دوست به آب دوست می -

 .شودمیکه موجب بهبود بازده تولید از مخزن نفتی 

 19   راندمان تولید نفت از مغزه کربناته Non-aged در صورت تزریق 
آب سازند پس آب دریا و سپس تزریق آب با شوری پایین در دمای 

]20[ 1000 psia 40 در فشار C°

کربناته در صورت استفاده از ی هاسنگهای افزایش تولید نفت از مکانیسم به بررسی (2۰17) ژوئل تته و همکارانش

مهم و اصلی در افزایش تولید از  آب هوشمند و آب با شوری کم پرداختند. در کارهای قبلی تنها مکانیسم

بر این نشان داد که عالوه جدیدتغییر ترشوندگی سنگ در تماس با آب هوشمند بود ولی نتایج  ،ی کربناتههاسنگ

از  آنهاصورت میکرونی نیز سبب افزایش راندمان تولید نفت شده است. مکانیسم، تشکیل امولسیون آب در نفت به

اندمان تولید نتایج نشان داد که پس از تزریق آب دریا در مغزه که ر ه ومایش تزریق در مغزه استفاده کردآز

درصد  5۰درصدی به حدود  1۰اندمان با افزایش تقریباً با تزریق آب با شوری پایین این ر رددرصدی دا 4۰نزدیك

 [.2۰] (18-)شکلاست تغییر در ترشوندگی سنگ کربناته  ،. مکانیسم اصلی در این افزایش راندمانیابدمیافزایش 

 
 C 4۰ [2۰]( راندمان تولید نفت از مغزه در تزریق آب دریا و سپس تزریق آب با شوری پایین در دمای 18شکل )

مکانیسم ترشوندگی در راندمان تولید نفت از سنگ  برای کاهش تأثیر آنهانکته مهم در این مطالعه این بود که 

 ،استفاده کردند که نشان داد درصورت کاهش تأثیر ترشوندگی در راندمان تولید نفت Non-agedکربناته 

مؤثر دیگری  . بنابراین مکانیسمیابدمیهمچنان با کاهش شوری آب تزریقی میزان تولید از مغزه کربناته افزایش 

ی آب در نفت هایونکه ایجاد میکروامولس زایش راندمان تولید نفت نقش داردجز تغییر ترشوندگی در این افبه

 (19-)شکل است.
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تولید شدیدتر است.
  در آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

3- با افزایش غلظت یون 
از نفت افزایش می یابد که در صورت وجود دمای پایین در مخزن این افزایش 

تولید شدیدتر است.
 ،

های متفاوت تر محلول نفت و آب در شوریبرای مشاهده دقیق ESEMهای الکترونی سپس از میکروسکوپ آنها

وضوح مشاهده شده در نفت بهی آب پخشهایونمیکرو امولس ،کردند. طبق نتایج خروجی میکروسکوپاستفاده 

 (.21-)شکل گزارش شدمیکرون  5۰در حدود  هایوند. اندازه این میکرو امولسش

 
ی هایونامولسهای قرمز رنگ نشانگر وجود میکرواشکال درون دایره - ESEM( تصویر خروجی از میکروسکوپ الکترونی 21شکل )

 [2۰] میکرون اندازه است 5۰آب درون نفت ) برای آب با شوری کم( با 

 
 گیرینتیجه

 
𝑆𝑆𝑆𝑆4با افزایش غلظت یون -

 .یابدمیدر آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت از نفت افزایش   −2

که در  یابدمیدر آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت از نفت افزایش  +𝑀𝑀𝑀𝑀2با افزایش غلظت یون -

 صورت وجود دمای باال در مخزن این افزایش تولید شدیدتر است.

که در  یابدمیدر آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت از نفت افزایش  +𝐶𝐶𝐶𝐶2 با افزایش غلظت یون -

 یش تولید شدیدتر است.صورت وجود دمای پایین در مخزن این افزا

برداشت از مخزن افزایش بیشتری ، 𝐶𝐶𝑆𝑆2در صورت تزریق آب هوشمند به صورت ترکیبی با آب دارای  -

 خواهد داشت و بازده تولید بیشتر است.

د شوتزریق آب هوشمند به مخزن کربناته باعث تغییر ترشوندگی سنگ از نفت دوست به آب دوست می -

 .شودمیکه موجب بهبود بازده تولید از مخزن نفتی 

4- در صورت تزریق آب هوش��مند به صورت ترکیبی ب��ا آب دارای 
برداشت از مخزن افزایش بیشتری خواهد داشت و بازده تولید بیشتر است.

5- تزریق آب هوشمند به مخزن کربناته باعث تغییر ترشوندگی سنگ 
از نفت دوس��ت به آب دوست می شود که موجب بهبود بازده تولید از 

مخزن نفتی می شود.
6- عالوه بر تغییر ترشوندگی سنگ در تماس با آب هوشمند، تشکیل امولسیون 
آب در نفت به صورت میکرونی نیز سبب افزایش راندمان تولید نفت شده است. 
با تشکیل این میکرو امولسیون های آب درنفت، جاروب نفت موجود درسازند 
در صورت تزریق آب هوشمند با بازده باالتری انجام خواهد شد و مقدار نفت 

باقیمانده کمتری در سنگ بعد از اتمام عملیات تزریق آب خواهیم داشت.
7- هر چه آب تزریقی دارای شوری کمتری باشد، امکان تشکیل میکروامولسیون های 

آب در نفت افزایش یافته و مقدار راندمان تولید نفت بیشتر می شود.
پانویس هاپانویس ها

1-  oil wet
2-  water wet

3-  Spontaneous imbibition
4-  Core flooding

5-  Core flooding
6-  Hardness of the injected water 

7-  OOIP
8-  Water Wet
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فالح فرج اله چعب،  مهدي شوشتري پوستي، شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب  

فرآوري گازهاي ترش هیدروکربوري، یکي از مهم ترین مواردي است که در صنایع نفت و گاز  نگراني ها و مشکالت زیادي 
براي مهندسین تولید و بهره برداري ایجاد مي کند. این گروه از گازهاي هیدروکربوري عالوه بر اجزاي آلي شامل ترکیبات دي 
اکسید کربن، سولفید هیدروژن، مرکاپتان ها و ... نیز است که در حضور آب باعث خوردگي تجهیزات و خطوط لوله فرآیندي 
و انتقال خواهد شد. اگرچه عالوه بر رعایت الزامات استاندارد در حین مراحل ساخت تجهیزات و خطوط لوله فرآیندي گاز 
ترش، واحدهاي شیرین س��ازي گاز با حذف اجزاء خورنده نیز به تقلیل هزینه هاي ناش��ي از خوردگي کمک کرده است، اما 
فرآوري گازهاي ترش همچنان آسیب تجهیزات و هزینه هاي عملیاتي مربوطه را به دنبال دارد. علي رغم همه تمهیدات در 
نظر گرفته ش��ده، وجود سولفید هیدروژن و ترکیبات ترش در تجهیزات ابتدایي و باالدستي فرآیند شیرین سازي، به عنوان 
یک منبع خطر بالقوه برشمرده مي شود و جهت حفظ تولید پایدار الزم است این تجهیزات مورد پایش و بررسي دقیق تر قرار 
گیرند. بر این اساس، در نظر گرفتن برخي اقدامات در هنگام تعمیرات یا تعمیرات اساسي واحدهاي فرآورش گازهاي ترش و 
استفاده از تجربیات موجود در واحدهاي عملیاتي مشابه ضرورت دارد که این موضوع رویکرد اصلي این پژوهش است. مطالعه 
پیش رو در خصوص عارضه یابي فیلترهاي ورودي واحد شیرین سازي گاز همراه یکي از میادین هیدروکربوري کشورمان بوده 

که جزئیات آن در زمان تعمیرات اساسي دوساالنه بررسي شد .

واژگان كلیدی:
واحد شیرین سازي ، سولفید آهن ، 

خنثي سازي

تاریخ ارسال نویسنده: 96/10/11
تاریخ ارسال به داور: 96/10/24
تاریخ پذیرش داور: 96/12/08

عارضه یابي علل خرابِي المان هاي فیلتر گاز ترش ورودي واحد شیرین سازي 
یکي از كارخانجات فرآوري گاز

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

این تحقی��ق به مطالعه م��وردي علل خراب��ي فیلتره��اي ورودي واحد 
شیرین س��ازي یکي از کارخانجات فرآورش گاز مي پردازد. این کارخانه 
به منظ��ور فرآورش مق��دار 180 میلیون ف��وت مکع��ب در روز گازهاي 
ت��رش با ش��رایط فرآین��دي دم��اي C° 33/3 و فش��ار 38/6 ب��ار طراحي 
ش��ده اس��ت. خ��وراک ورودي عالوه ب��ر ترکیب��ات آل��ي هیدروکربني 
ش��امل )Mol(PPM 13000 س��ولفید هیدروژن،)PPM)Mol. 27900 دي 
اکس��ید کربن و مرکاپتان ها اس��ت. در این واحد پس از دریافت گاز ترش 
ورودي از واحد تقویت فش��ار، شیرین سازي گاز صورت گرفته و مایعات 
گازي پس از استحصال بعنوان بخشي از خوراک پتروشیمي و گاز سبک 
جهت تزریق در یکي از میادین نفتي ارسال می شود. با توجه به اهداف مورد 
نظر، واحد شیرین سازي گاز با استفاده ازمحلول شیرین ساز دي اتانول آمین 
با غلظت وزني 30 درصد آمین درمحلول برای حذف س��ولفید هیدروژن 
و دي اکس��ید کربن در م��دار عملیاتي قرار دارد و غلظ��ت گاز هیدروژن 
 20 ppmMol 4 و غلظت گاز دي اکسید کربن به  ppmMOL سولفوره به
تقلیل مي یابد. تجهیزات این واحد شامل مخزن مایع گیر گاز ترش ورودي، 
فیلت��ر گاز ترش ورودي، برج تماس با آمین، مخزن مایع گیر گاز ش��یرین 
خروج��ي، خنک کننده هوایي آمین، برج احیاء آمین، مبدل حرارتي آمین 

سبک/غني و غیره است )شکل-1( ]1[.

1- شرح موضوع بروز مشکل
 فیلتر گاز ترش ورودي در واحد شیرین س��ازي برای جداسازي قطرات 
مای��ع و ذرات جامد از گاز طراحي و نصب ش��ده که از دو محفظه تحت 

فشار تشکیل شده است. یک محفظه شامل 38 عدد المان فیلتر برای حذف 
ذرات جامد و محفظه دوم ش��امل تیغه هایي برای حذف قطرات مایع  است 
و پوش��ش المان هاي فیلتر از ماده پلیمري پلي استر س��اخته شده است. این 
واحد شیرین سازي برای انجام تعمیرات اساسي دوساالنه و بررسي وضعیت 
دروني تجهیزات از س��رویس خارج شد و برخي فعالیت هاي الزم ازجمله 
تخلیه فش��ار، مسدودس��ازي کلي وجزئي، بخارزني با هدف ایجاد محیط 
ایمن بازرسي انجام ش��د. پس از حصول اطمینان از شرایط کارکرد ایمن، 
درب نفررو تجهیزات از جمله فیلتر گاز ترش ورودي واحد شیرین س��ازي 
باز شد. در بررسي وضعیت ظاهري المان هاي فیلتر )چشمي(، مشاهده شد 
که پوشش پلي استري در بس��یاري از موارد در طول المان هاي فیلتر دچار 
سوختگي شده و حلقه هاي الستیکي نشت بندي در محل اتصال فیلترها به 
قسمت بیروني نگهدارنده، بطور کامل از محل نشیمن گاه خارج شده است. 
همچنین مقدار زیادي رسوب در کف محفظه فیلتر جمع شده است. بنابراین 

 1    جانمایي تجهیزات واحد شیرین سازي گاز

 مقدمه
 

 گازش ي يكي از كارخانجات فرآورسازشيريناين تحقيق به مطالعه موردي علل خرابي فيلترهاي ورودي واحد 
شرايط فرآيندي گازهاي ترش با ميليون فوت مكعب در روز  180اين كارخانه به منظور فرآورش مقدار پردازد. مي

تركيبات آلي هيدروكربني شامل  برعالوهخوراك ورودي  طراحي شده است.بار  6/38 و فشار C° 3/33دماي 
PPM)Mol.( 13000 ولفيد هيدروژنس، PPM)Mol.( 27900 اين در  .است هادي اكسيد كربن و مركاپتان

مايعات گازي پس ي گاز صورت گرفته و سازشيرين ،از واحد تقويت فشار گاز ترش وروديپس از دريافت  واحد
با . شودميارسال در يكي از ميادين نفتي  جهت تزريقگاز سبك و پتروشيمي  بعنوان بخشي از خوراكاز استحصال 

 30لظت وزني دي اتانول آمين با غ سازشيريني گاز با استفاده ازمحلول سازشيرينتوجه به اهداف مورد نظر، واحد 
و غلظت گاز  در مدار عملياتي قرار دارد حذف سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن برايدرصد آمين درمحلول 

واحد  اين تجهيزات. يابدميتقليل  molppm 20و غلظت گاز دي اكسيد كربن به  molppm  4 هيدروژن سولفوره به
گير گاز شيرين ورودي، برج تماس با آمين، مخزن مايعگير گاز ترش ورودي، فيلتر گاز ترش مخزن مايعشامل 

  .]1[ (1-)شكلاست ، مبدل حرارتي آمين سبك/غني و غيره كننده هوايي آمين، برج احياء آمينخروجي، خنك
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یک گروه از مهندس��ین فرآیند، بازرسي فني، خوردگي فلزات و عملیات 
کارخانه برای بررسي موضوع و ریشه یابي علل حادثه تشکیل شد. 

- بررسي شرایط فرآیندي )دما، فشار و مقدار جریان( گاز ترش ورودي
- اخذ نمونه از رسوب و ارسال به آزمایشگاه

- انجام آزمایشات الزم بر روي نمونه
- تحلیل نتایج حاصل از آزمایش و بررسي هاي انجام شده

2- نتایج آزمایش نمونه رسوب
نمونه ارسالي به آزمایشگاه نشان دهنده موارد زیر بود:

- وضعیت ظاهري رسوب، پولکي شکل و در اندازه هاي ریز و درشت بوده 
که عمدتاً جذب آهنربا مي شود. رنگ رسوب، سیاه گزارش شد.

- مواد تش��کیل دهنده رس��وب حدود 99/55 درصد وزني معدني بوده که 
48/45 درصد وزني آهن و 38/42 درصد وزني سولفات تشکیل شده است.

- مجموع مقادیر کاتیون ها شامل سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم حدود یک 
درصدوزني بود.

- مجموع مقادیر آنیون ها شامل کربنات، سولفید و سلیکات حدود 5 درصد 
وزني بود.

2- تحلیل موضوع
بررس��ي ش��رایط فرآیندي گاز ترش ورودي نش��ان داد که شرایط دما، 
فش��ار و مق��دار گاز ترش ورودي در حدود ش��رایط نرمال بوده اس��ت. با 
توجه به عدم تغییر چش��مگیر در ش��رایط فرآیندي، این شرایط نمي تواند 
علت آسیب دیدگي پوشش پلي اس��تري المان هاي فیلترها باشد. از طرفي، 
فازهاي سیال با دانس��یته هاي متفاوت، اندازه حرکت هاي  متفاوت خواهد 
داشت ]2[. بنابراین با توجه به تفاوت دانسیته محصوالت خوردگي انتقالي 
)از خطوط لوله و واحدهاي باال دستي( با دانسیته ذرات گاز، اندازه حرکت 
ذرات جام��د موجود در گاز ت��رش ورودي با ان��دازه حرکت ذرات گاز 
متفاوت است. این تفاوت باعث مي شود تا ذرات جامد همچون ذرات تیز و 
برنده عمل کند که مي تواند به آسیب دیدگي پوشش پلي استري المان هاي 
فیلتر منجر ش��ود. همچنین حضور س��ولفید هیدروژن در مجاورت زنگ 
آهن ناش��ي از محصوالت خوردگي، س��ولفید آهن   را تولید مي کند]3[. 
اگرچه س��ولفید آهن در شرایط نرمال عملیاتي مش��کلي را ایجاد نخواهد 
کرد، اما پتانسیل ایجاد مشکل را دارد. بعد از انجام فرآیند بخارزني، بخار در 
محفظه اي حاوي 38 عدد المان فیلتر به تله افتاده و با کاهش دماي محیط در 
طول یک ش��بانه روز، تمایل به میعان خواهد داشت. تغییرات حجم بخار و 

مایع تشکیل شده و متعاقب آن تغییر فشار درون محفظه منجر به ورود هوا از 
برخي اتصاالت در نظر گرفته شده براي بخارزني مي شود. بنابراین سولفید 
آهن ضمن خش��ک شدن با اکس��یژن هوا واکنش داده و باعث آزاد شدن 
مقدار زیادي انرژي به صورت حرارت مي ش��ود. حرارت ایجاد شده منجر 
به سوختن پوشش پلي استري المان هاي فیلتر می شود. واکنش هاي توصیف 

کننده شرایط فوق عبارت است ]4[:

)1(
)2(

هاي . واكنششودميهاي فيلتر حرارت ايجاد شده منجر به سوختن پوشش پلي استري المان شود.حرارت مي
 : ]4[است توصيف كننده شرايط فوق عبارت

𝐻𝐻2𝑆𝑆 + 𝐹𝐹𝐹𝐹2𝑂𝑂3  → 2𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆 + 3𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝑆𝑆                                                                     )1( 
4𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆 + 3𝑂𝑂2 → 2𝐹𝐹𝐹𝐹2𝑂𝑂3 + 4𝑆𝑆 + 𝐻𝐻𝐹𝐹𝐻𝐻𝐻𝐻                                                              )2( 

 
بندي هاي الستيكي مربوط به نشتعث شده تا حلقهناشي از سوختن با حرارت باال كه توان نتيجه گرفتميهمچنين 

 د.شوگاه خود خارج فيلترها از محل نشيمن
 

 گيرينتيجه

 است.عامل اساسي چهار اين رويداد متأثر از  با توجه به تحليل موضوع
 .است و واحدهاي باالدستي گاز ترش انتقال لولهخطوطنتيجه محصوالت خوردگي  ذرات جامد -

 .است آنها دليل اختالف زياد دانسيتهه تفاوت اندازه حركت ذرات جامد با اندازه حركت ذرات گاز ب  -

 در حضور گاز ترش و سطح آهن است. آهنتشكيل سولفيد  -

 است. بخار زنيعمليات دليل نفوذ هوا از برخي اتصالت بعد از انجام ه ب حضور اكسيژن -

 .شودميتوصيه  مشابه جلوگيري از بروز حوادثبراي راهكارهاي زير ، باالبا توجه به موارد 
انتقال خوراك و تأثير آن بر سرعت  دستيلوله باالماده ضدخوردگي در خطوط تزريقمقدار نوع و  -1

 .شود پايش با هدف كاهش توليد محصوالت ناشي از خوردگي خوردگي

بعد از انجام عمليات بخارزني، تجهيزات با استفاده از يك گاز خنثي تحت فشار مثبت نگهداري شود تا  -2
 .دشواز ورود هوا جلوگيري 

ساز مانند پرمنگنات پتاسيم و يا بي كربنات سديم هاي خنثيسازي با استفاده از محلولعمليات خنثي -3
 .انجام شود

همچنین مي توان نتیجه گرفت که حرارت باال ناشي از سوختن باعث شده 
تا حلقه هاي الستیکي مربوط به نشت بندي فیلترها از محل نشیمن گاه خود 

خارج شود.

نتیجه گیري
با توجه به تحلیل موضوع این رویداد متأثر از چهار عامل اساسي است.

1- ذرات جامد نتیجه محصوالت خوردگي خطوط لوله انتقال گاز ترش و 
واحدهاي باالدستي است.

2-  تفاوت اندازه حرکت ذرات جامد با اندازه حرکت ذرات گاز به دلیل 
اختالف زیاد دانسیته آنها است.

3- تشکیل سولفید آهن در حضور گاز ترش و سطح آهن است.
4- حضور اکسیژن به دلیل نفوذ هوا از برخي اتصالت بعد از انجام عملیات 

بخار زني است.
با توجه به موارد باال، راهکارهاي زیر برای جلوگیري از بروز حوادث مشابه 

توصیه می شود.
1- نوع و مقدار تزریق ماده ضدخوردگي در خطوط لوله باالدس��تي انتقال 
خوراک و تأثیر آن بر سرعت خوردگي با هدف کاهش تولید محصوالت 

ناشي از خوردگي پایش شود.
2- بعد از انجام عملیات بخارزني، تجهیزات با اس��تفاده از یک گاز خنثي 

تحت فشار مثبت نگهداري شود تا از ورود هوا جلوگیري شود.
3- عملیات خنثي سازي با استفاده از محلول هاي خنثي ساز مانند پرمنگنات 

پتاسیم و یا بي کربنات سدیم انجام شود.
4- در صورت عدم امکان انجام موارد 2 و 3، الزم است که ترکیبات شامل 
س��ولفید آهن بصورت خیس و یا مرطوب از تجهیز خارج ش��ود. در این 
حال��ت محفظه فیلتر را با آب پر ک��رده و پس از حصول اطمینان از خیس 
شدن المان هاي فیلتر، اقدام به تخلیه آنها و رسوبات شامل سولفید آهن شود.

منابعپانویس ها
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رش��د فزاینده  صنعت و مصرف انرژی موجب افزایش چش��مگیر تقاضاي آب در جهان آینده خواهد ش��د. بنابراین 
انرژی و آب در آینده به طور ذاتی به هم مرتبط است. صنعت نفت برای تزریق آب در چاه هاي نفت وگاز، پاالیش 
نفت خام، تولید س��وخت هاي زیس��تي و همچنین استفاده از بخار در توربین هاي محرکه جریان الکتریسیته به آب 
نیاز دارد. در این مطالعه اس��تراتژی های مدیریت آب تولیدي به همراه مطالعات موردي انجام شده وتکنولوژي هاي 
نوین اس��تفاده شده در شرکت ش��ل بررسي مي شود. حداکثر استفاده از آب با تصفیه کامل آن، حداقل نمودن آب  

تولیدي و حفظ ذخایر آب هاي زیرزمیني از سیاست های اصلی  شرکت شل در زمینه مدیریت آب است.

واژگان كلیدی:
مدیریت آب تولیدي، تزریق مجدد 

آب، تصفیه آب، شرکت شل

تاریخ ارسال نویسنده: 96/09/24
تاریخ ارسال به بازبین: 96/10/14
تاریخ پذیرش بازبین: 96/11/13

مدیریت آب تولیدی در شركت های نفتی )مطالعه موردی شركت شل(

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

تولید آب از مشکالت عمده میادین هیدروکربوري به خصوص میادین بالغ 
اس��ت. متوس��ط برش آب تولیدی در دنیا باالتر از 70 درصد است که با هزینه 
عملیاتی 0/5 دالر به ازای هر بش��که در مجموع هزینه ای حدود40 میلیارد دالر 

در سال خواهد داشت )شکل-1(.
در شرکت نفتی شل حدود 55 درصد از آب تولیدی مجددا1  به میدان تزریق  
و مابقی به آب های سطحی به خصوص در میادین دریایی تخلیه می شود. برای 
تخلیه در محیط به علت وجود فلزات سنگین مانند برون و سیاالت خورنده مانند 
CO2 و H2S باید ابتدا مطابق اس��تانداردهای الزم آب تصفیه ش��ود. هزینه های 

تصفیه و تخلیه آب تولیدی بیش از 400 میلیون دالر )0/15 تا 15 دالر به ازای 
هر مترمکعب آب تولیدی براس��اس حجم و محل  میدان( در س��ال 2005 در 
شرکت شل گزارش شده است. شکل-2 توزیع هزینه های چرخه آب در طول 
عمر مخزن را نشان می دهد. باید توجه کرد که هزینه های یادشده دارای پتانسیل 
باالی صرفه جویی و در حالت  بدبینانه برآورد ش��ده اس��ت. زیرا صرفه جویی  
جلوگیری از تاخیر در تولید نفت و حفاری چاه های جدید در آن لحاظ نشده 

است. ]1 و 2 [
در شرکت شل چرخه عمر آب میدان براساس استراتژی مدیریت مخزن از 
جمله موارد مربوط به حفاری، تکمیل و بهره برداری طراحی و بازبینی می شود. 

اقتصاد و محیط زیست پایه واساس مدیریت آب در شرکت شل است. هدف 
از مدیریت آب، کاهش تولید، کاهش هزینه روش های س��نتی تصفیه و یافتن 
راه حل های جدید برای تولید آب باال با استفاده از تسهیالت موجود است. پس 
از این مراحل، تکنولوژی های جدید با توجه به اهمیت باالی محیط زیس��ت و 
تجاری آب تولیدی )بیش از میلیارد دالر( به کار گرفته می شود. تکنولوژی هایی 
مانند ردیاب، ارتباط چاه ها، تصویربرداری لرزه ای چاه و مسدود کردن شکاف ها 
و الیه های پرتراوای در حال توس��عه است. استراتژی مدیریت آب شامل چهار 

بخش یکپارچه است )شکل-3(  ]2[.
1. کنترل جریان2  شامل روش های جلوگیری از تولید سیاالت ناخواسته با به 

کارگیری روش های شیمیایی و مکانیکی.
2. تزریق مجدد آب تولیدی به منظور حفظ فشار یا افزایش راندمان جاروبی 
مخزن همراه با به کارگیری شبیه ساز مخزنی بخصوص دارای قابلیت شبیه سازی 

شکاف های القایی.
3. جداس��ازی ته چاهی3  همراه ب��ا تزریق مجدد.پایش میزان نفت در آب و 
آب در نفت و همچنین آب زدایی در چاه های گازی. )تکنولوژی جداسازی ته 

چاهی در عمان استفاده شده است(
4. استفاده مجدد جهت مصارف کشاورزی و شیرین سازی آب آبده با تاکید 

 محمد زاهدزاده،    علیرضا شهركي،    شهاب گرامي،    سید علي معلمي، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز  

 1    شکل 1 – تولید آب در میادین هیدروکربوری

2 

 

 ش آب. متوسط براستکالت عمده ميادین هيدروكربوری به خصوص ميادین بالغ توليد آب از مش

در مجموع ر بشکه دالر به ازای ه 5/0 هزینه عملياتيبا  كه است درصد 70در دنيا باالتر از  توليدی

 .(1-)شکل خواهد داشت ميليارد دالر در سال 40ای حدودهزینه

 

 
 توليد آب در ميادین هيدروكربوری – 1شکل 

 

های به ميدان تزریق  و مابقي به آب 1امجدد توليدیاز آب  درصد 55 حدودنفتي شل شركت در 

سنگين  لزاتشود. برای تخليه در محيط به علت وجود فسطحي به خصوص در ميادین دریایي تخليه مي

ه شود. زم آب تصفيباید ابتدا مطابق استانداردهای ال S2Hو  2COمانند برون و سياالت خورنده مانند 

ازای هر مترمکعب  دالر به 15تا  15/0ميليون دالر ) 400های تصفيه و تخليه آب توليدی بيش از هزینه

 2-شکلدر شركت شل گزارش شده است.  2005آب توليدی براساس حجم و محل  ميدان( در سال 

های یادشده هدهد. باید توجه كرد كه هزینهای چرخه آب در طول عمر مخزن را نشان ميتوزیع هزینه

ز اجلوگيری  جویيجویي و در حالت  بدبينانه برآورد شده است. زیرا صرفهدارای پتانسيل باالی صرفه

 ]2و1[های جدید در آن لحاظ نشده است. تاخير در توليد نفت و حفاری چاه

 2    توزیع هزینه متوسط چرخه عمر آب تولیدی

3 

 

  
 توزیع هزینه متوسط چرخه عمر آب توليدی– 2شکل 

 

 ط بهاستراتژی مدیریت مخزن از جمله موارد مربو در شركت شل چرخه عمر آب ميدان براساس

دیریت مساس شود. اقتصاد و محيط زیست پایه وابرداری طراحي و بازبيني ميحفاری، تکميل و بهره

های سنتي تصفيه است. هدف از مدیریت آب، كاهش توليد، كاهش هزینه روش 2آب در شركت شل

، ین مراحلاس از با استفاده از تسهيالت موجود است. پهای جدید برای توليد آب باال حلو یافتن راه

 رد دالر(يليامزیست و تجاری آب توليدی )بيش از های جدید با توجه به اهميت باالی محيطتکنولوژی

دود ای چاه و مسهها، تصویربرداری لرزهایي مانند ردیاب، ارتباط چاهشود. تکنولوژیبه كار گرفته مي

خش ار بهای پرتراوای در حال توسعه است. استراتژی مدیریت آب شامل چهها و الیهكردن شکاف

 .]2[( 3-)شکلیکپارچه است 

های های جلوگيری از توليد سياالت ناخواسته با به كارگيری روششامل روش 2جریانكنترل  .1

 شيميایي و مکانيکي.

با به  مراهن هتزریق مجدد آب توليدی به منظور حفظ فشار یا افزایش راندمان جاروبي مخز .2

 های القایي.سازی شکافكارگيری شبيه ساز مخزني بخصوص دارای قابليت شبيه

همراه با تزریق مجدد.پایش ميزان نفت در آب و آب در نفت و همچنين  3جداسازی ته چاهي .3

 های گازی. )تکنولوژی جداسازی ته چاهي در عمان استفاده شده است(زدایي در چاهآب

)m.zahedzadeh@nioc.ir(نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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بر به کارگیری تکنولوژی های مبتنی براس��تفاده از انرژی خورشیدی. )پایلوت 
آبیاری درختان و بیابان زدایی در عمان اجرا شده است(

5. عالوه ب��ر راه حل های یاد ش��ده، تکنولوژی هایی مانند بهبود کیفیت آب 
تولیدی با استفاده از توان تولید شده از گاز همراه نیز جهت توسعه پایدار میادین 
دوردس��ت در این شرکت مد نظر است. همچنین شرکت در راستای استاندارد 
محیط زیس��تی ISO 14001 سیاس��ت های س��خت گیرانه ای جه��ت مدیریت 

آب های میادین و تخلیه به محیط براساس راهبردهای ذیل اتخاذ کرده است.
1. کاهش تخلیه آب به محیط به منظور کمینه کردن اثرات مخرب اجتماعی و 

محیط زیستی.
2. استفاده بهینه از آب، مواد و انرژی.

3. بیش��ینه کردن توسعه میادین با به کارگیری تکنولوژی های نوین و مقرون به 
صرفه و همچنین انتقال تجارب میدانی موفق.

1- مطالعات موردي شركت شل
1-1-تزریق بخار آب بازیافت شده در شونبیک4 

شرکت شل در شونبیک هلند برای استخراج نفت با استفاده از آب بازیافتي، 
تزریق بخار انجام مي دهد. این آب از بس��تر گیاهي که در نزدیکي میدان برای 
تصفیه آب تولیدي ایجاد ش��ده تامین مي ش��ود. این بس��تر گیاهي با استفاده از 

روش هاي پیشرفته روزانه 10 هزار متر مکعب آب خالص تولید مي کند.

1-2-بهبود بازدهي تزریق آب در میادین خلیج مکزیک
پژوهشگران ش��ل بر تزریق آب کم ش��ور در مقیاس حفره، مغزه و میداني 
تحقیق مي کنن��د. بازدهي روش تزریق آب با کم کردن ش��وري آب تزریقي 
افزایش مي یابد. ش��رکت ش��ل به دنبال یک نوآوري ب��رای افزایش بازدهي با 
بهینه کردن خواص آب تزریقي از جمله شوري آب است. این مطالعات برای 
افزایش برداشت نفت از میادین خلیج مکزیک انجام و موجب افزایش برداشت 

نفت به میزان 5 تا 10 درصد شد.

1-3-استفاده از بستر گیاهي در عمان
توسعه نفت عمان5  )سهم شل 34 درصد( بزرگترین بستر گیاهي تصفیه آب 
به مس��احت 235 هکتار ایجاد کرده که آب تولیدي میدان نفتي نیمر را تصفیه 
مي کند. این گیاه شامل یک بخش باالیي جداکننده نفت و یک بخش بخش 
تصفیه زیستي است که میکروارگانیزم ها آالینده ها را حذف می کنند. PDO به 
همراه شل قصد دارد ظرفیت بستر گیاهي را دو برابر کرده به طوري که روزانه 

95 هزار مترمکعب آب تولیدي را تصفیه کند. ]3 و4 [

1-4-محصوالت گاز به مایع6 )قطر(
توس��عه همکاري شرکت نفت قطر با شرکت ش��ل در ساخت کارخانه 
GTL باعث ش��ده تاکنون این کارخانه مع��ادل 3 میلیارد نفت محصوالت 
هیدروکرب��وري تولی��د کن��د. البت��ه ای��ن کارخان��ه نه تنه��ا محصوالت   3     استراتژی مدیریت آب

4 

 

گيری سازی آب آبده با تاكيد بر به كارمصارف كشاورزی و شيریناستفاده مجدد جهت  .4

ان زدایي در عمنهای مبتني براستفاده از انرژی خورشيدی. )پایلوت آبياری درختان و بياباتکنولوژی

 اجرا شده است(

5.  

 
 استراتژی مدیریت آب– 3شکل  

 

ليد توان تو ده ازآب توليدی با استفاهایي مانند بهبود كيفيت های یاد شده، تکنولوژیحلبر راهعالوه

همچنين  شده از گاز همراه نيز جهت توسعه پایدار ميادین دوردست در این شركت مد نظر است.

ت ای جهت مدیریگيرانههای سختسياست ISO 14001زیستي شركت در راستای استاندارد محيط

 كرده است.های ميادین و تخليه به محيط براساس راهبردهای ذیل اتخاذ آب

 زیستي.كاهش تخليه آب به محيط به منظور كمينه كردن اثرات مخرب اجتماعي و محيط .1

 استفاده بهينه از آب، مواد و انرژی. .2

مچنين ه و ههای نوین و مقرون به صرفكردن توسعه ميادین با به كارگيری تکنولوژیبيشينه .3

 انتقال تجارب ميداني موفق.

 

 مطالعات موردی شرکت شل -1
 4كزريق بخار آب بازيافت شده در شونبيت-1-1
 

 4    محل پروژه هاي اجراشده توسط شل

8 

 

 
 های اجراشده توسط شل محل پروژه -4شکل 

 
 گيرینتيجه

 ب برثير مخرحداقل رساندن تا واستفاده مجدد  برایدر جهت تصفيه آب  بایدی نوین هاتکنولوژی-1

 محيط زیست توسعه داده شوند.

بکارگيری  باو اقتصادی عملياتي های حلاجرا و راهميادین در پویا به صورت  بایدآب ریت مدی-2

  .شودی نوین ارائه هاتکنولوژی

واص و خ شناسي، شرایطعلت اصلي سوء مدیریت آب در ميادین نفتي، عدم شناخت كافي از زمين-3

تواند های مناسب ميتکنولوژیشناخت و تشخيص مناسب همراه با به كارگيری  بنابراین. استمخزن 

ر ميدان فاری دحبه صورت پویا از فاز  بایدعالوه مدیریت آب ه. بباشددر مدیریت مخزن بسيار موثر 

 ریزی و در نظر گرفته شود.برنامه

 

 منابع
 

 [1]. Zara Khatib and Paul Verbeek, “Water to Value – Produced Water 
Management for Sustainable Field Development of Mature and Green 
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[3] .Shell project & Technology Energy and Water,2011 
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هیدروکربوري بلکه به مقدار زی��ادي آب هم تولید مي کند. واکنش هاي 
ش��یمیایي که حین س��نتز گاز با عبور از بس��تر کاتالیزورها ایجاد مي ش��ود 
موجب تولید آب مي ش��ود واین آب تولیدي بجاي آب دریا یا دیگر منابع 

آب تازه در بخش هاي مختلف کارخانه استفاده می شود ]3و5[ 

2- برنامه ریزي با سازمان هاي غیر صنعتي
در اس��ترالیا شرکت شل با همکاري مسئولیت آب منطقه اي اقدام به ساخت 
کارخانه تصفیه آب در نزدیکي پاالیش��گاه جیالنگ6  کرد. این کارخانه آب 
خروجي از پاالیشگاه و فاضالب شهري را بازیافت کرده تا از آن براي صنعت 
و زمین هاي ورزش��ي استفاده کند. همچنین 5 درصد از آب قابل شرب نواحي 
جیالنگ را تامین می کند. پاالیشگاه سپرف7  در آفریقاي جنوبي نیز )سهم 37/5 
درصدی شرکت شل( با آب محلي داراي یک توافقنامه است که اجازه استفاده 

از پساب خانگي براي اهداف صنعتي را دارد ]2 و 3[.

3-مدیریت آب در تولید سوخت زیستي
افزایش تقاضاي سوخت موجب افزایش مقررات زیست محیطي شده  است. 
تا س��ال 2030 حدود 9 درصد از س��وخت هاي حمل ونقلي از بیوماس بدست 
مي آید. شل نیز یکي از بزرگترین توزیع کنندگان سوخت زیستي جهان است 
و در تولی��د پایدارترین و مقرون به صرفه ترین س��وخت هاي زیس��تي امروزي 

سرمایه گذاري کرده است.
میزان آب مورد نیاز برای تولید س��وخت هاي زیس��تي متغیر است. برخي از 
س��وخت هاي زیستي ممکن اس��ت نیاز به آب زیادي داشته  باشد. اما در برخي 
مناطق ممکن است استفاده از آب تازه برای تولید سوخت هاي زیستي محدود 
باشد. بنابراین تمر کز شل بر سوخت هاي زیستي با حداقل آب مصرفي و تولید 

بیوماس در مناطق کم آب براي به حداقل رساندن ریسک کم آبي است ]2[.

4-آماده سازي براي چالش هاي آینده آب وانرژي
تنها راه برای توسعه تکنولوژي هاي پیشرفته و مقرون به صرفه،کنترل و تصفیه 
آب براي استفاده مجدد و به حداقل رساندن تاثیر مخرب بر محیط زیست است. 
براي ش��ل مدیریت آب براي هر عملیاتي یک عامل کلیدي است. بخصوص 
براي مناطقي که مصرف آب تازه محدود اس��ت. راه حل اول ش��رکت ش��ل 

اتخاذ سیاست هایي است که در اولویت عملکرد این شرکت است. براي مثال 
اس��تفاده از آب شیرین در حال حاضر جزو اولویت هاي شل است. راه حل دوم 
شناسایي،توسعه و اعمال ابزار و تکنیک هایي است که مصرف آب را کاهش 

دهد ]2[.

5-فناوري های در حال ظهور
ش��ل از س��ازمان ها یا افرادي که داراي توان بالقوه در زمینه تکنولوژي هاي 
پیشرفته هستند، دعوت مي کند و در پیشنهاد هاي مربوط به انرژي سرمایه گذاري 
مي کند. شکل-4 مکان هاي سرمایه گذاري شده و پروژه هاي اجرا شده توسط 

شرکت شل را نشان مي دهد ]2 و 4[.
زمینه هاي همکاري و س��رمایه گذاري شل با موسس��ات و مراکز تحقیقاتي 

عبارت است از:
  پروژه مشترک با دانشگاه تونته در هلند بر روي یک نوع جدید از غشاء براي 

انتخاب پذیري و حذف ذرات ریز روغن.
  پروژه مشترک با MIT در بوستون آمریکا برای توسعه مواد فوق هیدروفوب 

جهت جمع آوري هیدروکربونها از سطح آب.
  هم��کاري با کنسرس��یوم پیش��رفته ان��رژي در دانش��گاه تگ��زاس در زمینه 

نانوتکنولوژي.
  همکاري با دانشگاه واگنینگن هلند در زمینه کاهش میزان نفت از آب تولیدي 

با روش جداسازي مغناطیسي به کمک امولسیون هاي پایدار.

نتیجه گیري
1-تکنولوژي هاي نوی��ن باید در جهت تصفیه آب برای اس��تفاده مجدد و 

حداقل رساندن تاثیر مخرب بر محیط زیست توسعه داده شوند.
2-مدیریت آب باید به صورت پویا در میادین اجرا و راه حل های عملیاتی و 

اقتصادی با بکارگیري تکنولوژي هاي نوین ارائه شود. 
3-علت اصلی س��وء مدیریت آب در میادین نفتی، عدم ش��ناخت کافی از 
زمین شناسی، شرایط و خواص مخزن است. بنابراین شناخت و تشخیص مناسب 
همراه با به کارگیری تکنولوژی های مناسب می تواند در مدیریت مخزن بسیار 
موثر باش��د. به عالوه مدیریت آب باید به صورت پویا از فاز حفاری در میدان 

برنامه ریزی و در نظر گرفته شود.
پانویس هاپانویس ها

1-  Produced water Reinjection
2-  profile control
3-  Down hole oil water separation)DHOWS(

4-  Schoonbeek
5-  PDO
6-  GTL

7-  Geelong
8-  SAPREF

منابعپانویس ها

 [1]. Zara Khatib and Paul Verbeek, “Water to Value – Produced 
Water Management for Sustainable Field Development of 
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[2]. www.shell.com
[3]. Shell project & Technology Energy and Water,2011

[4]. Treatment Of Produced Water Using Reed Beds, nexus 
dialogue on Water Infrastructure Solutions ,2014

[5].Shell and fresh water ,Our Approach to fresh water, www.shell.
com/sustainability/environment /water/Our Approach to fresh 
water,2014
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پس از مراحل اولیه و ثانویه تولید از مخازن هیدروکربوری، بخش زیادی از هیدروکربور درون حفرات سنگ مخزن 
تحت تاثیر نیروهای مویینگی باقی می ماند که تولید آن نیازمند روش های ازدیاد برداشت است. یکی از این روش ها 
تزریق آلکالین-سورفکتانت-پلیمر است که می تواند اثر چشمگیری بر افزایش برداشت نفت داشته باشد. در این روش 
سورفکتانت حاضر در محلول ASP باعث کاهش کشش سطحی نفت و سیال تزریقی می شود. همچنین سورفکتانت 
درجای -حاصل از واکنش خنثی ش��دن اس��یدهای آلی در نفت س��نگین با آلکالین تزریقی- باعث کاهش مضاعف 
کشش سطحی و آزادسازی بیشتر نفت می شود. پلیمر نیز به منظور افزایش گرانروی سیال و حداقل نمودن پدیده 

انگشتی و بهبود تحریک پذیری استفاده می شود. 
هدف از این مطالعه مقایسه افزایش تولید و ارزیابی سناریوهای مختلف از جمله تزریق سورفکتانت، تزریق آلکالین-

س��ورفکتانت، آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر با تخلیه طبیعی اس��ت. به این منظور س��ناریوهای مختلف با استفاده از 
نرم افزار ECLIPSE 100 شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که استفاده از آلکالین- سورفکتانت-پلیمر باعث افزایش 

بازیافت نفت، کاهش افت فشار و کاهش تولید آب در مقایسه با سایر سناریوها می شود.

واژگان كلیدی:
نیروی مویینگی، ازدیاد برداشت، 

آلکالین، سورفکتانت، پلیمر

تاریخ ارسال نویسنده: 96/09/24
تاریخ ارسال به داور: 96/10/13
تاریخ پذیرش داور: 96/12/08

 شبیه سازی فرآیند سیالب زنی ASP به منظور افزایش بازیافت نفت
در مخازن نفتی

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

تع��داد قابل توجهی از مخازن ایران با افت فش��ار طبیعی و کاهش 
نرخ تولید روبرو هس��تند. با ادامه این روند و در صورت عدم اجرای 
روش ه��ای ازدیاد برداش��ت، تولید از این میادی��ن در آینده متوقف 
خواه��د ش��د. در حالی که بخش قاب��ل توجهی از ذخی��ره نفت خام 
درجای اولیه در مخزن باقی مانده اس��ت. برای تولید این هیدروکربن 
بجامانده، اس��تفاده از روش های ازدیاد برداش��ت ضروری است. در 
مجموع سه نیرو بر حرکت سیال در محیط متخلخل و میزان برداشت 
نفت تاثی��ر دارند. نیروهای ناش��ی از گرانروی، گران��ش و مویینه و 
نیروه��ای مویینه، که از طریق دو عدد بدون بعد مویینه و پیوس��تگی 
ب��ه ترتیب ب��ا نیروهای گران��روی و جاذبه ارتب��اط دارد. در صورت 
وج��ود عدد مویینه کمتر از 3-10 و همچنین عدد پیوس��تگی کمتر از 
10، نیروه��ای مویینه غالب خواهند بود. عدد بدون بعد مهم دیگر در 
حرکت س��یال درون محیط متخلخل، نسبت تحرک پذیری است که 
عدد کوچکتر و یا مس��اوی با یک، بیانگر جابجایی پایدار و مطلوب 
اس��ت. بنابراین جهت افزایش ضریب بازیافت از مخازن، باید اعداد 
بدون بعد مویینه و پیوس��تگی را افزایش و نس��بت تحرک پذیری را 

کاهش داد.
س��یالب زنی با آلکالین- س��ورفکتانت- پلیمر یک��ی از روش های 
نوین ازدیاد برداشت به منظور کاهش کشش سطحی میان سیاالت و 
افزایش گرانروی است، که نیروهای مویینه را کاهش می دهد. ونگ 

و دان��گ )2009( در یک مطالعه آزمایش��گاهی مح��دوده ای برای 
ویس��کوزیته پلیمر گزارش کردند که تزری��ق پلیمر در این محدوده 
اقتصادی بوده و بهره وری پلیمر در باالترین حد اس��ت ]1[. استول و 
همکارانش )2011( امکان توسعه سیستم پلیمر، سورفکتانت، آلکین 
که به منظور ازدیاد برداشت در مخازن ماسه سنگی و کربناته میادین 
نفتی عمان استفاده می شد را آزمایش کردند. در این مطالعه گزارش 
ش��د که شرایط اس��تفاده از سیس��تم پلیمر، س��ورفکتانت،آلکین در 
آزمایشگاه با میادین بسیار متفاوت است. اگرچه این سیستم می تواند 
برای مخازن ماسه سنگی مفید باشد ]2[. کو و همکارانش )2014( در 
مطالعه آزمایشگاهی سیالب زنی سورفکتانت نشان دادند سیالب زنی 
مخازن نفت سنگین با سورفکتانت نتایج بهتری از سیالب زنی با آب 
داش��ته اما این مخازن در مقایس��ه با نفت سبک، نیازمند غلظت باالتر 
س��ورفکتانت اس��ت ]3[. لطف الهی و همکارانش )2016( مکانیسم 
تزریق پذیری پلیمر را شبیه س��ازی وگزارش کردند که فش��ار مخزن 
حین تزریق پلیم��ر بدلیل رئولوژی پلیمر افزای��ش و کاهش تراوایی 
با زمان پایدار می ش��ود ]4[. بارن��س و همکارانش )2008( در مطالعه 
استفاده س��ورفکتانت در س��یالب زنی شیمیایی در ش��رایط مختلف 
مخزن نش��ان دادند که توانایی س��ورفکتانت به نوع سیال مخزن، دما 
و ترکیب آب بس��تگی دارد و ساختار سورفکتانت جهت اثر بهینه بر 

کشش بین سطحی باید متناسب با این شرایط باشد.

امین احمدی، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد ماهشهر     برزو عسگری پیربلوطی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان     ساناز امامی 
ییالقی، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد ماهشهر  

) Ahmadi.amin68@yahoo.com (نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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هدف از مطالعه فعلی مقایسه و ارزیابی سناریوهای مختلف تزریقی 
همانند تزریق آب، تزریق سورفکتانت، تزریق آلکالین-سورفکتانت، 
آلکالین-سورفکتانت-پلیمر و تخلیه طبیعی به منظور افزایش بازیافت 

نفت خام توسط نرم افزار Eclipse 100 است.

1-مشخصات مدل شبیه ساز
اطالعات یکی از میادین ماسه س��نگی جن��وب غربی ایران در این 
مطالعه اس��تفاده ش��د. این مخزن دارای نفت خام با درجه API 33 و 
فش��ار نقطه حباب 2470 پام، فش��ار اولیه 4600 پام، دمای ℉226 در 
عمق مبنای 10120  فوت زیر س��طح دریا اس��ت. در ای��ن مطالعه از 

اطالع��ات بخش ش��مالی مخزن با 4 چاه فعال، ب��رای تهیه یک مدل 
مصنوعی استفاده شد. در ساخت مدل آنالیز حساسیت سنجی بر روی 
اثر اندازه بلوک ها انجام و یک مدل کارتزین با ابعاد 3*1002 بلوک 
با اندازه های 40*200 فوت مکعب تهیه ش��د )ش��کل-1(. تراوایی، 
تخلخ��ل و نس��بت NTG ب��ه ترتی��ب 50 میلی دارس��ی،20 درصد و 
90 درصد است. ضریب حجمی آب برابر RB/STB 1/03، گرانروی 

cp 0/3 و تراکم پذیری 3/16e -6 psi -1 است.

2-پیش بیني فرآیند تخلیه طبیعي
فرآیند تخلیه طبیعي به مدت 15س��ال شبیه سازی شد. دبی تولیدی 
از هر چاه 2500 بش��که در روز و حالت کنترلي تولید در چاه ها دبي 
در نظر گرفته ش��د. مقدار کمینه فش��ار ته چاهي 1750 پام لحاظ شد 
که در این فش��ار، چاه ها بسته ش��د. در این حالت بازیافت نهایي نفت 

28/41درصد گزارش شد )شکل-2(.
شکل-3 دبي تولید روزانه نفت خام در فرآیند تخلیه طبیعی را نشان 
می دهد. در این ش��کل دبی تولید روزانه از 10 هزار بشکه در روز به 
تدریج کاهش یافته و بعد از 10 س��ال به کمتر از 300 بش��که در روز 
می رس��د. افت فشار در سناریوی تخلیه طبیعی حدود 2851 پام است 

و این افت فشار شدید احتماالً باعث هدر رفت نفت خام می شود. 

3-سناریو تزریق سورفکتانت
در این س��ناریو مدل استاتیک و ش��رایط چاه های تولیدی همانند 
تخلیه طبیعی اس��ت و تزریق پیوس��ته س��ورفکتانت همراه با آب در 
غلظت های مخنلف انجام ش��د. تزریق س��ورفکتانت ب��ا غلظت های 
متفاوت 1، 2/5، 3/5 و 5 درصد وزنی شبیه س��ازی شد که به کاهش 
کش��ش س��طحی آب و نفت، افزایش گرانروی آب و کاهش نسبت 
تحرک پذیری منجر ش��د که در افزایش بازیافت نفت خام موثر بود. 
در همه س��ناریوها مجموع دبی تولیدی 10 هزار بشکه در روز و دبی 

 1    مدل اســتاتیک مخزن مصنوعی مورد مطالعه )راســت( و نمودار 
تراوایی نسبی )چپ(

3 

 زنیسیالب درسورفکتانت  در مطالعه استفاده (2008) بارنس و همکارانش .[4] دشومیتراوایی با زمان پایدار 

 مخزن، دما و ترکیب آب سیاله نوع بکه توانایی سورفکتانت  نشان دادندشیمیایی در شرایط مختلف مخزن 

  ناسب با این شرایط باشد.تباید مجهت اثر بهینه بر کشش بین سطحی ساختار سورفکتانت و  داردبستگی 

سورفکتانت،  تزریق آب، تزریق ایسه و ارزیابی سناریوهای مختلف تزریقی همانندمطالعه فعلی مقهدف از 

 خامبه منظور افزایش بازیافت نفت طبیعی تخلیه و پلیمر-سورفکتانت-آلکالین، سورفکتانت-آلکالین تزریق

 .است  100Eclipse افزار نرم توسط
 

 سازشبیهمشخصات مدل -1
 

با  خامنفتدارای  خزنماین  .در این مطالعه استفاده شد رانیا یجنوب غربسنگی ماسه اطالعات یکی از میادین

فوت   10120در عمق مبنای  226℉دمای  ،پام 4600 هیفشار اول ،پام 2470 فشار نقطه حباب و API33درجه 

تهیه یک مدل مصنوعی چاه فعال، برای  4با بخش شمالی مخزن این مطالعه از اطالعات در . استزیر سطح دریا 

 با ابعادیک مدل کارتزین و انجام  هابلوکاثر اندازه سنجی بر روی آنالیز حساسیتساخت مدل  در .استفاده شد

به  NTGتخلخل و نسبت  ،تراوایی (.1-شکل) تهیه شدفوت مکعب  200*40های ک با اندازهبلو 2100*3

و  cp 3/0، گرانروی RB/STB 03/1ضریب حجمی آب برابر است.  %90و  %20دارسی، میلی 50 ترتیب

 است. psi 6- e 16/3-1پذیری تراکم

 

 
 ست( و نمودار تراوایی نسبی )چپ()را مورد مطالعهمصنوعی  مدل استاتیک مخزن -1شکل

 

 2    نمودار بازیافت نهایی نفت خام در فرآیند تخلیه طبیعی

4 

 طبیعی تخلیه فرآیند بینیپیش-2
 

 کنترلی حالتو در روز بشکه  2500از هر چاه  یشد. دبی تولید سازیشبیه سال15طبیعی به مدت  تخلیه فرآیند

 هاچاه ،در این فشار که پام لحاظ شد 1750 چاهی ته فشار کمینه مقدار .شددر نظر گرفته  دبی هاچاه در تولید

  .(2-شکل) گزارش شد درصد41/28 نفت نهایی بازیافت . در این حالتبسته شد

 

 
 طبیعی تخلیه فرآیند در خامنفت نهایی بازیافت نمودار -2شکل 

 

 10 ازاین شکل دبی تولید روزانه  در .دهدمیتخلیه طبیعی را نشان  فرآینددر  خامدبی تولید روزانه نفت 3-شکل

رسد. افت فشار در بشکه در روز می 300 کمتر ازسال به  10بعد از  هزار بشکه در روز به تدریج کاهش یافته و

 د. شومی خامرفت نفت این افت فشار شدید احتماالً باعث هدر و استپام  2851ی حدود عیطب هیتخل یویسنار

 1    شکل 3- نمودار نرخ تولید روزانه در فرآیند تخلیه طبیعی

5 

 
 طبیعی تخلیه فرآیند در نرخ تولید روزانه نمودار -3شکل 

 

 تزریق سورفکتانتسناریو -3
 

 سورفکتانت پیوسته تزریق و است تخلیه طبیعیهمانند  یی تولیدهاچاه مدل استاتیک و شرایط سناریواین  در

درصد  5و  5/3، 5/2، 1 متفاوتهای سورفکتانت با غلظتتزریق . شدانجام  مخنلفهای غلظت در همراه با آب

زایش گرانروی آب و کاهش نسبت آب و نفت، اف کاهش کشش سطحیکه به شد  سازیشبیهوزنی 

 10ی دیتول یدب مجموع وهایسنار همهدر  د.بو موثر خامافزایش بازیافت نفت که در دش منجر پذیریتحرک

غیر از غلظت ثابت  سایر خصوصیات سورفکتانت بود وبشکه در روز  هزار 4دبی تزریق  وبشکه در روز هزار 

 نمایش داده شده است. 1-جدولنتایج در  .بود

 مختلف هایغلطتبا  سورفکتانتخالصه نتایج عملکرد مخزن درتزریق -1 جدول

 )FOE )%( FOPT )MMSTB( FPR )PSIA (%.Wtسورفکتانت )غلظت  سناریو

 2764 84/23 91/48 سناریو مبنا )تزریق آب( 1
2 1 99/48 88/23 2771 
3 5/2 39/49 07/24 2805 
4 5/3 81/49 28/24 2839 
5 5 64/50 68/24 2904 

 1  خالصه نتایج عملکرد مخزن درتزریق سورفکتانت با غلطت های مختلف

غلظت سورفکتانتسناریو
 )Wt.%(

FOE )%(FOPT )MMSTB(FPR )PSIA(

48/9123/842764سناریو مبنا )تزریق آب(1

2148/9923/882771

32/549/3924/072805

43/549/8124/282839

5550/6424/682904
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تزریق 4 هزار بشکه در روز بود و سایر خصوصیات سورفکتانت غیر 
از غلظت ثابت بود. نتایج در جدول-1 نمایش داده شده است.

بر اس��اس نتایج جدول-1 با افزایش غلظت س��ورفکتانت ضریب 

بازیافت نفت خام و تولید انباش��تی افزایش می یابد، مخروطی ش��دن 
جبهه آب به تاخیر می افتد و حجم آب تولیدی کمتر می شود. بهترین 

سناریو در این بخش سناریو 5 با بیشترین غلظت سورفکتانت است.

4-سناریو تزریق آلکالین- سورفکتانت
در این سناریو تاثیر افزودن آلکالین به محلول سورفکتانت بررسی 
ش��د. آلکالین تزریقی در مخزن با اسیدهای آلی موجود در نفت خام 
واکنش داده و س��بب تولید مواد فعال س��طحی درجا ش��د که منجر 
به تغییر ترش��وندگی سنگ از نفت دوس��ت به آب دوست، کاهش 
کشش سطحی و افزایش بازیافت نفت خام شد. در این سناریو غلطت 
سورفکتانت 5 درصد وزنی و به منظور بررسی تاثیر افزایش آلکالین 
در محلول تزریقی، آلکالین با غلظت 3 درصد وزنی بررس��ی ش��د. 
پارامترهای نرخ تولید و تزریق مش��ابه بخش-3 بود. نتایج شبیه سازی 

در جدول-2 ارایه شده است. 
نتایج جدول-2 نشان می دهد، تزریق آلکالین به محلول سورفکتانت 
باع��ث افزایش ضریب بازیافت نفت خام به میزان 1 درصد و به تاخیر 
افت��ادن مخروطی ش��دن جبهه آب می ش��ود. البت��ه مهم ترین مزیت 
استفاده از آلکالین در کنار سورفکتانت در سیالب زنی،کاهش جذب 
سورفکتانت به سطح سنگ )با افزایشpH(  است. جذب سورفکتانت 
به سطح سنگ باعث کاهش راندمان آن و افت تزریق پذیری می شود.

5- سناریو تزریق آلکالین- سورفکتانت- پلیمر
فرآیند تزریق آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر یک��ی از پیچیده ترین 

 3  خالصه نتایج عملکرد مخزن درتزریق آلکالین- سورفکتانت- پلیمر

)MMSTB(FWPT )MMSTB( FOPT)%( FOEغلظت پلیمر )%.Wt( سناریو

48/9123/8484/74سناریو مبنا )تزریق آب(1

2151/9125/3059/16

32/552/0525/3758/59

44/552/3625/5257/85

 2  خالصه نتایج عملکرد مخزن در تزریق آلکالین- سورفکتانت و سورفکتانت

)%MMSTB(FPR )PSIA(FOSAT )( FOPT)%( FOEغلظت آلکالین )%.Wt(غلظت سورفکتانت )%.Wt( سناریو

15---50/6424/68290446/16

25351/0724/89293945/61

 5    تولید تجمعی نفت در سناریوهای تزریق آلکالین-سورفکتانت-
پلیمر با غلظت های مختلف پلیمر

8 

 
 پلیمر های مختلفتظپلیمر با غل-سورفکتانت-در سناریوهای تزریق آلکالین تولید تجمعی نفت -5شکل 

 

ضریب  ،پلیمر -سورفکتانت -تزریق آلکالین فرآیندبا افزایش غلظت پلیمر در  6و  5 ،4 هایبراساس شکل

 4پلیمر با غلطت پلیمر  -سورفکتانت -سناریوی تزریق آلکالینو  شدهو تولید انباشتی بیشتر  خامبازیافت نفت

به تاخیر انداخته و  بیش از پیش آب را مخروطی شدن جبههاین سناریو  .درصد وزنی بهترین عملکرد را دارد

 (.6-)شکل کندمیب )مدل پایه( کمتر تزریق آ فرآیندآب تولیدی را نسبت به 

 

 
 پلیمر و تزریق آب -سورفکتانت -نمودار برش و تولید انباشتی آب در سناریوهای تزریق آلکالین -6شکل 

 

 ریوهامقایسه سنا-6
 

 4    ضریــب بازیافــت نفت خــام در ســناریوهای تزریــق آلکالیــن-
سورفکتانت-پلیمر با غلظت های مختلف پلیمر

7 

 

 فرآیندشیمیایی است. این  زنیسیالبی هاروشترین پلیمر یکی از پیچیده-سورفکتانت-تزریق آلکالین فرآیند

 زنیسیالبتاثیر  سناریو. در این شودمیآب انجام با  زنیسیالبپس از پایان و ثالثیه  بازیافت در حالتبیشتر 

آنالیز  همچنین. (3-)جدولشد باقیمانده در مخزن بررسی  خامپلیمر در بازیافت نفت-سورفکتانت-آلکالین

غلطت آلکالین و  فرآیند. در این (5و  4-)شکل شدانجام  بر تولید های تاثیرگذاروی پارامترر سنجی برحساسیت

تزریق  فرآیندغلطت بهینه پلیمر در  تعیینبه منظور  و در نظر گرفته شددرصد وزنی  6 و 4سورفکتانت به ترتیب 

های تولید و د. محدودیتشدرصد وزنی فرض  4و  2، 1های پلیمر، پلیمر با غلطت -سورفکتانت -آلکالین

 سناریوی قبل بود.تزریق در این بخش همانند 

 

 پلیمر -سورفکتانت -آلکالینخالصه نتایج عملکرد مخزن درتزریق -3جدول

 )FOE )%( FOPT )MMSTB( FWPT )MMSTB (%.Wt) پلیمرغلظت  سناریو

 74/84 84/23 91/48 سناریو مبنا )تزریق آب( 1
2 1 91/51 30/25 16/59 
3 5/2 05/52 37/25 59/58 
4 5/4 36/52 52/25 85/57 

 

 
 پلیمر های مختلفتظپلیمر با غل-سورفکتانت-در سناریوهای تزریق آلکالین خامنفت ضریب بازیافت -4شکل 
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روش های س��یالب زنی ش��یمیایی اس��ت. این فرآیند بیشتر در حالت 
بازیافت ثالثیه و پس از پایان س��یالب زنی با آب انجام می ش��ود. در 
این سناریو تاثیر سیالب زنی آلکالین-سورفکتانت-پلیمر در بازیافت 
نفت خام باقیمانده در مخزن بررس��ی شد )جدول-3(. همچنین آنالیز 
حساسیت س��نجی بر روی پارامتر های تاثیرگذار بر تولید انجام ش��د 
)ش��کل-4 و 5(. در ای��ن فرآین��د غلطت آلکالین و س��ورفکتانت به 
ترتیب 4 و 6 درصد وزنی در نظر گرفته شد و به منظور تعیین غلطت 

بهینه پلیمر در فرآیند تزریق آلکالین- س��ورفکتانت- پلیمر، پلیمر با 
غلطت های 1، 2 و 4 درصد وزنی فرض شد. محدودیت های تولید و 

تزریق در این بخش همانند سناریوی قبل بود.
براس��اس ش��کل های 4، 5 و 6 با افزایش غلظت پلیم��ر در فرآیند 
تزریق آلکالین- س��ورفکتانت- پلیمر، ضری��ب بازیافت نفت خام و 
تولید انباشتی بیشتر شده و س��ناریوی تزریق آلکالین- سورفکتانت- 
پلیم��ر با غلطت پلیم��ر 4 درصد وزنی بهترین عملک��رد را دارد. این 
س��ناریو مخروطی شدن جبهه آب را بیش از پیش به تاخیر انداخته و 
آب تولیدی را نس��بت به فرآیند تزریق آب )مدل پایه( کمتر می کند 

)شکل-6(.

6-مقایسه سناریوها
به منظور مقایس��ه س��ناریوها، بهترین س��ناریوهای هر بخش شامل 
س��ناریو تزری��ق آب ب��ا دب��ی تزری��ق4000 بش��که در روز، تزریق 
سورفکتانت )با غلظت 5 درصد وزنی(، تزریق آلکالین- سورفکتانت 
)با غلظ��ت آلکالین 3 و س��ورفکتانت 5 درصد وزن��ی( و آلکالین-

س��ورفکتانت-پلیمر )با غلظت آلکالین 4، س��ورفکتانت 6 و پلیمر 4 
درصد وزنی( انتخاب ش��د و پارامترهای مهم در این پنج س��ناریو از 
جمل��ه ضریب بازیافت نفت خ��ام، تولید انباش��تی نفت خام و درصد 
اش��باع نفت خام باقی مانده بررس��ی ش��د. جدول-4 ضریب بازیافت 
نفت خام در س��ناریوهای مختلف را نش��ان می دهد. سناریوی تزریق 
آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر نسبت به بقیه سناریوها باالترین ضریب 

بازیافت نفت را دارد.
در ش��کل-7 تولید انباش��تی نفت خ��ام در س��ناریوهای مختلف با 
یکدیگر مقایسه شده است. س��ناریوی تزریق آلکالین-سورفکتانت-

پلیمر نس��بت به حالت های دیگر دارای بیشترین تولید نفت خام است. 
در ش��کل های-8 و 9 فش��ار مخزن و درصد اشباع نفت باقی مانده در 

 8    مقایسه فشار مخزن در سناریوهای مختلف

10 

 
 در سناریوهای مختلف خاممقایسه تولید انباشتی نفت -7شکل

 

 
 مقایسه فشار مخزن در سناریوهای مختلف -8شکل

 

 7    مقایسه تولید انباشتی نفت خام در سناریوهای مختلف

10 

 
 در سناریوهای مختلف خاممقایسه تولید انباشتی نفت -7شکل

 

 
 مقایسه فشار مخزن در سناریوهای مختلف -8شکل

 

 6    نمودار برش و تولید انباشتی آب در سناریوهای تزریق آلکالین- 
سورفکتانت- پلیمر و تزریق آب

8 

 
 پلیمر های مختلفتظپلیمر با غل-سورفکتانت-در سناریوهای تزریق آلکالین تولید تجمعی نفت -5شکل 

 

ضریب  ،پلیمر -سورفکتانت -تزریق آلکالین فرآیندبا افزایش غلظت پلیمر در  6و  5 ،4 هایبراساس شکل

 4پلیمر با غلطت پلیمر  -سورفکتانت -سناریوی تزریق آلکالینو  شدهو تولید انباشتی بیشتر  خامبازیافت نفت

به تاخیر انداخته و  بیش از پیش آب را مخروطی شدن جبههاین سناریو  .درصد وزنی بهترین عملکرد را دارد

 (.6-)شکل کندمیب )مدل پایه( کمتر تزریق آ فرآیندآب تولیدی را نسبت به 

 

 
 پلیمر و تزریق آب -سورفکتانت -نمودار برش و تولید انباشتی آب در سناریوهای تزریق آلکالین -6شکل 

 

 ریوهامقایسه سنا-6
 

 4   مقایسه ضریب بازیافت نفت خام در سناریوهای مختلف  

)%( FOEنام سناریو

28/41تخلیه طبیعی

50/64تزریق سورفکتانت

51/07تزریق آلکالین- سورفکتانت

52/36تزر یق آلکالین- سورفکتانت- پلیمر
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پنج س��ناریو مقایس��ه شده اس��ت که نتیجه ش��کل-7 را تایید می کند 
)سناریوی تزریق آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر منجر به کمترین افت 
فش��ار مخزن و پایین ترین اش��باع نفت باقیمانده می ش��ود(. شکل-10 
ب��رش آب س��ناریوهای مختلف را نمای��ش می دهد. در این ش��کل 
سناریوی تزریق آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر )ASP( باعث به تاخیر 
افتادن پدیده مخروطی ش��دن جبهه آب به مدت دو س��ال نس��بت به 
سناریوی تزریق آب می شود. شکل-11 برتری سناریو تزریق ASP را 
در تولید انباشتی آب نشان می دهد. بر اساس این شکل بیشترین تولید 

آب به ترتیب در س��ناریوهای تزریق آب، تزریق سورفکتانت، تزریق 
آلکالین- سورفکتانت و تزریق آلکالین- سورفکتانت- پلیمر است.

نتیجه گیری
1. در سناریوی تزریق سورفکتانت با افزایش غلظت سورفکتانت، 

مخروطی شدن جبهه آب به تاخیر می افتد. 
2. افزایش غلظت پلیمر در سناریوی تزریق آلکالین-سورفکتانت-

پلیم��ر موجب افزای��ش ضریب بازیاف��ت نفت خ��ام و کاهش تولید 
انباشتی آب می شود.

3. نتایج پیش بینی عملکرد مخزن نش��ان می دهد که میزان بازیافت 
15 س��اله در س��ناریو تخلی��ه طبیع��ی، س��ناریوی تزری��ق آب برتر، 
س��ناریو تزریق س��ورفکتانت برتر )با غلظت س��ورفکتانت 5 درصد 
وزنی(، سناریو تزریق آلکالین-س��ورفکتانت )با غلظت آلکالین 3 و 
سورفکتانت 5 درصد وزنی( و سناریو تزریق آلکالین-سورفکتانت-

پلیم��ر )با غلظت آلکالین 4، س��ورفکتانت 6 و غلظت پلیمر 4 درصد 
وزنی( به ترتیب برابر 28/41، 50/64، 51/07 و 52/36 درصد است. 
افزای��ش چش��مگیر ضریب برداش��ت از حدود 30 درص��د به باالی 
50 درصد نش��ان دهنده تاثیر روش ازدیاد برداش��ت تزریق آلکالین-

سورفکتانت-پلیمر در مدل مورد بررسی است. 

 10    مقایسه نمودار برش آب در سناریوهای مختلف

11 

 
 باقی مانده در سناریوهای مختلف خاممقایسه درصد اشباع نفت - 9شکل

 

 
 مقایسه نمودار برش آب در سناریوهای مختلف -10شکل

 

 11    مقایسه نمودار تولید انباشتی آب در سناریوهای مختلف

12 

 
 مقایسه نمودار تولید انباشتی آب در سناریوهای مختلف -11شکل

 

 گیرینتیجه
 تاخیر به آب مخروطی شدن جبهه ،سورفکتانت غلظت افزایش سورفکتانت با تزریق سناریوی در .1

 . فتدامی

افزایش ضریب بازیافت  موجب پلیمر-سورفکتانت-آلکالینافزایش غلظت پلیمر در سناریوی تزریق  .2

 .شودمیو کاهش تولید انباشتی آب  خامنفت

 ،یعیطب هیتخل سناریو ردساله  15میزان بازیافت که  دهدمیعملکرد مخزن نشان  ینیبشیپ جینتا .3

تزریق سناریو (، درصد وزنی 5 سورفکتانتغلظت با )برتر  سورفکتانت تزریق سناریو ،آب برتر سناریوی تزریق

-سورفکتانت-آلکالینتزریق  سناریو ( ودرصد وزنی 5 سورفکتانتو  3 آلکالینغلظت با ) سورفکتانت-آلکالین

 07/51 ،64/50، 41/28برابر  بیبه ترت (درصد وزنی 4 پلیمرغلظت  و 6 سورفکتانت، 4 آلکالینغلظت با ) پلیمر

دهنده تاثیر نشان درصد 50به باالی  درصد 30درصد است. افزایش چشمگیر ضریب برداشت از حدود  63/52و 

 مدل مورد بررسی است. در  پلیمر-سورفکتانت-تزریق آلکالینروش ازدیاد برداشت 
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 باقی مانده در سناریوهای مختلف خاممقایسه درصد اشباع نفت - 9شکل
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Paper Abstracts 

A Review on the Smart Water and Low Salinity Water Injection in Carbonate Rocks

Nowadays, one of the important priorities of the oil industry is the enhanced oil recovery. Water injection is one of the most commonly used methods to increase oil produc-
tion in reservoirs. This method has some limitations that make challenges. In order to increase the production efficiency during water injection, smart water injection and 
low salinity water are used. Smart water is constructed by adjusting and optimizing the composition of ions in an injecting water. A large part of the reservoir rocks is formed 
by carbonate rocks that have a lot of complexity. The most important challenge in the production of oil in carbonate reservoirs which reduces the amount of oil recovery is 
remaining of a large amount of oil within the rock. In this study, a comprehensive review of the factors affecting the performance of smart water was performed and the fol-
lowing results were obtained: water-soluble ions act in a variety of mechanisms to change the wet ability of rock from oil to water. Increasing the concentration of bivalent 
ions in water increases the recovery of oil from carbonate reservoirs. Reducing NaCl concentration in water increases the recovery of oil from carbonate reservoirs.Also, the 
results of the experiments showed that in addition to changing the wet ability of the rock in contact with the smart water, the mechanism of forming the emulsion of water in 
the oil also increases the production efficiency of the oil. If injected water has less salinity, the possibility of forming micro-emulsions in oil will increase and the amount of oil 
production will increase. The purpose of this study is the more appropriate use of water injection method to increase the efficiency of oil production in carbonate reservoirs.
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Diagnosis of Sour Gas Filter Element Damage at the Sweetening Gas 
Conditioning Plant in the South of Iran

The processing of sour gases is one of the most important issues in oil and gas field that is concerned by process engineers.  This group of gas contains carbon dioxide, 
hydrogen sulfide, mercaptans and etc. The Presence of mentioned components along with water causes corrosion and effects on corrosion rate, as well as consequently 
operation cost. Although, besides respect to do standard and regulation rules during construction of sour gas pipelines and equipments, it is helped to decrease cost by sweet-
ening units but the sour gas components are considered as a kind of dangerous potential sources. According to this, it is crucial to pay attention some tips in maintenance and 
overhaul of sour gas equipments or sweetening units. This report reveals an event that is occurred in one of the factory of NISOC )National Iranian South Oil Company(.
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Produced Water Management in Shell Company

The energy is becoming increasingly concerned about the global situation of water demand. Providing energy and water consumption are intrinsically linked. Oil industry needs water for flooding wells, 
refining crude, producing biofuels, generating steam and driving electricity turbines. Energy production requires a reliable water supply, so managing water resources even more effectively is firmly on the 
agenda for the world’s energy companies.The main objective of this paper is to review produced water management along with several case studies using new technology in Shell Company. Maximum 
reuse of produced water and completely purification, minimizing produced water volume and preserving underground water reserve are among the main water management strategies of Shell Company.
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Simulation of ASP Flooding Process for Enhanced Oil Recovery in Oil Reservoirs

After primary and secondary recovery from hydrocarbons reservoirs, a lot of hydrocarbon is left in the pores of reservoir rock due to capillary forces. The production 
of the remaining hydrocarbon requires enhanced oil recovery methods; one of which is ASP flooding. In this method the surfactant lowers IFT, the alkaline further 
lowers IFT with neutralizing reactions it has with organic acids in oil and leads to improved recovery. The polymer increase fluid viscosity and lower fingering phe-
nomena enhancing mobility.The goal of this study is to evaluate enhanced recovery and compare various scenarios including injection of surfactant, alkaline-surfac-
tant, ASP to natural depletion. The results show that ASP increase oil recovery results in lower pressure drop and lower water production compared to other scenarios.
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Improving data quality of Sehqanat oil field using a robust statistical procedure 
with a high breakdown point for magnetotelluric data Processing.

Over the previous decade, the instruments available for magnetotelluric (MT) measurements have been improved significantly. In order to 
fully exploit these increasing quality MT measurements, advanced data analysis techniques should be used. One of the most successful ways 
to improve the quality of MT estimated transfer functions is to follow the principles of robust statistics Adaptation of robust statistics to the 
MT data processing problem has been proven. A magnetotelluric investigation was conducted in Sehqanat oil field (SOF), SW Iran, in 2013, 
to map the geoelectrical structures of the region from the surface down to several kilometers. The Sehqanat oil field is located in sedimentary 
Zagros zone , which includes  more than 95 percent of Iran’s oil fields . In this study, a robust statistical procedure is used to improve data 
quality. The method is suggested by Smirnov. This procedure has the highest achievable breakdown point, namely 50 percent. This implies 
that nearly half of the data can be outliers, but the solution will still yield a reasonable result. Evaluation of  MT data was collected  in the 
Sehqanat oil field, showed that the data of profile 8815 has problems and were in poor quality. So this data was selected for the study.  As a 
result of this study, the quality of the data was greatly improved.
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Application of Single-well and Inter-Well Tracer Test to Monitoring and 
Assessment of EOR Performance

Monitoring and assessment of EOR process performance is a key step in management and successful of the EOR project.  Tracer tests 
are effective tools for monitoring and characterization of reservoir to reduce risk and increase performance.  Tracer tests are being de-
ployed to characterization of residual oil saturation and inter-well path during EOR process. Tracer tests are classified into inter-well and 
single-well tests. The main applications of tracers are inter-well connectivity determination and remaining oil saturation measurement. 
Tracer test is basically the injection of tracer along with the injection fluid (water or gas) and its monitoring in nearby wells or the same 
well.  The tracer can be a component of the fluid or an inert isotope that doesn’t exist in the reservoir. The High cost of tracers, time-
consuming measurements, analytical diagnosis approaches, costly experimental analysis and safety considerations of applied tracers are 
among disadvantages of tracer implementation. A suitable tracer is the one with low cost, high stability in reservoir conditions and ease 
of application which is also environmentally friendly. However, introducing fast and economic diagnosis and interpretation approaches 
leads to the development of this technology.
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Palynostratigraphy and paleobiogeography of the Early Carboniferous 
deposits in southwest Iran, Persian Gulf

The Early Carboniferous palynomorphs have been reported for the first time from well A in the Iranian offshore of Persian Gulf. The 
abundance continental miospores in these strata indicate a nearshore depositional environment for the Lower Carboniferous deposits. 
Presence of index miospore species as Spelaeotriletes arenaceus, Spelaeotriletes balteatus, Aratrisporites saharaensis, Lycospora pusilla, 
Indotriradites daemonii, Cyclogranisporites firmus, Grandispora maculosa and Radiizonates arcuatus with limited time range show Early 
Carboniferous )late Tournaisian-late Visean( age for these deposits.
The presence of Aratrisporites saharaensis and Radiizonates arcuatus in this well indicate that Southwest Iran has been a part of the 
Gondwanan realm during this time. The Sepand formation is informally introduced for the Early Carboniferous strata in this well because 
of measurable, characteristic petrophysical log, lithological and index microfossil that separate this rock unit from the upper and lower 
formations.
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Neural Network Application in Chimney Technology to Reduce Exploration 
Risk; In one of the Persian Gulf fields

Considering the urgent need for hydrocarbon resources and the increasing reduction of current known ones, the exploration of new prospects with the 
new methods has great importance. Success in this way also requires the accurate identification of the regional petroleum systems, hydrocarbon migration 
from the source rock to the reservoir and its preservation are major issues in the study of any petroleum system. Gas chimney detection is a relatively 
new field in which 3-D bodies are visualized. The existence of gas chimney on seismic data reveals an active petroleum system and migration path. The 
gas chimney detection which is evidenced by the chaotic behavior of waveforms uses some multidimensional attribute with an artificial neural network 
to focus on chaotic seismic disturbance in 3-D data. In this technique, the chimney sensing attributes are processed in the desired area, then using the 
neural network, new attributes are obtained from the initial ones, repetition of such state improves the information and ultimately identifies chimney from 
Seismic background. In this study, the chimney technique has been applied to a structure in the Persian Gulf. A basement fault has divided the structure in 
two parts. Doing this processing created highlight fluid migration pathways from Silurian source rock to Permo-Triassic reservoir rock. This shows that 
the structure has been charged. Moreover, gas cloud is clear on the top of the reservoir horizon to Cretaceous horizon. The fault activity has been another 
factor influencing gas leakage. It passes through thick Dashtak caprock to Turonian and gas migration pathway is obvious at all these distances.The study 
indicates this method is critical to assessing prospect risk pre-drill and this approach is useful in reservoir evaluation in terms of charged or non-charged.
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Geology Mapping, Synthetic Aperture Radar, Integral Equation Model.
Keywords

Better Discriminated Geological Units via Geomorphological Mapping using 
Synthetics Aperture Radar Images

Geological mapping, which is routinely, performed using the processing and interpretation of hyperspectral satellite images, requires field visits as well. 
Microwave or radar remote sensing is capable of obtaining the surface morphology using synthetic aperture radar )SAR( images. Thus, the discrimination of 
geological units based on lithology and texture can dramatically reduce the duration of field visits. It is, therefore, necessary to model the surface roughness 
against microwave signal backscattering. The Integral Equation Model )IEM( is the most famous rough scattering model, in which surface roughness is cal-
culated using the roughness height statistical parameter (rms-height); however, in this study, an improved IEM using power-law geometry is used. Therefore, 
the roughness map of the proposed method for Anaran Anticline )located in Ilam province( is designed using TerraSAR radar image processing, and then by 
its classification, a morphological map will be available. In order to study the mathematical model as well as the comparison and evaluation of the results, 
field roughness measurements were performed on three sites, having the major lithologies in the study area, using the Total Station, surveying instrument. 
Comparing the ground truth map with the computed roughness map using the IEM model, it was determined that the overall accuracy of the proposed map of 
the proposed method is more than 80%. This error is acceptable in many cases to reduce and even remove geological field surveys.
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Keywords

Well Stability Evaluation by Geomechanical Data Using Continuous 
Wavelet Transform

Knowledge of stability level of wellbore is an important issue in geoscience and engineering, because formation caving effects permeability level 
of the areas around the well and as a result amount of produced oil and gas. One of the uses of geomechanical data in oil industry is to determine 
stability level of wellbore by DSI data and density log. With the purpose of evaluating the well stability, this research analyzed the geomechanical 
data based on the signal analysis, which lead to appearance of some discontinuities and sudden changes. Hence the given data has been converted 
to signal space using continuous wavelet transform. Correlating the results with petrophysical data notably caliper log demonstrates that specified 
zones are shaly unstable intervals. Finally, the results were symptomatic of powerful performance of wavelet transform in stability analysis.
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Confront Contractor's Expressed CAPEX during Negotiations about 
Iranian Petroleum Contracts (IPC) Parameters

After ratification of the framework of new Iranian Petroleum Contract (IPC) by the Cabinet of Iran in 2015، National Iranian Oil Company's 
(NIOC) plan for signing new contracts has been set based on this new framework. If number of applicant companies to develop a field will be 
low، NIOC should enter a negotiation process instead of running a tender. During the negotiation process، contract parameters will be defined 
based on the bargaining power of parties. Capital Expenditure )CAPEX( is one the most important parameters to determine contractor's FEE. 
In this study method of dealing with expressed contractor's CAPEX، base on contracts theory concepts، will be investigated.
By calculating FEE based on a specific Internal Rate of Return (IRR), the higher the CAPEX، the higher the contractor's FEE will be. 
Therefore it would be in favor of contractor to express CAPEX as high as it is possible. Two methods have proposed in this paper to 
confront this behavior of contractor. In the first method, Contractor's FEE will be adjusted based on the actual CAPEX to confine its IRR 
in a narrow bound. The Second method relies on reward and punishment mechanism. In this procedure، a portion of saved CAPEX would 
be awarded to contractor and vice versa. Based on results، first method would cause conflict of interests between parties while by using 
second method; interests of both parties would be in the same direction.
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Determination Optimal Extraction from Oil and Gas Reserves in Upstream 
Projects (with Fuzzy Logic)

Energy is an important subject. Securing energy in big industries is obtained from oil and gas resources. Dispersal of these resources is 
not uniform in different parts of world. Iran as a country with many oil and gas resources can have an effective rule in global energy mar-
ket. Therefore Iran should have planning for extraction from these resources. In this paper, according to price and reserve of oil and gas 
in 1989-2015 and 1980-2015, optimum quantity of oil and gas are extracted in each year. Results of this paper reveal that in this period, 
optimal oil extraction is more than optimum gas extraction. Therefore we should extract from oil reserves more than gas reserves and 
can finance extraction from these resources.
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Keywords

Challenges and Solutions to Insurance Development in the Upstream of 
Iranian Oil Industry

All projects of Oil, Gas, and Petrochemical industries are among the capital and properties of the country which causes to investment 
in another economic section and transforms to another form of industrial and non-industrial investment. Due to high risks of projects of 
specified industries, the importance of insurance system and insurance cover arise. In this paper, it is aimed to answer this question that 
what are the challenges and significance of the entering Iran to the upstream insurance industry. Results of this paper show lack of techni-
cal science in quantitating the risk, no Simultaneous development of insurance industry and oil industry, inexistence the exact position of 
the risk and its management, low financial power of Iranian insurance companies and eventually no mitigation of some risks by national 
Iranian oil company are Consequences of insufficient attention to relation of oil and insurance industries. It is so important for Iranian 
economy attention to insurance in oil and gas industry.
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