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کاربردهای نانوتكنولوژی در افزایش کيفيت نفت، بررسی تاثير 
نانوذرات در انتقال نفت

مقدمه
انتقال نفت، یکی از شاخه های مورد عالقه پژوهشگران 
در شــاخه نفت، به دلیل بهای باالی نفت و محصوالت 
نفتی اســت. در دهــه اخیــر، ورود نانوتکنولوژی به 
صنعت نفت، به ســرعت در حال افزایش بوده و نتایج 
قابل توجهــی از کاربرد نانــوذرات در این حوضه، به 
چشــم می خورد و این تکنولوژی عالوه بر کاربرد در 
صنایــع دیگر، در حوزه صنعت نفت نیز جایگاه خود را 
یافته است. این مقاله به طور ویژه، بر روی کاربردهای 
نانوتکنولوژی در بهبود کیفیت شــیمیایی نفت که بین 
دو مخزن در حال جابجایی اســت، مطالعه می کند و 
تحقیقــات ویژه ای را که از کاربــرد پلیمرها در بهبود 

کیفیت نفت انجام شــده را منحصرا بیان می کند. 
تعریف نانوذرات و اثر سطحی

تعریف نانوذرات، بســته بــه زمینــه تحقیقاتی انجام 
گرفتــه بر روی آن، متفاوت اســت. ایــن بدین معنی 
اســت که تعریفی کــه برای نانوذرات ارائه می شــود 
بــا توجه به تفــاوت در کاربرد با نــوع ذرات، متفاوت 
خواهد بود. از دیدگاه تئوری، نانوذرات به طور معمول 
نانو خوشه یا شبه خوشــه نامیده شده که در حقیقت 
بیانگــر تجمع میلیون هــا اتم یا مولکول و تشــکیل 

خوشه است.
ایــن اتم ها یا مولکول ها، در انواع مشــابه و مختلفی 
وجــود دارند. نانوذرات، ذراتی بــا قطر بین 1 تا 100 
نانومتر هســتند که به دلیل اندازه کوچک و نســبت 
ســطح به حجم باال، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.

مواد نانومتری، وابســتگی اساســی به اندازه و شــکل 
دارنــد و با تغییــر در این پارامترها مــی توان موادی 
با خــواص جدیدی تولید کرد. بــا کاهش اندازه مواد 
در حد نانو، مواد دارای خــواص منحصر بفرد فیزیکی 
و شــیمیایی می شــوند که این مــواد در تجمع های 
خوشــه ای خود، این خواص را بــروز نمی دهند؛ در 
واقع، کوچک شدن ذرات و رسیدن به ابعاد نانومتری، 
نســبت ســطح به حجم کل سیســتم را افزایش داده 
که این خود باعث تغییر در واکنش های کاتالیســتی، 
آرایش اتمی، ترکیب شــیمیایی و رفتار کلوئیدی آن 
ها خواهد شــد. اگر این نسبت بزرگ باشد، مختصات 
ریز اتم بر ســطح ذره غالب شــده و به طور عمده بر 
ویژگــی های ذره تاثیر می گــذارد. به این پدیده، اگر 
اندازه ذارت به اندازه کافی کوچک باشد، " اثر سطحی 

" گفته می شود.
اثر ســطحی باعــث ایجاد خواص منحصــر بفردی در 
نانوذرات در مقایســه با دیگر مواد می شــود. اساسی 
ترین و ساده ترین اثر سطح، افزایش نسبت برهمکنش 
شــیمیایی به دلیل افزایش سطح تماس است. ذارتی 
که برای کاربردهای کاتالیســتی وابســتگی اساسی به 
ســطح تماس با دیگر ذرات دارند، قطری در حدود 1 
تا 100 نانومتر داشــته که می توان آن ها را " نانوذره 
" نامیــد. ) آن ها را معموال هنگامی که در مایع معلق 

 .) نامند  هستند، کلوئید می 

سياالت  نانو 
نانو سیاالت، که از توزیع ذرات با ابعاد نانو در سیاالت 
معمولی حاصل می شــوند، نســل جدیدی از سیاالت 
با پتانســیل زیاد در کاربردهای صنعتی به شــمار می 

روند.
ذراتی که در تحقیقات گذشــته به سیاالت اضافه می 
شــد، دارای اندازه های میکرومتری بودند. این ذرات، 
پایداری الزم در سوسپانســیون را نداشته و به سرعت 
ته نشــین می شــوند. همین امر ســبب می شود که 
مجاری عبور ســیال به سرعت مسدود گردد؛ در حالی 
کــه، ذرات با ابعاد نانو، تشــکیل سوسپانســیون های 
پایدارتری را داده و پایین بودن ســرعت ته نشــینی 
آن ها ســبب می گردد که مشــکل گرفتگی و انسداد 

مجاری به حداقل برسد. 
پایداری یا پراکنش نانوذرات در ســیال به برهمکنش 
ســطحی نانوذرات وابســته اســت. برای کنترل این 
برهمکنــش ها و بهبــود خواص نانــوذرات، می توان 
الیه ای را در اطراف نانــوذرات قرار داد تا از تجمع و 

کرد.  جلوگیری  نانوذرات  برهمکنش 
نانوذرات به کار رفته در تحقیقات وابســته به نفت

دانشــمندان علم نانو در صنعت نفت، به منظور کنترل 
و بهبــود قابلیت های نانوســیاالت نفتــی، تحقیقات 
گســتره ای را آغــاز کردند. افزودن الیــه ای بر روی 
ســطح نانوذرات ســیلیکا در کاهش رســوب گذاری 
و تجمــع آن هــا، مطالعــه بــر روی اندازه مناســب 
نانوسیاالت قابل اســتفاده در مخازن نفتی، سنتز و به 
کارگیری نانوذرات آب دوســت و آب گریز به منظور 
تشکیل نفت به صورت امولسیون در آب و تثبیت فوم 
دی اکســید کربن با پایداری بسیار باال، از جمله این 

باشد.  می  تحقیقات 
نانوذرات سیلیکا، به عنوان یکی از رایج ترین نانوذرات 
در صنعت نفت، بسیار قابل توجه است. همچنین، می 
توان با افزودن MgO ، Al2O3 و Fe2O3 به نانوذرات 
SiO2، خــواص نانوذرات ســیلیکا را بهبود بخشــید. 
با افــزودن نانوذرات بــه نفت، کیفیــت نفت افزایش 
پیدا کرده و حفاری آســان تر صــورت خواهد گرفت؛ 
همچنین، تغییر در ویژگی های ســیال، ترشــوندگی 
متناوب سنگ، تثبیت اســتحکام خاک، کاهش تنش 
سطحی و افزایش جریان در رگه های نفتی، از مزایای 

نانوذرات سیلیکا خواهد بود.  از  استفاده 
همچنیــن، پلیمرهای کروی شــکل در ابعاد میکرو و 
نانــو، نقش موثــری را به منظور کنتــرل جریان آب، 
کاهش برش آب، افزایش بهــره وری و بهبود کیفیت 
نفت خواهد داشــت. پلیمرهای کروی شــکل در ابعاد 
میکرو و نانو، هنگامی که در آب قرار وارد می شــوند، 
متورم شــده و سپس با کاهش نفوذپذیری آب، نیروی 
موئینگی را کاهش و مســیر جریــان آب را تغییر می 
دهند؛ در نتیجه، آب وارد مســیر می شود. تحقیقات 
دیگری، خواص جدیدتری از این پلیمرها نشــان داده 
که بیانگر پایداری آن ها در دما و شــوری باالی آب، 
می باشــد. در بعضی از تحقیقات، به ترکیب نانوذرات 

با ســورفکتانت ها اشاره شــده که به عنوان نمونه 
از ترکیب نانــوذرات SiO2 و نوعی ســورفکتانت، 
بــرای بهبود کیفیت نفــت در دمای باالی مخازن، 

استفاده شده است.
نانوفلزات، در کاهش چســبندگی  بررســی اثرات 
نفت ســنگین و قیر به منظور بهبــود کاربردهای 
گرمایی نفت، از جمله تحقیقات دیگری اســت که 
بر پایه نتایــج آن، پارامترهــای متنوعی از جمله 
نــوع، اندازه و تجمع نانوذرات، می تواند در کاهش 

چســبندگی نفت سنگین و قیر، موثر باشند.    
بازآوری نفت به کمک نانوذرات

بــه منظور بــازآوری نفت، افــزودن محلول رقیق 
پلی اکریل آمید هیدرولیز شــده به منظور تزریق 
بهتر ســیال به نفت در مخزن، یکی از روش های 
پیشنهاد شده است و کاهش چسبندگی، با افزودن 
پلی الکترولیــت محلول پلی اکریل آمید هیدرولیز 
شــده، امکان پذیر خواهد بود. بررسی خواص پلی 
الکترولیت ها، در دهه گذشــته بسیار مورد توجه 

بوده است. 
به طــور کلی، هــدف نهایــی از بــازآوری نفت، 
ســهولت در انتقال آن اســت که تابع پارامترهای 
ماکروســکوپیک و میکروســکوپیک خواهد بود. بر 
پایه مواد متوازن داخل مخازن، بازده بازآوری نفت 

Ero را می توان به صورت زیر محاســبه کرد :

کــه N مقدار نفت خام در مخزن و Np مقدار نفت 
جمع آوری شده بعد از مراحل بازآوری است. 

بــه طــور کلــی، بهــره وری که شــامل بــازده 
میکروســکوپیک انتقال Edo و بازده حجمی رفت 
و برگشــتی Evo  اســت، از فرمول زیر حاصل می 

شود :

کــه Ea بازده انتقال ناحیــه ای و Ev بازده انتقال 
عمودی است. 

بــازده انتقــال، مربوط به انتقال نفــت در روزنه و 
اندازه گیری اثر جابجایی ســیال در انتقال نفت در 
نواحی واقع در اطراف سنگ ها است؛ هنگامی که، 
در طی این جابجایی سیال با نفت در تماس باشد. 
نســبت میزان نفت بهبود یافتــه به نفت حاضر در 
حجم جاروب شــده را می توان به صورت زیر بیان 

کرد :

که در آن Soi نفت اشــباع شده اولیه و Sor، باقی 
مانده نفت اشــباع شــده بعد از بازآوری نفت می 

نویسندگان:  شقایق ادیب امینی و سید احمد فاطمی
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باشد. 
موئينگی نيروی  عملكرد 

نیروی موئینگی، تاثیر به ســزایی در بهبود کیفیت 
نفــت و باالبردن بــازده آن دارد؛ امــا، در مخازن 
ســالم و یا مخازنی که در آن ها شکاف وجود دارد، 
عملکرد این نیرو متفاوت اســت. در مخزن ســالم، 
نیــروی موئینگی قوی در طــول جریان آب وجود 
دارد که نفت را به دام انداخته و باعث اشــباع نفت 
باقی مانده می گــردد؛ بنابراین، برای جلوگیری از 
اشــباع نفت، نیاز به کاهش تنش سطحی بین آب-

نفت در طول مســیر خواهیم داشت؛ در مقابل، در 
مخازنی که در آن ها شــکاف دیده می شــود، آب 
به دلیل نیروی قوی موئینگی، خود به خود اشــباع 
شــده که این عملکردی حیاتی در رسیدن به بهره 

وری باال محسوب می شود.
در واقــع، نیــروی موئینگی، بر نیــروی گرانش و 
نیروی چســبندگی، غلبه می کند. دو مقدار بدون 
بعد که برای مقایســه ایــن نیروها به کار می رود، 
پارامتــر موئینگــی Nc و پارامتر باند Nb اســت. 
پارامتر موئینگی Nc، نســبت چسبندگی به نیروی 
موئینگی اســت که از معادله زیر حاصل می شود :

v سرعت شوراب ) سرعت دارسی(، μw چسبندگی 
شوراب، σow تنش ســطحی آب-نفت و θ زاویه 

تماسی بین نواحی مرطوب و سنگ است.
نفت جریان 

بــه طور معمول، بــرای اینکه نانــوذرات در روزنه 
هــا و گلوگاه ها به دام نیوفتند، با ســورفکتانت ها 
همراه می شوند.   این فرآیند با وجود فاکتورهایی 
همچون کاهش تنش بین آب و نفت، ساختاربندی 
خود به خودی امولســیون، مرطوب شدن پیوسته 
محیط های متخلخل و اصالح مشــخصات جریان 
رخ داده کــه در نهایت با افزایش کیفیت نفت روبه 

رو خواهیم شد. 
C12TAB/ افزایــش کیفیــت نفــت، در ترکیــب

ZrO2 بیشــتر از SDS/ZrO2 به چشــم می خورد 
که بــه دلیل فعالیت بیشــتر  C12TAB به عنوان 
ســورفکتانت کاتیونی در مقایســه با ســورفکتانت 

SDS است. آنیونی 
حضــور نانــوذرات باعــث تغییــر در ویژگی های 
رئولوژیکــی و افزایش اثر ســورفکتانت، در بهبود 
کیفیت نفت خواهد بود. مشــاهدات، نشــان داده 
اســت که نانوذرات باعث کاهش تنش ســطحی و 
رطوبت، در هنگام تماس الیه های نفتی با همدیگر 
می باشد؛ در نتیجه، استفاده از نانوذرات به همراه 
افزایش 19 درصدی در بهبود کیفیت  سورفکتانت 
نفت در مقایســه با شرایطی که فقط از سورفکتانت 

به تنهایی اســتفاده می شود را نشان می دهد.
وانگا، تحقیقاتــی بر روی تاثیرات HPAM و ذرات 
ســدیم مونتموریلونایت در یک امولسیون ثابت را 
انجام داده ) شــکل 1 (؛ همچنیــن، ویژگی های 
تماســی آب و نفــت مانند پتانســیل زتــا، تنش 
سطحی و چســبندگی کشســان نانوذرات متورم، 

بررسی شد.

 

شــکل 1 : جذب ذرات Na-Mt توسط قطره های 
کوچک نفتی a. بــا درصد حجمی 250 میلی گرم 
بر لیتر Na-Mt .b با درصد حجمی 300 میلی گرم 

.Na-Mt بر لیتر 
در نهایت، وارد کردن ذرات Na-Mt با غلظت کمتر 
از 200 میلی گرم در لیتر، باعث کاهش پتانســیل 
زتای قطــرات کوچک نفتی، کاهــش اندک تنش 
نانوذرات  کشســان  چسبندگی  افزایش  ســطحی، 
متورم و نمایان شــدن ســاختار خوشه ای با ثبات 
نفت معدنی شد. باید اشاره کرد که پلیمرهای آبی 
تهیه شــده در این مرحله با ثبات بوده و به سختی 
ساختار آن ها قابل تغییر است. هنگامی که غلظت 
ذرات خوشــه ای Na-Mt بیشــتر از 200 میلــی 
گرم در لیتر باشــد، پتانسیل زتای قطرات کوچک 
نفتــی ثابت می ماند؛ در حالی که، تنش ســطحی 
و چســبندگی کشســان نانوذرات متورم به آرامی 
کاهش می یابد. این پدیده، می توان نشان دهنده 
تشکیل ســاختارهای بزرگ خوشه ای نفتی باشد؛ 
بنابراین، قطرات کوچک نفتــی برای جلوگیری از 

بود. مناسب خواهد  پلیمری،  تجمعات 
نکتــه : نانوســیاالت، در داخل ســیال دارای بار 
ســطحی می باشند و در سیالی که قرار می گیرند، 
همــواره ذراتی با بار ســطحی مخالــف در اطراف 
این ذرات، محیط می شــوند. در نتیجه، مشــاهده 
خواهیــم کرد که در اطراف ذره، الیه ای از بارها ) 
یون ها ( تشکیل یافته و در تصاویر میکروسکوپی، 
الیه ای در اطراف ذرات مشاهده می شود. هنگامی 
کــه ذرات در درون محیط حرکــت می کنند، این 
الیــه نیز همراه  با آن حرکت کــرده و در تصاویر 
اینطــور به نظر می رســد که الیــه ای بین ذره و 
لیکوئید، تشکیل یافته اســت. به فاصله بین سطح 
ذره با محیط اطراف، "شعاع هیدرودینامیکی" و به 
پتانســیلی که در این فاصله وجود دارد، "پتانسیل 

گوییم. زتا" 
تحقیقات آزمایشــگاهی جامعی بــر روی نانوذرات 
آب دوســت دی اکسید ســیلیکا با هدف افزایش 
کیفیت نفــت در مخازن نفتــی، در دما و رطوبت 
های متفاوتــی، انجام و ارتباط بیــن دما، رطوبت 
داخلــی بر روی نفت بازآوری شــده با نانوســیال، 
بررســی شده اســت. با ورود نانوسیاالت، روزنه ها 
با افزایش مقطعی فشــار، پر می شــوند؛ از این رو، 
استفاده از نانوســیاالت در ابعاد نانو به دلیل مدت 
زمان پایداری بیشــتر، مانــدگاری در دمای باال و 
عدم تشــکیل خوشه، در شــاخه نفت بیشتر مورد 
توجه واقع شــده اســت. به طور کلی، این نتایج ما 
را به سوی استفاده از نانوســیاالت بر پایه سیلیکا 
به منظــور باال بردن کیفیت نفــت در ابعاد بزرگ 
مخــازن نفتی بــا قابلیت رطوبت پذیــری باال در 

دماهای ویژه، سوق می دهد.
نانوذرات آب دوســت و چربی گریز پلی سیلیکون، 
می توانند بر روی سطح روزنه های دیواره، نشسته 
شــده و با انســداد آن ها رطوبت پذیری ســطوح 
ســنگی را تغییر دهند. مکانیســم افزایش کیفیت 
نفت، در افزایش رطوبت پذیری مخازن ســنگی با 
تغییر در خاصیت آب گریزی به آب دوستی، تحت 
تاثیر جذب پلی ســیلیکون هــای چربی گریز آب 
دوست، ممکن می باشد و بدیهی است که، کیفیت 
نفت، با وجود پلی ســیلیکون های آب دوســت و 
چربی گریز در آن، افزایش می یابد. در شــکل 2، 
پنــج نمونه از پلی ســیلیکون های آب دوســت و 
چربی گریز خوشــه ای بــا حجمی در حدود 3-2 
درصد  برای بهبود کیفیت نفت، پیشــنهاد شــده 

است.
 

شــکل 2 : افزایــش کیفیت نفت با افــزودن، پلی 
سیلیکون های آب دوست و چربی گریز محلول، با 
خوشــه های متفاوتی از پلی سیلیکون ها با تزریق 

PV نسبت های مختلف 
 تحقیقــات بــر روی جریانات نفتــی، این موضوع 
را نشــان می دهند که نانوذرات مــی توانند تاثیر 
ســورفکتانت در ســیال را افزایش داده و عالوه بر 
این با افــزودن نانوذرات به ســورفکتانت، کیفیت 

نفت را می توان بهبود بخشید. 
 پلیمرهــای ترکیبی با ســاختار جدید و متفاوت، 
SiO2، به وسیله بسپارش رادیکال  شامل نانوذرات 
هــای آزاد AA، AM و مونومرهای تابعی نانوذرات 
SiO2  به عنوان مواد خام، سنتز شده اند. مشخصه 
 NSFM و AA، AM یابــی پلیمرهــای ترکیبــی
توســط طیف ســنج مادون قرمز ، آنالیز عنصری، 
میکروسکوپ الکترون روبشی و طیف سنج تشدید 
انجام می شــود. مشخصات  مغناطیســی هســته 
محلول مانند ویژگی های رئولوژیکی، چســبندگی، 
آســتانه دما، آســتانه غلظت نمک، توانایی کنترل 
تحــرک و بهبود کیفیت نفــت پلیمرهای ترکیبی، 
در شرایط مختلف بررسی شــدند. نتایج نشان می 
 ،SiO2 دهند که پلیمرهای ترکیبی شامل نانوذرات
پایدار بوده و در برابر برش، دمای آستانه و کنترل 
تحرک ذرات در بهبود کیفیت نفت، مقاومت خوبی 

از خود نشان می دهند ) شکل 3و4 (. 
 

NSFM و AA، AM شکل 3 : سنتز
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 .a شــکل 4 : تصاویر میکروســکوپ الکترون روبشی از
پلیمرهــای ترکیبــی AA/AM و b. پلیمرهای ترکیبی 

AA/AM/NSFM
نتایج مطالعات هندرانینگرات، نشــان می دهد که 
نانوذرات کروی شــکل پلیمری می توانند کیفیت 
نفــت باقی مانــده در نمونه های ســنگی را بهبود 
بخشــیده که به طور مشــخصی بــر روی افزایش 
میــزان نفت اســتخراج شــده، موثــر خواهد بود. 
با بررســی زاویه تماس نه تنهــا تغییرات رطوبت 
پذیری، بلکه مکانیســم جابجایــی نفت با کاهش 
در نســبت تحرک و نفوذپذیری آب بررســی شده 
که لزوما جریان ســیال ورودی به گذرگاه نفتی را، 

منحرف می کند. 
این پژوهش، سوسپانســیون های نانوذرات کروی 
شــکل پلیمری را، به عنوان پتانسیل سیال عبوری 
در بهبود کیفیت نفت، بررسی کرده است. پژوهش 
های دیگری که الزم اســت در ایــن زمینه انجام 
شــود، به عنوان مثال آزمون پایداری، تکرار آزمون 
بررســی ســاختار ذرات با افزایش نانوذرات کروی 
شــکل خوشــه ای و پارامترهای متنــوع دیگری 
کــه در بهبــود کیفیت نفت موثر بــوده اند؛ مانند 
: دما، درصد شــوری و ساختارهای نمکی متفاوت، 

رطوبت پذیری سنگ ها. 
قابل  به طــور  ها  نانوسوسپانســیون  چســبندگی 
مالحظه ای با افزایش نســبت نانــوذرات، افزایش 
می یابد. افزایــش تعــداد ذرات در محلول، تاثیر 
مستقیمی بر فشار برش سیال دارند. بهترین نمونه 
ســنتز شــده، با حدود 0.9 درصد رطوبت مربوط 
به نانــوذرات رس، بــا ppm 3150  پلیکریالماید 

هیدرولیز شده می باشد.
چراغیان، به کمک نانوپلیمر رس 5 درصد، کیفیت 
نفت را افزایش داد. تصاویر میکروســکوپ الکترون 
روبشــی از نمونه ها، نوعی از زنجیره های پلیمری 
نانوذرات را نشــان می دهد که به دلیل برهمکنش 
بین نانوذرات و حضور ذرات در ابعاد نانو و میکرو، 

بوجود آمده اند ) شکل 5 (. 
 

شــکل 5 : تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی از نمونه 
های شــن a. بــا 0.45 درصد رطوبــت، b. 0.9 درصد 
رطوبت؛ ذرات شن شامل نانوکامپوزیت ها بعد از مرحله 

ورود پلیمرها به جریان نفتی می باشند.
نانــوذرات آب دوســت ســیلیکا ) شــکل 6 (، در 
آزمایــش هــای انجام شــده، میــان محیط های 
متخلخــل جایگزیــن می شــوند. ذرات بــه دلیل 
اختالل در نفوذپذیری که وابســته به پارامترهای 
متنوعی بخصوص - تجمعات نانوذرات که منجر به 
تشــکیل خوشه می شود - اســت، در میان محیط 

های متخلخل قرار می گیرند.

شــکل 6 : تصاویــر میکروســکوپ الکترون روبشــی از 
 .a نانوذرات ایروسل بر روی ســطح تمیز، با بزرگنمایی

80.000 .b 40.000 و

بررسی آزمون کاهش نفوذپذیری و تصاویر مربوط 
الکترون روبشــی، نشان دهنده  به میکروســکوپ 
نتایج مشابهی است که نشان دهنده جذب سطحی 
توسط سنگ ها می باشــد. مهمترین نتایج بدست 
آمــده در مورد نانوذرات این اســت کــه رطوبت 
مروط به ســنگ ها نباید از 0.1 درصد تجاوز کند. 
نانــوذرات ســیلیکا، تاثیرات شــگرفی در افزایش 
کیفیت نفت دارند. نانــوذرات محلول را نمی توان 
بــه عنوان ســومین روش برای جمــع آوری نفت 
استفاده کرد؛ بلکه، به عنوان دومین روش، کیفیت 
نفت را 0.1 افزایش می دهند. کاهش چشمگیر در 
میزان نفت باقی مانده اشباع، در سه نمونه 2تا 13 
درصدی، مشاهده شد و افزایش در در پارامترهای 
مربوطه از 0 تا 8 درصد، ثبت شــد. پتانسیل باالی 
نانوذرات ســیلیکای آب دوست، عاملی برای بهبود 
کیفیت نفت به حساب آمده؛ اما، مشخص است که 
در مخــازن مرطوب، این نانــوذرات کاربرد ندارند. 
وارد کــردن نانوذرات ســیلیکای آب دوســت به 
سیســتم های مختلف مرطــوب نتایج جالبی را به 

همراه دارد.
بــازآوری نفت، با ورود نانوســیال ســیلیکا کروی 
شــکل، شــکل تازه ای به خود گرفت؛ اگرچه، این 
نانوذرات در مخازن نفت ســبک تزریق می شــود. 
تحقیقات نشــان می دهد کــه نانوذرات می توانند 
تاثیر سورفکتانت بر روی کیفیت نفت افزایش داده 

و کیفیت آن را بهبود بخشــند ) جدول 1 (.

جــدول 1 : تاثیــر ســورفکتانت بر روی رونــد افزایش 
نفت کیفیت 

مطالعــات متمرکزی بر روی نانــوذرات فلزی آب 
دوســت اکســید شــده در بازآوری نفت، به چشم 
می خورد و پایداری نانوذرات نانوســیاالت اکسید 
فلــزی با 1درصــد رطوبت با افــزودن پلی وینیل 
پایرولیدون، در آزمون های انجام شــده دیده می 
شود. نانوذرات اکسید فلزات آب دوست در جدول 

2، طبقه بندی شدند. 
ترکیبی از نانوســیاالت اکسید فلزات با پلی وینیل 
پایرولیــدون در مقایســه بــا نانوســیاالت برپایه 
سیلیکا، در بهبود کیفیت نفت نقش موثری داشته 
و نانوسیاالت اکسید تیتانیوم در تمام سیستم های 
مرطوب، موثر واقع می شــود و بــازآوری نفت به 
کمک نانوســیاالت بر پایه اکســید، رطوبت محیط 
را کاهــش می دهد.؛ بنابراین، تغییرات در رطوبت، 
نقش اساســی را درمکانیسم انتقال نفت و بازآوری 

آن، بازی می کند. 
پیدا کــردن محلول های تثبیــت کننده برای هر 
نانوســیال، در تحقیقات آتی بر روی بازآوری نفت 
و تکرار پژوهش، جز ضروری از مطالعات شــمرده 

خواهد شد.
گيری  نتيجه 

 روش شــیمیایی بازآوری نفــت، در دهه اخیر جز 
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روش های پر کاربرد در صنعت نفت محســوب می 
شــود. چین، با بیشترین ذخایر نفتی در جهان، در 
اســتفاده از این روش پیشقدم شده است؛ اگرچه، 
پروژه هایی نظیر SP و ASP نیز در کانادا و آمریکا 
در حال اجرا اســت.  اســتفاده از پلیمرها، بیشتر 
در بــازآوری نفت خام ســنگین مخــازن نفتی ) 
کانادا ( و مناطقی که دور از ســاحل بوده، مناسب 
اســت؛ اگرچه، به دلیل بعد اقتصادی، انتظار نمی 
رود اســتفاده از روش بازآوری شــیمیایی نفت، تا 
دو دهــه آینــده در همه جا همه گیر شــود. علی 
رغم آن، گســترش تحقیقات بــر روی روش های 
شــیمیایی جایگزیــن مانند اشــباع خودبخودی، 
اصــالح رطوبــت پذیری، کاهش تنش ســطحی و 
استفاده از پلیمرهای همراه با سورفکتانت که خود 
به منظور بازآوری نفت اســتفاده می شــوند نیز به 
نظر نمی رســد در آینده ای نزدیک، کاربرد جهانی 

کنند. پیدا 
در  منحصربفــردی  پتانســیل  نانــو،  تکنولــوژی 
گســترش روش بازآوری نفــت دارد. هدف از این 
مقاله در ابتدا، استفاده از روشی به روز با اطالعاتی 
جدید بر پایه علم روز دنیا، در طول 15 سال اخیر 
بوده اســت؛ همچنین، تکنولوژی نانو روشی برای 
افزایش بازدهی در این روش محســوب می شود. 
اگرچــه، تاثیرات تکنولوژی نانــو در آینده صنعت 
نفت، نامشخص اســت؛ ولی، اخیرا انقالبی در این 

صنعت برپا کرده است. 

: منابع 
 1.R. Ferrando, J. Jellinek, and R. L. Johnston,
 2008, Chem. Rev., 108, 845.
 2.J. Jellinek and E. B. Krissinel, 1999, Theory
 of Atomic and Molecular Clusters, Springer,
Berlin, 1999.
 3.R. L. Johnston, 2002, Atomic and Molecular
Clusters, Taylor and Francis, London.
 4.R. Zsigmondy, 1926, Nobel Lecture:
Properties of Colloids, Nobel Foundation.
 5.W. Ostwald, 1914, Die Welt der
 vernachlässigten Dimensionen, Steinkopf,
Dresden.
 6.M. Hosokawa, K. Nogi, M. Naito, and T.
 Yokoyama, 2007, Nanoparticle Technology
Handbook, Elsevier, Oxford, 1st Ed.
 7.H. Zhong, H. Zhang, G. Liu, Y. Liang and B.
Hu // J. Electrochem. Commun. 8 (2006) 707.
 8.M. Salerno, J.R. Krenn, B. Lamprecht, G.
 Schider, H. Ditlbacher, N. Felidj, A.L. Felidj
 and F. Aussenegg // Opto-Electron. Rev. 10
(2002) 215.

 9.Rodriguez, E., Roberts, M.R., Yu, H., Huh,
 H., Bryant, S.L.: Enhanced Migration of
 Surface-Treated Nanoparticles in Sedimentary
 Rocks. SPE Annual Technical Conference and
Exhibition, New Orleans, Louisiana (2009).
 10.Kanj, M.Y., Funk, J.J., Al-Yousif, Z.:
 Nanofluid Coreflood Experiments in the
 ARAB-D. SPE Saudi Arabia Section Technical
Symposium and Exhibition, AlKhobar (2009).
 11. Zhang, T.: Engineered Nanoparticles
 as Harsh-Condition Emulsion and Foam
 Stabilizers and as Novel Sensors. Offshore
 Technology Conference, Houston, Texas
(2011).
 12.Mokhatab, S., Fresky, M.A., Islam, M.R.:
 Application of Nanotechnology in Oil and Gas
 E&P. JPT, Society of Petroleum Engineers
(2006).
 13.Cheraghian, G., Khalili Nezhad, S.,
 Kamari, M., Hemmati, M., Masihi, M.,
 Bazgir, S.: Adsorption polymer on reservoir
 rock and role of the nanoparticles clay and
SiO . Int. Nano. Lett (2014).
 14.Green, D.W., Willhite, G.P.: Enhanced Oil
 Recovery, SPE Textbook Series, vol. 6.Henry
 L. Doherty Memorial Fund of AIME, Society
of Petroleum Engineers, Richardson (1998).
 15.Udegbunam, J.E.: EOR in chalk:
 optimization oil recovery with modified
 seawater. Master Thesis. University of
Stavanger (2011).
 16.Olajire, A.A.: Review of ASP EOR
 (alkaline surfactant polymer enhanced oil
 recovery) technology in the petroleum
 industry: prospects and challenges. Energy
(2014).
 17.Mohajeri, M., Hemmati, M.,
 SadatShekarabi, A.: An experimental study on
 using a nanosurfactant in an EOR process of
 heavy oil in a fractured micromodel. J. Petrol.
Sci. Eng. 126, 162–173 (2015).
 18.Rosen, M.J., Wang, H., Shen, P., Zhu, Y.:
 Ultralow interfacial tension for enhanced oil
 recovery at very low surfactant concentrations.
Langmuir 21, 3749–3756 (2005).
 19.Wanga, Y., Lua, F., Lia, Y., Wub, T.,
 Sunb, D., Zhanga, G., Huanga, X., Wang,
 G.: Effects of Na–montmorillonite particles
 on the emulsification stability of polymer
 flooding produced water. Colloids Surf. A:
 Physicochem. Eng. Aspects 410, 125–129

(2012).
 20.Ju, B., Fan, T., Ma, M.: Enhanced oil
 recovery by flooding with hydrophilic
 nanoparticles. China Particuol. 4(1), 41–46
(2006).
 21.Zargartalebi, M., Kharrat, R., Barati,
 N.: Enhancement of surfactant flooding
 performance by the use of silica nanoparticles.
Fuel 143, 21–27 (2015).
 22.Kim, B.J., Kang, K.S.: Fabrication of
 a crack-free large area photonic crystal
 with colloidal silica spheres modified with
 vinyltriethoxysilane. Cryst. Growth Des.
12(8), 4039–4042 (2012).
 23.Ye, Z., Qin, X., Lai, N., Peng, Q., Li,
 X., Li, C.: Synthesis and performance of an
 acrylamide copolymer containing nano-SiO2
 as enhanced oil recovery chemical. J. Chem.
(2013).
 24.Hendraningrat, L., Zhang, J.: Polymeric
 nanospheres as a displacement fluid in
 enhanced oil recovery. Appl. Nano. Sci.
Springer (2015).
 25.Cheraghian, G., Khalili Nezhad, S.: Effect
 of nanoclay on heavy oil recovery during
polymer flooding. Pet. Sci. Technol. (2015).
 26.Engeset, B.: The Potential of Hydrophilic
 Silica Nanoparticles for EOR Purposes:
 A Literateur Review and an Experimental
 Study. Norway: Department of Petroleum
 Engineering and Applied Geophysics,
 Norwegian University of Science and
Technology, Trondheim, Master thesis (2012).
 27.Roustaei, A., Saffarzadeh, S.,
 Mohammadi, M.: An evaluation of modified
 silica nanoparticles, efficiency in enhancing
 oil recovery of light and intermediate oil
 reservoirs. Egypt. J. Petrol 22, 427–433
(2013).
 28..  Alvarado, V., Manrique, E.: Enhanced
 oil recovery: an update review. Energies 3,
1529–1575 (2010).
 29.A review on applications of nanotechnology
 in the enhanced oil recovery part B: effects
 of nanoparticles on flooding; Goshtasp
 Cheraghian, Luky Hendraningrat; (2015)
DOI 10.1007/s40089-015-0170-7.

جدول 2 : خالصه ای از نانوذرات کروی اکســید فلزات آب دوست

7نرشیه صنعت برتر/ شامره نهم /پاییز 1395



روسيه  کشور  سابقه 
بزرگترین مخازن  دارنده  به عنوان  کشور روسیه 
گاز جهان، دارای دومین ذخیره ذغال ســنگ و 
هفتمین ذخیره نفت خام جهان اســت. کشــور 
تولید کننــدگان و صادرکننده  از  روســیه یکی 
اقتصاد  باشــد.  نفــت و گاز طبیعی می  عمــده 
ایــن کشــور به طور گســتردهای بــه صادرات 
انرژی وابســته است. رشــد اقتصادی این کشور 
ناشــی از صادرات انرژی به فــرم گاز و نفت و 
همچنیــن درآمد حاصــل از انتقال و توزیع آن 
است. روســیه بیش از نیمی از انرژی مورد نیاز 
خــود را از طریق گاز طبیعــی تامین می نماید. 
کشــور روســیه بعد از عربســتان دومین تولید 
کننده نفت خام جهــان و بعد از آمریکا دومین 
تولیــد کننده عمده گاز جهان بشــمار می آید. 
 2012 البتــه طبق آمار اولیه ای که در ســال 
منتشــر شدف طی بازه زمانی حدود 4 تا 6 ماه، 
تولید نفت این کشــور از عربســتان هم پیشــی 
گرفت. بخش نفت و گاز در روســیه، به شــدت 
تحــت تاثیــر مالیات های بــاال و امور صادرات 

دارد. قرار 

روسيه در  انرژی  وضعيت 
تولید نفت روســیه در سال 2004، حدود 459 
میلیــون تــن بود که در ســال 2005 به 480 
میلیــون تن افزایــش یافت و صــادرات آن به 
285 میلیــون تن رســید انتظــار بخش انرژی 
روســیه این اســت که اســتخراج نفت تا سال 

افزایش  تن در ســال  میلیــون   530 بــه   2015
گاز طبیعی  تولیــد  در  روســیه  موقعیــت  یابــد. 
نویدبخش تر از اســتخراج نفت اســت. روسیه 31 
درصــد کل ذخایر گاز جهــان را در کنترل دارد. 
اهمیــت روســیه در بخش گاز بســیار بیشــتر از 
اهمیت عربســتان سعودی در تولید نفت است که 

دارای 25 درصد ذخایر نفت جهان اســت. 
 140 در ســال 2004، گاز پــروم بــه تنهایی 5/
 545 /1 تولید  از کل  میلیــارد متــر مکعــب گاز 
میلیــارد متــر مکعب گاز را صادر کــرد و انتظار 
مــی رود که تولید گاز روســیه از 640 در ســال 
2005 بــه حــدود 740 میلیارد متــر مکعب در 

ســال افزایش یابد. طبق آمار ژانویه 2005
 ،27 International Energy Outlook ، روسیه 8/
15 درصد کل ذخایر گاز  /1 15، و قطــر  /6 ایران 
جهان را در اختیار دارند. روســیه در حال حاضر 
26 درصــد نیازهــای گازی اروپــا را تأمیــن  /1
اروپا حدود  اتحادیه  گاز  واردات  از کل  می کنــد. 
نیمی از آن از روســیه وارد می شــود. تحلیلگران 
پیش بینــی می کننــد که اروپا در آینده تا ســال 
70 درصد گاز روســیه وابسته  از  2020 به بیش 
می شــود. از آنجا که روســیه نه یک تولیدکننده 
مهــم، بلکه اصلــی در عرضه گاز طبیعی اســت، 
چنانچــه جایگاه این کشــور را درمجمــوع تولید 
نفــت و گاز درنظر بگیریم، می توان گفت روســیه  
جهان  انرژی  تولیدکننده  مهم تریــن  و  اصلی ترین 

است. 

روسيه  نفت  صنعت 
یکی از بزرگتریــن صنایع نفت و گاز جهان 
از عربســتان دومین  می باشــد. روسیه بعد 
 2011 تولیــد کننده نفت جهان در ســال 
بوده اســت.  این کشــور در کنــار اوپک، 
دو قطب عمده تامین نفت ســایر کشــورها 
می باشــد. بر طبق آمار روســیه توانسته در 
متر  میلیــارد   151 بــر  بالغ   2005 ســال 
مکعــب گاز طبیعی به اروپــا صادر کند که 
به ایــن ترتیب روســیه در صدر فهرســت 
بزرگتریــن صادرکننــدگان گاز در جهــان 

می گیرد. قرار 
1990 میــالدی تولیــد نفت در  در دهــه 
کرد؛  تجربــه  را  کاهش شــدیدی  روســیه 
 9 به طــوری که تولید روزانــه نفت آن از 
6 میلیون کاهش  میلیون بشــکه در روز به 
پیــدا کرد. امــا در مارس 2002، روســیه 
را  نفت  تولیــد  در  نخســت  رتبه  توانســت 

ً از عربســتان سعودی بازستاند. مجددا
از  یکــی  عنــوان  بــه  گازپــروم  شــرکت 
نفت  نفتــی صنعت  شــرکتهای  بزرگتریــن 
مصرفی  گاز  درصــد   40 و جهان،  روســیه 
شــرکت های  تمایل  می کند.  تامین  را  اروپا 
نفتی این کشــور برای استفاده از روبل در 
این  ارزش  حفــظ  موجب  نفتی،  معامــالت 
واحــد پولــی در مقابل دالر آمریکا شــده 

است. 
 10 این کشــور  تولیــد  میانگیــن میــزان 
میلیون بشــکه در روز اســت. طبــق مقاله 
منتشر شــده در مجله نفت و گاز در ژانویه 
2012، کشــور روســیه دارای ذخایر نفتی 
معادل با 60 بیلیون بشــکه می باشد. عمده 
این ذخایــر در منطقه غرب ســیبری، بین 
و فالت ســیبری مرکزی  اورال  کوه هــای 
دریای  به  متصل  ولــگا-اورال،  منطقه  در  و 
از ذخایر نفت هم  باشــد. تعدادی  خزر می 
البته  که  بوده  موجود  در ســیبری شــرقی 

منطقه فعال تحت اکتشــاف است.

روسيه  در  نفت  توليد  و  اکتشاف 
از حوزه  نفت در ســوریه  اســتخراج  عمده 
Priobsloye واقع  Samotlor و  هــای نفتی 
در غرب ســیبری می باشد. مجموعه حوزه 
های نفتی Sakhalin در شــرق دور فقط 3 
درصــد از تولید را به عهده دارند. در آینده 
و در برنامــه های دراز مــدت این حوزه به 
همراه حوزه های شــرقی ســیبری و شمال 
موثرتری  نقش  برداری  بهره  از  روسیه، پس 
را در تولید نفت روســیه خواهند داشــت. 
ناحیــه متصــل به دریای خــزر و همچنین 

نفت وگاز روسيه
* نویسنده : سینا گیاهکار
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منطقه توســعه نیافته شــمال روسیه نیز امکان 
دارند. در  را  نفت  توجهی  قابل  داشــتن ذخایر 
حال حاضر تعدادی پروژه اکتشــاف و استخراج 
جدید در روســیه در حال کلیــد خوردن می 
باشــند. امــا به هر حــال این پــروژه ها نمی 
توانند مانع از افــت تولید به علت اتمام ذخایر 
قدیمی قابل برداشــت نفــت گردند. برای رفع 
کاهش تولیــد مخازن قدیمــی نفت، می توان 
از روش هــای تکنیکــی پیشــرفته ای ماننــد 
EOR اســتفاده نمود. حوزه  روش احیای نفت 
هــای نفتــی Samotlor و Priobskoyc با نرخ 
تولیــد 750 هزار و 800 هزار بشــکه در روز، 
بیشترین ســهم را در تولید نفت روسیه دارند. 
این میادین نفتی عمدتاً توســط شــرکت های 
البته برخی  اداره می گردنــد.  داخلی روســی 
شــرکت های بین المللی نفتی همانند شــرکت 
Shell، در قســمت های غربی منطقه ســیبری 

دارند. فعالیت 

روسيه نفتی  ميدان های 
برآوردهــای مختلفــی از ذخایر نفتی روســیه 
اعتقاد  کارشناســان،  از  برخــی  دارد.  وجــود 
دارنــد که بخــش عمــده ذخائر نفتی کشــور 
ســیبری  غربی  بخــش  میدان هــای  روســیه، 
1970 میالدی مورد بهره  از دهه  می باشد، که 
تابحال، دو ســوم نفت  و  قــرار گرفته  برداری 
ولی  استخراج شده است.  میادین  این  از  روسیه 
روسیه،  طبیعی  منابع  وزارت   2005 ســال  در 
اعالم نمود که در بخش شــرقی سیبری، مخزن 
ذخیره  میزان  کــه  نموده،  نفتی کشــف  عظیم 
را در  نفت  بشــکه  میلیارد   4،7 درجای معادل 

داده است. جای  خود 
پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی سابق، 
تولید نفت این کشــور، به شــدت کاهش یافت 
و تنها در ســال های اخیر توانســته تولید خود 
را با یک جهش، به ســطحی فراتر از گذشــته 
برســاند. تولید نفت این کشور در سال 1988 
برابــر 12،5 میلیــون بشــکه در روز بوده، در 
اواســط دهــه 1990 میــالدی، بــه حدود 6 

میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا کرد.
با چرخش  اما جهــش در تولید نفت روســیه، 
سیاســت صنعت نفت روســیه، در سال 1999 
آغاز شــد. بســیاری از تحلیلگــران، مهمترین 
عامــل ایــن جهــش را بــه خصوصی ســازی 
صنعت نفت روســیه و چند عامل دیگر، نسبت 
آور  افزایش سرســام  مانند  می دهنــد. عواملی 
قیمــت جهانی نفت، در آن ســال ها، همچنین 
اســتفاده از تکنولــوژی ژاپــن در صنعت نفت 
روســیه و ترمیم و بازســازی تاسیســات نفتی 
فرســوده و قدیمــی موجود در میادیــن نفتی 

این کشــور نیز، بر افزایش تولیــد نفت تاثیر 
تولید   2007 بســزایی داشــته اند. در ســال 
روســیه به 9،8 میلیون بشــکه در روز بهبود 

فت. یا
به  بریتیــش پترولیوم در گزارشــی  شــرکت 
نام مــروری آماری بر انــرژی جهان 2011، 
 2010 نمود:... کشــور روسیه در سال  اعالم 
از تولید جهانی  ۱۲٫۹% درصــد  با اختصاص 
نفــت به خــود، بزرگترین تولیــد کننده نفت 
در جهان شــناخته شد.در سال 2011، تولید 
نفت روســیه بــه 10،540،000 بشــکه روز 

یافت.  افزایش 
 

روسيه  کشور  در  گاز  توليد  و  اکتشاف 
تولیــدات گاز طبیعی،  از  ای  بخــش عمــده 
مربــوط بــه منطقــه ای به نام ندیــم- پور- 
ناحیه شــمال غربی ســیبری  NPT( در  ( تاز 
بطور   Gazprom شــرکت  البتــه  باشــد.  می 
وســیعی فعالیــت هــای اکتشــافی خــود را 
بــرای یافتن مخــازن جدیــد گاز در مناطق 
Yamal Peninsula، ســیبری شرقی و جزیره 
Sakhalin انجــام می دهد. بخشــی از ذخایر 
گاز روســیه نیــز بصورت مخلــوط با نفت در 
مناطقی چون غرب ســیبری می باشد. کشور 
روســیه در ســال 2011 به عنوان بزرگترین 
تولید کننده گاز خشــک در جهان به شــمار 
این  با  فــوت مکعب( که  تریلیون   23 /6 آمد )
میزان تولید توانســت از آمریکا پیشی بگیرد. 
این کشــور همچنین بزرگتریــن صادر کننده 
(تریلیون فوت   7 /2 آیــد ) به شــمار می  گاز 

مکعب
LNG( در کشــور روسیه  گاز طبیعی مایع )

کشــور روســیه یکی از صادر کننده های گاز 
مایع نیز می باشــد. بیشــتر گاز مایع روسیه 
طی قــرارداد های بلند مدت به کشــور های 
ژاپن و کره جنوبی فروخته می شود. در سال 
2011 گاز LNG تولید شــده از میدان گازی 
69 درصــد به ژاپن،  Sakhalin بــه میزان 5/
2 درصد به  25 درصــد به کره جنوبــی، 4/ /7
0 درصد  1 درصــد به تایــوان و 6/ چیــن، 7/
فرآوری  ایســتگاه  گردید.  تایلند صادر  به  آن 
گاز KNG در Sakhalin در ســال 2009 راه 
10 میلیون تن  اندازی شــده و قادر به تولید 

باشد. می  سال  در   LNG

روسيه گازی  ميدان های 
میدان های گازی روســیه با دارا بودن ۲۳٫۷ 
درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان، بیشــترین 
ســهم از میدان های گازی جهــان را به خود 
اختصــاص داده و بزرگتریــن تولیدکننده گاز 

در جهان به شــمار مــی رود. بیشــتر میادین 
گازی روســیه در ســیبری واقع شــده اند که 
می تــوان آن ناحیــه وســیع را بــه دو بخش 
سیبری شــرقی و ســیبری غربی تقسیم کرد. 
80 درصــد ذخایر گاز طبیعی روســیه  حدود 
متمرکز  غربــی  در ســیبری  )کشــف شــده( 
شــده اند. در این منطقه 5 میدان عظیم گازی 
تریلیون   ۵۰٫۱ از  بیــش  قرار دارد که هریک 
داده اند.  مترمکعــب گاز طبیعی در خود جای 
بیشــتر منابع گازی ســیبری غربی اســتخراج 
شــده اند ولــی ناحیه ســیبری شــرقی تقریبا 
دســت نخورده باقــی مانده اســت. حدود 20 
درصد ســایر منابع گازی روسیه در 20 میدان 
بــزرگ گازی پراکنــده هســتند کــه هریک 
مترمکعب  میلیــارد   150 تقریبی  حجم  دارای 

شد. می با
عبارتند  روســیه  گازی  میدان های  مهمتریــن 

از:
۹٫۲ تریلیون مترمکعب 1- بارننکــو، 

2- اورنگــوی، 7 تریلیون مترمکعب
۶٫۲ تریلیون مترمکعب 3- ســاپولراروی، 

۵٫۱ تریلیون مترمکعب 4- مدوژیبــا، 
۳٫۴ تریلیون مترمکعب 5- یامبــورگ، 

روسيه  نفت  صادرات 
بهره  انحصاری  روســیه حق  ترانسنفت  شرکت 
این  اصلــی نفت  انتقال  ادراه خــط  و  برداری 
از  البته صــادرات  به عهــده دارد.  را  کشــور 
لوله در حال جایگزین شــدن  طریق خطــوط 
باشــد.  نقــل دریایی می  و  با سیســتم حمل 
7 میلیون  /1 2011، روســیه بیش از  در سال 
بشــکه در روز مایعات نفتی صادر نموده است 
نفت  4 میلیون بشــکه  /8 ایــن میــزان  از  که 
خام بوده اســت. عمده صادرات روسیه حدود 
78 درصد بــه اروپا بخصوص آلمــان، هلند و 
16 درصد از نفت روســیه به  لهســتان اســت.
6 درصد آن نیــز به قــاره آمریکای  آســیا و 
شــمالی و جنوبــی صــادر می گردد. بیشــتر 
ترکیــب نفتــی صادراتی روســیه مخلوطی از 
نفت خــام آذری و قزاقی بوده کــه نفت خام 
Ural نــام دارد. بیــش از 80 درصد صادرات 
نفت روســیه از طریق خط لولــه و با مدیریت 
شــرکت تراســنفت روســیه انجام می پذیرد. 
بقیه آن توســط نفت کــش و از طریق دریای 

شود.  می  صادر  سیاه 

 : بع منا

1-https://fa.wikipedia.org/wiki

2 - h t t p : / / w w w . c s r . i r / C e n t e r /
aspx?lng=fa&abtid=11
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 تهیه کننده: امین تقوی نژاد

امروزه اهمیت فراگیــری نرم افزار های تخصصی 
در هر رشته دانشگاهی )چه مهندسی و چه علوم 
پایــه و ...( در کنار فراگیری صحیح اصول تئوری 
و نظری برکســی پوشــیده نیســت. از مهمترین 
گروه های نرم افزاری مورد نیاز دانشــجویان در 

رشته مهندسی نفت گروه های زیر می باشند؛
1-گروه مخازن و چاه آزمایی
2-گروه اکتشاف و علوم زمین
3-گروه حفاری و تکمیل چاه

4-گروه بهره برداری و ازدیاد برداشت
5-گروه نرم افزارهای مرتبط

گــروه نرم افزار های مخازن و چاه آزمایی به طور 
کلی در زمینه شبیه سازی مخازن هیدروکربوری، 
بررســی و شبیه ســازی خواص ســیاالت نفتی، 
محاسبات موازنه مواد و کاربردهای آن در مطالعه  

مخازن نفت و گاز .

محاسبات عملیات چاه آزمایی 
)Well Testing( برنامــه ریزی شــده و نرم افزار 
هــای اکلیپــس )ECLIPSE(، پترل مهندســی 
مخزن PETREL RE، CMG،  PVTi، MBal و 

SAPHIR می باشند.

در گــروه اکتشــاف و علوم زمین، بررســی داده 
های پتروفیزیکی و تفســیر نمــودار های زمین 
شناســی چــاه هــای نفــت و گاز ســهم عمده 
نــرم افزارها را تشــکیل می دهند و نــرم افزار 
بخــش   )Geolog( ژئــوالگ،   ،Arc GIS هــای 
NMR،  پتــرل )PETREL(، پتــرل ژئوفیزیــک 

 PETREL-Geophysics(، )Hampson Russell،(
Emeraude، LOG PLOT، VISTA( و تِک الگ 

)Techlog( توســط عالقه مندان اکتشــاف نفت 
مورد استقبال قرار می گیرد.

یکی دیگر از گروه ها، گروه حفاری و تکمیل چاه 

است که محوریت شبیه سازی جریان سیاالت در 
چاه های حفاری شــده و کل عملیات حفاری را 
 Drilling Office، در بر می گیرد. نرم افزار های
LAND MARK و Sys Drill، نــرم افــزار های 

مــورد توجــه متخصصین این گروه نــرم افزاری 
مهندسی نفت می باشد.

در بخــش نرم افــزار های گروه بهــره برداری و 
ازدیاد برداشــت، توجه معطوف به شــبیه سازی 
جریانات در لوله ها و تســهیالت سرچاهی و کل 
عملیات بهره بــرداری )Production( در میادین 
نفتی اســت. دو نــرم افزار محبــوب Pipesim و 
OLGA با حفظ کاربرد هایشــان برای مهندسین 

شــیمی بخش فرآیند ها، به متخصصین عملیات 
بهره بــرداری)Production Operations( آموزش 

داده می شود.
در آخریــن گــروه نرم افــزار ها که گــروه نرم 
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افزارهای مرتبط نام می گیرد، نرم افزار های غیر 
تخصصی مهندسی نفت ولی الزم و ضروری برای 
دانشجویان علوم مهندسی خصوصاً مهندسی نفت 
مورد توجه قرار می گیرد. دوره های آموزشی دو 
نرم افزار متلب )MATLAB( و اکسل )Excel( به 
جهت کاربرد های محاسباتی پیشرفته شان برای 
دانشجویان  نیاز  نفت، مورد  دانشجویان مهندسی 

می باشد.
 Eclipse نرم افزار

شــبیه ســاز Eclipse نرم افزاری جامع و کامل 
جهت انجام عملیات شــبیه ســازی تمامی انواع 
مخازن با هــر درجه پیچیدگی ســاختمانی و یا 
زمین شــناختی و یا نوع سیال است. کاربردهای 
Eclipse با توجه به قابلیت های گسترده و فراوان 

آن نسبت به سایر نرم افزارهای شبیه ساز مشابه 
بســیار زیاد اســت به طوری که مــی توان گفت 
به یک اســتاندارد جهانی تبدیل گردیده اســت. 
ایــن نرم افزار با زبان فرترن نوشــته شــده و بر 
 Finite پایه حل معادالت دیفرانســیلی به  روش

Difference می باشد.

نرم افزار ECLIPSE100 نرم افزار شبیه ســاز نفت 
سیاه )Black Oil( مخزن است که در آن فرض بر 
این است که ســیال مخزن از نفت، گاز محلول و 
آب تشکیل شده است و نفت مخزن و گاز محلول 

به هر نسبت با هم امتزاج پذیرند.

نرم افزارECLIPSE 300  عالوه بر داشتن ویژگی ها 
از  می توانــد   ECLIPSE  100 توانمندی هــای  و 
معــادالت حالت و یا نســبت های تعادلی وابســته 
به فشــار نیز در حل مســائل بهره گیــرد. در این 
نرم افــزار بر خالف E100 می تــوان تغییر ترکیب 

سیاالت را نیز در نظر گرفت.
این نرم افزار عالوه بر ایــن دو ماژول، ماژول های 

دیگری را هم دارد که در زیر اشاره شده است:
PVTi یکی از نــرم افزارهــای قدرتمند  مــاژول 
خــواص ســیال مخزن بوده که توســط شــرکت 
Schlumberger معرفی شــده است. این نرم افزار 

بســته ای بر اســاس معــادالت حالت می باشــد 
که به منظــور ایجاد اطالعــات PVT از اطالعات 
آزمایشگاهی ســیاالت مخزن تهیه شده است. در 
این نرم افزار با اســتفاده از داده های آزمایشگاهی 
نظیر فشــار، دما، حجم نسبی، نسبت مولی و... و با 
استفاده از معادله حالت، نمودارهای مختلف سیال 
بر اساس محاســبات خود نرم افزار رسم می شود. 
ســپس با استفاده از داده های آزمایشگاهی که در 
اختیار داریم، نمودارهای رســم شــده توسط نرم 
افزار بر داده های واقعی منطبق می شــود. به این 
کار در اصطالح Match گیری گفته می شــود. این 
انطباق با اســتفاده از تغییــر در پارامترها و وزن 
دهــی انجام می گیــرد. در این نرم افــزار امکان 
انتخاب چندین معادله حالت، استفاده از معادالت 

مختلف برای ویســکوزیته و نیز امــکان تنظیم 
)tune( نمودن معادالت، با داده های آزمایشگاهی 
 PVT نیز وجود دارد. در انتها می توان داده های
را به فرم مناســب برای شبیه ســازهای مخزن 

مانند نرم افزار Eclipse خروجی گرفت.
ماژول VFP از پکیج ECLIPSE براي شبیه سازي 
هر گونه محاسبات افت فشار در چاه هاي تولیدي 
نفت و گاز مورد استفاده قرار مي گیرد و هدف از 
آن شــبیه سازی جریان چندفازی سیاالت درون 
چاه اســت. این نرم افزار همچنیــن قابلیت تولید 
فایل هاي مــورد نیاز در شبیه ســازهای دیگر را 

داراست.
مــاژول SCAL از پکیــج ECLIPSE براي آنالیز 
ویــژه داده هاي مغزه هاي نفتــي و در واقع براي 
تبدیل داده هاي تراوایي نســبي و فشار مویینگي 
آزمایشــگاهي بــه فایل هاي مورد اســتفاده در 

یافته است.  شبیه سازها توسعه 
در مــاژول FloGrid می توان بــا ورود اطالعات 
 ،FloGrid زمین شناســي و چاه ها به نــرم افزار
ســاخت مدل خواص مخزن و انجام مرزبندی و 
 ،Upscaling شبکه بندی مدل اســتاتیک، انجام
 Local Grid Refinement چگونگی انجام انــواع
بــرای گریدهای حول چــاه، خروجی های الزم 
جهت شبیه سازی دینامیک در Eclipse را تهیه 

کرد.
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به  می نهد  کاهش  به  رو  سپس  و  برسد  معینی 
همین دلیل به این مخازن، مخازن میعان گازی 
مخازن  نوع  این  اکثر  می گویند.  نیز  معکوس  
باالی  به  نزدیک  یا  باالتر  اولیه ای  فشار  دارای 
به  گاهاً  دلیل  همین  به  می باشند  شبنم  نقطه 

آنهاNear Critical Fluid نیز اطالق می شود.
با افزایش اهمیت مخازن گاز میعاني، تحقیقات 
میالدي   80 دهه  از  پس  ویژه  به  گسترده اي 
مدیریت  و  این مخازن  جهت شناسایي عملکرد 
ماهیت  دلیل  به  اما  گردید.  آغار  آنها  بهینه 
به  نزدیک  ناحیه  در  سیاالت  رفتار  پیچیده 
منتج  جامعي  و  معتبر  نتایج  به  کمتر   ، بحراني 

گردیده است.
و  بیشتر  اعماق  در  عموماً  میعاني   گاز  مخازن 
یافت  نفتي  مخازن  از  باالتر  فشاري  و  دما  در 
از  عظیمي  مخازن  جهان  سرتاسر  در  مي شوند. 
این نوع در حال بهره برداري است. از آن جمله 
حاشیه  در  جنوبي  پارس  میدان  به  مي توان 
جنوبي ایران و به صورت مشترک با کشور قطر 

نام برد. 
در این پروژه تأثیر انواع چاه ها از قبیل عمودی 
مختلف  پارامترهای  تأثیر  همچنین  و  افقی  و 
شکاف هیدرولیکی از جمله طول، پهنا و تراوایی 
شکاف بر روی یکی از مخازن جنوب غربی ایران 
جهت  مختلف  سناریوهای  و  شد  شبیه سازی 

بدست آوردن سناریو بهینه اعمال شد. 
ترکیبی   مدل  کمک  به  مخزن  این  شبیه سازی 
300 صورت  اکلیپس  افزار  نرم  از  استفاده  با  و 
گرفته است. پارامترهای متنوعی در این فرآیند 
روی  بر  حساسیت  آنالیز  و  شده اند  عوض  بارها 
است.  گرفته  صورت  فرآیندها  این  از  کدام  هر 
افقی  عمودی،  چاه های  برای  متنوعی  الگوهای 

مقایسه ميزان بهره دهی چاه های افقی با چاه های عمودی و تأثير شكاف 
هيدروليكی در یكی از مخازن گاز ميعانی ایران

 نویسنده : محمدرضا دودمان کوشکی

چكيده

تحقیقات   گاز-میعاني،  مخازن  اهمیت  افزایش  با 
میالدي   80 دهه   از   پس   ویژه   به   اي   گسترده 
مدیریت   و   مخازن   این   عملکرد   شناسایي   جهت 
پیچیده  ماهیت  دلیل  به  اما  آغارگردید.  ها  آن  بهینه 
رفتار سیاالت در  ناحیه  نزدیک  به  بحراني  ، کمتر  
لذا  است.  گردیده   منتج  جامعي  و  معتبر   نتایج   به  
به همین منظور مطالعه هر چه بیشتر در این راستا به 
بسزایی خواهدکرد.  این مخازن کمک  بیشتر   شناخت 
قبیل عمودی  از   ها   انواع  چاه  تأثیر  مطالعه  این  در 
شکاف  مختلف  پارامترهای  تأثیر  چنین  هم  و  افقی  و 
بر  شکاف  تراوایی  و  پهنا   ، طول  جمله  از  هیدرولیکی 
روی یکی از  مخازن  جنوب غربی  ایران )میدان گازی 
سرخون( شبیه سازی شد و سناریوهای مختلف جهت 
بدست آوردن سناریو بهینه اعمال شد. در پایان نیز با 
توجه به نتایج بدست آمده بهترین گزینه جهت حفاری 

و انجام شکاف هیدرولیکی مشخص گردید.

مقدمه

گاز  حجم  تخمین  و  گازي  مخزن  یک  ازکشف  پس 
درون  گاز  شناخت  مهم  نکات  از  مخزن،یکي  آن  اولیه 
مخزن و تشخیص نوع آن است.بر همین اساس یکي از 
آزمایش هاي رایج و معمول در این مخازن، انجام آنالیز 
سیال  نمونه  روي  بر  الزم  آزمایشگاهي  بررسي هاي  و 

مخزن که از ته چاه جمع آوري شده است مي باشد. 
"گاز  مخازن  جزء  گازي،  مخازن  از  بیشتري  درصد 
به  اصطالحاً  خشک  گاز  مخازن  هستند.  خشک" 
مخازني اطالق مي شود که ضمن برداشت گاز از مخزن 
و تولید گاز در سر چاه هیچ گونه میعاناتي همراه گاز 
تولید نمي شود.این میعانات در واقع مایعاتي با خواصي 
دارند.  رنگي شفاف  تقریباً  و  بوده  نفت سبک  به  شبیه 
مرغوبیت  معمولي  نفت  به  نسبت  میعانات  این  البته 

آن  به  نسبت  اقتصادي  نظر  نقطه  از  و  بیشتریداشته 
ارزش بیشتري دارند.

"گاز مرطوب" هستند.  دسته دوم مخازنگازي، مخازن 
سر  در  تولید  ضمن  میعانات  مقداري  مخازن  این  در 
در  معموالً  مرطوب  گاز  مخازن  در  مي آید.  بدست  چاه 
در  گاز  مکعب  فوت  میلیون   1 تولید  ازای  به  چاه  هر 
تولید  سطح  در  میعانات  بشکه   20 استاندارد،  شرایط 
وجود  میعانات  این  مرغوبیت  علل  از  یکي  مي گردد. 
است.  آنها  در  سبک  هیدروکربن هاي  باالي  درصد 
به  مي آید  بدست  گازي  مخازن  این  از  که  میعاناتي 
علت سبک تر بودن، محصوالت مرغوب تر و متنوع تري 
نظیر حالل ها، بنزین، خوراک واحد هاي پتروشیمي و... 

بدست مي دهند.
یا  میعاني"  "گاز  مخازن  گازي،  مخازن  سوم  دسته 
"میعان برگشتي"   هستند. تفاوت مهم این مخازن با 
مخازن گاز مرطوب این است که در مخازن گاز میعاني 
بر خالف مخازن گاز مرطوب، ممکن است مقدار زیادي 

از میعانات در درون مخزن تشکیل گردد. 
مخازن گاز میعانی نوع خاصی از مخازن هیدروکربوری 
گازی  و  نفتی  مخازن  میان  واسطی  حد  عنوان  به  و 
می باشند. این مخازن به دلیل دارا بودن اجزای میانی 
بیشتر نسبت به نفت   و گاز خشک  ، دارای رفتار فازی 
گونه ای  به  هستند  پیچیده ای  بسیار  ترمودینامیکی  و 
که از میان سیاالت هیدرو کربوری تنها گروهی هستند 
که در تبیین رفتار این مخازن در حالت تخلیه طبیعی   
زیرا  ترکیبی می باشیم  از شبیه سازی  استفاده  به  ناچار 
تغییر می کند.  تولید  با زمان  اولیه سیال  اجزاء  ترکیب 
فشار  کاهش  با  و  تولید  طی  در  مخازن  نوع  این  در 
جریانی چاه ها به کمتر از فشار نقطه شبنم، در اطراف 
تشکیل  گازی  میعانات  از  بانکی  تولیدی  چاه های 
می شود. با کاهش بیشتر فشار در دمای ثابت بر خالف 
حد  به  تا  می یابد  افزایش  گازی  میعانات  میزان  انتظار 
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شده اند.  انتخاب  هیدرولیکی  شکاف  همچنین  و 
در  پوسته  اثر  تأثیر  گرفته  انجام  کارهای  دیگر  از 
چاه های عمودی و همچنین تأثیر طول حفره افقی 
و... در راستای دستیابی به بیشترین بازیافت نفت 

می باشد.
به دلیل آن که الگوهای متفاوت با شرایط متفاوت 
ابتدا  بود،  شده  گرفته  نظر  در  فایل  هر  برای 
اجرا  مورد  مخزن  طبیعی  فشار  کاهش  سناریوی 
مطالعه  مورد  مخزن  تولیدی  رفتار  تا  گرفت  قرار 
و  مبنا  عنوان  به  بتوان  مدل  این  از  و  گیرد  قرار 
استفاده  سناریوها  از  یک  هر  اعمال  برای  مقایسه 

کرد.

نتایج

1.در خصوص چاه های عمودی بدون اعمال شکاف 
ضریب  اعمال  بر  سعی  می بایست  هیدرولیکی 
بدیهی  کاماًل  نمود،  تولید  دوران  در  منفی  پوسته 
میعانات  تشکیل  دلیل  به  تولید  از  پس  که  است 
ضریب  دیگر  عوامل  بسیاری  و  چاه  اطراف  در 
با اعمال  پوسته مثبت ایجاد می گردد که می توان 
اسید  یا تحریک چاه همانند  و  انگیزش  روش های 
کاری و... سبب اعمال ضریب پوسته منفی شویم.

نتایج  از  که  همانگونه  افقی  چاه های  خصوص  در 
پیداست افزایش طول حفره افقی تا حدودی سبب 
یک  از  بعد  ولی  می گردد  بازیافت  ضریب  افزایش 

میزان
کمتری  میزان  به  بازیافت  افزایش  این  2.مشخص 
بدست  بهینه  طول  است  بهتر  که  می یابد  افزایش 
از  استفاده  میدان  این  در  است  ذکر  شایان  آید. 
میزان  افزایش  بر  چشمگیری  تأثیر  افقی  چاه های 

بازیافت نخواهد داشت.
تأثیر  3.اعمال شکاف هیدرولیکی در چاه عمودی 

چشمگیری در افزایش میزان تولید دارد. 
در  عمودی  چاه  در  شکاف  طول  3-1-افزایش 
حالت کلی سبب افزایش ضریب بازیافت می گردد 
ولی این افزایش در نرخ های باال تأثیر چشمگیری 
دارا می باشد. این امر می تواند بدلیل تماس بیشتر 

مخزن با چاه و دسترسی به ناحیه تخلیه باال باشد.
بسیار  عمودی  چاه های  در  شکاف  3-2-پهنای 
در  پهنای شکاف  افزایش  که  نحوی  به  بوده  موثر 
چشمگیر  بسیار  افزایش  سبب  باال  تولید  نرخ های 
ایجاد  دلیل  همین  به  می گردد.  تولید  نرخ  در 
اهمّیت  حائز  بسیار  می تواند  باال  پهنای  با  شکاف 

باشد.
نیز  شکاف  تراوایی  تأثیر  خصوص  3-3-در 
تراوایی  افزایش  با  بیان نمود که  می بایست چنین 
می توان میزان تولید را افزایش داد به همین دلیل 
اعمال تراوایی باال به خصوص در نرخ های تولیدی 
نظر  مورد  نتایج  به  یابی  می توان سبب دست  باال 

گردید.
چاه  در  هیدرولیکی  شکاف  اعمال  خصوص  4.در 
اهمّیت  حائز  نکته  این  ذکر  میدان  این  در  افقی 
مخزن  خصوصیات  و  شرایط  به  توجه  با  که  است 
تراوایی  افقی،  تراوایی  تخلخل،  قبیل  از  میدان 
افقی  چاه های  حفاری  اول  وحله  در  و...  عمودی 
نتایج  به  توجه  با  همچنین  نمی گردد.  پیشنهاد 
بدست آمده کامال مشخص است که اعمال شکاف 
افزایش  بر  تأثیری  افقی  چاه های  در  هیدرولیکی 
امر  این  که  ندارد.  بازیافت  ضریب  و  تولید  میزان 
مخزنی  شرایطی  بدلیل  شد  اشاره  که  همانگونه 

موجود می باشد.
نتایج  همچنین  و  شده  بررسی  موارد  به  توجه  با 
باال به نظر می رسد سناریو حفاری چاه به صورت 
عمودی و سپس اعمال شکاف هیدرولیکی و تولید 
با نرخ تولید روزانه 7500 بشکه مناسب می باشد. 
باال  تولید  میزان  به  یابی  دست  بر  عالوه  که  چرا 

سبب کاهش هزینه های حفاری و... می گردد.

پيشنهادات

چند  روی  بر  مطالعه  این  در  شده  انجام  1.روند 
میدان گاز میعانی دیگر تست شود.

2.با توجه به نتایج بدست آمده از میادین دیگر و 
مقایسه با نتایج این مطالعه تأثیر ضریب پارامترها 

بیشتر مشخص گردد

مختلف  های  روش  با  هیدرولیکی  شکاف  3.تأثیر 
ازدیاد برداشت مقایسه گردد.

از  استفاده  هنگام  در  هیدرولیکی  شکاف  4.اثر 
روش های فراز آوری مصنوعی بررسی گردد.
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مروري بر تاریخچة اکتشافات هيدروکربوري در ایران

بیش از 100 ســال اســت که از اکتشاف نفت 
ایران بزرگ ترین  اکنــون  ایران مي گذرد.  در 
دارنــدة ذخایــر نفــت و گاز جهــان و یکي از 
بازیگران عمدة عرصه انرژي به شــمار مي رود 
ذخایــر قابل برداشــت نفت خــام ایران حدود 
که  اســت  شــده  برآورد  بشــکه  میلیارد   155
را  از ذخایــر کل جهان  بــه ده درصد  نزدیک 
بــا دراختیار  ایران  دربرمــي گیــرد. همچنین 
گاز طبیعي  مترمکعــب  تریلیــون   33 داشــتن 
16 درصــد از ذخایــر گاز جهــان را  حــدود 

دارد. دراختیار 

تا  نفت  صنعــت  شــدن  ملي  از  پيش  دورة 
دارسي امتيازنامة 

یالت  از زمــان حفــر نخســتین چاه نفــت در ا
بر  روز  روزبــه  متحده،  ایــاالت  نیاي  پنســیلوا
این مــادة طبیعــي، به منزلــة منبع  اهمیــت 
نــرژي افــزوده شــد. شــتاب گرفتن  جدیــد ا
انقــالب صنعتــي در غرب،کشــورهاي اروپایي 
را بر آن داشــت که به دنبال جانشــیني براي 
از نظر  زغال ســنگ، ســایر مناطق جهــان را 
ذخایر نفتي کاوش کنند. درســال 1855 براي 
نخســتین بار، زمین شناســي به نــام لوفتوس 
در مقالــه اي بــه نــام زمین شناســي نواحي 

مــرزي ترکیه- ایران به چشــمه هــاي نفت و 
قیــر در مناطقي از جنوب غربي ایران اشــاره 
کــرد. اروپائیان بــه این مقالــه توجه کردند و 
در  نفتي  منابــع  امکان وجــود  آن شــدند،  بر 
ایــران را بــه طورعملي بررســي کننــد. عصر 
واگذاري امتیــازات در دورة قاجار این فرصت 
را دراختیــار آنها قــرار داد و بدین ترتیب در 
ســال 1872 بــراي اولین بار امتیاز کشــف و 
ایــران، ازجمله نفت از  اســتخراج همة معادن 
طــرف دولت ایران به یــک انگلیســي، به نام 
این  شــد.  واگذار  دورویتر  جولیــوس  بــارون 
اقدام  از هرگونه  پیــش  و  زود  قرارداد خیلــي 
داخلي  فشــارهاي  تحت  زمینه  ایــن  در  عملي 
پرداخت  بــه  ایراني  لغو و طــرف  و خارجــي، 

شد. مجبور  غرامت 
1884 دومین امتیاز رسمي از طرف  در ســال 
ناصرالدیــن شــاه به شــرکت هلنــدي هاتس 
Hots( داده شــد. امتیاز واگذارشــده به این  (
در  دالکي  ناحیــة  در  نفت  به کشــف  شــرکت 
شرکت  این  داشــت.  اختصاص  بوشــهر  حوالي 
پس از بررســي هاي مقدماتي به حفر یک چاه 
کــم عمق در منطقة دالکي اقدام کرد. به دلیل 
دســت نیافتن بــه نتیجه، شــرکت هاتس عماًل 
از  معلق شــد. پس  نیز  امتیازش  و  ورشکســته 

این ناکامي و درســال 1889 ، بار دیگر بارون 
دورویتــر با تشــکیل بانک شــاهي و ســرمایه 
گذاري در زمینة خرید ســهام شــرکت هاتس، 
به عرصة اکتشــاف نفت در ایران پاي گذاشت. 
اي حقوق  امتیازنامه  موجــب  به  شــاهي  بانک 
خــود را در زمینة اکتشــاف و اســتخراج نفت 
کرد.  واگذار  ایران  معادن  انگلیســي  به شرکت 
و  بررسي  از  این شــرکت پس  زمین شناســان 
مطالعــه در نواحــي دالکي و جزیرة قشــم به 
حفــر دو حلقه چاه اکتشــافي در منطقة دالکي 
به عمق 270 متر و دیگري در جزیرة قشــم به 
عمــق 250 متر اقدام کردنــد که هیچ کدام با 
معادن  نبود. ســرانجام شــرکت  قرین  موفقیت 
ایــران درســال 1901 یعني تاریــخ واگذاري 

امتیاز دارســي منحل شد.

دارسي  امتياز 
یک  سرپرســتي  بــه  هیاتــي   1851 درســال 
باســتان شــناس و زمین شــناس فرانسوي به 
کرمانشــاه،  والي  درخواســت  به  دمورگان  نام 
وجــود منابع نفتــي در این ناحیه را بررســي 
و مطالعــه کردند. دمــورگان نتایج مطالعات را 
کــه حاکــي از احتمال وجود نفــت در منطقة 
قصرشــیرین بود، در مقاله اي درســال 1892 

 نویسنده : بنفشه سرعتی 

نرشیه صنعت برتر/ شامره نهم /پاییز 1395 14



پس از کشــف دومین میــدان نفتي ایران، یعني 
میدان  از  ایران  نفت  نفتي هفتــکل، همة  میدان 
 1930 مسجدســلیمان استخراج مي شد. ازسال 
1938 میادیــن بزرگــي چون گچســاران،  تــا 
آغاجــاري، اللي و نفت ســفید کشــف شــدند. 
ضمــن آنکه کشــف نفت در میــدان اللي اولین 
اکتشــاف در مخزن بنگســتان به شمار مي رود. 
عراق  و  انگلیس  نفت  1927 شــرکت  در ســال 
میدان نفتخانه را در عراق کشــف کرد که نیمي 
از ایــن میــدان در ایران قرار داشــت و اکنون 
به نــام میدان نفت شــهر خوانده مي شــود. با 
کشــف این هفــت میــدان نفتي، حــوزة مورد 
به  ایران،  و  انگلیس  نفت ســابق  قرارداد شرکت 
یکــي از مهم ترین مناطق نفــت خیز در جهان 
بدل شــد در دوران فعالیت شــرکت نفت ایران 
و انگلیس، کارشناســان این شــرکت در نواحي 
مکــران، قشــم، بندرعباس، بوشــهر، کوه موند، 
هفتکل   گچســاران،  اهــواز،  زیلویي،  دهلــران، 
متعددي  اکتشــافي  هــاي  فعالیت  آغاجــاري  و 
داشــتند. در دهــة 1920 بــراي نخســتین بار 
عملیات گراني ســنجي و مغناطیس ســنجي در 
و  گرفت  صــورت  اکتشــافي  مطالعات  چارچوب 
1928 براي نخســتین بار عملیات لرزه  در سال 
نگاري اکتشــافي در ناحیة مسجدســلیمان اجرا 
شــد و ســرانجام کنراد و مارسل شــلمبرژه در 
چاه اکتشــافي اللي- 1 اولین نمــودار الکتریکي 

کردند. ثبت   1938 سال  در  را 

بع  منا
1374 ( زمین شناســي  1- مطیعــي، همایون) 
نفت زاگرس، انتشــارات ســازمان زمین شناسي 

ر کشو
2- تارنماي پانا نیوز، پایگاه اطالع رســاني نفت 

انرژي و 

منتشــر کرد. در ســال 1900 نتایج مطالعات 
هیئــت دمــورگان، در هشــتمین کنفرانــس 
آنتوني  توجــه  پاریــس،  در  زمیــن شناســي 
کتابچــي، مدیر گمــرکات ایران کــه اصلیتي 
گرجي یا ارمني داشــت را به خود جلب کرد. 
او که در همان زمان بــه همراه هیئتي ایراني 
در پاریس به ســر مي برد، درصدد جلب نظر 
گذاري  ســرمایه  برای  اروپایي  هاي  شــرکت 
در امر اکتشــاف و اســتخراج نفــت در ایران 
برآمد. پــس از ناموفق بودن کتابچي در جلب 
توجه ســرمایه داران فرانســوي، او توانست با 
کمک ســفیر مختار اســبق انگلیــس با ویلیام 
ناکس دارســي، سرمایه دار معروف، مالقات و 
ایــن زمینه جلب کند را در  او  اولیة  موافقت 

دارســي دو زمین شــناس به نــام هاي بورل 
لتــون را برای تحقیق دقیــق دربارة این  و دا
امــر به ایران گســیل داشــت. انتشــار نتایج 
به  گزارشــي  در  ها  بررســي  این  امیدبخــش 
نــام "پیرامون میدان نفتي ذهاب چیاســرخ" 
با وســاطت وزیر مختار  موجب شــد، دارسي 
قراردادي  نعقاد  ا موجــب  به  و  انگلیــس  وقت 
امتیاز کشــف، اســتخراج و فروش نفت و گاز 
در همة ایران به اســتثتاي والیات آذربایجان، 
گیــالن، مازندران گــرگان و خراســان را به 
بــر 20000 پونــد و  مــدت 60 ســال در برا
پرداخــت 16 درصد ســود حاصــل از فروش 

نفــت از دولت ایران بگیرد.
دارســي  توافقنامه،  این  امضا  از  ماه پس  چند 
حفــاري اولین چاه را در ناحیه چیاســرخ در 
جرج  سرپرستي  به  قصرشــیرین  شــهر  شمال 
التحصیل کالج ســلطنتي هند  رینولدز، فــارغ 
کــه پیش تر ســوابقي در زمینــة حفاري در 
ســوماترا داشــت، آغاز کرد. به رغم مشکالت 
لعبوربودن راه  پیش رو چــون ناامني و صعب ا
1903 در  تابســتان ســال  اولین چاه در  ها، 
507 متــري به گاز و اندکي نفت و چاه  عمق 
دوم نیــز چنــدي بعدتر در عمق مشــابهي به 
نفت رســید. بهره دهي این چاه ها که حدود 
175 بشــکه در روز بودند، به دلیل بازده کم 
به صرفه  و هزینه هــاي حمل ونقل، مقــرون 
متروکه  ها  این چاه  درنهایت  و  نشــد  شناخته 

شــدند منطقة چیاسرخ در مرزبندي هاي بعدي 
میدان  اکنون  و  واگذار شــد  عثماني  دولــت  به 

نفتي کوچکي در عراق اســت.
1903 ، دالتون در گزارشــي به نام   در ســال 
"میادیــن نفتي در جنوب غربــي ایران"  ناحیة 
ناحیة  و  رامهرمز  ماماتین و شــاردین در حوالي 
نفتــون در مسجدســلیمان را از نظــر داشــتن 
انتشار این  منابع نفتي مســتعد شناســایي کرد. 
دارســي  چیاســرخ،  در  ناموفق  نتایج  و  گزارش 
را برآن داشــت کــه برای تأمین ســرمایه براي 
اکتشــاف در نواحــي جنوبــي ایران با شــرکت 
نفت برمه که شــرکتي اســکاتلندي بود، مذاکره 
کند. این مذاکرات در ســال 1905 به تشــکیل 
منجر  ایران  امتیازات  ســندیکاي  نام  به  شرکتي 
شد که مرکز آن در گالســکو، در اسکاتلند بود.

با تأســیس این شــرکت کار حفــاري در ناحیة 
و   1906 آغاز شــد و در ســال هــاي  ماماتین 
1907 دو چــاه تا اعمــاق 590 و 658 متر در 
ایــن ناحیه  حفر شــدند که هیچ یــک به نفت 
از این ناکامي رینولدز تجهیزات  نرســیدند. پس 
حفاري را بــه منطقه اي به نام نفتون در حوالي 
مسجدســلیمان منتقل ســاخت. زیرا بر اســاس 
لتون، ایــن منطقه به دلیل داشــتن  گــزارش دا
متعدد  نفتي  و چشــمه هاي  قدیمي  ای  آتشکده 
بود. فعالیت  حائز اهمیت تشــخیص داده شــده 
ناحیة نفتــون در دو محل حفاري  رینولــدز در 
متمرکــز شــد. حفــاري چاه شــمارة 1 و 2 به 
1908 آغاز  نویــه و مارس ســال  ترتیــب در ژا
شــد. ســرانجام در  پنجم خرداد سال 1287 و 
با رســیدن چاه شمارة 1 در عمق 356 متري به 
نفــت، صنعت نفت در خاورمیانــه پاي به منصة 

گذاشت. ظهور 
حــدود ده روز بعد چاه شــمارة 2 نیــز به نفت 
رســید. میــدان مسجدســلیمان اولیــن میدان 
نفتــي در مخــازن آهکــي اســت و ایــن خود 
ســرآغازي براي کشف نفت در این گونه مخازن 
به شــمار مي رفت. برای توســعة میــدان نفتي 
در  امتیازات  ســندیکاي  مسجدســلیمان شرکت 
آوریل ســال 1909 با افزایش سرمایه به شرکت 
 Anglo-Persian Oil انگلیــس   و  ایــران  نفت 
1928 و  تا   1908 از سال  بدل شد.   Company
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مقدمه
هر سیستم تکمیل باید ســه شرط اصلی ایمنی، 
کارامــدی و اقتصادی بودن را دارا باشــد. انتخاب 
مواد، تجهیزات و تکنیک های مرتبط به مهندسی 
نفت و نصــب تجهیزات تکمیلی درون چاهی باید 
بر اساس بررســی فاکتورهای موثر مخزن، چاه و 
سیستم تولید صورت گیرد. برای انوای روش های 
تکمیل طبقه بندی هــای متفاوتی وجود دارد. بر 
اساس فصل مشــترک چاه و مخزن، دو نوع روش 
تکمیل حفــره باز و تکمیل با لولــه جداری بکار 
گرفته می شود. روش تولید نیز به دو نوع تکمیل 
چاه های با جریــان طبیعی و تکمیل چاه های با 
فرازآوری مصنوعی تقســیم مــی گردد و تکمیل، 
بســته به ناحیه تولید، یگانــه و چندگانه خواهد 
بود. روش تکمیل مناســب بر اساس دبی تولیدی، 
خواص ســازند تولیدی، خواص ســیال تولیدی، 
فشــار چاه و عمق و موقعیت آن تعیین می شود. 
بهینه سازی تولید، نیازمند شناخت سیال مخزن 
و پارامترهای تاثیرکذار بر میزان ســیال تولیدی 
و طراحی بهینه هر یــک از اجزا خط تولید، حفر 
چاه، تکمیل و بخش مخزن می باشد. این فرآیند 
ازطریق بهینه سازی سیســتم تکمیل، شناسایی 
موانع یا فاکتورهای محدود کننده تولید و تعیین 
روشــهای افزایش بازدهی تولید قابل انجام است. 
برای بهینه سازی عملکرد چاه از روش آنالیز گره 
ای اســتفاده می شــود. بهینه کردن عملکرد چاه 

شامل بررسی پارامترهای زیر است:
1- اندازه لوله مغزی و خط لوله جریان

2- اندازه کاهنده ســطحی و شــیر ایمنی درون 
چاهی

3- دانسیته مشبک کاری
4- طول فاصله مشبک کاری

5- طراحی گراول پک
6- طراحی فرازآوری مصنوعی

از میان پارامترهای یادشــده، اندازه لوله مغزی از 
اهمیت خاصی برخوردار است و باید به طور صحیح 
تعیین شود. زیرا درصورتیکه لوله مغزی کوچکتر 
از مقدار بهینه باشد، افت فشار ناشی از اصطکاک 
افزایش یافته و در صورت بزرگتر بودن نیز، میزان 
 Load لغزش زیاد می شود. این امر ممکن است به

Up و کشته شدن چاه بیانجامد.
برنامه ریــزی برای یک عملیــات تکمیل چاه، از 
مرحله تئوری تا نصب تجهیزات، فرآیندی بســیار 
پیچیده است و شامل چندین فاز مجزا می باشد. 
در این شرایط باید عوامل زیادی مد نظر قرار گیرد. 
هرچند در بیشــتر حاالت، ممکن است به تعداد 

زیادی از آن ها توجه نشــود. صرف نظر از میزان 
پیچیدگی طراحی روش های تکمیل چاه، طی این 
فرآیند باید اصول اساسی و مورد نیاز هر یک از این 
روش ها نیز در نظر گرفته شود. یعنی یک سیستم 
تکمیل چاه باید نهایتاً بــه تولید)یا تزریق( ایمن، 

کارامد و مقرون به صرفه منجر گردد.
تاثیر اقتصادی طراحی و نصب رشــته تکمیل غیر 
بهینــه داری اهمیت زیادی اســت، از این رو باید 
به طراحی و فرایند مهندسی عملیات تکمیل چاه 
توجه شود. الزم به ذکر است که کاربرد روش های 
پیچیده و پرهزینه ممکن است منجر به بازگشت 
سرمایه بیشتر در طول دوره زمانی طوالنی تر شود. 
عــالوه بر این، پیامد طراحی نامناســب می تواند 
اثرات نامطلوبی از قبیل نیــاز به نصب زودهنگام 
تجهیــزات Velocity string یا فرازآوری مصنوعی 

داشته باشد.
باید توجه داشت که همواره کم هزینه ترین روش، 
مناســب ترین روش تکمیل چاه نیســت چراکه 
ممکن اســت انتخاب نامناســب، به هزینه های 
تعمیر و نگهداری بیشــتر و مجدد منجر گردد. به 
این ترتیب در انتخاب روش مناســب تکمیل چاه 

باید به موارد زیر دقت کرد:
1- چگونگی مقایسه هزینه های تعمیر و نگهداری 
با سود مورد انتظار )هزینه های یک میدان بزرگ 
که دارای چاه های با تولید باالست، دارای ضمانت 
بازگشــت بیشتری نسبت به یک میدان کوچک با 

دبی غیر اقتصادی است.(
2- برآورد مشــکالت احتمالــی روش مورد نظر و 

برآورد ریسک هزینه های سرمایه گذاری
3- برآورد نرخ تولید و توســعه میدان موردنظر به 
لحاظ تئوری و اینکــه روش تکمیلی چاه چگونه 
باشد که نیازهای چاه را در زمان حال پاسخ دهد و 
در آینده نیز بتوان با اعمال تغییرات جزئی در آن، 

بهره الزم را بدست آورد.
1- معرفــی روش های اصلی تكميل چاه های 

دارای مشكل توليد ذرات سازندی
روش هــای مختلفــی برای کنتــرل تولید ذرات 
ســازندی وجود دارد که متداول ترین آنها عبارت 

اند از:
*روش آستری شکافدار

 Wire-wrapped Screen *
Pre-packed screen *

* گراول پک
1-1. آستری شکافدار

آستری شــکافدار با الگوهای متنوعی ساخته می 
شــوند. کمترین عرض شــکافی که در این روش 

می تواند ایجاد شــود، حدود 12 اینچ است. عمده 
مزیت آســتری شکافدار کم هزینه بودن آن است. 
ولی نســبت به روش های دیگر مساحت جریانی 
کوچکتری دارد و در طول تولید با افت فشــارهای 
بیشتری مواجه می شود. معموالً الگوی تک شکاف 
نامتقارن 4 ترجیح داده می شــود زیرا در این الگو 
اســتحکام و مقاومت اولیه لوله به میزان بیشتری 
حفظ می شــود. الگوی نامتقــارن، اغلب در طول 
مســاحت ســطح لوله، توزیع  یکنواخت تری از 
شــکاف ها را ارائه می دهد. معموالً آستری های 
شــکافدار به گونه ای طراحی می شوند که نسبت 
به قطر خارجی ســطح لوله، 3درصد مساحت باز 
داشــته باشند. البته در برخی موارد مساحت های 

باز به 1 تا 6 درصد می رسد.
Wire-wrapped Screen 1-2. روش

این روش یکی دیگر از روش هایی اســت که برای 
نگه داشــتن گراول ها در فضای آنالوس بین تور 
سیمی و ســازند بکار گرفته می شود. مزیت این 
روش نسبت به آستری شــکافدار، سطح جریانی 

بیشتر آن است.
 Wire-wrapped کمتریــن اندازه شــکاف بــرای
Screen حدود 6 اینچ اســت. در این روش به دور 
لوله اصلی یا همان آســتری شکافدار، سیم های 
مقاومی بصورت فشــرده )مرتــب و کنار هم( می 
پیچند و بین آستری و سیم پیچ، فاصله گذارهایی 
را در نظر می گیرند تا ســطح تولید باال برود و به 
منظور غربال بهتر، اختالف فشــار بیشتری ایجاد 

شود. 
Pre-packed Screen 1-3. روش

این روش برای جلوگیری از عبور ذرات ریز ماســه 
به خط تولید، به صورت صفحه ای 6 اینچی عمل 
می کند. در این روش عالوه بر ســیم پیچ کردن 
آستری، یک پک 7 از جنس آهن اسفنجی بصورت 
غالفی بر روی ســیم پیچ می کشــند و بار دیگر 
روی آن را با یک ســیم ضخیم تر و مقاومتر سیم 
پیچیپمی کننــد. این روش، تکنولوژی جدیدتری 
اســت و اســتفاده از آن تولید هر گونه شــنی را 

ناممکن می سازد.
1-4. روش گراول پک

گراول پک، یک فیلتر دانه دانه با نفوذپذیری بسیار 
باالســت )حدود 20 دارسی( که از ورود شن های 
سازند به داخل چاه جلوگیری می نماید. این روش 
ا دهه 1930 در صنعت نفت مورد استفاده قرار می 
گیرد. در ایــن روش یک محلول دوغابی از گراول 
هایی با اندازه مشخص را به همراه یک سیال حمل 
کننده، به فضای حلقوی بین صافی و لوله جداری 

انتخاب بهرتین روش تکمیل چاه با نرم افزار Prosper برای یکی 

از چاه های نفتی ایران با مشکل تولید ذرات سازندی
    نویسندگان: 1- سيد امير مسعود مصطفوی کهنگی 2- شاهين الیق پور 3- بهرام بحيرایی
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مشــبک کاری شــده پمپ می کنند. گراول های 
موجود در تونل مشــبک ها، افت فشاری را که بر 
قابلیت تولیــد تاثیر زیادی دارد افزایش می دهند. 
این روش دارای اشــکاالت و معایبی است از جمله 
اینکه در طول نصب، ســیال حمل کننده به داخل 
سازند نفوذ کرده و به تراوایی سازند آسیب رسانده 
و تولیــد را محدود می کند. گراول پک، قطر موثر 
دهانــه چاه را نیز کاهش می دهد. از این رو، روش 
کنترل تولید شن را پرهزینه می کند. البته با وجود 
این معایب، روش بســیار مفیدی در جلوگیری از 
حرکت شــن ها و تولید آن هاست و امروزه، بسیار 
مورد استفاده قرار می گیرد. نکته اساسی، انتخاب 
صحیح مایعی اســت که گراول، وسط آن به محل 
مورد نظر ریخته می شــود. مایعات دارای گرانروی 
کمتر از یک، گراول فشــرده تری تولید می کنند. 
آب نمک و نفت، مایعات مناسبی برای این منظور 
هســتند و در ســازند های رســی نیز می توان از 
kg/ آنها اســتفاده کرد. غلظت گراول در مایع باید

m۳۶۰-۱۲۰ و میزان دبی پمپ نیز m۳۱۳ باشد. 
باید تالش شــود تا مایع مورد نظر تمیز باشد، در 
غیر اینصورتبه سازند آسیب می رسد و کانال های 
ســازند بسته خواهند شــد. برای این منظور بهتر 
اســت که مایع از فیلتر عبور داده شود. با پر کردن 
فضای بین لوله آستری و سازند بوسیله ریگ، باید 
از هر گونه حرکت ماســه در داخل سازند و بطرف 
چاه جلوگیری نمود. کنترل ماســه توسط گراول 
پک، در چاه های باز و جداره گذاری شــده امکان 
پذیر اســت. امــا نتایج آن در چاه هــای حفره باز 

چندان جالب نیست.
یکی از مشکالت مهم بکارگیری گراول پک در چاه 
های گذاری شده، مسدود شدن شبکه ها است زیرا 
مایع همراه ریگ بایــد از درون این روزنه ها عبور 
کند و درصورتیکه روزنه ها توسط تکه های فلزی یا 
سنگ سازند گرفته باشند، مایع امکان جاری شدن 
از طریق روزنه ها را نخواهند داشــت. بنابراین الزم 
است که روزنه ها کامال تمیز و شسته شوند. قبل از 
 Cup-Type آغاز عملیات، روزنه ها توسط دستگاه

Perforation Wash Tool شستشــو داده می شوند 
و محل مورد نظر نیز توسط سیاالت مناسب، کامال 

تمیز می گردد.
یــک روش پیچیده برای دوام توده گراول، رســم 
نمودار بازدهی چاه با اســتفاده از شبیه ساز مخزن 
و پیشبینی حرکت شن ها و چگونگی تاثیر آنها بر 

افت فشار است.
2. مطالعه موردی

برای بررســی نتایج مربوط بکارگیــری هریک از 
روش های یاد شده، یکی از چاه های نفتی میادین 
جنوب ایران مورد مطالعه قــرار گرفت. در جدول 
1، مشــخصات عمومی چاه مورد نظر ارائه شــده 
است. برای انجام این بررسی با استفاده از نرم افزار 
Prosper، چاه مورد مطالعه در حاالت طبیعی شبیه 
ســازی آنالیز گردید. ســپس هریک از روش های 
یاد شــده، در چاه قرار داده شد و نتیجه مربوط به 
اســتفاده از آنها بر عملکرد چاه، میزان افت فشار 
ناشی از بکارگیری هر روش و همچنین حساسیت 
سنجی نسبت به پارامتر های مختلف، مورد بررسی 

قرار گرفت.
در این مطالعــه، برای انجام محاســبات از روش 
آنالیز گره ای اســتفاده گردیده است. باید در نظر 
داشــت که در محاســبات مریوط به چــاه، خود 
چاه تنها بخشــی از سیســتم تولید است. تولید از 
مخزن نیازمند عبور ســیال از سنگ مخزن و الیه 
هــای تولیدی و ورود آن به چاه، پیمودن ســتون 
چاه و ورود به سیســتم جمع آوری پس از عبور از 
تسهیالت ســرچاهی است. مجموع سازند تولیدی 
در قسمت مشبک کاری شده چاه، رشته تکمیلی، 
ادوات کنترل سرچاهی، تسهیالت سطح االرضی و 
سیستم جمع آوری، همگی "سیستم تولید" نامیده 
می شوند. هر کدام از این قسمت ها تاثیر مشخصی 
بر تولید دارند. در این مطالعه، سیســتم تولید در 
نظر گرفته شده شــامل ستون چاه است. در ادامه 
نتایج مدل سازی این روشها ارائه می شود. )جدول 

)1
 2-1. نتایج بدســت آمده از مدلسازی چاه با نواع 

روش های مربــوط به جلوگیــری از تولید ذرات 
سازندی به شرح ذیل است:

Total Skin 1. میزان افت فشار ناشی از
 Wire-wrapped = آستری شــکافدار < گراول پک

Screen  = Pre-packed Screen
:Sand control Skin 2. میزان افت فشار ناشی از

 Wire-rapped > آســتری شــکافدار < گراول پک
Screen > Pre-packed Screen
3. میزان دبی تولیدی چاه ها:

3- نتيجه گيری:
در این مطالعه، روش هــای مختلف کنترل ذرات 
تولید ذرات ســازندی یکی از چاه های نفتی ایران 
که با مشکل ذرات سازندی مواجه بود، شبیه سازی 
و آنالیز گردید و نســبت بــه پارامترهای مختلف 
هر یک از روش ها، حساســیت سنجی انجام شد. 
نتایج شبیه سازی نشــان می دهد که میزان افت 
فشار ناشــی از بکارگیری آستری شکافدار، بیشتر 
از ســایر روش هاســت. از طرف دیگر با توجه به 
نتایج حساسیتسنجی، مشخص گردید که افزایش 
دانسیته ایجاد شکاف، ارتفاع شکاف، عرض شکاف 
در آســتری شــکافدار، میزان افت فشار را کاهش 
خواهد داد. اما در روش گراول پک با افزایش طول 

گراول پک، میزان افت فشار افزایش می یابد.
 

4-منابع:
 1-Mukherjee.H, schlumberger.D, ”Well

Completion and Production”, June 1991
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5- Prosper Software

جدول 1- مشخصات عمومی چاه مورد مطالعه
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در ســال 1990 کشور عراق کشــور کویت را به 
دزدیدن نفت این کشوراز طریق حفاری انحرافی 
متهم کرد این اتهام منجر به جنگ عراق با کویت 
به منظور اشغال آن کشور گردید عراق همچنین 
خواســتار اعمال محدودیت هایی برای کویت شد 
به گونه ای که هیچ چاه نفتیدر طرف کویت نباید 
بیش از یک مایل از نقطه شــروع حفاری آن در 
سطح زمین منحرف گردد.در نهایت سازمان ملل 
با رســم مجدد مرزهای بین عــراق و کویت پس 
از جنگ خلیج )سال1991(باعث شکستن اشغال 
کویت توســط عراق شــد و تکلیف 11حلقه چاه 
نفت مورد مناقشــه بین این 2 کشور نیز مشخص 

گردید 

مزایا حفاری انحرافی 
1.افزایش ســطح تماس چاه ومخــزن با حفاری 

زاویه دار و افقی درون الیه های تولیدی
حفاری به سمت مخزن در جایی که حفاری قائم 

مشکل یا نا ممکن است 
2.داشتن تعداد زیاد تاسیسات سر چاهی در یک 
نقطه در ســطح زمین که باعث کم شــدن تعداد 
دکل و...به عنوان مثال درروی سکو دریایی حدود 
40 چاه تولیدی مــی توانند در کنار یکدیگرحفر 

شوندو هر یک به سمتی منحرف گردند
3.حفــاری یک چاه تخلیه ای یا چاه فشارشــکن 
برای تخلیه فشار یک چاه درحال تولید و کنترل 
فوران چاه تولیدی. در این ســناریو، حفاری چاه 
فشارشــکن در نقطــه ای دور از محــدوده خطر 
فوران در ســطح زمین آغاز شــده و در نقطه ای 
متقاطــع با چاه فــوران یافته به انتها می رســد. 
سپس سیال فوق سنگین برای کشتن چاه هدف 
به درون چاه فشارشــکن تزریق و پمپاژ شــده و 

بدین ترتیب فشار چاه هدف می شکند. 
4.اگر20 سال قبل، حفاری با زاویه 60درجه درون 
مخزن کاری مشــکل و پیچیده می نمود، امروزه 
حفاری افقی الیه های تولیدی با ضخامت اندک، 
کاری معمول اســت. البته حفــاری از نقطه ای 
درسطح به سمت نقاطی دوردست در زیر سطح،  
نیازمنــد برنامه ریزی ها و پایــش های عملیاتی 
دقیقی است که بدون آن، ممکن است مشکالتی 
غیرقابــل پیش بینی و کنترل در عملیات حفاری 

رخ دهد. در این جا به رکوردهایی در جهان اشاره 
می گردد که محل سطحی شروع حفاری با نقطه 
هدف در زیر ســطح زمین )بیش از10کیلومتریا6 
مایــل( فاصله ســطحی دارند؛ البتــه باید یادآور 
شــد که عمق قایم هر یک ازاین چاه هاتنها بین 

1600تا2600متر بوده است .

محدودیت های حفاری انحرافی 
1.با وجود اســتفاده از تجهیــزات حفاری افقی و 
انحرافــی مانند موتور های درون چاهی ســرعت 
حفاری انحرافی از حفاری قائم بسیار کمتر است 
علــت اصلــی آن توالی زمانی حفــاری در حالت 
لغزش و حفاری دورانی و همچنین توقف حفاری 
در بازه های عمقی مختلف برای برداشت پارامتر 

های انحراف چاه است
2.در بحث بررســی اختالف قیمت ها در حفاری 
انحرافــی توجه به این نکته الزم اســت که برای 
چاه هایی با زاویه انحراف قائم کم تر از 40 درجه 
ابزار های تعمییر و تنظیم قطعات درون چاهی با      
امکان ورود به چاه و انجام وظیفه را دارا میباشند 

اما در چاه هایی با زاویه wireline کابلهای 
60>درجــه ابــزاری خاص و گــران قیمت برای 
راندن تجهیزات یاد شــده به درون چاه مورد نیاز 

است
3.از دیگر معایب چاه هــای با درجه انحراف باال 
مشــکل هجوم ماسه های سســت وآزاد به درون 
چاه در حیــن حفاری و تولید اســت که به رغم 
راه حل های پیشــنهادی موجود هنوز مشــکلی 
پیچیده به شــمار میــرود در حقیقت روش های 
موجــود برای کنترل تولید ماســه تنهــا تا زاویه 

انحرافی خاصی جوابگو خواهند بود.

کاربرد های حفاری انحرافی
ساید تراک کردن 

بــا ایجاد چاه جدید از جداره چــاه قبلي تکنیک 
اصلي حفاري جهت دار بوده اســت. در گذشــته 
ســایدتراکها کور بوده و هــدف، تنها عبور از یک 
قطعه بجا مانده در چاه بود. امروزه سایدتراکهاي 
جهــت دار کامل متــداول هســتند. بعنوان مثال 
وقتي کــه تغییــرات غیرمنتظــره اي در ترکیب 
زمین شناســي دیــده مي شــود و یــا حتي حفر 

شــاخه هاي جدیدي از یک چــاه قدیمي مدنظر 
اســت مي توان از حفاري جهت دار با اســتفاده از 

سایدتراک استفاده نمود.
 

 

موقعیت های غیر قابل دسترس
واقع شدن هدف حفاري در زیر یک شهر،مناطق 
کوهستانی مرتفع یک رودخانه و یا زیر منطقه اي 
با محیط زیست حساس، قرار دادن دکل حفاري 
را در فواصــل دورتري ضــروري مي کند. در این 
شــرایط یک چاه جهت دار حفر مي گــردد تا به 

هدف دسترسي حاصل شود. 
مناطق مسکونی : 

ایــن مورد به خصوص در میــدان نفتی اهواز که 
85 کیلومتــر طــول و 15 کیلومتر عرض دارد و 
در امتداد شهر اهواز کشیده شده است به دفعات 
مشــاهده دیده می شــود. از  آن جمله می توان به 
چــاه ” 18 اهــواز” و یا چاه هایی کــه به صورت 
انحرافی در زیر ” بیمارســتان شرکت نفت اهواز” 
و ” فرودگاه” این شــهر حفاری شده است اشاره 

کرد )شکل 4(

 

چاه های انحراف
گردآورنده:علی کشتمند   
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مناطق کوهستانی مرتفع : 

برخی از مخازن نفت و گاز از لحاظ جغرافیایی در 
ناحیه ای کوهســتانی و مرتفع  قرار دارند. بنابراین 
جاده ســازی برای انتقال تجهیزات به محل مورد 
نظر بســیار پرهزینه بود است و استفاده از روش 
انحرافی مقرون به صرفه می باشــد. همچنین در 
نواحی کوهســتانی به دلیل اختــالف ارتفاع زیاد 
از سطح دریا، در صورت استفاده از روش حفاری 
عمودی فشــار مخزن به شــدت کاهش می یابد 
بنابرایــن بهتر اســت از روش انحرافی برای حفر 
چاه استفاده کرد به عنوان نمونه می توان از چاه ” 

24 پاریس” یاد کرد

حفاری گنبد های نمکی: 
گنبدهــاي نمکــي وقتي کــه زیر ســنگ پوش 
تله هاي  بعنــوان  مي توانند  باشــند  نفوذناپذیري 
طبیعي تجمع نفت باشند. مشکالت جدي حفاري 
در هنــگام حفاري از بین ســنگهاي نمکي وجود 
دارد. گاهي اوقات با اســتفاده از گل هاي اشباع از 
نمک این مشــکالت کمتر مي شود. راه حل دیگر 
حفر یکچاه جهت دار براي رسیدن به مخزن است  
که باعث اجتناب از برخورد با مشــکالت حفاري 

در نمک مي شود.

 

 

کنترل گسل 
انحراف چاه در حین حفــاري قائم امري معمول 
اســت که علــت این امــر معمــوالً بخاطر وجود 
سازندهاي گســل خورده زیرسطحي است. بدین 
لحاظ مي توان یک چــاه جهت دار بداخل اینگونه 
ســازندها حفر نمود بدون اینکه نیــاز به عبور از 

خط گسل وجود داشته باشد. )شکل-6(
 

حفاری از ساحل به زیر دریا 
با توجه به هزینه مخارج بســیار باالی ســاخت و 
یا اجاره ســکوی های دریایــی و حفاری در دریا 
روش مقرون به صرفه برای حفاری مخازن نزدیک 
به ساحل این اســت که ابتدا چاه در ساحل حفر 
گردد ولی مســیر آن به زیر دریا منحرف شود که 
در ایــران نمونه این کار در میــدان نفتی خارک 

انجام شده است)شکل 8(
 

حفاری چاه های چندگانه دریایی 
حفاري جهت دار چند چاه از یک ســکوي دریائي 
با صرفه ترین راه براي توسعه میادین نفتي دریائي 
است )شکل-9(. در خشکي نیز وقتي محدودیت 
فاصله در ســطح زمین وجود دارد از همین روش 
استفاده مي شــود. مثل درون جنگلها _ باتالقها 

و غیره.
 

عبور از الیه های مختلف با استفاده از یک چاه 
در صورت نیاز به عبور از الیه هاي مختلف مخازن 
نفتي شــیبدار، یک چاه بصورت جهت دار حفاري 
مي گردد )شــکل-10(. این حالت اجــازه ایجاد 
تکمیل چاهي با اســتفاده از یک سیستم تکمیل 
چندگانه را مي دهد. البته ممکن اســت چاه تحت 
زاویه خاص وارد مخزن گردد تا بتواند بیشــترین 

حد نفوذ در مخزن را داشته باشد.
 

چاه های آتش فشان 
هدف یک چاه جهت دار آتش نشــان قطع جداره 
یک چــاه که در حال فوران اســت و مهار کردن 
آن مي باشــد )شکل-11(. براي رسیدن و برخورد 
بــا جداره چــاه؛ طراحي دقیــق و همچنین یک 

عملیات حفاري با دقت باال موردنیاز مي باشد. 
 

منابع:
1. مطیعي همایون"حفــاري چاههاي جهت دار" 

شرکت مناطق نفت خیزجنوب 1364.
2.دانش نامه آزاد ویکی پدیا

3.شبکه اطالع رسانی نفت وانرِژی)شانا(
4.سید تقی نعیمی و رضا ارجمند"کاربرد تکنیک 

حفاری انحرافی در میاذین نفت و گاز"
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مخزن های نفت خام و فرآورده های نفتی
واحدهــای نفت و گاز برای نگه داری نفت خام و گاز 
و نیــز انبار کردن فرآورده های نفتــی گوناگون، نیاز 
به تعداد بســیاری مخزن دارند. تعداد این مخازن به 
عواملی چند، چــون دوری و نزدیکی واحد به منابع 
تامین کننــده نفت خام، تعــداد و ظرفیت واحدهای 
پاالیش، تنــوع فرآورده هــای تولیدی و ســرانجام 

چگونگی انتقال و پخش فرآورده ها بستگی دارد.
در صنایع شــیمیایی، مواد ارزشــمند مانند بنزین یا 
گاز مایع، طی فرآیندهای مختلفی از مواد شــیمیایی 
خــام، مانند نفت خام جدا می شــوند یــا از آن ها به 

وجود می آیند.
چند راه بــرای انتقال مواد خام از منابع تامین کننده 
بــه واحد فرآیندی وجود دارد که بر حســب مورد و 
شــرایط ، از یکی از آن ها مانند خطوط انتقال یا تانکر 
اســتفاده می گردد. همچنین محصوالت تولیدی نیز 
به روش های مختلف به بازار داخلی یا خارجی عرضه 

می شوند.
به دالیــل زیادی از جمله یکســان کــردن کیفیت 
محصول، اندازه گیری حجــم محصول جهت فروش، 

امکان بارگیری و انتقال به تانکر یا کشتی در حداقل 
زمان ممکن، سبب می شود تا مواد محصول را بعد از 
تولید، در مخازن یا تانک های مناسب ذخیره نمایند.

بطور کلی مخازن چند وظيفه اصلی برعهده دارند:
* ذخیره مواد اولیه و خوراک واحدها

* ذخیره مواد واسطه تولید شده در فرآیند
* ذخیره فرآورده ها

* ذخیره مواد برای بارگیری و پخش
* همسان نمودن کیفیت محصول

* معیاری جهت اندازه گیری حجم خوراک و محصول 
تولید شده

تقســیم بنــدی جامــع و یکســانی بــرای مخازن 
ذخیره وجود ندارد. طبقه بنــدی مخازن می تواند از 
دیدگاه های متفاوتی مانند شکل هندسی ، نوع سیال 
یا بر حسب فشار بخار ماده ذخیره شده در آن باشد. 
اما می توان همه مخازن را به دو دســته کلی مخازن 

رو باز و در بسته تقسیم بندی نمود.
گازها، ســیاالت آتش گیر، مواد شیمیایی خطرناک 
مانند اســیدها یا بازها و سیاالتی که از خود گازهای 

معرفی انواع مخازن نفتی 
شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی

ســمی منتشــر می کنند، باید در مخازن در بســته 
نگهداری و ذخیره شوند. از مخازن در بسته می توان 
به مخازن با سقف ثابت، مخازن سقف شناور، مخازن 

کروی، استوانه ای و مخازن سرد اشاره نمود.
پارامترهای موثر در انتخاب نوع مخزن 

* فراریت یا به عبارت دیگر فشار بخار
* سمی بودن

* میزان آتشگیری ماده مورد نظر
می توان دســته بندی مخازن ذخیره ســازی را که بر 
حســب فشار بخار سیال صورت گرفته، به طور یکجا 
مشــاهده کرد. در صورتی که فشــار بخار ماده مورد 
نظر زیاد نباشــد ولی ماده مورد نظر، ســمی یا آتش 
گیر باشد، مانند ترکیبات سنگین نفتی، اکریل آمید، 
دی اتیل پیرو کربنات، دی ایزوپیل فلوئوروفسفات از 

مخازن با سقف ثابت استفاده می گردد.
موادی چون نفت خام که فشــار بخــار آن ها، کمی 
زیاد بوده و در حدود نزدیک به Psi  0/5می باشد، در 
مخازن خاصی که مجهز به ســقف شناور می باشند، 
ذخیره می گردند. این نوع از ســقف شــناورها، فاقد 
 External Floating Roof سقف ثابت بوده و اصطالح
گفته می شــوند. گفتنی اســت که این مخازن ، برای 
موادی که ســمی نبوده یا آتش گیــری کمی دارند، 

مناسب می باشند.
اگر فشــار بخار ماده ای در همین محدوده بوده ولی 
ماده مذکور ســمی یا آتش گیر باشــد، از نوع خاصی 
از مخازن با ســقف شــناور که دارای یک سقف نیز 
 Internal Floating می باشند، اســتفاده می گردد که

Roof نامیده می شوند.

در مواردی که فشــار بخار ماده مورد نظر در حدود
Psi ۵۰ – ۰/۵ باشــد، از مخازن تحت فشار، مانند 

مخازن کروی یا اســتوانه ای افقی استفاده می گردد. 
البته در این محدوده فشاری مخازن استوانه ای افقی 
ترجیح داده می شوند ولی بر حسب شرایط عملیاتی 

گاهی از مخازن کروی نیز استفاده می گردد.
گازهای مایع که دارای نقطه جوش پایین و غالباً زیر 
صفر درجه سانتیگراد می باشند، در مخازن ویژه ای به 
نام مخازن ســرد ذخیره می گردند. با توجه به پایین 
بودن دمای جوش این مواد، بیشــتر آن ها در دمای 
عادی محیط به شــکل گاز می باشند لذا برای ذخیره 

کردن آن ها دو راه وجود دارد:
الف( در فشار باال و دمای محیط

ب( در دمای پایین و فشار حدود فشار اتمسفر
از دید اقتصادی و ایمنی، ذخیره ســازی به شــکل 
دوم مناسب تر می باشد. از جمله این مواد می توان به 
اتیلن، آمونیاک، پروپان، LPG و نیتروژن اشاره نمود.

    *نویسنده: ميثم خدایی
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انواع مخازن
به طور کلی مخازن را بنا به نوع کارشــان به چهار 

دسته تقسیم می کنند:

مخازن نفت خام
انواع گوناگون نفت خام سبک یا سنگین را می توان 
به طور جدا یا آمیخته، در این مخزن ها ذخیره کرد. 
مخزن های امروزی نفت خام، ســقفی شناور داشته، 
بیشــتر به لوله های مارپیچ بخار بــرای گرم کردن 
نفت خــام در فصل زمســتان، پروانه های همزن و 

عمق سنج مجهزند.

مخازن واسطه
این مخزن هــا، برای دریافت فرآورده ها از یک واحد 
پاالیــش و دادن آن ها به واحدهای دیگر برای انجام 
گرفتن فرآیندهای دیگر پاالیش یا دریافت ترکیبات 
گوناگون فرآورده های پیــش از آمیختگی و انتقال 
آن ها بــه مخزن های فرآورده های نهایی به کار برده 

می شوند.

مخزن های فرآورده ها
فرآورده های گوناگون نفتی بنا به مشــخصات مورد 
نظر در این مخزن ها تهیه و به شــبکه پخش انتقال 

داده می شوند.

مخازن بارگيری و پخش
برخی از فرآورده های ســبک و ســنگین، مانند گاز 
مایع، روغن موتور و قیــر که بردن آن ها به جاهای 
دوردســت از راه خطوط لوله دشوار یا نشدنی است، 
در مخزن هــای بارگیری انبار شــده و ســپس به 
نفت کش هــا یا مخزن دارهــای راه آهن منتقل و به 

محل مصرف فرستاده می گردد.
کار بارگیری معموالً به وسیله تلمبه انجام می گیرد. 
اگر فرآورده های نفتی روان باشــد و فاصله مخزن تا 
جای بارگیری زیاد نباشــد، با ایجاد اختالف سطح 
میــان مخزن نقطه بارگیری، مایــع با نیروی جاذبه 
به وســیله نقلیه منتقل می شود. مخزن هایی که در 
این سرویس هســتند، مخزن های بارگیری و پخش 

خوانده می شوند.
انواع فرآورده های نفتی از نظر انباشتن در مخازن

به طور کلی فرآورده های نفتی را از نظر انباشتن در 
مخزن ها می توان به سه دسته تقسیم کرد:

* فرآورده هایی که فشــار بخار آن ها از 1/5 پوند بر 
اینچ مربع مطلق کمتر است، معموالً در مخزن های 

سقف ثابت انبار می شوند.
* فرآورده هایی که فشــار بخار آن ها بیشتر از 1/5 
پوند بر اینچ مربع مطلق است، در مخزن های سقف 

شناور نگهداری می شوند.
* فرآورده هایــی که دارای فشــار بخــاری زیادتر 
تا نزدیــک 100 پوند بــر اینچ مربع هســتند، در 
مخزن های کروی یا اســتوانه ای تحت فشــار، انبار 

می شوند.

مخزن های سقف ثابت
این نــوع مخزن، اســتوانه ای قائم یا ســقف ثابت 
مخروطی شکل بوده، بر پایه مناسب ترین اندازه قطر 
و بلنــدی برای تامین ظرفیت مورد نیاز اســتاندارد 
شــده است و برای انباشــتن فرآورده های گوناگون 
نفتی مورد اســتفاده قرار می گیــرد. فضای موجود 
جهت نصب مخزن، تحمل فشــار خاک زیر مخزن، 
فراریــت فرآورده ای که باید در مخزن انبار گردد، از 

عوامل مهمی است که باید در نظر گرفته شوند.
مخزن های سقف شناور

در این مخزن ها، ســقف روی مایع شناور بوده و با 
مایــع به باال و پایین حرکت می کند. معموالً دو نوع 
از ایــن مخزن ها بیش از انواع دیگــر به کار گرفته 

می شوند:
سقف های ماهی تابه شکل )pan type(: این سطح ها 
مســطح بوده و از فوالد ســاخته می شوند و دارای 
پایه های عمودی هستند که به محیط سقف متصل 
می باشــند. نقطه ضعف این سقف ها این است که به 

محض سوراخ شدن غرق می شوند.
ســقف های خزینه دار )postoon type(: که در آن 
خزینه هــای جعبه مانند و توخالی، پیرامون ســقف 

نصب شده، آن را شناور کرده است.

مخزن های فشاری کروی و استوانه ای
مخزن های فشــار کروی یا استوانه ای برای مقاومت 
در برابر فشــارهای باال طراحی شده و ممکن است 
تا 100 پوند بر اینچ مربع یا بیشــتر فشار را تحمل 
کننــد. این نوع مخزن هــا، برای نگهــداری بوتان، 
پروپــان، گاز مایع و بنزین های ســبک به کار برده 

می شوند.

منابع:

1. www.ardebil.niopdc.ir

2. www.niopdc.ir

3. شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان اردبیل، 
 HSE جزوه ایمنی و آتش نشانی، واحد

4. منوال هــای واحدهــای مختلف شــرکت اعم از 
قسمت کنترل کیفیت و ایمنی

5. یادداشــت های دوره یــک ماهــه کارورزی در 
واحدهای مختلف
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انرژي زمين گرمایي، کاربردها و مزیت هاي آن در 
ایران

ژئوترمال از کلمه ی یونانی “ژئو” به معنی زمین، و )ترمال( 
به معنی گرما و گرمایی گرفته شده است. بنابراین، انرژی 
ژئوترمال به معنای )انرژی زمین گرمایی( یا انرژی با منشا 
درونی زمین است. این انرژی، به شکل گرمای محسوس، 
از بخش درونی زمین اســت. این انرژی، به شکل گرمای 
محســوس، از بخش درونی زمین منشا می گیرد و این 
انرژی در سنگ ها و آب های موجود در شکاف ها و منافذ 
داخل سنگ در پوسته ی زمین وجود دارد. مشاهدات به 
عمل آمده از معادن عمیق و چاه های حفاری شده نشان 
می دهد که درجه ی حرارت سنگ ها به طور پیوسته با 
عمق زمین افزایش می یابد، هر چند نرخ افزایش درجه 
ی حرارت ثابت نیســت. با این روند، درجه ی حرارت در 
قسمت باالیی جبه به مقادیر باالیی می رسد و سنگ ها 

در این قسمت به نقطه ی ذوب خود نزدیک می شوند.
 منشا این گرما در پوسته و جبه ی زمین، به طور عمده 
تجزیه ی مواد رادیواکتیو است. در طول عمر زمین، این 
گرمای درونی به طور آرام تولید شــده و در درون زمین 
محفوظ و محبوس مانده اســت. همین امر موجب شده 
است که منبع انرژی مهمی فراهم شود و امروزه به عنوان 
انرژی نامحدودی در مقیاس انسانی مورد توجه قرار گیرد.

از طرف دیگر، نظریه های موجود در خصوص تکامل زمین 
نیز مبنایی برای توضیح وجود گرما در داخل زمین هستند. 
مطالعات نشان می دهد که زمین در زمان پیدایش )حدود 
4/5 میلیارد سال قبل( حالت مذاب داشته، تدریجا سرد 
شده و بخش خارجی آن به صورت جامد درآمده است. اما 
بخش های داخلی آن، به دلیل کندی از دست دادن گرما، 
حالت مذاب خود را حفظ کرده و دارای درجه ی حرارت 
باالیی است و می تواند منبع گرمایی درونی پوسته باشد 

که از هسته به طرف خارج منتقل می شود.
چگونگی انتقال گرمای زمين به سطح زمين:

گرما از هســته ی زمین به طور پیوسته به طرف خارج 
حرکــت می کند. این جریان از طریــق انتقال و هدایت 
گرمایی، گرما را به الیه های ســنگی مجاور )جبه( می 
رساند. وقتی درجه ی حرارت و فشار به اندازه ی کافی باال 
باشد، بعضی از سنگ های جبه ذوب می شوند و ماگما به 
وجود می آید. سپس به دلیل سبکی و تراکم کمتر نسبت 
به سنگ های مجاور، ماگما به طرف باال منتقل می شود و 
گرما را در جریان حرکت، به طرف پوسته ی زمین حمل 

می کند.
 گاهی اوقات، ماگمای داغ به سطح زمین می رسد و گدازه 
را به وجود می آورد. اما بیشتر اوقات، ماگما در زیر سطح 
زمین باقی می ماند و سنگ ها و آب های مجاور را گرم می 
کند. این آب ها بیشتر منشاء سطحی دارند و حاصل آب 

بارانی هستند که به اعماق زمین نفوذ کرده است. بعضی از 
این آب های داغ از طریق گسل ها و شکست های زمین 
به طرف باال حرکت می کنند و به سطح زمین می رسند 
که به عنوان چشمه های آب گرم و آبفشان شناخته می 
شوند. اما بیشتر این آب ها در اعماق زمین، در شکاف ها 
و سنگ های متخلخل محبوس می مانند و منابع زمین 

گرما را به وجود می آورند.
مكان های مناسب برای بهره برداری از انرژی زمين 

گرمایی:
مناطق دارای چشــمه های آب گرم و آبفشان ها، اولین 
مناطقی هستند که در آن ها انرژی زمین گرمایی مورد 
بهره برداری قرار گرفته و توســعه یافته اســت. در حال 
حاضر، تقریبا تمام نیروی الکتریســیته حاصل از انرژی 
زمین گرمایی از چنین مکان هایی به دســت می اید. در 
بعضی از مناطق، تزریق ماگما به درون پوسته ی زمین، 
به اندازه ی کافی جدید و هنوز خیلی داغ اســت. در این 
نواحی، درجه ی حرارت سنگ ممکن است به 300 درجه 
ی سانتی گراد برسد و مقادیر عظیمی انرژی گرمایی فراهم 
کنــد. بنابراین، انرژی زمین گرمایــی در مکان هایی که 
فرایندهای زمین شناسی اجازه داده اند ماگما تا نزدیکی 
سطح زمین باال بیاید، یا به صورت گدازه جریان یابد، می 
تواند تشکیل شود. ماگما نیز در سه منطقه می تواند به 

سطح زمین نزدیک شود:
1- محل برخرود صفحات قاره ای و اقیانوسی )فرورانش(؛ 

مثال حلقه ی آتش دور اقیانوس آرام.
2- مراکز گسترش؛ محلی که صفحات قاره ای از هم دور 

می شوند، نظیر ایسلند و دره ی کافتی آفریقا
33- نقاط داغ زمین؛ نقاطی که ماگما را پیوسته از جبه 
به طرف سطح زمین می فرستند و ردیفی از آتشفشان را 

تشکیل می دهند.
کاربرد انرژی زمين گرمایی:

از زمان های دور، مــردم از آب زمین گرمایی که آزادانه 
در سطح زمین به صورت چشمه های گرم جاری بودند، 
اســتفاده کرده اند. رومی ها برای مثــال از این آب برای 
درمان امراض پوســتی و چشــمی بهره می گرفتند. در 
)پمپئی( برای گرم کردن خانه ها از آن استفاده می شد. 
بومی های آمریکا نیز از آب زمین گرمایی برای پختن و 
مصارف دارویی بهــره می گرفتند. امروزه، با حفر چاه به 
درون مخازن زمین گرمایی، و مهار آب داغ و بخار، از آن 
برای تولید نیروی الکتریسیته در نیروگاه زمین گرمایی و یا 

مصارف دیگر بهره برداری می کنند.
 در نیروگاه زمین گرمایی، آب داغ و بخار خارج شــده از 
مخازن زمین گرمایی، نیروی الزم برای چرخاندن ژنراتور 
توربین را فراهم می آورد و انرژی الکتریســیته تولید می 
کند. آب مورد استفاده، از طریق چاه های تزریق به مخزن 
برگشت داده می شود تا دوباره گرم شود و در عین حال، 
فشــار مخزن حفظ، و تولید آب داغ و بخار تقویت شود و 

ثابت باقی بماند
سه نوع نيروگاه زمين گرمایی برای توليد برق وجود 

دارد:
1- نیروگاه خشک: این نیروگاه روی مخازن ژئوترمالی که 
بخار خشک با آب خیلی کم تولید می کنند، ساخته می 
شــوند. در این روش، بخار از طریق لوله به طرف نیروگاه 
هدایت می شــود و نیروی الزم بــرای چرخاندن ژنراتور 
توربین را فراهم می کند. این گونه مخازن با بخار خشک 

پاک های  انرژی  با  آشنایی 

) انرژی زمين گرمایی(
 * نویسنده: مهرزاد نظری
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کمیاب است. بزرگترین میدان بخار خشک در دنیا، آب 
گرم جیزرز در 90 مایلی شمال کالیفرنیاست که تولید 
الکتریســیته در آن، از ســال 1962 شروع شده است و 
امــروزه به عنوان یکی از موفــق ترین پروژه های تولید 

انرژی جایگزین محسوب می شود.
2- نیروگاه بخار حاصل از آب داغ: این نوع نیروگاه روی 
مخازن دارای آب داغ احداث می شود. در این مخازن با 
حفر چاه، آب داغ به سطح می آید و به دلیل آزاد شدن 
از فشار مخازن، بخشی از آن به بخار تبدیل می شود. این 
بخار برای چرخاندن توربین به کار می رود. چنین نیرگاه 
هایی عمومیت بیشتری دارند، زیرا بیشتر مخازن زمین 
گرمایی حاوی آب داغ هستند. فناوری مزبور برای اولین 

بار در نیوزیلند به کار گرفته شد.
3- نیروگاه ترکیبی )بخار و آب داغ(: در این سیســتم، 
آب گــرم از میان یک مبدل گرمایی می گذرد و گرما را 
به یک مایع دیگر می دهد که نســبت به آب در درجه 
حرارت پائین تری می جوشــد. مایع دوم در نتیجه ی 
گرم شدن به بخار تبدیل می شود و پره های توربین را 
می چرخاند. سپس متراکم می شود و مایع حاصله دوباره 
مورد استفاده قرار می گیرد. آب زمین گرمایی نیز دوباره 
به درون مخازن تزریق می شود. این روش برای استفاده 
از مخازنی که به اندازه ی کافی گرم نیستند که بخار با 

فشار تولید کنند، به کار می رود.
نيروگاه توليد برق از انرژی زمين گرمایی

مزایای استفاده از انرژی گرمایی برای تولید الکتریسیته:
1- تمیــز بــودن: در این روش همانند نیــروگاه بادی 
وخورشیدی، نیازی به سوخت نیست، بنابراین سوخت 
های فسیلی حفظ می شوند و هیچگونه دودی وارد هوا 

نمی شود.
 بدون مشــکل بودن برای منطقه: فضای کمتری برای 
احداث نیروگاه نیاز دارد و عوارضی چون ایجاد تونل، چاله 
های روباز، کپه های آشغال و یا نشت نفت و روغن را به 

دنبال ندارد.
- قابل اطمینان بودن: نیروگاه می تواند در طول ســال 
فعال باشــد و به دلیل قرار گرفتن روی منبع سوخت، 
مشکالت مربوط به قطع نیروی محرکه در نتیجه ی بدی 

هوا، بالیای طبیعی و یا تنش های سیاسی را ندارد.
- تجدید پذیری و دائمی بودن

- صرفــه جویی ارزی: هزینه ای برای ورود ســوخت از 
کشور خارج نمی شــود و نگرانی های ناشی از افزایش 

هزینه ی سوخت وجود نخواهد داشت.
کمک به رشد کشــورهای در حال توسعه: نصب آن در 
مکان هــای دور افتاده می تواند، اســتاندارد و کیفیت 

زندگی را با آوردن نیروی برق باال ببرد.
با توجه به فوایدی که برشــمردیم، انرژی زمین گرمایی 
به رشد کشورهای در حال توسعه بدون آلودگی کمک 

می کند.
مصارف دیگر انرژی زمين گرمایی:

آب زمین گرمایی در سرتاســر دنیا، حتی زمانی که به 
اندازه ی کافی برای تولید برق داغ نیست، مورد استفاده 
قرار می گیرد. آب های زمین گرمایی که درجه ی حرارت 
آنها بین 50 تا 300 درجه ی فارنهایت است، مستقیما 
مورد استفاده قرار می گیرند که موارد مصرف آنها به شرح 

زیر است:
1- برای تســکین درد عضالت در چشــمه های داغ و 

درمان با آب معدنی )آب درمانی(.
2- گرم کردن داخل ســاختمان هــای منفرد و حتی 
منطقه ای که مجاور چشــمه های گرم اســت. در این 
روش، سیستم های گرم کننده، آب زمین گرمایی را از 
طریق یک مبدل گرمایی پمپ می کنند و گرما را به آب 
شهری انتقال می دهند و آب شهری گرم شده، از طریق 
لوله کشــی به ساختمان های شهر منتقل می شود. در 
داخل ساختمان ها نیز، یک مبدل گرمایی دیگر گرما را 

به سیستم گرمایی ساختمان ها منتقل می کند.
3- برای کمک به رشد گیاهان، سبزیجات و محصوالت 

دیگر در گلخانه )زراعت(.
4- برای کوتاه کردن زمان مورد نیاز رشد و پرورش ماهی، 

میگو، نهنگ و تمساح )آبزی پروری(.
5- برای پاســتوریزه کردن شیر، خشــک کردن پیاز، 

الوارکشی و برای شستن پشم )استفاده صنعتی(.
 بزرگتریــن واحد این سیســتم گرمایــی در دنیا، در 
)ریکیاویک( در ایسلند قرار دارد. از زمانی که این سیستم 
برای تامین گرمای شهر مذکور به کار می رود، ریکیاویک 
به یکی از تمیزترین شهرهای دنیا تبدیل شده است؛ در 

صورتی که قبل از آن بسیار آلوده بود.
 موارد مصرف دیگری نیز از گرمای زمین گرمایی وجود 
دارد. برای مثال، در )کالمث فالز( در اورگن آمریکا، زیر 
جاده ها و پیاده روها آب ژئوترمال لوله کشــی می شود، 
تا از یخ زدن آن ها در شرایط هوای یخبندان جلوگیری 
شود. در نیومکزیکو، ردیفی از لوله ها که زیر خاک دفن 
شده اند، آب زمین گرمایی را انتقال می دهند تا گل ها و 
سبزیجات پرورش یابند. با این شیوه، اطمینان حاصل می 
شود که زمین یخ نمی زند. به عالوه، فصل رویش طوالنی 
تر می شود و روی هم رفته، محصوالت کشاورزی سریع 
تر رشــد می کنند و بدون استفاده از گلخانه محافظت 

می شوند.
 کشــورهایی که در حال حاضر از مخازن زمین گرمایی 
برای تولید الکتریسیته استفاده می کنند، عبارتند ازک 
آمریکا، نیوزیلند، ایسلند، مکزیک، فیلیپین، اندونزی و 
ژاپن. استفاده از این انرژی در بسیاری از کشورها در حال 
گسترش است. راه حل استفاده ی بیشتر از انرژی زمین 
گرمایی، افزایش آگاهی عمومی و تقویت فناوری مرتبط 

با زمین گرمایی است.
انرژی زمين گرمایی در ایران:

رشد روزافزون جمعیت، توسعه ی شهری و نیز اقتصاد 
انرژی در کشــور ما، تولید 90 هزار مگاوات برق در سال 
2020 را اجتناب ناپذیر ساخته است. در حدود 98 درصد 
ظرفیت تولید فعلی نیروگاه های برق کشــور به کاربرد 
سوخت های فسیلی متکی است. حال آن که محدودیت 
منابع سوخت فسیلی، رشد مصرف داخلی و نبودذ منابع 
کافــی برای صادرات از یک ســو، و موازین و معیارهای 
زیست محیطی توســعه ی پایدار از سوی دیگر، کاربرد 
انرژی های تجدیدشونده در بستر تولید را اجتناب ناپذیر 

ساخته است.
 به رغم پتانســیل های بسیار مناسب به منظور کاربرد 
انرژی زمین گرمایی، به دلیل نبود سیاســتگذاری های 
کالن در زمینه ی به کارگیری انرژی تجدیدپذیر، و فقدان 
فناوری مناســب در خصوص حفاری عمیق، مهندسی 
مخازن، ساخت و نیز بهره برداری از نیروگاه های زمین 
گرمایی، و باالخره وجود رقیب سرســخت منابع ارزان 

سوخت های فسیلی، بهره برداری از پتانسیل های مزبور 
کماکان جدی گرفته نشده است.

مناطق مستعد انرژی زمین گرمایی در کشور
از ســوی دیگر، هم گام با سیاســت دولت در راستای 
کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تحولی اساسی 
در سیاست دولت مبتنی بر کاربرد انرژی های تجدیدپذیر 
در حال شکل گیری است و دوایر متعددی با محوریت 
مرکز انرژی های نو در وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی و 
نیز سازمان زمین شناسی، به عنوان متولی تهیه داده های 

پایه در حال کار روی موضوع مذکور هستند.
هم گام با سیاست )مرکز انرژی های نو( وزارت نیرو برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 13755، گروهی 
متشکل از کارشناســان ایرانی و فیلیپینی مبادرت به 
برداشت های تفصیلی زمین شناسی، هیدروژئوشیمیایی 
و ژئوفیزیــک در ناحیه ی )دره قطور( کردند. همچنین 
در اوائل سال 1376، هم گام با تشکیل گروهی متشکل 
از کارشناســان نیوزیلندی و ایرانی، بنا شــد این گروه، 
مطالعاتی تفصیلی روی آتشفشان سبالن و پیرامون آن، 
مشتمل بر منطقه ی )سرعین(، انجام دهند. با عنایت به 
لزوم افزایش ظرفیت نصب شــده ی نیروگاهی، به نظر 
می رسد بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر به منظور 
تغییر در سبد انرژی، اجتناب ناپذیر باشد. به کارگیری 
انرژی زمین گرمایی حداقل در نواحی شمال غربی کشور 
می تواند، به عنــوان گزینه ای به منظور تغییر کاربری 
سوخت های فسیلی مطرح شود و این نکته وقتی حائز 
اهمیت مضاعف می گردد که توجه داشته باشیم، با وجود 
تمام فعالیت های عمرانی صورت پذیرفته در سال های 
پس از انقالب، ظرفیت نصب شــده ی نیروگاهی کشور 

صرفا 22 هزار مگاوات افزایش یافته است  
حفر اولين چاه انرژی در ایران!

عملیات حفاری اولین چاه در پایان اردیبهشت ماه سال 
1382 خاتمــه یافت و طی مدت 18 مــاه حفاریهای 
اکتشــافی شامل سه حلقه چاه اکتشافی عمیق با عمق 
3200متــر، 3176 و 2260 مترو دو حلقه چاه تزریقی 
با عمق حدود 650 متر به پایان رســید. پس از به پایان 
رسیدن عملیات حفاری، تجهیزات فلزی تست جریان 
چاه در محل مورد نظر نصب گردید و در تاریخ 83/3/9 
عملیات تست اولین چاه زمین گرمایی کشور آغاز گردید. 

نتایج تست به شرح ذیل می باشد.
تست دومین چاه زمین گرمایی نیز در تاریخ 83/6/17 

انجام شد.
همزمان با کلیه فعالیتهای ذکر شده سازمان انرژیهای نو 
ایران با همکاری ســازمان بهره وری انرژی ایران، ضمن 
تجهیز آزمایشــگاه و ایستگاه پایش صحرایی، مطالعات 
سیستماتیک و گسترده ای را جهت پایش محیط زیست 
منطقه و کنترل اثرات زیســت محیطی ناشی از اجرای 

طرح انجام داد.
از بدو فعال شدن مجدد طرح، در سال 1374 در جهت 
تأمین اهداف پروژه و بومی نمودن دانش در زمینه کاربرد 
انرژی زمین گرمایی تاکنون بیش از 15 کارشناس ایرانی 
در دانشگاه سازمان ملل در کشور ایسلند و مرکز آموزش 
سازمان ملل در نیوزیلند تربیت شده و یا در حال آموزش 
می باشند پس از پایان یافتن تست چاهها اطالعات مورد 
نیاز جهت انجام مدلسازی و مطالعات مهندسی مخزن و 
در نتیجه برآورد پتانسیل حرارتی مخزن زمین گرمایی 
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در منطقه مشــکین شهر فراهم خواهد شد و در نهایت 
مطالعات امکان سنجی طرح ضمن ارائه طرح توسعه و 
بهره برداری از میدان زمین گرمایی سبالن ادامه خواهد 
یافت. امید اســت ضمن دســتیابی به نتایج مثبت در 
حفاریهای اکتشافی و همچنین تأمین اعتبارات مورد نیاز 
جهت ادامه طرح شاهد نصب و راه اندازی اولین نیروگاه 

زمین گرمایی کشور در این منطقه باشیم.
پتانسيل های انرژی زمين گرمایی در کدام بخشهای 

ایرا ن قرار داردو بر چه اساسی انتخاب شده اند ؟
پتانسیل انرژی زمین گرمایی در ایران بر اساس مطالعات 
انجام شده در بیش از 10 منطقه شناسایی شده است.

این مناطق بر اساس میزان فعالیتهای تکتونیکی، میزان 
چشمه های آب گرم و ظهورهای سطح االرضی و سایر 
شواهد زمین شناسی شناسایی شده اند.بر اساس گزارش 
ارائه شده توسط )سازمان انرژی های نو ایران ، 1377( 

این مناطق به شرح زیر می باشند.
▪ منطقه تفتان - بزمان

▪ منطقه نایبند
▪ منطقه بیرجند - فردوس

▪ منطقه تکاب هشترود
▪ منطقه خور - بیابانک

▪ منطقه اصفهان - محالت
▪ منطقه رامسر

▪ منطقه بندرعباس - میناب
▪ منطقه بوشهر - کازرون

▪ منطقه الر - بستک
ميزان فعاليت جهانی در توسعه منابع زمين گرمایی 

)سرمایه گزاری و حجم فعاليتها(
براساس اطالعات جمع آوری شده از گزارشات و مقاالت 
بیست و سه کشور جهان ارائه شده در کنفرانس جهانی 
زمین گرمایی در سال 2000 ژاپن، مجموعاً مبلغ 841 
میلیون دالر در دنیا برای توسعه طرحهای زمین گرمایی 
هزینه شده است براساس گزارشات سال 2000، دوکشور 
سوئیس با 230 میلیون دالر و کره با 267 میلیون دالر 
سرمایه گذاری مجموعاً بیش از نیمی از مبلغ یاد شده 
را در ســرمایه گذاری کرده اند.براســاس این گزارشات 
مجموعه 1028 حلقه چاه جدید در سراســر دنیا حفر 
شــده است. که روسیه 306 حلقه چاه و ایسلند با 241 

حلقه بیشترین تعداد چاه حفر شده را دارند.
مشكالت و موانع اجرایی در ایران برای توسعه منابع 

زمين گرمایی
جایگاه واقعی فاکتورهای زیست محیطی در نظام تولیدی 
درایران مشخص نشده است. اگر چه تالشهای بسیاری 
برای روشــن ســاختن اولویت انرژی پاک بر انواع دیگر 
انرژی صورت گرفته اما دســت آوردها ناچیز بوده است. 
تغییر نظام انرژی متکی به سوخت خیلی ارزان با جایگاه 
تثبیت شده خود مستلزم اراده مدیران کالن جامعه است.

متأسفانه تا زمانی که مشکل حاصل از سوخت فسیلی 
به مرز نابودی آشــکار محیط زیســت نرسد نمی توان 
توجه همه جانبــه ای را برای حمایت از آن جلب نمود 
. همچنین قیمت پایین سوخت فسیلی در کشور ما و 
تکیه بر منابع عظیم آن توجه استراتژیک به مبحث انرژی 

را کم رنگ نموده است.
شواهد وجود منابع زمين گرمایی در ایران

موقعیت قرارگیری ایران در مرزهای تکتونیکی از نیروی 

عظیم نهفته در کالبد ایران حکایت دارد. فشــار صفحه 
قاره ای عربســتان و صفحه اقیانوس هند از سوی دیگر 
باعث تغییر شکلهای وسیعی در ایران شده است. منطقه 
زاگرس چین خورده، و راندگی آن شواهد سطحی عظیم 
این نیروها هســتند. قرار گرفتن در کمربند تکتونیکی 
حاشــیه صفحات باعث شده اســت که گستره ایران از 
لحاظ زمین ســاختاری بسیار فعال باشــد. حضور در 
کمربند آتشفشانی و زلزله حضور پتانسیل های متعدد 
زمین گرمایی را قطعی می سازد. با رجوع به فعالیتهای 
آتشفشانی، ماگماتیسم و مرور شواهد و ظهورهای سطح 
االرضی چشمه های آب گرم و گل فشانها و خروج گازها 
و بررسی زونهای آلتراسیون ناشی از عملکرد آبهای گرم 

بر این گمان صحه نهاده است.
در قالب شــاخصهای فوق در بســیاری از مناطق ایران 
می تــوان آنومالیهای زمیــن گرمایــی دال بر وجود 
پتانســیلهای باالی زمیــن گرمایی را دنبــال کرد و با 
بررسی های ساختارشناسی و زمین شناسی منطقه ای 
نظیر ظهورهای ســطحی )چشمه های آبگرم(، زونهای 
آلتراســیون، محل درزه ها و گسلها ،بررسی های چینه 
شناسی تکمیلی در مورد پتانسیل هر منطقه گزارشهای 

تفصیلی و جامعی تهیه نمود.
عوامل اساسی تشكيل منابع زمين گرمایی

بطور کلی برای شــکل گیری و تکامل یک سیســتم 
زمین گرمایی وجود سه عامـــل اصلی، منبـع حرارتی 
و   )Reservoir rock(مـــخزن ســنگ   ،)Heat source(
سنگ پوششــی)Cap rock( ضروری است. سیستم های 
زمین گرمایی در مناطقی تشکیل می گردند که این چهار 
عامل در کنار همدیگر قرار گرفته باشــند. در شکل زیر 
چگونگی تشکیل یک مخزن زمین گرمایی ورابطه بین 
چهار عامل اساسی در تشکیل یک مخزن زمین گرمایی 

نشان داده شده است. 
* منبع حرارتی 

تمرکز حرارت در پوســته زمین در مقیاس ناحیه ای و 
موضعی توسط چندین فرآیند صورت می گیرد. مهمترین 
منبع تولید حرارت در داخل پوسته زمین واپاشی عناصر 
رادیواکتیو می باشد. عالوه بر منبع مذکور، عوامل دیگری 
نیز در تولید حرارت نقش دارند که از آن جمله می توان 
به فعالیت های آذرین درونی، آتشفشــانها، فعالیت های 
تکتونیکی و همچنین فرونشــینی ســریع رسوبات در 

حوضه های رسوبی فعال اشاره کرد. 
واپاشی رادیواکتیو باعث تبدیل شدن بخشی از ماده به 
انرژی تشعشعی می شود که این انرژی نیز به نوبه خود 
به انرژی حرارتی تبدیل می گردد. ایزوتوپهای رادیواکتیو 
طبیعی به میزان متفاوتی حرارت تولید می کنند، ولی 
بیشترین مـیزان توسط واپـــاشی سری ایـزوتـوپهای 
اورانیـوم )U 238 و U 235( وتـوریـوم )Th 232( که در 
نهایت ایزوتوپ پتاسیم )K۴۰( را ایجاد می کنند، تولید 
می  شــود. در نتیجه می توان گفت که تولید حرارت در 
سنگها توسط واکنشهای رادیواکتیو و به تناسب مقدار 
اورانیوم، توریم و پتاسیم موجود در آنها صورت می گیرد. 
سرد شدن توده های نفوذی تزریق شده به درون پوسته، 
غالباً بعنوان یک منبع تولید حرارت برای سیستم  های 
زمین گرمایی بشمار می رود. این توده ها که غالباً حرارتی 
بین 700 تا 1200 درجه سانتیگراد دارند، با ایجاد سیستم 
های چرخشی و یا هدایتی در درون پوسته زمین حرارت 

نواحی مجــاور خود را به میزان قابل مالحظه ای افزایش 
می دهند. بطور کلــی فعالیت های مرتبط با قرارگیری 
توده های ماگمائی در مقیاس جهانی از فرضیه جداشدن 
قاره  ها و عملکرد صفحه های تکتونیکی تبعیت می نماید. 

نقاط حاشیه ای حاشــیه صفحات تکتونیکی که محل 
فعالیت های ماگمایی و تولید ماگما می باشند در چارچوب 
ایجاد حرارت و منبع حرارتی اهمیت زیادی دارند. چرا 
که نفــوذ و حرکت روبه باالی توده هــای ماگمایی، در 
امتداد مرز صفحات تکتونیکی صورت می پذیرد و منابع 
زمین گرمایی در این نقاط و یا مناطق مجاور آنها متمرکز 

میشوند. 
* سنگ مخزن 

سنگ مخزن که وجود آن یکی از الزامات عمده در شکل 
گیری یک سیستم زمین گرمایی است می تواند شامل 
یک توالی از سنگهایی با ویژگیهای خاص باشد که بطور 
معمول شامل ضخامتی از سنگهای رسوبی یا آذرآواری 
اســت. این قبیل سنگها دارای تخلخل و ضخامت قابل 
مالحظه ای بوده و می توانند حجم عظیمی از ســیاالت 
زمین گرمایی را در خود ذخیره نمایند. شایان ذکر است 
کــه عالوه بر دو عامل تخلخل و ضخامت، عامل تراوائی 
نیز در تشــکیل مخازن زمین گرمایی نقش مهمی ایفا 
می نماید. به عبارت دیگر اقتصــادی بودن یک مخزن 
زمین گرمایی در درجه اول بستگی به حجم سیال موجود 
در سیســتم و در درجه دوم بســتگی به میزان تراوایی 
ســنگها دارد، چنانکه بســیاری از رسوبات یا سنگهای 
رسوبی با وجود اینکه به دلیل تخلخل باال حاوی حجم 
قابل مالحظه ای از سیاالت هستند، اما به دلیل تراوایی 
ناچیز، امکان استخراج و بهره برداری اقتصادی از سیاالت 

مذکور وجود ندارد. 
* سنگ پوشش 

سنگ پوشش شامل ضخامتی از طبقات غیر قابل نفوذ 
و یا با نفوذپذیری ناچیز اســت که بر روی سنگ مخزن 
قرار گرفته و مانع از فرار سیال از مخزن می گردد. سنگ 
پوشــش معموالً از طبقات ســنگهای رسی، انیدریتی، 
ژیپسی و یا نمکی تشکیل می شود. این سنگ ها معموالً 
دارای هدایــت حرارتــی پائین بــوده و تقریباً بصورت 
عایق حرارتی عمــل می  نمایند. بدلیل انتقال حرارت از 
منبع حرارتی به ســنگ مخزن و عدم انتقال آن توسط 
سنگ پوششــی به الیه های باالتر درجه حرارت سنگ 
مخــزن بتدریج افزایش پیدا می کند. الیه های ســنگ 
پوشش ممکن است در طول تکامل یک سیستم، ایجاد 
شــوند، ولی اغلب به نظر می رسد که در اثر فرایندهای 
زمین شناسی بسیار قدیمی رســوبگذاری شده باشند. 
گاهی اوقات فعالیت های شدید تکتونیکی باعث ایجاد 
شکستگی هایی در سنگ پوشش می شود که در چنین 
شــرایط موجب خروج سیال از سنگ مخزن و نفوذ آن 
به طبقات فوقانی و در نهایت موجب ظهور چشمه های 
آبـــگرم و گازفشانها درسطح زمـین مـی گردد کـه در 
بررسی ها و تحقـیقات زمین گرمایی یکی از عالئم وجود 

انرژی زمین گرمایی محسوب می شوند. 
منابع:

1- کتاب زمین گرمایی -هارش گوپتا،  ســوکانتا روی 
مترجم: مهدی ملک پور1391

2- مبانی انرژی زمین گرمایی،فتوحی منوچهر و نوراللهی 
یونس انتشارات میعاد1380
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