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اهمیت همكاری کشور ها در تولید بهینه از میادين مشترک 

چكیده:
امروزه یکی از چالش های مطرح برای کشورها تولید کننده 
نفت و گاز، چگونگی تولید مخزن مشترک از نظر تعداد چاه، 
محل حفر چاه، میزان تولید و بکارگیری روشهای  IOR و   

EOR مناسب با شرایط فیزیکی مخزن است.
میدان مشترک پارس جنوبی یک منبع عظیم و سرشار از 
ثروت طبیعی است که استفاده از ان صرفا در گرو توجه به 
اصول و موازین تولید صیانتی است. به منظور تامین اهداف 
وزارت نفت و تثبیت و ارتقای جایگاه ایران به عنوان کشوری 
تاثیر گــذار در بازار عرضه و تقاضای انــرژی ،تدوین یک 
استراتژی جامع و همه جانبه و عملیاتی برای تولید بهینه 

و صیانتی از مخازن هیدروکربوری کشور ضروری است .
در این نوشتار ضمن بیان اهمیت و ضرورت همکاری کشور 
ها در تولید بهینه از میادین مشــترک، بــه اقدامات الزم 
مدیریتی در تولید بهینه از مخازن مشــترک، راهبرد های 
متعارف بهره برداری از میادین مشترک را براساس الگوی 

عقالیی در تصمیم گیری را توضیح می دهد . 

مقدمه :
امروزه موضوع بهره برداری از منابع فسیلی مشترک بین دو 
یا چند کشور در تاریخ جهان همواره محل مناقشات بزرگ 
بوده است. قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر این موضوع 
عموما الزآوری نداشــته و لذا کشور ها در یک فضای دو یا 
چند جانبه بر این مسله مواجه بوده اند . برخی کشور ها با 
استفاده از توصیه های بین المللی و یا براساس توافقات فی 
مابین، از راهبرد برقراری معادالت مشترک استفاده نموداند. 
میادین مشترک این کشور ها، عمومااز منظر حجم ذخایر 
اثبات شده در طبقه میادین متوسط یا کوچک قرار داشته و 
لذا فرایند تصمیم گیری برای اقدامات مشترک که از جنبه 
اقتصادی، منافع متوسط یا کمی دارند، کشور های صاحب 
آن را در برخــورد متقابل تعدیل نموده و طبعا راه حلهای 
ذیپلماتیک که مبتنی بر اصول منطقی در بهرهبرداری از 

میادین فسیلی می باشد، کارگشا خواهد بود .
به نظر میرســد در مورد مخازن مشترک باید بر این نکته 
تاکید که تنها، عبور مرزی از روی ساختمان مخرن، دلیل 
مشترک بودن مخزن نیست بلکه، از نظر مهندسی نفت پس 
از اثبات ارتباط هیدرولیکی بین سیال هیدروکربوری واقع 
در دو بخــش مخزن در طرفین مرز، می توان آن را مخزن 
مشترک محسوب کرد. در صورتی که تمام ابعاد مخزن به 
یک اندازه کوچک شود، ساختمان مخزن شبیه یک برگ 
کاغذ با انحنای چند درجه خواهد بود به این ترتیب، جریان 
سیال درمخزن در مقیاس کلی به طور عمده به صورت دو 

بعدی و به سمت چاههای تولیدی است. 

در ایران خط مــرزی واقع در خلیج فارس ،غرب و جنوب 
غرب کشور از روی ساختمان زمین شناسی چندین مخزن 
گذر کرده اســت و به احتمال زیاد سیال درون این دسته 
از مخازن به یکدیگر ارتباط داشــته، در صورت تولید بیش 
از پتانســیل مخزن توسط هریک از کشورها، عالوه بر وارد 
شــدن لطمات جبران ناپذیری به مخزن، سیال به سمت 
کشوری که تولید غیر صیانتی انجام داده است رانش خواهد 

داشت. 
این امر به طور طبیعی رقابت ناسالم بین کشور های دارای 
مخازن مشترک در افزایش هرچه بیش تر تولیداز مخزن با 
حداکثر امکانات موجود و در نتیجه، آسیب شدید به مخزن 

را در پی خواهد داشت .
لذا با در نظر گرفتن این مطلب که ایران به عنوان کشوری 
تاثیر گذار در بازار عرضه و تقاضای انرژی است، تدوین یک 
استراتژی جامع خاص میادین مشترک برای توسعه و تولید 
حداکثری از این میادین که در واقع خط مقدم صنعت نفت 
هستند و جلوگیری از هرزروی قابل توجهی از منابع ملی 
به ســمت کشور های شریک، تالش و همت مضاعف ویژه 

ای را می طلبد .
همچنین بررسی ها نشان میدهد که به رغم افزایش سهم 
میادین مشترک در سبد تولید نفت و گاز کشور طی برنامه 
پنجم توســعه این سهم به ویژه در بخش نفت می تواند به 
مقدار قابل توجهی افزایش میابد ودر صورت بســته سازی 
الزم، میادین نفتی مشترک کشــور می توانند سهمی به 
مراتب بیش از میزان کنونی در تولید نفت خام کشور داشته 

باشد.
ضرورت توجه به تولید صیانتی از میدان مشترک 

پارس جنوبی 
بزرگترین میدان گازی جهان در خلیج فارس و مرز مشترک 
دو کشور ایران و قطر واقع شده است .این میدان فوق عظیم، 
در طــرف ایران به میدان پارس جنوبی و در طرف قطر به 
میدان گنبد شمالی معروف است. تقریبا تمامی دخایر گاز 
اثبات شــده قطر و همچنین قریب به نیمی از دخایر گاز 

اثبات شده ایران در این میدان قرار دارد .
واژه تولید صیانتی  عبارت است از :کلیه عملیاتی که منجر 
به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید منابع 
نفتی کشــور در طول عمر منابع مذکور می شود و باعث 
جلوگیری از اتالف ذخایر در چرخه تولید نفت براســاس 
سیاســت های مصوب میگردد . تعریف مذکــور ناظر بر 
حداکثر سازی ارزش اقتصادی منافع حاصل از یک مخزن 
در طول عمر آن می باشد بنابراین تولید صیانتی مفهومی 
پویاست زیرا تولید فردای ما از مخازن نفتی تابعی از کمیت 
و کیفیــت تولید امروز ما از همان مخازن اســت. در حوزه 

مخازن مشــترک موضوع صیانت در نحوه برداشت از 
حساســیت ویژه ای برخوردار است . برداشت مستقل 
هریک از کشور ها در یک فضای رقابتی و غیر صیانتی با 
هدف تولید بیشتر در بازه زمانی کوتاه مدت، تنها تبعات 
منفــی برای مخزن و لذا برای هر دو کشــور به همراه 
خواهد داشــت . لذا در جهت مدیریت بهینه و توسعه 
صحیح مخزن و تولید صیانتی از آن، بایستی یک طرح 

کالن برای توسعه آن طراحی کرد .
بدیهی است اســت افزایش غیر اصولی دبی تولیدی از 
چاه ها با تولید صیانتی منافات داشته ودر نتیجه باعث 
هرزروی میزان قابل مالحظه ای از نفت و غیر قابل تولید 
شدن آن می شود البته برای مخازن گازی کشوری که 
اکثرا از نوع گاز میعانی می باشد ،موضوع بسیار حادتر 
خواهد بود ،زیرا افت فشــار شــدید مخزن و رفتن زود 
هنگام فشار آن به زیر فشار شبنم ،سبب هرزروی اجزای 
با ارزش موجود در گاز به صورت قطرات پراکنده و  غیر 
قابل اســتحصال شدن آن در داخل مخزن و در نتیجه 
کاهش میزان میعانات قابل اســتحصال در واحد بهره 

برداری خواهد شد .
رعایت ظوابط تولید صیانتی از مخازن گازی کشور نظیر 
پارس جنوبی که حجم قابل مالحظه ای میعانات گازی 
دارند بایستی در اولویت باشد. با توجه به حجم عظیم 
))گاز در جــای اولیه(( در پــارس جنوبی، اجرا نکردن 
برنامه هــای تولید صیانتی در این مخــزن موجب از 
دست رفتن حجم قابل مالحظه ای از کندانسه خواهد 
شــد که برای هیدروکربور مایع کشور خسارات جبران 
ناپذیری محسوب می شود بدیهی است تدوین و اجرای 
هر برنامه ای در این زمینه مستلزم مشارکت قطر است 
چون منافع این کشور نیز در گروه تولید صیانتی از این 
میدان اســت . رقابت در باالبردن ســطح تولید باید به 
سرعت جای خود را به همکاری در مدیریت این مخزن 
عظیم گازی بدهد تا بتوان با آغاز روشــهایی همچون 
بازگردانی گاز به مخزن بعد از اســتحصال کندانسه ،به 

تولید صیانتی دست یافت .
اقدامات الزم در مديريت میادين مشترک  

پــس از انجام آزمایــش های ژئوشــیمی ،ژئوفیزیک 
،پتروفیزیک و اثبات مشــترک بــودن یک مخزن الزم 

است اقدامات 
* تشکیل تیم مشترک مدیریت مخزن 

در صورت تفاهم بین دو کشور همسایه در مورد تشکیل 
تیم مشترک مدیریت مخزن به صورت عملی و هریک 
با دبی متناســب با حجمی از سال قابل تولیدی که در 

نویسنده:  سعید آقابیگ
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اختیار دارند ،به اســتحصال از مخزن بپردازند.به طور 
کل دبــی تولیدی از مخزن کمتر از حد مجاز باشــد، 
این روش کمترین هزینه و بیشــترین استفاده را برای 
طرفین از نظر میزان نفت قابل برداشــت در بر خواهد 
داشت البته محاسبه سهم هر طرف از کل دبی تولیدی 
بسیار پیچیده و به حسن ظن و اعتماد متقابل وابسته 
است زیرا این موضوع به عوامل مختلفی از جمله میزان 
نفت در چاه نفت قابل تولید خصوصیات فیزیکی سنگ، 
خصوصیات فیزیکی ســیال، شیب الیه های مخزن در 
داخل مرز هر کشور نوع سناریو های IOR/EOR بکار 

گرفته شده در زمان ترک مخزن بستگی دارد .
* مســتقل نمودن عملکرد آن بخش از مخزن که  در 

داخل کشور قرار دارد :
در صورت عملی نبودن روش ارایه شــده در بند الف ، 
به موازات آن می تــوان با چیدمان چاههای تولیدی ، 
قسمت قابل مالحظه ای از مخزن را که در داخل کشور 
اســت ، از مابقی مخزن جدا و آن را بصورت یک مخزن 
مستقل با سناریوی تولید بهینه و صیانتی مدیریت کرد . 
بر اساس تئوری امواج ، هرگاه دو چاه در کنار هم تولید 
نمایند ، نقطه ای بین آنها وجود خواهد داشت که سیال 
آن بی حرکت می ماند . در صورتی که دو چاه دقیقا با 
شرایط یکسان تولید کنند نقطه بدون جریان دقیقا در 
وسط محل دو چاه تشکیل می گردد حال اگر دو ردیف 
چــاه در کنار هم تولید کنند، صفحه ای بین دو ردیف 
چاه بوجود می اید که هیچ جریان سیالی از آن صفحه 
عبور نخواهد کرد چنانچه برای یک مخزن مشــترک 
در نزدیک مرز و به مــوازات خط مرزی ،دو ردیف چاه 
تولیدی حفر گردد . بین و ردیف چاه صفحه ای همانند 
یک دیوار غیر قابل نفوذ بوجود خواهد امد که باعث می 
شود تولید کشور همسایه تاثیری بر روی هیدروکربوری 
موجود در پشت آن صفحه نداشته باشد و آن قسمت به 

صورت یک مخزن مستقل عمل نماید .

راهبرد های متعــارف بهره برداری از میادين 
مشترک براساس الگوی عقاليی تصمیم گیری 

چارچوب الگوی عقالیــی در تصمیم گیری در صورت 
تامین شــرایط و مفروضات آن، فضای مناســبی برای 
تحلیل رفتار انفرادی دو کشــور ایــران و قطر در یک 
شرایط عقالیی است. برای اینکه هر دو کشور که در این 
چارچوب به عنوان تصمیمی گیرنده از آنها یاد میشود ، 
عقالنیت را مبنای تصمیمات خود قرار دهند ،الزم است 
شرایط و مفروضات الگوی عقالیی در تصمیم گیری در 

حال حاضر فراهم شود.
در مرحلــه اول در خصوص تصمیم گیری در شــرایط 
اطمینان کامل نخســت باید به این نکته توجه کرد که 
آیا مهندسان و مسئوالن صنعت نفت دو کشور آگاهی 
کامل از شیوه های تولید صیانتی از میزان را دارند و آیا 
مقصد جدی دارند که خسارتهای حاصل از عدم توجه 

به موازین تولید صیانتی از این میدان را محاسبه نمایند 
؟ پاسخ به این سواالت مستلزم آگاهی کافی نسبت به 
ارزش اقتصادی مخزن اســت .ارزش اقتصادی مخزن 
تابع دو متغیر قیمت منابع هیدروکربنی موجود در آن 
و حجم تولید صیانتی در هر مقطع زمانی اســت و لذا 
می توان آن را به صورت حاصلضرب روند قیمت منابع 
هیدروکربنی در روند تولید صیانتی از مخزن در خالل 

عمر مخزن تعریف کرد .
تولید صیانتی تابعی از شــرایط مخزن است و براساس 
موازین نفتی – مهندسی و مدیریت بهینه مخزن تعیین 
می شود در حالیکه قیمت منابع هیدروکربنی تابعی از 

شرایط حاکم بر بازار جهانی آن می باشد.
با در نظر داشــتن الگوی عقالیی در تصمیم گیری کم 
هزینه ترین روش برای نیل به تولید صیانتی این است 
که هر تصمیم گیرنده به صورت علمی ،با لحاظ کردن 
حداکثر نرخ کارا به بهره بــرداری از مخزن بپردازد .به 
طوری که کل میزان تولید از مخزن کمتر از حد مجاز 
باشــد . با توجه به اینکه این تصمیم ،کم هزینه ترین 
تصمیم  برای تولید صیانتی از میدان پارس جنوبی است 
و سایر تصمیمات قابل اجرا با هزینه های بسیار زیادی 
همراه است ،لذا انتظار میرود این تصمیم مشترکا توسط 
هردو تصمیم گیرنده اتخاذ شود .در چنین حالت،هردو 
تصمیم گیرنده برای اجرای این تصمیم مشترک ،چاره 
ای جز تشــکیل تیم مشــترک برای مدیریت مخزن و 

اجرای عملیات تولید به روش صیانتی نخواهد داشت
اتخاذ تصمیم فوق الذکر برای تشــکیل تیم مشــترک 
مدیریت مخزن ،رجوع مجــدد به راهبردهای متعارف 
بهره برداری از میادین مشترک در معاهدات بین المللی 
نمی باشد به بیان دیگر تفاوت اصلی این راهبرد با راهبرد 
های متعارف قبلی ، در الزامات مورد نیاز برای اجرای آن 
است . در حالیکه اجرای راهبردهای متعارف ، مستلزم 
توافق رســمی دو کشور بوده و نظارت های جدی برای 
اجــرای موافقتنامه ها و پای بندی به انها را مطالبه می 
نماید . اجرای راهبرد های جدید نیازمند الزامات حقوقی 
اســت که هرکدام از کشور ها در درون خود باید تامین 

نمایند .
هر دو کشــور ایران و قطر حصول این تصمیم مشترک 
در چارچوب الگوی عقالیی در تصمیم گیری ،با الزامات 
حقوقی داخلی مواجه هســتند .الزاماتی که در قوانین 
و مقررات ،سیاســتها ،اسناد و قرار داد های منعقده در 

کشور نمایان میگردد.

نتیجه گیری و پیشنهادات :
بــا توجه به نقاط ضعف موجــود در مجموعه قوانین ، 
مقررات و سیاستهای کشور که به موضوع تولید صیانتی 
اشاره نموده اند . دو وزیر پیشنهاد هایی به منظور تامین 
شــرایط الزم در راستای اصالح ساختار و ایجاد توانایی 
های حقوقی الزم برای تحقق چارچوب الگوی عقالیی 

در تصمیم گیری در ایران ارائه میگردد:
1- علــی رغم پرداختن به موضــوع تولید صیانتی در 
بســیاری از قوانین ، مقررات و سیاستهای کشور ، البته 
بصورت پراکنده ،کارکرد این اصل مهم در کشور مطلوب 
نمی باشد .از این رو ضرورت دارد وزارت نفت با بررسی 
های کارشناسانه ،چارچوب کلی تولید صیانتی از مخازن 
نفت و گاز کشور را به تفکیک میادین مستقل و میادین 
مشترک با ذکر جزئیات از سوی هیئت وزیران به مجلس 
شــورای اسالمی ارســال نمایند در پیش نویس قانون 
مزبور ،الگوهــای مورد نظر برای اجرای اصول و موازین 

تولید صیانتی باید آزمون پذیر ،راستی آزمایی باشند.
2- تمامی میادین نفت و گاز کشور باید دفترچه الزامات 
تولید صیانتی داشته باشند این دفترچه حاوی آخرین 
مطالعات مربوط به میدان برای اعمال سیاستهای ازدیاد 

برداشت از هرمیدان است.
دفترچه مذکــور ، بایــد در بازه هــای زمانی معقول 

بروزرسانی گردد.
3- اجرای پیشــنهادهای شماره 1و 2 مستلزم طراحی 
ســاختاری اســت که در آن امکان نظارت بر عملکرد 
عامالن عملیات نفتی وجود داشته باشد .ساختار اعضای 
ناظر بر عملکرد تولیدکنندگان مخازن نفت و گاز کشور 
باید فنی و متشــکل از مهندسان و کارشناسان خبره و 

مستقل باشد .
4- همانطور که بیان شــد موضوع تولیــد صیانتی از 
اهمیت بســیار زیادی برخوردار است زیرا با منافع ملی 
بلند مدت گره خورده و منافع نســل های آتی ایران را 
تحت تاثیر قرار می دهد . از این رو الیحه قانونی تدوین 
شده باید اقدامات تنبیهی کافی برای متخلفان احتمالی 

اجرای این امر ،پیش بینی نماید.
طبعــا در الیحه قانونی تدوین شــده ،تولید صیانتی از 
میدان پارس جنوبی به عنوان یکی از میادین فوق عظیم 
کشــور در زیر مجموعه میادین مشــترک مورد توجه 

جدی قرار خواهد گرفت.
فهرست منابع :

1- اســتونز ،جیمز،ادوار آر،فریمن و دانیل آر گیلبرت 
)1389(،مدیریت ،ترجمه پارساویان،علی و سید محمد 

اعرابی ،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی 
2-درخشان ،مسعود )1389( ، ))مالحظات استراتژیک 

درتدوین سیاست گذار های باال دستی نفت ((
3-ســجادیان ،ولی اله )1391( ))نشست تخصصی با 
موضوع مخازن مشترک نفت و گاز و بررسی راهکار های 
تولید صیانتی (( گروه اقتصادی انرژی ، مرکز تحقیقات 

استرانژیک مجمع تشخیص مصلحت نطام 1391
4-غفاری ، علیرضا )1392(در زمینه های همگرایی و 
واگرایی ایران و قطر از منظر بهره برداری از منابع نفت و 
گاز و فصلنامه مطالعات خاورمیانه ،سال بیستم ،شماره 
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آنالیز ويژه مغزه
نویسنده:  حمید محمدی

چكیده 
آنالیــز ویژه مغزه نقش بســیار مهمــي را در ارزیابي و 
مدیریت مخازن نفتي ایفا مي نماید . نقشي را که آنالیز 
ویژه مغزه بر عهده دارد بسته به تغییرات مشخصات آن 
که در طول عمر مخزن ایجاد مي گردد پیوسته تغییر مي 
پذیرد آنالیز ویژه مغزه بخش مهمي از تعیین مشخصات 

مخزن است .
یکي از خواص بســیاتر مهم مخازن نفت که روي میزان 
بازیابي در عملیات سیالبزني نقش موثري دارد خاصیت 
تر شوندگي است . چه بسیاري از نتایج آنالیز ویژه مغزه 
از قبیل منحني هاي نفوذپذیري نسبي ، درجات اشباع 
نفت باقیمانده و..... به ان مرتبط مي باشند . اما متأسفانه 
بسیاري از مشــخصه هاي آن ضمن مغزه گیري چه در 
محل نمونه گیري و چه در آزمایشــگاه مي تواند موجب 
تغییرات حاد در تر شوندگي طبیعي شوند . شایان ذکر 
است که مقادیر تر شوندگي مستقیماً در همه محاسبات 
مهندســي مخزان مورد استفاده قرار نمي گیرند . با این 
وجود گردآوري اطالعات بر روي مقایســه مشخصات تر 

شوندگي بسیار سودمند است .
نتایج آنالیز ویژه مغزه مــي تواند در تعیین نحوه توزیع 
اشــباع آب همزاد مورد استفاده قرار گیرد . توزیع اشباع 
آب همزاد معموالً با حفظ تعادل بین نیروهاي مویینه و 
گراویتي کنترل مي شود . با توجه به اینکه دانستن اثرات 
فشار مویینه در جابجایي سیال در محیط متخلخل بسیار 
مهم اســت ، لذا نمودارهاي Pc در آزمایشــگاه بوسیله 

آزمایش بر روي نمونه هاي سنگ مخزن بدست
 مي آیند . البته سیاالت و شرایط آزمایش استفاده شده 
در آزمایشــگاه با آنچه در مخزن اســت متفاوت بوده و 
ضرورت دارد که نتایج با شرایط مخزن هماهنگ شوند .

براي یک سنگ مخزن صرف داشتن تخلخل پر از نفت 
یا گاز مکافي نیســت ، بلکه خلل و فرج باید بهم متصل 
باشند تا به هیدروکربن ها اجازه حرکت به داخل و خارج 
مخزن را بدهند . تراوایي نســبي از پارامترهاي مهم در 
مخازن اســت که با انواع ســنگ متغیر است و ممکن 
اســت ضرورت ایجاب نماید که بریا یک مخزن مدلي از 
نفوذپذیري بر اساس تر شــوندگي ، اشباع آب همزاد ، 

نفوذپذیري  و ..... تعریف گردد .
در گزارشات آزمایشهاي ویژه مغزه داده هاي غیر معتبر 
نیز وجود دارد و ضروري اســت مرور کاملي بر گزارشات 
آزمایشگاهي آزمایشهاي ویژه مغزه به منظور تعیین نتایج 
معتبر جهت اســتفاده بیشتر صورت گیرد که نتایج غیر 
قابل اطمینان یا سوال برانگیز بیشتر مربوط به داده هاي 
نفوذپذیري نسبي که با تر شــوندگي پیوند دارند ، مي 

باشد . 

مقدمه 
آنالیــز ویژه مغزه نقش بســیار مهمــي را در ارزیابي و 
مدیریت نخازن نفتي ایفا مي نماید . نقشــي را که آنالیز 
ویژه مغزه بر عهده دارد بسته به تغییرات مشخصات آن 
که در طول عمر مخزن ایجاد مي گردد پیوســته تغییر 
مي پذیرد . بعنوان مثال تعریف اشباع نفت باقیمانده از 

دیدگاههاي زمین شناسي و یا خصوصیات سنگ بتدریج 
که مخزن پروسه هاي بلوغ خود را طي مي کند اهمیت 

آن افزایش مي یابد .
همچنیني اهمیت یک مشخصه خاص آنالیز ویژه مغزه 
از یک مخزن تا مخزن دیگر متفاوت است . بعنوان مثال 
به اهیمت دقت تعریف اشــباع آب اولیه در ناحیه انتقال 
براي محاسبه حجم نفت در جا مي توان توجه نمود . این 
دقت ممکن اســت براي مخازن با ستون نفتي اندک از 
اهمیت چنداني برخوردار نباشد لیکن براي مخازني که 
بخش عمده نفت آنها در ناحیه انتقال اســت فوق العاده 

حائز اهمیت باشد .
هنگامیکه این نوشــتار بمنظور آنالیــز ویژه مغزه مورد 
اســتفاده قرار مي گیرد ، دانســتن روشها و تکنیکهاي 
آزمایشــگاهي امري اجتنــاب ناپذیر اســت . آگاهي از 
روشــهاي اندازه گیري موجود با نقــاط ضعف و قوتي 
کــه دارند جهت ارزیابي و جمع بنــدي نتایج اطالعات 
آزمایشگاهي ، بسیار حائز اهمیت است . در اینجا خالصه 
اي از روشــهاي مهم اندازه گیري فشار مویینه و تراوایي 
نسبي ارائه شــده است . بسیاري از مســائل مربوط به 

استفاده از نتایج تراوایي نسبي 
مي تواند با دقت در برنامه ریزي هاي آینده مورد استفاده 
قــرار گیرد ، بــا اختصاص یک بخش بــه این امر مهم 

پرداخته مي شود .

از اهم امور مطرح شده در اين خصوص 
الــف– راه کار فرمول بندي آنالیــز ویژه مغزه براي یک 

مخزن 
ب– برنامه ریزي به منظور آنالز ویژه مغزه جدید

ج– انتخاب پالگهاي مغزه به منظور انجام آزمایشات را 
مي توان نام برد . 

تعريف آنالیز ويژه 
آنالیز ویژه مغزه چیست ؟ از نظر بعضي آنالیز ویژه مغزه 
شــامل تمام کارهایي اســت که در آنالیز معمولي مغزه 
انجام نمي شــود ، یعني اندازه گیري هایي غیر از اندازه 
گیریهاي تخلخــل ، نفوذ پذیري و وزن مخصوص دانه ، 
بر اساس این تعریف اندازه گیریهاي ذیل در چهارچوب 
آنالیز ویژه مغزه انجام خواهند گرفت . فشردگي سنگ و 
فضاي متخلخل ، خواص الکتریکي ، آزمایشهاي جابجایي 
) نحوه حرکت سیاالت ( شامل نفوذپذیریهاي نسبي آب / 
نفت و گاز / نفت ، فشارهاي مویینه ، اشباع گاز تله شده 
، اثرات فشار محبوس شده بر خواص سنگ و آزمایشات 
تجزیه آب ســازند . از نظر برخي دیگر آنالیز ویژه مغزه 
به آنالیزي اطالق مي شــود که به اشباع سایالت ) آب 
، نفت و گاز ( ، ترشــوندگي و بویژه فشارهاي مویینه و 
نفوذ پذیري نسبي مربوطه مي شود . با وجودي که این 
تعاریف مي توانند قابل قبول باشند ، در این نوشتار یک 
تعریف با محدودیت بیشــتري مورد استفاده قرار گرفته 
اســت یعني محدود کردن آنالیز ویژه مغزه به بررســي 
اشباع آب اولیه ، اشباع آب باقیمانده ، فشارهاي مویینه و 
نفوذ پذیري نسبي ، علیرغم ارائه بسیاري از مفاهیم بویژه 

مفاهیمي که جزء مشــخصات سنگ مخزن بوده و مي 
توانند بخوبــي در اندازه گیري هاي دیگر ) غیر از آنالیز 

ویژه مغزه ( مورد استفاده قرار گیرند .

چالشهاي موجود در استفاده از آنالیز ويژه مغزه 
آنالیز ویژه مغزه بخش مهمي از تعیین مشخصات مخزن 
اســت و قبل از پرداختن به آن شایسته است این سوال 
مطرح شــود که : منظور از تعیین مشــخصات مخزن 

چیست ؟
یک تعریف اینست که تعیین مشخصات مخزن پروسه 
اینست که بوســیله تعیین خصوصیات سنگ و سیال و 

اختصاص آن به بخشي از مخزن اطالق 
مي گردد . اختصاص یک سري مشخصات به بخشي از 
مخزن فرض مي شود و گرنه عماًل بندرت مي توان یک 
مخــزن همگن یافت ، و این اطالق صرفاً یکنوع ســاده 
سازي اســت اندازه گیري خصوصیات سنگ مبتني بر 
تعــداد محدودي از نمونه ها با متوســط گیري از نتایج 
اســت . عماًل وجود ناهمگني در مخازن بدون اســتثناء 
قابل مالحظه بوده و در بســیاري از موارد تغییرات فوق 
العاده در خواص ســنگ وجود دارد . تعیین مشخصات 
مخزن مشتمل بر تشریح تفاوتهاي موجود در بخشهاي 
مختلف مخزن که داراي خواص متفاوت بوده و اختصاص 
مقادیر مناســب به آن بخشها مي باشد . با اینکه نیاز به 
انــدازه گیري خواصي که از طریق آنالیز مغزه معمولي و 

نمودارهاي پتروفیزیکي بدست 
مي آید مانند تخلخل ، نفوذ پذیري و اشــباع آب کاماًل 
شناخته شده اســت ، در عین حال شناخت کمتري از 
تعریف آنالیز ویژه مغزه براي فواصل مختلف و انواع سنگ 

در چاه وجود دارد .
یکي از نتایج گرفته شــده از یک مقاله SPE که چند 
ســال پیش در مورد یک مخزن بزرگ در دریاي شمال 
ارائــه گردید بیانگر وجود درجه اشــباع نفت باقیمانده 
معادل 25 درصد بوده اســت ، این موضوع مانند اینست 
که گفته شــود نفوذ پذیري متوســط این سازند معادل 
257 میلي دارســي بوده اســت . گرچه این امر ممکن 
است صحت داشته باشد لیکن با توجه به اطالعات بخش 
تعیین مشخصات مخزن با واقعیتهاي مخزن همخواني 

ندارد .
با این مقدمه شایسته است چالشهاي اصلي که در صورت 
اســتفاده صحیح از نتایج آنالیز ویژه مغزه با آنها برخورد 

مي شود بصورت ذیل خالصه گردند . 

تعیین نتايج آنالیز ويژه مغزه مورد اطمینان
اولین چالش تعین تمایز بین نتایج آزمایشــگاهي مورد 
اطمینان با نتایج آزمایشگاهي غیر معتبر و سوال برانگیز 
است . انجام اندازه گیریهاي قابل اطمینان آزمایشگاهي 
مملو از اشــکاالت بوده و بسیاري از گزارشات آنالیز ویژه 
مغزه مشــتمل بر نتایج غیر معتبــر بدلیل روش مغزه 
گیري و روشهاي آزمایشــگاهي غیر صحیح مي باشد . 
همانگونه که با تفصیل بیشتري بعداً توضیح داده خواهد 
شــد ، در نتایج آزمایشات آب / نفت بدلیل عوامل ناشي 
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از تر شوندگي احتمال ایجاد خطاي بیشتري مي رود 
. ترشوندگي بســیاري از مخازن بدلیل اینکه بآساني 

ممکن است تغییر یابد بسیار ظریف و حساس است .

تغییر  عوامل  اين  بواسطه  است  ممكن  شوندگي  تر 
يابد : 

الف - گل حفاري که ضمن عملیات مغزه گیري مورد 
استفاده قرار مي گیرد .

ب - مغزه چه مدت و چگونه نگهداري شده است .
ج- روشــها و شــرایط بکار رفته در انــدازه گیریهاي 

آزمایشگاهي 
گرچــه آگاهي بیشــتري در زمینــه اهمیت حفظ و 
نگهداري و کاهش تغییرات ترشــوندگي کسب شده 
است ، لیکن بسیاري از برنامه ریزیهاي آنالیز ویژه مغزه 
کمکان بــدون اعمال دقت کافي به این موضوع انجام 

مي شود .
این تغییرات با شیوه هاي آزمایشگاهي گذشته حادتر 
مي گردد . بدلیل آنکه بیشتر نمونه هاي مغزه با تمیز 
سازي و خشــک نمودن قبل از آزمایش به شدت آب 
تر مي شــوند . در نتیجه بسیاري از اطالعات بانکهاي 
اطالعاتي آنالیز ویژه مغزه در تعیین صحیح مشخصات 
مخزن بندرت و تقریباً غیر قابل استفاده بوده اند . نکته 
حائز اهمیت اینکه تر شوندگي و خواص مربوط به آن 

حتي در یک سنگ نیز مي تواند متفاوت باشد .
نــکات دیگري نیــز در این خصوص وجــود دارد اگر 
اقداماتي براي حفظ تر شــوندگي طبیعي اتخاذ شده 
باشــد ، صحت نتایــج آنالیز ویژه مغزه مــي تواند به 
روشــهاي آزمایشگاهي بکار برده شده هنگام آزمایش 
مرتبط گردد . بعنوان مثال ، نفوذ پذیري نســبي در 
آزمایشات سیالبزني مي تواند به طول نمونه مغزه و یا 

دبي آب تزریقي بستگي داشته باشد .
بدیــن ترتیب گرچه تجربه نشــان مي دهد که نتایج 
غیر معتبر یا ســوال برانگیز بآساني بدست مي آیند ) 
علیرغم صرف هزینه کالن ( ، کسب نتایج معتبر و قابل 

اطمینان کاماًل دشوار مي باشد . 

تعاريف 
پارامترهایي وجــود دارد که در نتایج آنالیز ویژه مغزه 
توجه خاصي به آنها صورت مي گیرد ، بهتر اســت در 

ابتدا به تعریف آنها بپردازیم .
ترشوندگي : ترشوندگي تمایل یک سیال به تر نمودن 
سطح یک سنگ در حضور سیاالت امتزاج ناپذیر دیگر 

مي باشد .

استفاده صحیح از تعاریف تئوریک پروسه هاي تخلیه 
و آشام نیازمند دانستن شرایط تر کنندگي سنگ مي 
باشد و چنانکه بعداً در این مورد بحث خواهد گردید ، 
این موضوع مطلبي که براحتي بتوان به آن دست یافت 

، نخواهد بود .
تخلیه : تخلیه به جریاني اطالق مي گردد که منتج از 
الف - کاهش در اشــباع آب هنگامیکه نفت به نواحي 
آبگرفته مخزن مهارجت نماید و ب - کاهش در اشباع 
نفت که بدلیلي توسعه کالهک گازي یا بوسیله تزریق 

گاز در سیستم گاز / نفت رخ مي دهد . 
آشام : بهمین ترتیب آشام به جریاني اطالق مي گردد 
کــه منتج از : الف - افزایش اشــباع آب که ضمن باال 
آمــدن طبیعي آب یا طي عملیات ســیالبزني با آب 
رخ مي دهد  و یا ب - افزایش اشــباع نفت هنگامیکه 
کالهک گازي توســط نفت بدلیلي شیب دار بودن یا 

انقباض کالهک گازي اشغال گردد .
گاهي اوقات در سیستم آب - نفت اشاره به این موضوع 
که پروســه تخلیه بعنوان کاهش اشباع آب و پروسه 
آشام بعنوان افزایش اشباع آب مي باشد مفید خواهد 

بود .
اشــباع آب کاهش ناپذیر : اشــباع آب کاهش ناپذیر 
حداقل اشــباع آبي است که مي تواند در فشار مویینه 
باال وجود داشته باشــد و بعبارت دیگر اشباعي است 
که در آن نفوذپذیري نســبي آب به سمت صفرمیل 
مي کند . عماًل در ارتفاع باالیي از سطح تماس آب – 
نفت وجود داشته و درآزمایشگاه با ایجاد اختالف فشار 
باالیي بدست مي آید . در عرف معمول است که اشباع 
آب همزاد و اشــباع آب کاهش ناپذیر را بصورت غیر 

صحیح بکار مي برند .
اشباع آب همزاد : اشــباع آب همزاد اشباع آبي است 
که مخزن در زمان اکتشــاف دارد . مقادیر اشباع آب 
همزاد حتي در ستیغ بیشتر مخازن کاًل بیش از مقادیر 
اشباع آب کاهش ناپذیر مي باشد ولول به میزان بسیار 

جزئي .
اشباع نفت باقي مانده واقعي : حداقل اشباع نفتي است 
که مي تواند بــا وجود  ترکیبي از نیروهاي گرانروي ، 
مویینه و جاذبه بدست آید . این اشباع نفت هنگامیکه 
نفوذپذیري نســبي نفت به سمت صفر میل مي کند 
تحقق مي یابد . اشــباع نفت باقیمانده بندرت توسط 

آزمایشات سیالبزني یا در مخزن بدست
 مي آید . 

اشباع نفت باقیمانده : اشباع نفت باقیمانده اشباع نهایي 
نفت است که در انتهاي آزمایش جابجایي در آزمایشگاه 

بدســت مي آید . تعیین چنیني ترمي تا اندازه اي با 
ابهام همراه است زیرا این مقدار هم مي تواند مربوط به 
اشباع نهایي نفت در سطح خروجي مغزه یعني جائیکه 
مقدار نفوذپذیري نسبي نفت محاسبه مي گردد باشد 
و هم مي تواند مربوط به اشباع نفت متوسط در مغزه 

در انتهاي آزمایش باشد .
اشــباع نفت باقیمانده : حداقل اشباع نفتي است که 
در مخزن از دیدگاه میکروســکوپي بدســت مي آید 
یعني آخرین قطرات نفت قابل تولید در درون فضاي 
متخلخل با یکدیگر برخورد نموده و بوســیله پروسه 
هاي جابجائي جاروب مي گردند . بنابراین این مقدار 
از یک طرف به مقدار حقیقي اشــباع نفت باقیمانده و 
از طرف دیگر نتیجه برایند نیروهاي گرانروي ، مویینه 
و جاذبه که در مخزن حاکم هستند مي باشد . سطوح 
مختلف مخــزن حتي با یک نوع ســنگ مي تواند با 

اشباعهاي مختلف باقیمانده تخلیه گردند .
آشام پسماند : ترمي است که بخاطر اختالف در خواص 
ســنگهاي اشباع شده با بیش از یک سیال اعمال مي 
گردد یعني وقتي که خواص نه تنها خصوصیات سنگ 
مربوط باشند بلکه به تاریخچه اشباع نیز ارتباط داشته 
باشند . افزایش آب یا کاهش آن طي یک پروسه مثالي 
از تاریخچه اشــباع اســت . نفوذ پذیري نسبي ، فشار 
مویینه و خواص الکتریکي مي توانند آشام خودبخودي 

را نشان دهند.     
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HSE و توسعه پايدار:
HSE با محوریت سالمت، اثر مهمی در روند پایداری 
توســعه کشــور دارد. دســتور کار 21، که برنامه ای 
جهانی و مدرن برای دســتیابی به توســعه پایدار در 
قرن 21 می باشــد، در اجالس زمین در ریودوژانیرو 
به تصویب رســید. این دستور، حاصل توافق جهانی 
و تعهدات ســران کشــورها درخصــوص هماهنگی 
توســعه پایدار با کلیه عوامل اقتصــادی، اجتماعی، 
صنعتی، فرهنگی و ... و همچنین بهداشــت، ایمنی 
و محیط زیست می باشــد. در این دستور کار، حفظ 
و توسعه ســالمت انسان و کاهش خطرات بهداشتی 
ناشــی از آلودگــی و عوامــل مخاطره آمیز زیســت 
محیطی و تدویــن برنامه هایــی در جهت کنترل و 
کاهش بیماری ها مورد تاکید قرار گرفته است. اکنون 
پس از گذشــت بیــش از یک دهــه از تصویب این 
دســتور کار و پس از آنکه الزامات این الگوی جهانی 
برای توسعه پایدار در اجالس سران در ژوهانسبورگ 
)آگوســت2002( رقم خورد، سالمتی انسان، جامعه 
و محیط زیســت در صدر اولویت ها قرار گرفته است. 
محوری که رویکرد اصلی HSE را در برگرفته و نقش 
آن را بیش از پیش در ایجاد توســعه پایدار مشخص 
می سازد. فصول پنجم و هفتم برنامه پنج ساله چهارم 
توسعه کشور ایران هم به ترتیب به تاکید بر حفاظت 
از محیط زیست و ارتقای ســالمت و بهبود کیفیت 
زندگی پرداخته اســت که نشــان از رویکرد کشور 

عزیزمان به سمت الزامات توسعه یافتگی است.    
ضرورت يكپارچگی و هماهنگی ســه موضوع 

بهداشت، ايمنی و محیط زيست
 )HSE(ترکیب یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست
از عوامل ســاختاری همگون و اثر بخش به شمار رفته 
و انســان را در ارتباط ســنجیده با دیگــران و محیط 
پیرامونــی قرار می دهد. چیدمان خردمندانه این ســه 
موضوع، بازتاب فرهنگی و روانشــناختی سازنده ای نیز 
در میان افراد جامعه داشــته و انگیزه بسیار مناسبی را 
برای ایجاد رفتار متناسب و در خور حیات طیبه فراهم 
نمــوده و تعامالت اجتماعی را در ســطح باالیی ارتقا 
می بخشد. سه موضوع بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
از یک مقوله اند که اثــرات متقابل بر هم دارند. هدف 
غایی هر یک از این سه موضوع حفظ سالمت و زندگی 
انسان اســت. از آنجایی که انسان هم جزیی از محیط 
زیست است، هر عاملی که تهدید کننده سالمت انسان 
اســت در نهایت تهدیدی برای محیط زیست به شمار 
می آید. یکی از ضرورت های ترکیب این ســه موضوع، 
جلوگیــری از کارهای مــوازی و کاهــش هزینه های 
 HSE مربوط می باشــد. چرا که نظام مدیریت فراگیر
یک رویکرد منظم به کاهــش مخاطرات و به حداکثر 
رساندن فرصت ها را ارایه می دهد. در نظر گرفتن توام 
این سه موضوع، یعنی به کارگیری نیروی کار سالم در 
یک فضای سالم و با تجهیزات و دستگاه های ایمن و در 
نتیجه تولید محصولی با کیفیت بیشــتر از ویژگی های 

این نظام است. ضمن اینکه این سه مقوله اثرات 
هم افزایی بر یکدیگر دارند، اثر آنها در بهره وری 
کار  به مراتب بیشتر و گسترده تر می گردد. گرچه 
بهداشت صنعتی سابقه طوالنی در صنعت نفت 
ایران دارد، ولی هرگز به آن با دید مهندسی نگاه 
نشده اســت. وجود این نگاه منجر می شود که 
بســیاری از عوامل زیان آور )فیزیکی، شیمیایی، 
بیولوژیکــی و ارگونومیکی( محیط کار توســط 
متخصصین بهداشــت صنعتی با دید پیشگیرانه 
شناســایی، ارزیابی و کنترل شــود تا مواجهه 
نیروی کار با آنها به حداقل برســد. در حالی که 
قبال عمدتا نــگاه درمانی یعنی عالج واقعه پس 
از وقوع به این مســاله وجود داشــت. نگاه دوم 
یعنی صرف هزینه های زیاد برای درمان نیروی 
کار آســیب دیده، افزایش غیبت های ناشــی از 
بیماری ها و آســیب های شــغلی و هزینه های 
مربوط بــه پرداخت غرامت ها، از دســت رفتن 
نیروهــای کاری آمــوزش دیده و بــا تجربه و 
صرف هزینه های اضافی برای آموزش نیروهای 
کاری جایگزیــن و اتالف زمان برای موارد فوق. 
هنگامی که سه مقوله بهداشت، ایمنی و محیط 
زیســت تحت یک مدیریت و یــک نظام واحد 
برنامه ریزی می شــوند، اثرات هم افزایی آن به 
مراتب بیشتر می شود. پس از جنگ جهانی دوم 
و با تشکیل دپارتمان انرژی آمریکا بحث تلفیق 
این سه موضوع مطرح گردید. البته بحث ایمنی 
از ابتدای انقالب صنعتی شــکل گرفته است و 
در طول زمان بحث بهداشــت نیز اضافه شده و 
انجمن ها و ســازمان های غیر دولتی زیادی در 
این زمینه شکل گرفته است، نظیر انجمن فلزی 
که در انگلســتان تشکیل شد و به وقایعی نظیر 
ریزش معادن و صدمات ناشی از کار طاقت فرسا 
در معادن توجه نمود. مساله محیط زیست هم 
در دهه های اخیر به دو مســاله قبل اضافه شده 
اســت. در دو دهه اخیر شــاهد طرح هماهنگ 
این ســه موضوع به طور وسیع در سطح جهان 
هستیم. امروزه بســیاری از شرکت های دنیا بر 
این باورند کــه توجه بیش از پیــش به مقوله 
HSE، باعث موفقیت های چشــمگیری در امر 
تولید می گــردد؛ چرا که با به کارگیری مدیریت 
یکپارچه HSE می توان بســیاری از مشکالت و 
هزینه ها را از بین برد و سطح باالتری از کیفیت 
را تجربه نمود. بر اســاس تجــارب صنعتی در 
کشورهای توســعه یافته، همواره باید این نکته 
را به خاطر داشت که پیاده سازی HSE در یک 
جامعه نشانه تمدن و سطح فرهنگ مردم جامعه 

می باشد.

بررسی اهمیت  HSE از ابعاد مختلف در صنايع 
نفت و گاز

*نویسنده:  مهرزاد نظری
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اهمیت بهداشت صنعتی
بــا توجه بــه نقش محــوری ســالمت در مبحث 
HSE الزم است در این قســمت به تبیین اهمیت 
بهداشت صنعتی پرداخته شود. در برنامه ریزی های 
توســعه ای، رابطه سالمتی و توســعه پایدار به نحو 
جدی مــورد توجه قرار گرفتــه و در برنامه چهارم 
توســعه جمهوری اسالمی ایران نیز این موضوع در 
فصل هفتــم )مواد 85 و 89( در راســتای کاهش 
مخاطــرات تهدید کننده ســالمتی در محیط کار، 
 HSE تدویــن مقــررات و دســتورالعمل های الزم
مورد تاکید واقع شده است. زیرا وضعیت بهداشتی 
انســان، تاثیری عمیق بر عملکرد وی دارد و مانند 
ابزاری مهم برای دستیابی به باالترین حد بهره وری 
تلقی می شــود. امروزه همه کشــورهای پیشرفته و 
در حال توســعه به این نکته واقفند که ســالمتی 
ضامن دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه است. 
این رویکرد عالوه بر مقابله با بیماری و آســیب، به 
زمینه های گسترده سعادت و رفاه زندگی و محیط 
کار می پردازد و معنای عملی آن، در آمیخته شدن 
تولید اقتصادی با ایجاد سطح زندگی و کار مناسب 
و تعالی یافته است. بنابراین توسعه صنعتی مناسب 
و مردم گرا، منتج به سالمتی است و برعکس. اما در 
توســعه بی رویه و ناپایدار اقتصادی، سالمت افراد، 
ایمنی و محیط زیست به شــدت تهدید می شوند. 
به همین دلیل نیز ایجــاد تعادل میان »طبیعت و 
جامعه« با »توســعه صنعتی و اقتصادی« ضروری 
اســت. آنچه گفته شــد، ضرورت رویکرد نوین به 
بهداشــت حرفه ای، به ویژه در چهارچوب سیستم 
یکپارچه HSE را دو چندان ساخته است. همانگونه 
که در مقاوله نامه شماره 155 کنفرانس بین المللی 
کار)ILO( آمده است، هر سازمان باید یک سیاست 
منســجم و روشــن راجع به بهداشــت حرفه ای و 
ایمنی تنظیــم، اجرا و به صــورت ادواری بازبینی 
کند. این رویکرد تمامی عناصر شــیمیایی، فیزیکی 
و بیولوژیکــی محیط کار و کلیــه فرآیندهای کار 
اعم از روابط میان عناصر مادی و اشــخاصی که در 
محیط، کار می کنند، آســیب ها و حوادث مختلف، 
آموزش های بهداشــت و ایمنی، ارتباط و همکاری 
در ســطوح گروه های کاری و شــرکت، حمایت از 
کارگران و حتی جوامع در ارتباط را در بر می گیرد. 
بــر مبنای همیــن نگرش نیز موسســاتی همچون 
انجمن بهداشت صنعتی آمریکا)AIHA( ، »بهداشت 
حرفه ای« را چنیــن تعریف می کنند: »علم و فنی 
که تــالش خود را وقف شناســایی، ارزیابی و مهار 
آن دســته از عوامل و فشــارهای ناشــی از محیط 
کار کرده اســت که ممکن اســت موجب بیماری و 
نارسایی در بهداشت و سالمت و ایجاد ناراحتی های 
عمده و عدم کارایی در میان کارگران و شــهروندان 

شود«. روشن است که بهره گیری از عوامل انسانی 
با انگیــزه و کار آزموده، برخورداری از وســایل و 
تجهیزات اندازه گیری عوامل زیان آور، برنامه ریزی 
دقیق و پشتیبانی شده از سوی مدیریت سازمان و 
هماهنگی با بخش های مختلف، تاثیر هم افزایی بر 
بهبود و تســریع در ایجاد محیط سالم کار خواهد 
داشت و فرهنگ ســازی مناسب، زمینه ساز اصلی 

موفقیت است.
HSE عوامل موثر در موفقیت مديريت

یک سیستم مدیریت HSE در محیط های صنعتی 
زمانی می تواند به طور موثر اجرا شود و به اهداف 
خود برســد که ســبب جلوگیری از بروز حوادث، 
کاهش خسارات مالی و صدمات جانی، حفظ منابع 
و محیط زیســت و افزایش بازده کاری گردد و به 
عوامــل اثرگذاری همچون تعهد مدیریت ارشــد، 
مشارکت  کارکنان،  و  مدیریت  مســوولیت پذیری 
کارکنان، شناســایی و کنترل خطرات، تحقیق در 
مورد حوادث، آموزش و ارزیابی دوره ای سیســتم، 

توجه کافی نماید.

HSE پیاده سازی فرهنگ
به منظور تقویت تیم مدیریت HSE می بایســتی 
در امر فرهنگ سازی آن نیز تالش نمود زیرا ایجاد 
فرهنــگ و تصویری صحیح از آن باعث ســهولت 
بیشتر در پیاده ســازی و کارایی بیشتر در اجرای 
آن می شــود. بر اســاس تجارب به دست آمده از 
HSE شرکت های نفتی دنیا، به منظور پیاده سازی 
فرهنگ HSE در یک ســازمان می بایستی موارد 

ذیل را مورد نظر قرار داد:
الف( تعریف دیدگاه های استراتژیک:

* به منظور دست یابی به کســب و کاری پایدار، 
بایــد به کلیه ابعاد اقتصــادی، اجتماعی و محیط 

زیستی تولید توجه شود.
* HSE باید به عنوان ارزشــی خاص در سازمان 
در کنار مســایلی همچون کیفیت، برنامه ریزی و 

... قرار گیرد.
* باید به این مســاله اعتقاد داشت که می توان از 
کلیه حوادث و بیماری های شغلی پیشگیری نمود.

 HSE یــک تغییر فرهنگی خــاص در رابطه با *
در رده های باالیی و پایینی سازمان صورت پذیرد.

ب( تعریف عملکرد HSE در طول زمان: با داشتن 
دیدگاه های فوق می توان عملکرد آن را به صورت 
الزام قانونی، اشــتیاق درونــی و تعهد پیش بینی 

نمود.
ج( تعریــف پایه های سیســتم مدیریت HSE به 

لحاظ فرهنگی
* تعهد آشکار مدیران از طرق ذیل:

 *نظارت مستقیم

* تشویق کارکنان
* داشــتن ارتباط مســتقیم با کارکنان و گفتگو 

HSE درباره مسایل
* ایجاد سیســتم جمع آوری پیشنهادها و نظرات 

HSE کارکنان درباره
* مدیریــت انحرافات: انحرافات کوچک باعث بروز 
حوادث بزرگ می گردند، لذا می بایســت با تحقیق 
و بررسی علمی صحیح، ریشه حوادث را کشف و از 
بین برد و نیز از بروز آنان در آینده پیشگیری کرد. 

برای این منظور باید از ابزارهای ذیل بهره جست:
* سیستم ثبت دایمی رویدادها

* برگزاری دوره های آموزشــی خــاص) به منظور 
کاهش اشتباهات کارکنان(

* برگــزاری دوره هــای آموزشــی خــاص برای 
پیمانکاران

* مســوولیت مســتقیم: مدیران باید مســوولیت 
مســتقیم حوادثی کــه در زمینــه HSE به وقوع 
می پیوندد را پذیرفته و خود را در قبال آن مسوول 
بدانند. بدین منظور می باید مدیران دست به اجرای 

فعالیت های زیر بزنند:
HSE تشکیل کمیته های مختلف *

* به محض بروز حادثه به ســرعت در محل وقوع 
آن حضور یابند.

* ایجاد سیســتمی برای دسترســی کارکنان به 
یافته های کمیته هــای HSE در باب علل حوادث، 

برای درس گرفتن از تجربیات گذشته
* تمرکــز بــر ارتقای رفتــار کارکنان به ســمت 

رفتارهای بی خطر و بدون اشتباه
* تعریف شاخص های کمی سازی فرهنگ رفتاری 

 . HSE کارکنان در زمینه

توجه به HSE پیمانكاران
تجربه ســالیان دراز مدیران اجرایی کشور حکایت 
از آن دارد کــه در اجرای پروژه هــای عظیم نظیر 
ساخت پاالیشــگاه های نفت و گاز مهمترین عاملی 
که می تواند به انتقال و ارتقای فن آوری ملی منجر 
شود، حمایت از ایجاد و تقویت شرکت های پیمانکار 
جامع یا عمومی در کشــور است؛ شرکت هایی که 
بتوانند اجــرای یک طرح بزرگ را به طور کامل بر 
عهده گیرند و با انتخاب مهندســین مشاور معتبر 
نسبت به انجام خدمات مهندسی طرح اقدام کنند 
و در صورت لزوم طرح را بــه اجزای قابل تفکیک 
تقســیم کرده، با انتخاب پیمانکاران فرعی نسبت 
به خریــد تجهیزات و نصب و راه اندازی آنها همت 
گمارند و بتوانند هماهنگی الزم را بین پیمانکاران 
فرعی ایجاد کنند و با نظارت مهندســی و کنترل 
پروژه، مســوولیت کیفیت کار و عملکرد مناســب 
طرح و زمانبندی و هزینه نهایی آن را نیز بپذیرند. 
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در صنعت نفت و گاز با رشــد روز افزون تکنولوژی، 
همواره با افزایش خطرات و ریســک های ناشــی از 
کار مواجــه هســتیم. کنترل این خطــرات نیازمند 
نوعی سیســتم مدیریتی اســت که منجر به کاهش 
این خطــرات و حصول اطمینــان از افزایش ایمنی، 
رفاه پرســنل و همچنین حفاظت از محیط زیســت 
می گردد. از آنجایی که مدیریت بهداشــت، ایمنی و 
محیط زیست از موارد کلیدی و بسیار مهم در اجرای 
پروژه های نفت و گاز می باشــد، لذا الزم اســت تا با 
رعایت انضباط های HSE در سازمان های پیمانکاری 
نقــش مهمی در کاهش ریســک ها و خطرات کاری 
و در نتیجــه آن ارتقای HSEMS کشــور ایفا نمود. 
این در حالی اســت که امروزه شرکت های پیمانکار 
بین المللــی، مدیریت اعمال شــده HSE و چگونگی 
عملکرد در ایــن زمینه را به عنوان یکی از مهمترین 
شاخص های بازاریابی جهانی می دانند و همواره برای 
بهبــود وضعیت مدیریــت HSE موجود و ارتقای آن 
می کوشــند تا آمار و اطالعات مدیریت اعمال شــده 
 ،HSE به مشتری )کارفرما( نشــان دهد تا در بخش
سیستماتیک اندیشــیدن و عمل کردن هدف نهایی 
است. ســازمان ها هر ساله با میلیاردها دالر خسارات 
انســانی، تجهیزاتــی و حیثیتی به علــت حوادث و 
بیماری های ناشــی از کار و رفع آلودگی های زیست 
محیطی ناشــی از فعالیت های خود مواجه می باشند. 
این خسارات از موانع مهم توسعه محسوب می شوند 
و لذا منطقی اســت که مدیریت سازمان ها به موازات 
توجه به ســایر جنبه های مدیریتی از قبیل کیفیت، 
اقتصادی و مالی، تکنولــوژی و تولیدی، مدیریت در 
جنبه های بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیستی 
شرکت خود به ویژه پیمانکاران را نیز مد نظر داشته 
باشــند؛ چرا که بهبود در عملکرد کلی سازمان بدون 

پرداختن به این جبنه ها امکان پذیر نمی باشد.

HSE در شرکت های نفت و گاز خارجی
همانطــور که قبال اشــاره شــد، موضــوع HSE در 
شــرکت های نفــت و گاز دنیا از اولویــت های مهم 
می باشد، لذا در اینجا سعی شد تا به دنبال موارد ذکر 

 HSE شده در فوق، به منظور تاکید بیشتر بر اهمیت
در صنعت نفت و گاز به تشــریح وضعیت این مقوله 

در برخی از شرکت های خارجی پرداخته می شود:
:STATOIL شرکت

اســتات اویل یک شــرکت نفــت و گاز در ســطح 
بین المللی است. در 31 کشور حضور دارد که از این 
میان در 15 کشــور به اکتشــاف و تولید می پردازد. 
شعار همیشگی این شرکت »کسب و کار استات اویل 
هیچ گونه آسیب، حادثه و ضرری برای افراد و محیط 
زیست نخواهد داشت« می باشد که الزامات ذیل را در 

پی داشته است:
* به خوبی برنامه ریزی کنــد، ارزیابی در طول روند 
کار داشــته باشــد و برای کار کردن به شکل ایمن، 

وقت صرف کند.
* در جهت رضایت شــغلی و محیط کاری مناسب، 

سرمایه گذاری نماید.
* به راه حل های ریشه ای بیاندیشد.

* برای استانداردهای باالی عملیاتی HSE تسهیالت 
جدید طراحی کند.

* همیشه در پی بهتر انجام دادن کارها باشد.
سیســتم مدیریت HSE شــرکت بر پایه چهارعنصر 
 HSE برنامه، اجرا، بررســی و بهبود است. خط مشی
آن عبارت است از: تمام هدف HSE عدم بروز آسیب، 
سانحه و ضرر برای انسان ها و محیط زیست است. در 
اســتات اویل HSE یک مسوولیت مستقیم مدیریت 
است. سرمایه گذاری بر روی سالمتی، ایمنی و محیط 
زیســت از اولویت باالیی برخوردار است. وجود رابطه 
نزدیک بین عملکرد خــوب HSE و نتایج مالی یک 
شرکت، به اثبات رسیده است. ایجاد یک شرکت نفت 
و گاز بین المللی در کالس جهانی مســتلزم آن است 
که در زمره پیشروترین اجراکنندگان بهداشت، ایمنی 
و محیط زیســت باشد. به اعتقاد مدیران شرکت، اگر 
مســوولیت های HSE به شکل جدی به عهده گرفته 

نشود، مشروعیت و رقابت را از دست خواهند داد.
:TOTAL شرکت

تضمیــن ایمنــی کارگــران، کاهش اثرات زیســت 

محیطی و مشارکت با انجمن های حفاظت از محیط 
زیســت از جمله اولویت های توســعه ای این شرکت 
می باشــند. شرکت توتال می کوشــد تا سطح آگاهی 
ایمنی را در تمام پروژه های خود ارتقا دهد. در ســال 
2003در منطقه پارس جنوبی ، 6000 جلسه تمرین 
و آموزش ســازمان دهی گردید تــا اطمینان حاصل 
شــود که اســتانداردهای بین المللی ایمنی در کلیه 
پروژه ها رعایت می شــود. ایــن اقدامات منجر به 62 
 )HSE( درصد کاهش در اتالف وقت ناشی از حوادث
 TOTAL شــرکت نفتی HSE گردیــد. خط مشــی
شــامل 12 ماده اصلی می باشــد که حفظ بهداشت، 
ارزیابی و مدیریت ریســک، احترام به محیط زیست 
و مقولــه پیمانکاران و صالحیت و آموزش کارکنان و 
آنالیز حوادث و ممیزی ها و بازرســی ها از جمله این 
مواد می باشــند. این شرکت در کلیه پروژه های خود 
مدیریت محیط زیســت، آمادگی محل، پیشــگیری 
از آلودگــی منطقه، احیای محــل را رعایت و اعمال 
نموده اســت. توتال تالش می کند تا منابع طبیعی را 
به طور منطقی مدیریت نماید و تنوع زیستی را برای 
نســل های آینده نگهدارد و در سرتاســر دنیا توسعه 
یابد. این شــرکت به طور مداوم کار می کند تا سطح 
آگاهی HSE را نه تنها در بین پرسنل توتال بلکه در 

بین شرکا و پیمانکاران نیز افزایش دهد.
شرکت های نفت و گاز نروژ:

وزارت کار نروژ، الیحه ای را در مورد بهداشت، ایمنی 
و محیط زیســت در صنعت نفت و گاز این کشــور 
ارایه نموده که بر اســاس آن، هیــات تحقیقات نروژ 
یک برنامه تحقیق  توســعه 5 ساله را با هدف ایجاد 
ظرفیت در زمینه HSE در صنعت نفت و گاز در سال 
2002 آغاز کرد. تمرکز ایــن الیحه بر روی روش ها 
و ابزارهای مدیریت HSE، بهداشــت و محیط کار و 
مدیریت خبره در زمینه HSE و ریســک می باشــد. 

برنامه فعلی HSE بر مبنای موارد ذیل استوار است:
* همــکاری بیــن متخصصین نروژی و موسســات 

آموزشی
* همکاری بین پروژه های تحقیقاتی
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* همگامی با توسعه تکنولوژی

:HSE استراتژی فعلی
* هماهنگی با مفهــوم HSE در برنامه ریزی صنعت، 

پشتیبانی، تصمیم گیری و عملیات
* کمک به بهبود فرهنگ HSE میان شــرکای نفت 

و گاز
* ایجاد محیطی متعادل برای کارکنان و تالش برای 

سودآوری بیشتر
* ایجــاد درک واقعــی از فواید ســرمایه گذاری در 

HSE فعالیت های
HSE تقویت فعالیت های آموزشی مرتبط با *

* درگیر ســاختن دانشگاهیان و کاربران شرکت ها با 
 HSE در زمینه )HSE(پروژه های تحقیق و توسعه

نتیجه گیری
امروز، همه کشــورها به این نتیجه رسیده اند که برای 
نیل به توسعه پایدار، سالمتی انسان، جامعه و محیط 
زیست باید در صدر اولویت ها قرار گیرد. خوشبختانه 
اختصاص فصول پنجم و هفتم برنامه پنج ساله چهارم 
توسعه کشور ایران به حفاظت از محیط زیست و ارتقای 
ســالمت و بهبود کیفیت زندگی، نیز نشان از رویکرد 
کشور به سمت مقوله HSE می باشد. الزم است که در 
جریان توسعه اقتصادی، به منظور دستیابی به توسعه 
پایدار و ســالم، میان ســالمتی و بهداشت حرفه ای  
تعادل ایجاد شــود و این امــر در فرآیند برنامه ریزی 
توســعه کشــور، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 
باید همواره به خاطر داشــت که سه مقوله بهداشت، 
ایمنی و محیط زیســت اثرات هــم افزایی بر یکدیگر 
دارنــد و اثر همزمان آنها در بهــره وری کار به مراتب 
بیشــتر و گســترده تر می گردد. در جهان نیز پس از 
جنگ جهانی دوم بحث تلفیق این سه موضوع مطرح 
شــده است و تاکنون به طور جدی بر اساس آن عمل 
شده است، به طوری که پیاده سازی یکپارچه HSE در 
یک جامعه، نشانه تمدن و سطح فرهنگ مردم جامعه 
تلقی می شــود. فقدان هریک از آنهــا می تواند تاثیر 
منفی بر انســجام این نظام مدیریتی یکپارچه داشته 

باشــد. با توجه به نقش محوری ســالمت در مبحث 
HSE و اینکه هدف عالی هر یک از این ســه موضوع 
حفظ سالمت و زندگی انسان است، توجه جدی تر به 
حوزه بهداشت طلبیده می شود. یک سیستم مدیریت 
HSE در محیط های صنعتــی زمانی می تواند به طور 
موثر به اهداف خود برسد که سبب جلوگیری از بروز 
حوادث، کاهش خسارات مالی و صدمات جانی، حفظ 
منابع و محیط زیست و افزایش بازده کاری گردد. به 
همین دلیل الزم اســت که ریسک های تهدید کننده 
افراد، محیط زیســت و اموال به طور سیســتماتیک 
شناسایی و ارزیابی گردد و اقدامات کاهش دهنده آنها 
اجرا شود؛ الزم اســت که هرگونه اقدامی در راستای 
صیانت از بهداشــت و سالمت جســمانی نیروی کار 
انجام شود. ریسک های بهداشتی به طور سیستماتیک 
ارزیابی گردد تا تدابیر مناســبی در پیش گرفته شود. 
صالحیت پرســنل به طور مرتب ارزشیابی گردد و به 
دنبال آن برنامه های آموزشــی مناسب تنظیم و اجرا 
شــود. هر نوع حادثه، شــبه حادثه یا شرایط ناایمن 
باید به طــور مکتوب گزارش شــود و مورد تجزیه و 
تحلیــل قرار گیرد و برای پیشــگیری از وقوع مجدد 
آنها عملکرد مناســب صورت پذیرد. تجارب به دست 
آمده از این آنالیز به طور سیســتماتیک به اطالع کلیه 
واحدهای عملیاتی رســانده شــود و در آمادگی برای 
عملیات آینده استفاده شــود. در هر فعالیتی اجرای 
خط مشــی HSE به طــور دوره ای کنترل شــود. در 
هنگام انجــام ممیزی ها، بازرســی ها و بازنگری های 
 HSE درون ســازمانی الزم اســت که میزان کارآیی
نیز ارزیابی شــود. بــه منظور پیاده ســازی فرهنگ 
HSE در یک ســازمان باید برای آن ارزش خاصی را 
تعیین نمود، تعهد مدیران را تقویت نمود و دوره های 
آموزشی مناسبی را برای کلیه سطوح سازمانی برگزار 
نمــود. با توجه به نقش کلیــدی پیمانکاران در انجام 
عملیات صنایع نفت و گاز کشــور، منطقی اســت که 
مدیران شرکت ها، به موازات توجه به سایر جنبه های 
مدیریتی از قبیل کیفیت، اقتصاد، تکنولوژی و تولید، 
مدیریت در جنبه های بهداشــت حرفــه ای، ایمنی و 
محیط زیســتی شرکت خود به ویژه پیمانکاران را نیز 

مد نظر داشته باشند. ارزشیابی و انتخاب پیمانکاران و 
کارپردازان می بایستی برحسب کارآیی آنها در زمینه 
HSE اکتشــاف و تولید صورت پذیرد. الزم است که 
مســوولیت های آنها در زمینه HSE به طور واضح در 
قراردادهــا تبیین گردد. زیرا بهبــود در عملکرد کلی 
ســازمان بدون پرداختن به ایــن جنبه ها امکان پذیر 
نمی باشــد. بررسی تجارب شــرکت های نفتی موفق 
دنیا نشان می دهد که سرمایه گذاری بر روی سالمتی، 
ایمنی و محیط زیست از اولویت باالیی برخوردار است 
و مســاله محیط زیست یکی از نگرانی های دایمی در 
اکتشــاف و تولید کلیه سطوح سازمان می باشد. امید 
اســت که با اجرای کامل خط مشــی HSE توســط 
ســازمان ها و پیاده ســازی فرهنگ غنی HSE توسط 
مدیران و کارشناســان این حوزه، در آینده ای نزدیک 
شــاهد شــکوفایی و بهره وری هر چه بیشتر مدیریت 
بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت صنایع نفت و گاز 

ایران و سایر صنایع میهن عزیزمان باشیم.
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دارای ذخایر گاز در میدان هلوش است.
سازند آسماری: 

ســازند آســماری غنی ترین مخزن نفتــی ایران و 
خاورمیانه و یکی از غنی ترین مخازن کربناته جهان 
است. این سنگ مخزن ذخایر نفتی و گازی 62 میدان 
نفتــی را تامین می کند که از میان آنها 14 ابرمیدان 
و 12 میدان عظیم در رده بندی جهانی طبقه بندی 
شده اند.این سازند به سمت جنوب غربی و به طرف 
دهانه خلیج فارس، کمی ماسه ای می شود که به آن 
ماسه های اهواز گویند؛ به طوری که در میادینی مانند 
پازنان، اهواز، مارون، منصوری و ... بخش ماسه ای اهواز 
حدود یک سوم تا یک چهارم ضخامت کل سازند را 
در بر می گیرد. بخش ماســه سنگی اهواز در مخازن 
آســماری موجب افزایش کیفیــت مخزن و ضریب 
بازیافت می شود. این مخزن در شمال غرب لرستان 
از بخش رسوبات تبخیری کلهر تشکیل شده است. 
بخش اعظم تخلخل و تراوایی این ســازند مربوط به 

تخلخل حاصل از شکستگی است. 
● سنگ منشا های حوضه زاگرس و ایران مرکزی 

نفت مخازن نفتی در حوضه ی زاگرس و ایران مرکزی 
از سنگ منشأهایی تامین می شــود که در ادامه به 

ترتیب سنی به آن ها اشاره می شود: 
* سازند سرگلو: 

این سازند در شمال شرقی عراق، لرستان و خوزستان 
گسترش دارد. جنس این سازند از دولومیت و رسوبات 

تبخیری و کمی آهک تشکیل یافته است. 
* سازند گرو: 

مقطع الگوی این ســازند در تنگ َگرو در کبیرکوه 
لرستان اســت که از جنس آهک و شیل و رسوبات 
ریزدانه تشکیل شده است. این سازند تا شمال فارس 
ادامه دارد. سازند گرو در نفت آسماری و سازندهای 
گروه بنگســتان )کژدمی، سروک، ســورگاه، ایالم( 

مشارکت داشته است. 
● سازند کژدمی)مهم ترین سازند سنگ منشأ(: 

جنس ســازند کژدمی از مارل و آهک رسی و شیلی 
است. این ســازند دارای قابلیت تولید نفت به مقدار 
قابل توجهی در لرستان و خوزستان بوده و تحقیقات 
نشان می دهد نفت بیشتر مخازن این مناطق از این 
سنگ منشأ تامین شده است و مهمترین سنگ منشا 

ایران است. 
* سازند گورپی: 

محل الگوی این سازند در لرستان است و جنس آن 

 نویسنده : امین قهری

مقدمه 
سازند) Formation ( مجموعه الیه هایی است که صفات 
مشخص سنگ شناسی دارند.سازند مهم ترین واحد صفات 
تقسیمات سنگ شناسی و واحد سنگی اصلی چینه شناسی 
است. باال و پایین یک سازند مشخص است ولی ضخامت آن 

حد معینی ندارد.
برخی از ویژگی های سازندها مانند سن، نوع فسیل، جنس، 
پیوستگی، ضخامت، رنگ و ... تا حدودی مشترک است. در 
این میان سن و نوع فسیل سازند از اهمیت بیشتری برخوردار 

است.
مطالعه سازندهای نفتی 

در ایران سه منطقه نفتی برای مطالعه سازندهای نفتی وجود 
دارد:

1(منطقه زاگرس
2(منطقه ایران مرکزی 

3(منطقه کپه داغ 
منطقه یا حوضه زاگرس در ایران از شــمال غربی تا جنوب 
شــرقی امتداد دارد و در واقع جهت  کشــیدگی رشته کوه 
زاگرس است. حوضه ایران مرکزی ، فارس و شمال بندرعباس 
و حوالی  آن را شامل می شود و حوضه ایران شمالی یا همان 
حوضه ُکپه داغ ، شامل شرق گرگان و شمال شرق ایران است.

نکته ی مهمــی که می تواند مورد توجه قــرار گیرد، ترتیب 
قرارگیری و ســن سازند هاســت. در ادامه به ترتیب سن، از 
سازندهای مسن تر و عمیق تر به سازندهای جدیدتر، هر کدام 

را شرح کوتاهی خواهیم داد.

حوضه ی زاگرس و ايران مرکزی 
 سازند های مخزنی حوضه ی زاگرس و ایران مرکزی 

* سازند فراقون: 
این ســازند در جنوب ایران، در زردکــوه و کوه دنا ، با 2 نوع 
جنس ماسه سنگی در قسمت پایین آن و کربناته در قسمت 
 Type) )باالیی دیده می شود. محل مقطع گیری )نمونه گیری
section) آن کوه فراقون در شمال بندرعباس است که محل 
برون زد این ســازند است. این سازند مخزنی در میدان های 

گازی پارس)شمالی و جنوبی( دیده می شود. 
* سازند داالن: 

این سازند در »چاه داالن -1« حدود 110 کیلومتری جنوب و 
جنوب غرب شیراز مورد مطالعه قرار گرفته است و شامل سه 
بخش است که جنس بخش های باالیی و پایینی آن کربناته و 
بخش میانی آن از رسوبات حاصل از تبخیر )تبخیری( است. 
در حال حاضر گاز مخزن داالن در میادین پارس، نار، کنگان، 

آغار و سمند مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

* سازند کنگان: 
ضخامت این سازند در برون زد جنوب فارس 140 متر است. 
جنس این ســازند از آهک دولومیتی است. در حال حاضر از 
گاز این سازند مخزنی در میادین پارس و کوه موند بهره برداری 

می شود. 
* سازند سورمه: 

سازند سورمه در استان فارس، شمال خوزستان و شمال شرق 
لرستان گسترش داشته است و بهترین برون زد آن در استان 
فارس است. جنس این سازند از سنگ آهک ودولومیت است. 
از نفت و گاز این سازندها در میادین سرو )جزیره قشم( و کوه 

موند برداشت می شود. 
* سازند فهلیان: 

محل نمونه گیری این سازند در استان فارس است. جنس آن 
ســنگ آهک است. این سازند مخزن میادین نزدیک جزیره 
خارک را تشکیل می دهد که این میادین شامل: درود )نزدیک 
خارک(، ســروش )غرب خارک( و دارخوین )نزدیک آبادان( 

است. 
* سازند گرو: 

جنس این سازند از آهک و شیل تشکیل شده است. این سازند 
در میدان امام حسن مخزن کوچک گازی را ایجاد کرده است. 
* توجه: شــیل به رســوبات ریزدانه ای گفته می شود که به 
صورت الیه های بسیار نازک روی هم قرار گرفته اند. تخلخل 
این نوع سنگ باالست، اما دارای تراوایی کمی است. از این رو 
شیل ها از خاصیت مخزنی سنگ می کاهند و عمدتاً کارکرد 

سنگ منشأ یا سنگ پوش را دارند. 
* سازند داریان: 

مقطع نمونه گیری این سازند در استان فارس است و جنس 
بخش اعظم آن سنگ آهک است. این سازند در تمام جنوب 
و غرب کشور به غیر از جنوب لرستان گسترش یافته است و 

در میدان کوه ریگ دارای ظرفیت مخزنی محدودی است. 
* سازند سروک: 

محل الگوی ســازند سروک در گروه بنگســتان در شمال 
خوزستان است. جنس این سازند آهکی است و دارای تخلخل 
عمده ای از نوع شکستگی است. میدان مهم گازی این مخزن 
شــامل میادین بی بی حکیمه، دال پری و کوه موند است و 
میدان های مهم نفتی این مخزن شامل میادین: اهواز، بی بی 

حکیمه، کیلورکریم، سروستان و سیاه مکان است. 
* سازند ایالم: 

محل الگوی این سازند در ایالم است. جنس آن آهکی و شیلی 
است و تخلخل مفید و مهم این سازند از نو شکستگی است. 
این سازند دارای ذخایر فرعی و کوچک نفتی در میادین آب 
تیمور، اهواز، امام حســن، منصوری و دارخوین و هم چنین 

آشنايی با سازند های ايران
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مارل و آهک شیلی است. این سازند در لرستان شامل 
2 بخش از جنس کربناته شامل سنگ آهک امام حسن 
)که دارای خواص سنگ مخزن است( و سنگ آهک لوفا 
است. این ســازند تنها در شمال فارس و شمال شرقی 
فروافتادگی دزفول، مشارکت مختصری در تشکیل نفت 

دارد. 
* سازند پابده: 

جنس این سازند عمدتا از جلبک های دریایی تشکیل 
شده اســت. این ســازند در لرســتان و خوزستان به 
پختگی الزم برای تشــکیل نفت گاز نرســیده است و 
تنها قسمت های شمال شرقی فروافتادگی دزفول)یک 
فروافتادگی است که در قسمت شمال غرب گسل قطر 

– کازرون قرار دارد( به تولید نفت رسیده است. 
● پوش سنگ های حوضه زاگرس و ایران مرکزی

هم چنین برای این که نفت درون مخازن نگه داشته شود 
نیاز به یک ســد در مقابل حرکت دارد. سنگی که این 
عمــل را انجام می دهد، پوش ســنگ (Cap rock) یا 
)Seal Rock( می گویند. این پوش سنگ هاعبارتند از: 

* سازند دشتک: 
جنس این سازند از درلومیت و شیل و رسوبات تبخیری 
است و روی سازندهای مخزنی داالن و کنگان قرار گرفته 

است. 
* سازند کنگان: 

این ســازند در میدان گازی کنگان از دولومیت و شیل 
تشکیل شده است و در جنوب ایران و خلیج فارس پوش 

سنگ مناسبی را ایجاد کرده است. 
* سازند هیث: 

این سازند از دو لومیت و رسوبات تبخیری تشکیل شده 
است که مخازن گازی سورمه را می پوشاند. 

* سازند گدوان: 
مقطع الگوی این ســازند در اســتان فارس قرار دارد و 
جنس آن از آهک و مارل و شــیل است و پوش سنگ 

میادین نفتی دورود و فروزان را تشکیل می دهد. 
* سازند گچساران)مهم ترین سازند پوش سنگ(: 

جنس این ســازند بیشتر از رسوبات تبخیری است که 
بهترین گســترش آن در میدان نفتی گچساران است. 
مهم ترین اهمیت آن پوش سنگ بودن این سازند برای 
سنگ مخزن آسماری است به علت شکل پذیری خوب 

و تراوایی کم یک پوش ســنگ بسیار خوب را به وجود 
آورده است. 

* حوضه ی کپه داغ 
حوضــه ی نفتی دیگر مورد مطالعــه حوضه ی کپه داغ 
در شــرق گرگان و شمال شــرق ایران است که دارای 
سیستم های نفتی مختلفی شامل پوش سنگ ، سنگ 

مخزن و سنگ منشأ می باشد. 
* سنگ های منشأ نفت در حوضه ی کپه  داغ 

ـ سازند چمن بید: 
این سازند در میدان عظیم گازی خانگیران، اصلی ترین 
سنگ منشأ است. جنس این سازند از آهک های سیاه 
تشــکیل شده اســت و در شــرق گرگان مهم ترین و 

اصلی ترین واحد منشأ نفت و گاز را تشکیل می دهد. 
* سازند سنگانه: 

این سازند دارای ظرفیت نفت  زایی کمی در غرب کپه داغ 
است اما در شرق کپه داغ دارای ظرفیت نفت زایی خوبی 

بوده و از شیل های سیاه رنگ تشکیل شده است. 
*سازند سرچشمه: 

جنس این ســازند کربناته است. این ســازند در غرب 
کپه داغ توانسته سنگ منشأ مخازن کوچک محلی باشد. 

* سازند باش کالته: 
جنس این سازند از شیل های خاکستری و سیاه است. 
این ســازند ظرفیت نفت زایی قابل توجهی نداشــته و 
می تواند به عنوان یک منبع فرعی وضمیمه به ســازند 

چمن بید در نظر گرفته شود. 
* سازند شمشک: 

در غرب کپه داغ از دومقطع شیل و ماسه سنگ تشکیل 
شده است. این سازند از جهت تشکیل ذغال بسیار مهم 
است و بخش اعظم ذغال سنگ ایران را تامین می کند 
البته قسمت شیلی این سازند ظرفیت نفت زایی الزم را 

داشته است. 
* سازند مبارک: 

جنس این سازند از شــیل های سیاه رنگ و شیل های 
آهکی اســت. این سازند به بلوغ تشکیل نفت رسیده و 

 توانسته است نفت تولید کند. 
● سنگ های مخزن و پوش سنگ ها در حوضه ی کپه 

داغ 
ارزیابی سنگ های مخزن در حوضه ی کپه داغ بر اساس 

بررسی های دقیق دستگاهی تخلخل و تراوایی صورت 
نگرفته اســت، بلکه بر مبنای بررســی های صحرایی و 
مطالعه مقاطع نازک )مقاطع نازک در واقع نمونه گرفته 
شده از سنگ یک سازند است که آن را به مقاطع بسیار 
نازک تبدیل کرده تا در زیر میکروسکوپ قابل مطالعه 
باشند( استوار می باشد. سنگ های مخزن و پوش سنگ 
آن ها در منطقه به دو گروه سنگ مخزن های مربوط به 
دوران مزوزئیک )mesozoic( اســت که احتماال در 
تمام حوضه کپه داغ گسترش و توسعه یافته اند و دیگری 
سنگ مخزن های دوران پالئوزویک )paleozoic( است 
که تنها در محدوده ی جنوب غرب کپه داغ شناســایی 

شده اند. 
● گروه اول )گروه مخزنی مزوزئیک و پوش سنگ های 

آن( 
* سازند مزدوران: 

ســنگ مخزن اصلــی در منطقــه ی کپه داغ اســت. 
قسمت های مارل و شیلی و تبخیری شوریجه، پوشش 
مناسبی برای مخازن مزدوران در خانگیران فراهم کرده 

است. 
* سازند شوریجه: 

ماسه سنگ قسمت زیرین سازند شوریجه مخزن اصلی 
میدان گازی خانگیران را تشــکیل می دهد و در حال 
حاضر در حال بهره دهی است. این سازند از باال و پایین 
بین 2 الیه ی غیر قابل نفوذ قرمز رنگ قرار گرفته است. 

* سازند تیرگان: 
جنس این ســازند از آهک اســت و در صورت داشتن 
ضخامت کافی، از ظرفیت مخزنی مناسب برخوردار است. 

پوش سنگ این سازند، سازند سرچشمه است. 

منابع:
1- http://vista.ir
2-http://www.iran-spe.com
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بررسی و ارزيابی الگ های پتروفیزيكی

چكیده: 
نمودارگیری یکی از روش هایی است که با استفاده 
از آن مــی تــوان مشــخصات پتروفیزیکی مخزن 
همچــون تخلخل، اشــباع ســیاالت، نفوذپدیری و 
لیتولوژی را تعیین کرد.  که به طور معمول، می توان 
نمودارگیری را از پایین فرستادن یک یا چند الکترود 
به داخل چاه جهت ثبت خواص فیزیکی ســازند به 

عنوان تابعی از عمق تعریف نمود.
تشــرییح کامل الگ هــای پتروفیزیکــی به همراه 
مفاهیم و محاســبات مربوط به مقاطع کارشناســی 
ارشــد و دکتری مهندســی اکتشــاف نفت، مخازن 
هیدروکربن ها می باشــد. در این جا انواع مهم الگ 
های پتروفیزیکی به همراه پارامترها، کاربرد و مزایای 
هرکدام در حد دوره ی کارشناسی معرفی شده اند. 
به طور کلی هدف از تمام این الگ های پتروفیزیکی، 
شناسایی و ارزیابی مخازن هیدروکربنی زیرزمینی و 

تعیین خواص فیزیکی سنگ و سیال است.
که در این عملیات نمادپیمایی، معموالً مهندســین 
از یــک ســری اصطالحالت به خصوصــی همچون 
 Depth -2 )تطابــق الگ ها با هم( Shifting -1
 Fuzzy -3 )تطابــق الگ و مغــزه( Matehing
Logic )تشخیص نوع گروه سنگ شناسی( استفاده 

می کنند.
الگ در اصطالح عبارت اســت از ثبت پیوسته یک 
پارامتر فیزیکی اعم از مقاومت ویژه، مدت زمان عبور 
امواج، جرم مخصوص و... بر حسب عمق در یک چاه 
حفرشــده در ســازند را گویند. اطالعات یک مخزن 
نفتی یا گازی از شــیوه های مختلفی به دســت می 
آیــد، که یکی از این روش هــا نمونه گیری یا مغزه 

گیری از سنگ مخزن است. 
اهمیت گرفتن الگ از این جهت قابل توجه اســت 
که می تواند اطالعات حاصل از نمونه گیری را کامل 

کند.

الگ یک فناوری مهم جهت تکمیل نمودن اطالعات 
از چاه محســوب می شود و از اهمیت آن در صنعت 
نفت به حدی است که می توان گفت ارزیابی دقیق 
مخازن، تعیین وضعیت الیه ها در اعماق زمین و ده 
ها موارد دیگر بدون اســتفاده از ایــن نوع نمودارها 

تقریباًٌ غیر ممکن است.
فاکتوری هــای مورد ارزیابی در علــم نمودارگیری 
شامل ســنگ شناســی، تخلخل، تعیین الیه های 

تولیدی، اشباع سیاالت می باشد.

تاريخچه چاه نگاری
اولیــن نمودار الکتریکی در ســال 1306 در یکی از 
چــاه های میدان نفتی واقع در پچلیرون از اســتان 
های شــمال غربی فرانسه ثبت شد. این نمودار تنها 
شامل یک نمودار مقاومت الکتریکی بوده و از روش 
ایستگاهی برای ثبت داده ها استفاده می کرد که در 
سال های بعد با پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن 
روش های جدید توانســتند در ســال های 1931 
)نمودارهای  پتانســیل خودزا(، 1949  )نمودارهای 
نوترون(، 1962 )نمودارهای تخلخل( توسط برادران 

شلمبرز )مارسل-کفراد( به ثبت برسانند.

انجام عملیات چاه نگاری
نمودارگیری به 2 طریق انجام می شود:

1.در هــر مرحلــه از حفاری بعــد از اینکه عملیات 
حفاری متوقف شــد و نیاز به راندن نمودار به درون 
چاه باشــد، الکترود توســط یک کابل الکتریکی به 

درون چاه فرستاده می شود. 
2.بــا پیشــرفت تکنولوژی حتی در حیــن عملیات 
حفاری و افزایش عمق حفر شــده نیــز می توان با 
جایگــذاری الکترودهــا در درون لولــه حفاری به 

اطالعات مورد نظر دست یافت. 
معایب روش اول از این قرار اســت کــه در چاه ها 

افقی و انحرافی کاربرد ندارد و همچنین باید عملیات 
حفاری قطع شــود و از معایــب روش دوم می توان 

هزینه ی باال و نقص ناگهانی دستگاه را نام برد.
اما الزم به ذکر است که مزایا و حسن برتری نسبت 
بــه روش اول دارد کــه در آن قابل اســتفاده برای 
حفاری افقی و کســب اطالعات از سرعت و نحوه ی 

حفاری می باشد.

وسايل مورد نیاز برای نمونه گیری
1.ســوند که همان پوســته ای ایجاد شــده از چند 
فرســتنده و گیرنده که از قسمت اصلی دستگاه می 

باشد.
2.سیستم انتقال دهنده سوند به درون چاه

3.سیستم کنترل کننده ابزار درون چاه
4.سیستم ثبت کننده اطالعات ارسالی از درون چاه

مجموعــه تجهیــزات چاه نــگاری از یک ســوند و 
کامیون یا اتاقکی که تجهیزات الکترونیکی مرتبط با 
سوندها در درون آن جای می گیرد، ایجاد می شود. 
پارامترهای فیزیکی مورد بررسی در هر نوع عملیات 
چاه پیمایی، از طریق سوندها به سطح زمین انتقال 
داده می شود. ســوند محفظه ی استوانه ای شکلی 
است که فرستنده و در بعضی موارد گیرنده امواج نیز 
درون آن قرار می گیرد. ســوند به کمک کابل های 
ویژه ای به درون چاه فرســتاده می شود. کابل روی 
قرقره ای می چرخد کــه همواره لوازم دیگر کنترل 
کننــده و تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز در هر نوع 
عملیات چاه نگاری در کامیون آزمایشگاهی یا اتاقک 

ثابتی جا می گیرد.
1.Pechelbronn
2.Station
3.Wike Line Logging
4.Logging while Drilling

 نویسندگان : امیرعلی محسنی - ملیکا خورسندی 
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زمانی وایلی قابل محاسبه است.
φ( Δtma-1)+ΔT = φΔtf

در این معادله پارامترهای ΔT  در خصوص ســیال و 
ماتریکس به کار می رود. شرط تعیین تخلخل از این 
رابطه داشتن زمان عبور موج از سازند است پس با این 
الگ فقط می توان تخلخل اولیه سازند را اندازه گیری 
نمود و به عنوان یک الگ پشتیبان عمل می کند که 
کاربرد آن به صورت: 1.محاسبه درصد تخلخل سنگ 
مخــزن 2.تعیین جنس الیه هــا 3.هم ترازی طبقات 

4.کسب اطالعات الزم برای لرزه نگاری
ب(الگ های نوترون: اساس اندازه گیری آن براساس 
چشمه ای اســت که از خود نوترون ساطع می کند، 
با توجه به اینکه نوترون و هیدروژن هم جرم هستند 
درصورت برخــورد اتالف انرژی زیادی اتفاق می افتد 
که دستگاه های آشکار ساز این ابر الکترونی حاصل از 

نوترون را اندازه گیری می کنند.
 یا به عبارتی دیگر اساس کار آن بر اندازه گیری مقدار 
یون هیدروژن موجود در خلل و فرج سنگ هاست که 
از روی این اندازه گیری درصد تخلخل الیه ها تعیین 
مــی گردد. معموالً از این نوع الگ در چاه های دارای 
لوله جداری نیز استفاده می شود. به طور کلی کاربرد 
الگ نوترون عبارت است از 1.ارزیابی تخلخل 2.تعیین 

لیتولوژی 3.تطابق چاه ها
پ(الگ های چگالی: اســاس انــدازه گیری آن اندازه 
گیری چگالی الکترونی الیه ها اســتفاده می گردد و 
همچنین بــرای اندازه گیری تخلخل الیه ها و تعیین 
سطح گازها کاربرد دارد. الزم به ذکر است الگ های 
چگالی در الیه های گازدار تخلخل را بیشــتر از مقدار 
واقعی الگ های نوترون کمتر از مقدار واقعی نمایش 

می دهند.
Neutroan.1

Density.2
Sonic.3

نتیجه گیری
برای یادگرفتن اصول نمونه گیری می بایست مراحل 

زیر طی شود:
1.یادگیــری مباحــث پتروفیزیکی، زمین شناســی، 

مخزنی
2.آشنایی کامل با عملیات سرچاهی نمودارگیری

3.آموختن روش های ریاضی و الگوریتم
4.تسلط کافی بر تفسیر نمودارهای چاه پیمایی

5.آشنایی کامل با پارامترهای فیزیکی
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اصطالحات رايج چاه نگاری
1.تخلخل،  که بیان گر نســبت حجم منافذ سنگ 
به حجم کل سنگ اســت یا نشانگر وجود روزنه یا 
خلل و فرج موجود در شبکه درون سنگی می باشد.

2.اشــباع: بیانگر حجم هیدروکربن به حجم کل یا 
نشان گر نســبتی از تخلخل ســنگ می باشد که 

شامل هیدروکربن است.
3.تراوایی: بیانگر خاصیت گازدهی ســیال از سنگ 

است که با واحد میلی دارسی نشان می شود.
4.لیتولــوژی: آشــنایی با خواص ســنگ مقرن و 

خصوصیات مربوط به آن است. 

تقسیم بندی الگ های پايه
برای آشــنایی با علم پتروفیزیک می بایست با یک 
ســری الگ های پایه )بنیادی( که قسمت اعظم و 

مهمی را به خود اختصاص داده روبرو شویم. 
کــه ما در حد توان خود به تفســیر و تعبیر برخی 

موارد مهم و کلیدی آن می پردازیم. 
که در 3 گروه مجزا شامل

 الف(الگ های نفوذپذیری، 
ب(الگ های مقاومت ویژه 

ج(الگ های تخلخل، بحث می کنیم.
(Permeable Logs) 1-الگ های نفوذپذیری

الگ هایی هستند که به واسطه ی آن ها می توان 
خواص شــیلی را از غیر شیلی تشــخیص داد که 
اطالعاتی همچون حجم شــیل، مقاومت ویژه آب 
ســازنده، تفسیر الیه های شــیلی از آنها می توان 

خارج کرد.که به 2 دسته
GAMA RAY  )الف

 Spontaneous Potential )ب
تقسیم می شوند.

الف( )GR(: این نوع الگ یک الگ هسته ای است 
که با اندازه گیری سه  عنصر، تُریم، پتاسیم، اورانیوم 
می توان نواحی شیلی را از غیر شیلی مشخص کرد 

و معموالً در کربناته ها کاربرد دارد.
ب( )SP(: این نوع الگ یک الگ الکتریکی است که 
اســاس کار آن به این صورت است که یک الکترود 
ثابت در ســطح و یک الکترود متحرک در چاه می 
باشد و الزم به ذکر است که معموالً در ماسه سنگ 
هــا کاربرد دارد. نمایانگــر اطالعاتی همچون:محل 
الیه های دارای قابلیت نفوذ محدوده الیه های فوق 
و رابطه آن هــا با یکدیگر مقاومت ویژه آب موجود 
در مخزن. این نمودار برحسب میلی ولت در مقابل 
عمق )متر( رســم می شــود.تعیین درجه شوری و 
کیفیت شیمیایی آب و عواملی که این نمودار تابع 
آن می باشــد شامل: شوری ســیال سازند و سیال 

حفاری، فشار سازندی، ضخامت الیه ها.
عواملی که باعث می شود نمودارهای پتانسیل خود 

را به نحو احسن عمل نکنند شامل:
کم بودن ضخامت الیه تراوا وجود رس در الیه تراوا، 
وجود هیدروکربن در داخل الیه تراوا، که در هر سه 

عامل کاهش انصراف الگ به چشم می خورد.
کاربرد و مزایای نمودارهای پتانســیل خودزا را می 
توان: 1.تعیین مقاومت ویژه آب سازندی. 2.تجزیه و 
تحلیل رخساره ها 3.آشکارسازی طبقات متخلخل 

و تراوا، نام برد. 
کاربرد و مزایای پرتو گاما را می توان:

1.تعیین لیتولوژی 
2.همبستگی چاه ها 

3.رسوب شناسی 

4.ارزیابی درصد رس موجود در مخزن ها نام برد.
امــا در نمودارهــای پتانســیل خودزا کاســتی های 
مهمتری به چشم میخورد که رایج ترین و آشکارترین 
آن کارایی نداشــتن در چاه های دارای لوله جداری و 

چاه های خشک می باشد.
(Resistivitity Logs) الگ های مقاومت ویژه

به کمک این نمودار مقاومت الیه های ســنگ مخزن 
در مقابل جریان الکتریسیته اندازه گیری می گردد و 
توســط آن می توان ضخامت الیه ها را اندازه گرفت. 
که در 2 گــروه، Lateral Log )الگ های جانبی( و 

Induction )الگ های القایی( جای می گیرد.
الف(الگ های جانبی: جایی که گل حفاری رســانای 
جریان باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. در این نوع 
الگ ها از الکترودهای پتانســیل جریان استفاده می 
-MSFI1) شــود و در ســه زیر مجموعه ی متداول

LLD3 -LLS2)، الگ هــای میکرو، کم عمق، عمیق 
در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

عواملی که باعث می شود نمودارهای پتانسیل خود را 
به نحو احسن عمل نکنند شامل:

کم بــودن ضخامت الیه تراوا وجود رس در الیه تراوا، 
وجود هیدروکربن در داخل الیه تراوا، که در هر ســه 

عامل کاهش انصراف الگ به چشم می خورد.
کاربــرد و مزایای نمودارهای پتانســیل خودزا را می 
توان: 1.تعیین مقاومت ویژه آب ســازندی. 2.تجزیه و 
تحلیل رخســاره ها 3.آشکارسازی طبقات متخلخل و 

تراوا، نام برد. 
کاربرد و مزایای پرتو گاما را می توان: 

1.تعیین لیتولوژی 
2.همبستگی چاه ها 

3.رسوب شناسی 
4.ارزیابی درصد رس موجود در مخزن ها نام برد.

امــا در نمودارهــای پتانســیل خودزا کاســتی های 
مهمتری به چشم میخورد که رایج ترین و آشکارترین 
آن کارایی نداشــتن در چاه های دارای لوله جداری و 

چاه های خشک می باشد.
ب( الگ های القایی: جایی که گل حفاری4 رســانای 
جریان نباشد، مورد استفاده قرار می گیرد، که در این 
نوع الگ ها از بوبین )ســیم پیچ( اســتفاده می شود. 
مجموعه این نمودارها قابلیت هدایت الیه ها و سنگ 
مخزن را مشخص می نمایند. از کاربرد مهم آن نشان 
دادن ضخامت الیه ها می باشــد که به کمک آن و با 
توجه به مقاومت مخصوص طبقات، درجه ی اشــباع 
سنگ مخزن قابل محاسبه اســت. الزم به ذکر است 
که در الگ هــای جانبی، الگ های میکرو از اهمیت 
بیشتری برخوردار است که جهت مشخص کردن الیه 
های نفوذپذیری با ضخامت کم و حتی در شــرایط به 
خصوص اندازه گیری تخلخل مورد اســتفاده قرار می 
گیرد که عموما به دیواره چاه چسبیده اند. می بایست 
به یا داشت که واح نمودار مقاومت ویژه اُهم متر است.
 1.Micro Spherically Focused Log
2.Latevo Log Shallow
3.Latevo Log Deep

)Porosity Logs( الگ های تخلخل
معموالً در ســه گروه مجزا تقسیم بندی می شوند که 
شــامل الگ های نوترون1، چگالــی2، صوتی3، می 

باشد.
الف( الگ های صوتــی: یکی از ابزارهای کاربردی در 
علم نمودارگیری، این نوع الگ اســت. اســاس اندازه 
گیری آن زمان عبور از ســازند اســت کــه واحد آن 
میکروثانیه بر فوت اســت که طبق معادله ی متوسط 
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مقدمه  
شــیل ســنگی از جنس سنگهای رســوبی دانه 
ریز اســت که از بهم فشــرده شــدن سیلیت و 
ذرات کانی به اندازه رس شــکل گرفته اســت 
کــه معموال آن ها را ِگلســنگ می نامیم. وجود 
چنیــن ترکیباتی درون شــیل هــا آن ها را در 
ردیف سنگ های رســوبی تحت عنوان گلسنگ 
هــا جای می دهــد. وجه تمایز شــیل از دیگر 
گلســنگ ها الیــه الیه و ورقه ورقــه بودن آن 
هاســت. الیه الیه حالتی اســت که ســنگ از 
تعــداد زیادی الیه هــای باریک شــکل گرفته 
اســت. ورقه ورقه حالتی اســت که ســنگ به 
آسانی در امتداد ورقه ها از آن جدا می گردد..

همانطور که گفته شــد شــیل مطابــق تعریف، 
ســنگ آواری دانه ریزی اســت کــه به راحتی 
ورقــه ورقه و یا در امتداد ســطوح معینی خرد 
و شکســته می شــود. باید توجه داشت که در 
مقداری  معموال  )آهکی(  رســوبی  های  ســنگ 
CO در  پتاســیم بیشتر از سدیم اســت، مقدار 
بوده و مقدارAl2O2 معموال زیاد است.  آنها کم 
در شــیل ها مقادیر متفاوتی کلریت ، ســیلیس 
آواری یــا کلوئیــدی ، مقدار کمی کلســیت به 
صورت ســیمان و گاهی هم فسیل وجود دارد. 
کانی های فرعی آواری به صورت ســوزن های 
روتیــل، زیرکن و غیره نیز در شــیلها دیده می 
شــود. ســدیم به صورت آلبیت آواری و در آب 
همــزاد داخل رســوبات و همچنیــن یون های 

جانشــین شده در سایر کانی ها وجود دارد.
اولیــن تغییــر مشــهود در کانــی های شــیل 
ایلیت و کانی های رســی  تبلور مجدد  معمولی 
کلریتی و پیدایش موســکویت و کلریت اســت 
و همزمــان با آن کلســیت با کانی های رســی 
ترکیب شــده و اپیدوت و زوئیزیت میدهد )که 
نوع آن بســتگی به مقدار آهــن موجود دارد(. 

کوارتز ، آلبیــت و کانی های فرعی تبلور مجدد 
یافتــه، اثر فابریک رســوبی از بین می رود. در 
مرحله بعد موســکویت و کلریت ترکیب شده و 
بیوتیــت به وجود می آید. در مرحله پیشــرفته 
تر کلریــت باقیمانــده به آلمانــدن تبدیل می 
  MgO شــود و در نتیجــه آن در مراحــل اول
آزاد مــی گــردد. باید توجه داشــت که در هر 
تغییــری کلیــه کانی هــای ســنگ وارد فعل 
وانفعال می شــود و هیچ واکنشی که از تر کیب 
دو کانــی یا تجزیه یک کانــی نتیجه می گردد، 

نیست. کفا  خود 

شیل ها بندی  تقسیم 

شــیل ها را از روی کانی های سیلتی موجود در 
آن ها طبقه بنــدی می کنند و از اینرو می توان 
آنها را به چهار دســته تقســیم کــرد. در مورد 
دانه های ســیلتی  فاقد  دانه که  ریز  شــیل های 
اســت، یــا تجزیه شــیمیایی آن هــا را مبنای 
تقســیم بندی قــرار می دهند و یــا این که آن 
ها را از روی طبقات ماســه ســنگی که همراه 
آن هــا وجود دارد طبقه بنــدی می کنند و اگر 
بخواهیم آنها را خیلــی دقیق طبقه بندی کنیم 
بایســتی بوســیله اشــعه ایکس نوع کانی رسی 
آنهــا را معلــوم کــرده از روی آن طبقه بندی 

نماییم. مهمترین انواع شــیل عبارتند از:

)Quartzose Shale(سیلیسی شیل های 

قســمت عمده این ســنگ هــا از دانه های ریز 
کوارتز که دارای ابعاد ســیلت می باشد، تشکیل 
شده است. دانه های فلدسپاتی معموال نادر است 
ولی ســیمان این شــیل ها ممکن است آهکی ، 
گلوکونیتی ، آهن دار و یا کربن دار باشــد. رنگ 
این شــیل ها معموال ســبز تا خاکســتری است 
و گاهی هــم به رنگ هــای قهــوه ای، قرمز و 

ســیاه دیده می شود. این شــیل ها معموال مثل 
پیشــروی  ارتوکوارتزیت های سیلیســی معرف 

دریاست.

(Feldspathic Shales) فلدسپاتی  شیل های 

شــیل های فلدســپاتی کــه گاهی هــم آنها را 
شــیل های کائونیتــی می نامند همیشــه دارای 
بیش از 10% فلدســپات است و ماتریکس آنها 
از کائولنیت یا کانی های رســی تشــکیل شده 
است. این شیل ها از نظر اندازه در حد سنگ ها 
سیلتی ماسه ای تا سیلت های رسی می باشند و 
این شیل ها  گاهی هم دانه ها درشت تر هستند. 
از نظــر اندازه معموال همــراه با آرکوزوها دیده 
 ، معموال خاکستری  این ســنگها  رنگ  می شود. 

است. و شکالتی  قرمز   ، سبز 
 

(Chloritic Shales) کلريتی  شیل های 

این ســنگ ها نظیــر فیالرنایت ها بــوده اکثرا 
همراه آن ها دیده می شــوند. در این شــیل ها 
همیشــه فلدســپات وجــود دارد و مقــدار آن 
ممکن اســت بیش از کوارتز باشــد وکلریت در 
این سنگها معرف  ماتریکس سنگ دیده شــود. 

فرسایش شــدید در مناطق کوهزایی هستند.

(Micaceous Shales) میكايی  شیل های 

این ســنگ ها نظیر ســاب فیالرنایت ها هستند 
و اکثــرا هم همــراه آنها دیده می شــود. مقدار 
زیــادی ورقه های میــکا در این ســنگها دیده 
می شــود که غالبا با سریســیتهمراه است. رنگ 
این ســنگ ها معموال خاکســتری یا خاکستری 
قهوه ای اســت ولی گاهی نیز به رنگهای قرمز و 

می شوند. دیده  نیز  سبز 

شیل های نفتی
  *نويسنده: بنفشه سرعتی
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 (Oil Shales) نفتی  شیل های 

در گذشــته بریتانیایــی هــا و اســکاتلندی ها 
از شــیل های نفتی جهت صیقــل دادن و نیز 
تزئینات اســتفاده می کردند؛ اما حدود 3000 
ســال قبل از میالد، از شــیل های نفتی تحت 
عنــوان روغن ســنگ در تمدن بیــن النهرین 
برای توســعه راه ها و ســاخت بناها اســتفاده 
مــی شــد؛ همچنین در شــهر موِدنــای ایتالیا 
17 از ســوزاندن شــیل های نفتی به  در قرن 
عنوان روشنایی خیابان ها استفاده می شد. در 
قــرن 10 فیزیکدان ســوریه ای به نام ماالوین 
المردانی نتیجه آزمایشــات خود را در استخراج 
هیدروکربــور از برخی انواع شــیلهای بیتومنی 
منتشــرکرد. اســتفاده از نفت شیل برای اولین 
بــار در اوایل قــرن 14میالدی در ســویس و 
اتریش گزارش شــده اســت؛ بدین صورت که 
استخراج آن توسط حرارت دادن به شیل نفتی 
در کوره کــه در درون ظرفــی مخصوص قرار 
اســتخراج  اولین طرح  داشــت، صورت گرفت. 
نفــت شــیل توســط بریتانیای کبیر در ســال 
1684 ارائــه شــد؛ که ســه نفر روشــی برای 
اســتخراج و تولید یافتند و موفق به تهیه مقدار 
قابل توجهی قیر و موم از نوعی ســنگ شــدند. 
صنایع مدرن اســتخراج نفت شــیل در فرانسه 
با اســتفاده از فرآینــدی تحت عنوان ِســلیگو 
 1838 الِکساندرِســلیگو در ســال  که توســط 
ارائــه گردیــد، به وجــود آمدند؛ کــه در دهه 
بعــد با فرآیند ارائه شــده توســط جیمز یانگ 
اواخر قرن  در اســکاتلند، بهینه شدند. در طی 
19 میــالدی نیز در اســترالیا، برزیل، کانادا، و 
ایاالت متحده کارخانه ها احداث شــدند؛ و در 
اوایل قرن 20 میالدی کشــورهایی نظیر چین، 
اســتونیا، نیوزیلنــد، آفریقای جنوبی، اســپانیا 
و ســودان به بهره برداری از شــیل های نفتی 
روی آوردند. اکتشــافات نفــت خام در تگزاس 
اواســط  1920 و خاورمیانه در  در طی ســال 
قرن 20 بیشــتر صنایع شــیل نفتی را به حالت 
تعلیق در آورد. در ســال 1944 ایاالت متحده، 

تولید نفت شــیل را به عنوان بخشــی از برنامه 
فعالیت  مایع خود مطرح کــرد؛  ســوخت های 
این صنایع تا ســال 1980 کــه قیمت نفت رو 
بــه افزایش بود ادامــه داشــت. برنامه ایاالت 
متحده در سال 2003 از سر گرفته شد؛ که بر 
از شیل  برداری  بهره  اجازه  قراردادی،  اســاس 
های نفتی و ماســه های نفتِی اراضی فدرال را 
بر اســاس قانون سیاست انرژی تا سال 2005 
به ایــن دولت می داد. در اوایل ســال 2010 
عملیات  اســتخراج نفت شــیل، عملی رایج در 
اســتونیا، برزیل و چین شد؛ به گونهای که در 
ســال 2008 صنایع آنها بالغ بر 17700 بشکه 

نفت شــیل در روز تولید کردند.
این گروه از ســنگ ها بیشــتر دارای مواد آلی 
غیر قابل حل در حالل های آلی )کروژن( بوده 
و مقــدار بیتومــن  آن ها نیز پایین اســت. با 
توجه به این نکته که شــیل های نفتی ســنگ  
توجهی  قابل  اســت که حجم  بدیهی  هســتند، 
از حجــم آن هــا را ترکیبات معدنی تشــکیل 
داده اند. مواد آلی عمدتا کروژن اســت، ولیکن 

ممکن اســت بیتومن نیز داشته باشند.
ظاهر شــیل نفتی ســنگی نرم، خاکســتری تا 
ســیاه اســت. تخلخل آن ها بسیار کم و حدود 
3  بــوده و تقریبــا نفوذناپذیر هســتند. مقدار 
هیدروکربوری که می توان از شــیل های نفتی 
استخراج نمود 4% تا 20% وزن سنگ است ) 
5% تا 50% کل ماده آلی موجود در ســنگ(؛ 
یا به عبارتی 10تا 150 گالن در هر تن ســنگ 
کــه همــواره مقــداری از آن در طــی فرآیند 
اســتخراج در ســنگ باقی مــی ماند. بیشــتر 
مواد آلی در شــیل های نفتی ، به صورت ذرات 
پراکنده می باشــد و به نحوی دگرسان شده اند، 
موجوداتــی که آنهــا را تشــکیل داده اند قابل 
معموال  نفتی  های  نیســتند. شــیل  تشــخیص 
در محیــط هایی نظیر دریاچــه های کم عمق، 
مرداب ها، باتالق ها و دریاهایی که در گذشته 
زندگــی جلبک هــا و گیاهان آبزی در آن زیاد 
بوده اســت یافت می شود در بســیاری از آنها 

بقایای جلبک و اســپورهای جلبکــی فراوانند. 
بنابرایــن، فرض بر این اســت که بیشــتر مواد 

آلی دارای منشــا جلبکی باشند.
در حال حاضر توجه نســبتا زیادی به شیل های 
نفتی می شــود چون آن ها یک منشــا سوخت 
فســیلی هســتند و ممکن اســت به جایگزینی 
ذخائــر نفتی کــه انتظــار اتمــام آن می رود، 
پتانسیل  همچنین  نفتی  شــیل های  کند.  کمک 
ســنگهای مولــد نفت هســتند. مخازن شــیل 
هــای نفتی جهت اســتخراج از نظــر اقتصادی 
باید مناســب باشــند؛ که اقتصــادی بودن آنها 
را مقدار ماده آلی موجود در شــیل های نفتی 
تعیین می کنــد. عالوه بر مقدار ماده آلی قابل 
اســتحصال، عمــق مخازن و جنــس الیه های 
رویی جهت حفــاری از جمله عوامل تاثیر گذار 
در تعییــن اقتصــادی بودن یا نبــودن اینگونه 

است.  مخازن 
بــا توجه به قیمت نفت خام و فرآورده های آن 
در بازارهــای جهانی و بررســی نمودن فرآیند 
اســتخراج شــیل های نفتی در صرفه اقتصادی 
ایــن ذخایر موثر بوده و به طور کلی تابع قیمت 
نفت خام خواهد بود؛ با این وجود کشــورهایی 
از این  ایــاالت متحــده، چین و برزیــل  نظیر 
مخازن بهره بــرداری می کنند. اگر فرآیندهای 
اســتخراج - نفــت شــیل - از شــیلهای نفتی 
بتواننــد %25 از هزینه هــای تولید را جبران 
کننــد، این ذخایــر قادر خواهند بــود به بهره 
برداری صنعتی برســند. با توجه بــه این نکته 
که مصرف و تقاضا برای ســوختهای فسیلی در 
حال افزایش اســت، تخمین زده میشود تا سال 
2025 قیمــت نفت خام به حدی میرســد که 
بهره برداری از این ذخایر ارزشــمند مقرون به 

بود. خواهد  صرفه 

نفتی شیلهای  شناسی  زمین  و  شناسی  سنگ 

هاتون ) 1991( سنگ های رسوبی دارای مواد 
به سه گروه: را  آلی 

هیومیک های  1(ذغال 
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2( ســنگ های غنی از بیتومن
نفتی شیلهای   )3

تقســیم بندی کرد. وی نیز همچنین شــیلهای 
نفتــی را نیز بر اســاس محیط رســوبی آنها به 

گروه: زیر  سه 
)خشکی( تِرسِتریال   )1

ای( )دریاچه  لِکاسترین   )2
)دریایی(  مارین   )3
نمود. بندی  تقسیم 

خشكی نفتی  های  شیل 

شامل شــیل های نفتی می شــوند که از مواد 
آلــی غنی از لیپید تشــکیل شــده انــد؛ مثل 
پولن ها، اســپورها، موم هــای کوتیکول برگ، 
بافت های چوب پنبه ای و ســاقه های آوندی 
گیاهان خشــکی کــه معموال در مــرداب های 
تشــکیل دهنده زغال یافت می شــوند. شیل-
های نفتی خشــکی شامل کِنل کول می شود.

کول: کِنل   *
شــیل های نفتی قهوهای تا سیاه رنگی هستند 
از رزیــن ها، اســپورها، موم هــا و مواد چوب 
از گیاهان خشــکی آوندی منشــا  پنبه ای که 
گرفتــه اند و نیز مقادیــر مختلفی از ویترینایت 
و اینرتینایت تشــکیل شــده اند. این نوع شیل 
ها و در برکه هــا، دریاچه های احیایی و محل 
تشکیل زغال ســنگه ای نارس در مرداب ها و 

شوند. می  تشکیل  ها  باتالق 

ای درياچه  نفتی  های  شیل 

شامل شــیل های نقتی می شــود که موادآلی 
غنی از لیپید آن ها از جلبک های آب شــیرین 
و دریاچه های آب شور تامین شده است. شیل 
های نفتی دریاچه ای شــامل شــیل های نفتی 

شوند. می  الموزیت  و  توربانیت 
توربانیت:  *

Torban Hill در اســکاتلند گرفته  از  نام آن 
شده است و شیل های نفتی سیاه رنگی هستند 
که ماده آلی آن تاِللگینایت اســت که عمدتا از 

Botryococcus غنــی از لیپید و ســایر فرم 

های جلبکی که در دریاچه های آب شــیرین تا 
شور یافت می شــوند، نشأت گرفته است.میزان 
نســبت H/C این نوع شــیلهای نفتــی برابر با 
1/74 اســت. مخازن بزرگ این نوع شیل ها در 
ایالت پنســیلوانیای آمریکا و قاره استرالیا قرار 
دارنــد؛ که البتــه همره با مقــدار قابل توجهی 

هستند. سنگ  ذغال 
الموزیت:  *

شــیل های نفتی قهوه ای کم رنگ تا پررنگ و 
خاکســتری پررنگ تا ســیاه بوده که ماده آلی 
اســت؛  المالگینایت  آن  دهنده  تشــکیل  اصلی 
پالنکتونی دریاچه  که منشــا آن جلبک هــای 
ها اســت. ترکیبات جزئی آن شامل ویترینایت، 
اینرتینایت، تاللگینایت و بیتومن اســت. شــیل 
ایاالت متحده  های نفتی گرین ریــور در غرب 
H/C آن 1/53 است  آمریکا که میزان نبســت 
و تعدادی از شــیل های نفتی دوران ســوم در 

شرق کوینزلنِد اســترالیا از این نوع هستند.

دريايی نفتی  های  شیل 

مــواد آلی غنــی از لیپید این نوع شــیل ها از 
جلبــک های دریایی و دینوفــالگالت ها تامین 
شده است. این نوع شــیل ها شامل شیل-های 
مارینیت می  و  کاِکرزیــت  تاســمانیت،  نفتــی 

شود.
نیت سما *تا

نام آن از شــیل های نفتی در تاســمانی گرفته 
شــده اســت؛ و شــیل های نفتی قهــوه ای تا 
سیاه رنگی هســتند و ماده آلی آن تاللگینایت 
اســت که عمدتــا از جلبک های تک ســلولی 
Tasmanite یا منشــا دریایی نشــأت گرفته 

المالگینایت  ویترینایــت،  کمــی  مقادیر  و  اند؛ 
و اینرتینایــت دارد. میــزان H/C آن برابــر با 
1/55 بوده و مخازن آنها در آالســکا و تاسمانی 

قرار دارد. 
*کاِکرزیت

دهکــده نزدیکــی  در    Kohtla-Järveدر

Kukruse Manor  نام آن از استونی گرفته 

شــده اســت. رنگ آن ها قهوه ای روشن بوده 
که عمــده ماده آلی آن تاللگینایت اســت؛ که 
 Gloeocapsomorpha ســبِز  جلبــِک  از 
نشــأت گرفته است. شــیل های نفتی استونی 
امتداد  اردوویســین در  لینینگــراد به ســن  و 
ســواحل جنوبــی دریــای بالتیک در شــمال 
و شــرق اســتونی به سمت روســیه از اینگونه 
شــیلهای نفتی هســتند؛ و میــزان H به   آنها 

است.  1/51 برابر 
ینیت ر *ما

تا  این نوع شــیل های نفتی خاکســتری  رنگ 
خاکســتری تیره اســت. عمده ترین ماده آلی 
آن المالگینایت و بیتومنیت اســت؛ که منشــا 
مختلِف  ترکیبــات  با  دریایــی  فیتوپالنکتونــِی 
بیتومــن، تاللگینایــت و ویترینایــت را دارند. 
رســوبات این نوع شــیل های نفتی معموال در 
دریاهــای داخلــی که حرکت امــواج و جریان 
های آن محدود شــده اند، ته نشــین شده اند. 
شــیل های نفتی شــرق ایاالت متحده به طور 
عمده از این نوع شــیل بوده و مربوط به دوره 
دوونیــن- میسیســیپیین هســتند. اما به طور 
کلی شــیل ها مــی توانند در برخــی دیگر از 
دورههای زمین شناســی نیز یافت شوند؛ نظیر 
نئوژن، زوراســیک،  پالئوژن،  ترشــیاری،  ادوار 
تریــاس، پرمین، دوونین، اوردویســین و حتی 
نمونــه های بی نظیری از شــیل ها را می توان 

یافت. نیز  پرکامبرین  دوران  در 
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