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  سالم
هيدروكربوري و صنايع  مهندسي مخازن"دوره كنفرانس ساالنه  3اي پيشرو شامل چكيده مقاالت صفحه 224فايل 

توسط شركت هم انديشان انرژي كيميا با همكاري برخي از  1393و  1392 - 1391سالهاي  بهاراست كه در   "باالدستي
  .گرديده استبرگزار معتبر نهادهاي علمي و صنعتي 

  
  فهرست مطالب به شرح زير است:

  
  5الي  1صفحه   معرفي همايش و محورها
  135الي  6صفحه   نخستين دوره همايش
  215الي  136صفحه   دومين دوره همايش
  224الي  216صفحه   سومين دوره همايش

  
. هر سال كنفرانس تخصصي فوق را در تهران برگزار نمايدبهار مديريت شركت هم انديشان انرژي كيميا بنا دارد در 

  www.civilica.comجهت دريافت فايل كامل مقاالت ميتوان با دبيرخانه همايش تماس گرفته يا به وب سايت
  مراجعه نمود.

  
  صنعتي آورده شده است. -ليست كاملي از كنفرانسهاي معتبر علمي  www.Hamandishan.orgدر نشاني 

  
 www.RESERVOIR.irهاي گرمايي: وب سايت دائمي كنفرانس مبدل

      09197556424همراه:     88671676شماره تماس تهران: 
  

شركت هم انديشان انرژي كيميا در خصوص اشخاصي حقيق و حقوقي كه با مشابه سازي با 
براي خود بوده و اقدام به برگزاري  و آبرو كسب اعتبار در پي "هم انديشان انرژي كيميا"نام 

 همايشهاي به اصطالح علمي مينمايند، هيچگونه مسووليتي ندارد.

 

 دبير علمي: علي داسمه                 دبير اجرايي: خشايار شكيبي

 

  كسب اطالعات كنفرانس بر روي تلفن همراه به صورت كامال رايگان:
 30004704704700به شماره  325ارسال عدد 
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 معرفي همايش 

سال از فوران اولين چاه نفتي ايران ميگذرد. فوراني كه همراه خود، تاريخچه اي غني، پرفراز  100امروز، بيش از 
به ارمغان آورد. مخازن هيدروكربوري ايران زمين، شامل ميادين نفت و و نشيب و چالش برانگيز را از دل زمين 

گاز و سياالت هيدروكربوري با پراكندگي و ساختارهاي متفاوت زمين شناختي و سازه اي، از منابع عظيم خدادادي 
  هستند كه شناخت صحيح كيفيت، ماهيت و كميت آنها ازضروريات امروزه كشور به شمار ميرود. 

روند توليد صيانتي از مخازن هيدروكربوري ايران كه امروز با پشت سرگذاشتن دوره توليد اوليه در بسياري  به همراه
از مخازن، قدم به دوره هاي ثانويه و ثالثيه گذاشته ايم، آگاهي از علوم مهندسي نفت، همچون، مهندسي مخازن 

است  مي در روبرو شدن با چالشهاي جديديهيدروكربوري، مهندسي بهره برداري، مهندسي حفاري و ... گام مه
بايد اذعام كنيم كه دانش مهندسي نفت و مخازن هيدروكربوري؛ امروزه، كليدي ترين  كه در پيش رو داريم. 

ابزاري است كه در دست داريم. قدم به دوره جديد برداشت از مخازن نفتي، براي باالنگهداشتن راندمان بازيافت از 
مزاحمي چون كاهش پتانسيل توليد برخي از مخازن، پيچيدگي ساختارهاي مخزني به مخازن در حضور عوامل 

دليل عميقتر شدن سطوح برداشت از مخازن، استفاده از مخازن با شرايط عملياتي سخت تر نظير دما و فشار و 
ه بر م. غلبنوع سيال، وجود موانع توليد زير زميني وسطح االرضي، مهمترين چالشي است كه با آن روبرو هستي

نقصهاي موجود، خودكفايي در توسعه ميادين نفت و گاز و نياز به شكست انحصارطلبي و زياده خواهي قدرتهاي 
نفتي خارجي به همراه نياز جدي به تزريق سرمايه در صنعت باالدستي نفت ايران، عزمي جدي را طلب ميكند و 

دان، متخصصين، صنعت كاران، اساتيد و پژوهشگران موفقيت ميسر نيست جز با اراده و تالش مسوولين، دانشمن
شركت هم انديشان انرژي كيميا، به عرصه نفت و گازبراي شناخت بيشتر اين حوزه و توسعه فناوريهاي موجود. 

عنوان اولين شركت مجري همايشهاي تخصصي، صرفا در حوزه صنايع نفت و انرژي، در نظر دارد در قالب فعاليتهاي 
حمايت انجمن برخي از نهادهاي علمي و دانشگاهي، چهارمين همايش مهندسي مخازن علمي خود، با 

در مركز همايشهاي صدا و سيما  1394خرداد  7هيدروكربوري و صنايع باالدستي، علوم وصنايع وابسته را در 
 (تهران) برگزار نمايد.

 

 اهداف همايش

با هدف آشنايي و شناخت  "مهندسي مخازن هيدروكربوري، علوم و صنايع مرتبط "همايش علمي تخصصي 
چالشهاي موجود در حوزه مخازن هيدروكربوري ايران و تالش جهت گسترش و توسعه علمي جامعه مهندسي نفت 

  ايران بويژه مهندسي مخازن هيدروكربور
توسط شركت  1394خرداد  7ري، مهندسي بهره برداري و ... در ي و علوم و صنايع مرتبط از جمله مهندسي حفا

نكته متمايز در اين همايش هم انديشان انرژي كيميا در تهران، مركز همايشهاي صدا و سيما برگزار ميگردد. 
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نسبت به ساير گردهمايي هاي علمي با عناوين مشابه، تكيه بر مهندسي مخازن هيدروكربوري به عنوان علم مادر 
الهام بخش ساير فعاليتهاي مهندسي نفت و لزوم برنامه ريزي و حركت علمي و صنعتي از شناخت و مديريت و 

مخزن تا توليد بهينه است. در اين راستا از كليه پژوهشگران، صاحبنظران، انديشمندان، شركتها، انجمنهاي علمي، 
يرود ضمن حضور و حمايت از اين حركت، موسسات فعال در حوزه صنعت باالدستي نفت و صنايع مرتبط انتظار م

نظرات، پيشنهادات و آگاهيهاي خود را در قالب ارائه مقاله در همايش در حوزه هايي ذكر شده به اطالع جامعه 
  متخصصين كشور برسانند. 

با هدف آشنايي و شناخت  "مهندسي مخازن هيدروكربوري، علوم و صنايع مرتبط "همايش علمي تخصصي 
چالشهاي موجود در حوزه مخازن هيدروكربوري ايران و تالش جهت گسترش و توسعه علمي جامعه مهندسي نفت 

ري، مهندسي بهره برداري ايران بويژه مهندسي مخازن هيدروكربوري و علوم و صنايع مرتبط از جمله مهندسي حفا
  ميگردد.توسط شركت هم انديشان انرژي كيميا در تهران، مركز همايشهاي صدا و سيما (تهران) برگزار و ... 

  

 موضوعات كنفرانس

 مهندسي مخازن هيدروكربوري -
 مهندسي بهره برداري -
 مهندسي حفاري -
 چالشهاي توليد از مخازن -
 فاري مخازن هيدروكربوريچالشهاي ح -
 روشهاي بهينه سازي توليد -
 توسعه ميادين نفت و گاز -
 توليد صيانتي -
 مديريت مخازن هيدروكربوري -

  

 
 :محورهاي كنفرانس

 مهندسي مخازن هيدركربوري 

 روشهاي اكتشاف مخازن -
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 مطالعات مخازن -

 سرشت نمايي -

 ارزيابي مخازن -

 مخازن نفت سنگين، مخازن گاز ميعاني و مخازن گازي عميق و پرفشار توسعه مخازن : مخازن مشترك، -

 مديريت مخازن هيدروكربوري و مديريت يكپارچه -

 بررسي رفتار مغزه و ارزيابي سازندها -

 بررسي رفتار سياالت مخازن -

 فناوريهاي نوين در مهندسي مخازن هيدروكربوري -

 مخازن شكافدار طبيعي -

شبيه سازي و مدل سازي مخازن و محاسبات مربوطه : روشهاي جديد شبيه سازي، روشها و تكنيكهاي  -
 محاسبات

شبيه سازي، مقايسه خروجي هاي نرم افزارهاي شبيه سازي، شبيه سازي موردي مخازن ايراني به ويژه مخازن  -
شبكه عصبي،  شكافدار و گاز ميعاني، معرفي و كاربرد نرم افزارهاي جديد، روشهاي رياضي ، هوش مصنوعي،

  ... تكنيكهاي فازي، الگوريتم ژنتيك و

ازدياد برداشت به روش شيميايي و  ،EOR IOR  ،MEOR : ازدياد برداشت ثانويه و ثالثيه و استراتژيهاي جديد -
بررسي روشهاي جديد تزريق آب و گاز در مخازن هيدروكربوري، مطالعه موردي تزريق گاز امتزاجي و غير 

 زن هيدروكربوري ايران،امتزاجي در مخا

 ذخيره سازي گاز در مخازن زير زميني -

 بررسي اثرات ژئومكانيكي در مخزن -

 توليد صيانتي از مخازن نفت و گاز -

 اقتصاد مخازن هيدروكربوري ايران -

 مهندسي مخازن هيدروكربوري و محيط زيست -

 شناسايي محل بهينه چاه در مخازن نفتي -

 توليدشناسايي مكانيزمهاي  -

 مطالعات موردي -

 مهندسي بهره برداري
 روشهاي توليد از مخازن نفت و گاز -
 چالشهاي توليد -
 كاربرد فناوريهاي نوين در توليد و بهره برداري -
 )جداسازي نفت و گاز و آبجداسازي در صنايع باالدستي ( -
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 آسفالت، واكس، هيدرات)ممانعت كننده هاي جريان ( -
 وليدبهينه سازي ت -
 ميادين هوشمند -
 اتوماسيون چاههاي نفت و گاز -
 طراحي تجيهزات فرآيندي باالدستي -
روشهاي محاسباتي مهندسي بهره برداري، محاسبه جريان دقيق چاههاي نفت و گاز، محاسبات و بهينه سازي  -

 كاهنده هاي جرياني
 راهكارهاي كاهش ضايعات مربوطه -
 يستمهندسي بهره برداري و محبط ز -
 چاه ازمايي و نمودار گيري -
 مشبك كاري -
 تعمير و تكميل چاهها -
 توسعه بهره برداري از ميادين نفت و گاز -
 اقتصاد بهره برداري و كاهش هزينه هاي توليد -
 مديريت انرژي در توليد از مخازن هيدروكربوري ايران -
  مطالعات موردي -

  

www.Reservoir.ir 
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مجموعه مقاالت سومین کنفرانس مهندسی مخازن 

 هیدروکربوری و صنایع باالدستی
 

 3121خرداد  92تهران، 

 مرکز همایشهای صدا و سیما

 مجری: هم اندیشان انرژی کیمیا

 

 دبیر علمی: علی داسمه

 اندیشان انرژی کیمیادبیر اجرایی: هم 

 

 77883888تلفن تهران: 

 42328778090همراه: 

  

http://www.reservoir.ir/
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مطالعه عوامل موثر بر تعیین تراوایی نسبی در مغزه های ترکیبی با استفاده از تطابق 

 تاریخچه 

 
 2و1، مصطفی گنجه قزوینی1، محسن مسیحی1، محمد حسین غضنفری1امیرحسین محمدی الموتی

 دانشکده مهندسی شیمی و نفتدانشگاه صنعتی شریف، 
a.m.alamooti@gmail.com 

 

 

 

 

 چکیده
برخی از آزمایشات سیالب زنی وابسته بهه شهرایم مودهود بایهد دز مههیه وهای تهوینی غهر یها مههیه  امهد انرهاو شهونده دز مهوا عی  هه مههیه 

وههای  امههد دز دسههترن نااشههند از سیسههت  مهههیه وههای غر یاههی اسههتفاده مههی شههوده  غراوایههی نسههای دزایهه   ونههه از  یههدما  وا،غههاب  

از آ  زا از ز تههاز ددا انههه وریههغ از مهههیه وهها متمههایی مههی  نههدهه دز ایهه  بههی  غهها یر  ههوامیی مانند شههاز پازامتروههای ملتیفههی اسههت  ههه ز تهه

 مویینگی، غراوایی مطیق و غرشوند ی ور یغ از مهیه وا، و ومچنی  نسات  رانروی نفت به آب به مییا  اند ی برزسی شده انده 

 رآینهد غیزیهق آب بهه مههیه وهای غر یاهی اشهاات از نفهت بهه  هاز ز تهه و داده یغ نرو ا یاز غرهازی شهایه سهازی دریها  بهرای شهایه سهازی 

 PEوهای غوییهدی و اخهتالش  شهاز  اهت مهی شهونده نمودازوهای غراوایهی نسهای بها اسهتفاده از زوخ غطهابق غازیلچهه و بها  مهغ نهرو ا هیاز 
®RELPERM   و  شهاز مهویینگی بهرای مرمو هه مههیه وها زا به دست مهی آینهده ایه  نهرو ا هیاز ومچنهی  متهادیر غراوایهی مطیهق میهانگی

نتهای  بدسهت آمهده نشها  مهی دونهد  هه مهه  غهری   امهد دز غراوایهی نههایی میهانگی  بدسهت آمهده دز مههیه وهای ازائه می دوده 

غر یاههی نههوت آزایهها آ  وهها اسههته بههر ایهه  اسههان بهها دز ننههر  ههر ت   شههاز مههویینگی، آزایهها وههاپیر نیدیههغ غههری  دههواب زا بههه 

دوهده ایه  نتیرهه بهرای مههیه وهای آبدوسهت و نفهت دوسهت یکسها  سهازی بدسهت میدز ننر  ر ته شهده دز وزودی شایه غراوایی

 استو نوت غرشوند ی غا یری بر زوی غروایی نسای میانگی  ندازده 
 

 

  یمات  ییدی:مهیه وای غر یای، غراوایی نسای، شایه سازی، خواص سنگ و سیال، غطابق غازیلچه

  

                                                           
 دانشگاه صنعتی شریف 1

 پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران 2

http://www.reservoir.ir/
mailto:a.m.alamooti@gmail.com
mailto:a.m.alamooti@gmail.com
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 ربرد و اثرات نانو ذرات در سیال حفاریمطالعه کا
 

 3،اقبال صحرایی2، سید علیرضا طباطبایی نژاد1فرهاد واشقانی فراهانی
 غاریی، شهر سهند، دانشگاه صنعتی سهند غاریی

F_vasheghani@sut.ac.ir 

 

 چکیده 
نانوذزات به دیید خصوصیات منحصر به  ردا ماز اندازه و نسیت بایی سطح به حر ، دز حد مشکالت مرغام با سیال حفازی بسیاز 

مو ر وستنده از مشکالت مرغام با سیال حفازی می غوا  به ناپایدازی سازند شییی، ورززوی، آیود ی سیال حفازی و  یر زشته حفازی 

آب به دزو  سازند شییی مشکالغی از  اید غوزو و پرا ند ی ذزات زسوشکستگی سازند شییی به ودو  اشازه  رده دز صوزت غهاد 

از آمده و دز نهایت ناپایدازی سازند شییی زا به دناال دازده نانوذزات با انسداد منا ذ مودود دز شید، غراوایی زا به حدا د می زساند و 

ده و پایدازی سازند شییی زا  راو  می  نندهنانوذزات مودود دز سیال حفازی با ای  تریق حر ت آب به دزو  شید زا متو ف  ر

غشکید  یغ  د نفوذناپذیر، بدو  غلیلد، نازک و پیوسته، می غوانند ورززوی زا به حدا د برساننده یغ  د غشکید شده به دیید 

وا   امد زوا  ساز دز سطح غمان زشته حفازی ضلامت     یرزشته حفازی زا  اوا می دوده ومچنی   یغ  د زا می غوا  به  ن

دیوازه  اه غوده  رده با استفاده از نانو ذزات می غوا  آیود ی  ازوای اسیدی زا به توز  امد برترش  ردهدز ای  متایه مروزی بر  –

و نانوذزات ا سید زوی دز  ازبرد نانوذزات سیییکا و  را   دز  نترل پایدازی سازند شییی،  نترل ورززوی، اوا  یر زشته حفازی 

 حذش آیود ی  ازوای اسیدی از سیال حفازی صوزت می  یرده 

 

 نانوذزات -پایدازی سازند شییی -: ورززوی سیال حفازیواژه های کلیدی

 
  

                                                           
 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی حفازی و بهره بردازی دانشگاه صنعتی سهند 1

 Tabatabaei@sut.ac.irسهند، پژووشکده نفت و  ازدانشیاز دانشگاه صنعتی 2
 Sahraei@sut.ac.irاستادیاز دانشگاه صنعتی سهند، پژووشکده نفت و  از3
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 در بررسی میزان افزایش بازیافت نهایی نفت خام با استفاده از محصوالت میکروارگانیسم

 ایران کربناته مخازن

 

 
 3حسن چراغی کوتیانی ,2، محمد حسین باغبانیان1کوتیانی رضا چراغی

 (Email:rchi1986@gmail.comدانشگاه غکنویوژی ماییی، دانشکده مهندسی نفت )1
   :m.h.baghbanian56@gmail.com(Email(دانشگاه آزاد اسالمی واحد دز ول، دانشکده مهندسی مکانیغ2

 (Email: hchk_iran@yahoo.comمنطته آزاد ازوند )3

  کیده

 میکرو سایی استشنا اومیت حائی مهندسی نفت مطایعات  ناز دز ددا انه شاخهای بعنوا  ویوژیغمیکروبی وای برزسی اینکه به غوده با

 ذخایرغیر ابد  نی  حر  به بوده  باغوده خواود  روه ای  بر هده آنها غوییدی محصویت و ملی  شرایم مناسب وای از انیس 

 ا یایا  ایث،مییا  وایزوخ دز دزصد 1 مییا  به بازیا ت ضریب ا یایا دزصوزت میییازدبشکه(حتی 400  شوز )حدود استحصال

 اوییه وای  دو . است  ایث وای زوخ برزسی و مطایعه اومیت بیانگر  ه بود خواود بشکه میییازد 4 زوخ دزای  استحصال  ابدد نفت

 برزسی ای  ونتای  است شده برداشته ایرا   ربناغه ازملاز  نفت یا تنهایی باز ا یایا دز میکروبی زوشهای از استفاده با دززابطه

 میکرواز انیس  غوییدی باشده محصویت زاه  شا مناسب میکروبی زوخ انتلاب دزموزد نهایی  یری وغصمی  میتوانددزغشلیص

 آیی، ازاسیدوای واییغا یرنمونه مطایعه دزای  باشد ه می و ازوا سطحی  ننده مواد عال ، حالیها ایکیها، آیی، اسیدوای شامد وا مدغا

 پژووشی حیته یغ حاضربعنوا  متایه .  ردد می برزسی ملی  سنگ از بازیا تنهایی زوی بر سطحی  ننده ومواد عال حالیها ایکیها،

 دزازدیاد آنها غوییدی محصویت  ه میکروبی وای  ونه دزانتلاب میکروبیویوژیست پژووشگرا  دهت زاونمایی آ  نتای   ه است

 ملاز  وا عی شرایم بسیازشایه آ  آزمایشهای انراو شرایم  ه ستا آ  ای  متایه بردسته نکات از یکی . میااشد است مو ر برداشت

 از استفاده با  آسمازی ملی  سنگ برزوی زنی سیالب آزمایشهای انراو برزسی ای  انراو از ودش.  است شده انتلاب دنوب نفتی

 باشده می زوخ دزای  خاو نفت بازیا تنهایی ا یایا مییا  وبرزسی وا میکرواز انیس  محصویت شیمیایی معادل

 میکرواز انیس ، ازدیاد برداشت نفت، سنگ ملی ، سیالب زنی یمات  ییدی:
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 سنجی استفاده از سیاالت هوشمند در صنعت نفتبررسی امکان

 
 4، حسن محمودیان 3، بابك شعبانی2، صابر محمدی*1احسان کمری

 پژووشگاه صنعت نفت، غهرا ، ایرا 
*kamarie@ripi.ir 

 

 چکیده 
سازند، بهینه میوای اخیر غوسعه ساختازوایی  ه به صوزت پیوسته خود زا مانیتوز نموده و  میکرد خود زا دز سال

شونده  یری داشته استه مواد و ساختازوای یاد شده غحت  نوا  مواد و ساختازوای ووشمند شناخته میپیشر ت  ش 

 ننده وای بیویوژیغ غتیید میدز حتیتت مواد و ساختازوای یاد شده با غوده به  ازایی خاص خود، از  میکرد سیست 

وای مواد و ساختازوای ووشمند به دزستی به  از ای  است  ه معموًی  اازتغری   ایا مودود دز ای  زمینه مه 

 ند، اما ا ثر مهندسی  به دای وایی برای ای   اازات ازائه میشناسی زبا  انگییسی سرنخشونده ور ند واژه ر ته نمی

 "مواد ووشمند"ت دیگر معموی  اازت  ننده به  اازوا از اصطالحات زای  دز زبا  خود استفاده مینامهاستفاده از واژه

شوده از ترش دیگر ازائه یغ غعریف د یق برای ای  دسته از بدو  غعریف د یتی از آنچه موزد ننر است، به  از  ر ته می

 سترده دز متو   یمی و غیر یمی موزد  مواد به ترز  ریای دشواز استه ور ند  اازت مواد ووشمند به صوزت

 یرد، غوا ق  یی بر زوی معنای آ  ودود ندازده دز ای  متایه به مطایعه  ازبرد سیایت ملتیف ووشمند استفاده  راز می

-دز صنعت نفت پرداخته شده استه دز ای  زاستا مناب  مطایعاغی ملتیف دز ای  زمینه برزسی شده و میایا و محدودیت

 وای ای  غکنویوژی نوظهوز موزد بحث  راز  ر ته استه 

  

 سیایت ووشمند، ایکتروزئویوژیغ، مگنتوزئویوژیغ، صنعت نفتهای کلیدی: هواژه

  

                                                           
 

 ، ملاز  ویدزو ربوزید تری مهندسی نفت  1

  ازشناسی ازشد مهندسی نفت، ملاز  ویدزو ربوزی 2 

  ازشناسی ازشد مهندسی نفت 3 

  ازشناسی ازشد مهندسی نفت4 
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بررسی ازدیاد برداشت توسط مواد فعال کننده سطحی و فرآیند آشام تحت تأثیر این مواد 

 با استفاده از تکرار و بازبینی آزمایشات هیراساکی و همکاران

 3،مهدی بابایی2، کورش شیردل1ایمان نوروزی

 nowrouzi65@yahoo.com ازشناسی ازشد مهندسی ملاز  ویدزو ربوزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیهدانشروی 

 چکیده

دز مدت انراو  Cنامگذازی  ردنده غرشوند ی مهیه  Bو  Cویراسا ی و ومکازا ، دو مهیه از سنگ ملی  زا انتلاب  ردند و آ  وا زا 

آزمایا غهییر نکرد، دز حایی  ه  اد از انراو آزمایا آشاو، به مننوز غهییر غرشوند ی از حایت اوییه آب دوستی به نفت دوستی، مهیه 

اید دز زا دز نفت خیساندند و سپس آزمایشات مربوط به آ  زا انراو دادنده دز اویی  آزمایا آنها،نفت از مهیه وا غویید نشده ایاته ب Bی 

ننر داشت  ه مدت زمانی  ه برای  رآیند آشاو دز ننر  ر ته شده بود برای ای  سنگ ملی     غراوا، نساتا    بوده ومچنی  ایشا  

مشاوده شده با  C یازخ نمودند  ه اند ی پس از شروت آزمایا  با استفاده از مواد  عال  ننده سطحی، نفت دز  سمت بایی مهیه 

، دز ظرش آشاو  ه با آب نمغ سازند و مواد  عال  ننده سطحی پر شده بود، غویید نفت Cی از نفت اشاات شده ی  راز داد  مهیه 

زوز دز محیول مواد  عال  ننده سطحی به مننوز آشاو  راز  ر ته آزمایا آشاو غوسم مواد  141اندازه  یری شده ای  مهیه بیا از 

 ه  Bغویید نفت زا دز بر داشته سپس آنها ومی  آزمایشات زا با استفاده از مهیه  دزصد 14 عال  ننده سطحی برای مهیه مذ وز 

 دزصد نفت از مهیه مذ وز غویید شده  44زوز،  141غرشوند ی اخ غهییر یا ته بود انراو دادند و مشاوده  ردند  ه دز تی مدت 

 

 .مواد  عال سطحی آشاو،غرشوند ی، شاکه شکاش، شایه سازی، کلمات کلیدی:

  

                                                           
 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی ملاز  ویدزو ربوزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه -3و2و1
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طرح و ارائه ی روش نمکزدایی شبه مخازن با  ,تشریح نمکزدایی و روشهای آن 

 کمك مخازن مصنوعی
 

 نگین خیری 2 ,رضا یوسفی 1
 دانشرویی  ازشناسی پتروشیمی  دانشگاه آزاد  چسازا    -2,دانشروی  ازشناسی مهندسی نفت دانشگاه آزاد  چسازا -1

1- Reza.usefi.petro@gmail.comه 

2- Negin.kheiri.petro@gmail.com ه 
 

 

 

 چکیده 
مشکالت اساسی صنعت نفت ایرا  از ملاز  زیر زمینی دز ایرا  از مسائد مه  و  دزحال حاضر ودود نمغ ومراه نفت غویید شده 

است ای  موضوت با ث  ردیده غا برای بهاود و پیشر ت  رایند نمکیدایی زوشها و ترحهای  راوانی ازائه  ردد نمغ مودود دز نفت 

ت وموازه به صوزت محیول دزآب ومیاد میااشد  ه ای  آب با ث پایی  آمد   یفیت نفت غوییدی و ایراد خرابی و اختالل دزغسهیال

و  ییه ابیازوا میگردد معموی آب ومراه نفت به صوزت ذزات زیی و معیق غویید میگردد پس اسان  از نمکیدایی به ودود آوزد  

دز ای  متایه نیی ودش دداسازی ذزات آب شوز دزو  نفت یا وما  نمکیدایی ,ذزات بیزگ غر ای  آب از ذزات زیی و معیق بوده

به ای   انراو میشود , ی   ه ایده ی ساخت و تراحی آ  از ملاز  زیر زمی   ر ته شده استمیااشد  ه ای   مد غوسم یغ مل

دیید ای  ترح نو زا نمکیدایی به  مغ شاه ملاز  نامگذازی  رده او ای  ملی  دازای ویژ ی وا و ساختما  خاصی میااشد  ه دز 

 ز ادامه آ  زا غوضیح خواو  داد هدهت پیشر ت  رایند دداسازی آب شوز از نفت مطرح  ردیده است  ه د

 

 نترل دمایی , ذزات   ,زوخ شاه ملاز  ,  عال  ننده امویسیو  , احیا  ننده ملاز   ,زوشهای نمکیدایی های کلیدی: واژه

 دامد معیق ه
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تخمین فشار سازندی جهت تشخیص الیه های پرفشار با استفاده از پارامترهای حفاری 

 بصورت بالدرنگ

 

 سعید تیمورزادی ، حمید تیمورزادی ، امیر نقی زاده دیلمقانی

 امیدیه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه 

s.teimoorzadi@yahoo.com 

 

 

 چکیده :

از ننر ا صادی می باشدهبا غشلیص  شاز منفذی می اززیابی  شازوای سازندی بلا مه  و حسان دهت ایم  شد  و بهینه سازی حفازی  اه وا 

غوا  ضم  غننی   گایی  د حفازی برای ایراد غعادل اضا ی و  ا ی دز وز   د از آسیب دید  سازند دیو یری  رده مرمو ه اتال ات مودود 

 ه شامد پازامتروای حفازی می باشدهبرای اینکاز می غواند برای غعیی   شازوای  ابد انتناز دز  اه وایی  ه  راز است حفازی شوند استفاده شوند 

( با استفاده از پازامتروای حفازی، شاخص بدو  بعد حفازی  غعیی  و Dxcابتدا با استفاده از زوابم مودود برای غعیی  شاخص بدو  بعد حفازی )

پرداخته می شوده دز ای  متایه با Dxcودود به پیا بینی سپس با استفاده از داده وای پروپوزال و داده وای  اه وای مشابه و نیی برنامه حفازی م

ه استفاده از نرو ا یاز )متیب( و داده وای  روه  د نگازی مستتر دز محد حفازی  ه به توز یحنه ای دز دسترن است، مدیی بودود آوزده شد  

( بودودآمدهحال با استفاده از Dxcادوهاوشاخصادوناعدحفازی )زا پیا بینی  ند  ه با بهره  یری از ای   پازامتروایکرابطهلطیاینایند Dxcبتواند 

از خم زوند  شاز منفذی غشلیص Dxcو مالحنات زمی  شناسی و پازامتروای حفازی، با غوده به مییا  انحراش  Dxcمدل پیا بینی شده برای 

ه با استفاده از پازامتر وای پیا بینی شده، دز پروپوزال داده می شوده با استفاده از داده وای مودود مدل ساخته و آموزخ داده می شود و آنگا

  عیی دز  اه ددید و دز حی  حفازی می  نی ه Dxcحفازی و داده وای حی  حفازی و  یازشات زوزانه، ا داو به پیا بینی 

 

 ،پازامتروای حفازی ، بهینه سازی حفازی، ایم  بود  حفازی Dxcغلمی   شاز سازندی، شاخص بدو  بعد حفازی،واژه های کلیدی:
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معرفی روش های عکسبرداری از مغزه ی سنگ مخزن و تشریح روش عکسبرداری نوری 

  DMT-Corescan3توسط دستگاه 

 3،مهدی بابایی2، کورش شیردل1ایمان نوروزی

 nowrouzi65@yahoo.comاسالمی واحد امیدیهدانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی ملاز  ویدزو ربوزی دانشگاه آزاد 

 

 چکیده:

اسک  و  کس بردازی از مهیه از زوخ وای نوی  دز غرییه و غحیید نمونه وای  ر ته شده از سنگ ملی  می باشده دز ای  غحتیق ای  

 ردده  ییی  ه دز غماو ای  زوخ وا و دستگاه وای آ  مشترک می با شد زوشها بصوزت غیترواز معر ی و  ازبردوای آ  ذ ر می 

خرودی بصوزت غصاویری از مهیه می با شد  ه ای  خرودی می غواند بصوزت  کس وای  متی یا غصاویر سطحی بودود آیده ابیاز موزد 

ودی مانند دستگاه وای سی غی اسک  استفاده دز دستگاه وا بیشتر بر اسان اشعه ا س می باشد و ترز  مد ومگی آنها غا حد

بیمازستانی استه بیشتر غصاویر غهیه شده از دستگاه وای اشعه ا س بصوزت سه بعدی و از  مق می باشده ای  دز حاییست  ه دستگاه 

دزده  361(  کس وای نوزی و سطحی از مهیه غهیه می  ند ایاته امکا   کس بردازی DMT-Corescan3موزد غحتیق دز ای  متایه )

 ( به نسات اززا   یمت و دزحال غوسعه دز آزمایشگاه و میدا  می باشدهDMT-Corescan3زا نیی  راو  می  نده دستگاه  )

 DMT-Corescan3   یمات  ییدی: اسک  مهیه، اشعه ا س، غصاویر نوزی،
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 انتخاب بهترین زمان تعویض مته با استفاده از داده های به دست آمده در حین حفاری

--------- 
 مهدی نظیری

 دانشگاه ازاد اسالمی امیدیه
mahdinaziri@gmail.com 

 

 

 

 چکیده 
دز ای  متایه با داده وای مودود سر اه به پیا بینی زما  غعویض مته پرداختی ه بر ای  اسان داده وای           

حاصیه از  روه  د نگازی زا انتلاب  رده و  از داده وای دم  آوزی شده غوسم آ  استفاده  ردیده سپس با غوده به 

ش ( و اصالح آ  وا، یغ معادیه ددید به دست آوزدی   ه با نرخ نفوذ و  مق اندازه  یری شده و  مق نهایی ) ود

استفاده از غئوزی ویینه بحرانی، نتطه ای زا  ه دز آ  ویینه وای دازی حفازی با مته  عیی از یحاظ نرخ نفوذ پذیری و 

   ه از ور ویینه وای ا تصادی آ  به صر ه نیست زا با د ت انتلاب و یغ نتطه بهینه برای خروج مته به دست اوزدی

 یحاظ) ا تصادی و زما ( بهینه می باشده 

 

 نرخ نفوذ پذیری، بهینه سازی حفازی، غعویض مته،  اوا زما  حفازی،  اوا ویینه وای حفازیهای کلیدی:  واژه
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پیش بینی بالدرنگ نرخ نفوذ پذیری در حین حفاری در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب 

 عصبی ایران با استفاده از شبکه های

--------- 
 مهدی نظیری

 دانشگاه ازاد اسالمی امیدیه
mahdinaziri@gmail.com 

 

 

 

 چکیده 

بهینه سازی نرخ نفوذ حفازی، یکی از مه  غری  پازامتروای مو ر دز  اوا ویینه وای حفازی می باشده به توز        

معمول،  مییات بهینه سازی، با غوده به  میکرد  اه وای مشابه صوزت می  یرد و نتای  آ  دز  اه  عیی موزد استفاده 

دز ایراد زابطه بی  متهییر وای  زیاد ا اات شده است ، یذا به  راز می  یرده از آنرا  ه غوانایی شاکه  صای ووشمند 

ننر می زسد شاکه ووشمند نتیره مفیدی زا دز پیا بینی نرخ نفوذ داشته باشده دز ای  پروژه با استفاده از نرو ا یاز 

Matlab  ساخته و داده وای  روه  د نگازی مستتر دز محد حفازی  ه به صوزت یحنه ای دز دسترن است، مدیی

می شود  ه بتواند نرخ نفوذ زا پیا بینی بکنده دز ای  مدل، با استفاده از پازامتروای حفازی از  اید وز  زوی مته، 

سر ت  رخا مته، متداز پمپاژ سیال حفازی و  شاز آ ، وز   د مودود و مدت زما   از رد مته و دز اندازه  ابت 

با استفاده از داده وای مودود، ابتدا مدل ساخته و آموزخ داده می شود و حفره  اه ، نرخ نفوذ زا پیا بینی می  نی ه 

آنگاه با استفاده از پازامتروای پیا بینی شده دز پروپوزال حفازی و داده وای حی  حفازی، ا داو به پیا بینی نرخ 

 استه 1,66برای ترح  یی آموزخ و خرودی پیا بینی شده  ANNنفوذ  اه  عیی می  نی ه ضریب وماستگی 
 

نرخ نفوذ پذیری، بهینه سازی حفازی، پیا بینی نرخ نفوذ پذیری،  اوا زما  حفازی،  اوا های کلیدی:  واژه

 ویینه وای حفازی
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 فرآیند تغییر تراوایی و تاثیر آن بر عملکرد تولیدی مخزن بررسی 

 

  1مصطفی کرمی

 امیدیه، ایرا دانشگاه آزاد اسالمی، واحد امیدیه،  روه مهندسی نفت، 

mostafa.karami3000@yahoo.com  

 

 

 

 

 چکیده
 ابییت نفوذ پذیری سنگ ملی  و حر ت سیال یکی ازخواص مه  سنگ ملی  به شماز می زود  ه دز وا   خاصیتی از محیم 

دز مییا  غویید  متلیلد محسوب می شوده  وامد ملتیفی می غوانند بر غراوایی ملی  غا یر  ذاشته  ه به نوبه خود با ث غهییر

نفت خواوند شده دز ای  متایه به برزسی  وامیی خواوی  پرداخت  ه با غهییر غراوایی ساب  اوا یا ا یایا غویید از ملی  می 

شونده و   نی  ا دامات  نتریی یزو دهت ز   مشکالت مودود ازائه خواود شده بدی  غرغیب با  نترل مییا  غراوایی و  ید 

 غویید بیشتری از ملی  زا انتناز داشته  اوا آ  می غوا 

 

 نفوذپذیری، غلیلد، سیما  شد ی غراوایی، آسفایتی ، بازیا ت،های کلیدی: واژه

  

                                                           
 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی ملاز  ویدزو ربوزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه -1
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بررسی بازیافت نفت از یك بلوک ماتریکس در اثر تزریق گاز، توسط مکانیسم ریزش ثقلی و 

 مقادیر مختلف اعداد مویینگی و باند 

 
  1مصطفی کرمی

 آزاد اسالمی، واحد امیدیه،  روه مهندسی نفت، امیدیه، ایرا دانشگاه 

mostafa.karami3000@yahoo.com  
  

 

 

 

 چکیده
دز ای  مطایعه آزمایا وای زییخ  تیی به صوزت غیزیق  از از بای دز یغ بیوک ماغریکس با غهییر دز مشلصه وای  یییکی و  مییاغی از 

ا ر  شاز مویینگی انراو شده استه غهییر ای  پازامتروا  ه منرر به غهییر ا داد بدو  بعد مویینگی و دمیه غهییر ازغفات بیوک، نفوذپذیری و 

انراو  ر ته  Petrelو   Eclipse-300باند می شود دز ای  مطایعه موزد غوده  راز  ر ته استه نتای  ای  مطایعه  ه با استفاده از نرو ا یازوای 

  به صوزت نمودازوایی ازائه شده اند  ه نشا  می دود مییا  بازیا ت نفت با  دد باند زابطه مستتی  و با  دد مویینگی زابطه  کس دازد، و

ی   نی  با ازغفات بیوک و مییا  غراوایی آ  نسات مستتی  و با مییا  نیروی مویینه ) شا سطحی( نسات معکون دازده به  الوه، نتا

 نشا  می دوند  ه اززیابی  یی غویید برای غماو نکات موزد مطایعه، غنها و به  مغ یکی از ا داد بدو  بعد امکا  پذیر نیسته

 

زییخ  تیی، غیزیق  از،  دد مویینگی،  دد باند، بازیا ت نهایی، بیوک ماغریکسهای کلیدی: واژه  

  

                                                           
 هیدیواحد ام یدانشگاه آزاد اسالم یدزو ربوزیملاز  و یازشد مهندس ی ازشناس یدانشرو -1
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عنوان یك روش ازدیاد شبیه سازی فرایند تزریق دی اکسید کربن  به 

 برداشت و بررسی پارامترهای مهم

 1 ادایمرید اسدی ،2، سعید دمشیدی1احمد یی ناسوغی

 1دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یوو و غحتیتات  

 2دانشگاه صنعتی شریف 

 چکیده 

ز دها   شوزوا زا بر آ  داشته  ه از ذخایر نفتی خود حدا ثر استفاده زا بنمایند یذا سعی می امروزه  سترخ نیاز زوز ا یو  به نفت د

دز ای  پروژه ا یایا بازیا ت ملی   هییا   شود بواسطه غویید دز تول  مر یغ ملی  حدا ثر مییا  غویید نفت از آ  استحصال شود،

متا ، نیتروژ ، غر یب  دی ا سید  رب ،ازدیاد برداشت )غیزیق  ازوای غنی،  یکی از میادی  دنوب غربی ایرا  با استفاده از زوشهای

نیتروژ  و دی ا سید  رب ،  از ساغ ، غیزیق ومیما  و متناوب آب و  از و غیزیق آب( موزد برزسی  راز  ر ته استه )ملی   وق زیر 

نرخ  ،  H/KvKنسات ی  غحتیق آناییی حساسیت سنری بر زوی اشاات بوده و  ا د  الوغ  ازی  عال اوییه و آبده  وی می باشد(ه دز ا

بازه غکمید  اه غیزیتی و ایگوی غیزیق  اه وا برای غعیی  پازامتروای مو ر دز شایه سازی و به دست آوزد  بهتری    از غیزیتی،

 رایند غیزیق امتیادی بایغری  بازیا ت سنازیو دهت ازدیاد برداشت انراو شده استه نتای  به دست آمده حا ی از ای  بوده  ه دز 

اناساط نفت،  اوا  شا سطحی بی  نفت و سنگ  حاصد خواود شد  ه ای  امر به دیید حد شد   از دز نفت ،  اوا  رانروی ،

ویینه  ملی  بوده  ه با ث حر ت نفت دز داخد شاکه حفرات خواودشده دز  رایند ومیما  و متناوب غیزیق آب و  از  الوه بر  اوا

با  اوا  ابییت غحرک پذیری و ایراد داهه حر ت پایداز، سطح غمان سیال غیزیتی و نفت ا یایا  می یابد و بازده  وای سرمایه ای،

دازوبی ا   از میکروسکوپیغ و ما روسکوپیغ ا یایا یا ته و زما  زسید  سیال غیزیتی به  اه وای  غوییدی نیی به غاخیر خواود 

 ا تاده

  به برزسی پازامتروای ا تصادی پراخته شده است و نشا  داده شده  ه ا ر  ه غیزیق امتیادی  از غنی ضریب بازیا ت نهایی دز پایا

بیشتر از زوخ غیزیق امتیادی  از دی ا سید  رب  ا یایا می دود ویی از یحاظ پازمتروای ا تصادی ای  زوخ غوحیه  %33/1نفت زا 

 خایص  عیی و نرخ بازده داخیی  متری نسات به غیزیق دی ا سید  رب  می باشده  ا تصادی نداشته و دازای اززخ
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شبیه سازی فرایند تزریق دی اکسید کربن  به عنوان یك روش ازدیاد برداشت و 

 بررسی پارامترهای مهم

 

 1 ادایمرید اسدی ،2، سعید دمشیدی1احمد یی ناسوغی

 1دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یوو و غحتیتات  

 2دانشگاه صنعتی شریف 

 

  کیده 

امروزه  سترخ نیاز زوز ا یو  به نفت دز دها   شوزوا زا بر آ  داشته  ه از ذخایر نفتی خود حدا ثر استفاده زا بنمایند یذا سعی می 

دز ای  پروژه ا یایا بازیا ت ملی   هییا   دز تول  مر یغ ملی  حدا ثر مییا  غویید نفت از آ  استحصال شود، شود بواسطه غویید

متا ، نیتروژ ، غر یب  دی ا سید  رب ،یکی از میادی  دنوب غربی ایرا  با استفاده از زوشهای ازدیاد برداشت )غیزیق  ازوای غنی، 

غ ، غیزیق ومیما  و متناوب آب و  از و غیزیق آب( موزد برزسی  راز  ر ته استه )ملی   وق زیر نیتروژ  و دی ا سید  رب ،  از سا

نرخ  ،  H/KvKنسات اشاات بوده و  ا د  الوغ  ازی  عال اوییه و آبده  وی می باشد(ه دز ای  غحتیق آناییی حساسیت سنری بر زوی 

 اه وا برای غعیی  پازامتروای مو ر دز شایه سازی و به دست آوزد  بهتری   بازه غکمید  اه غیزیتی و ایگوی غیزیق  از غیزیتی،

سنازیو دهت ازدیاد برداشت انراو شده استه نتای  به دست آمده حا ی از ای  بوده  ه دز  رایند غیزیق امتیادی بایغری  بازیا ت 

اناساط نفت،  اوا  شا سطحی بی  نفت و سنگ  حاصد خواود شد  ه ای  امر به دیید حد شد   از دز نفت ،  اوا  رانروی ،

ملی  بوده  ه با ث حر ت نفت دز داخد شاکه حفرات خواودشده دز  رایند ومیما  و متناوب غیزیق آب و  از  الوه بر  اوا ویینه 

ایا  می یابد و بازده با  اوا  ابییت غحرک پذیری و ایراد داهه حر ت پایداز، سطح غمان سیال غیزیتی و نفت ا ی وای سرمایه ای،

دازوبی ا   از میکروسکوپیغ و ما روسکوپیغ ا یایا یا ته و زما  زسید  سیال غیزیتی به  اه وای  غوییدی نیی به غاخیر خواود 

 ا تاده

نهایی  دز پایا  به برزسی پازامتروای ا تصادی پراخته شده است و نشا  داده شده  ه ا ر  ه غیزیق امتیادی  از غنی ضریب بازیا ت

بیشتر از زوخ غیزیق امتیادی  از دی ا سید  رب  ا یایا می دود ویی از یحاظ پازمتروای ا تصادی ای  زوخ غوحیه  %33/1نفت زا 

 ا تصادی نداشته و دازای اززخ خایص  عیی و نرخ بازده داخیی  متری نسات به غیزیق دی ا سید  رب  می باشده 

 کلمات کلیدی :

محدودیت  غیزیق غیرامتیادی، غیزیق امتیادی، یویه  یمی، ایگوی غیزیق ، ایگوی مشاغ  ازی، دل شایه ساز غر یای،م ازدیاد برداشت،

 ا تصادی، نرخ بازده داخیی، اززسا خایص  عیی
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نفتی جنوب  هایچاهارزیابی خصوصیات پتروفیزیکی وانیزوتروپی سازند فهلیان در یکی از 

 ایران
 

 1،کانگ شیائوچوان1راضیه فوالدوند

 

 2، واحد 3تاته ،OTSغهرا ، خیابا  وییعصر، زوبروی پازک میت، برج سایه، شر ت 

(RaziehFouladvand.ots@gwoesc.com) 

 

 

 

 

 چکیده 
غوزی   PetroSiteو  Interactive Petrophysics, IP)ا یازوای)وای  اه نگازی و به  مغ   نرودز ای  پژووا، با استفاده از داده

پازامتروای پترو یییکی و انییوغروپی سازند موزد برزسی  راز  ر تنده ودش اصیی ای  غحتیق برزسی غوزی  پازامتروای پترو یییکی 

پیمایی می باشده بدی  مننوز از نگازوای پرغو  اما، غلیلد )نوغرو ،  گایی، و غعیی  نوت انییوغروپی با استفاده از نگازوای  اه

 MIDصوغی و  - گایی، نوغرو  -بااستفاده از نمودازوای متتات  شامد نوغرو ستفاده شده ( اPEFتوز  توایکتریغ )صوغی( و  ا 

دزصد  33/6ز ای   اه متوسم غلیلد مفید ییتویوژی سازند  هییا  دز ای   اه آوغ غمیی با محتوای بسیاز    شید غعیی  شده د

-نوت انییوغروپی دز برخی از اینتروالFull waveform ر اسان غفسیر نموداز صوغی دزصد محاساه شده ب 6/31و میانگی  اشاات آب 

وا ناشی از غفاوت بی   ند شوند ی امواج صوغی  رضی سری  و وای شییی و دز دیگر اینتروالوا ناشی از زییخ دیوازه  اه دز ییه

ه دست آمده از غفسیر انییوغروپی، دهت غنا وازده بر اسان نتای  یه غشلیص داده شد( Fast and Slow Shear Slowness ند)

 دنوب غربی غشلیص داده شده  –شمال شر ی 

 

 سازند  هییا ، پازامتروای پترو یییکی و انییوغروپیههای کلیدی: واژه

                                                           
 Overseas Technical Service Kishبلا زمی  شناسی شر ت -1
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 کاربرد بیوتکنولوژی در بهبود بازیافت از مخازن نفتی

 
 3لوشیخاصغر قره، علی2، احسان کمری1صابر محمدی

 پژووشگاه صنعت نفت، غهرا ، ایرا 

mohammadisab@ripi.ir 

  

 چکیده 
وای وای اخیر و نیی  اوا شدید غویید از ملاز  زیرزمینی نفت و  از ییوو استفاده از زوخزویه مصرش انرژی دزدوها یایا بی 

وا به  نوا   امیی دز دهت بهاود میکرواز انیس دوده دز ای  میا  استفاده از  ازآمد ازدیاد برداشت زا بیا از پیا نشا  می

وا دز دهت  اوا بازیا ت از ملاز  نفتی بسیاز موزد غوده  راز  ر ته استه ازدیاد برداشت میکروبی استفاده از میکرواز انیس 

وای ازدیاد از سایر زوخبرنده استفاده متداز نفت با یمانده از ملاز  نفتی است  ه دز انتهای دوزه غلییه تایعی خود به سر می

دود وای اخیر نشا  میایلصوص ا تصادی ومراه بوده است؛ غحتیتات انراو  ر ته دز سالبرداشت وموازه با مشکالت  نی و  یی

ای    و نیی مشکالت دزصد نفت با یمانده دز ملی  زا با صرش ویینه 41 ه زوخ ازدیاد برداشت میکروبی  ابییت بازیا ت بیا از 

زغ  غحتیتات  سترده انراو شده دز ای  زمینه، ونوز دزک وای ازدیاد برداشت دازاسته  ییاغی  متر دز متایسه با سایر زوخ میی

 نی  شرایم  مییاغی استفاده از ای  زوخ دز وا دز دهت بهاود برداشت نفت و و صحیحی از مکانییو  میکرد میکرواز انیس 

شوده دز ای  متایه به برزسی ای دام  و  امد دز ای  زمینه به شدت احسان میبه مطایعه متیان میدانی نشده است و نیازمندی

ای  زوخ دز صنای  بایدستی نفت و به مننوز بهاود بازیا ت از ملاز  نفتی پرداخته شده استه دز ای  زاستا ویژ ی ملاز  

وای غیره دز ای  زوخ برزسی شده و مکانیس  ز ودما،  شا اندید مانند خصوصیات سنگ، خصوصیات سیال ملی ،  مق ملی ، 

وا،  ازبردوای میدانی حا   و مؤ ر دز  رآیند ازدیاد برداشت به زوخ میکروبی موزد بحث  راز  ر ته استه دز ادامه نیی محدودیت

 و میایای ا تصادی ای  زوخ به غفصید ازائه شده استه  

 میکروبی، میکرواز انیس ، ملاز  نفتیه ازدیاد برداشت، بیوغکنویوژی،های کلیدی: واژه

                                                           
  ازشناسی ازشد مهندسی نفت، ملاز  ویدزو ربوزی 1 
 ، ملاز  ویدزو ربوزید تری مهندسی نفت 2 

 ویدزو ربوزی ازشناسی ازشد مهندسی نفت، ملاز  3 
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 بررسی فرآیند تزریق گاز در یکی از میادین نفت سنگین جنوب غربی

 
 3، ابوالقاسم امام زاده2، محسن مسیحی1صابر زارع دانالو

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یوو غحتیتات غهرا 
Saber.zare@gmail.com 

 

 

 

 

 چکیده
غیزیق  از دز ملی  استه ، زوخ وای ا یایا بازیا ت نهایی نفتمتداویتری  یکی از 

غیزیق  از می غواند به صوزت غیزیق مستتی  دزو   الوغ  ازی و یا به صوزت غیزیق 

ا رات هغیزیق  از، یا به مننوز غهییر  رانروی نفت و یا به مننوز امتیادی صوزت پذیرد 

ی ملی  می ژ ه ای  امر مودب غثایت و یا ا یایا انرپذیرد ا یایا  شاز انراو می

ساز ازی با ،  ردده غیزیق  از دز ملاز  دنوب غرب ایرا  به  یت دز دسترن بود   از

بازیا ت  از غیزیق شده دز ملی  متداول غری  زوخ امکا  ملی  و ومچنی  

از ملی  می غواند ههغیزیق  از ضم  ا یایا  ش نگهداشت یا ا یایا  شاز ملی  استه

با ث  ابت ماند  یا ا یایا ضریب حرمی نفت ملی   ردد  ه ای  امر دز نهایت منرر 

به ا یایا بازیا ت نهایی نفت ملی  خواود شده دز ای  متایه آ از غیزیق  از بر زوی 

و ز ملی  یکی از میادی  دنوب غرب ایرا   ه با ودش نگهداشت  شاسروک ملز  

موزد برزسی  راز  ر ته استه ، ا یایا ضریب حرمی نفت تراحی  ردیدهومچنی  

، غهییرات  شاز سیایت ملی   اد و بعد از غیزیق، مییا  و نحوه غیزیق  از دز میدا 

غهییرات ستو  نفت و ومچنی  غهییرات خواص نفت ملی  و نتای  ناشی از غیزیق  از 

 سته دز میدا  نیی غشریح  ردیده ا

 

 شایه سازی، نفت سنگی  غیزیق  از، ازدیاد برداشت،  یید واژه:

                                                           
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یوو غحتیتات غهرا  _1

  دانشیاز، دانشگاه صنعتی شریف  _2
  دانشیاز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یوو غحتیتات غهرا  _3
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و فشار ورودی به لوله مغزی جهت فراز   منحنی عملکرد جریانی چاه تعیین بهترین مدل

 Prosperآوری مصنوعی در یکی از میادین جنوب غربی ایران با استفاده از نرم افزار

 

 3صاحب طواف 2عباسعلی چنگلوایی 1سجاد ادیب پور

 Sajadadibpour@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه،  روه مهندسی نفت، امیدیه، ایرا  

 

 

 

 چکیده

ونگامیکه از یغ ملی  بصوزت تایعی غویید می شود پس از مدغی با  ذشت زما  از انرژی ملی   استه می شود و سیال بصوزت تایعی  ادز به 

بهتری   Prosperزسید  به سطح نمی باشد  ه دز اینصوزت از زوشهای  راز آوزی مصنو ی استفاده می شوده دز ای  متایه با استفاده از نرو ا یاز 

ل  میکرد دریانی  اه و  شاز وزودی به یویه مهیی غلمی  زده شده و ومچنی  ضم  برزسی خواص سیال  اه، نتای  آ  زا با  داده وای مد

 آزمایشگاوی متایسه می نمایی ه

 

 

 منحنی  میکرد دریانی  اه،  شاز وزودی به یویه مهیی،  راز آوزی: واژه های کلیدی

  

                                                           
 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه،  روه مهندسی نفت، امیدیه، ایرا   -1 

  تری مهندسی شیمی و  ضو ویئت  یمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه، روه مهندسی نفت، امیدیه، ایرا د -2 

  ازشناسی ازشد مهندسی نفت حفازی و بهره بردازی، شر ت میی مناتق نفت خیی دنوب -3 
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پمپ درون چاهی در یکی از میادین جنوب غربی ایران با استفاده از نرم  سیستم طراحی

 Prosperافزار 

 

 3صاحب طواف 2عباسعلی چنگلوایی 1سجاد ادیب پور

 Sajadadibpour@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه،  روه مهندسی نفت، امیدیه، ایرا  

 

 

 

 چکیده

 بطوز  یی پمپ دستگاوی است  ه با ث ا یایا  شاز می شود و برای مایعات بکاز می زود دز ای  متایه استفاده از سیست  پمپ امکا  سنری شد

 Prosper نرو ا یازو پس از تراحی آ   مهمتری  پازامتروای پمپ شامد  شاز  اد و بعد از پمپ، ود موزد نیاز و مییا  غوا  موزد نیاز استفاده از 

شایه سازی شده است هدز مرحیه پایانی تراحی پمپ با غوده به شرایم تراحی شده و پازامتروای ملی  و اه نوت پمپ و موغوز و غوا  موزد و 

  دپازامتر وای  ازایی سر ت و ویتاژ آ  غعیی  می شو stageمییا   ازایی پمپ و نوت موغوز غعیی  می شوده دز موزد پمپ غعداد 

 نوت پمپ، غوا  پمپ،  ازایی پمپ، نوت موغوز واژه های کلیدی:

  

                                                           
 نفت، امیدیه، ایرا  دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه،  روه مهندسی  -1 

 د تری مهندسی شیمی و  ضو ویئت  یمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه، روه مهندسی نفت، امیدیه، ایرا  -2 

  ازشناسی ازشد مهندسی نفت حفازی و بهره بردازی، شر ت میی مناتق نفت خیی دنوب -3 
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حساسیت سنجی پارامترهای مخزن و چاه در تولید طبیعی در یکی از میادین جنوب غربی 

 Prosperایران با استفاده از نرم افزار 

 

 3صاحب طواف 2عباسعلی چنگلوایی 1سجاد ادیب پور

 Sajadadibpour@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه،  روه مهندسی نفت، امیدیه، ایرا  

 

 

 

 چکیده

 موزد غویید وای  یینه مهمتری  یکی از  نوا  به مصنو ی آوزی  راز وای سیست  غوییدی دبی  اوا آ  بدناال و ملی  دز  شاز  اوا با

 و  اه غویید غازیلچه به غوده با دازد، غویید  راز ا ت و  شاز  اوا مرحیه دز  ه ایرا  دنوب میادی  از یکی متایه ای  دز . یرند می  راز استفاده

 سر  شاز غوییدی ونفت  به  از آب، نسات برخ مییا  ملی ،  شاز ازدمیه  اه و ملی  ملتیف پازامتروای سنری حساسیت ملی ،  شاز ا ت

زا موزد برزسی  راز داده و غا یر منحنی  میکرد دریانی  اه و  شاز دزو   Prosper اوی  با غوده به شرایم تراحی شده با استفاده از نرو ا یاز 

 یویه مهیی بر زوی و  زا مشاوده و غا یر آ  بر دبی غوییدی زا موزد اززیابی  راز داده استه 

  شاز ملی  نسات  از به نفت غوییدی،  شاز سر اه، برخ آب،واژه کلیدی: 

  

                                                           
 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه،  روه مهندسی نفت، امیدیه، ایرا   -1 

 د تری مهندسی شیمی و  ضو ویئت  یمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه،  روه مهندسی نفت، امیدیه، ایرا  -2 

 میی مناتق نفت خیی دنوب  ازشناسی ازشد مهندسی نفت حفازی و بهره بردازی، شر ت -3 
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 سازی ریاضی ناپایداری دیواره چاه در حفاری سازندهای شیلیمدل

 
 2، محمد جواد عامری1سید مرتضی میرعباسی

 نفت مهندسی امیر ایر، دانشکده صنعتی دانشگاه
sm.mirabbasi@gmail.com,  

 

 

 چکیده
 غواندبا ثمی  اه دیوازه ناپایدازی به مربوط مشکالت استه را ه بوده حفازی برانگییصنعت  ایا ازمسائد یکی ومیشه  اه، دیوازه ناپایدازی

 ودود به مؤ ردز و وامد ماویت شناخت نیازمند مشکالت باای  شوده متابیه  اه حفازی برنامه پیشارد دز غأخیر ومچنی  و  یاش وایویینه غحمید

  ا ی اتال ات نیازمند  اه ناپایدازی مکانیکی  ردده برزسیمی برزسی وشیمیایی مکانیکی دناه دو از معموی  اه باشده ناپایدازیمی آ  آمد 

  ه است دزحایی باشده ای می منطتهوای حفازی و شناخت خواص مکانیکی سنگ محد دز غنا غوزی  غکتونیغ آ  ناحیه،نحوه وضعیت دزموزد

 ناشی مشکالت حد و دیو یری پردازده برایمی شییی سازندوای ازحفازی ناشی مشکالت و سیال و سنگ وانفعال  عد برزسی به شیمیایی پایدازی

 آیده ازوسیال،ضروزیاهننرمی سنگ متتابد وایوا نا ا ر دز پدیدآمده سازند،غهییروغحویت وایویژ ی ناپایدازی سازندوایشییی،شناختوبرزسی از

 اینکه به استه باغوده شده استلراج برمسئیه حا   میدانی شیمیایی،معادیت استیغ وال پوز خطی غئوزی بکاز یری با متایه ای  دز زو ای 

انده نتای  بدست آمده شده حد نهایتا و دداسازی معادیت و ددی،ای  غحیییی وایاززوخ باشند،بااستفادهمی  امد  وپد صوزت به انتشاز معادیت

و ز تاز  شازی سازند شییی دز مراوزت سیال حفازی زا به   شازمنفذی انتتال غواند غستدود  ه مدل ازائه شده، میسازی نشا  میاز ای  شایه

 خوبی شایه سازی  نده

 

 د،سیال حفازی آب پایه، ناپایدازی شیمیاییهسازندوای شییی، شازاسمیی،بازدوی غشائی شی ناپایدازیکلمات کلیدی:

  

                                                           
 (sm.mirabbasi@aut.ac.irبردازی، دانشگاه صنعتی امیر ایر )حفازی و بهره -دانشروی  ازشناسی ازشد زشته مهندسی نفت 1
 (ameri@aut.ac.irاستادیازدانشکدومهندسینفتدانشگاه صنعتی امیر ایر)2
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 آشکارسازی شکاف در مخازن شکافدار طبیعی با استفاده 

 از آنالیز تبدیل موجك

 
 2، محمد آبدیده1رضا طاهردنگ کو

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه،  روه مهدسی نفت، امیدیه، ایرا 

Reza.taherdangkoo@gmail.com 

  

 

 

 چکیده 
غشلیص شکستگی یغ  او  ییدی برای غوصیف و مدل سازی ملاز  محسوب می شود و دز مدیسازی ملاز  شکا داز دزک 

خواص شکاش ضروزی استه دز وا   شکستگی نتا بسیاز مهمی دز غویید نفت و  از بوسییه معر ی مسیروای با غراوایی بای به 

  محد  راز یری آنها استه دز ای  مطایعه برای غشلیص زو  وای سمت محیم متلیلد ایفا می  ند و  ایا اصیی پیدا  رد

شکا داز و دانسیته شکاش نموداز اشاات آب بکاز برده شده برای آشکازسازی شکاش از غادید مودغ ) ه برای غشلیص غهییرات و 

موزد استفاده  راز (DWT)  ویژ ی وای محیی داده وا بسیاز مناسب است(، استفاده  رده ای ه دز اینرا غادید مودغ یغ بعدی

می  یرد و دهت انتلاب مودغ مادز بهینه از ایگوزیت  غطایق انرژی و بسته مودغ استفاده خواود شده  داده وای نموداز اشاات 

آب با استفاده از غادید مودغ غرییه شد  ه نشا  داد ا ثر اتال ات دز محدوده وای  ر انس پایی   راز دازنده ومچنی  برای 

شده  %34,8 ییتر  رد  خطاوای ایراد شده دز پیا بینی زو  وای شکا داز از نموداز  اما استفاده شد  ه مودب بهاود  نتای  غا 

دز نهایت یغ زابطه خطی بی  انرژی سیگنال نموداز اشاات آب و دانسیته شکاش بدست آمد  ه بوسییه آ  می غوا  دانسیته 

زده ای  زوخ دز میدا  مازو  سازند آسمازی )دنوب غربی ایرا ( بکاز برده شد و نتای  شکاش زا دز ور زو  شکا داز غلمی  

 .امیدواز  ننده ای به ومراه داشت  ه امکا  غعمی  زوخ پیشنهادی زا دز مناتق دیگر و میادی  ددید نشا  می دود

  

                                                           
 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت -1

 آزاد اسالمی، واحد امیدیهاستادیاز دانشگاه  -2
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 پایداری دیواره چاه با توجه به مالحظات مکانیك سنگی آنالیز

 ان()جنوب غربی ایر 

 
 3، محمد زرگرباشی2، هادی همیالی1رضا طاهردنگ کو

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد امیدیه، روه مهندسی نفت، امیدیه، ایرا 

Reza.taherdangkoo@gmail.com 

 

 

 چکیده 
ور  حفازی اصیی غری   عاییت به مننوز دسترسی به ملاز  نفت و  از می باشده پایدازی  اه یکی از مهمتری  مالحنات دز

 حفازی صنعت دز زا ددی مشکالت و است  اه دیوازه وای  ید شکست غری  اصیی از یکی  اه  مییات حفازی استه ناپایدازی

 دو غرییه و غحیید د یق پایدازی  اه می غواند مودب مشکالت بسیازی مانند زییخ  اه، شکست،  یر  رد   . ند می ایراد

غا  11یویه وا و مته حفازی شود و ومه اینها مودب ویینه وای اضا ی و اغالش پول و زما  می شود و ای  ویینه وای اضا ی بی  

 ه پایدازی  اه زا غحت غا یر  راز می دود  اازغند از: متاومت سنگ،  دزصد ویینه حفازی  اه برآوزد شده استه  وامیی 14

استرن وای دزدا،  شاز منفذی، غراوایی، ا رات حرازغی و شیمیاییه از یحاظ مکانیکی مهمتری   وامیی  ه بر پایدازی  اه ا ر می 

اصیی  ناپایدازی ودود دازد  ه زییخ  ذازند استرن وای دزدا، وز   د و خواص سنگ می باشنده دز ونگاو حفازی دو مشکد 

دیوازه  اه و شکستگی دیوازه  اه می باشنده ا ر وز   د خییی زیاد باشد ورززوی  د اغفاق می ا تد و ا ر  وز   د خییی    

از  اه باشد زییخ  اه اغفاق خواود ا تاده برای دیو یری از ای  مشکالت، پنرره ایم   د باید تراحی شوده دز ای  مطایعه یکی 

وای وا   دز میدا  مازو  )دنوب غربی ایرا ( برزسی شده استه دهت برزسی و پیا بینی مشکالت پایدازی دیوازه  اه، یغ 

 و محدوده ایم   ردید، سپس بینی پیا  اه دیوازه دز داده زخ شکستگی مدل ژئومکانیکی از  اه موزد ننر ایراد شد و نوت

 .شد مشلص حفازی  د وز  پایداز

 

 سنگ ملی ، ژئومکانیغ، میدا  غنا، پایدازی دیوازه  اه، پنرره ایم   دهای کلیدی: واژه
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اسیدکاری سازند جهت افزایش تولید گاز و میعانات گازی در یکی از مخازن گاز تر در 

 جنوب غرب ایران

 2، سینا بایرام زاده1، محمدحسن برزگر*1احسان قناعت پیشه
 )شر ت بهره بردازی نفت و  از زا رن دنوبی( شر ت نفت مناتق مر یی ایرا 1

 شر ت  نی و مهندسی پازن پترو زا رن2
*

ehsan.ghanaatpisheh@gmail.com 

 

 چکیده
یکیاززایرترینروشهادهتا یایشتوییدنفتو ازوضریااهرودویملازناسید ازیچاوهامیااشده 

شهیینههابا ثازبینر تنآسیاهایسازندوا یایشنفوذپذیریملازنمیگردده اینروشاا او

بابرزسیعوامیمؤ ردز مییاغاسید ازیازدمیهکیفیتونو ا یایههایموزداستفادودزاسید ازی،نو اسیدموزداستفاده،سیستماسید ازیونو سازندمی

غواند تعمییاغاسید ازیونتشآندزبهاودغوییداز اورااززیابینموده 

متایسهشاخصاهرودویچاه،ضریاپوسته،ا تفشازودبیچاوتایوبعدازاسید ازیپرداخته ومچنینمیتواناه

دزاینمتایهنتایراسید ازیانرامشدودزیکیاز اوهایگازیرنوبهربایرانکهاامو تیتکامیهمراواودواستآوزدوشدووپازامترواییمانندضریاپوسته،ض

  حاصد نشا  می دوند  ه اسید ازی سازند غوییدی با ث زیااهرودویودبیتوییدیچاوتایوبعداز مییاغاسید ازیمتایسهشدواسته نتای

 ا یایا غویید  از از ای   اه  ردیده استه

 اسید ازی، ملی   از غر، دبی غویید،ضریب بهره دوی، ضریب پوسته، ا ت  شازکلمات کلیدی:
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)بررسی روش شیمیایی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن گاز میعانی به گاز دوستی به منظور 

 برداشت از این نوع مخازن(ازدیاد 

 3،ایمان نوروزی2، مهدی بابایی1کورش شیردل

 kourosh_shirdel@yahoo.comدانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی ملاز  ویدزو ربوزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه

 چکیده

ا ر غرشوند ی محیم متلیلد زا بتوا  از غرشوند ی مطیوب مای   به   یروز آبادی نشا  دادند  هدز یغ مطایعه ننری ددید، یی و 

آنگاه می غوا  بهره دوی  اه دز ملاز   از میعانی زا ا یایا داده دز ای  متایه، ما نتایری زا ازائه می  غرشوند ی مطیوب  از غهییر داد،

غرشوند ی مطیوب مای  به غرشوند ی مطیوب  از غهییر یا ته استه دز متایت مربوط به نمایی   ه غرشوند ی محیم متلیلد وا عا از 

مای  دز سنگ وا ماسه سنگار با صفر دزده  -برایسیست  وای  از θاغیب  رض بر ای  است  ه زاویه غمان دز میا   از مای   نفت خاو،

 اما ومیشه نمی غواند صفر باشده دز آزمایشات آزمایشگاوی، غ است،ومیشه  و  θبا اینکه  استه ومانطوز  ه دز ادامه خواوید دید،

غهییر  FC722و   FC754یی و  یروزآبادی غرشوند ی محیم متلیلد زا به غرشوند ی مطیوب  از با استفاده از دو ماده شیمیایی

از تریق ماسه سنگ سیست   61به  1و از 61ْبه  ْْْ 41زا می غوا  از حدود  θنتای  نشا  می دوند  ه دز یویه مویی  شیشه ای دادنده 

 ووا، به غرغیب، غهییر داده -ووا و د ا  تایعی -وای آب

 

 :غرشوند ی، ازدوستی، شاز موئینگی، از میعانیکلمات کلیدی
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 پیش بینی زمان تعویض مته در حین حفاری به صورت بالدرنگ
 

 مهدی نظیری

 دانشگاه ازاد اسالمی امیدیه
mahdinaziri@gmail.com 

 

 

 

غلمی  بهتری  زما  غعویض مته دز حفازی ، یکی از زاه وای بهینه سازی حفازی و  اوا زما  حفازی به وسییه  اوا چکیده 

د عات غعویض مته و د عات یویه بای و یویه پایی  استه برای ای   از دز ابتدا ما زوخ و  رمویی زا برای انتلاب زما  غعویض  مته به 

بینی زما  غعویض مته با ای  معادیه با استفاده از داده وای  ه دز پروپوزال یا داده وای  اه وای  دست آوزدی  و پس از آ  دهت پیا

مشابه و یا برنامه حفازی، مودود است، باید به پیا بینی نرخ نفوذ بپردازی ه از آنرا  ه غوانایی شاکه  صای ووشمند دز ایراد زابطه 

به ننر می زسد شاکه ووشمند نتیره مفیدی زا دز پیا بینی نرخ نفوذ داشته باشده دز  بی  متهییر وای  زیاد ا اات شده است ، یذا

و داده وای  روه  د نگازی مستتر دز محد حفازی  ه به صوزت یحنه ای دز دسترن است،  Matlabای  پروژه با استفاده از نرو ا یاز 

  مدل، با استفاده از پازامتروای حفازی از  اید وز  زوی مته، مدیی ساخته می شود  ه بتواند نرخ نفوذ زا پیا بینی بکنده دز ای

سر ت  رخا مته، متداز پمپاژ سیال حفازی و  شاز آ ، وز   د مودود و مدت زما   از رد مته و دز اندازه  ابت حفره  اه ، نرخ 

اده می شود و آنگاه با استفاده از پازامتروای نفوذ زا پیا بینی می  نی ه با استفاده از داده وای مودود، ابتدا مدل ساخته و آموزخ د

پیا بینی شده دز پروپوزال حفازی و داده وای حی  حفازی، ا داو به پیا بینی نرخ نفوذ  اه  عیی می  نی ه ضریب وماستگی 

ANN  دیه مربوته  ه استه پس از پیا بینی نرخ نفوذ، با استفاده از آ  و معا 1,66برای ترح  یی آموزخ و خرودی پیا بینی شده

 دهت پیدا  رد  زما  غعویض مته به دست آمده بود، بهتری  زما  غعویض مته زا پیا بینی می  نی ه
 

غلمی  زما  غعویض مته، نرخ نفوذ پذیری، بهینه سازی حفازی، پیا بینی نرخ نفوذ پذیری،  اوا زما  حفازی،   واژه های کلیدی:

  اوا ویینه وای حفازی
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ینه های حفاری در مخزن با استفاده از روش جدید انتخاب دقیق زمان بهینه سازی هز

 تعویض مته در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

--------- 
 مهدی نظیری

 دانشگاه ازاد اسالمی امیدیه
mahdinaziri@gmail.com 

 

 

 

 چکیده 
بهینه سازی ویینه وای حفازی دز ملی  با زوخ وای معمول  اوا ویینه وای حفازی،  ازایی پایینی دازد زیرا  

اویویت اول ما دز حفازی ملی ، حدا د آسیب زسانی به سازند می باشده به ومی  دیید دز ای  متایه با داده وای 

تی  با انتلاب زما  د یق غعویض مته، د عات زاند  مودود سر اه به پیا بینی زما  غعویض مته پرداختی  و غوانس

مته زا به حدا د برسانی  و با  اوا د عات زاند  مته دز ویینه وا و زما  حفازی، صر ه دویی  ابد غودهی انراو 

دادی ه بر ای  اسان داده وای حاصیه از  روه  د نگازی زا انتلاب  رده و  از داده وای دم  آوزی شده غوسم آ  

اده  ردیده سپس با غوده به نرخ نفوذ و  مق اندازه  یری شده و  مق نهایی ) ودش ( و اصالح آ  وا، یغ معادیه استف

ددید به دست آوزدی   ه با استفاده از غئوزی ویینه بحرانی، نتطه ای زا  ه دز آ  ویینه وای دازی حفازی با مته 

به صر ه نیست زا با د ت انتلاب و یغ نتطه بهینه برای   عیی از یحاظ نرخ نفوذ پذیری و ویینه وای ا تصادی آ 

 خروج مته به دست اوزدی   ه از ور یحاظ) ا تصادی و زما ( بهینه می باشده 

 

 نرخ نفوذ پذیری، بهینه سازی حفازی، غعویض مته،  اوا زما  حفازی،  اوا ویینه وای حفازیهای کلیدی:  واژه
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 ( در یکی از مخازن نفتی ایرانUBDدل مخزن )بررسی فناوری حفاری زیر فشار تعا

 

 3حسن چراغی کوتیانی ,2، محمد حسین باغبانیان    1رضا چراغی کوتیانی

 (Email: rchi1986@gmail.comدانشگاه غکنویوژی ماییی، دانشکده مهندسی نفت )1
   :m.h.baghbanian56@gmail.com(Email(دانشگاه آزاد اسالمی واحد دز ول، دانشکده مهندسی مکانیغ2

 (Email: hchk_iran@yahoo.comمنطته آزاد ازوند )3

 

 

 چکیده

ذخایر تایعهی نفهت و  هاز دز دنیهای  نهونی بها غودهه بهه غردیهد ناپهذیر بهود  آنهها یهیوو بکهاز  یهری زوشههای نهوی  و بهینهه دز 

و بهههره بههردازی از ایهه  ملههاز  زا امههری ضههروزی و ادتنههاب نهها پههذیر سههاخته اسههته  بههدو  غردیههد ا ههت  شههاز  ا تشههاش ، اسههتلراج

ناشی از برداشت زیهاد از ایه  ملهاز  مودهب مهی شهود غها زوشههای حفهازی سهنتی  هرا غعهادیی بتهدزی   هازآیی خهود زا از دسهت 

ضههایعات داههرا    ناپههذیر بههه سههنگ ملههی  و ومچنههی   بدونههده  زیههرا حفههازی  ههرا غعههادیی بههرای دسههتیابی بههه ملههی  با ههث بههروز

منرر به ا یایا بهیا از حهد ویینهه وها مهی شهوده  یکهی از زاوههای اصهیی بهرای بدسهت آوزد  زانهدما  بهای دز حفهازی  اوهها و 

دز ایه  غحتیهق ضهم    ددیهد و  هدی  بهدو  صهدمه زد  بهه ملهی , حفهازی  روغعهادیی مهی باشهده  اوههای یی غکمید و غعمیهر ن

انتلههاب سههیایت حفههازی یههای ایهه  زوخ حفههازی نسههات بههه زوخ متههداول و معر ههی سههازندوای  اندیههد, نحههوه برشههمرد  میا

 روغعادیی و شاخص وای غعیی   ننهده دبهی وهای بهینهه  مییهاغی مهوزد برزسهی د یهق  هراز مهی  یهرد و نتیرهه محاسهاات انرهاو 

 پازسی ازائه خواود شده یدا  نفتی برای م Wellfloشده با استفاده از نرو ا یاز 

 

 حفازی  روغعادیی , سازند ,  شاز ویدزوستاغیغ , داییی , غراوایی  کلمات کلیدی:
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بررسی اسیدهای آلی مورد استفاده در عملیات اسید کاری بمنظور افزایش تولید 

 در مخازن کربناته
 

 3حسن چراغی کوتیانی ,2، محمد حسین باغبانیان1رضا چراغی کوتیانی

 (Email: rchi1986@gmail.comدانشگاه غکنویوژی ماییی، دانشکده مهندسی نفت )1
  :m.h.baghbanian56@gmail.com(Email(دانشگاه آزاد اسالمی واحد دز ول، دانشکده مهندسی مکانیغ2

 (Email: hchk_iran@yahoo.comمنطته آزاد ازوند)3

 

  کیده 
صنای  نفت و  از به  یت ویینۀ سرمایه  ذازی بای ومیشه به دناال زوشهایی وستند  ه نرخ باز شت سرمایه سریعی زا دز پی داشته 

باشندهیکی از زوشهایی  ه به ا یایا غویید و متعا ااً باز شت سری  سرمایه  مغ می نماید انگییخ  اوهای نفت و  از استه دز ای  

ازی به  نوا  یکی از زوشهای  دیمی،مو ق و دازای پشتوانۀ  یمی و غرربی از  یینه وای موزد غوده و مطیوب صنای  نفت میا  اسید 

می باشدهودود مناب   نی  نفت و  از دز ایرا  و احسان نیاز  راوا  به استحصال ور  ه بیشتر نفت و  از از ای  مناب  ، مغ به    

یی وستند  ه غوده بیشتر به انگییخ  اه و بهره وزی بیشتر از  اوهای نفت و  از زا با ث شده نمود  ویینه وای غویید، امیها

اندهودود مناب  نفتی  راوا  با غراوایی    یکی دیگر از  وامیی است  ه دز ای  میا  غودهی خاص زا می تیاده پازامتروای مؤ ر دز 

نیدیغ با و  وستندهیکی از بیز تری  مشکالت دز تراحی  مییات اسید ازی نتیرۀ  مییات اسید ازی  وق ایعاده پیچیده دز ازغااط 

غعیی  مییا  ای  پازامترواست  ه  موماً با خطاوای  احشی نسات به متداز وا عی آنها انراو می  یردهدز ای  غحتیق سعی شده است غا 

  انوات اسید وای آیی بکاز ز ته دز ملاز   ربناغه موزد ای  پازامتروا بلوبی معر ی شده و ازغااط آنها با یکدیگر بیا  شوده ومچنی

برزسی  راز می  یرنده استفاده از اسید وای آیی با ث می شود  ه ا ت  شاز دز تول نمونه به یغ متداز نیدیغ صفر مید می  نده 

 سید ازی دز تول ادرا می شوده غهییر بسیازی از ای  پازامتروا دز تول ادرای  مییات اسید ازی  ه با ث غصحیح مداوو تراحی  ا

 

 

 اسید ازی، ملاز   ربناغه، اسیدوای آیی،  اوهای نفت و  ازه یمات  ییدی:
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بررسی و مدلسازی سناریوهای مختلف تزریق گاز به مخزن در یکی از میادین جنوب غربی 

 333EClipseایران با استفاده از نرم افزار

 
 3صاحب طواف 2محسن مسیحی 1محمد اسماعیل مظفری 

 شر ت بهره بردازی نفت و  از  چسازا 
Memozafari@yahoo.com 

 

 

 

 چکیده .

ی یکی از زوخ وای ا یایا بازیا ت  انویه نفت، غیزیق  از تایعی دز ملی  استه غیزیق  از تایعی می غواند به صوزت مستتی  دزو   الوغ  از

صوزت غیزیق امتیادی صوزت پذیرد  ه ای  امر مودب غثایت و یا ا یایا انرژی ملی  می  ردده دزای  مدل غویید نفت از ملی  تی ده سال یا به 

 6سنازیو برای شایه سازی مدل غعریف شده استه سنازیوی اول غلییه تایعی ملی  استه سنازیوی دوو غیزیق  8آینده موزد اززیابی  راز  ر ته و 

میییو   وت مکعب  از غر دز زوز به مدل می باشد سنازیوی  هازو  6   وت مکعب  از خشغ دز زوز به مدل می باشده سنازیوی سوو غیزیق میییو

میییو   وت مکعب  از غر دز زوز به مدل می باشده  12میییو   وت مکعب  از خشغ دز زوز به مدل می باشده سنازیوی پنر  غیزیق  12غیزیق 

میییو   وت مکعب  از غر دز زوز به ملی   13میییو   وت مکعب  از خشغ دز زوز به ملی  و سنازیوی وفت  غیزیق  13غیزیق  سنازیوی شش 

غیزیق استه غر یب  از غیزیتی برای  ر ت  نتای  بهتر از  رآیند شایه سازی متهیر خواود بوده اول غیزیق متا  خایص  به  نوا   از خشغ و دوو 

 دزصد، به  نوا   از غر استفاده شده استه 3دزصد، بوغا  و پنتا  و وگیا  ور  داو  11دزصد، اغا  و پروپا  ور  داو 81تا   از با غر یب م

 غیزیق  از، ا یایا دبی نفت، ضریب بازیا ت، زییخ  تیی :واژه های کلیدی

  

                                                           
 آزاد اسالمی واحد امیدیه،  روه مهندسی نفت، امیدیه، ایرا  دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت دانشگاه  -1 

 د تری مهندسی نفت و  ضو ویئت  یمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه، روه مهندسی نفت، امیدیه، ایرا  -2 

  ازشناسی ازشد مهندسی نفت حفازی و بهره بردازی، شر ت میی مناتق نفت خیی دنوب -3 
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 نحوه شناسایی هیدراتهای گازی بر روی نمودارهای پتروفیزیکی

 

 2خدیره واشمیا ، 1ویی مهدی پوز

 mehdipour.vali@gmail.com ازشنان ازشد زمی  شناسی نفت، شر ت بی  ایمییی نفت سینوپغ 

 

 

 

 

 

 :چکیده

 از مناب  یکی حاضر حال دز باشنده آنها می متفاوت ساختازی، یحاظ از ویی یخ، شایه ظاوری با بیوزی  غر یااغی  ازی وای ویدازت

محسوب می شونده داده وای یرزه نگازی دز غشلیص ویدزاغهای  ازی اومیت بسیایی دازنده با ای  حال، از اتال ات  دها  سوخت غامی 

پترو یییکی مربوط به  اوها نیی می غوا  دز غشلیص و اززیابی آنها استفاده  رده دز ای  مطایعه، ا رات ویدزات وای  ازی بر زوی 

موزد برزسی ادمایی  راز  ر ته بر ای  اسان،  NMRپترو یییکی  اییپر، متاومت ایکتریکی، صوغی، نوغرو ،  گایی و نهایتاً  مودازواین

انحراش  SPنموداز  اییپر  طر  اه زا دز منطته حاوی ویدزات  از معمویً بیز تر از حد معمول نشا  می دوده دز ای  مناتق، نموداز 

منفی  متر( دز متایسه با منطته حاوی  از آزاد دازده نموداز  گایی اند ی  اوا دز  گایی و نموداز نوغرو  اند ی نساتاً  متری )

مناتق حاوی ویدزاغهای  از دز متایسه با ا تهای اشاات  .ا یایا دز مییا  غلیلد دز متایسه با واحدوای اشاات از آب نشا  می دود

ر ت امواج صوغی دز زسوبات حاوی ویدزاغهای  ازی معمویً  ندی  باز بیز تر از سر ت امواج صوغی شده از آب متاومت باییی دازنده س

دز زسوبات حاوی ویدازت وای  ازی  متر از  NMRدز آب و زسوبات حاوی  از می باشده ومچنی  غلیلد  د محاساه شده براسان 

 غلیلد وا عی استه

 

 پترو یییکی، متاومت ایکتریکی  ازی، متا ، نموداز ویدزات کلید واژه ها:

  

                                                           
 شناسی نفت، شر ت بی  ایمییی نفت سینوپغ  ازشنان ازشد زمی   1 

 دانشگاه آزاد اسالمی امیدیه -دانشروی  ازشنان ازشد مهندسی نفت  2 
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 مقایسه مراحل انجام مدل سازی استاتیك مخازن هیدروکربنی با استفاده از نرم افزارهای

RMS   وPETREL 

 
 2، خدیره واشمیا 1ویی مهدی پوز

 mehdipour.vali@gmail.com ازشنان ازشد زمی  شناسی نفت، شر ت بی  ایمییی نفت سینوپغ 

 

 

 

 

 چکیده:

بصوزت ادمایی موزد متایسه  راز  PETRELو  RMSشناسی ا یاز زمی دز ای  مطایعه مراحد ساخت مدل استاغیغ ملی  غوسم دو نرو

 ر ته زوند انراو مدل سازی با استفاده از ای  دو نرو ا یاز ا ر ه منرر به مییا  حر  سنری واحدی می شود، یک  مراحد ادرای آ  غا 

ومه  RMSازنده دز حدی متفاوت می باشده ای  غفاوغها از نحوه وزود داده وای یزو برای مدل سازی غا مرحیه دزشت نمایی مدل ودود د

بری برخی  ویدزوا دز بتیه موازد باید  PETREL ویدزوای یزو برای انراو مدل استاغیغ بصوزت پیا  رض غعایه شده است، اما دز 

ساده غر بوده و برخی ماژویها حذش و  RMSنسات به  PETREL ازبر نسات به ایراد  ویدز مربوته ا داو نمایده مراحد مدل سازی دز 

یگر باو  ادغاو شده انده ومچنی  دز موازدی غرغیب ادرای مراحد مدل سازی دز دو نرو ا یاز، متفاوت بوده و اسامی ددا انه ای برخی د

 ( و غصاد ىDeterministic)دازنده دز مدل سازی خواص ملینی، ایگوزیتمهای مشابه با استفاده از زوشهای زمی  آمازی  طعی 

(Stochastic) از  ابد انراو می باشدهدز ور دو نرو ا ی 

 ، مدل استاغیغ، خواص ملینی، زوخ  طعیRMS ،PETREL کلید واژه ها:

  

                                                           
  ازشنان ازشد زمی  شناسی نفت، شر ت بی  ایمییی نفت سینوپغ  1 

 دانشگاه آزاد اسالمی امیدیه -دانشروی  ازشنان ازشد مهندسی نفت  2 
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طراحی سیال حفاری پایه آبی با پایداری دمایی و بازیابی باالی شیل ها جهت حفاری 

 فشار و دما باال چاههای اکتشافی

 

 4پیرمرادیان، بهمن 3، شقایق باژدان زاده2، مجتبی کلهر محمدی1کوروش طهماسبی

 شر ت سیایت حفازی پازن، غهرا ، ایرا 

tahmasbi@parsdrill.com 

 چکیده 
( HPHTبرزسی وا و پژووا وای  به  مد آمده نشا  می دود  ه دستیابی به سیایت پایه آبی  شاز و دما بای )

سیایت پایه زوغنی غوسم سازما  وای حفاظت از محیم زیست دیء موضو ات به  یت محدود شد  استفاده از 

 رمویسیو  وای سیال حفازی پایه آبی پایداز دز  شاز و  پژووشی سال وای اخیر دز دنیا و از دمیه ایرا  استه

-3kg/m 2161-1142 (ppg 13( دز محدوده وزنی Shale Recoveryدمای بای، با  ابییت بایی بازیابی شید وا )

(، به  نوا  دایگیینی مناسب و  ابد ز ابت با سیال پایه زوغنی تراحی و بهینه سازی شده خواص زئویوژی و 6/6

( برزسی شد و نتای  F324̊ ) C163̊  ا ت صا ی  شاز و دما بایی سیایت بهینه شده پس از زول شد  دز دمای 

پییمروای سنتیی ددید پایداز دز دمای بای موزد  -ومطیوبی بدست آمده دز ای   رمویسیو  وا غر یای از  

سا ته دز دمای  3( مطیوب برای ور وز  پس از زما  زول شد  Yield Pointاستفاده  راز  ر ته نتطه وازوی )

، برای سیایت بهینه شده بدست آمده ا ر آیود ی ml/30 min16 مذ وز و نیی ا ت صا ی  شاز و دمای بای  متر از 

ی به سیال شامد آب دزیا، خاک زن، سیما  و آب سازند دز دمای بای برزسی و موزد  اول وا   شده وای وزود

( بر زوی  رمویسیو  وای بهینه انراو APIومچنی  غست بازیابی شید مطابق با استاندازد موسسه نفت آمریکا )

ت پایه آبی دما بایی  رمویه شده دز ) ابد متایسه با سیال پایه زوغنی( بدست آمده سیای %61شد و نتیره بایی 

وز  وای ملتیف، از نتطه ننر  نی،  مییاغی، ا تصادی و زیست محیطی  ابد ز ابت با سیایت پایه زوغنی  ه 

 غا نو  موزد استفاده  راز  ر ته اند می باشده

 

  سنتیی، اززیابی آیود ی وا سیال حفازی پایه آبی،  شاز و دمای بای ، بازیابی شید، پییمرهای کلیدی: واژه

                                                           
 د تری  -1

  ازشناسی ازشد  -2

  ازشناسی ازشد -3

  ازشناسی -4
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 در مایع هیدروکربنی بینی ضریب انتشار گاز دو مدل ریاضی برای پیش توسعه
 

 4، محمد جامی االحمدی3،بهمن مسلمی 2، پیمان کامرانفر1سید امین شفیعی نجفی
 دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اوواز
Amin.najafi.1369@gmail.com 

 

 چکیده

 از  از دز  از مای  ویدزو ربنی دز زمینه وای ملتیفی از دمیهمهندسی نفت و (Diffusion coefficient)انتشاز پیا بینی د یق ضریب

مهندسی شیمی بسیاز حائی اومیت استه معادیت غرربی و مدل وای زیاضی , دو زوخ متداول برای محاساه ضریب انتشاز  از دز مای  

ای به  یت  تدا  دیتا وای آزمایشگاوی  ابد  اول و پیوسته با محدودیت زوبرو می شوده استه استفاده از معادیت غرربی دز  شاز ب

بنابرای  مدل وای زیاضی برای پیا بینی ضریب انتشاز ملصوصا دز  شاز بای دواب بهتری نسات به معادیت غرربی می دوندهودش از 

و مرز  (Finite boundary condition)ز دز مای  دز دو شرط مرزمحدودای  مطایعه غوسعه دو مدل زیاضی برای پیا بینی ضریب انتشاز  ا

می باشده سپس مدل زیاضی زا برای مرز محدود بوسییه ی دیتا وای آزمایشگاوی (Semi-infinite boundary condition)نیمه نامحدود 

-ه دز نهایت ضریب انشاز متا زاستی آزمایی می شود 2116بدست آمده غوسم د تر دامی ایحمدی و ومکازا  وی دز سال 

با استفاده از ای  معادیه زیاضی بدست می آیده مییت ای  مدل نسات (methane-crude oil)نفت خاو-و متا (methane-dodecane)دود ا 

یا به مدل وای  ایی دز ساد ی  رایند بدست آوزد  نتای  و نیی د ت نتای  آ  استهدیگر معادیه زیاضی غوسعه داده شده دهت پ

 بینی زما  زسید   از به غه ظرش انتشاز استه نتای  نشا  می دود،  از  از دز  شاز بای سریعتر دز نفت انتشاز می یابده

ضریب انتشاز, مدل زیاضی, انتتال درو, شرایم مرزیواژه های کلیدی:   

 

  

                                                           
 یدزو ربوزینفت،ملازنهیازشدمهندسیکازشناسیدانشرو1
 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت، ملاز  ویدزو ربوزی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اوواز2

 د ترای زیاضیات، استادیاز دانشگاه صنعت نفت3

 د ترای مهندسی شیمی، استاد دانشگاه صنعت نفت4
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 نفتی آسفالتین در مخازن رسوبات ناپایداری بر گاز امتزاجی تزریق تاثیر مدلسازی

  1بهنام محمودی

 پژووشگاه صنعت نفت، پژووشکده مهندسی نفت 

Behnam_mahmoudi@yahoo.com Mahmoudib@ripi.ir  
 

 

 

 

 چکیده

دز بر خواود داشته از  برو  خوزد  غعادل ادیای مودود دز غر یاات نفتی دز ا ر  وامد متعدد محیطی و  مییاغی مشکالت و مسائد  راوانی زا

تری  مهمتری  پیامدوای ای  نوت ناپایدازی دز سیست  غعادیی غر یاات نفتی میتوا  به غشکید، زشد و زسوب ادیای آیی سنگی  اشازه  رده از مهم

نیغ سنگی  و به دناال آ  ایراد ای  زسوبات  ه معضالت زیادی زا نیی با خود بهمراه دازد میتوا  به ادیای آسفاغینی اشازه  رده غشکید مواد از ا

زسوب دز زوی سازند وای نفتی، دز غرهییات بهره بردازی، استلراج، ذخیره نفت دز ملاز  سطحی و خطوط یویه انتتال نفت خاو، یکی از 

غینی و نیی مشکالت دز  یازشهای ملتیف از مناتق نفتی  شوز ما ودود زسوبات آسفا. مهمتری  معضالت صنعت نفت دز بلا بای دستی می باشد

ید و ناشی از آنها  نوا  شده استه بر اسان ای   یازشها و نیی با دز ننر  ر ت  برنامه وای آغی صنعت دز ای   از دو میدا  نفتی  اندید  رد

ز غیزیتی بصوزت امتیادی مدیسازی نرو ا یازی برای دزک بهتر مسائد و مشکالت ناشی از ای  پدیده با استفاده از اتال ات آزمایشگاوی دو نوت  ا

انراو  ر ته دز ای  متایه ابتدا معادیه ای  ه ا ر دما و  شاز زا بر زوی مدل دامد غوصیف می  ند و زوخ استفاده شده برای بدست آوزد  

ده ملی  دز ا ر سپس مراحد موزد نیاز برای مدل سازی زسوب آسفایتی  از نفت زن  و اسیته آسفایتی  دز دما و  شاز ملی  بیا  شده استه

ته  اوا  شاز ذ ر شده استه دز نهایت پازامتروای مو ر دز غطابق مدل پیشاینی زسوبات آسفایتی  با داده وای آزمایشگاوی غوضیح داده شده اس

ی  راز  ر ته ( دیء آسفایتی  با ادیاء ساغ نفت بر زوی غطابق مدل موزد برزسσ( وضرایب بر و   نا ) (Vsا ر متادیر ملتیف حر  مویی دامد

 و بهتری  متداز ازائه شده استه شرح  امیی از مطایعات انراو شده دز ای  زمینه دز ای  ازائه آوزده شده استه

 زسوب آسفایتی ، غیزیق  از، غیزیق امتیادی، مدیسازی، معادیه حایتهژه: کلید وا

  

                                                           
 مسئول پروژه  روه پژووا و ناوزیهای سنگ و سیال ملی 1 
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پلیمردر  سورفکتانت وبررسی امکان استفاده از سورفکتانت بجای استفاده همزمان از 

 فرایند ازدیاد برداشت شیمیایی

 

 3، محمد جامی االحمدی2، سید امین شفیعی نجفی1پیمان کامرانفر
 دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اوواز
keyvan.kamranfar@gmail.com 

 

 چکیده

یکی از مهمتری   ازبرد وای سوز کتانت وا استفاده آنها دز  رآیند ازدیاد برداشت از ملاز  میااشده دز ای   رآیندوا سوز کتانت به 

آب و نفت به دزو  ملی  غیزیق میشود، بطوزی  ه متداز  شا بی  سطحی آب و نفت از  (IFT)مننوز     رد   شا بی  سطحی 

 اوا می یابده معموی پییمر نیی بمننوز ا یایا  رانروی پس از سوز کتانت به ملی  غیزیق  dyne/cm 3-10به حدود dyne/cm 30حدود 

می شود  ه با ث  اوا غحرک  از غیزیق شده به ملی  می شوده دز مطایعات  ایی، ا رات احتمایی سوز کتانت وا بر زوی  رانروی 

شده استه دز برخی از سوز کتانت وا دز غینت وای بایی غینت بحرانی میسد محیول برای  ازبرد وای ازدیاد برداشت نادیده  ر ته 

(Critical Micelle Concentration, CMC)  شکد وندسی میسد وا د از غهیر می شوده ای  غهیر شکد با ث غهیر  ابد غوده  رانروی ،

تایت بهمراه یغ مدل زیاضی از پیا غوسعه داده شده، محیول می شودهدز ای  مطایعه، با استفاده از دیتاوای آزمایشگاوی مودود دز م

به برزسی ا رات شکد وندسی میسد وا برزوی  رانروی محیول پرداخته شده استه نتای  ای  مطایعه نشا  میدود  ه غهیر شکد 

می  DeAC (dodecyl ammonium chloride)وندسی میسد وا از شکد  روی به شکد استوانه ای با ث ا یایا شدید  رانروی محیول 

شوده دزنتیره میتوا  برای استفاده ومیما  از سوز کتانت و پییمر، با استفاده از انوات خاصی از سوز کتانت وا، و   شا بی  سطحی 

زا  اوا داده و و   رانروی محیول زا ا یایا داده به  اازت دیگر،برخی سوز کتانت وا میتوانند نتا سوز کتانت و پییمر زا بطوز 

 ا  دز  رآیند ازدیاد برداشت شیمیایی بازی  ننده ومیم

 

 €CMC, DeACمیسد،  رانروی، ازدیاد برداشت، واژه های کلیدی: 

  

                                                           
 1  دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت، ملاز  ویدزو ربوزی

 2  دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت، ملاز  ویدزو ربوزی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اوواز

 3  د ترای مهندسی شیمی، استاد دانشگاه صنعت نفت
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بررسی تاثیر افت صافی و آب آزاد دوغاب سیمان در مهاجرت گاز : مطالعه 

 موردی

 
  5، یاسر پور مظاهری 4، عزت اهلل کاظم زاده  3، بهزاد تخم چی2، حمید سلطانیان1آرین والیتی

 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی حفازی و بهره بردازی نفت، دانشگاه شاورود  

Velayati.a@live.com 

 

 

 چکیده 
بیا از دو دوه است  ه مسایه نفوذ  از داخد دوغاب سیما  حفازی ذو  پژووشگرا  دز سطح دها  زا به خود مشهول  رده 

دانی و مایی شده و از اساسی غری  مشکالت صنعت حفازی استهای  موضوت پژووشی دز مرز استه پدیده ای  ه با ث خسازات 

دانا  راز  ر ته و ونوز پاسخ وای  طعی به سوایت متعددی  ه دز ای  زمینه ودود دازد داده نشده استها ر ه امروزه  وامد 

اما تاق مطایعات و غرربه نویسند ا  ای  متایه دو پازامتر  بسیازی به  نوا   ا توز وای غا یر  ذاز دز ای  موزد شناسایی شده اند

آب آزاد و ا ت صا ی دوغاب مه  غری  موازد  یمداد می شونده بنا بر ای  نتیره  یری دز ای  پژووا غالخ شده ضم  معر ی 

وغاب ازائه شونده دز ای  متایه غا یرات  مده ای  ه ای  دو پازامتر دز مکانییو مهادرت  از دازند زاوکازوایی برای بهینه سازی د

  الوه بر مااحث ننری مطایعه موزدی آزمایشگاوی  نرانده شده و زوخ انراو غحتیق به صوزت میدانی و غرربی می باشده

 

 آب آزاد، ا ت صا ی،  شاز ویدزواستاغیغ، ویدزاغاسیو ، متاومت ژیه ایهای کلیدی: واژه

  

                                                           
 دانشگاه شاورود ،ازشناسی ازشد مهندسی حفازی و بهره بردازی نفتدانشروی   -1 

 دانشروی د ترا مهندسی معد ، دانشگاه شاورود -2 

 دانشگاه شاورود ،نفت و ژئو یییغ ،دانشیاز دانشکده مهندسی معد  -3 

 زییس پژووشکده مهندسی نفت پژووشگاه صنعت نفت-4 

  ازشنان سیما  پژووشگاه صنعت نفت-4 
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پیچیده تخلخل موثر در مخازن  بهبود موثر شبیه سازی توزیع های فضایی

هیدروکربنی از طریق بهبود بازشناسی الگوهای فضایی در الگوریتم 
FILTERSIM  

 

 3،نادر فتحیان پور 2، رکسانا رضایی1حامد ناری

 دانشگاه صنعتی اصفها ، دانشکده مهندسی معد 
h.naderi@mi.iut.ac.ir  

  کیده 

غوسعه دز حیطه ی مدیسازی استاغیغ غوزی  وای  ضایی پیچیده خواص ملاز  نفتی زمی  آماز  ند نتطه ای  رصه ای دز حال 

استه دز اغیب موازد ایگوزیت  وای ماتنی بر زمی  آماز وازیو رامی دز شایه سازی ای   ونه غوزی  وا نتای  زضایت بلشی زا 

ماز  ندنتطه ای است با متایسه ایگو به ایگوی ، ایگوزیتمی ماتنی بر زمی  آ( FILTERSIMبدست نمی دونده ایگوزیت   ییترسی  )

مرغام با پازامتر موزد شایه سازی، با د ت باییی نسات به سایر ایگوزیت  وای زمی  آمازی  سعی دز بازسازی ساختازوای  ضایی 

دز انطااق و دوزشد ی مرزی ایگووا د از   ییترسی پیچیده پازامتر موزد ننر زا دز  ستره ملی  دازده با ای  حال ایگوزیت  

مشکد استه دز ای  مطایه، با ازائه منطتی ددید دز نحوه شایه سازی و انتلاب ایگو و ا مال آ  بر ایگوزیت   ییترسی   بهاود 

 معناداز و مو ری دز  یفیت مدل وای شایه سازی شده بدست آمده ای  زوخ وای بهاودبلا شامد استفاده از  الن بندی

(، و Dempster-Shaferشیفر )-( غر یب شده با غئوزی دمپسرBayesننازت شده ایگووا با استفاده از دو  السیفایر بیی موازی )

دزادامه استفاده از غاب  ضریب وماستگی برای انتلاب منطاق غری  ایگو دهت  راز  ر ت  دز شاکه شایه سازی استه متایسه 

، پیوستگی  ضایی   ییترسی  و ایگوزیت  بهاود یا ته  ییترسی با استفاده از ایگوزیت  اصیی نتای  بی  مدل وای شایه سازی شده 

 معناداز دز انطااق بهتر بی  ایگووای  راز  ر ته شده دز شاکه شایه سازی زا نشا  می دوده    

 

  هDempster-Shafer، غئوزی Bayesزی ، غئوSNESIM، ایگوزیت  FILTERSIMزمی  آماز  ندنتطه ای، ایگوزیت  های کلیدی: واژه

  

                                                           
 نشروی د تری ا تشاش معد ، دانشگاه صنعتی اصفها دا -1

 دنشروی د تری ا تشاش معد ، دانشگاه صنعتی اصفها  -2

 دانشیاز دانشکده مهندسی معد ، دانشگاه صنعتی اصفها  -3
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انتخاب نقاط بهینه حفاری در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران با استفاده از روش 

 تاپسیس

 
 3، سید حسن طباطبائی2، رکسانا رضائی1حامد نادری

 دانشگاه صنعتی اصفها ، دانشکده مهندسی معد 

h.naderi@mi.iut.ac.ir 

 

 چکیده 
 

وای ددید به مننوز غوسعه ور ه بیشتر مطایعه دام  ملاز  نفتی، برآوزد مییا  احتمال مو تیت برای حفازی  اهیکی از اوداش مه  

ملاز  و ا یایا بهینه غویید ویدزو رب  استه با غوده به غعدد پازامتروای مو ر دز ای  مه ، انتلاب نتاط مناسب دهت حفازی منوط به 

 یری  ند معیازه استفاده نموده بدی  غرغیب دز وای غصمی یری غحت شرایم بحرانی ومانند زوخاستفاده از زوخ وای  ازآمد غصمی   

وا  الوه بر متادیر غلیلد، غراوایی و وای آ ای  مطایعه، با استفاده از نتشه وای میانگی  پازامتروای پترو یییکی، برای ور  داو از سیول

داز بود  یا ناود ، نوت ییتویوژی و دز نهایت  اصیه آ  غا  سیه یا  سیه ناود ، وضعیت دززه اشاات آب، خوب یا بد بود  غوپو را ی سطحی،

 یرنده دز ای  متایه، برای انتلاب  یری موزد استفاده  راز میغری   اه حفازی شده  ایی، غعیی  شده و به  نوا  معیازوای غصمی نیدیغ

آل یا غاپسیس استفاده باشند، از زوخ شااوت به  یینه ایدهوای موزد برزسی می یینهسیول  ه دز وا    21نتاط مناسب حفازی از بی  

وا بر اسان اویویت حفازی، زده بندی سازی شده و غمامی سیول وا امتیازدوی و دز نهایت سیولشده زوخ غاپسیس  او به  او پیاده

ل شده، از تریق زوخ غاپسیس،  یینا شدند  ه انطااق آ  به وای ایوویت بندی شده، به توز مناسای  غحت شرایم ا ماشدندهسیول

صوزت ومیما ، با پازامتروای مرغام با  یفیت ملینی و غا یر یا تگی از سایر پازامتروای ساختمانی و سطحی ملی  موزد مطایعه به خوبی 

 دز نتای  مشهود استه

 

 زوخ غاپسیسه یری  ندمعیازه، ملاز  نفتی، غصمی های کلیدی: واژه    

                                                           
 دانشروی د ترای ا تشاش معد ، دانشگاه صنعتی اصفها  -1

 دانشروی د ترای ا تشاش معد ، دانشگاه صنعتی اصفها -2

 استادیاز دانشکده مهندسی معد ، دانشگاه صنعتی اصفها   -3
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 چاهی نفت و گاز های درونای لولهارزیابی اتصال رزوه

 به روش تحلیل عددی

 
 ایمان اعتماد، هادی نوری زادگان، امید ابوطالبی

 شر ت میی مناتق نفتلیی دنوب؛ اوواز
etemad.iman@gmail.com 

 

 

 

 

 چکیده

وای ددازی و مهیی  اه وای نفت و  از ) ه از یویه دز ای  مطایعه با استفاده از زوخ ایما  محدود به اززیابی اغصال

باشد( پرداخته شده استه تراحی مدل  اوی و نتطه ضعیف و حسان آ  میوای  ییدی دز تراحی زشته دزو پازامتر

وای ملتیف وازد شده باز ذازی ABAQUS 6.11انراو شده است و سپس به نرو ا یاز غحیییی  CATIA V5R20ا یاز دز نرو

د نیروی بست  اغصال، نیروی  شا محوزی و نیروی مر ب )ا مال ومیما   شاز داخیی, نیروی  شا محوزی و شام

 APIو  API 5C5/ISO 13679 ،API 5B، API 5C3نیروی بست  اغصال( مطابق با اییامات استاندازدوای بی  ایمییی از دمیه 

5CT استحکاو غسیی  بدنه یویه  %64وی  شا محوزی برابر با به اغصال ا مال و نتای  آ  برزسی  ردیده با ا مال نیر

مشلص  ردید اغصال اختصاصی بر اسان  انو  حد  رنا دز محدوده ایم  دز نتاط غمر ی غنا  راز دازد و می غواند 

غصال دز شرایم  مییاغی مطابق اییامات استاندازد  میکرد مطیوبی زا دازا باشد  ه ای  نتیره با غوده به  میکرد مثات ا

یاد شده دز شرایم  مییاغی  شوز دز تی سال وای اخیر  ابد غأیید می باشده ومچنی  مشلص  ردید زوخ ایما  

وای  یییکی دز غحیید اغصایت ویینه و دایگیی  آزمایاغواند دز بسیازی موازد ابیازی  ابد ا تماد و   محدود می

 وای غکمید  اه باشده ای زشتهززوه
 

اغصال اختصاصی، یویه مهیی، یویه ددازی، زوخ  ددی ی:واژه های کلید  
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 چالشهای قراردادهای نفتی از منظر حقوقی

 
 1علی زارعی

 شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش
Zarei@SARVAKK.COM 

 

 

 

 

 چکیده 

انده دز  ناز غربیت نشد   ازشناسا   رازدادوای نفتی دز ایرا  دز تول غازیخ صنعت نفت وموازه موضوت منا شات  راوانی بوده       

سایه غازیخ صنعت نفت ایرا   ه دز بسیازی موازد غضیی  حتوق و منا   میی  111حتو ی متلصص دز  رازدادوا و حتوق نفت دز تول 

اند وموازه موزد مدا ه اشته است، نوت  رازدادوا و آ ازی  ه بر ملاز  نفتی و منا   میی حاصد از نفت داشتهایرانیا  زا دز پی د

شود  ه استفاده از بعضی انوات  رازداد  ه به  ازشناسا  و  عای  صنعت نفت  راز  ر ته استه اومیت ای  موضوت از آنرا زوش  می

 یرد به دیید مهایرت با منا   میی دز  انو  اساسی ز ومه نتاط دها  موزد استفاده  راز میمشاز ت دز غویید مشهوز است و غتریاا د

 یذا دز زاستای اصالح وضعیت مودود می باید با برزسی انوات  رازدادوای نفتی دز صنعت نفت ایرا  و  ایرا  ممنوت ا الو شده استه

   رازدادوا، برزسی محیم حتو ی  رازدادوای نفتی و نتیره  یری دز بازه دها  و غازیخ غوسعه میادی  نفت و  از ایرا  بر اسان ای

 اییامات غوسعه بلا نفت و  از ایرا  با زویکرد موازد حتو ی پرداخته شوده

 
 

 

  رازداد مشاز ت،  رازداد خدمات پیمانکازی،  رازداد بی  متتابد، دیوا  سایزی، غویید صیانتیواژه های کلیدی: 

 

 

 

 

                                                           
  ازشنان ازشد حتوق محیم زیست، مدیر اموز حتو ی و  رازدادوا 1
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سازی تزریق امتزاجی گاز دی اکسیدکربندر یکی ازمخازن نفتی باهدف تعیین حداقل شبیه 

 فشار امتزاج پذیری گازتزریقی

 

 2، بیژن هنرور1*حامد حسن زاده کرمانی

 

 دانشگاه آزاد واحد  یوو و غحتیتاغفازن -دانشرویکازشناسی ازشد مهندسی ملاز  ویدزو  ربوزی  -1*

h2music2012@yahoo.com 

 

 چکیده 

ندما  با غوده به نوت ملاز  ایرا  دز  بحث غیزیق  از به صوزت امتیادی دز یغ ملی  نفتی برزسی  ردید؛ ودش غیزیق  از دز ای  ملی ، بهاود زا

ز امتیادی غویید دهت ا یایا بازیا ت نهایی استه دز ابتدا غئوزیهای غیزیق  از  و زوشهای غحیید  ددی و غرربی برای بدست آوزد  حدا د  شا

 زیموزد برزسی  راز  ر ته سپس بعد از آناییی ساز ازی داده وای خواص سیایت، مرحیه مدیسازی سیال ملی  انراو شده دز ادامه غوسم شایه سا

slimtube  وای حدا د  شاز امتیادی زا بدست آوزدی  و مدل سه بعدی غر یای غیزیق امتیادی  از دز یغ ملی  نفتی شایه سازی شد و ایگو

ا و ملتیف غیزیق موزد برزسی  راز  ر ت و بهتری  ایگوی غیزیق بر اسان بیشتری  ضریب بازیا ت انتلاب و سنازیووای غیزیق امتیادی دز ییه و

 وای متفاوت با سنازیوی غلییه تایعی موزد متایسه  راز  ر ت هدبی

 

 (EOR): شایه سازی ، غیزیق  از امتیادی،ازدیاد برداشت های کلیدیواژه

  

                                                           
 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت ملاز -1

 د تری مهندسی شیمی- ازندانشگاه آزاد واحد  یوو و غحتیتات   ضو ویئت  یمی  -2
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 ایران با کربناته مخازن از یکی به امتزاجی گاز فرآیندتزریق اثربخشی میزان مطالعه

 Eclipse300 ساز ازشبیه استفاده

 

 2، بیژن هنرور1*حامد حسن زادهکرمانی

 

 دانشگاه آزاد واحد  یوو و غحتیتاغفازن -دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی ملاز  ویدزو  ربوزی  -1*

h2music2012@yahoo.com 

 چکیده 

  ازبه غوده میااشد،غویید ابد  ازمحیول زانا تایعی بامکانیس  دزایرا   ربناغه ملاز  ازدمیه  ه آیفا دزملی  مطرح مسائد ازدمیه

  از به ،غا یر رآیندغیزیق300سازا ییپس ازشایه استفاده متایه،با دزای  .زود ودزمی به وا مشعد از اغیب  ه است غوییدی نفت ومراه

 ملی  برداشت وضریب ملی  آب،غوییدغرمعی غوییدی،برخ نفت  ازبه  شاز،نسات ا ت ازدمیه ملی   میکردی ملی  ،بر ا توزوای

 تراحی غیزیتی ملی   ازغاحدغوا  غیزیق دبی و غیزیتی دومتهیر غعداد اوهای برمانای غوییدی مننوزسنازیووای بدی  و شده برزسی

 بنابرای  ودش برزسی مییا  غا یر رآیندغیزیق  ازامتیادی دزازدیادبرداشت ازملی  دزضم  .اند  ردیده  یان د ت به نتای  شدندو

 4 سنازیوی زیرمرمو ه است وسنازیوی دوو مشتمد بر4خودمشتمد بر اول سنازیوی.است ملی   ازغوییدی ودزز ت  ازبه ممانعت

دزبرزسی مییا  غا یر ور داو ازسنازیووا دز ازدیاد برداشت   . دزموزدور داماحث خواود شدسنازیوی زیرمرمو ه  ه به غفصید 

 میدا  وغوییدغرمعی غوییدی نفت  ازبه نسات سایه ملی ، 14 شازدزتول ا ت ازملی ،مییا  برداشت ضریب ازملی   وق، ا توزوای

 انده  شده زس Eclipse Officeا یاز ازنرو با استفاده وای یسمتا نتای  ،نمودازوای  یان وبرای شده برزسی سایه ملی  14دز تول

 

 

 (EORشایه سازی ، غیزیق  از امتیادی،ازدیاد برداشت ): های کلیدیواژه

                                                           
 نفت ملاز  دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی-1

 د تری مهندسی شیمی-ت  ازندانشگاه آزاد واحد  یوو و غحتیتا  ضو ویئت  یمی -2
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وای پذیری  از تایعی با استفاده ازغر یب شاکهبهینه سازی پیا بینی ضریب غرا  

 MMA صای و ایگوزیت  ژنتیغ بر پایه معادیه حایت 
 

 
 3، ولی احمد سجادیان2، علی محبی* ,1افشاری منشسعید 

 دانشگاه شهید باونر  رما ، دانشکده  نی و مهندسی، بلا مهندسی شیمی
saeed.afsharimanesh@eng.uk.ac.ir 

 

 

 
 

 چکیده

-خطوط انتتال، سیست  وای ذخیره  از، و ملاز   از نیازمند متداز دزستی از ضریب غهرا  دمای  از تایعی دزو  -حر - یری خواص  شازاندازه

یح پذیری میااشده ر ه معادیت حایت و زوابم غرربی زیادی دز ای  زمینه دهت غلمی  ای  ضریب موزد استفاده  راز  ر ته است، اما غلمینی صح

-محمدیوا بوده  ه زوابم بر پایه آنها حاصد شده استهیکی از ای  معادیت معادیه حایت ای از دادهازهغنها با استفاده از ای  معادیت اساسا وابسته به ب

شودهاز آنرایی  ه غتاضا برای ، غعریف میM،(𝐵𝑃/𝑅𝑇)پذیری به  نوا  غابعی از پازامتربوده  ه دز آ  ضریب غرا   (MMAابویتاسمی )-محای-خواه

وای ددیدی بر پایه سیست  وهای باشد، یذا محتتا  زا برآ  داشته است غا مدلغر میغر و سری وای آسا و ایاته مدل وای نوی ،  ابد ا تمادغرزوخ

-پذیری موزد استفاده وا   میووخ مصنو ی ازائه دوندهدز ای  متایه  الوه بر دمای نتصانی و  شاز نتصانی،  ه بطوز معمول دز غلمی  ضریب غرا  

به یغ مدل از شاکه  صایاه  نوا  وزودی اضا ه  ردیده و پازامترضریب غرا   پذیری نیی به  نوا  خرودی شاکه دز  Mگری به ناو شوند، پازامتر دی

ننر  ر ته شده استه ای  متایه ایگوزیت  ژنتیغ زا به  نوا  یغ ایگوزیت  دستروی غصاد ی ماتنی بر دمعیت دهت بهینهه سهازی سهاختاز شهاکه 

 یهرده وای مرغام با آ  معر ی میکنده نتای  ای  غحتیق با غعدادی از معادیت مرسوو موزد متایسه  راز مهیوا و بایاننی  وز  صای و ومچنی  غن

 باشدهمی 1,66444وای غرربی برابر با  ویی مدل ای  مطایعه و داده( بی  پیا𝑅2ضریب وماستگی )

 

 MMA صای، ایگوزیت  ژنتیغ، معادیه حایت  پذیری  از تایعی، شاکهضریب غرا   های کلیدی:واژه

 

  

                                                           
 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی شیمی دانشگاه شهید باونر  رما 1
 استاد مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باونر  رما  2
 استادیاز مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت اوواز3
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 بررسی رفتار سیال در مخازن هیدارات گازی طبیعی و روش های تولید از آنها

 1، محمد جواد نبوی زاده1،غالمرضا پاکدل 1عباس گزمه

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه 1

 چکیده

محدودیت ذخایر نفت و  از معمول دز دنیای امروز و غیر  ابد غردید بود  ای  ذخایر، اومیت  شف مناب  انرژی ددید زا امری ضروزی و 

ادتناب ناپذیر ساخته استه یذا غوده بیشتری دز سال وای اخیر به سمت ملاز  نفت و  ازغیرمعمول معطوش شده استه ملاز   ازی 

مکانییو غویید دز ای  وای  ازی می غوانند مناب  اززشمندی دز آینده باشنده از اینرو شناسایی خصوصیات و  غیرمعمول مانند ویدزات

ملاز  اومیت پیدا می  نده غویید  از از ملاز  ویدزات  ازی با ملاز   از معمویی متفاوت است، غشکید ویدزات وای  ازی بستگی به 

وائی مانند نمغ دازده ویدزات وای  از غنها زمانی  ه  شاز زیر  شاز غعادل  از ویدزات  ازی  ردد  شاز،دما،غر یب  از و حضوز بازدازنده 

  .ددا می شود و با ا یایا مییا  غفکیغ ویدزات  ازی، مان  غویید بیشتر  از از ملی  ویدزات  ازی می شود

ودش ای  غحتیق برزسی از به غرییه و غحیید بیشتری دازده ای  پیچد ی وا و برزسی مکانیرو وای غویید  از از ملاز  ویدزات  ازی نی

 پتانسید غویید دز ملاز  ویدازت  ازی و مکانییو وای دریا  سیال دز محیم متلیلد ای  ملاز  می باشده

 

 ملاز  ویدزات  ازی، غیر معمول، سیال، غویید کلمات کلیدی:

  

http://www.reservoir.ir/


 

 

 مراجعه نمایید. www.reservoir.irجهت دانلود چکیده مقاالت همایشهای پیشین و اطالع از دوره های آتی، به 

 

 تزریق گازآنالیز حساسیت پارامترهای مختلف بر بازدهی فرآیند  -1
 

 3سید عطاءاهلل سیّد –2رجبعلی رحمتی –1علی حسینی
 ایرا  –امیدیه  – روه مهندسی نفت  –واحد امیدیه  –دانشگاه آزاد اسالمی (1) 

 شر ت مهندسی و غوسعه نفت (2)
 ایرا  – چسازا   – روه مهندسی نفت  –واحد  چسازا   –دانشگاه آزاد اسالمی (3)

 (aa199049@yahoo.com هده داز مکاغاات)1

 

 

 

 

 چکیده

با  سترخ و پیشر ت صنعت نفت، غماید به ا یایا غویید از میادی  نفتی بیا از پیا موزد غوده و دز اویویت  راز  ر ته به ومی  

استه دز ای  زوخ مننوز زوشهای ازدیاد برداشت نفت پیشنهاد و موزد استفاده  راز میگیرنده غیزیق  از یکی از زوشهای ازدیاد برداشت 

 از غیزیتی دز یغ محد به ملی  غیزیق میشوده ودش اصیی  رآیند غیزیق  از ا یایا سطح غمان سیال  غیزیتی با سیال ملینی و 

برداشت بیشتر نفت با غوده به شرایم امتیادی و دست یا ت  به بایغری  زاندما  و دز نهایت بیشتری  ضریب بازیا ت استه غیزیق  از 

 ازوای ویدزو ربنی و غیرویدزو ربنی و بصوزت غیزیق امتیادی و غیر امتیادی میتواند صوزت بگیرده دز ای  غحتیق  به  به  مغ

برزسی برخی از پازامتروای ملینی از  اید شیب ملی ، نفوذپذیری شکاش و  اصیه  ذازی شکاش و غأ یر آنها بر زوند غویید از ملاز  

 پرداخته ای ه

 یاد برداشت نفت، غیزیق  از، امتیاج پذیری، شیب ملی ، شکاشهازد کلمات کلیدی:
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 تکنولوژی بازگردانی آب به ته چاه در الیه غیرتولیدی جهت کنترل مخروط شوندگی

 

 (3)محمدامین غالمزاده –(2)سید روح اهلل تقی زاده –(1) علی حسینی
 3و1ایرا -امیدیه-نفت روه مهندسی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد  چسازا 

 2ایرا - چسازا - روه مهندسی نفت-دانشگاه آزاد اسالمی واحدامیدیه
1 aa199049@yahoo.com 

 چکیده

یغ زوخ آناییی غحیییی و  ددی ددید برای سیست  غکمید و غویید از  اوهای نفتی غحت غأ یر ملروتی شوند ی آب باید برزسی شودهای  زوشهها 

 ه نفت  اه زا بدو  دزصد برخ آب یا به متداز دیئی با نصب غکنویوژی باز ردانی آب غویید نماینده به توز معمهول یهغ  هاه ای  غوانایی زا دازند 

غوییدی نفت دز نواحی نفت و آب به سه دداساز  یییکی می غواند بصوزت ددا انه غکمید شوده غکمید باییی نفت زا به سمت سهطح زمهی  غوییهد 

 مید میانی و پایینی آب زا از نواحی غوییدی غلییه و یا به سایر ییه وای غیر غوییدی دز سازند غلییه می  نندهمی  ند دزصوزغی  ه غک

  اه ووشمند، ملروط شوند ی آب، غکمید  اه،  اه غوییدی، دداساز  یییکی)پکر(، ا ت  شازه کلمات کلیدی:

 
 

 
 

  

                                                           
  ضو ویئت  یمی مهندسی نفت3ملاز  ویدزو ربوزی، - ازشنان ازشد مهندسی شیمی 1
  ضو ویئت  یمی مهندسی نفت 2
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ت و تعیین شرایط بررسی عملکرد میکروارگانیسم ها جهت تولید بیوسورفکتان

بهینه تولید آن در مقیاس آزمایشگاهی به منظور استفاده در فرآیند ازدیاد 

 برداشت نفت

 

 (3)محمدامین غالمزاده – (2)سیدعطاءاهلل سیّد – (1)علی حسینی
 ایرا  - چسازا   - روه مهندسی نفت  –دانشگاه آزاد اسالمی واحد  چسازا   (3و1)

 ایرا  –امیدیه  - روه مهندسی نفت  –دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه  (2)
 ( aa199049@yahoo.com هده داز مکاغاات)1

  کیده

د یکی از زوشهای  ایثیه ازدیاد برداشت نفت زوخ میکروبی است  ندی  مکانیس  برای ای   رآیند پیشنهاد شده است  ه شامد مکانیس  وای غویی

ایه   دهدز از، غویید اسید، غویید بیوسوز کتانت، غویید بیوپیمیر و انسداد انتلابی استه یکی از مهمتری  مکانیس  وا غویید بیوسهوز کتانت مهی باشه

 ه از خاک وای آیوده نفتی ایرا  ددا شده است به غویید بیوسوز کتانت پرداخته شده استه شهرایم غوییهد  Bacillus subtillisمتایه از  ونه ی 

 آ  بهینه می شود و غا یر حامد وای دامد زوی غویید بیومس و محصول برزسی  ردید و دز نهایت غأ یر متادیر ملتیف پر شد  محهیم  شهت دز

سی سی برزسی  ردیده ومچنی  مشاوده  ردید  ه ا یود  متداز  می  رب  ا تیو ساب ا یایا  ابد غوده بیومس و محصول شده   411یغ ازی  

به دست آمهده و  هاوا  شها  241ا یایا غویید به خاتر غحریغ زشد سیویی به خاتر حضوز حامد  رب  ا تیو غیتی شده نرخ مناسب ومید  

 زسیده  24ه ب 82سطحی آب از 

 

 Biosurfactant,Surfactin,Carbonactivated,Biomass,Emulsifier :کلمات کلیدی 
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تعیین گروههای سنگی و محاسبه تراوایی در چاههای بدون مغزه با استفاده از 

 مفهوم واحد جریان هیدرولیکی

 

 مهدی بیگلریان1میر سعید صفوی، 1مهدی قربانی شیخ نشین،1اصغر گندم کار، 1

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات  ازن،  روه مهندسی نفت،  ازن، ایرا 1

 

( استه غفکیغ و شناسایی  رووهای سنگی ملینی دز Rock Typingاویی  مرحیه پیا بینی خواص ملی ، غعیی   رووهای سنگی)

ای  مطایعه دستیابی به یغ مدل  ابد  اول دهت ودش اصیی دز شناسایی واحدوای دریانی و نیی مدیسازی ملی  اومیت زیادی دازده 

محاساه ی غراوایی دز  اه وای بدو  مهیه می باشد  ه می بایست ابتدا غعداد  روه وای سنگی زا مشلص نموده برای ای  مننوز  به 

ییه  اوها خواوی  پرداخته غوصیف و غفسیر پازامتر وای ملرنی از  اید غوزی  غلیلد، غراوایی، اشاات آب و مییا   شاز مویینگی دز  

(، استلراج می  نی ه دز  FZIپس از مطایعه  ییه خصوصیات میدا  ، داده وای موزد نیاز زا دهت استفاده دز مدل موزد استفاده )زوخ

( دهت  SSEای  مطایعه سعی شده است  ه زوخ وای آناییی ویستو  راو، آناییی احتمال نرمال و زوخ آناییی خوشه ای حدا د مربعات )

غعیی  غعداد  روه وای سنگی موزد استفاده  راز  یرد  ه ای  زوخ وا سه  ا مال ننر و دخایت  ازبر زا نسات به زوخ وای سنتی 

 اوا داده و نتای  بدست آمده معتار غر خواود بوده دز پایا  مدل موزد ننر زا دهت محاساه ی مییا  غراوایی دز  اه وای بدو  مهیه 

غیفیق نتای  بدست آمده و اتال ات زمی  شناسی  نیی می غواند  واحد وای ملینی با  یفیت متفاوت زا از یکدیگر   بدست می آوزی ه

 غشلیص دوده

 روه سنگی دز ای  ملی  ودود دازده نتای  به دست آمده نیی نشا   می دود زمانی  6با غوده به نتای  به دست آمده مشلص شد  ه 

 0.9332R =لی  دز ننر می  یری  مدل موزد ننر، با استفاده از داده وای مهیه  مییا  غراوایی زا با د ت   روه سنگی برای ای  م 6 ه 

محاساه می  نده از ای  مدل دهت غلمی  غراوایی دز  اوهای  ا د مهیه استفاده شده  ه مییا  د ت غراوایی به دست آده با استفاده 

ه برزسی و شناخت د یق خصوصیات ملینی می غواند  مغ بسیاز زیادی دز مدیریت بهره می باشده  602R=از داده وای یگ دز حدود 

 داشتهااشده  بردازی  اه وای غوییدی و غوسعه میدا  

 

 زوخ آناییی خوشه ایهمدیسازی ملی ،آناییی ویستو  راو، آناییی احتمال نرمال،  رووهای سنگی، نکات کلیدی: 
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 خوردگی و خستگیدریایی تحت اثر خرابی رایزرهای 

 

 ،  2، کسری امانی1بهزاد عظیمی 3نازنین شاه کرمی

 دانشروی  ازشناسی مهندسی  مرا  دانشگاه ازاک -1

  ازشنان مهندسی دزیا -2

 ویئت  یمی  مرا  دانشگاه ازاک -3
Behzad.azimi.88@gmail.com 

 چکیده 
وستند  ه از یغ سمت به  رشه سکو و از سمت دیگر به بستر دزیا  دونده سکووای دزیاییزاییزوای  راساحیی یکی از ادیای غشکید

وا انتتال نفت از بستر دزیا به سکو است، ای  ایما  مه  دز حفازی غحت بازوای پریودیغ ناشی از موج، اغصال دازند و وظیفه آ 

وا نیازمند به غلمی  د یتی از  ر انس تایعی زاییزوای دزیایی برای باشند بنابرای  تراحی آ می 3وای دزیایی و وزغکسدریا 

باشد،ومچنی  ای  دی از سکووای  راساحیی به دیید  راز داشت  دز شرایم دیز و مدی و ومچنی  دیو یری از پدیده ززونانس می

ه  ابتدا به معر ی زاییزوای  راساحیی پرداخته و دز ادامه  ید خوزد ی و  اوز سیال از آ  دز معرض خوزد ی  راز دازد دز ای  متای

  نی وای متابیه با خوزد ی و خستگی زابیا  می نی  و دز پایا  زاهوا زا برزسی میخستگی دز آ 

 

 های دریایی، ورتکس، خوردگی،خستگیرایزر، جریان های کلیدی:واژه

  

                                                           
 

 دانشروی  ازشناسی مهندسی  مرا  -1

  ازشنان مهندسی دزیا -2

 ویات  یمی دانشگاه ازاک-3

Vortex 3 
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  ASPبررسی آزمایشگاهی اثر میزان شوری بر روی فرموالسیون 

 
 4، شهاب گرامی3، حمیرا شریعت پناهی2 ، محمود همتی 1خسرو رحیمی

 دانشکده نفت-استاد دانشگاه  یوو و غحتیتات غهرا 

 KHR.RAHIMI@gmail.comآدزن پست ایکترونیکی:

  

 

 

 چکیده

ای از غویید نفت و  از زا دز ملاز  شکا داز  سمت  نیمی از ذخایر نفت و  از دز سطح دها  زا دز خود دای داده و سه   مده

غوانند سه  بسیایی دز غویید داشته باشنده ا ر ه شکا ها میای میاختیاز دازنده اینگونه ملاز  از ننر ناومگونی دازای ساختاز پیچیده

شود بازیا ت نهایی بشدت  اوا یابده یکی از  وامد مه   ه دز  میکرد ردای مانده دز داخد ماغریس ساب میباشند ییک  نفت ب

باشد زیرا ملاز   ربناغه اغیب نفت دوست و میانه وستنده  رایند غیزیق آب دز ضعیف اینگونه ملاز  ا ر ذاز است  امد غرشوند ی می

دایی نفت به سمت سیست  شکاش ضعیف استه ایی ماغریس دز آشاو آب غیزیتی و دابهملاز  شکا داز  ندا  مو ق نیست زیرا غوان

به  ندی  زوخ  ASPشوده دز ملاز  شکا داز نفت دوست استفاده می ASPوای شیمیایی ازدیاد برداشت از  اید غیزیق مواد زوخ

وای  و غ و آب   نفت بداو ا تاده دز حفرهشوده یکی  اوا  شا سطحی بیبا ث ا یایا برداشت نفت غوییدی دز ملاز  نفت می

شود و دز خودی آب میوا و دیگری غهییر غرشوند ی ماغریس به سمت آب دوست است  ه خود با ث ا یایا آشاو خودبهاتراش حفره

رابر شوزی دز ب ASPیابده ودش از انراو ای  غحتیق برزسی آزمایشگاوی بهینه سازی  رمویسیو  نتیره نفت غوییدی ا یایا می

 باشدهملی  بر ا یایا برداشت ملی  می
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  ضو ویأت  یمی  پژووشگاه صنعت نفت -2 

  ضو ویأت  یمی  پژووشگاه صنعت نفت -3 

 برداشت ادی ضو ویأت  یمی پژووشکده ازد -4 
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 , سیست   ییایی /  عال سطحی / پییمرمواد  عال سطحی, ازدیاد برداشت :کلمات کلیدی 

 

  ASPبررسی آزمایشگاهی اثر دما بر روی فرموالسیون 
 

 4، شهاب گرامی3، حمیرا شریعت پناهی2 ، محمود همتی 1خسرو رحیمی

 دانشکده نفت-و غحتیتات غهرا استاد دانشگاه  یوو 

 KHR.RAHIMI@gmail.comآدزن پست ایکترونیکی:

 

 چکیده

ای از غویید نفت و  از زا دز ملاز  شکا داز  سمت  نیمی از ذخایر نفت و  از دز سطح دها  زا دز خود دای داده و سه   مده

غوانند سه  بسیایی دز غویید داشته باشنده ا ر ه شکا ها میای میاختیاز دازنده اینگونه ملاز  از ننر ناومگونی دازای ساختاز پیچیده

شود بازیا ت نهایی بشدت  اوا یابده یکی از  وامد مه   ه دز  میکرد ردای مانده دز داخد ماغریس ساب میباشند ییک  نفت ب

باشد زیرا ملاز   ربناغه اغیب نفت دوست و میانه وستنده  رایند غیزیق آب دز ضعیف اینگونه ملاز  ا ر ذاز است  امد غرشوند ی می

دایی نفت به سمت سیست  شکاش ضعیف استه ایی ماغریس دز آشاو آب غیزیتی و دابهملاز  شکا داز  ندا  مو ق نیست زیرا غوان

به  ندی  زوخ  ASPشوده دز ملاز  شکا داز نفت دوست استفاده می ASPوای شیمیایی ازدیاد برداشت از  اید غیزیق مواد زوخ

وای  و غ و آب   نفت بداو ا تاده دز حفرهشوده یکی  اوا  شا سطحی بیبا ث ا یایا برداشت نفت غوییدی دز ملاز  نفت می

شود و دز خودی آب میوا و دیگری غهییر غرشوند ی ماغریس به سمت آب دوست است  ه خود با ث ا یایا آشاو خودبهاتراش حفره

رابر غهییرات دز ب ASPیابده ودش از انراو ای  غحتیق برزسی آزمایشگاوی بهینه سازی  رمویسیو  نتیره نفت غوییدی ا یایا می

 باشدهدمای ملی  بر ا یایا برداشت ملی  می

 

  , سیست   ییایی /  عال سطحی / پییمرمواد  عال سطحی, ازدیاد برداشت :کلمات کلیدی 
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 بررسی آزمایشگاهی ترکیبات پلیمر و سورفکتنت و آلکاالین و عوامل محیطی 

  ASPبر روی فرموالسیون 

 
 4، شهاب گرامی3حمیرا شریعت پناهی، 2 ، محمود همتی 1خسرو رحیمی

 دانشکده نفت-استاد دانشگاه  یوو و غحتیتات غهرا 

 KHR.RAHIMI@gmail.comآدزن پست ایکترونیکی:

  

 چکیده
ای از غویید نفت و  از زا دز ملاز  شکا داز  سمت  نیمی از ذخایر نفت و  از دز سطح دها  زا دز خود دای داده و سه   مده

غوانند سه  بسیایی دز غویید داشته باشنده ا ر ه شکا ها میای میاینگونه ملاز  از ننر ناومگونی دازای ساختاز پیچیدهاختیاز دازنده 

شود بازیا ت نهایی بشدت  اوا یابده یکی از  وامد مه   ه دز  میکرد باشند ییک  نفت بردای مانده دز داخد ماغریس ساب می

باشد زیرا ملاز   ربناغه اغیب نفت دوست و میانه وستنده  رایند غیزیق آب دز  امد غرشوند ی میضعیف اینگونه ملاز  ا ر ذاز است 

دایی نفت به سمت سیست  شکاش ضعیف استه ملاز  شکا داز  ندا  مو ق نیست زیرا غوانایی ماغریس دز آشاو آب غیزیتی و دابه

به  ندی  زوخ  ASPشوده ملاز  شکا داز نفت دوست استفاده می دز ASPوای شیمیایی ازدیاد برداشت از  اید غیزیق مواد زوخ

وای  و غ و آب شوده یکی  اوا  شا سطحی بی  نفت بداو ا تاده دز حفرهبا ث ا یایا برداشت نفت غوییدی دز ملاز  نفت می

شود و دز خودی آب میودبهوا و دیگری غهییر غرشوند ی ماغریس به سمت آب دوست است  ه خود با ث ا یایا آشاو خاتراش حفره

بر ا یایا برداشت  ASPیابده ودش از انراو ای  غحتیق برزسی آزمایشگاوی بهینه سازی  رمویسیو  نتیره نفت غوییدی ا یایا می

 باشدهملی  می
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جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی گاز دی اکسید کربن در یکی از  ارائه روش کاری نوین

 مخازن نفتی کشور

 1، حامد همت پور2، مهدی حسنوند1*محمد پروازدوانی

 پژووشکده مطایعات ملاز ، پژووشگاه صنعت نفت1
 پژووشکده مهندسی نفت، پژووشگاه صنعت نفت 2

  کیده: -2
 رایند غیزیق  از به  نوا  یکی از مهمتری  زوخ وای ازدیاد برداشت مطرح می باشده به دیید ماویت غمان  ند  انه  از دی ا سید 

 رب  با  از نفت برای امتیاج، غعیی  متداز حدا د  شاز غمان  ند انه د یق به  نوا  یکی از شرایم  مییاغی، وموازه  ایا بر انگیی 

 ای  ونا و  متادیر متفاوغی زا برای حدا د  شاز امتیادی  یازخ می نماینده بوده است و زوخ و

دز ای  متایه سعی شده است غا با ازائه زوخ  ازی مدو  حدا د  شاز امتیادی صحیح بر اسان متایسه نتای  شایه سازی غیزیق  از دز 

ات نفت دز اتراش  اه وای غیزیتی می باشده بدی  صوزت  شازوای ملتیف غیزیق غعیی   ردده متایسه انراو شده بر اسان مییا  اشا

 ه حدا د  شاز غیزیق  ه دز آ  اشاات نفت  متر از مییا  اشاات غیر  ابد  اوا  روه سنگی شده است، به  نوا  حدا د  شاز 

 امتیادی  یازخ می  ردده

معتاری زا نسات به سایر زوخ وای مودود ازائه نتای  شایه سازی نشا  می دود  ه زوخ شایه سازی غر یای حدا د  شاز امتیادی 

می نماید  ه غطابق  ابد  اویی با نتای  آزمایشگاه دازده از ای  زوخ  از می غوا  برای غعیی  حدا د  شاز امتیادی برای سایر  ازوای 

 غیزیتی دهت شایه سازی غیزیق  از استفاده نموده

 تیاج، شایه سازی، زوابم غرربیغیزیق  از، دی ا سید  رب ،  شاز امکلید واژه: 

  

                                                           
 parvazdavanim@ripi.irغهرا ، پژووشگاه صنعت نفت، پژووشکده مطایعات ملاز ، پست ایکترونیکی:  *
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 مدل ژئومکانیکی سه بعدی، ابزاری کاربردی در توسعه میادین نفت و گاز

 
 4، وامق رسولی3چی، بهزاد تخم2، احمد رمضان زاده1مسعود ترابی خواه

  روه مهندسی معد ، دانشکده معد ، نفت و ژئو یییغ، دانشگاه صنعتی شاورود
Masoud.torabikhah@gmail.com 

 

 

 
 

 چکیده:
وا وههه(، بندی،  سد، شکستگی، زیی غرکبرند )ننیر ییهوای سنگی زا از بی  میودود خاصیت ناومسانگردی و ناومگنی و  وامد متعددی  ه یکپاز گی محیم

اتراش  ردده دز برخی  ازبردوای مهندسی مانند غوسعه میادی  نفت و  وایغر از سایر محیموای سنگی، بسیاز پیچیدهبا ث شده غا برزسی ز تاز سنگ و محیم

دارا  وستند، شده و دیو یری از به ودود آمد  خسازاغی  ه  اواًغیر ابدوای سنگی، دز پیشارد اوداش از پیا غعیی  از، دزک  میق و صحیح ز تاز محیم

وای متعددی از  ی  و دانا زوز، ز تاز سنگ زا دز شرایم  ونا و  برزسی  رده و ا با استفاده از شاخهبسیاز زاوگشا خواود بوده از ای  زو نیاز صنعت بر آ  است غ

وای ملتیفی واست دز زمینه( یغ ابیاز مو ق دز ای  زابطه بوده  ه سالMechanical Earth Modelغر نمایده مدل ژئومکانیکی )مسیر نید به ای  اوداش زا  وغاه

 رد خود زا دازد؛ اما به  از  ر ته شده استه دز اغیب موازد استفاده از مدل ژئومکانیکی به صوزت یغ بعدی بوده  ه میایا و معایب منحصربهدز صنعت نفت  شوز 

نحوه (، 3D MEMاستفاده سه بعدی از مدل ژئومکانیکی،  سترخ  ندانی نداشته استه دز ای  متایه سعی شده است با معر ی مدل ژئومکانیکی سه بعدی )

 شودهدادهسازی و برخی از  ازبردوای آ  دز صنعت نفت و  از نشا مدل

 

 Mechanical Earth Model (MEM) ،Rock Mechanical Model (RMM)مدل ژئومکانیکی، های کلیدی: واژه

 

  

                                                           
 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی معد  ) رایا مکانیغ سنگ(، دانشگاه صنعتی شاورود -1

 استادیاز دانشکده معد ، نفت و ژئو یییغ، دانشگاه صنعتی شاورود -2

 ت و ژئو یییغ، دانشگاه صنعتی شاوروددانشیاز دانشکده معد ، نف -3

 استاد دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه  رغی  استراییا -4
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 های تخمین مینرالوژی در اکتشاف نفتبررسی روش

 5پور، نادر فتحیان4، محمدرضا رضایی3چیتخم، بهزاد 2، بهاره هدایت1محمدجواد مجلسی کوپایی

 68اصفها ، دانشگاه صنعتی اصفها ، داشکده مهندسی معد ، اغاق 

mj.majlesi@mi.iut.ac.ir 

 

 چکیده 
(، غعیی  محد مناسب برای غحریغ  اه، Toughnessمینرایوژی دز غعیی  بسیازی از پازامتروای مکانیغ سنگی ننیر  ترمگی )

سازی ملی   ازبرد دازده امروزه بحث غعیی   ازی و مدلوای شیددز میدا TOCوای ویدزوییکی، غعیی  مییا  ایراد شکستگی

ی  عاییت بسیازی از متلصصی  ا تشاش نفت شده استه از ترش دیگر، وا و آزایا آنا  زمینهوا به خصوص دزصد آ مینرال

وای غلمی ، ومچنی  مطایعات  راوا  دز ای  ماحث ما زا بر آ  داشت  ه با بندی زوخاشت  ایگوی مناسب دهت تاتهند

وا به دو بندی  ییه زوخسازی ای  ماحث ازائه دوی های  متایه بر اسان تاته ازی زا دهت منن ی غحتیق زاهی سابتهمطایعه

و Hard Dataوای سلت وای مستتی  با استفاده از دادهبنا نهاده شده استه زوخ ی غلمی  مستتی  و غلمی  غیر مستتی دسته

وای  ونا ونی زا شامد وا زوخزننده ور  داو از دستهغلمی  میSoft Dataوای نرووای غیر مستتی  با استفاده از دادهزوخ

وای ، استفاده از آناییی وای دستگاوی و زوخشوند بدی  صوزت  ه شیوه مستتی  شامد سه زوخ  یی استفاده از غصویر متط می

نگازی ی استفاده از نگازوای پترو یییکی، استفاده از نگازوای ژئوشیمیایی و یرزهی غیرمستتی  شامد سه دسته ددی است و شیوه

شوند وو نفتی استفاده میزوزغری  آنا   ه دز  یوا غا بهوا و دستگاهغری  زوخایوا و پایه ه سعی شده است از اویی  زوخ هاست

ی زیاضی آ  غوضیح داده شده است  ه برای مطایعات آغی بسیاز با اومیت غوضیح داده شوده ومچنی  مدل آنایی ور دستگاه و پایه

 استه

 

 غعیی   انی،  انی زسی، مینرایوژی، یگ ژئوشیمیایی، پترو یییغهای کلیدی: واژه

  

                                                           
 دانشروی د تری، دانشگاه صنعتی اصفها -1

 دانشرویکازشناسی ازشد، دانشگاه صنعتی اصفها -2

  دانشیاز، دانشگاه صنعتی شاورود-3

 دانشیاز، دانشگاه صنعتی  رغی -4

 تی اصفها دانشیاز، دانشگاه صنع-4
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 بوسیله شبکه عصبی تخمین مدت زمان عبور امواج صوتی

 با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی 
 

  3، علی کمایی2، هدی مشایخی1نوشین پارسی      

 دانشروی  ازشناسی ازشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یوو غحتیتات شاورود

 (parsi.noushin@gmail.com) 
  کیده 

د یق ز تاز ملی  و سیایت مودود دز آ  استه دز دنیای امروز نفت بهره بردازی صحیح از ملاز  ویدزو ربوزی مستییو برزسی  

حرش اول ا تصاد زا مییند و ور  شوزی  ه دز حوزه نفت و  از بتواند پیشر ت داشته باشد میتواند بر دها  ا تصاد حکمرانی نمایده 

د یغ میدا  نیازمند غوصیف د یق ز تاز پیا بینی  میکرد یغ میدا  برای غوسعه آ  ضروزی می باشده از تر ی پیا بینی  میکر

زمینه وای مطایعاغی دز حوزه نفت و  از شناسایی نتاط نفت خیی، غعیی  بهتری  نوت حفازی،  مشلص . ملاز  یغ میدا   می باشد

ویه نمود  بهتری  نتاط دهت حفازیهای نفتی،  اوا انحراش مسیر  اوها، دیو یری از ورززوی سیال، دیو یری از  یر  رد  ی

حفازی و غیره می باشده دز غعیی  نوت  روه سنگی ملی  سه  ا توز ییتویوژی، وندسه  ضاوای خایی و مییا  غلیلد و غراوایی 

اومیت بیشتری دازند، مهیه وای نفتی منا  اصیی غهیه اتال ات موزد نیاز استه غهیه مهیه وای نفتی بساز پر ویینه بوده و یذا غعداد 

ر میدا  زا به ای  زوخ میتوا  برزسی نموده ای  دز حایی است  ه از ومه  اوهای یغ میدا  ی های معدودی از  اوهای و

پترو یییکی غهیه  ردیده  ه امکا  برزسی دامعتری زا  راو  میکننده استفاده از ووخ مصنو ی یکی از زوشهای نوی  دز شایه سازی 

 ه از ودز ز ت زما  و ویینه  ز زاوارد غوسعه  یمی صنعت نفت می باشدمیدانها و  اوهای نفتی می باشد  ه غکنویوژی ددیدی د

دیو یری می  نده با استفاده از غکنیغ وای ووخ مصنو ی، نه غنها می غوا   اه موزد ننر زا مکا  یابی  رد بیکه مشکالت حفازی 

ی غعدید می شونده دز ای  متایه با استفاده از ننیر ورززوی سیال، زییخ دیوازه  اه ،  یر رد  یویه حفازی، مسیر حفازی و غیره نی

شاکه وای  صای زوشی برای غلمی  مدت زما   اوز امواج تویی دز  اوها، با اغکا به داده وای مودود  اوهای دیگر، پیشنهاد می 

باشده برای غلمی    نی ه زوخ پیشنهادی می غواند دایگیی  ویینه وای اندازه  یری وا عی مدت زما   اوز امواج تویی دز  اوها

مدت زما   اوز امواج تویی از داده وای پترو یییکی مودود  اوها دز میدا  مازو  استفاده شده استه دز آزمایشات انراو شده، 

 زوخ پیشنهادی د ت  مناسای زا برای غلمی  زما   اوز امواج تویی ازائه می  نده 

  

  مصنو ی، شاکه  صای، موج تویی، مازو ، نفتپترو یییغ، ووخ  نمودازوایهای کلیدی: واژه

                                                           
 مهندسی  امپیوغرشاورود،  روه  تاتیواحد  یوو غحت یازشد، دانشگاه آزاد اسالم ی ازشناس یدانشرو -1

  استاد یاز دانشکده مهندسی  امپیوغر، دانشگاه شاورود -2

  ازشنان ازشد، مهندن نفت شر ت بهره بردازی نفت و  از آغادازی  -2
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بررسی فرصت های استفاده از نانو فناوری در سیاالت حفاری و مته های حفاری در صنعت 

 نفت ایران

 

 2عباس هاشمی زاده   1محمد صاحب پاشایی

 

Msp888.pashaei@gmail.com 
Abbas.hashemizadeh@gmail.com  

 چکیده :
 

غری  صنعت  عیی  شوز استه استفاده از  ناوزی نانو دز حوزه نفت و صنای  وابسته، دز دوه  اد با  سترخ صنعت نفت به  نوا  مه  

ز ای  پژووا زیادی دز زمینه وای ملتیفی ومراه بوده و از آنرا  ه استفاده از ای   ناوزی دز صنای  بای دستی اززخ ا یوده باییی به ومراه دازد،د

 ناوزی  نانو دزصنای  بای دستی مانند حفازی دز دز صنعت نفت ایرا  پرداخته می شوده نانو ذزات از خاصیت وای زیادی به  رصت وای استفاده از 

غوا  از آ  برای  اوا ویینه و صر ه دویی دز و ت دز زمینه وای ملتیفی استفاده  رده  استفاده از نانو ذزات دز سیال برخوزداز وستند و  می

ز  ناوزی نانو دز مته وای حفازی  ه دو  سمت مه  دز حفازی وستند، ا یاینده وایی  ه غشکید شده از ذزات نانو وستند دز حفازی و استفاده ا

بییت زسوب سیایت و ابیاز حفازی  ابد استفاده وستند ه به  از برد  آنها  به ویژه دز سیایت حفازی به بای برده ودایت حرازغی و  اوا یا ت   ا

می شودهومچنی  برای ا یایا  مر غرهییات حفازی و استفاده بیشتر از آنها نیی می غوا  از ای  مواد استفاده  رده یکی از اوداش مه    ذازی منت 

د روزه موزاستفاده از  ناوزی نانو دز حفازی  اوا ویینه وا و استفاده بهینه از ابیاز حفازی است ه با ای   ناوزی  نترل آیود ی محیم زیست  ه ام

 برزسی دانشمندا   ی  صنای  ویدزو ربوزی  راز  ر ته دز ای  پژووا موزد برزسی  راز  ر ته استه

 

 صنای  بایدستی ، نانو ، حفازی ، مته حفازی ، سیال حفازیهای کلیدی: واژه

 

 

                                                           
 1 از مناب  نفت دانشگاه حکی  سایوازی دانشروی  ازشناسی مهندسی بهره بردازی 

 2  ضو ویئت  یمی دانشگاه حکی  سایوازی 
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های تزریق آب میادین دریایی بررسی عملکرد و نحوه مصرف مواد شیمیایی در کارخانه

 ایران

 
 3, عماد رعایایی2, محمد زاهد زاده1سکینه شکراله زاده

 شر ت میی نفت ایرا , مدیریت پژووا و  ناوزی, پژووشکده ازدیاد برداشت از ملاز  نفت و  از 
s_shokrolahzadeh@yahoo.com 

 

 

 چکیده
غوا   فت غتریاا دز غمامی بلشهای ملتیف ای  صنعت نتا دازنده دز صنعت نفت بوده  ه میای مواد شیمیایی ماحث بسیاز  سترده

وای بایی ای  مواد و نیی  ستره استفاده از آنها؛ اتمینا  از  میکرد و  ازایی مناسب ای  مواد, ومچنی  مصرش و با غوده به ویینه

وای اوییه غهیه, رش و یا نگهدازی غیر اصویی نه غنها مودب اغالش ویینهزسده  را ه مصنگهدازی صحیح آنها بسیاز ضروزی به ننر می

وای متعددی به سیستمهای سطح ایزضی، ملاز  نفت و  از , محیم زیست و حتی دا  ا راد وازد  نده از غواند خسازتشده بیکه می

نترل  یفیت و یا بازدوی انراو  یرده دز صوزت  دو اینرو به مننوز اتمینا  از  میکرد صحیح آنها, یزو است  ه وموازه آزمایشات  

برزسی  ازایی مواد شیمیایی ممک  است برای مو عیتهای خاص, بازدازنده غیر مو ر بکاز زود و یا با ا یایا متداز مصر ی ساب ودز 

 ه ا ثر مواد شیمیایی نسات  وا و یا آیود ی بیشتر محیم زیست شوده دز موزد نگهدازی مواد شیمیایی, یزو به ذ ر وستز ت ویینه

ای تراحی شود  ه حتی ایمتدوز از ای   وامد به دوز  ونهباشند؛ بنابرای  محد نگهدازی آنها باید بهبه نوز،  رما و زتوبت حسان می

خوزد ی و باشند غا  ازایی خود زا از دست ندونده دز ای  متایه  ازایی و نیی غینت و محد غیزیق مواد شیمیایی ضد زسوب , ضد 

وای غیزیق آب میادی  دزیایی ایرا  موزد برزسی  راز  ر ته است و دز پایا  نکات و پیشنهادات دز  ازخانهموزد استفاده با تری  ا 

مفید دز دهت ا یایا  میکرد و صر ه دویی ا تصادی آوزده شده استه بر اسان مطایعات آزمایشگاوی دز صوزت استفاده از 

حیاء  ننده سویفات دز سیست   عاییت داشته پیوسته دز سیست  و دز غینت خییی  متر از غینت مؤ ره, با تری ا ا بصوزت با تری

و ساب خوزد ی می  ردده ومچنی  دز مطایعه موزدی حاضر مشلص  ردید  ه  می غهییر دز محد غیزیق مواد شیمیایی ساب 

 وده ش ازایی سیست   و نیی صر ه دویی ا تصادی می %31ا یایا 

 

  ضد زسوب, ضد خوزد ی, با تری  ا,  ازایی, غیزیق آب: واژه های کلیدی 
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 نگار دوتایی جریان متناوبهای جانبیگیریسازی اندازهمدل

 به روش المان محدود  
 

 3، فرهاد خوشبخت2، مجید نبی بیدهندی1سوفیا کشاورزی پور

 

 غهرا دانشروی  ازشناسی ازشد، موسسه ژئو یییغ، دانشگاه 

Sophia_keshavarz@yahoo.com 

  کیده

ی آ  استه ابیاز نگازبردازی وای زیر زمی  پازامتر مهمی برای برآوزد حضوز احتمایی نفت و مییا  ذخیرهمییا  متاومت ویژه ییه

 مق و  میق اندازه  یری    یری متاومت ویژه و دازای دو مد نگازی برای اندازهنگاز دوغایی یکی از مهمتری  ابیازوای  اهدانای

سازی نگازوا  مغ زیادی به غفسیر، باشده به  یت  دو دسترسی مستتی  به ساختازوای زیرزمینی به ویژه دز  مق زیاد، مدلمی

( و LLSی     مق )ویژهسازی نگازوای متاومت نده دز ای  مطایعه به مدلوای غصحیح برای نگازوا میتراحی ابیاز و خیق  ازت

( به زوخ ایما  محدود و بصوزت دوبعدی DLTنگاز دوغایی ) یری دانای( مربوط به دو مد اندازهLLDی  میق )ویژهتاومتم

وای مصنو ی از محیم و ابیاز نگازبردازی ی  امسول مویتی  یییغ بهره  ر ته شده و مدلای ه برای ای  مننوز از برنامهپرداخته

غری  نرو ا یازوای غرازی است  ه غوسم آ  ویژه( به دست آوزده شده  امسول یکی از  ویساخته شده و پاسخ محیم )متاومت

اند، سازی ومیما   ند  یییغ به زوخ ایما  محدود پرداخته ا ثر  اه وا  ائ  بر ساختاز ییه بندی حفر شدهغوا  به مدلمی

شود  ه  امسول بلوبی غوانسته است پاسخ ای ه مشاوده میما  زا محدود به ای   اید  اه وا  ردهبنابرای  دز اینرا مطایعه

ای وای نازک و  متاومت ویژهسازی  رده و حتی دز ییهوای مصنو ی از ییه وای زیرزمینی مدلنگاز دوغایی زا دز مدلدانای

 ی وا عی بدست دودهنیدیغ به متاومت ویژه

 

 سازی، ایما  محدود امسول، مدلنگاز، ویژه، دانایمتاومتهای کلیدی: واژه
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 های عصبی مصنوعی بررسی اهمیت و کاربرد شبکه

 در مطالعات مهندسی نفت. 

 
 2، مصیب کمری1افشین تاتار

 دانشگاه صنعتی سهند

Afshin.Tatar@gmail.com 

 

 چکیده
باشده ای  شیوه دز انسا  میوای ووخ مصنو ی است  ه ایهاو  ر ته از سیست   صای وای  صای مصنو ی یکی از شاخهشاکه

 نده ابتدا وای آمازی  مد میوای ز رسیو   السیغ و دیگر زوخوای غیر خطی و پیچیده بهتر از زوخبرابر مرمو ه داده

وا آشنا شد، با  مغ  سمت دیگر شود و پس از اینکه شاکه با ایگوی حا   بر آ وا برای آموزخ شاکه استفاده می سمتی از داده

وای مهندسی، دز برخوزد با مسائد مربوط به مدل سازی، غشلیص  یرده اخیراً دز بسیازی از زشتهوا موزد آزمود   راز میداده

وای  صای مصنو ی غری   ازبردوای شاکهشوده دز ای  مطایعه، برخی از مه ایگو و غلمی  پازامتروا، از ای  ابیاز بهره  ر ته می

بینی غلیلد و غراوایی غوا  به  ازبرد آ  دز مسائد ملتیف از دمیه پیات  ه از آ  دمیه میدز مهندسی نفت برزسی شده اس

سازند، تراحی شکاش ویدزوییکی، دریا  دو ازی دز خطوط یویه، غلمی  پازامتروای سیال، دبی  اه، مییا  بازیا ت نفت، زسوب 

بندی ملی  اشازه  رده ومچنی  برخی از غحتیتات یی ییهآسفایتی ، غوصیف سازند، ساخت نمودازوای مصنو ی پترو یییکی و ن

 اندهمه  انراو شده دز ای  ازغااط به  نوا  نمونه معر ی شده

 

 وای مهیهپیمایی، دادهبینی،  اهوای  صای مصنو ی، مهندسی نفت، پیاشاکههای کلیدی: واژه

  

                                                           
  ازشناسی ازشد مهندسی ملاز  ویدزو ربوزی، دانشگاه صنعتی سهند1 

 خیی دنوب، اززیابی ملاز  ازشناسی ازشد مهندسی ملاز  ویدزو ربوزی، شر ت میی مناتق نفت2 
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 دارخوین نفتی درمیدان قلمی لوله سازی باشبیه فشارامتزاجی کمترین اندازه گیری

 

 1، محمد مجیدی 1علیرضا حامد

Engalirezahamed@yahoo.com 

 دانشروی دوزه  ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم   یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروز آباد1

 

 

 چکیده:

 .است  راز ر ته برزسی موزد ایرا  نفتی ازمیادی  پذیری یکی غیزیق برمییا   ازغیزیتی ا رغهییرغر یاات برزسی مننوز به ای مطایعه

 حدا د مننوزغعیی  به ییه نفتی به ) از باز ردانی ( ازملی  ازغیزیق حاصد  یمی یویه غست وای آزمایشگاوی  ازداده دزای 

با  سازی شایه بعدی وای  یری هننتیر بود ا تماد حاصد، ابد نتای  غطایق .شده است شده،متایسه سازی شایه مدل با  شازامتیادی

 خایص (دزدوحایت.C1. N2 Co2غیزیق)  دهت سیال معمول سه.نمود خواود غضمی  غیزیتی سایر ازوای مننوزبرای زابدی   یمی یویه

 برای بهینه غر یب نهایتاً .اند شده ملی  متایسه  از غیزیق سازی ازشایه حاصد بازیا ت وباضریب  راز ر ته موزد برزسی وغر یای

 .استفاده خواودبود ننر ابد موزد نفتی  ازمیدا  غیزیق  مییات دزادامه حاصد نتای  .شده اند غعیی  ملی   شازی ملتیف محدوده

 

 میدان نفتی دارخوین-شبیه سازی -ازدیاد برداشت -حداقل فشارامتزاج  پذیری :کلمات کلیدی
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 در مورد اتوماسیون باز بینی و بررسی موقعیت های بدست آمده فعلی و آینده

 ((coil tubing لوله مغزی
 

 1علیرضا حامد
Engalirezahamed2@gmail.com 

 دانشروی دوزه  ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم   یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروز آباد1

 
  

 

 

 

 چکیده:

یکی از  وامیی وستند  ه با ث بهاودی و امنیت و غا یر پذیری بیشتر باید  فت ، سیست  وای ایکترونیکی  نترل  ننده ،

 شوندهمی coil tubingو ومچنی  با ث  ابییت اتمینا  بای دز  مییات 

 tubing ه  دز  مییات  یابد، مثال وایی از سیست   نترلی ای   ه  گونه اغوماسیو  می غواند  سترخبرای مشاوده

 شده است زا غوضیح می دوی ه ه انراو داده

امنیت  مییات موزد ننر بلاتر ای  است  ه می غوا  غعداد  از روا زا     رد و آ  وا زا دز محیم وای ایم  دایگیی  

  رده

حیطی متنوت و باشده  مییات دز مساختاز سیست   نترل دازای  ایا وای ملتیفی است و سطح  نترل مشلص می

 یرد و ودش از ای   مییات  از رد و اتمینا  از  سیست   نترل و ومچنی  بای برد  ضریب دز ی  حال خش  انراو می

 اتمینا  می باشد ه

 .استیغ سری سیست  وای  نترل ساده برای انراو  مییات بیز تر دز زاستای اوداش  مییات یویه مهیی استفاده شدهاز 
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 پدیده ذخیره سازی دی اکسید کربن به منظور بهینه سازی ازدیاد برداشت نفتآنالیز 

 1علیرضا حامد

Engalirezahamed2@gmail.com 

 دانشروی دوزه  ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم   یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروز آباد1

 

 چکیده:

 

دزصد از  د  ازوای  یلانه ای زا شامد می شود و  یت اصیی  64دی ا سید  ربندز حدود مطایعات محیم زیستی نشا  می دود  

 ا یایا دمای زمی  و غهییرات آب و ووایی می باشده غالخ برای  اوا مییا   ازوای  یلانه ای دز دو زمی  یکی از مسائد مه  دز بسیازی از

زاه حیی مناسب برای مدیریت انتشاز ای   از ز دی ا سید  رب  دز ملاز  نفتی و  ازیسازیگاصنای  از دمیه صنعت نفت و از استه  رآیند ذخیره

باشد، از تر ی با غوده به  اوا بازدوی  اه وای نفت  شوز دز سایهای اخیر، صیانت ازای  ملاز  و غیزیق به و دیو یری از وزود آ  به دو می

عه غیزیق پیوسته دی ا سید رب  به مننوز بهینه سازی دی ا سید  رب  ذخیره شده و مو   انوات  از به آنها ضروزی شده استه دز ای  مطای

انراو شده  ه برای بهینه یابی از ایگوزیت  ژنتیغ استفاده شده  311بازیا ت نفت غوییدی دز یکی از ملاز  نفتی ایرا  با استفاده از نرو ا یازا ییپس

نگی غا یر مکا   اوهای غیزیتی، مکا  و تول مشاغ  ازی آنها بر مییا  ازدیاد برداشت و استه مهمتری  پرسا مطرح شده دز ای  پروژه  گو

( انراو شده و ا رای   امد و ومچنی  تول و مکا  مشاغ  ازی بر 6د    از دی ا سید  رب  استهمسئیه مکا  یابی زوی  اه غیزیتی شمازه )

( ما ییم  متداز نفت برداشت شدوحاصد شد و پس از 24،8به توزی  ه به ازاء رید ) زوی مییا  ذخیره  از و ازدیاد برداشت نفت مشلص  ردیده

اغ وا ادراوایهای متعدد بهتری  مکا  مشاغ وا  ه بیشتری  بازده ی غویید نفت زا دازا باشد، یا ته  ه وما  ییه ی اول می باشد و  اصیه ی مش

 ه وت  یازخ می شود 88حدودا برابر با 

 

 ، بهینه سازی مکا   اه وای غیزیتی311ذخیره سازی دی ا سید  رب ، ازدیاد برداشت نفت، ا ییپسکلیدی:واژه های 
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 بازبینی و بررسی اثرتزریق گازبرخواص سیاالت یکی ازمخازن گازمیعانی جنوب غرب ایران

 

 1علیرضا حامد
Engalirezahamed2@gmail.com 

 ودبیر انرم   یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروز آباددانشروی دوزه  ازشناسی زشته مهندسی نفت 1

 

 چکیده        

ملاز   ازمیعانی دزغتسی  بندی انوات ملاز  دزحد اصد بی  ملاز  نفت  رازوملاز   ازغر رازمیگیرندیا به  اازت 

غهییرات شدید دز میکردملاز  آنچه  ه با ث .دیگردمای ملی  بی  دمای بحرانی وحدا ثردمای دو ازی  رازمگیرد

 ازمیعانی به محض زسید   شازبه  شازنتطه شان  میگردد،غهییرسیال ملی  ازحایت غغ  ازی  ازبه حایت دو ازی 

میعانات میااشدهدزای  نوت ملاز  بهره دوی  اه وای غوییدی به واسطه ا یایا غرم  میعانات  ازی دزنواحی - از

تطه شان  ، اوا خواود یا تهزوشهای متعددی به مننوزز   ای  مشکد وا یایا بهره اتراش  اه با ا  ت  شازبه زیرن

دوی  اه وای  ازی میعا  معکون بکازبرده شده استه ه ازمهمتری  زوشها ،غیزیق  ازبه مننوزدیو یری ازغشکید 

ای  غحتیق برای برزسی میعانات  ازی دزو  ملی  وبازیا ت میعانات  ازی غشکید شده دزملی   ازبرد راوانی دازدهدز

  CMGازپکی  WINPROPد یق ز تازسیال یکی ازملاز   از میعانی دنوب ایرا ،ابتداسیال ملی  غوسم نرو ا یاز

و غر یب وای متفاوت از  ازوای نیتروژ   (CO2)،  ازدی ا سید رب (N2)شایه سازی  شته، پن  نمونه  ازنیتروژ 

پازامتروای ملتیف مربوط به ملی  یعنی غر یب ملی ،مییا   و دی ا سید  رب  به ملی  غیزیق شده وسپس

 ازغوییدی،مییا  مای  غرمعی،ویسکوزیته وضریب غرا   پذیری ملی  غحت سنازیووای ملتیف موزدمطایعه  راز ر ته 

استهنتای  شایه سازی برای  ازوای ملتیف متفاوت بوده  اما آنچه  ه دزومه آنها مشترک است ای  است  ه غیزیق 

ا ر ه نتای  ای  غحتیق نشا  داده  ه ور ه دزصد ازدی . ازوای ملتیف با ث  اوا متدازمای  غرمعی خواودشد

ا سید رب  دزملیوط  ازغیزیتی بیشترباشدمییا  مای  غرمعی بیشتر اوا می یابد و نیتروژ  بیشتری  ا ر زا دز 

مدمای  از و انحراش  مت از حایت ایده آل میشود ا یایا نتطه شان  دازد و نیی مودب ا یایا مییا  غرا   پذیری و

اما برای انتلاب بهتری  مکانیس  غیزیتی بایستی  وامیی ومچو  دبی غویید، دزدسترن بود   ازغیزیتی، ویینه وای 

 ادرایی و ا تصادی ترح مد ننر راز یرده

 

 غوییدغیزیق  از، میعا  معکون، غرم  میعانات، نتطه شان ، ا یایا :کلمات کلیدی
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 مشاهده  کارآمدی غشاهای پلیمری و بررسی آنها در جداسازی گازها

 

 1علیرضا حامد

Engalirezahamed2@gmail.com 

 دانشروی دوزه  ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم   یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروز آباد1

 

 

 

 

 چکیده :

بسیازی از  رایندوای دداسازی ومچو  دداسازی  ازوا، شیری  سازی  از تایعی، زتوبت امروزه غشاوای پییمری دز 

غر، اومیت  شمگیری زدایی و ههه استفاده می شونده  رآیندوای غشایی با مصرش انرژی پایی  و  مییات دداسازی زاحت

دز غشاوا محسوب می شوده غراوخ دز متایسه با دیگر  رآیندوای دداسازی دازنده اختالش  شاز مهمتری  نیرو محر ه 

 از ازبردوا، میایا و باشنده دزای پذیری به  نوا  دو خاصیت اساسی غشاوا با دما و  شاز دز ازغااط میپذیری و انتلاب

شونده سپس به متایسه  رایندوای غشایی و آمینی پرداخته معایب غشاوای پییمری دهت دداسازی  ازوا برزسی می

اط ضعف و  وت ای   رآیندوا نشا  داد  ه بکاز یری ور  داو از آنها به غنهایی بازدوی یزو زا ندازده می شوده برزسی نت

دز نتیره دهت دداسازی  ازوا از یغ  رآیند غر یای با  ازایی بای استفاده می شوده ای  موزد یغ حایت بهینه ایراد 

 .می  ند

 

 

 ،  رآیندوای غشایی،  رآیندغشاوای پییمری، دداسازی  ازوا: های کلیدیواژه
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مطالعه روند تشکیل اقتصاد نفت و گاز در خلیج فارس و عملکرد کشورهای پیشرفته 

 در مقابل آن

 
 1علیرضا حامد

Engalirezahamed2@gmail.com 

 آباددانشروی دوزه  ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم   یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروز 1

 

 

 
 

 چکیده:
باشدهو وا میوای غوسعه، و غأمی   رضه انرژی دز دنیا از مساید استراغژیغ پیا زوی غمامی دویتغری  نهادهانرژی یکی از مه 

وا دز ای  میا  نفت و  از به دیید متعدد از دمیه: مییا  سهویت دز دسترسی، اززخ حرازغی بای و اززانی نسات به سایر انرژی

اومیت بیشتری برخوزداز وستنده متایه حاضر  وششی دز دهت برزسی  یت شکد  یری ا تصاد سیاسی نفت و  از دز منطته از 

خیی   ازن با نگاوی به غوزی  دهرا یایی ذخایر و مصرش نفت خاو و  از تایعی دز مناتق ملتیف دها  با استفاده از زوخ 

غری  زاواردوای  شوزوای صنعتی برای حفظ امنیت  رضه انرژی و متابیه با یباشده ومچنی  به غایی  اصیغحیییی می -غوصیفی

زاوارد  81وای نفتی دوهشوده نتای  حا ی از آ  است  ه بعد از شوکغاعات غوزی  دهرا یایی ذخایر نفت و  از پرداخته می

 اادی  رضه نفت و  از بوده استهاصیی  شوزوای صنعتی دهت حفظ امنیت  رضه انرژی استفاده از زاوارد غنوت بلشی به م

 

 JEL :F59   ،Q41  ،Q48طبقه بندی 

 

 . ننده نفت و  از، مناب   رضه انرژیا تصاد سیاسی،  شوزوای صادز ننده نفت و  از،  شوزوای مصرش :واژه های کلیدی
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  صرفه جویی در مصرف انرژی تقطیربه منظور برج های شرایط عملیاتیبهبود 

 پاالیشگاه( در)

 

 1علیرضا حامد

Engalirezahamed2@gmail.com 
 دانشروی دوزه  ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم   یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروز آباد1

 

 

 :چکیده

نشا  می دود  آ   راو  آوزد ضروزت  دز دها  و انرژی مصرشزشد زو به صعود بود   یمت انرژی می باشد و  ی رآیند صنای  برای نگرانی اویی 

بهینه سازی واحدوای غویید انرژی و مصرش آ  مترو  به صر ه و  اوی امری حیاغی می باشد، دز صنعت نفت، برج وای غتطیر یا واحد غتطیر   ه

ا وا زا به حایت بهینه وسییه شایه سازوا و مدیهای  امپیوغری می غوا  ای  بل یکی از  ییدی غری  واحدوای مصرش  ننده انرژی است  ه به

ویینه وای  دزآوزد، ودش  مییاغی واحد غتطیر نفت خاو دستیابی به شرایم غحت  نترل و پایداز، ا یایا غویید و  یفیت محصول ومراه با  اوا

 یفیت می باشد، دز ای    مییاغی به دیید مالحنه وای ا تصادی استه از ای  زو ودش  بهینه سازی یغ پاییشگاه نفتی ا یایا غویید محصویت با

به پژووا سعی شده است یکی از واحدوای غتطیر اغمسفریغ دز پاییشگاه آبادا  موزد بهینه سازی  راز یرد  ه با استفاده از شایه ساز و ودش 

مد بر زوی واحد مذ وز به دست آوزد  محصویت بایسری بیشتر انراو شده است، دز مرحیه بعد نتای  بهینه سازی با استفاده از شایه ساز، دز  

نهایت  ادرا دز آمده و نتای  نشا  دادند  ه غهییرات دز شرایم  مییاغی وا عی، متداز محصویت بایسری با  یفیت مطیوب زا ا یایا می دوند، دز

 یشگاه زا نشا  دادندهنیی یغ موازنه ا تصادی خایص بی  ا یایا محصویت بایسری و مصرش انرژی، صر ه دویی دز مصرش انرژی ای  پای

 

 

 بهینه سازی، صر ه دویی دز مصرش انرژی، برج غتطیر، موازنه ا تصادی، شایه سازهای کلیدی: واژه

 

  

http://www.reservoir.ir/


 

 

 مراجعه نمایید. www.reservoir.irجهت دانلود چکیده مقاالت همایشهای پیشین و اطالع از دوره های آتی، به 

 

 بررسی لزجتسینماتیکی نفت خام میدان نفتی گچساران با

 استفاده ازمدلهای مختلف

 

 1، محمد مریدی 1 ییرضا حامد
Engalirezahamed@yahoo.com 

 دوزه  ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم   یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروز آباددانشروی 1

 

 

 

 : چکیده

دزده سانتیگراد 40و 30 ، 20 ، 10 ، 5 دز  از حاضر ویسکوزیته سینماغیکی نفت خاو  ند  اه ازمیدا  نفتی  چسازا  دزدماوای

ومچنی  ای  داده وا  . وایآزمایشگاوی معادیه دزده دومی ازائه شده استاندازه  یری شده وبرای ای  داده 

 . غست شده ونتای  باو  متایسه شده اند Punttagunta,Walther, Andradeباسهمدل

 

 ییدتسینماغیکی، میداننفتیگچسازا ، انتتایمومنتوو، ویسکومتردیریتاییکلمات کلیدی:
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 به انرژیهای نوعملکرد شرکت ملی حفاری ایران دررسیدن 

 

 

 1، محمد امین انجینی1، علی اکبر فتحی کلیسانی1، محمد مجیدی 1علیرضا حامد

Engalirezahamed@yahoo.com 
 

 ویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروز آباددانشروی دوزه  ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم   یمی دانشر 1                               

 
 

 

 : چکیده

استفاده ازانرژی زمی   رمایی دهت غویید برق منوط به ا تشاش ملی  زمی   رمایی شناخت د یق مشلصات ملی  وغکنویوژی وای 

 رمایی دزایرا  ضروزت  مییات ودود پتانسید بایی انرژی زمی   . ملتیف غویید برق از بلاز و یا آب داغ زمی   رمایی می باشد

دزای  متایه اختصازادزخصوص انرژی زمی   رمایی و . حفازی دزخصوص بهره  یری از ای  انرژی دهت غویید برق زا ایراب می  ند

 .  گونگی حفازی  اوهای زمی   رمایی مطایای بیانگر دیده است

 

 :کلیدواژها

 غیزیتی  اه – ا تشا ی  اه – حفازی - انرژی - ساال  - زمی   رمایی
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 بررسی وتعیین اولویتهای نانوفناوری درحوزه حفاری

 

 1، محمد مجیدی 1علیرضا حامد

Engalirezahamed@yahoo.com 

 دانشروی دوزه  ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم   یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروز آباد1

 

 چکیده :

اویویتهای غحتیتاغی  شوز مادز ندسال  ذشته برزسی امکا  استفاده از نانو  ناوزی دززمینه وای  ونا و  بوده استه یکی ازمه  غری  

دزای  متایه باغوده به ای  موضوت به برزسی غحتیتات انراو  ر ته دززمینه استفاده از ناوزی نانو دز بلا وای  ونا و  صنای  حفازی 

 دز دنیا پرداخته شده

 

 هها:کلیدواژ

 حفازی ،نانوغکنویوژی ،نانو پوشا،نانوسیال، د حفازی،مته حفازی
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 اندازه گیری کمترین فشارامتزاجی باشبیه سازی لوله قلمی درمیدان نفتی دارخوین

 

 1، محمد مجیدی 1علیرضا حامد

Engalirezahamed@yahoo.com 

 دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروز آباددانشروی دوزه  ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم   یمی 1

 

 

 چکیده:

 .غیزیق پذیری یکی ازمیادی  نفتی ایرا  موزد برزسی  راز ر ته است مطایعه ای به مننوز برزسی ا ر غهییرغر یاات  از غیزیتی برمییا 

  شاز حدا د غعیی  مننوز به به ییه نفتی )باز ردانی  از (دزای   از داده وای آزمایشگاوی غست یویه  یمی حاصد ازغیزیق  از ملی 

 با یویه سازی شایه بعدی  یریهای نتیره بود  ا تماد حاصد، ابد نتای  غطایق .شده است متایسه شده، سازی شایه مدل با امتیادی

 و خایص (دزدوحایت.C1. N2 Co2غیزیق)  دهت سیال معمول سه.نمود خواود غضمی  غیزیتی سایر ازوای برای مننوز بدی  زا  یمی

 برای بهینه غر یب ًنهایتا .اند شده ملی  متایسه  از غیزیق سازی شایه از حاصد بازیا ت ضریب با و  راز ر ته موزد برزسی غر یای

 .بود خواوداستفاده   ابد ننر موزد نفتی  ازمیدا  غیزیق  مییات دزادامه حاصد نتای  .شده اند غعیی  ملی   شازی ملتیف محدوده

 

 دازخوی  نفتی میدا  -سازی شایه  -ازدیادبرداشت - پذیری  شازامتیاج حدا د :کلیدی کلمات
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تعیین و مقایسه کانی های رسی بدست آمده از نمودارهای عرضی وآزمایش پراش پرتو 

 ایکس

 
 3، مصیب کمری2،عارف رستمیان1آصف مدنی
 ایرا  -غهرا  -باشگاه پژووشگرا  دوا  و نلاگا -غحتیتاتدانشگاه آزاد اسالمی واحد  یوو و 

Assef.sa.madani241@gmail.com 
 

 

 چکیده

غعیی  حر  شید و نوت  انی وای زسی برای اززیابی پترو یییکی بسیاز ضهروزی اسهتهنمودازوای  رضهی پترو یییکهی و 

باشنده دز برخی از سازندوا، نتهای  آزمهایا  آزمایا پراخ پرغو ایکساز دمیه زوخ وای غعیی  دزصد و نوت  انی زسی می

پراخ پرغو ایکس و نمودازوای  رضی متفاوت می باشنده دز ای  مطایعهه، بهرای نمونهه وهای منتلهب  هاه وها دز سهازند 

شیییآغاز، آزمایا پراخ پرغو ایکس برای غعیی  دزصد  انی وای زسی انراو  ر ت و نیی با غهیه نمودازوای  رضی مربوط 

ا یاز ژئویگ،  انی وای مودود برزسی شده نتای  حاصد از آزمایا وا با نتای  حاصد از نمودازوهای شناسی دز نرو به  انی

 رضی موزد برزسی  راز  ر ته  انی زسی غایب با استفاده از آزمایا پراخ پرغو ایکس دز ور دو نمونهه از سهازند مهذ وز، 

اسی  بر حسب  ا توز  توایکتریغ و نسهات غهوزی  بهه پتاسهی  برحسهب ، نمودازوای  رضی پت1ایییت می باشده دز نمونه 

 ا توز  توایکتریغ، ویچ  ونه اتال اغی دز موزد  انی غایب زسینشا  نمی داد ویی نموداز  رضی غوزی  بر حسب پتاسهی ، 

زا نشا  دادنده و   نی   بود   انی ایییت، ومه نمودازوای  رضی غایب2 رده دز نمونه بود   انی ایییت زا غأیید میغایب

با غوده به مییا  بایی شید دز سازند آغاز، دزصد  ناصر غوزی  و پتاسی  دز آ  بیشتر اسهته بهای بهود   ناصهر غهوزی  و 

پتاسی  نتا به سیائی دز غشلیص  انی ایییت دازند، به  ونه ای  ه ور دو نمونه دز سازند آغاز از  اه وای ملتیف با وه  

نتای  مطایعه مؤید د ت زوشپراخ پرغو ایکس دز غشلیص نوت  انی وای زسی است و دز مطایعات ملی  به مطابتت دازنده

خصوص مدل وای محاساه اشاات آب، استفاده از ای  ابیاز می غواند محاساات زا بهاود بالشده ومچنی  دیده شهد  هه دز 

 خ پرغو ایکس  ازآمد استهحایغی  ه غشلیص  انی از زوی نمودازوای  رضی میسر نیست، زوشپرا

 

 : انی زسی، نموداز  رضی، آزمایا پراخ ایکس، سازند آغازهواژه های کلیدی

  

                                                           
  ازشناسی ازشد مهندسی ا تشاش نفت -1
  ازشناسی مهندسی نفت -2

 بوزی ازشناسی ازشد مهندسی ملاز  ویدزو ر  -3
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 ( در حضورCa+2و  Mg+2پتانسیل)ة کنندهای ایجادتأثیر یون

2-سولفات )
4SOهوشمند( رویترشوندگی مخازن کربناته در فرآیند تزریق آب 

 

 2، مصیب کمری1مالك جلیلیان

 مهندسی نفت دانشگاه غهرا انستیتوی 

Jalilian.mspe@gmail.com 

 چکیده

ای برای بهاود بازیا ت نفت به دو دیید استفاده می شود: آ( از یغ  ر  است  ه از سیالبینی ملاز  نفتی به  نوا  شیوهمدت بیا

وای غوییدیه غویید  از، ب( دابرا  رد  نفت با نیروی  ساند ی به سمت  اهغثایت  شاز ملی  به مننوز دیو یری از 

توزی  ه آبدوستی ملی ، به غویید بیشتر و غرشوند ی، یکی از مهمتری  پازامتروای مؤ ر دز  رآیند غویید نفت از ملی  است، به

دناال داشته و وموازه برداشت از ملاز  ملی  زا به غر ازدوستی بیشتر، ضریب بازیا ت پایی شود، دز حایی  ه نفتآسانتر خت  می

 ای نو دز ازدیاد برداشت دز ننر  ر ته  نوا  شیوهبرانگیی بوده استه غیزیق آب ووشمند )سیالبینی ووشمند( بهدوست  ایانفت

ییات پیشر ته،  ازایی آ  برای بود  انراو  رآیند دز متیان میدانی، دو نیاز به غرهشود  ه به دیید ملتیفی، ننیر ا تصادیمی

استه آب ووشمند دزوا   آبی است وای اخیر غحتیتات وسیعی زا به سمت خود معطوش  ردها یایا ضریب بازیا ت و ههه دز سال

داز وای سویفاتسازی  مدغاً با استفاده از نمغاسته ای  بهینه  ه غر یب آ  از یحاظ غر یب یونی و مییا  شوزی، بهینه شده

2-و  Ca ،2+Mg+2 یرد و دیید آ  ودود یونهای ( صوزت می4CaSOسویفات )( و  یسی 4MgSOسویفات )شامد منییی 
4SO

شوده  ازبرد غیزیق  فته می« پتانسیدة وای ایراد نندیو »وا  ذازند و به آ وای  ربناغه غأ یر میاست  ه زوی باز سطحی سنگ

غری  مکانییمی دناال داشته است و اصییمتیان آزمایشگاوی و و  دز متیان میدانی به آب ووشمند نتای   ابد  اویی زا و  دز

دوستی بیشتر استه دز ای  متایه، به برزسی وا به سمت آبشود، غهییر غرشوند ی  ربناغه ه برای  میکرد آ  دز ننر  ر ته می

 پردازی هوا میمکانیس  ا ر ذازی آ وا و پتانسید دز غهییر غرشوند ی  ربناغهة وای ایراد نندنتا یو 

 پتانسیدهة وای ایراد نندازدیاد برداشت، سیالبینی، ملاز   ربناغه، آب ووشمند، یو  کلمات کلیدی:          

 

بررسی و مقایسه عملکرد سیاالت حفاریسازگار با محیط زیست در پایدار نمودن شیلها)با 

 استفاده از دستگاه تورم سنج (

                                                           
 ملاز  ویدزو ربوزی - ازشناسی ازشد مهندسی نفت 1
 شر ت میی مناتق نفتلیی دنوب -ملاز  ویدزو ربوزی - ازشناسی مهندسی نفت2
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 1مومنیمهدی 

 بیواز نفت -اوواز  -ادازه مهندسی و برنامه زییی سیال حفازی -شر ت میی حفازی ایرا  
mehdi_moemenii@yahoo.com 

 

 

 

 

 چکیده
مشکالت مربوط به غوزو و ناپایدازی سازندوای شییی دز حی  حفازی، یکی از  وامد مه  دز ایراد و فه و غأخیر دز زوند  مییات 

حفازی محسوب می شونده  امد اصیی بروز ای  زویداد، ا رات متتابد میا  شید وا و سیایت حفازی استفاده شده می باشد, آب مودود 

شده و با ث غوزو و پرا نده شد  آنها می شوده غا  نو  غالخ وای زیادی دز دهت  اوا ا رات ملرب  دز سیال غوسم شید وا دذب

ازدودستهسیایپایهآبیوپایهروغنیرهتحفازیاستفادوکردهسیایپایهروغنیاهعیتعدو ودود می غوان دزمناتتدازایشیدای  پدیده انراو شده استه 

اه دیید  دو ساز ازی با شرایم زیست سیایناسب می باشد ویی استفاده از ای  دهت حفازی سازندوای شییی م آب آزاد دز سیست ,

دزسیال به و موادی  ه دهت پایدازی و  نترل غوزو شید وا دزسیایت پایهآبیمتدازآبموزداستفادومحیطی، ویینه بای محدود می باشده 

هت حفازی سازند وای شییی مناسب بوده و ومچنی  با دز زاستای تراحی سیایت پایه آبی  ه د از میروندبسیازحائیاومیتاسته 

شرایم زیست محیطی نیی ساز از باشند غحتیتات زیادی صوزت  ر ته است و مواد ددیدی به  نوا  پایداز  ننده شید معر ی شده 

ی و استفاده از دستگاه انده دز ای  متایه غالخ  ردید غا با تراحی سیایت پایه آبی با خصوصیات مناسب دهت حفازی سازند وای شیی

(، مییا  د یق غوزو شید وا دز ا ر دذب آب اندازه  یری شود، غا از برزسی و متایسه ی ای  داده liner swell meterغوزو سن  خطی )

 وا سیال حفازی با خصوصیات مناسب دهت حفازی شید وا و ومچنی  ساز از با محیم زیست غعیی   ردده

 

 غوزو سن  خطیهل حفازی, مییا  غوزو, شید, سیاهای کلیدی: واژه

  

                                                           
 حفازی سیال زییی برنامه و  ازشنان مهندسی -1
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 واقع در یکی از میادین دریایی ایران Yارزیابی پتروفیزیکی چاه 

  
  2، محمدکمال قاسم العسکری 1سید میالد مرتضایی مهین 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه -دانشروی  ازشناسی ازشد ملاز  ویدزو ربوزی -1

 ویئت  یمی دانشگاه صنعت نفت ضو  –د تری ژئو یییغ ملاز   -2

  

  کیده 

مهمتری   ازبرد نمودازوای  اه پیمایی شناخت خواص  یییکی سازندوا، غر یب سنگ شناسی، متداز غلیلد، نوت 

غلیلد، نوت غلیلد )اوییه و  انویه(، غراوایی و دزصد اشاات شد ی آب و ویدزو ربوز می باشده با غوده به اینکه یکی از 

اصیی ای  پژووا برزسی پازامتر وای حا   بر  یفیت ملینی دهت اویویت بندی زونهای ملی  استه دز ای  اوداش 

پروژه با زوخ اززیابی پترو یییغ احتمایی با استفاده از نموداز وای  اه پیمایی به غشریح پازامتر وای پترو یییکی حا   

شده است ایراد یغ مدل حاوی  ند  انی به وسییه زوخ  بر  یفیت ملی  و زوشهای محاساه ای  پازامتروا پرداخته

پترو یییغ احتمایی به  مغ مدیهای مینرایی و با استفاده ومیما  از ومه نگازوای دز دسترن ازائه می شود و ور مدل 

از نگاز وای وزودی ملتیفی برای ایراد معادیت ومیما  دهت شناسایی حر  وای مرهول ملی  استفاده می  ند، دز 

وا    Y دز ای  پروژه  اه.وا   ا ر یغ مرمو ه  امد  اه نگازی دز دسترن باشد یغ پاسخ بهینه به دست خواود آمد

سازند   Yموزد اززیابی پترو یییکی  راز  ر ته دز  اه geolog دز یکی از میادی  دزیایی ایرا  با استفاده از نرو ا یاز

 نده ابتدای سازند  یک   ه  سمت ا نما زا متری ادامه پیدا می4418متری آ غاز و غا  مق  2343 یک ، از  مق 

به زیاایی  ابد مشاوده استه دز  (Halite)واییت  دوده دز ای   سمت ودود  انی نمکی یسیت و شید غشکید می

متر زو  خایص میااشد غلیلد متوسم  33,464خوزده دز ای  سازند به  ش  می (Quartz)برخی مناتق نیی  وازغی 

 باشدهمی %33,4و اشاات آب  %33، حر  شید 16,6%

 

 اززیابی پترو یییکی،ژئویگ ، غلیلد، شید، اشاات شد ی آبهای کلیدی: واژه
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در یکی از  K( چاه CRETACEOUSارزیابی پتروفیزیکی سازندکرتاسه )

 میادین شمال ایران 

  
  2، محمدکمال قاسم العسکری 1سید میالد مرتضایی مهین 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه -دانشروی  ازشناسی ازشد ملاز  ویدزو ربوزی -1

  ضو ویئت  یمی دانشگاه صنعت نفت –د تری ژئو یییغ ملاز   -2

  

  کیده 

اززیابی پترو یییکی وا نا مرمو ه ی سنگ و سیال مودود دز  مق وای ملتیف زا دز متابد غحریغ وای  یییکی و ایکتریکی 

خازدی برزسی و غرییه و غحیید می  نده به  اازت دیگر اززیابی پترو یییکی وما   ی  غعایر و غفسیر اتال ات حاصد از نمودازوای 

ری   ا توزوا دز غعیی  ویژ ی وای سنگ ملی  ویدزو ربوزی استه  الوه بر آ  موازدی  و   اه پیمایی است،  ه یکی از مهمت

وضعیت وندسی ملی ، دما،  شاز سازند و ییتویوژی ملی  می غواند نتا مهمی دز اززیابی، غکمید و بهره بردازی از ملی  ایفا  نده 

ژه ای دز صنعت نفت برخوزداز است، آ اوی د یق از ای  پازامتروا به غعیی  پازامتروای  یییکی و اززیابی  یفیت ملینی از اومیت وی

متلصصی  ای  امکا  زا می دود  ه برای برزسی د یق مراحد غویید دز یغ میدا  ابیازوای  ا ی دز اختیاز داشته باشند و با آ اوی از 

تال ات بهتری از خصوصیات پترو یییکی ملی  می آ  وا غوانایی بیشتری دز غوسعه ی میادی  نفتی خواوند داشته زیرا با داشت  ا

متری یکی از  4418-4482 ه دز  مق  Kغوا  غصمیمات بهتری دز موزد محد حفر  اه وا  ر ته دز ای  پروژه  سازند  رغاسه  اه   

بی به زوخ مدل سیات و میر موزد اززیابی پترو یییکی  راز  ر ته اززیا Geologمیادی  شمال ایرا  وا   است با استفاده از نرو ا یاز 

(sibbit & mayer, 1980 ه یغ زوند ددید زادیکایی زا برای محاساات پترو یییکی بدست آوزدند انراو شده دز ای  زوخ  )

معادیت پاسخ زا برای ور اندازه  یری دز مرمو ه نموداز یری پیا بینی و دسته بندی شده و دز ور دسته از غماو متادیر  انی وا و 

متر بدست آمد 1138یت مو ر بر  رآیند  نموداز یری استفاده شده استه با انراو اززیابی پترو یییکی دز ای  سازند زو  ناخایص سیا

می باشد  ه بسیاز اندک می باشده دز  1,126متر زو  خایص می باشده نسات زو  خایص به زو  ناخایص  32,683 ه از ای  متداز 

  می باشده %33,3و اشاات آب  %31، حر  شید %12,3غلیلد متوسم ( CRETACEOUSسازند  رغاسه )

 اززیابی پترو یییکی، ژئویگ، سازند  رغاسه ، غلیلد، اشاات شد ی آبهای کلیدی: واژه
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 در یکی از میادین شمال ایران  Mارزیابی پتروفیزیکی سازند چلکن چاه 

  
  2ری ، محمدکمال قاسم العسک1سید میالد مرتضایی مهین 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه -دانشروی  ازشناسی ازشد ملاز  ویدزو ربوزی -1

  ضو ویئت  یمی دانشگاه صنعت نفت –د تری ژئو یییغ ملاز   -2

  

  کیده 

استفاده از نگاز ودش اصیی ای  غحتیق برزسی غوزی  پازامتروای پترو یییکی، غعیی  نوت غلیلد و غعیی  سطوح غمان سیایت با  

وای  ا ه پیمایی می باشده دز ای  مطایعه  ه با استفاده از داده وای یکی از میادی  نفتی ایرا  صوزت  ر ته است، ییه وای 

ملینی موزد اززیابی پترو یییکی  راز  ر ته برای ای  مننوز از غمامی اتال ات مودود از دمیه نمودازوای پترو یییکی،  یازخ 

وای ملی  استفاده شده استه پازامتروای پترو یییکی غلیلد، سنگ شناسی، اشاات شد ی، ناسی، حفازی و آزمایاوای زمی  ش

ضلامت زو  خایص، ضلامت زو  خایص به ناخایص  و ومچنی  سطوح غمان سیایت غوسم نمودازوای  اه پیمایی غعیی  شده 

ی پترو یییکی می غواند نتا مهمی دز اززیابی  می و  یفی آ  سازند انده اززیابی پترو یییکی یغ سازند با استفاده از نگازوا

داشته باشد؛  را  ه به واسطه ای  اززیابی می غوا  سازند زا از ننر ملینى و غیر ملینی، زو  بندى نموده و دز برنامه واى آینده 

بوز دازند، آ اوانه غر غصمی   یری نموده دز غوسعه میدا ، برای بلا وایی از سازند ملینی  ه  ابییت بهتری دز غویید ویدزو ر

وا   دز یکی از میادی  شمال ایرا  با استفاده از نرو ا یاز ژئویگ موزد اززیابی پترو یییکی  راز  ر ته اززیابی به  Mای  پروژه  اه 

 2434,6 ابد برزسی  سازند  یک ،  زو  M(  صوزت  ر ته دز  اه probabilistic petrophysicsزوخ پترو یییغ احتمایی )

می باشده  1,112متر زو  خایص می باشد  ه نسات زو  خایص به زو  ناخایص  4,611متر می باشد  ه از ای  متداز غنها 

 می باشده %42,3بدست آمده است و میانگی  اشاات آب  %14,3میانگی  غلیلد دز ای  بازه اززیابی 

  

 ژئویگ، مویتی می ، غلیلد،اشاات شد ی آباززیابی پترو یییکی، های کلیدی: واژه
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 ایده ی استفاده از لوله های جداری مغناطیسی در حفاری لیزری

 
 2، عباس هاشمی دهکردی1محمد صادق دادایی دهکردی

 دپازغما  حفازی شر ت پتروپازن 

Dadaei.mo@ppars.com 

 

 چکیده 
ویینه وای بسیاز زیادی  ه  دز حفازی یغ  اه صرش می شود ور زوزه زوخ وا و زاه وای زیادی زا انراو می دوند غا  با غوده به 

بتوانند ای  ویینه وا زا به حدا د برساننده یکی از زاه وای  اوا ویینه وا می غواند  اوا زما  حفازی با استفاده از ا یایا 

برابر  111ایی  11فازی وای نوی  از دمیه حفازی با یییز می غوا  سر ت حفازی زا سر ت حفازی باشده امروزه با  سترخ ح

حفازی دوزانی ا یایا داده با ای   از زما   مییات حفازی بسیاز  اوا پیدا می  نده از  مییات وای زما  بر و پر ویینه دز 

دازی دز  اه و ههه اشازه  رده یکی دیگر از مشکالت حال حفازی می غوا  به یویه بای یویه پایی  برای  غعویض مته، زاند  یویه د

حاضر دز صنعت حفازی به ویژه حفازی با یییز  د حفازی می باشده دز زاوکاز ما استفاده از یویه وای ددازی مهناتیسی می باشد 

غوا  با استفاده از یویه وای   ه می غوا  آ  وا زا ومیما  با  مییات حفازی با یییز به داخد  اه زانده ومچنی  با ای   از می

ددازی مهناتیسی  ه دز سطح  ابد  نترل وستند یغ میدا  مهناتیسی  وی ایراد  رد ، به توزی  ه بتواند  شاز سازند زا 

غحمد  رده و از وزود سیایت سازند به داخد  اه دیو یری  نده از مییت وای ای  ترح می غوا  به ا یایا سر ت حفازی و 

  ما  حفازی اشازه داشتهبهاود زاند

 

 یویه ددازی، حفازی یییزی، میدا  مهناتیسی،  اوا ویینه وای حفازی، ا یایا سر ت حفازیهای کلیدی: واژه

  

                                                           
  ازشناسی حفازی -1

  ازشناسی حفازی -2
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 Eclipseشبیه سازی آزمایش لوله قلمی با استفاده از شبیه ساز 

 
Slim tube test simulation using Eclipse simulator software 

 

 ، محمد زضا اصفهانی،  یت ایه  اظ  زاده، دعفر ویی، حایب ایه صدیتی،*امید  یتگر

 پژووشگاه صنعت نفت
chitgaro@ripi.ir 

 چکیده

امتیادهی بهود   یکی از ضروزی غری  مطایعاغی  ه  اد از شروت غیزیق  از دز ملاز  ویدزو ربوزی صوزت می  یرد امتیادهی یها غیهر

دز ای  غحتیق با استفاده از داده وهای آنهاییی سهیال  غیزیق امتیادی، حدا د  شاز امتیاج می باشدهغیزیق استه از مهمتری  پازامتروا دز 

سازی و غعیی   ردیده به ای  مننهوز ابتهدا نفهت یهغ شایه Eclipse300و  PVTiملی ، حدا د  شاز امتیاج با استفاده از دو شایه ساز 

دا د  شاز امتیادی برای  هاز  از ملتیف محاساه شده سپس یغ مدل غر یای سازی شده و حشایه  PVTiملی  بوسییه ی نرو ا یاز 

متایسهه شهده دز   PVTi ساخته شد  و متادیر به دست آمده از ایه  مهدل بها نتهای  Eclipse300از ای  آزمایا با استفاده از شایه ساز 

ز غعیی  معایت حایت انتلاب شده دز شایه ساز سازوا مشلص شد  ه می شود دهت حصول اتمینا  انهایت با غوده به خرودی شایه

PVTi  از مدل غر یای حدا د  شاز امتیاج زا شایه سازی و مرددا محاساه نموده ، 

 کلیدی  واژگان

 Eclipse؛ PVTi شایه سازی ؛ یویه  یمی ؛ حدا د  شاز امتیادی ؛ غیزیق  از ؛ 
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 میعانی و روش های بررسی آسیب سازند طی تشکیل میعانات گازی در مخازن گاز

 جلوگیری و بهبود آن

  1مهدی زلقی1عباس گزمه

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ، دانشکده مهندسی نفت، غهرا ، ایرا  1

 چکیده

دز ملاز   از میعانی با  اوا  شاز به زیر  شاز نتطه شان  با ث غرم  میعانات می  ردده از اینرو حر ت  از به 

 اه  اوا می یابده دز ای  ملاز  معموی دز  شاز و دما بای مواده وستی ، و سیست  سیال دز شرایم نیدیغ  دوانه

بحرانی می باشده دز ملاز   از میعانی اغیب و تی  شاز نیدیغ دیوازه  اه به زیر  شاز نتطه شان  می زسد با ث 

غواند با ث آسیب سازند دز ملاز   از میعانی می  اوا سری  غویید می  ردد ه غرم  میعانات دز اتراش  اه می 

 ردده ای  امر با ث  اوا غراوای مو ر و دز نتیره  اوا غویید  از می شوده ومچنی  ا ر غرم  میعانات دز ملاز  

 با غراوایی     بیشتر مشهود می باشده

 غیاه بر آ  پرداخته می شوده دز ای  غحتیق دز موزد آسیب سازند دزا ر غرم  میعانات و  گونگی دیو یری و یا

غهییر غرشوند ی، اه ا تی و  اوا دریا  غیردازسی می غوانند سه زاه حد مناسب برای ا یایا بهره 

دوی  اه وا دز ملاز   از میعانی می باشده نتای  حاصد از ای  غحتیق  امی دز دهت بهاود مدیریت 

 و زاه وای دیو یری و یا غیاه بر آ  استهملاز  میعانات  ازی با دزک بهتر مکانییو آسیب سازند 
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 تغییر ترشوندگی مخازن کربناته با استفاده از نانو سورفکتانت ها

 3، محمد اسدالهی 2، احد اسدالهی 1فرشاد بتویی
 دانشروی  ازشناسی مهندسی نفت  رایا ملاز  ویدزو ربنی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروزآباد

farshadbatooei@gmail.com 

 

 

 

 

 چکیده :

امروزه  ابت شده است  ه  ی  نانو غوانایی بهاود  رایند وها دز متیهان مویکهویی زا دازا مهی باشهند و غها یر آ  دز حیطهه  راینهد وهای 

ز  ش   یر است ه به  ونه ای  ه با استفاده از نانو سوز کتانت وا و، نانو غشا دداسازی و ازدیاد برداشت از ملاز  نفتی و  ازی نیی بسیا

وا ، نانو ذزات ، نانو ژل وا ، نانو سیایت و ویدزوژل وای نانو  ومپوزیتی ، غحول  مهده ای دز دههت  بهاهود  راینهد اسهتلراج و غوییهد 

 یرات و  میکرد  ناوزی نانوسوز کتانت وها بهر زوی غهییهر غرشهوند ی سیال از ملاز  نفتی و  ازی به ودود آمده استه دز ای  متایه غا

 .ملاز   ربناغه موزد برزسی  راز  ر ته است

 

 نانو سوز کتانت ، غرشوند ی ، ملاز   ربناغه ، ازدیاد برداشت،  شا سطحی کلمات کلیدی:
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 مولیمدلسازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین بر اساس تنظیم کردن پارامترهای حجم 

 
 ، 4، محمد رضا شیبانی راد3، جمال دانشمند مقدم 2، سعید اکبرپور1فرشاد بتویی

 4علی کریمی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروزآباد ، دانشکده مهندسی نفت ، انرم   یمی مهندسی نفت 

farshadbatooei@gmail.com 
 

 

 

 

 چکیده
زسوب آسفایتی  دز ملاز  نفتی یکی از مشکالت بسیاز مه  دز غویید از ملاز  می باشد و با ث  اوا نفوذ پذیری و غهییر غرشوند ی سنگ 

ملی  و دز نهایت  اوا غویید نفت از ملی  می  رددهبا ودود ای  مشکد ، تدا  اتال ات د یتی از ساختاز و مکانیس  غشکید و حتی درو 

آسفایتی   ه خود نیی به دیید  دو ودود آ اوی از نیرووای بی  مویکویی می باشده شناخت ای  پدیده زا دشوازغر و دز  ی  حال مویکویی د یق 

حیاغی غر  رده استه بنابرای  برای دیو یری یا به حدا د زساند  ودود مشکد زسوب آسفایتی  یغ مدل دهت پیا بینی زسوب آسفایتی  غحت 

( ،ایگوزیتمی دهت محاساه درو مویکویی آسفایتی  ازائه شده PRدز ای  مطایعه از غئوزی  یوزی وا ینی و معادیه حایت ) شرایم ملی  ضروزیسته

ه است و برای بدست آوزد  پازامتر حالییت آسفایتی  از یغ معادیه غرربی دز مراد  استفاده شده استه پس از برزسی وایی  ه بر زوی سه نمون

   نشا  دادند  ه غطابق  ابد  اویی بی  داده وای آزمایشگاوی و نتای  مدل ودود دازدهنفتی صوزت  ر ت  نتای

 

  یمات  ییدی: آسفایتی  ، زسوب ، مدل سازی ، غلمی  ، حر  مویی

 

 

 

 

______________________ 
  یروزآباددانشرو  ازشناسی مهندسی نفت  رایا ملاز  ویدزو ربنی نفت و  از دانشگاه آزاد اسالمی واحد -1

 دبیر د انرم   یمی مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروزآباد

 دانشروی  ازشناسی مهندسی نفت ،  رایا ملاز  ویدزو ربنی نفت و  از-2

 دانشروی  ازشناسی مهندسی نفت ،  رایا بهره بردازی از ملاز  نفت و  از-3
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 در صد و چگالی سیال مخزن نفتیتاثیر تزریق امتزاجی گاز ها ی مختلف ، بر ترکیب 

 دارخوین

 

 1،محمد امین انجینی1،علی اکبر فتحی کلیسانی 1محمد مجیدی

 دانشروی دوزه  ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم   یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یروز آباد1
Engmajidi2@gmail.com 

 

 

 

 چکیده:

میدا  نفتی دازخوی  دز شمال غربی اوواز  راز  ر ته استه برزسی وایی بر زوی خاصیت مهمی از سیال به ناو  گایی صوزت  ر ت    

ه  گایی متداز ماده ای است  ه واحد حر  زا اشهال می  ند و برای غوصیف غنها نیاز به متداز دازده  گایی نسای یغ سیال به صوزت 

ه سیال مانا دز دما و  شاز معی  استه  گایی یکی از خاصیت وای مه  سیایت دزو  ملی  به شماز می زود نسات  گایی آ  ماده ب

و از آنرایی  ه ای  خاصیت دز متداز غویید سیایی مه  ومچو  نفت بسیاز غا یر دازد ،به برزسی ای  ویژ ی پرداخته شده استه دزو  

به صوزت  ابد غودهی خواوی  شد ویی با غیزیق  از وای نیتروژ  ، دی ا سید  رب  ، ملی  با ا یایا  گایی ،شاود  اوا غویید نفت 

به  %21متا  و اغا  و ویدزوژ  سویفید و پروپا  و اییو بوغا  و نرمال بوغا  و اییو پنتا  و نرمال پنتا  و وگیا  و وپتا  پالن به مییا  

تا  ، اغا  و دی ا سید  رب  به صوزت  احشی با ث  اوا  گایی و به یغ حیته  اه میدا  نفتی دازخوی  دزیا تی   ه  ازوای م

دناال آ  غویید بیشتر نفت می شود و ومچنی  با غوده به نموداز حاصیه می غوا  نتیره  ر ت  ه  ازوای متا  ، اغا  و دی ا سید 

  رب  بیشتری  غا یر زا بر زوی  گایی سیال نفتی میدا  دازخوی  دازنده

 

،  گایی سیال ملی ، غا یر  گایی بر  شاز، غیزیق  از به صوزت امتیادی، میدا  نفتی PVT-Eclipse ا یاز نرو:یکلمات کلید

 دازخوی ه
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 کاربرد مدل شبکه عصبی در پیش بینی فشار نقطه شبنم میادین 

 گاز میعانی ایران

 

,شر ت میی نفت,پژووشکده ازدیاد بر داشت نفت Ebrahimzadeh_sh@yahoo.com وق ییسانس,مهندسی شیمی, ,1شیما ابراوی  زاده

 و  از

 ,شر ت میی نفت,پژووشکده ازدیاد بر داشت نفت و  ازmghasemi.m@gmail.comمری   اسمی,  وق ییسانس,مهندسی نفت,

,شر ت میی نفت,پژووشکده ازدیاد بر داشت نفت و  از e_sedarat@yahoo.comاحسا  صدازت,  وق ییسانس,مهندسی نفت,

 ,شر ت میی نفت,پژووشکده ازدیاد برداشت نفت و  ازsgerami@gmail.com رامی,د ترا, مهندسی نفت, شهاب

 شر ت میی نفت,پژووشکده ازدیاد برداشت نفت و  از ema2di@yahoo.comمحمد یی  مادی,د ترا,مهندسی نفت,

 

 

 چکیده

باشدهاز دمیه زوشهای موزد استفاده دز  غعیی   شاز غعیی  نفطه شان  یکی از مهمتری   ناصردز محاساات مهندسی ملی  می 

نتطه شان  ,زوخ آزمایشگاوی است  ه ویینه بر و زما  بر می باشد به ومی  دیید شناسایی زوشهای دایگیی  دز غعیی  نتطه شان  

ائه یغ  ازبرد د یق از امری ضروزی است ه استفاده از شاکه وای  صای یکی از ای  زوخ وای دایگیی  می باشدهودش ای  متایه از

مدل شاکه  صای دهت پیا بینی  شاز نتطه شان  دز سیایت  از میعانی ملاز  غحت اشاات  شوز  ایرا  می باشده ای  مدل 

پیشنهادی بر اسان زوخ پس انتشاز خطا و وزودی وایی ومچو  غر یاات غیرویدزو  ربنی ننیر دی ا سید  رب  و نیتروژ  و 

است هنتای  ساختازی شاکه بر مانای سه ییه شامد :یغ  8Cو ومچنی  دما ودرو مویکویی+ 8Cی ننیر متا  و +غر یاات ویدزو  ربن

داده 116نرو  می باشده شاکه  صای مذ وز غوسم 1نرو  و یغ ییه خرودی با 21نرو  ,یغ ییه میانی با 6ییه وزودی با  

ی  شوز ایرا  آموزخ داده شده است و به مننوز ا تااز دوی, شاکه آموزخ آزمایشگاوی از نمونه  اوهای ملتیف میادی    از میعان

 دیده با غعدادی داده آزمایشگاوی از نمونه سیایت  از میعانی ملاز  دیگر,غست  ردیدهنتای  مدل نشا  

  نشا  دونده دزصدمطابتت دازد  ه ای4868/1می دود  ه خرودی شاکه با متداز مطیوب آ  دز  از آزمایا با خطایی معادل 

 اتمینا  از صحت مدل شاکه  صای دز ای  مطایعه می باشده

  شاز نتطه شان هشاکه  صایهایگوزیت  پس انتشاز خطاه:کلمات کلیدی

  

                                                           
 Ebrahimzadeh_sh@yahoo.comنویسنده  هده داز مکاغاات-1
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بررسی اثر ریزش فیلم مایع، انتشار گاز و غلظت ماده فعال سطحی بر پایداری جریان فوم 

 در محیط متخلخل

 

 3، علی رنجکش2انصاری، مرتضی *1حامد نجاتیان دارایی

 دانشگاه صنعتی سهند غاریی 1
 شر ت بهره بردازی نفت و  از  چسازا  3،2

 

 چکیده

وای مای  پایدازغر باشند،  وو پایدازغر استه ناپایدازی وابسته استه ور ه  یی  وای مای پایدازی  وو به ساختاز و پایدازی  یی 

 ردده زییخ  یی  مای ، انتشاز  از و غینت ماده  عال سطحی از مهمتری   وامد میوای مای  با ث انعتاد و ناپایدازی  وو  یی 

شوده دز موزد دود  ه زییخ  یی  مای  به غضعیف و ناپایدازی  وو منرر میناپایدازی  وو دز محیم متلیلد وستنده نتای  نشا  می

وای بایی دریا   وو  ابد صرش ننر است و ماده  عال  ننده بوده و دز دبی  وو غشکید شده دز محیم متلیلد، انتشاز  از پیچیده

  رددهمای ، با ث ا یایا پایدازی  وو می وایسطحی با پایداز  رد   یی 

 

 های کلیدیواژه

 جریان فوم در محیط متخلخل، ماده فعال سطحی، انتشار گاز

  

                                                           
  *Hamed.Nejatiyan@gmail.com  
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 زن ایرانمقایسه فرایندهای تزریق متناوب  و همزمان آب وگاز در یکی از مخا
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشکده مهندسی نفت

 

 

 محمد جواد امیدی: کارشناس ارشد مهندسی مخارن نفت هیدروکربوری

Javadomidi1367@yahoo.com 

 مجید رستمی دانشجوی: کارشناسی ارشد مهندسی نفت
javadomidi1385@gmail.com 

 دکتری مهندسی  زمین شناسی ونفتمحمد صادق ایت الهی: 
veisimaryam1391@gmail.com 

 چکیده 

زوخ وای ملتیفی به مننوز ا یایا ضریب بازیا ت از ملی  و بهاود غویید آ  به  از می زوده اویی  زو خ وایی  ه 

زسدهسیالب زنی آب یا غیزیق  از است مشکد اصیی ای  دو  برای بازیا ت بیشتر نفت از ملاز  به ذو  می

 رآیند،بروز پدیده ی میا  شک  زود ونگاو استه از تر ی ، بازدوی دازویی غوسم  از)مگر اینکه دابرایی به وسییه 

 از با غفکیغ  تیی  ابد غودهی ومراه باشد( به مراغب از بازدوی دازویی غوسم آب ،  متر است ه ای  معایب 

تتا  زا به  کر ازائه ی زوخ غیزیق غر یای آب و  از انداخته استهزوخ وای غیزیق متناوب و ومیما  آب و  از مح

از زوخ وای مناسب دز ای  زمینه وستنده دز ای  زوخ وا ، غوده وای آب و  از به توز متوایی و ومیما  به دزو  

، دو زوشتیزیق  Eclipseز شایه سازی غو سم نرو ا یازملی  غیزیق می شوندهدز ای  متایه  صد دازی  با استفاده ا

متناوب و ومیما  آب و  از زا برای یکی از ملاز  غرب ایرا  موزد متایسه  راز دوی  و بهتری  سنازیوی غیزیق زا 

برای ملی  موزد ننر به دست آوزی ه نتای  بدست آمده نشا  دونده ی ای  است  ه سنازیوی غیزیق متناوب آب و 

 دازای بازدوی بیشتری نسات به سنازیوی غیزیق ومیما  آب و  از استه از 
 

(، غیزیق ومیما  آب و  از WAGازدیاد برداشت نفت ، شایه سازی ، غیزیق متناوب آب و  از ) واژه های کلیدی:

(SWAGه) 
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  ASPبررسی آزمایشگاهی اثر مواد نانو بر روی بهینه سازی 
 

 4، شهاب گرامی3حمیرا شریعت پناهی، 2 ، محمود همتی 1خسرو رحیمی

 دانشروی  ازشناسی ازشد نفت دانشگاه  یوو و غحتیتات غهرا 

 KHR.RAHIMI@gmail.comآدزن پست ایکترونیکی:

  

 چکیده

ای از غویید نفت و  از زا دز ملاز  شکا داز  سمت  نیمی از ذخایر نفت و  از دز سطح دها  زا دز خود دای داده و سه   مده

غوانند سه  بسیایی دز غویید باشنده ا ر ه شکا ها میای میاختیاز دازنده اینگونه ملاز  از ننر ناومگونی دازای ساختاز پیچیده

شود بازیا ت نهایی بشدت  اوا یابده یکی از  وامد مه   ه دز ردای مانده دز داخد ماغریس ساب میداشته باشند ییک  نفت ب

باشد زیرا ملاز   ربناغه اغیب نفت دوست و میانه وستنده  رایند  میکرد ضعیف اینگونه ملاز  ا ر ذاز است  امد غرشوند ی می

دایی نفت به سمت سیست  شکاش ایی ماغریس دز آشاو آب غیزیتی و دابهغیزیق آب دز ملاز  شکا داز  ندا  مو ق نیست زیرا غوان

به  ASPشوده دز ملاز  شکا داز نفت دوست استفاده می ASPوای شیمیایی ازدیاد برداشت از  اید غیزیق مواد ضعیف استه زوخ

  نفت بداو ا تاده دز شوده یکی  اوا  شا سطحی بی ندی  زوخ با ث ا یایا برداشت نفت غوییدی دز ملاز  نفت می

وا و دیگری غهییر غرشوند ی ماغریس به سمت آب دوست است  ه خود با ث ا یایا آشاو وای  و غ و آب اتراش حفرهحفره

ا ر مواد نانو بر زوی  یابده ودش از انراو ای  غحتیق برزسی آزمایشگاویشود و دز نتیره نفت غوییدی ا یایا میخودی آب میخودبه

 باشدهبرای ا یایا برداشت ملاز  نفتی می ASPی  رمویسیو  بهینه ساز

 

 , سیست   ییایی /  عال سطحی / پییمرمواد  عال سطحی, ازدیاد برداشت :کلمات کلیدی 

  

                                                           

 دانشروی  ازشناسی ازشد،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد  یوو و غحتیتات، غهرا  ، روه مهندسی نفت،ایرا  -1 

  ضو ویأت  یمی  پژووشگاه صنعت نفت -2 

  ضو ویأت  یمی  پژووشگاه صنعت نفت -3 

 برداشت ادی ضو ویأت  یمی پژووشکده ازد -4 
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 تاثیر مقاومت ویژه الکتریکی سازند بر بهبود تخمین سرعت انتشار 

 امواج صوتی برشی
 4ملك محمد گیتی. 3، وامق رسولی2، بهزاد تخم چی1مریم صدیق

 دانشگاه صنعتی شاورود

ravak.m65@gmail.com 

 چکیده 
وای با غوا  به غعیی  ییتویوژی، غعیهی  ییهنمودازوای صوغی )برشی و غرا می(  ازبردوای متفاوغی دز صنعت نفت دازند  ه می

غعیی  مشلصات ملینی اشازه نموده از   شاز  وق نرمال، اززیابی سنگ منشاء و غعیی  غلیلد، نوت ویدزو رب  و سیال منفذی و

نمودازوای سر ت برشی و غرا می و  گایی سازند دهت غعیی  پازامتروای مکانیکی و ایستیغ سازند دهت مدیسازی ژئومکانیکی 

یادی  بردازی از مدیوازه  اه و برزسی  ید ناپایدازی  اه  ه یکی از  ایا وای مه   مییات حفازی و غویید ش  دز  رایند بهره

وای وا وزوابطترربی متعددی برای غعیی  سر ت برشی دز سازندوا و  انیشودهغا نو  زوخباشد، استفاده میویدزو ربنی می

ای، آزمایشگاوی و یا نمودازوای پترو یییکیدز ییتویوژی و وای یرزهملتیف دز شرایم  یییکی خاص بر اسان مطایعات بر زوی داده

دز صوزت  دو دسترسی به برخی اتال ات آزمایشگاوی دز خصوص نمونه سیال منفذی، نمونه انده اما دهشنواحی خاص غوسعه داده

وای امواج غوا  با دز ننر  ر تنمتاومت ویژوایکتریکی سازند دز زوابم غرربی مودود بینسر توای سازند میماغریکس و  انی

و نحوه ازغااط میا  منا ذ و نوت سیال منفذی زا دز غلمی  سر ت شد ی، انحالل  و  سیما صوغی غرا می و برشی،  وامیی و 

با استفاده از زوابم غرربی معتار دز سازندوای ماسه سنگی، ماسه سنگ شییی، شییی و متایسه سر ت دز ای  مطایعه  .غا یر داد

غلمی  سر ت انتشاز امواج  شود  ه ای  زوابم غرربی با د ت یکسانی بهمیموج صوغی برشیتلمینی و وا عیمودود، مشاوده 

باشنده با استفاده از پازامتر حر  شید دز محاساات، می 366/1ضریب غعیی  وماستگییکساندز حدود  پردازند و دازایبرشی می

مییا  ضریب غعیینهماستگیا یایشیا ته استه ومچنی  با استفاده از ز راسیو  غیر خطی  ند متهیره و ا یایا متهیروا ضریب 

وای امواج صوغی به  ا توز یابدهاما با نرمایییه نهمود  سهر هتا یایا می 62/1ماستگی زابطه غلمی  زده شده به غعیی  و

 یابدها یایا می 643/1غا  44/1متاومت ویژه ایکتریکی سازند ضریب غعیی  وماستگیرابطه از 

ت ویژوایکتریکی سازند، ضریب غعیی  سر ت امواج صوغی برشی، سر ت امواج صوغی غرا می، متاومهای کلیدی: واژه

 وماستگی

 

                                                           
 حفازی و بهره بردازی دانشگاه صنعتی شاورود- ازشناسی ازشد مهندسی نفتدانشروی -1

 ازشنان ازشد بلا پترو یییغ ادازه  -4دانشیاز دانشگاه  رغی  استراییا,-3دانشیاز دانشکده ژئو یییغ، نفت و معد  دانشگاه صنعتی شاورود,-2

 مهندسی نفت شر ت نفت خیزه
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بررسی تشکیل هیدرات و انواع بازدارنده های هیدرات درخطوط لوله دریایی  

 پاالیشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

 

  رشاد غالمی: ازشناسی ازشد مهندسی شیمی )ادازه پاییا،پاییشگاه شش (

Farshad.gholami63@gmail.com 

  امایی صفتی:  ازشناسی ازشد مهندسی ملاز  )زئیس پاییا، پاییشگاه شش (

Kambiz.seffati@gmail.com 

 ملاز  ویدزو ربوزی )ادازه پاییا، پاییشگاه وفت (محمد صدا ت پوز:  ازشناسی ازشد مهندسی 

Mohammad.sedaghatpour@gmail.com 

 میث  سیف:  ازشناسی ازشد مهندسی شیمی )ادازه پاییا،پاییشگاه شش (

maysamsafe@yahoo.com 

 چکیده : 

غشکید ویدزات دزخم یویه انتتال  از یکی از مشکالت زای  صنعت  از می باشد ه ودش ای  متایه برزسهی خهم یویهه دزیهایی وا ه  دز 

 خیی   ازن می باشد  ه  از ملی   ازی پازن دنوبی زا به ساحد بندز  سیویه منتتد می  ند ه 

انراو شده اسهت و ا هر  وامهد ملتیهف ماننهد حضهوز  ازوهای  PIPE SIMم نرو ا یاز شایه سازی غشکید ویدزات دز خم یویه غوس

 اسیدی و غینت نمغ مودود دز آب ومراه بر غشکید ویدزات موزد مطایعه  راز  ر ته است 

 

 PIPE SIMویدزات ، خطوط دزیایی ، بندز  سیویه ، واژه های کلیدی :
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 سازی ها تا شبیههوشمند: از مکانیزمازدیاد برداشت با استفاده از سیالب زنی 
 

 

 محمد احمدی)شر ت میی مناتق نفتلیی دنوب، ادازه شیمیایی و آزمایشگاه مر یی(

Ahmadi.put88@gmail.com 
 مصیب  مری)شر ت میی مناتق نفتلیی دنوب، ادازه اززیابی ملاز (

Mosayyeb.Kamari@gmail.com1 

 

 

 

 چکیده

غربی ایرا (،ضروزت برزسی و شد  به پایا  مرحیۀ غویید تایعی  مدة ملاز  دنیا)از دمیه ملاز  نفتی دنوبباغوده به نیدیغ    

به  نوا  زوشی مؤ ر برای « سیالبینی ووشمند»دو دوۀ  ذشته، شوده دز وای ازدیاد برداشت، بیا از پیا احسان میادرای زوخ

وای آب غیزیتی استه ویینۀ    و  میکرد  ابد غوده آ  سازی شوزی و غینت یو ازدیاد برداشت معر ی شده است  ه مانای آ  بهینه

بود  ای  زوخ، ونوز اما با غوده به ددیدوای پاییوت، بسیاز موزد غوده صنعت نفت  راز  ر ته استه وای آزمایشگاوی و مدلدز برزسی

وای اخیر،  الوه بر محتتی  دانشگاوی  ه غری دازده دز سالوای  ونا ونی از آ  ناشناخته است و نیاز به انراو مطایعات  ستردهدناه

  غکنویوژی،مطایعات آزمایشگاوی یابی به ایوا نیی به مننوزدست نند، بسیازی از شر توای غایاای  زوشمطایعه می مدغًا زوی مکانییو

 انده و میدانی وسیعی انراو داده

سازی آ  ودود دازد  ه دز ای  مطایعه سعی شده است وا،  میکرد و  گونگی شایهووشمند، مکانییوسؤایت ملتیفی دزبازةغیزیق آب

آغازی برای مطایعه ای  زوخ دز میادی   شوز  زد ووای مودود زا ومواز ساغواند برخی از  ایابه آنها پاسخ داده شود؛ ای  زویکرد می

 سازی آ  پرداخته شده استهه دز ای  غحتیق، ومچنی  به غازیلچۀ  ازبرد میدانی ای  زوخ و ماانی شایهباشد

 

 کلمات کلیدی:

 ازدیاد برداشت، سیالبینی ووشمند، آب با شوزی پایی ، ملاز   ربناغه، غهییر غرشوند ی، غاادل یونیه
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 های نفتیشبیه سازی تشکیل فیلتر کیك در حفاری چاه
 

 2دولو، ابراهیم حاجی 1زادهسید محسن هاشم

 اوواز دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی مکانیغ،دانشکده مهندسیدانشگاه شهید  مرا 1
mohsen.hashemzadeh@yahoo.com 

  روه مهندسی مکانیغ، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید  مرا  اووازاستاد  2
hajidae@scu.ac.ir 

 

 

 

 

 چکیده
دز  مییات حفازی  راغعادیی بعیت اختالش  شاز سیال حفازی و سازند،  ییتراسیو   د صوزت می پذیرد ه دز نتیره آ  برزوی 

 یغ دز  مییات حفازی نتیره سه  رایند مرغامِ دریا  دزو   ییترشوده  رایند غشکید دیوازه سازند  ییتر  یغ غشکید می

آنایون، نفوذ سیال به دزو  سازند و غشکید  یغ بر زوی دیوازه سازند استهدز ای  متایه از یغ زویه  ددی برای مدیسازی و 

ی دز  ضای حیتوی  اه حفازی  استکه دز آ  ابتدا میدا  دریا  غیر نیوغنی  د حفازسازی زشد  ییتر  یغ استفاده شدهشایه

 ه از آناییی -محاساه شده و پس از محاساه سر ت نفوذ سیال به دزو  سازند، مییا  زشد  ییتر  یغ بر اسان احتمال زسوب ذزه 

وای ازائه شده ای  است آیده مییت ای  مدل نسات به سایر مدلبدست می -شود نیرووای وازد بر ذزه دز سطح  یغ محاساه می

استه دز نهایت است و ا ر  رخا زشته حفازی نیی یحاظ شدهسیال حفازی به  نوا  یغ سیال غیر نیوغنی دز ننر  ر ته شده ه 

غا یر سر ت متوسم سیال،  رخا زشته حفازی، اندازه ذزات و شاخص غوانی سیال حفازی بر ضلامت  ییتر  یغ و سر ت نفوذ 

 استهبه دزو  سازند برزسی شده

 

 سازی  ددی،  ییتر  یغ، سیال حفازی غیرنیوغنی،  ییتراسیو  موازی سطح، محیم متلیلدهشایهلیدی:های کواژه
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 تخمین تراوایی مخزن کنگان واقع در میدان گازی کیش با استفاده از داده های پتروفیزیکی

 3*، نستر  آ ادری2، محمدزضا  مایی1 یی  دخدائی اییلچی

 استادیاز  روه زمی  شناسی، دانشکده  یوو، دانشگاه غاریی 1
Kadkhodaie_ali@yahoo.com 

 

 

 چکیده

میدا   ازی  یا، یکی از میادی  دنوب غربی ایرا  دز حوضه زسوبی زا رن 

بوده وشامد دو ملی   نگا  و دای  استه سازندوای  نگا  و دای  به  روه 

دورو غعیق دازند و از مهمتری  ملاز   ازی دز منطته خیی   ازن محسوب 

اه موزد مطایعه صر ا می شونده اززیابی پترو یییکی پازامتر غراوایی دز دو حیته  

با استفاده از اتال ات نمودازوای  اه پیمایی و به زوخ احتمایی صوزت  ر ته 

برای اززیابی د یق، غصحیحات یزو بر زوی نمودازوا با دز ننر  ر ت  محد وای 

زیلتگی، ا رات محیطی، ا رات  از و شید انراو شده بعد از انراو غصحیحات 

 گایی و  -ستفاده از  ران پالت وای نوغرو ییتویوژی سازند  نگا  با ا

MID پالت غعیی  شدهبا غوده به ییتویوژی، حر  شید،حضوز نهشته وای

غفکیغ شده نتای  بدست  K2وK1غالیری و غلیلد، سازند  نگا  به دو بلا 

بهتر می باشد  Bنسات به  اه  Aآمده نشا  می دود  ه مییا  غراوایی دز  اه 

زیرا و  حر  شید  متری دازد و و  مییا  ویدوزو رب   ازی آ  بیا از 

 می باشده B اه

سازند  نگا ، میدا   ازی  یا، اززیابی پترو یییکی،  واژه های کلیدی:

 غراوایی

 

 ضو ویت  یمی  روه -1

 زمی  شناسی، استادیاز دانشکده  یوو زمی ، دانشگاه غاریی، ایرا  

 وشگاه صنعت نفت غهرا ، ایرا پژو -2

 ازشنان ازشد زشته زمی  شناسی،  رایا زمی  شناسی نفت، واحد  یوو و -3

 غحتیتات غهرا 
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تخمین اشباع شدگی آب و بهترین زون های مخزنی در مخزن کنگان واقع در میدان 

 گازی کیش

 

 2*، نستر  آ ادری1یاسر  تحی

  رایا  رآیند دداسازی، دانشگاه آزاد شهرضادانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی شیمی، 1
eng.yasserfathi@yahoo.com 

 چکیده

غوصیف ویژ ی وای ملی   رآیندی است  ه به مودب آ  ذخیره نهایی  ابد 

استحصال می غواند ا یایا یابده اززیابی پترو یییکی و غعیی  خصوصیات و سرشت 

 یرده دز ای  مطایعه سازند  ملی  از دمیه مطایعاغی است  ه بدی  مننوز صوزت می

 نگا  متعیق به  روه دورو دز میدا   ازی  یا موزد اززیابی پترو یییکی  راز می 

و به زوخ  1/8/6 یرده  ییه محاساات دز ای  پژووا غوسم نرو ا یاز ژئویگ نسله 

دز ای  زابطه پس از ویرایا و ا مال (انراو شده استه Probabilisticاحتمایی )

موزد ننر زوی نگازوای  اه پیمایی، نهایتا پازامتروای پترو یییکی موزد ننر غصحیحات 

موزد برزسی و  غفسیر  راز AوBبه مننوز اززیابی ا ق ملینی  نگا  دز دو حیته  اه

انیدزیت و دویومیت دز مییا    ر ته نتای  به دست آمده نشا  می دوند  ه

می  Aبیا از  اه  Bدز  اه  و بر کس آ  مییا  آوغ و شید A متر از  اهB اه

می  %34برابر با Bو دز  اه  %88برابر با Aباشد و ومچنی  اشاات شد ی آب دز  اه 

استه بنابرای   Bبیا از  اه  Aباشده بعالوه مییا  ویدوز رب   ازی غوییدی دز  اه 

 برخوزداز استه Bاز پتانسید ویدوز ربنی بهتری نسات به  اه   A اه
 

سازند  نگا ، میدا   ازی  یا، اشاات شد ی آب،  روه  :واژه های کلیدی

 دورو، زوخ احتمایی

 

 دانشروی  ازشنان ازشد شیمی،  رایا  رآیند دداسازی، دانشگاه آزاد شهرضا 1

 دانشروی  ازشنان ازشد زمی  شناسی،  رایا زمی  شناسی نفت، واحد  یوو و غحتیتات غهرا 2
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 های آنکنندهباالدستی نفت و ممانعتچالش رسوب آسفالتین در صنایع 

 
 1سید عبداهلل شجاعی

 بوشهر، خیابا  شهید ماوینی، دانشگاه خیی   ازن بوشهر، دانشکده نفت، از و پتروشیمی 
Abdollahshoja@gmail.com  

 

 

 

 

 چکیده

ای از وا به  یت اینکه دستهآسفایتی آیده زسوب آسفایتی  از  ایا برانگییغری  مشکالت غویید و ازدیاد برداشت نفت به حساب می

باشند، شناسایی د یق و دیء به دیء ای  غر یاات  مالً غیر ممک  استه یذا به غعریف بر غر یاات  طای دیء سنگی  نفت خاو می

وای  نندهغری  پازامتروا برای غوسعه و غحتیق بر زوی ممانعتشوده بر ومی  اسان  امد حالییت از مه اسان حالییت ا تفا می

وای برترش  رد  نشست آسفایتی  از اوداش ای  مطایعه وا و زوخ نندهآیده شناخت انوات ممانعتزسوب آسفایتی  به شماز می

 باشدهمی

 

  نندهآسفایتی ، میادی  نفت دنیا، ممانعتهای کلیدی: واژه         

                                                           
 دانشروی د تری مهندسی شیمی1 
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برداشت توسط تزریق اثر ترشوندگی سنگ مخزن بر بازدهی فرایند ازدیاد 

 امتزاجی گاز دی اکسید کربن
 3، امیر حسین حقیقتی2، عزت اهلل کاظم زاده1محمد فاضلی

 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه

mohamadfazeli67@gmail.com  

 چکیده 
 باشد یا به وا   استحصال نفت با ور  ویند  ه اویی  مرحیه غویید از ملی  میغویید تایعی از ملی  زا غویید اوییه می

برداشت  ندی  سال است  ه موزد غوده صنعت  راز  ر ته استه  دز ملاز  نفتی به مننوز ازدیاد ا سید  رب غیزیق دی

ا سید رب  شوند، غوده به غیزیق دیبردازی نیدیغ می غویید تایعی به پایا   مر بهرهازآنرایی  ه بسیازی از میادی  با زاندما  

وای مرسوو غویید با زاندما  تایعی معمویً دزصد باییی از نفت دز ملاز  با ی پیدا  رده استه با زوخ بیا از پیا شدت

 ردده یغ سیال استحصال می پذیر  ابد تیاجای  نفت دز صوزت غمان نفت با یغ سیال ام مانده بلا  ابد غودهی ازمی

پذیری  ردده زمانی  ه امتیاج شرایم مناسب، غشکید می و غر یب آ  با نفت ملی  دز ا سید  رب پذیر ونگاو غیزیق دیامتیاج

ت امکا  حر ت غحرک نفت بوده است، از بی  ز ته و آنگاه نف شود، نیرووای  شاز موئینگی، ه  االً با ث سکو  و  دومی حاصد

 . ندوای غوییدی زا پیدا میسمت  اه به

ا سید رب  زوی سنگ و سیال ملی  آوزده به ملاز  نفتی و غأ یر  از دی ا سید  رب دز ای  متایه ابتدا مروزی بر غیزیق دی

د از پیا بینی نرخ شده است و دز ادامه به غوصیف مدل و مشلصه  اه وای موزد ننر پرداخته شدهه سپس دز پایا  نتای  حاص

 3غویید نفت از ملی ، نرخ غویید  از از ملی ،  شاز ملی ، غویید انااشتی نفت، غویید انااشتی  از و نسات  از به نفت ملی  دز 

برای  یو  26 یو یونیت ملتیف با غیزیق دی ا سید  رب  دز ور یغ آوزده شده استه برزسی وا نشاندونده ی دزصد بازیا ت 

 می باشده 3دزصد برای  یو یونیت  24و  2دزصد برای  یو یونیت  23، 1یونیت 

 

 ا سید  رب  ، ازدیاد برداشت، نرخ غویید،  شاز ملی ، دزصد بازیا تهغیزیق دیهای کلیدی: واژه

  

                                                           
 نفت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه مهندسی ازشد  ازشناسی ویدانشر -1

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه -2

 ت، غهرا ، ایرا هدانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نف - 3
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بررسی حداکثر میزان تولید مخزن با تزریق نیتروژن در یکی از میادین نفتی 

 جنوب کشور
 3، امیر حسین حقیقتی2کاظم زاده ، عزت اهلل1محمد فاضلی

 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه

mohamadfazeli67@gmail.com 

  کیده 

یعی بو ده مصازش خانگی و صنعتی و اویی   یینه دز دهت ا یایا بهر وار دازی از ملاز  نفت و از، از تا 1681 اد از سال 

شوک حاصد از غحری  نفتی ا راب با ث بای ز ت   یمت  از تایعی شد بنابرای  غحتیتات برای پیدا  رد  ماده دایگیی  شدت 

  ر ته نیتروژ  با غوده به دزدسترن بود ، اززانی و دزصد موزد  اول بازیا ت، به  نوا  سیال غیزیتی مناسب دز ملاز  ملتیف

مطرح و موزد استفاده بوده است ه نیتروژ  غوسم  ازوای سوختنی و دداساز وای ووا دز حر   راوا  غویید می شود هبا غوده به 

اینکه ملاز  زیادی دز ایرا  شرایم غیزیق نیتروژ  زا دازمی باشند و ازآنرا  ه  مده ملاز  غر داز ایرا  نیاز به زوشها ی بازیا ت 

ند، یزو است مطایعات دام  دز ای  زمینه انراو  یرده برزسیهای انراو شده و مطایعه متایت و برزسی معایب و  انویه و  ایثیه داز

مشکال ت غیزیق نیتروژ ، سنازیوی غیزیق نیتروژ  به مننوز بهاود  شاز ، برای ا یایا بازیا ت دز ملاز  به ویژه برای ملاز  

 ایرا  مناسب میااشد ه 

متایه، برزسی ا ر غیزیق نیتروژ  بر ز تاز یکی از ملاز  ایرا  میااشد ه غیزیق نیتروژ  دز  الوغ  ازی به مننوز ودش از ازائه ای  

بهاود  شاز صوزت  ر ته استه  ه با غوده به  ازوای انراو شده نتای  حاصد از پیا بینی نرخ غویید نفت از ملی ، نرخ غویید  از 

 یو یونیت ملتیف آوزده شده استه  3نفت، غویید انااشتی  از و نسات  از به نفت ملی  دز  از ملی ،  شاز ملی ، غویید انااشتی

می  3دزصد برای  یو یونیت  24و  2دزصد برای  یو یونیت  28، 1برای  یو یونیت  24برزسی وا نشا  دونده ی دزصد بازیا ت 

 باشده

 برداشت، نرخ غویید،  شاز ملی ، دزصد بازیا تهغیزیق نیتروژ ، ازدیاد های کلیدی: واژه         

  

                                                           
 نفت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه مهندسی ازشد  ازشناسی دانشروی -1

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه -2

 غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا هدانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و  - 3
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های جریان چاه افقی با ساخت مدل مصنوعی، با استفاده از نشان دادن رژیم

 آزماییچاه
 3، شهاب گرامی2، سعید جمشیدی1محمد میرشکاری

غهرا ،  روه مهندسی نفت، دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی ملاز  ویدزو ربوزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات 

 غهرا ، ایرا ه

m.mirshekari24@yahoo.com 

  کیده 

ایعمد  شازی )خرودی( زا به غازیلچه غویید )وزودی( نسات بری  غا  کسآزمایی، ما یغ مدل زیاضی زا به  از میدز غفسیر  اه

ی  مودی غویید وای ا تی بدی  صوزت خواود بود، دز ابتدا یغ دریا  شعا ی به صوزت یه صفحهوای دریا  دز  اهدوی ه زژی 

شود، و دز آخر  و  تول  اه ا تی نسات بای و پایی  ملی  برسد یغ دریا  خطی غویید میشود سپس و تی ا ر دریا  به می

شوده مدل ملی  مصنو ی ساخته شده موزد مطایعه یغ ملی  باشد یه دریا  شعا ی ا تی ایراد میبه  د ملی   و غ می

و  Xنوز  دو غا یر غیریکنواختی غراوایی دز دهات منباشده دز ساخت ای  مدل متادیر غراوایی بهشکا داز سه بعدی اشاات نفت می

Y  وای دریا   اه ا تی دز ملی  شکا داز به یکسا  دز ننر  ر ته شده استه دز ای  متایه ودش ما شناسایی و نشا  داد  زژی

یی سفیر موزد برزسی آزماا یاز  اهساز ا ییپس و نروا یاز شایهباشده ای  مطایعه با دو نرو مغ ساخت مدل ملی  مصنو ی می

وای  شاز و زما  زا از ا ییپس  ر ته و وا زا دز مدل مصنو ی ا ییپس غهییر داده و سپس دادهشده است، توزی  ه اندازه بالک

وا دز ا یاز سفیر معر ی  رده، پس از یه سری غهییرات دز دهات ملتیف نهایتا به غوزی  غیریکنواخت بالکوا زا برای نروای  داده

دود،  اد از تراحی مدل ملی  دوده نتای  نشا  میوای دریا  دز  اه ا تی زا نشا  میزسی   ه زژی می Zو  Yات ده

آزمایی، بهتر است از زوی مدل ملی ، زوی پازامتروای حسان آناییی حساسیت انراو شود، مصنو ی دهت مطایعه  رآیند  اه

آزمایی  اه ا تی دز راحی مدل ملی  مصنو ی مناسب دهت مطایعه  رآیند  اهمننوز توا دز زاستای  اه ا تی بهاندازه بالک

وایی  ه دز دهت  اه وستند غا یری بر زوی نتای  بایست از سمت  اه به مرز ملی  بیزگ شود و بالکملاز  شکا داز می

 آزمایی ندازنده اه

 

 س، سفیرهآزمایی،  اه ا تی، ملی  شکا داز، ا ییپ اههای کلیدی: واژه

  

                                                           
 ملاز  ویدزو ربوزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه مهندسی ازشد  ازشناسی دانشروی -1

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریفه -2

 اد برداشت ملاز  نفت و  از، شر ت میی نفت ایرا ه ضو ویئت  یمی پژووشکده ازدی -3
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آزمایی در مخازن بررسی پارامترهای مؤثر بر چاه افقی با استفاده از آنالیز چاه

 نفتی شکافدار
 3، شهاب گرامی2، سعید جمشیدی1محمد میرشکاری

دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی ملاز  ویدزو ربوزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، 

 غهرا ، ایرا ه

m.mirshekari24@yahoo.com 

  کیده 

وای زیادی دازده از  اه ا تی دهت  رآیندوای وای پیشر ته است  ه دز صنعت نفت  ازبردوای ا تی یکی از غکنویوژیامروزه  اه

وای ا تی برای شوده دز  اهنند  اوا پدیده ملروتی شد  استفاده میازدیاد برداشت، ملاز     ضلامت و موازد دیگر وما

آ اوی از  میکرد  اه نیاز به شناخت پازامتروای مو ر دز مییا  غویید آ  ومچو  نسات غراوایی، تول غمان  اه و ملی ، ضریب 

آزمایی موزد استفاده  راز  یرد آناییی  اه غواندوای ا تی میوایی  ه دهت آناییی  اهباشده یکی از زوخپوسته و دریا  سیال می

آزمایی پرداخته وای ا تی و پازامتروای مؤ ر بر آ  غوسم آناییی  اهوای دریا   اهاسته دز ای  مطایعه به برزسی ز تاز زژی 

ایه  صد دازی  پازامتروای آزمایی سفیر استفاده شدهه دز ای  متساز ا ییپس و  اها یاز شایهشوده برای انراو غحتیق از دو نرومی

غوا  مشاغ  ازی، ا ر پوسته، تول  اه مؤ ر بر  اه ا تی زا موزد آناییی و برزسی  راز دوی ،  ه از دمیه ای  پازامتروای مؤ ر می

یی مشتق دود، غهییر دز ا ر پوسته دز تول  اه با ث دابراا تی و  اصیه  اه ا تی غا مرز پایینی ملی  اشازه  رده نتای  نشا  می

شود و ومچنی  ور  ه ا ر پوسته بیشتر شود،  اصیه بی  دو نموداز ی دریا  شعا ی  مودی می شاز به بایی متداز غثایت شده

شود  ه دریا  شعا ی  مودی زودغر دیده و دز شوده زمانی  ه تول  اه ا تی بیشتر باشد، با ث می شاز و مشتق  شاز بیشتر می

شوده ا ر  اصیه  اه ا تی غا مرز باییی و پایینی برابر باشد، دریا  ویی دریا  شعا ی ا تی دوزغر غثایت میشود، غر غثایت پایی 

 شودهشعا ی  مودی بهتر و بیشتر دیده می

 

 آزمایی، مشاغ  ازی، ا ر پوستهه اه ا تی،  اههای کلیدی: واژه

  

                                                           
 ملاز  ویدزو ربوزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه مهندسی ازشد  ازشناسی دانشروی -1

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریفه -2

 یاد برداشت ملاز  نفت و  از، شر ت میی نفت ایرا ه ضو ویئت  یمی پژووشکده ازد -3
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شکافدار نفتی غرب  های عمودی و افقی در یکی از مخازنآزمایی چاهآنالیز چاه

 ایران
 3، شهاب گرامی2، سعید جمشیدی1محمد میرشکاری

دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی ملاز  ویدزو ربوزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، 

 غهرا ، ایرا ه

m.mirshekari24@yahoo.com 

  کیده 

آزمایی استه دز ای  مطایعه به غواند موزد استفاده  راز  یرد آناییی  اهوای  مودی و ا تی میوایی  ه دهت آناییی  اهیکی از زوخ

ه دز ای  متایه، ز تاز شودآزمایی پرداخته میوای ا تی و پازامتروای مؤ ر بر آ  غوسم آناییی  اهوای دریا   اهبرزسی ز تاز زژی 

آزمایی سفیر موزد برزسی ا یاز  اهساز ا ییپس و نروا یاز شایه اه  مودی و ا تی دز یکی از ملاز  شکا داز غرب ایرا  غوسم نرو

یات ا یاز ا ییپس،  میسازی یغ  اه ا تی دز ملی  وا عی موزد ننر غوسم نروو اززیابی  راز  ر ته استه بدی  صوزت  ه با شایه

ا یاز سفیر وا زا با نرووای  شاز بر حسب زما  زا بدست آوزده، و ای  دادهآزمایی دز آ  انراو  ر ته شده است، سپس داده اه

غواند به دیید خوانی  امد ندازد  ه میسازی با مدل غحیییی و وای  مودی نمودازوای بدست آمده از شایهای ه دز  اهآناییی نموده

با  اوا تول، نموداز  اه ا تی  Aوا دز اتراش  اه باشده دز  اه ا تی وا و یا شیب ییهد  و بیزگ بود  بالکغیرمتتاز  بو

سازی دوده دز ننر  ر ت  یا نادیده  ر ت  انااشتگی  اه دز شایهز تازی مشابه  اه  مودی با شکاش مصنو ی از خود نشا  می

سازی هآزمایی و غوا  غوییدی  اه دازد، بهتر است ابتدا بدو  دز ننر  ر ت  انااشتگی  اه مدل شایغا یر زیادی دز نمودازوای  اه

 یرد و ممک  است دز شدت غحت غا یر  وامد ملتیف  راز میبرای  اه ا تی غکمید  ردده ناحیه مربوط به دریا  شعا ی اول به

 سازی دیده نشودهنتای  شایه

 

 .وای دریا ، ملاز  شکا داز، انااشتگیآزمایی، زژی  اه ا تی، آناییی،  اههای کلیدی: واژه

  

                                                           
 مهندسی ملاز  ویدزو ربوزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه ازشد  ازشناسی دانشروی -1

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریفه -2

 ازدیاد برداشت ملاز  نفت و  از، شر ت میی نفت ایرا ه ضو ویئت  یمی پژووشکده  -3
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های عمودی و افقی در یکی از مخازن شکافدار نفتی غرب اهآزمایی چآنالیز چاه

 ایران
 3، شهاب گرامی2، سعید جمشیدی1محمد میرشکاری

دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی ملاز  ویدزو ربوزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، 

 غهرا ، ایرا ه

m.mirshekari24@yahoo.com 

 چکیده 
آزمایی استه دز ای  مطایعه به غواند موزد استفاده  راز  یرد آناییی  اهوای  مودی و ا تی میوایی  ه دهت آناییی  اهیکی از زوخ

شوده دز ای  متایه، ز تاز آزمایی پرداخته می ر بر آ  غوسم آناییی  اهوای ا تی و پازامتروای مؤوای دریا   اهبرزسی ز تاز زژی 

آزمایی سفیر موزد برزسی ا یاز  اهساز ا ییپس و نروا یاز شایه اه  مودی و ا تی دز یکی از ملاز  شکا داز غرب ایرا  غوسم نرو

ا یاز ا ییپس،  مییات ملی  وا عی موزد ننر غوسم نروسازی یغ  اه ا تی دز و اززیابی  راز  ر ته استه بدی  صوزت  ه با شایه

ا یاز سفیر وا زا با نرووای  شاز بر حسب زما  زا بدست آوزده، و ای  دادهآزمایی دز آ  انراو  ر ته شده است، سپس داده اه

غواند به دیید نی  امد ندازد  ه میخواسازی با مدل غحیییی و وای  مودی نمودازوای بدست آمده از شایهای ه دز  اهآناییی نموده

با  اوا تول، نموداز  اه ا تی  Aوا دز اتراش  اه باشده دز  اه ا تی وا و یا شیب ییهغیرمتتاز  بود  و بیزگ بود  بالک

سازی دوده دز ننر  ر ت  یا نادیده  ر ت  انااشتگی  اه دز شایهز تازی مشابه  اه  مودی با شکاش مصنو ی از خود نشا  می

سازی آزمایی و غوا  غوییدی  اه دازد، بهتر است ابتدا بدو  دز ننر  ر ت  انااشتگی  اه مدل شایهغا یر زیادی دز نمودازوای  اه

 یرد و ممک  است دز شدت غحت غا یر  وامد ملتیف  راز میبرای  اه ا تی غکمید  ردده ناحیه مربوط به دریا  شعا ی اول به

 ده نشودهسازی دینتای  شایه

 

 .وای دریا ، ملاز  شکا داز، انااشتگیآزمایی، زژی  اه ا تی، آناییی،  اههای کلیدی: واژه

 

  

                                                           
 مهندسی ملاز  ویدزو ربوزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه ازشد  ازشناسی دانشروی -1

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریفه -2

 ازدیاد برداشت ملاز  نفت و  از، شر ت میی نفت ایرا ه  ضو ویئت  یمی پژووشکده -3
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بررسی حداکثر میزان تولید مخزن بواسطه انرژی طبیعی مخزن در یکی از 

 میادین نفتی جنوب کشور

 
 3، امیر حسین حقیقتی2، محمد صادق آیت اللهی1محمد محسن توکلی زانیانی

 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه

Mmtz_2012@yahoo.com 

 چکیده 
ای نیدیغ ویچگونه دایگیی  ا تصادی و مناسای برای نفت خاو دز دنیای غرازت ودود ندازد ه نگهدازی ذخایر برای زشد دز آینده

باشده دز سیالبینی با آب،  شاز ا تصاد نیازمند ا یایا ذخایر نفت خاو و ازدیاد برداشت نفت از ملاز  مودود دز حال حاضر می

شود و غتریااً دو سوو نفت اوییه دزدا بصوزت دازوب نشده برای بازیا ت بیشتر با ی ملی  دهت برداشت بیشتر نفت حفظ می

  یریباشده دیید  مومیت بکاز یمت موزد غوده می اززا  برداشت  انویه یغ زوخ به  نوا  نیی ای  زوخ ماند، و  ا نو می

بایی پلا آ  دز   ابییت غوا  ناشی از دز دسترن بود  آب، سهویت غیزیق آب،وا زا میدیگر زوخ نسات به آبی زنیسیالب

دز ناحیه نفتی ذ ر  رده دز ای  متایه دز ابتدا به غشریح مراحد  سم آبغو نفت دا  رد بایی دابه تول ناحیه نفتی و زاندما 

 2,11غا  1666ملتیف غویید و سیالب زنی ملاز  نفتی پرداخته شده است، سپس غازیلچه غویید از ملی  موزد مطایعه از سال 

یه موازدی  ه دز ادامه ذ ر می  ردد آوزده شده استه دز ادامه با استفاده از نتای  شایه سازی به برزسی  ا توزوایی از دم

، ضریب برداشت نفت غوسم غلییه تایعی، w5 وw4 پرداخته شده است: ضریب برداشت نفت براسان حفر دو  اه اضا ی 

و متایسه ضریب برداشت نفت با دبی غیزیتی ملتیفه برزسی  w5وw4متایسه ضریب برداشت نفت غوسم غلییه تایعی و غکمید 

 ا یایا ضریب برداشت با حفر  اه وای اضا ی و ومچنی  سیالبینی می باشدهوا نشا  دونده ی 

 

 غویید تایعی، برداشت اوییه، نرخ غویید،  شاز ملی ، سیالب زنیههای کلیدی: واژه

  

                                                           
 نفت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه مهندسی ازشد  ازشناسی دانشروی -1

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه -2

 نشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا هدا - 3

http://www.reservoir.ir/


 

 

 مراجعه نمایید. www.reservoir.irجهت دانلود چکیده مقاالت همایشهای پیشین و اطالع از دوره های آتی، به 

 

 

زنی پلیمر  مطالعه و شبیه سازی پارامترهای موثر در بازیابی نفت از طریق سیالب

 میادین جنوب غربی ایران( در یك سکتور از (APآلکالین 

 
 3، امیر حسین حقیقتی2، محمد صادق آیت اللهی1محمد محسن توکلی زانیانی

 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه

Mmtz_2012@yahoo.com 
 

 برداشت برای خود وستند و  انویه برداشت حتی و اوییه برداشت پایا  دز اند،  ربناغه نوت از  مدغا  ه ایرا  ملاز  از بسیازی

 سازی شایه انراو برداشت، بایی زوخ وای ا یایا ذاغی زیسغ  یت به دازنده  برداشت ازدیاد وای زوخ ا مال به نیاز بیشتر

  .است ضروزینفت  ا یایا برداشت وای پروژه با مرغام زیسغ  رد  حدا د دهت

 زنی سیالب شایه سازی غئوزی و ملی  سازی شایه غئوزی آیکایی  ، -پییمر زنی سیالب  رآیند  امد غشریح از پس متایه، ای  دز

 :میشود انراو زیر مراحد آیکایی  ، -پییمر

 Eclipse و  Flogridغوسم ملی  دینامیغ و استاغیغ مدل ساخت -

 اند شده آوزی دم  ملی  وای داده  ه زمانی غا غویید ابتدای ملی  از سازی شایه -

 غیزیق وای  اه بهینه مکا  غعیی  -

 آبی زنی سیالب و تایعی غویید غحت ملی  آینده  میکرد بینی پیا -

 ملی  آینده  میکرد بینی پیا و آیکایی  پییمر زنی سیالب سازی شایه -

 پییمر و آیکایی  زنی سیالب و آبی زنی سیالب تایعی، غویید بازیابی مییا  متایسه -

نفت و ومچنی  غحیید ا تصادی از یحاظ مییا  غیزیق پییمر و  آیکایی  با غوده به مییا  ضریب برداشت-مطایعه پییمر -

 آیکایی  ، بهتری   رایندوای غیزیق انتلاب شدنده

 

 زی، شایه ساECLIPSE 100  ، ازدیادبرداشت نفت، ملی دینامیغ و استاغیغ مدلهای کلیدی: واژه

  

                                                           
 نفت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه مهندسی ازشد  ازشناسی دانشروی -1

 نفت، غهرا ، ایرا هدانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی  -2

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه - 3
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انتخاب رابطه مطلوب جهت تخمین مقاومت تراکمی تك محوره سازند بدون 

 دسترسی به اطالعات مغزه

 
 4. رمضان بحرینی3، وامق رسولی2، بهزاد تخم چی1مریم صدیق

 دانشگاه صنعتی شاورود
ravak.m65@gmail.com 

 

(( به برزسی غلمی  مییا  متاومت سازند ملینی دز 3زابطه غرربی و یغ معادیه غرربی )معادیه ) 22دز ای  مطایعه با استفاده از 

حر  زن دهت دداسازی سازند شییی از ماسه سنگی استفاده  %41یغ بازه  متی دز یغ  اه پرداخته شد و از محدوده برخ 

اینچ و آ اوی از سست بود  و  دو  4/2ییپر و با دز ننر  ر ت  مییا  زییخ دیوازه با بیشینه  ردیده سپس با استفاده از نموداز  ا

غحکی  یا تگی سازند ماسه سنگی ا تاازسنری ور یغ از زوابم انراو  ردیده دز ابتدا  ییه زوابم با استفاده از نمودازوای 

ز ای  بازه، زابطه مطیوب دز بازه موزد ننر انتلاب  ردید  ه با پترو یییکی محاساه  ردید و با برزسی نوسانات متاومت غرا می د

غوده به سست بود  ییه وای ماسه سنگی دز ای  منطته با غا یر حر  شید و مدول یانگ دز بلا ماسه سنگی می غوا  به 

انات متاومت غرا می زابطه منطتی غری دز بلا ماسه سنگی دست یا ته به توزیکه با غا یرداد  مییا  حر  شید متادیر نوس

مگاپاسکال  اوا می یابده دز بلا شییی نیی زوابم ماتنی بر غلیلد به دیید  21مگاپاسکال به  111دز ماسه سنگ از بیا از 

نوسانات  متر و مییا  متاومت غرا می  متر نسات به بلا ماسه سنگی می غواند برای غلمی  متاومت غرا می شید بکاز برده 

 شوده 

( بتوا  مییا  متاومت غرا می سازند وای ماسه 3منرر به آ  می شود  ه با بهره  یری از غا یر حر  شید دز معادیه )ای  امر 

مگاپاسکال  21سنگی زا با غتریب بهتری به دست آوزده ای  معادیه نسات به سایر زوابم غرربی از نوسا   متری دز حدود 

یوازه  اه دز بلا وای شییی و متاومت غرا می  متر آ  نسات به ماسه سنگ برخوزداز می باشده ومچنی  با غوده به زییخ د

 همی غواند دز بلا شییی غلمی  مناسای برای غعیی  متاومت غرا می شید باشد 6و  3بننر می زسد استفاده از زوابم 
 

 نموداز  اییپرمتاومت غرا می غغ محوزه،  تدا  دسترسی به اتال ات مهیه، های کلیدی: واژه              

                                                           
 حفازی و بهره بردازی دانشگاه صنعتی شاورود-دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت-1

زییس ادازه زمی  شناسی شر ت نفت  -4 رغی  استراییا,دانشیاز دانشگاه -3دانشیاز دانشکده ژئو یییغ، نفت و معد  دانشگاه صنعتی شاورود,-2

 خیزه
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دیاد شبیه سازی فرایند تزریق دی اکسید کربن  به عنوان یك روش از

 برداشت و مقایسه با سایر روشهای ازدیاد برداشت
 1عبدالمجید اسدی ،2، سعید جمشیدی1احمدعلی ناسوتی

 1دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یوو و غحتیتات  

 2ه صنعتی شریف دانشگا دانشگاه

  کیده:

میییازد بشکه دز سال خواود زسید و  رضه آ  با    آوزی وای  نونی به  متر از  33به  2131بر اسان اتال ات مودود غتاضای نفت خاو غا سال 

ای  یعنی متداز نفتی  ه اززا  و سری  غویید می شود زو به  اوا استه بنابرای  بایستی سعی شود حدا ثر  .میییازد بشکه غنیل خواود یا ت 24

ودش از ای  غحتیق مطایعه و متایسه زوشهای ملتیف ازدیاد برداشت شایه سازی شده )غیزیق آب، غیزیق امتیادی  مییا  غویید نفت استحصال شوده

-لتیف و غیزیق ومیما  و متناوب آب و  از( بر زوی شاخص غویید یکی از میادی  نفتی دنوب غرب ایرا  می از دی ا سید  رب  با دبی وای م

نتای  به دست آمده حا ی از ای  بوده  ه  رایند غیزیق  .باشد، غا مناسب غری  زوخ و بهتری  دبی غیزیتی دهتتوییدبیشینهازاینملی ،مشلصگردد

اناساط نفت،  اوا  شا سطحی بی  نفت و سنگ   ه ای  امر به دیید حد شد   از دز نفت،  اوا  رانروی، امتیادی بایغری  بازیا ت زا داشته

( به صوزت WAG & SWAGملی  بوده  ه با ث حر ت نفت دز داخد شاکه حفرات خواودشده  رایند غیزیق ومیما  و متناوب آب و  از   )

   از دز ای   رایند    شد  غیزیق پذیری  از دی ا سید  رب  دز ملی  به دیید  ابییت باشد  ه  یت  دو امتیاج پذیری ایغیر امتیادی می

دز آب انحالل  از دی ا سید  رب  دز آب می باشد )ای  موزد با ا یایا  شاز نیی بیشتر می شوده(، دز ونگاو غیزیق ای   از غینت بی  ربنات وا 

ه غیزیتی شده و بر برداشت نفت غا یر منفی خواود  ذاشت )به دیید  اوا غیزیق پذیری  اه به ا یایا یا ته  ه ای  امر با ث زسوب دز اتراش  ا

 اوا  ابییت غحرک پذیری و ایراد  ای،وای سرمایه یت زسوب آسفایتینفشاز ملینکاوا می یابد،( از میایای ای  زوخ  الوه بر  اوا ویینه

و نفت، ا یایا بازده دازوبی می باشد  ه ای  موزد زما  زسید  سیال غیزیتی به  اه وای   داهه حر ت پایداز، ا یایا سطح غمان سیال غیزیتی

غوییدی زا به غاخیر خواود انداخته غیزیق آب دز ای  میدا  نیی بدیید نفت دوست بود  سنگ ملی  دازای ضریب برداشت باییی نیست )سیال 

 غیزیتی غنها با ث غثایت  شاز می شوده( 

 

 ی :کلمات کلید

 غیزیق غیرامتیادی، نرخ بازده داخیی، اززخ خایص  عیی غیزیق امتیادی، غیزیق ومیما  آب و  از ، غیزیق متناوب آب و  از ، ازدیاد برداشت،

 پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات متان در حضور بازدارنده های ترمودینامیکی
MEG , Ethanol , Glycerol 
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 3، فرشاد غالمی 2صفتی، کامبیز  1مجتبی خسروانی 

  ازشناسی ازشد مهندسی شیمی ، مرتم   از پازن دنوبی ، پاییشگاه شش  ه1

Mojtaba.khosravani@yahoo.com 

  ازشناسی ازشد مهندسی شیمی ، مرتم   از پازن دنوبی ، پاییشگاه شش  ه2

Kambiz.seffati@yahoo.com 

  ازشناسی ازشد مهندسی شیمی ، مرتم   از پازن دنوبی ، پاییشگاه شش  ه3

Gholami.fa@yahoo.com 

 

 چکیده :

می باشده دزحضوز یغ  از ساغ   ساز  مسئیه  نفت و  از  استلراج ,مثد خطوط انتتال  از  موازدی  ویدزات  ازی دز  غشکید

مویکویهای  از به داو می ا تنده ای  ساختاز به مویکویهای آب می غوانندساختازبیوزی منن  حفره دازی زا غشکید دوند  ه دز آنها 

 ه دز  غدزی  با به و  پیوست  مویکویهاساب انسداد یویه وای انتتال می شوندهیا ت  زوشی موء ر برای  نترل ویدزات دز سیستمی

ویی دز  ی  حال امری ضروزی می باشد ه دز ای  غحتیق به برزسی بازدازنده وای  شرایم غشکید آ   راز دازد، مشکد استه

 غرمودینامیکی پرداخته شده است و سپس مدل غرمودینامیکی مناسب موزد برزسی  راز  ر ته و نتای  دز پایا  ازائه شده است ه

 

 زی ، ویدزات متا  ، بازدازنده وای غرمودینامیکیویدزات وای  اکلمات کلیدی : 

  

http://www.reservoir.ir/
mailto:Mojtaba.khosravani@yahoo.com
mailto:Mojtaba.khosravani@yahoo.com
mailto:Kambiz.seffati@yahoo.com
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بررسی ضریب پوسته یك چاه افقی با یك چاه عمودی در یکی از مخازن گاز میعانی جنوب 

 ایران
 2موسوی،سید محمد هادی 1سعید جمشیدی

 ونگاو، منطته  ش ، شر ت نفت  الت  ازه ایرا  مهندن اغاق  نترل  ازخانه  راوزخ نفت

S_m_h_mousavi@yahoo.com 

 چکیده
ملاز   از میعانی، نوت خاصی از ملاز  ویدزو ربوزی بوده و به  نوا  حد واسطی میا  ملاز  نفتی و  ازی محسوب می 

  غماو سیایت ویدزو ربوزی، ای   روه از شونده ای  ملاز  دازای ز تاز  ازی و غرمودینامیکی بسیاز پیچیده ای بوده و از میا

سیایت  رووی وستند  ه دز غایی  ز تاز ملی  دز حایت غلییه تایعی به دیید غهییر غر یب ادیاء اوییه سیال دز زما  

 راز  غویید، ما زا نا از به استفاده از شایه سازی غر یای  رده اندهدز ای  ملاز ، دما بی  دمای بحرانی و نتطه حدا ثر دما

داشته و دزنتیره با غویید از ملی  و ا ت  شاز، غوده ای از میعانات  ازی دز اتراش  اه غشکید می شوده غشکید میعانات 

 ازی دز اتراش  اه  ه خود اززخ ا یوده باییی نیی دازند، غراوائی نسای  از زا  اوا داده و ضریب پوسته  اه زا ا یایا 

هره وزی  اه خواوی  بودهبرای دیو یری از غشکید مای  دز ملی  و به غیه ا تاد  آ ،  ند می دود و دز نتیره شاود ا ت ب

نوت زوخ  یی ودود دازده یکی از ای  زوشها، استفاده از  اه وای ا تی بوده استه  اه ا تی دزملاز   از میعانی و دز 

ییا  ای  ا یایا بهره دوی، به تول  اه ا تی و  شازوای پایی  غر از نتطه شان ، با ث ا یایا بهره دوی  اه می شود و م

ناوماونگی غراوایی بستگی دازده دز ای  متایهدز یغ غتسی  بندی  یی، سنازیووای غویید زا به دو بلا غویید از  اه  مودی 

غشکید و  اه ا تی غتسی  بندی  ردی هدز سنازیووای استفاده از  اه  مودی ،  رآیندوای استفاده از  اه  مودی بدو  

میعانات  ازی و استفاده از  اه  مودی با غشکید میعانات  ازی موزد برزسی  راز  ر ته دز سنازیووای استفاده از  اه ا تی، 

 رآیندوای استفاده از  اه ا تی بدو  غشکید میعانات  ازی و استفاده از  اه ا تی با غشکید میعانات  ازی موزد برزسی  راز 

ه ای  نتای  زسیدی   ه، ودود میعانات  ازی دز  اه  مودی، با ث ا یایا متداز ضریب پوسته از  ر تهدز ای  متایه ما ب

 1,334به  1,14و  اوا غراوایی شده و ودود میعانات  ازی دز  اه ا تی، با ث ا یایا متداز ضریب پوسته از  4,31به  2,2

ی،بدست آمدهبا استفاده از  اه ا تی ضریب پوسته به شده استهدز  د، ضریب پوسته  اه ا تی به مراغب  متر از اه  مود

توز  ابد مالحنه ای  اوا یا ت و حتی با غشکید میعانات  ازی دز نیدیکی  اه ، ضریب پوسته ومچنا  متداز  می 

یا بهره بدست آمده بنابرای  می غوا  نتیره  ر ت استفاده از  اه ا تی دز ملاز   از میعانی بسیاز سودمند بوده و با ث ا یا

 وزی از ملی  می شوده

 

  واژه وای  ییدی: ضریب پوسته،  اه ا تی،  اه  مودی

                                                           

 دانشگاه صنعتی شریف-استادیاز دانشکده مهندسی شیمی و نفت-د ترای مهندسی نفت  -1
 ملاز  ویدزو ربوزی - ازشنان ازشد مهندسی نفت -2

http://www.reservoir.ir/
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 مطالعه و بررسی مکانیزم جذب سورفکتانت ها
  

 مسی  مرادی، ازشناسی مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف
moslem.moradi2@gmail.com 

 دانشگاه صنعتی شریفسید  اان موسوی ، ضو ویات  یمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، 
musavi@sharif.edu 

 

 : چکیده
استفاده وای  راوانی میشود ه او  استفاده ای  مواد دز صنعت نفت برای ازدیاد  1امروزه دز صنعت نفت از مواد  عال  ننده سطحی

برداشت مثال ازتریق مکانییو غهییر غرشوند ی و یا ا یایا غحرک پذیری نفت می باشدهدز ای  متایه سعی بر ای  دازی  غا مکانییو 

اد زا با دو زوخ غرمودینامیکی انرژی آزاد  یای و معادیت دذب ای  مواد  عال  ننده سطحی زا برزسی نمایی ه مکانییو دذب ای  مو

غوصیف خواوی  نمود همکانییو ای  پدیده سوز کتانت وا از تریق غرم  زوی سطح غمان است ه ای   رآیند  موما بعنوا  پدیده  2حایت

بلا آب دوست ماده زا  ٬کتانت سوز  3دذب شناخته می شود هساده غری  سطح غمان ووا/ مای  است و دز ای  موزد روه آب دوست

بلا  ربی دوست زا به خود دذب میکند ه  ای  پدیده  شا سطحی زا     4٬به خود دذب میکند و  روه ویدزو ربنی  ربی دوست

میکند  موما سوز کتانت وا با ث  اوا غدزیری  شا سطحی می شونده بنابرای   ه   مفاوی  دذب و غشکید سوز کتانت وا دز 

ی  دو ماده ضروزی است ه نتیره شناخت مکانییو دذب سوز کتانت وا شناخت محیم  مد آ  وا می باشد هبا بهینه سطح غمان ب

سازی انرژی آزاد  یای می غوا  غویید امویسیو   رد  ه یکی از زاوکازوای ازدیاد برداشت نیی می باشد هدز ای  متایه زوابم و معادیت 

 ادیت حایت زا مطایعهوبرزسیمی  نی ه   غرمودینامیکی انرژی آزاد  یای و مع

 

 کلمات کلیدی
بهینه سازی غیزیق  ٬مدل وای غرمودینامیکی دذب سوز کتانتها٬دذب سوز کتانت وا٬مواد  عال  ننده سطحی  ٬سوز کتانت 

 سوز کتانت وا
  

                                                           
1 surfactant 
2EOS 
3 hydrophilic 
4hydrophobic 
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 بررسی نقش افزودنیهای سیاالت حفاری پایه روغنی بر خسارت سازند

 

 
 2حمیدزضا دشتی  1 رشاد دز اوی 

farshaddargahi22@gmail.com 

hamidrezadashti@ymail.com 

 

 

 چکیده

ازی زای ، سیایت حفازی پایه آبی و پایه یکی از پازامتروای مه   ه دز انتلاب سیال حفازی بحث خسازت سازند می باشده سیایت حف

زوغنی می باشده با ودود بعضی از خواص نامطیوب  یهای پایه زوغنی ، ای   یها بدیید خواص ویژه شا  دز پایدازی دما، زوغنکازی و 

ا یودنی وای شیمیایی  پایدازی  اه ومچنا  متداول می باشنده با غوده به اومیت بحث خسازت سازنددز بهره بردازی ملاز  نفتی، ا ر

و معدنی موزد استفاده دز  یهای حفازی پایه زوغنی دز خسازت ایراد شده بوسییه ای  مواد موزد برزسی  راز  ر ته استه دز ای  

ا  آزمایشات، با استفاده از زوخ تراحی آزمایا غا یر ور یغ از ا یودنیها بر زوی خسازت ایراد شده موزد برزسی  راز  ر ته نتای  نش

داد  ه سیایت حفازی پایه زوغنی بدیید غا یر آنها بر غرشوند ی دازای غا یر  ابد مالحنه ای بر نفوذپذیری سنگ ملی  می باشنده دز 

 نهایت با غوده به نتای  بدست آمده  د پیشنهادی  ه  متری  خسازت زا به سازند وازد می  ند، ازائه شده

 

 سازند، غر شوند ی، زاویه غمان،  یهای حفازی پایه زوغنی  یمات  ییدی: نفوذپذیری نسای، خسازت
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 مدزن دانشگاه آزاد اسالمی  اییشهر 2
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 دوفاز مایع –بهینه سازی حفاری با حدفاصل منفرد و حفاری داخلی 
 

 2حمیدزضا دشتی  1 رشاد دز اوی 
farshaddargahi22@gmail.com 

hamidrezadashti@ymail.com 

 

 

 

 چکیده:
یغ اپراغوز دزیای دنوب  ی / بلا خازج ساحد خواست غا با استفاده از مونتاژ حفازی  ابد ودایت دوزانی زا بهینه نماید و مراحد 

اینچی   4/3ی زا  راو  سازده اپراغوز غصمی   ر ت غا یغ دوانه  اه ادرائی زا ساده نموده و  اوا دود و دوانه  اه ملی  بیز تر

بری منفرد زا حفازی نماید غا بتواند به انوا ی از مسائد و موضو ات بایتوه بپردازد و دز وا   از یغ  از مای  با حفازی ایکد دونی نتطه ا

 یراد  نده( دز نتطه مدخد ملی  غهییر شکد اDIFبه یغ  از مای  به حفازی داخیی)
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تزریقی در تولید   WAGتزریقی و سیکل تزریقی  pore volumeبررسی اثر 

 نفت

 
 3، محمد میرشکاری2، مجید رستمی1محمد جواد امیری

 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه

  کیده 

 یییکی وشیمیایی نفت ودش متفاوت اند و بازه آنها از نفت با دزده بای )نفت خاو ساغ با  رانروی   ( غا دزده پایی  خصوصیات 

) نفت خاو سنگی  با  رانروی زیاد ( متهیر استه نفت  ابد غودهی دز ای  بازه  یییکی و شیمیایی ودود دازده بنابرای  غکنویوژی 

ت خاصی از نفت غمر ی یابد، مگر آنکه حر  بیز ی از مناب  ودش زا حذش  ند واضح است  ه یغ ازدیاد برداشت نمی غواند بر نو

 رایند ازدیاد برداشت زا نمی غوا  برای انوات نفت خاو بکاز برد ومرمو ه ای از زوخ وای ملتیف زا باید استفاده  رده مشکد دیگر 

ی شامد سازندوای بسیاز ضلی   ربناغه دزیایی دز ا ماق زیاد غا  سترد ی خصوصیات ملاز  نفت استه انوات ملتیف ملاز  نفت

 بلا وای ماسه ای نساتا     مق ودود دازده

غیزیتی  Pore Volumeموزد برزسی  راز  ر تهدز برزسی  WAGدز حایت غیزیق امتیادی پازامتروای ملتیف مؤ ر بر  رآیند 

0/3 Pore Volume  دز سیکد غیزیتی ،WAG   ماه  از بیشتری  مییا  غویید نفت زا نسات به سایر  12ماه آب 12غیزیتی

 حایت داشتنده

 

 غویید تایعی، برداشت اوییه، نرخ غویید،  شاز ملی ، دزصد بازیا تهای کلیدی: واژه
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 تعیین مینیمم فشار امتزاج پذیری در یکی از مخازن نفتی 

 
 3شکاری، محمد میر2، مجید رستمی1محمد جواد امیری

 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه

 چکیده 
میدا  نفتی موزد مطایعه دز دامنه وای زشته  وه وای زا رن و دز نیدیکی مرز ایرا  و  راق وا   شده استه ای  میدا  دز سال 

 شف  ردیده ای  میدا   سمتی از یغ تا دیس بیزگ است  ه بلشی از آ   ه دز  DH-2با حفر اویی   اه غحت  نوا   1682

 ییومتر تول دازد و ای  بازه به دیید  61غا  44ه می شوده  سمت ایرانی آ  حدود  راق است با ناو میدا  ابو ریب شناخت

  ییومتر استه 3و  43 شید ی تا دیس دز دهت شمال غربی است و دز خاک ایرا  تول و  رض آ  بترغیب 

یتی دز ملی  امتیاج پذیر یکی از پازامتروای مه  دز غیزیق  ازوای ملتیف دز ملی  ای  است  ه بدانی   داو یغ از  ازوای غیز

و  داو یغ غیر امتیاج پذیرانده  و  ور  ه  از امتیاج پذیرغر باشد مییا  بازیا ت از ملی  بیشتر بوده و دیء ازدیاد برداشت  ایثیه 

 Psiخواوند بود دز غیر ای  صوزت غیزیق برای حفظ و نگهدازی  شاز ملی  می باشده دز ای  مطایعه  شاز اشاات بدست آمده 

 4CHمینیم   شاز امتیاج پذیری بدست آمده برای دازده  Psi  4166است،  ه غفاوت  ابد  اویی با  شاز مشاوده شده 4133

 بوده استهPsi  3861و                Psi  6281  ،Psi  6321به غرغیب برابر  2COو  2Nو 

 

 ملی ، دزصد بازیا تهغویید تایعی، برداشت اوییه، نرخ غویید،  شاز های کلیدی: واژه
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 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه -2

 نفت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی - 3

http://www.reservoir.ir/


 

 

 مراجعه نمایید. www.reservoir.irجهت دانلود چکیده مقاالت همایشهای پیشین و اطالع از دوره های آتی، به 

 

 

 تزریق گاز و بررسی نقش آن بر تولید نفت از یك مخزن نفتی

 
 3، محمد میرشکاری2، مجید رستمی1محمد جواد امیری

 دانشروی  ازشناسی ازشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات غهرا ،  روه مهندسی نفت، غهرا ، ایرا ه

 

 چکیده 
 31غری  منا  دزآمد اززی و غأمی   ننده حدود  صادزات محصویت غیرنفتی دز دوه  ذشته، نفت ونوز  مده یی زغ  زشد 

صد انرژی اوییه موزد نیاز  شوز استه با ای  حال ای  بلا از ننر امکا  غداوو غویید دز بیند دز 63صد دزآمد اززی و بیا از دز

وای غوسعه ا تصادی  شوز تی  ه یزو است با غوده به زشد دمعیت و نیاززو است، وایی زوبهمدت با مشکالت و محدودیت

وای ددی دز خصوص ا یایا غوا  غویید و بهینه سازی مصرش وا، از و  ا نو  ا داووای آینده، دز دهت ز   ای  محدودیتسال

غواند دایگاه دمهوزی اسالمی ایرا  زا می داخیی، صوزت  یرده ای  ا دامات با غوده به ا یایا غتاضای دهانی نفت و از دز آینده

ا تصاد ایرا ، ضروزی است ای  مناب   وای  ضو اوپغ و دها  حفظ نمایده بی غردید با غوده به اومیت نفت و  از دزدز بی   شوز

 ذازی او سرمایهوای مصر ی و یا انراز بکاز یری آ  برای غامی  ویینه وای غردید شونده غادید وبه  نوا   روت میی به  روت

 غیر ا تصادی پرویی شوده

غیزیق  از به  نوا  دومی  زوخ متداول ازدیاد برداشت و با غوده به غا یر آ  دز مییا  ا یایا پتانسید  شازی ملی ،  اوا 

 متداز  شا سطحی، اناساط نفت و  اوا متداز ویسکوزیته سیال غوییدی، زوخ مؤ ری دز غویید از ملاز  نفت می باشده

 

 غویید تایعی، برداشت اوییه، نرخ غویید،  شاز ملی ، دزصد بازیا تههای کلیدی: واژه
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کمك نمودار پتروفیزیکی در یکی از  زاکین به -تعیین مرز سازندهای فراقان 

 میادین خلیج فارس در ایران
 

 2، محمدرضا رجلی *1فاطمه مظاهری

 KPE، شر ت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یوو و غحتیتات غهرا د تری دانشکده  یوو پایه، روه زمی  شناسی 

  (fmazaheri54@yahoo.comاول) پستی نویسندهآدزن 

  کیده

مرز بی  سازند  را ا  از زا ی  دز خیی   ازن بدزستی مشلص نیسته ای  دو سازند دز خیی   ازن ییتویوژی متفاوغی زا با     

وا، به سلتی برشهای غیپ نشا  میدونده ای  مرز به دیید غلریای بود  ای  دو سازند و  دو حضوز  سییهای شاخص دز غلریای

شناسی  ه دز برشهای ملتیف دز ایرا  صوزت  ر ته، غنها بر مانای پایینومر ها ای  مرز  امکا  پذیر استه دز مطایعات زمی 

شناسائی شده است؛ مطایعه پایینوموز ها بسیاز زمانار  بوده و بعد از اغماو حفازی و پس از  ذشت ماوها امکا  پذیر است، یذا پس 

شود  ه با غوده به  ت بایغردز زما  حفازی، زوشی پیشنهاد میاز غحتیق به دناال زاوی سریعتر،    ویینه غر و ومچنی  با د

غوزیوو به پتاسی  دز یگ اشعه  اما بتوا  ای  مرز زا دز حی  حفازی  وا با  ر ت  نساتناپیوستگی و  رسایا شدید دز غلریای

ز ت   انیهای  یدسپاغه دز  و به سر ت مشلص نمود،  ابد ذ ر است  ه ای  نسات به  یت بیوغ با تی ماسه سنگها و از بی 

 شودهزود  ه از ومی  پیغ دهت شناسائی ای  مرز استفاده می ازوای  رسایشی شدید و توینی مدت، بای می

 

 وای  ییدی:  را ا ، زا ی ، مرز، ناپیوستگی، پایینویوژی، نسات غوزیوو به پتاسی واژه
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http://www.reservoir.ir/
mailto:پستی%20نویسنده
mailto:پستی%20نویسنده


 

 

 مراجعه نمایید. www.reservoir.irجهت دانلود چکیده مقاالت همایشهای پیشین و اطالع از دوره های آتی، به 

 

 خازن شکافدار جنوب غرب ایرانمطالعه شبیه سازی تزریق غیرامتزاجی گاز در یکی از م

 ، محمد رضا غالمی ، ولی احمد سجادیان، محمدحسن خادمی 1محمدعلی کوچکی

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  یوو و غحتیتات ،  روه مهندسی نفت،  ازن ، ایرا 

 

 چکیده

ملی  با ی می ماند  ه غویید با زوخ غلییه  با ادامه زوند غویید از ملاز  نفت،  شاز ای  ملاز   اوا می یابد و متداز زیادی نفت دز

تایعی امکا  پذیر نمی باشده از ای  زو یا ت  یغ زوخ دهت ا یایا غویید و دیو یری از  اوا  شاز ضروزی بننر می زسده به 

غویید صوزت می  مننوز صیانت از ملاز  نفتی،  رآیندوای ازدیاد برداشت از دمیه غیزیق  از به  نوا  یکی از زاوکازوادهت ا یایا

پذیرده از آنرا  ه  شوز ما سرشاز از مناب  غنی  ازی می باشد، یذا  رآیند غیزیق  از از یحاظ ا تصادی مترو  به صر ه بوده و ومچنی  

 از امکا  باز ردانی  ازوای غوییدی به دای سوزاند  آنها دز مشعد  الوه بر سود ا تصادی، مودب ا یایا غویید نیی خواود شدهغیزیق 

غیرامتیادی به  نوا  یکی از بیشتری  زوخ وای ازدیاد برداشت غحت شرایم ملی  انراو می شوده دز ای  مطایعه، غیزیق غیر امتیادی 

 از، بعنوا  یغ سنازیوی ازدیاد برداشت، به منضوز  اوا ا ت  شاز و بهاود برداشت نفت دز یکی از ملاز  شکا داز دنوب غربی ایرا  

شایه سازی شده استهپس از انراو مطایعات مدیسازی ملی ، شایه سازی ملی  به مدت  111ز شایه ساز ا ییپسغوسم نرو ا یا

سال با دز ننر  ر ت  پازامتروایی ومچو  نرخ غویید دز میدا  و نرخ غیزیق دز میدا  غوسم نرو ا یاز ا ییپس شایه سازی شده 22

دزصد می غواند بازده زا ا یایا  4/1د بر بازیا ت میدا     بوده و مییا  دبی غیزیق غااسته بر تاق مطایعات انراو شده، غأ یر نرخ غویی

 دوده

 

 ملاز  نفت -شایه سازی -واژه وای  ییدی: غیزیق غیرامتیادی
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Abstract 
In the oil production industry one of the most important targets is to produce maximum oil 

volume. Because of the oil pressure drop in the production plants, remarkable volume of oil 

reduced due to the dissolved gas extraction from liquid. To reduce this volume reduction of oil, 

some separators with optimum pressures are needed. So the main objective of this paper is to 

determine these desired pressures. For approaching this idea a MATLAB program has been 

written that using the modified Peng Robinson equation of state for phase calculation and 

optimize the pressures by GA (Genetic Algorithm). This program was validated by experimental 

data of separator test and then used PVT data of one of the Iranian Oilfield (MARUN) to 

optimize its separators pressures. For accurate simulation and data analysis, the PR EOS 

parameters were tuned by PVTi software and the modified parameters were used in program. 

The results show that the recovery has improved by pressure optimization. Also the effect of 

temperature was investigated, that shows the recovery increases by lowering temparature.As a 

result the tecovery improving to about 0.4% that introduced  2000 bbl/day more recovery of oil 

in stock tank. It has 200000 dollars per day more income. 

 

Key words:EOS, GA, pressure optimization, PVT 
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Abstract: 
Unitisation occurs when licenses of oil and/or gas reserves pool their individual interests in return for an interest in 

overall unit. It is then operated by a single company on behalf of group. This happens when a field lies under different 

licenses with differing equity interests. This is the legal definition of unitisation, however, the very basis of the legal 

concept of the joint development rests on the fluid nature of petroleum or natural gas. If a deposit lies across the 

boundary line of two or more neighboring owners, a single owner extraction damages the potential share of the other 

owner or owners. It is desirable, therefore, to avoid such eventuality on the basis on some form of cooperation between 

them in the exploitation of the sources. Thus, the idea of unitisation arose whereby the deposit of fluid petroleum or 

natural gas should be treated as a single deposit if it lies across the boundary line and straddles different jurisdictions. 

This concept later led to on a number of international agreements on unitisation in 1960s and 1970s. Although as there 

are about over than twenty joint oil and gas fields between Iran and its neighboring countries, for various reasons, most 

of them are being exploited unilaterally, which is not compatible with the economic interests of Iran, so unitisation 

process and its role in agreements, particularly those of oil and gas reservoirs and summarizing the common-pool 

problem faced in carbohydrate productions under the rule of capture is remarkable. It defines unitisation as a solution to 

the problem and then describes the issues involved in arriving at an unitisation agreement. 
 

Key-words: unitisation, common natural resources, oil and gas, rule of capture, exploitation, joint development. 
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Abstract      
Chemical flooding is recognized as one of the most complicated process in Enhanced Oil Recovery (EOR) 

methods, so accurate simulation of chemical flooding requires a detailed understanding of numerous 

complex mechanisms and model parameters due to highly coupled, nonlinear interactions of many 

chemical and physical processes involved in chemical process. Enhanced oil recovery methods such as 

chemical flooding require laboratory analysis of the fluid flow through porous media and the 

determination of crucial parameters. Afterwards, the results of these studies must be analyzed in a field 

scale. Regarding the high cost and long time of flooding processes for laboratory models, application of 

various simulators to simulate these types of studies becomes clear. On the other hand, geological models 

with more than one million grid blocks are sometimes necessary to capture important geological features 

such as permeability and porosity distribution associated with an oil reservoir. Unfortunately, simulation 

of field scale flow using even with more advanced compositional reservoir simulators and current 

computing power are computationally intensive. In this paper, the effect of grid block size on the 

performance of Surfactant-Polymer (SP) flooding, and Surfactant (S) flooding for a synthetic layered 

reservoir is investigated. The simulation study is performed by a three-dimensional, multiphase, multi-

component chemical flooding simulator. The effective propagation of the S and SP slug in the reservoir is 

very important to have high oil recovery efficiency. The larger the grid block size, the greater the 

surfactant dilution, which in turn dramatically reduces the effectiveness of the process. Simulation results 

show that the negative effect of using coarse grid simulation is more predominant on SP flooding rather 

than S flooding. Finally, two new approaches are used as a scale up methodology and their performance in 

the mentioned processes are explored. In addition, the results show that pseudo lower effective salinity 

approach is more effective to match coarse grid and fine gird simulation results. 

Keywords:  Scale-up Methods, Chemical Flooding, Reservoir Simulation, UTCHEM   
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Abstract 

The objective of this paper is to investigate the fracture parameters for oil fracture reservoirs by using multi-rate well 

test data. This work is based on the steady state flow of homogenous liquid through fracture network toward wells using 

Kazemi and Warren-Root models. Multi-rate well testing is powerful tools that could describe quantitatively the fracture 

networks. For constant oil production rate, if the fracture density (i.e. number of fracture) increases, then the drawdown 

of oil well decreases. On the other hands, by decreasing the fracture density, the drawdown increases. Therefore, the 

drawdown of the well could be related to the fracture network and could provide the data about the fracture reservoir 

characterization. This study based multi-rate well testing and two main prevailing of fracture model (i.e. Kazemi and 

Warren-Root) tried to obtain the fracture reservoir characterization that includes permeability of fracture and matrix, 

porosity of fracture, Arial fracture density, block size and fracture opening. Also, these data could be assisted to 

calculate the water and gas coining. Finally, the modeling was carried out for two Iranian fracture reservoirs in South. 

The results show very good agreement between Warren-Root model and fracture image log. 

 

Key words: fracture parameters, fracture network, well testing, gas coning, water coning 
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Abstract  

Oil sands must be mined or recovered in-situ. Deposits close to the surface are mined whileresources which 

are very deep require in-situ recovery. Steam Assisted Gravity Drainage process (SAGD) that is an in-situ 

recovery method that has been tested extensively in the heavy oil and bitumen reservoirs. Steam Assisted 

Gravity Drainage process uses one or more horizontal production well located near to the bottom of the 

reservoir with steam injection above from separate injection wells. This configuration will end in good 

production rates with good recovery and reasonably low SOR (steam-oil ratio).Use of steam assisted gravity 

drainage has been demonstrated to be a promising way of producing heavy oil and tar sands which are not 

recoverable in normal operation in fields. In the case of Iranian naturally fractured reservoirs, whatever has 

influenced the heavy oilproduction in other parts of the world can certainly help us for future productions and 

developments which can be achievedefficiently by use of horizontal and multilateral drilling techniques. However, 

weshould propose some modification of these methods (like SAGD) and initiate theprocess in a way that the vapor 

chamber in SAGD process or, combustion front, in thecase of combustion processes ,develops in matrix blocks instead 

of fractures, that deems to be appropriate for our naturally fractured reservoirs. This is merely a prospect for future 

works. This paper presents different aspects of SAGD operation together with its possible variations and numerous 

challenges. 
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Abstract  
The upstream of the petroleum industry involves itself in the business of oil and gas exploration and production (E & P) 

activities. While the exploration activities find oil and gas reserves, the production activities deliver oil and gas to the 

downstream of the industry. The petroleum production is definitely the heart of the petroleum industry. Petroleum 

production engineering is that part of petroleum engineering that attempts to maximize oil and gas production in a cost-

effective manner. To achieve this objective, production engineers need to have a thorough understanding of the 

petroleum production systems with which they work. The purpose of this paper is to identify the most important 

advances in petroleum production engineering in the past decade. Of course, a review paper in the allotted space simply 

cannot do justice to all new technologies, especially those that are advances to established techniques. We then expound 

upon two technologies that we feel have made already or have the capacity of quantum impact on the petroleum 

industry. These are high-permeability fracturing (often referred to in the vernacular as frac-pack and variants) and 

complex well architecture which deals with wells with a main or mother bore from which branches are drilled. 
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Abstract 

Remaining oil in the reservoir can be divided into two classes, firstly residual oil to the water flood and 

secondly oil bypassed by the water flood. Residual oil mainly contains capillary trapped oil. Water flooding 

only is not able to produce capillary trapped oil so that there is a need for additional technique and force to 

produce as much as residual oil. One way of recovering this capillary trapped oil is by adding chemicals such 

as alkaline, surfactant and polymer to the injected water. This article presents different aspects of SAP 

combination flooding and discusses about one real case which SAP process successfully have been done. The 

crucial role of alkali in an alkaline surfactant process is to reduce adsorption of surfactant during 

displacement through the formation. Also alkali is beneficial for reduction of oil-water IFT by in situ 

generation of soap, which is an anionic surfactant. Generally alkali is injected with surfactant together. 

Surfactants are considered for enhanced oil recovery by reduction of oil–water interfacial tension (IFT). On 

the other hand, polymer is very effective addition by increasing water viscosity which controls water mobility 

thus improving the sweep efficiency. SAP combination flooding to enhance oil recovery is effective and 

economic, it can increase oil recovery rate by about 20% (OOIP) for many years. Crude oil characteristics, 

brine characteristics, bottom-hole temperature, alkali, well history, and treatment design are considered to 

maximize the treatment results.  

Key Words: Alkaline, Surfactant, Polymer, Interfacial Tension, Enhance Oil Recovery. 
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ABSTRACT 
In this paper we perform dynamic imbibition simulations on a large scale homogenous fractured 

block. The purpose is to seek optimum conditions under which the oil recovery is maximal in a 

larger scale model. In order to do this, we consider 7 different cases with varying relative 

importance of capillarity and viscous forces. The injections are all continuous. Various chemical 

solutions are injected. These include: water, polymer, surfactant, alkali, and different combinations 

of them. For convenience of simulation, even though this is not physically correct, alkali represents 

the wettability modifying agent, while the surfactant is the agent that lowers the IFT to ultra low 

values. Therefore, a simulation labeled AS indicates that the injected chemical solution lowers the 

IFT to ultra low values as well as alters the wettability from mixed-wet to water-wet. On the other 

hand, a simulation labeled ASP does the above task as well as making the chemical solution 

viscous (polymer). The recovery curves are compared for each case number and appropriate 

profiles are demonstrated in order to understand the results.   

 

KEYWORDS: Chemical-enhanced , ASP flood, Surfactant, Static ,Dynamic .Imbibition Test. 
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ABSTRACT 
In this paper, we perform dynamic imbibition simulations on a large scale heterogeneous 

fractured block. The purpose is to seek optimum conditions under which maximum oil can be 

recovered in large-scale extremely-heterogeneous reservoirs. In this paper, we only consider 

horizontal wells. However, we simulate both continuous and slug injection scenarios. Various 

chemical solutions are injected. These include: water, polymer, surfactant, alkali, and different 

combinations of them. For convenience of simulation, although this is not physically correct, alkali 

represents the wettability modifying agent, while the surfactant is the agent that lowers the IFT to 

ultra-low values. Therefore, a simulation labeled AS indicates that the injected chemical solution 

lowers the IFT to ultra low values as well as alters the wettability from mixed-wet to water-wet. On 

the other hand, a simulation labeled ASP does the above task as well as making the chemical 

solution viscous (polymer). The recovery curves are compared and appropriate profiles are 

demonstrated in order to understand the results.   

 

KEYWORDS: Chemical-enhanced , ASP flood, Surfactant, Static ,Dynamic .Imbibition Test. 
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Abstract 

Due toexcessive production ofcarbon dioxide from fossil fuels, emissions of this greenhousegasinthe 

atmosphere is over28Gigatonsannually. In the past centuries, the average concentrationofcarbon 

dioxidein the atmosphere was 280 ppm which has increased to375 ppm after theIndustrial Revolution.  
According to recent studies, increase in carbon dioxide concentration leads to global warming and 

sever climate changes which could affect the physical, chemical, biological, economic, and political 

aspects of the environment and society. Therefore,to reduce thecarbon dioxideconcentration in the 

atmosphere, capture and storage (sequestration) of carbon dioxide was introduced. 
Thecarbon captureand storage(CCS) systemconsistsof threedistincttechnologies: collection, 

transportationandstorage. The storage of carbon dioxide is performed in various systems such as: the 

oceans, deep saline layers, unmineablecoal seams and depleted oil and gas reservoirs. In each of these 

cases, various chemical or physical trapping mechanisms were involved. The candidate reservoir for 

CCS project should have integrative seal layer (caprock) and proper porosity and permeability for 

increasing injectivity and storage capacity of carbon dioxide. 

 

Sequestration,Storage/TrappingMechanisms, Geological  2Keywords: Carbon Capture and Storage (CCS), CO
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Abstract 
In this article in order to estimate the viscosity of crude oil,a numerical method has 

been used.we use this method to measure the crude oil`s viscosity for 3 

states:saturated oil`s viscosity,viscisity above the bubble point and viscosity under the 

saturation pressure.then the crude oil`s viscosity is estimated by using KHAN model 

and roller ball method.after that using these data that include efficient conditions in 

measuring viscosity,the estimated viscosity by the presented method,a radial based 

neural method,istaught.this network is a kind of two layered artificial neural  network 

that its stimulation function of hidden layer is Gaussian function and teaching 

algorithms are used to teach them.after teaching radial based neural network, results of  

experimental method and artificial intelligence are compared all together.teaching this 

network,we are able to estimate crude oil` viscosity without usig KHAN model and 

experimental conditions  and under any other condition with acceptable 

accuracy.results show that radial neural network has high capability of estimating 

crude oil.saving in time and cost is another advantage of this investigation. 

 

Keywords:viscosity,iranian crude oil,radialbased,neuralnetwork,roller ball method,KHAN model. 
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Abstract 
A knowledge of the average reservoir pressure ( p) and its changes as a function of time or 

cumulative production is essential to determine the oil-in-place (OIP) or original gas-in-place 

(OGIP), to estimate reserves and to track and optimize reservoir performance.The average 

reservoir pressure is required in many reservoir engineering calculations such as: Material 

balance studies; Water influx; Pressure maintenance projects;Secondary recovery; Degree of 

reservoir connectivity. This project aims to calculate of average reservoir pressure for a 

sample reservoir, with analytical and numerical approaches,by means of Eclipse 100 and 

Ecrin and will compare the results. For that sample reservoir pressure versus time data are 

generated from the ECLIPSE 100 and Ecrin will use them to analyze the results of the 

buildup test and we can get average reservoir pressure. Eclipse 100 also gives us the average 

reservoir pressure too. our simulation on the reservoir have very good results with error of 

just 0.56 percent.it shows good similarity between the analytical methods that we use and 

nemrical methods that we use in simulators , also It is better to getting p-t data from field well 

testing to generating them from simulator, it can improve our results.For estimating average 

reservoir pressure, it is better to having single phase because of the multiphase complexities. 
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Abstract 
In characterization of wide boiling range heptane plus (C7+) fractions in addition to bulk 

properties such asmolecular weight (MW), specific gravity (SG), etc., properties 

distribution is also required. Bulk properties canbe measured easily but determination of 

properties distribution is more costly and time consuming.So the characterization 

methods is used for determining the properties distribution. Methods selected for the 

characterization of reservoir fluids have significant impact on the estimation of physical 

propertiesand phase behavior needed in reservoir simulation for petroleum production. 

Characterization of reservoir fluids involvesrepresenting the fluid as a continuous, semi-

continuous mixture or through a number of components/pseudocomponents withknown 

basic characterization data. Understanding of various characterization schemes and their 

limitations is the key toselecting the right one in a reservoir simulator. The main 

objective of these paper is to compare the results of characterization methods for one of 

Iranian south oil field to determine the best method that is compactible with that 

reservoir fluid. The results show that all models can estimate the mole fraction 

but the average absolute  30+to C 7distribution very close to the experimental data from C

error for single carbon number (SCN) modelis lower than other models for this reservoir 

fluid. 
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  چكيده
با توجه به اهميت باالي روش هاي ازديادبرداشت نفت در صنعت نفت و هزينه هاي گزاف در اين زمينه براي كاهش خطا و جلوگيري از 

م ازديادبرداشت در ميدان نفتي ،درابتدا ميدان را شبيه سازي مي نمايند و از طريق شبيه سازي روش هاي ضررهاي مالي گزاف قبل از انجا
از اين رو اهميت شبيه سازي در صنعت نفت بر كسي پوشيده .ازديادبرداشت ،روشي بهينه را براي ميدان مورد بررسي انتخاب مي نمايند 

تلف تزريق گاز پرداخته و در نهايت روش را بهينه ازديادبرداشت را يافته و پارامترهاي موثر را ما در اين مطالعه به بررسي روش هاي مخ.نيست
در اين مطالعه به دليل محدوديت ها شبيه سازي مغزه در سيستم كارتزين بوده .براي رسيدن به باالترين بازيافت مورد بررسي قرار مي دهيم

در اين مطالعه در مرحله .استفاده نموديم Eclipse300,PVTiاين مطالعه ما از نرم افزار تركيبي در .كه ممكن است از دقت نتيجه گيري ما بكاهد
شدو كمترين ميزان بازيافت نفت به تزريق آب با  32/52% اول بهترين بازيافت نفت در فشار غيرامتزاجي مربوط به تزريق همزمان آب و گاز با 

بازيافت نفت حاصل  81%با  psi  3087تزريق همزمان آب و گازبهينه ترين فشار تزريق در بررسي پارامترهاي .به دست آمد 28/ %73 
  .بازيافت به دست آمد 94% با6666/0بازيافت و جريان جزئي بهينه گاز  89% با cc/min 2666/0بهينه ترين دبي تزريق كل.شد
  

  .سازيتزريق همزمان آب و گاز،فشار غيرامتزاجي،دبي تزريق و شبيه :كلمات كليدي
 

                                                            
  ي ارشد پژوهشي مهندسي نفت دانشگاه علوم و تحقيقات تهراندانشجوي كارشناس1
  هيئت علمي دانشگاه صنعت نفتعضو2
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آزمايشگاهي پارامترهاي موثر در بازيافت نفت از طريق فرآيند  بررسي
 تزريق همزمان آب و گاز

  
  2،قاسم زرگر2،مسعود آقاجاني 4، رياض خراط 3محمدرضا مرادي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ، دانشكده مهندسي نفت
Mohammadreza_moradi@hotmail.com 

 

 

 

  چكيده

ــان آب              ــق همزم ــد تزري ــق فرآين ــت از طري ــت نف ــزان بازياف ــر روي مي ــي را ب ــان جزئ ــدار جري ــار،دبي ومق ــر فش ــا اث ــه م ــن مقال در اي
ــاييم           ــي نم ــي م ــه بررس ــاي بهين ــه پارامتره ــيدن ب ــور رس ــه منظ ــزه ب ــربن در مغ ــيد ك ــاز دي اكس ــتفاده   .و گ ــاي اس ــزه ه ــده مغ ش

از نفـــت مـــرده يكـــي از .ميلـــي دارســـي مـــي باشـــند 40و تراوايـــي  15%در ايـــن مطالعـــه همگـــي ماســـه ســـنگي و داراي تخلخـــل 
ــت         ــده اس ــتفاده گردي ــات اس ــن آزمايش ــام اي ــراي انج ــران ب ــنگين اي ــت س ــازن نف ــدا    .مخ ــزه ابت ــازي مغ ــاده س ــس از آم ــايش  2پ آزم

كـــي كمتـــر از حـــداقل فشـــار امتزاجـــي و ديگـــري نزديـــك  ي 5/0و جريـــان جزئـــي  cc/min3/0در فشـــار هـــاي مختلـــف بـــا دبـــي 
ســـپس در .بدســـت آمدنـــد  9/79%و  5/60% بـــه فشـــار امتزاجـــي انجـــام داديـــم كـــه بـــه ترتيـــب ميـــزان بازيافـــت نفـــت          

ــار ــي  psi3200فشـ ــان جزئـ ــي    5/0وجريـ ــا دبـ ــري بـ ــايش ديگـ ــايي آن   cc/min2/0آزمـ ــت نهـ ــه بازيافـ ــم كـ ــام داديـ  86/79% انجـ
ــار  ــا در فشـ ــدو در انتهـ ــي psi3200شـ ــي   cc/min3/0و دبـ ــان جزئـ ــا جريـ ــي بـ ــت    75/0آزمايشـ ــدار بازيافـ ــه مقـ ــم كـ ــام داديـ انجـ

  .به دست آمد3/94% نهايي آن

  

  حداقل فشار امتزاجي،تزريق همزمان آب و گاز،جريان جزئي گاز:هاي كليدي واژه

  

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهشي مهندسي نفت دانشگاه علوم و تحقيقات تهران3
  هيئت علمي دانشگاه صنعت نفتعضو4
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هاي آزمايشگاهي مختلف جهت ارزيابي برهم كنش بين شيل و سياالت حفاري و روش
  پايداري شيل

  
  2امير حسين آقا جعفري  ،1قيل مسلمي زاده ع

 )دانشكده مهندسي نفت اهواز(دانشگاه صنعت نفت 
a.moslemizadeh@ahwaz.put.ac.ir 

  

                        
   

  
  :  چكيده  

فاري در صنعت نفت و ناپايداري ديواره چاه اغلب به وسيله شكست سازندهاي شيلي به وجود مي آيد كه يكي از بزرگترين مشكالت ح       
ناسازگاري بين شيل و سيال حفاري يكي از داليل اصلي ناپايداري ديواره . گاز است و باعث افزايش بيش از حد هزينه هاي حفاري شده است

مختلف ارائه  روشهاي آزمايشگاهي  در زمينه بررسي ناپايداري شيلها و بر هم كنش آنها با سياالت حفاري توسط محققين. چاه به شمار مي آيد
شده است لذا از آنجايي كه اين بر هم كنش پيچيده است جهت بررسي آن تنها يك روش آزمايشگاهي كافي نمي باشد و احتياج به انجام 

اگرچه مهندسين ژئومكانيك و مهندسين سياالت حفاري داراي روشهاي متفاوتي در ارزيابي ناپايداري شيل . روشهاي آزمايشگاهي بيشتري دارد
ا و واكنش آنها با سياالت حفاري هستند اما هر دو آنها داراي هدف همانندي بنام كاهش ناپايداري شيل به وسيله انتخاب بهينه وزن سيال ه

در اين مقاله اكثر روشهاي آزمايشگاهي و سرچاهي مهم را كه اغلب به وسيله مهندسين سياالت حفاري  جهت . حفاري و تركيب آن هستند
چگونگي مكانيسم عملكرد يك ماده به عنوان بازدارنده شيل و همچنين طراحي هر چه بهتر  ،كنش بين شيل و سياالت حفاريبررسي بر هم 

در كنار هم قرار دادن نتايج اين روشها تصويري كامل را از . فرموالسيون سياالت حفاري انجام مي شود شرح و مورد بررسي قرار گرفته است
  . شيل ها بدست مي دهد واكنش بين سياالت حفاري و

 

  روشهاي آزمايشگاهي، ناسازگاري بين شيل و سيال حفاري ،ناپايداري ديواره چاه :واژه هاي كليدي 
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فن آوري استفاده از سياالت حفاري افروني در حفاري مخازن تخليه شده 
  شكافدار

 
  

  ، 8، صابر محمدي7، سعيده رعيت دوست6، علي قجري5محمد سليماني
  عت نفتپژوهشگاه صن

soleymanim@ripi.ir  
   

  
  
  

  چكيده 
حفاري در مخازن تخليه شده همراه با مشكالت فني و اقتصادي زيادي مي باشد كه گاه توسعه ي اين ميادين را از لحاظ اقتصادي 

جربه و سالها ت. بيشتر مشكالت شامل هرزروي هاي كنترل ناپذير در شكافها و گير لوله ها مي باشند. غير سودآور مي نمايد
سياالت . كاربردهاي متنوع در اطراف جهان ثابت نموده است كه تكنولوژي سياالت حفاري افروني اين مشكل را حل مي كند

 حفاري افروني بخوبي مقدار هرزروي گل به درون سازند را كنترل مي كنند و هزينه هاي حفاري و آسيب وارده به سازندهاي بهره

ايه افروني در انجام اين وظيفه از مكانيزم خاصي كه حاصل تركيب سيال حفاري پايه آبي با سياالت پ. ده را كاهش مي دهند
در اين مطالعه تالش مي شود تعريف جامعي از افرون هاي گازي كلوئيدي ارائه . افرون هاي گاز كلوئيدي است استفاده مي كنند

شرح داده شود  و سپس با شرح سياالت حفاري افروني و شود و تفاوت اين حبابهااز نظر ساختاري و خواص با كفهاي معمولي 
 .خصوصيات و ويژگي هاي آنها مكانيزم عملكرد اين نوع سياالت در كنترل هرزروي در مخازن تخليه شده شكافدار بيان گردد

 

                                                            
  . رئيس مركز تكنولوژي حفاري، پژوهشگاه صنعت نفت -1
  . گاه صنعت نفتپژوهش پژوهنده ارشد،-2
  .پژوهشگاه صنعت نفت پژوهنده دو، -3
  .پژوهشگاه صنعت نفت پژوهنده دو، -4
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بررسي آزمايشگاهي بازيافت نفت در سناريوهاي مختلف تزريق امتزاجيدي اكسيد كربن 
 نگين ايراندر يكي از مخازن نفت س

 
 
 
 

  2،قاسم زرگر2،مسعود آقاجاني 10، رياض خراط 9محمدرضا مرادي
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ، دانشكده مهندسي نفت

Mohammadreza_moradi@hotmail.com 
 
 
 
 

  چكيده
در تزريق امتزاجي گـاز  . شود است كه بعد از روشهاي حرارتي در ميادين نفت سنگين بكار برده مي زديادبرداشت نفتاتزريق گاز دومين فرآيند 

در اين مطالعـه  .با توجه به پايين تر بودن حداقل فشار امتزاجي دي اكسيد كربن نسبت به ديگر گازها از گاز دي اكسيد كربن استفاده مي كنند
زريق پيوسته آب ،تزريق پيوسته گاز،تزريق متناوب آب و گاز و تزريق همزمان آب گاز در فشـار امتزاجـي بـر روي    ما به بررسي چهار آزمايش ت

ابتدا حداقل فشار امتزاجـي دي  . مغزه كربناته و بااستفاده از نفت مخزن  براي يافتن بهترين روش ازدياد برداشت از اين مخزن خواهيم پرداخت
آزمايش ديگـر در فشـار    3و  2700تزريق آب در فشار .سپس سيالب زني هاي متفاوت را بررسي مي نماييم.يماكسيد كربن را به دست مي آور

psi4000 در تمام آزمايش ها براي سيالب زني از آب نمك با غلظت .انجام شدندppm240000 تمامي آزمايش هـا در  . و نفت زنده استفاده شد
ت با توجه به نتايج به دست آمده بهترين بازيافت نفت براي ايـن مخـزن از فرآينـد سـيالب زنـي      در نهاي.درجه سانتيگراد انجام شدند 96دماي 

  .به دست آمد 51/84% متناوب آب و گاز به مقدار
  

  ، نفت زندهحداقل فشار امتزاجي،تزريق امتزاجي،تزريق متناوب آب و گاز ،تزريق همزمان آب و گاز:هاي كليدي واژه
 

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهشي مهندسي نفت دانشگاه علوم و تحقيقات تهران9

  هيئت علمي دانشگاه صنعت نفتعضو10
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جهت كنترل رسوب نمك در چاه هاي  پليمريآزمايشگاهي تاثير ممانعت كننده بررسي 
 تزريقي

  

  3، داريوش موال 2،  فريدون اسماعيل زاده 1سيد عميد حسيني

  ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه شيرازدانشجوي كارشناسي  1
 amid.hosseini@yahoo.com  

 

  

  چكيده 

خشك گاز  .اين رسوبات موجب تاخير در توليد مي شوند ،چاه هاي نفتي در سطح جهان مي باشندرسوب هاي نمك از مشكالت گسترده 
 ه كه اين امر موجبفوق اشباع شد با تبخير آب، محلول آب نمك. شود تزريق شده در درون چاه منجر به تبخير آب نفوذ كرده در دهانه چاه مي

 از استفاده مزاياي مورد در مقاله اين در .ها، ميزان دبي نفت توليدي كاهش مي يابد افزايش ميزان اين رسوببا . مي گرددرسوب  يته نشين
جهت انجام آزمايشات از دستگاهي در . بحث شده است آب سازند و گازريان ج بين جرم انتقال كاهش منظور به ممانعت كننده هاي شيميايي

رطوبت هاي  بين با محاسبه اختالف. سازند در تماس با يكديگر قرار مي گيرندمقياس آزمايشگاهي استفاده شده كه در آن گاز طبيعي و آب 
. رسوب شده بدست مي آيد نمك مقدار تبخيري، آب با توجه به مقدار .شده محاسبه مي شود تبخير آب مقدار ، خروجي جريان گاز و ورودي

جهت كنترل ميزان رسوب توليد شده، استفاده  Poly‐200  و Poly‐100در اين پژوهش از دو ممانعت كننده پليمري با نام هاي تجاري 
غلظت محلول تزريق شده، دماي گاز همچنين تاثير پارامترهايي چون تغيير . شده، اين ممانعت كننده ها به جريان گاز ورودي تزريق مي شوند

‐Polyنتايج آزمايشات نشان داده كه ممانعت كننده  .. دبي جريان گاز ورودي بر ميزان رسوب توليدي مورد بررسي قرار گرفته استورودي و 

  مي باشدجهت كنترل ميزان رسوب توليدي  Poly‐100بسيار موثرتر از ممانعت كننده  200

  

   ون ديواره مرطوبرسوب نمك، ممانعت كننده ها، چاه هاي تزريقي، ست :واژه هاي كليدي
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وسيله فن آوري الگوريتم ژنتيك در يكي از ميادين  تهيه الگ هاي خام پتروفيزيكي به
  جنوب كشور

  
  14، مهران آرين13، شهاب گرامي12، علي كدخدائي11عبدالعظيم طريك

.دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه مهندسي نفت، تهران، ايران  
Azim.Torrik@yahoo.com 

 
  
  
  

  چكيده
توان از رابطه بين الگ ها در يك چاه از  از آنجايي كه خصوصيات پتروفيزيكي در نقاط مختلف يك مخزن تقريبا مشابه يكديگر هستند مي

مخزن فوق استفاده كرده و به چاه هاي مجاور بسط دهيم كه در اين مقاله سعي بر بدست آوردن رابطه اي مناسب بين الگ هاي مذكور است 
از  17و  3در اين مطالعه در مخزن هدف، دو چاه شماره . پس از حصول نتيجه مناسب آن را در چاه هاي مجاور مورد استفاده قرار دهيم كه

ابتدا با استفاده از نرم . بود NPHIو  DT ،RHOBداده هاي موجود از اين دو چاه مربوط به الگ هاي . مخزن مورد نظر مورد بررسي قرار گرفت
هدف اوليه بدست آوردن . بدست آمد 3در چاه شماره  DTو  NPHIبوسيله  RHOBلب و جعبه ابزار الگوريتم ژنتيك رابطه اي براي افزار مت

تابع مختلف استفاده گرديد تا مشخص گردد كدام تابع بهترين نتيجه را به ما  3بدين منظور از . بود 3رابطه بين سه الگ فوق در چاه شماره 
مورد  17در چاه شماره  3پس از بدست آوردن تابع هاي فوق، تابع هاي حاصله از چاه شماره ). خطي و دو تابع غير خطي يك تابع.( دهد مي

با داده هاي واقعي اين چاه مورد بررسي قرار داده و  17پس از اجرا، نتايج بدست آمده از رابطه هاي فوق در چاه شماره . آزمايش قرار داده شد
نيز تكرار شد كه  DTو  RHOBبا استفاده از ورودي هاي  NPHIهمين منوال براي بدست آوردن . دارهاي آن رسم شدمقايسه گرديد و نمو

  .نتايج آن در اين مقاله ارائه شده است
  

  پتروفيزيك، الگ، الگوريتم، ژنتيك، مخزن، چاه: واژه هاي كليدي
  
  

                                                            
 م و تحقيقات تهران،گروه مهندسي نفت، تهران، ايراندانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي اكتشاف نفت، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علو 11

  استاديار، دانشگاه تبريز، گروه زمين شناسي، تبريز، ايران 12

 استاديار، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه مهندسي نفت، تهران، ايران 13

  روه مهندسي نفت، تهران، ايراندانشيار، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گ 14
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Abstract 

Interfacial tension is a physical parameter which plays an important role in many 
processes in a number of industrial applications. In the petroleum industry, near-critical fluids 
recovery, gas condensate recovery, in particular by gas injection, wetting behavior, secondary 
and tertiary crude oil recovery, low surface tensions are very important to measure. These 
surface tensions (i.e. liquid/vapor interfacial tensions) must be accurately known because of their 
dominating influence on capillary pressures, relative permeabilities and residual liquid 
saturations. These properties depend heavily on the density of the phases involved. 

One objective of this study was to develop an accurate measuring procedure for this 
system using the pendant drop method based on Iranian oil Reservoir samples and its immiscible 
injecting gas at reservoir condition. Another objective was to study the behavior of the interfacial 
tension with pressure and temperature in a range of (14.7-4500 Psia) and (110-200 ºF). Since 
experimental measurements are often unavailable, expensive and time-consuming, models are 
regularly used. A new correlation for estimating of IFT was provided using non-linear 
multivariable regression method. This correlation uses density difference as input value, detailed 
comparisons show that validity and accuracy of the new correlation are in good agreement with 
experimental data set of Iranian oil reservoir fluids. 

This paper is organized as follows. Section 1 is related to introduction. Section 2 
describes the experimental method and apparatus and discusses the obtained results and their 
accuracy and reproducibility. Section 3 focuses on new correlation and comparing with 
experimental data. We outline our conclusions in Section 4. 

 
 

Keyword: interfacial tension, pendant drop, correlation, gas injection, temperature, 
Iranian crude, pressure.  
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          ABSTRACT 
Modeling of discreet parameters such as geological facies, lithology, or rock 

types, is a very important topic in reservoir characterization and is described in more 
detail by Dubrule (1998).Geological quantification is a topic that has always raised much 
interest and debate among geologists. Depending on the depositional environment and 
using the well data as a constraint, the reservoir geologist can draw sketches of the 
distribution of sands and shales. Unfortunately, hand-drawn cross-sections are limited in 
that they do not lead to a 3D model, and they represent only one possible model among 
infinity of scenarios matching the wells and compatible with the depositional 
environment. In the early 1980s, it became clear that geostatistical techniques could help 
generate such 3D geological scenarios. These scenarios will never be quite as realistic or 
"geologically loaded" as those produced by a geologist, yet they present the advantage of 
being multiple and three-dimensional. Today, there are two major classes of techniques 
available for generating 3D stochastic models: pixel-based and object-based models. In 
this study some different aspects of geostatistical modeling is considered. After that the 
different methods of facies modeling like IK, SIS and object modeling run by PETREL 
software in the following a real case study. Facies are often important in reservoir 
modeling because the petrophysical properties of interest are highly correlated with facies 
type. Knowledge of facies constrains the range of variability in porosity and permeability. 
More-over, saturation functions depend on the facies even when the distributions of 
porosity and permeability do not.  

 

KEYWORDS 

Integrated Reservoir modeling, Facies Modeling, Kriging, Simulation 
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  مدل سازي خواص سيال مخزن، تطابق تاريخچه و سناريوي تخليه طبيعي    
  در يكي از مخازن شكافدار جنوب غرب ايران

  
 18، سعيد رزاق فاميان17، حجت نوروزي16، سعيد جمشيدي15حيدر پيرمرادي

  وم و تحقيقات تهراندانشگاه عل
h.pirmoradi2@gmail.com 

  
  
  
  

  چكيده         
مخازن شكافدار از دو محيط كامال متفاوت، ماتريس و شكاف تشكيل شده اند، و پيچيدگي اين نوع مخازن هم بدليل همين  

پيچيدگي هاي ساختاري و ناهمگوني سنگ در مخازن شكافداركه عدم  عالوه بر. دو محيط متفاوت براي جريان سيال است
ارتفاع بلوك ماتريس، پيوستگي موئينگي، تراوايي (قطعيت هاي زيادي را در محاسبه پارامترهاي تاثيرگذار مختلف از جمله 

نين عدم يكنواختي آورد، همچپديد مي...) حجم حفره و ،نسبي در شكاف، انتقال سيال بين ماتريس و شكاف، ضريب شكل
نفوذ (و همچنين وقوع پديده هايي چون ) سطح شكاف، دهانه شكاف، ترشوندگي سنگ مخزن(در خواص پتروفيزيكي شامل 

با استفاده از داده هاي واقعي  در اين تحقيق.افزايدبر پيچيدگي هاي اين گونه مخازن مي) مجدد نفت در ماتريس و پل مايع
رب ايران، ابتدا خواص سيال مخزن مدل سازي شده و سپس با اعمال تغييرات در پارامترهاي يكي از مخازن شكافدارجنوب غ

عدم قطعيت، رفتار مخزن مدل سازي شده با رفتار واقعي تاريخچه مخزن مطابقت داده شده و در نهايت سناريو تخليه 
  .بررسي شده استطبيعي بر روي مدل شبيه سازي شده اجرا شده و پارامترها و مكانيسم هاي توليد 

  
  مخازن شكافدار، شبيه سازي، ضريب بازيافت نفت، تطابق تاريخچه، تخليه طبيعي: واژه هاي كليدي            

                                                            
  دانشگاه علوم و تحقيقات تهران -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي نفت - 15
 استاديار دانشگاه صنعتي شريف -دكتراي مهندسي نفت -  16

 مديريت پژوهش در شركت مهندسي و توسعه نفت - دكتراي مهندسي نفت  -  17

 انشگاه صنعتي شريفد -فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مهندسي نفت  -  18
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بررسي نتايج پارامترهاي اسيدكاري در يكي از ميادين جنوب غربي ايران به كمك نرم     
  StimCADEافزار

  
  3، صاحب طواف20، عبدالمجيد موحدي نيا19ايمان عربي

  منطقه فارس- شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

arabi.60@gmail.com   

  

  

  

  

  چكيده 
از روش هاي كاربردي جهت كاهش هزينه و زمان برداشت نفت و افزايش ميزان بهره دهي مخازن روش هاي اسيد كاري مي  

در ميان . ران به كار گرفته مي شوداسيدكاري براي رفع آسيب هاي سازند و افزايش نفوذ پذيري مخازن نيز در اي. باشد
در اسيد زني ماتريس، جريان . تكنيك هاي تحريك چاه، اسيد كاري ماتريس گسترده ترين دامنه عملكرد را دارا مي باشد

اسيد به درون منافذ و حفره هاي طبيعي سازند با فشاري كمتر از فشار شكست آن جهت افزايش نفوذ پذيري و تخلخل سازند 
شبيه سازي و نتايج آن با حالت   StimCADEدر اين پژوهش شرايط واقعي اسيدكاري چاه توسط نرم افزار. شودتزريق مي 

بهينه شبيه سازي شده، از نظر تغييرات ضريب پوسته، دبي تزريق، عمق سوراخهاي كرمي ايجاد شده و هزينه اقتصادي 
نتايج حاكي از آن بود كه . دان مربوطه پيشنهاد شده استمقايسه و راهكارهاي مناسبي جهت اسيدكاري بهينه در چاههاي مي

با استفاده از قابليتهاي نرم افزارهاي شبيه سازي جهت كاهش هزينه ها و نتيجه بهتر مي توان حجم و دبيهاي تزريقي اسيد را 
و عميقترين  در مراحل مختلف اسيدكاري به گونه اي تغيير داد كه در نهايت عالوه بر كاهش ضريب پوسته، بيشترين

  .سوراخهاي كرمي در زونهاي نفتي حاصل شود

  

  اسيد كاري، تغييرات ضريب پوسته، دبي تزريق، عمق سوراخ هاي كرمي: هاي كليدي واژه

                                                            
  رانيا -هيديام-نفت يگروه مهندس-هيديواحد ام يدانشگاه آزاداسالم-نفت يارشد مهندس يكارشناس يدانشجو -1
  رانيا -هيديام- نفت يگروه مهندس-هيديواحد ام يدانشگاه آزاد اسالم ارياستاد -2
  جنوب نفتخيز مناطق ملي شركت - حفاري مهندس ارشد كارشناس-3
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ABSTRACT 
 In this paper, we simulate dynamic imbibition on a small scale homogenous fractured block. 

The purpose is to seek optimum conditions under which the oil recovery is maximal. In order to 
do this, we consider a base case simulation and then we dosensitivity analyses on several 
parameters. The injections are all continuous. Various chemical solutions are injected. These 
include: water, polymer, surfactant, alkali, and different combinations of them. For convenience 
of simulation, although this is not physically correct, alkali represents the wettability modifying 
agent, while the surfactant is the agent that lowers the IFT to ultra-low values. Therefore, a 
simulation labeled AS indicates that the injected chemical solution lowers the IFT to ultra low 
values as well as alters the wettability from mixed-wet to water-wet. On the other hand, a 
simulation labeled ASP does the above task as well as making the chemical solution viscous 
(polymer). The recovery curves are compared for each sensitivity analysis and appropriate 
profiles are demonstrated in order to understand the results.  

 

KEYWORDS: Chemical-enhanced , ASP flood, Surfactant, Static ,Dynamic .Imbibition 
Test. 

                                                            
21 M.Sc. Student 

22 M.Sc. Student 
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با فرآيند ) SWAG , SSWAG , MSWAG(مقايسه انواع روش هاي تزريق همزمان آب و گاز
 تزريق متناوب آب و گاز در يكي از مخازن شكافدار غرب ايران

  

  4دكتر محمد حسين غضنفري ،3دكتر مسعود آقاجاني  ،2دكتر رياض خراط  ،1محمد منصورآبادي 

  دانشكده مهندسي نفت ،هراندانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ت1
Mohammad.Mansourabadi@Gmail.com 

 
 

    چكيده
. نحوه استخراج و بهره برداري از منابع عظيم نفتي مشكلي بوده است كه همواره پيش روي مهندسان نفت و مخزن وجود داشته است    

مخزن قابل استحصال است اما باقيمانده آن بايد به يكي از روشهاي فشار خود به وسيله  (oil in place) درجا نفت صددر 30تا  5معموالً 
تزريق آب، گاز و تزريق همزمان آب و گاز به عنوان روشهايي براي برداشت هر چه بيشتر نفت باقيمانده مي . ازدياد برداشت استحصال شود 

مقدار نفت باقيمانده در ناحيه جاروب . ريق گاز به عنوان دومين روش ازدياد برداشت نفت محسوب مي شودامروزه تز. توانند قابل اجرا باشند
اما ميزان جابجايي حجمي توسط گاز تزريقي هميشه موجب نگراني بوده است كه اين به دليل نسبت تحرك . شده توسط گاز بسيار كم است

ه همين دليل فرآيند تزريق متناوب و همزمان آب و گاز براي كنترل پروفايل جريان سياالت ب. باالي گاز تزريقي نسبت به نفت مخزن مي باشد
مقياس (و همچنين بازده جابجايي حجمي باالي آب ) در مقياس حفره(بازده جابجايي ميكروسكوپيك باالي گاز . در نظر گرفته مي شود

 . لويي آب افزايش مي دهدبه طور قابل مالحظه اي توليد نفت را در جبهه ج) ماكروسكوپيك

 ،)WAG(چهار روش تزريق متناوب آب و گاز   Eclipseدر اين مقاله قصد داريم با استفاده از شبيه سازي توسط نرم افزار شبيه ساز     
ه و روش تزريق همزمان آب و گاز بهبود يافت) SSWAG(روش انتخابي تزريق همزمان آب و گاز  ،)SWAG(تزريق همزمان آب و گاز 

)MSWAG (با توجه .مقايسه كنيم تا بهترين سناريو تزريق براي مخزن مورد مطالعه مشخص گردد هم  را بررسي كرده و نتايج حاصله را با
  بهينه ترين سناريو تزريق براي مخزن مورد نظر است) MSWAG(به نتايج حاصله روش تزريق همزمان آب و گاز بهبود يافته 

 

 ، SSWAG ،تزريق متناوب آب و گاز ،تزريق همزمان آب و گاز ،مخازن شكافدار، شبيه ساز ي ،برداشت نفتازدياد   :واژه هاي كليدي
MSWAG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروكربوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران -1

 .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت ،مهندسي شيمي ،دانشيار -2

 .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت ،مهندسي شيمي ،استاديار -3

  .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف ،مهندسي مخازن هيدروكربوري ،استاديار -4



 

 www.reservoir.ir    1392ارديبهشت  19ي و صنايع باالدستي   مخازن هيدروكربورهمايش ملي مهندسي دومين 

تزريق آب و تزريق همزمان آب و گاز در يكي از مخازن  ،مطالعه فرآيند هاي تزريق گاز
 شكافدار غرب ايران

  

  4دكتر محمد حسين غضنفري ،3دكتر مسعود آقاجاني  ،2ط دكتر رياض خرا ،1محمد منصورآبادي 

  بخش مهندسي نفت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران1

Mohammad.Mansourabadi@Gmail.com 

    چكيده

درصد از نفت درجاي مخزن با انرژي طبيعي مخزن قابل استحصال است و  30تا  20در مرحله توليد طبيعي از مخازن نفتي تنها حدود       
. بقيه نفت مخزن به وسيله انرژي خود مخزن قابل برداشت نيست و نياز است از روش  هاي ازدياد برداشت جهت توليد نفت بيشتر استفاده شود

يكي از اين روش ها تزريق .از مخازن نفتي انجام شده استطي ساليان گذشته تالش هاي فراواني جهت كشف بهترين روش ازدياد برداشت 
همزمان آب و گاز است كه هم بعنوان يك روش در مرحله ثانويه برداشت و هم بعنوان يك روش در مرحله ثالثيه برداشت پس از سيالب زني با 

  . آب در مخازن نفتي بكار گرفته مي شود
در اين مقاله قصد داريم با استفاده از شبيه . آيندهاي امتزاج پذيري و امتزاج ناپذيري اجرا شوندتزريق همزمان آب و گاز مي توانند بصورت فر   

تزريق آب و تزريق همزمان آب و گاز براي يكي از  ،تزريق گاز ،به مقايسه چهار سناريو تخليه طبيعي Eclipseسازي توسط نرم افزار شبيه ساز 
نتايج حاصله نشان مي دهد كه با توجه به .هترين سناريو تزريق براي مخزن مورد مطالعه مشخص گرددمخازن شكافدار غرب ايران بپردازيم تا ب

تزريق آب داراي بازدهي بيشتري نسبت به تزريق همزمان آب و گاز و تزريق  ،شرايط مخزن از جمله شكافدار بودن و ترشوندگي مختلط آن
  .داردهمزمان آب و گاز بازدهي بشتري نسبت به تزريق گاز 

.  
 

  
  
  
  

  تخليه طبيعي ،تزريق گاز ،تزريق  آب ،تزريق همزمان آب و گاز ،مخازن شكافدار، شبيه ساز ي ،ازدياد برداشت نفت  :واژه هاي كليدي
  
  

 .دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروكربوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران -1

 .يئت علمي دانشگاه صنعت نفتعضو ه ،مهندسي شيمي ،دانشيار -2

 .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت ،مهندسي شيمي ،استاديار -3

 .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف ،مهندسي مخازن هيدروكربوري ،استاديار -4
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    چكيده

در مرحله توليد طبيعي از مخازن . موجود بسيار عظيم بوده اما برداشت كامل اين مقدار نفت مشكل مي باشد با وجود اينكه منبع نفت      
درصد از نفت درجاي مخزن با انرژي طبيعي مخزن قابل استحصال است و بقيه نفت مخزن به وسيله انرژي خود  30تا  20نفتي تنها حدود 

از جمله روشهاي نوين ازدياد . هاي ازدياد برداشت جهت توليد نفت بيشتر استفاده شود مخزن قابل برداشت نيست و نياز است از روش 
. در اين روش توده هاي آب و گاز بصورت همزمان به مخزن تزريق مي شوند. مي باشد(SWAG) برداشت، فرآيند تزريق همزمان آب و گاز

ايي ماكروسكوپيك تزريق آب، بدليل تزريق همزمان آب و گاز و تحت اين روش با بهبود فرآيند جابجايي ميكروسكوپيك تزريق گاز و جابج
الشعاع قرار دادن مناطق دست نخورده مخزن نسبت به روشهاي معمول تزريق گاز و آب و با ايجاد ناحيه سه فازي در مخزن، موجب كاهش 

آب و گاز مؤثر بوده  همزمانميزان عملكرد فرآيند تزريق  به هر حال الگوي تزريقي بر. درصد نفت باقي مانده و افزايش توليد از مخزن مي گردد
  .و الگوهاي تزريقي مختلف ميزان ضريب بازيافت مختلفي را براي اين فرآيند دارند

افدار براي يكي از مخازن شك Eclipseبا استفاده از شبيه سازي يك سكتور به بررسي اثر الگوي چاهها با استفاده از نرم افزار  ،مقاله اين در    
پرداختيم كه نتايج حاصله نشان دهنده آن است كه استفاده از الگوي پنج نقطه اي دوگانه بهترين الگو براي فرآيند تزريق همزمان غرب ايران 

ج همچنين اين نتيجه حاصل گرديد كه الگوي تزريق چهار چاهي دوگانه ميزان ضريب بازيافت برابري با الگوي تزريق پن. آب و گاز  مي باشد
 . چاهي دارد

  

 ،الگوي تزريق ،تزريق همزمان آب و گاز ،مخازن شكافدار، شبيه ساز ي ،ازدياد برداشت نفت  :واژه هاي كليدي
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    چكيده

) SWAG(تزريق همزمان آب و گاز . ما برداشت كامل اين مقدار نفت مشكل مي باشدبا وجود اينكه منبع نفت موجود بسيار عظيم بوده ا      
در فرآيند تزريق همزمان آب و گاز توده هاي آب و گاز به .براي برداشت هر چه بيشتر نفت باقيمانده مي تواند قابل اجرا باشد يبه عنوان روش

بهبود بازده ماكروسكوپيك پروژه هاي سيالبزني با آب و بازده ميكروسكوپيك هدف اين فرآيند . صورت همزمان به درون مخزن تزريق مي شوند
مهمترين مزيت اين فرآيند نسبت به تزريق متناوب آب و گاز كنترل بهتر تحرك .سيالبزني هاي گاز بصورت امتزاجي و غيرامتزاجي مي باشد

آب و گاز اثر دارند كه جهت شناسايي فرآيند نياز است اين پارامترها پارامترهاي زيادي بر عملكرد فرآيند تزريق همزمان .پذيري گاز مي باشد
  .به دقت مورد ارزيابي قرار گيرند

با استفاده از شبيه سازي يك سكتور به بررسي پارامترهاي مؤثر روي فرآيند تزريق همزمان آب و گاز از قبيل نسبت آب به  ،مقاله اين در    
براي يكي از مخازن شكافدار  Eclipseت تحرك و اثر نسبت ويسكوزيته گاز به آب با استفاده از نرم افزار نسب ،حجم سيال تزريقي ،گاز تزريقي
افزايش نسبت  ،افزايش حجم سيال تزريقي ،پرداختيم كه نتايج حاصله نشان دهنده آن است كه با افزايش نسبت آب به گاز تزريقيغرب ايران 

 . بت تحرك عملكرد فرآيند تزريق همزمان آب و گاز بهبود مي يابد ويسكوزيته گاز به آب تزريقي و كاهش نس
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  چكيده
تزريق . ك مطرح استدر حوزه صنعت و اقتصاد كالن جامعه، صيانت از منابع و ذخاير نفت خام به عنوان يكي از ضروريات مهم و استراتژي

از يك مخزن نفتي در  استخراج نفتنفت مخزن و در نتيجه تثبيت ميزان  فشارعملي است كه جهت جلوگيري از كاهش  ميدان نفتيگاز به 
ز به مخازن نفتي براي بازيافت نفت براي بيشتر مخازن كشور مناسب در كشور ما بنابر شرايط موجود، تزريق گا. شود طول زمان انجام مي
شود كه در برخي موارد به  نفتي كوپال در خوزستان، رسوب تشكيل مي  هاي تزريق گاز، در ميدان در تعدادي از چاه. است تشخيص داده شده

 تركيبات موانع، تعيين منشاء و علل تشكيل اين موانع هدف از انجام اين پژوهش تعيين نوع و. كند طور كامل، مسير جريان را مسدود مي
چند نمونه رسوب از دو چاه ميدان كوپال دريافت شد كه با آناليز اين نمونه رسوبات، مشخص شد كه قسمت عمده تركيب آنها، سديم . باشد مي

در مورد . ليل آن نشت آب از جداره چاه مي باشدها، رسوبات معدني است لذا د  با توجه به اينكه قسمت عمده رسوبات چاه. باشد كلرايد مي
دو آب سازند، يونهاي . تواند منشأ تشكيل رسوب باشد، آب سازند گچساران و آب سازند آسماري است هايي كه مي هاي مورد پژوهش، آب چاه

يزيكي و نمودارهاي دما در خصوص دو چاه با توجه به اطالعات پتروف. كامالً مشتركي دارد كه غلظت يونها نيز تقريباً نزديك به يكديگر است
  .ميدان كوپال، منشاء رسوب، نشت آب سازند گچساران به داخل چاه، تشخيص داده شد

  
  رسوب، تزريق گاز، سديم كلرايد، تبخير، نشت آب :واژه هاي كليدي
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          Abstract 
            De-convolution is a method of converting a variable rate distorted pressure profile into 

the pressure profile for an equivalent constant rate production sequence. There are two 

methods used for de-convolving distorted pressure data: Beta De-convolution and 

material balance de-convolution methods. The application of both methods was tested in 

well test analysis of a naturally fractured reservoir. The end of well bore storage was 

estimated by both methods, and then the reservoir data were analyzed by well testing 

software. The calculated permeability, interaction coefficient and storativity ratio are 

different in both approaches. The comparison of data shows that the material balance 

method predicts the pressure response better and is suggested for applying in field cases. 

 

            Keywords: Well Bore Storage, Convolution, De-Convolution, Well test Analysis 
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  چكيده
شود و در كل به كاهش ميزان نفت باقيمانده و  تزريق محلول پليمر به جاي آّب باعث افزايش بازده روبيدن حجمي مي 

اي پنج  در اين مطالعه يك سري از فرآيندهاي تزريق آب و پليمر در ميكرومدل هاي شيشه. شود افزايش بازده كلي منجر مي
تدا با نفت خام سنگين يكي از ميادين نفتي ايران اشباع بوده است، در شرايط مختلف انواع پليمر و غلظت آن اي كه در اب نقطه

هاي دو  چهار ميكرومدل شيشه. اند سه نوع از پليمر يعني دو پليمر مصنوعي و يك زيست پليمر تست شده. انجام گرفته است
. اند تأثيرات حضور شكاف با خواص مختلف مورد استفاده قرار گرفتهبعدي با خواص متفاوت شكاف به منظور تحقيق و بررسي 

  .دهد گذارد، نشان مي اين مطالعه شرايط فيزيكي و شيميايي را كه بر اين شيوه از ازدياد برداشت نفت تأثير مي

 

  .سيالب زني پليمر، مخازن شكاف دار، ميكرومدل، نفت سنگين، ازدياد برداشت نفت: هاي كليدي واژه
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Abstract 
Foam drilling is increasingly used to develop low pressure reservoir or highly depleted mature reservoirs 
because of minimizing the formation damage and potential hazardous drilling problems. Prediction of the 
cuttings concentration in the wellbore annulus as a function of operational drilling parameters such as 
wellbore geometry, pumping rate, drilling fluid rheology and density, and maximum drilling rate is very 
important for optimizing these parameters. This paper describes a simple and more reliable artificial 
neural network (ANN) method and multiple linear regression (MLR) to predict cuttings concentration 
during foam drilling operation. This model is applicable for various borehole conditions using some 
critical parameters associated with foam velocity, foam quality, hole geometry, subsurface condition 
(pressure and temperature), and pipe rotation. The average absolute percent relative error (AAPE) 
between the experimental cuttings concentration and ANN model is less than 6%, and using MLR, AAPE 
is less than 9%. A comparison of the ANN and mechanistic model was done. The AAPE values for all 
datasets in this study were 3.2 % and 10.3 % for ANN model and mechanistic model respectively. 
 
Keywords: Hole cleaning, Foam drilling, ANN, MLR 
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 Abstract 
 Immiscible gas injection is one of the most common EOR methods used for various 
reservoir conditions. In this work, immiscible recycle gas injection, as an enhanced oil 
recovery scenario for improving recovery efficiency in one of the south-west Iranian oil 
reservoirs, is simulated by commercial simulator, Eclipse. The reservoir fluid is light oil with 
gravity of 43 oAPI. The oil bearing formations are carbonate and so dual porosity/dual 
permeability behavior was chosen for better representation of the fracture system. Different 
sensitivity analysis with respect to several parameters like number and location of 
injection/production wells, production/injection rate, completion interval and etc is 
performed. It has been observed that in sensitivity with number of wells, 1 injection/3 
production wells was the most efficient case. Also well oil production rate of 200 SM3/Day 
and well bottom-hole pressure of 75 bar provided higher oil recovery. Completing injection 
wells in fracture and production wells in matrix has a better field oil efficiency in comparison 
to other cases. Finally we proposed optimum conditions for immiscible recycle gas injection 
in this reservoir which maximizes oil recovery efficiency. 

  

 Keywords: Immiscible Gas Injection, Simulation, Oil Reservoirs, Sensitivity. 
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  چكيده

مخازن  اميكي در صنايع شيميايي و استخراج و بهره برداري ازترمودين محاسبه و تخمين خواص معادالت حالت مهمترين ابزار جهت
نسبتا ساده رياضي و معادالت حالت مكعبي دسته مهمي از معادالت حالت مي باشند كه به علت دارا بودن فرم .د نهيدروكربوري مي باش

در اين پژوهش محاسبات ترموديناميكي در مخلوطهاي دوتايي مورد بررسي .همچنين دقت خوب در محاسبات مورد توجه بيشتر قرار مي گيرند
امتر به صورت  در مراجع اين پار.دقت اين محاسبات به ميزان بسيار بااليي به مقدار پارامتر برهم كنش دو تايي وابسته است . قرار گرفته است 

، انحراف بسيار  به علت اين تخمين.ناميكي لحاظ نگرديده استو تغييرات آن نسبت به شرايط مختلف ترمودي مقدار ثابتي گزارش شده است
 ابتدا معادالت به همين دليل جهت اصالح مقدار اين پارامتر ،.زيادي در نتايج حاصل از محاسبات نسبت به مقادير تجربي حاصل مي گردد

بر مبناي فرم رياضي منحصر  را) لپي ، آنتروپي و انرژي داخلي،ضريب تراكم پذيريحجم ، آنتا( مرتبط با محاسبات توابع ترموديناميكي مختلف 
 استفاده از زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك و به كار گيريرا با  ينرم افزار سپس.به فرد هر كدام از معادالت حالت استخراج نموده ايم

اين بهينه سازي .ه از داده هاي تجربي محاسبه نمايدبرهم كنش دوتايي را با استفاد طراحي كرده ايم تا مقدار اپتيمم پارامترلگوريتم ژنتيك ا
ا در رتوابع ترموديناميكي  مقادير ن نرم افزار مي توانهمچنين با استفاده از اي. افزايش مي دهد دقت معادالت حالت را به ميزان بسيار زيادي 

اين قابليت  محاسبه نمود كه  مختلف دلخواه پارامترهاي بر هم كنش دوتاييشرايط مختلف هم دما و هم فشار و همچنين با استفاده ار مقادير 
 . كاربرد فراواني را در محاسبات ترموديناميكي مخازن هيدروكربوري داراست،
 

 وريتم ژنتيك الگ ،خواص ترموديناميكي  ،بهينه سازي : واژه هاي كليدي 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  

  
  بابل نوشيرواني سي شيمي، دانشگاه صنعتيدانشكده مهند -كارشناس ارشد مهندسي شيمي.1
  بابل نوشيرواني سي شيمي،دانشگاه صنعتيدانشكده مهند -دانشيار. 2
  سازمان عمران شهرداري ساري - كارشناس نرم افزار. 3
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ب آب و گاز و تزريق همزمان آب و گاز در يكي از مخازن مقايسه فرآيندهاي تزريق متناو
 شكافدار غرب ايران

  
  4،دكتر محمد حسين غضنفري3دكتر مسعود آقاجاني ،2دكتر رياض خراط ،1طالب اسفندياري 

  دانشكده مهندسي نفت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران1
Taleb.Esfandiyari@Gmail.com 

 

 

    چكيده
 بيشتر بازيافت براي كه هايي روش اولين.  مي رود كار به آن توليد بهبود و مخزن از بازيافت ضريب افزايش منظور به روش هاي مختلفي    

 از. است هنگام شكن زود ميان ي ز پديدهبرو ،فرايند دو اين اصلي مشكل .گاز است تزريق يا آب زني رسد، سيالب مي ذهن به مخازن از نفت

 بازدهي از مراتب به) باشد  همراه توجهي ثقلي قابل تفكيك با گاز ي وسيله به جابجايي كه اين مگر( گاز  توسط بازدهي جارويي طرفي،

 . تاس و گاز انداخته آب تركيبي تزريق روش ائه ار فكر به را محققان ،معايب اين .كمتر است ،آب توسط جارويي

 طور به گاز و آب توده هاي روش ها، اين در .هستند زمينه اين در مناسب روش هاي از گاز و و همزمان آب متناوب تزريق روش هاي   

دو روش  ،  Eclipseدر اين مقاله قصد داريم با استفاده از شبيه سازي توسط نرم افزار .مي شوند تزريق مخزن درون به و همزمان متوالي
وب و همزمان آب وگاز را براي يكي از مخازن غرب ايران مورد مقايسه قرار دهيم و بهترين سناريو تزريق را براي مخزن مورد نظر به تزريق متنا

نتايج به دست آمده نشان دهنده اين است كه سناريو تزريق همزمان آب و گاز داراي بازدهي بيشتري نسبت به سناريو تزريق .دست آوريم
  .استمتناوب آب و گاز 

 
 

( تزريق همزمان آب و گاز  ،) WAG( تزريق متناوب آب و گاز  ،مخازن شكافدار، شبيه ساز ي  ،ازدياد برداشت نفت  :واژه هاي كليدي

SWAG ( 

 

 

 

 

 

  

 .دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروكربوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران -1

 .ضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفتع ،مهندسي شيمي ،دانشيار -2

 .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت ،مهندسي شيمي ،استاديار -3

  .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف ،مهندسي مخازن هيدروكربوري ،استاديار -4
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تزريق آب و تزريق متناوب آب و گاز در يكي از مخازن  ،مطالعه فرآيند هاي تزريق گاز
 شكافدار غرب ايران

  
  4،دكتر محمد حسين غضنفري3دكتر مسعود آقاجاني ،2دكتر رياض خراط ،1لب اسفندياري طا

  دانشكده  مهندسي نفت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران1
Taleb.Esfandiyari@Gmail.com 

 

    چكيده
درصد از نفت درجاي مخزن با انرژي طبيعي مخزن قابل استحصال است باقيمانده  30تا  5خازن نفتي تنها حدود در مرحله توليد طبيعي از م    

تزريق گاز به در . قابل برداشت مي باشند  ...برداشت ميكروبي، احتراق درجا و ،تزريق پليمر ،تزريق گاز ،نفت مخزن توسط روش هاي تزريق آب
در روش . خواهد داشت يپائين (sweep efficiency) راندمان جاروييد به سمت باال حركت كند بنابراين ميل دار گاز، علت دانسيته پائين

قابل از نفت درون مخزن كه البالي سنگ ها قرار گرفته است، ت زيادي مسق ،(nonwetting phase) نباشد تر كنندهتزريق آب اگر آب فاز 
 WAG (water – Alternating - Gas)كر ارائه يك شيوه جديد انداخت كه به روش اين معايب محققان را به ف. برداشت نخواهد بود

 . معروف است 

در اين مقاله .دراين روش تزريق آب و گاز بصورت متناوب صورت مي گيرد. شيوه نويني در ازدياد برداشت از مخازن نفت مي باشد WAGروش 
تزريق آب و تزريق متناوب آب  ،تزريق گاز ،به مقايسه چهار سناريو تخليه طبيعي Eclipseقصد داريم با استفاده از شبيه سازي توسط نرم افزار 

نتايج حاصله نشان مي دهد .و گاز براي يكي از مخازن شكافدار غرب ايران بپردازيم تا بهترين سناريو تزريق براي مخزن مورد نظر مشخص گردد
رشوندگي مختلط آن تزريق آب داراي بازدهي بيشتري نسبت به تزريق متناوب آب و گاز كه با توجه به شرايط مخزن از جمله شكافدار بودن و ت

  .و تزريق متناوب آب و گاز بازدهي بشتري نسبت به تزريق گاز دارد
 
 

 

 

  تزريق گاز ،تزريق آب ،تزريق متناوب آب و گاز ،شبيه ساز ي ،ازدياد برداشت نفت  :واژه هاي كليدي

 

 

 

 

 

  

 .رشد مهندسي مخازن هيدروكربوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهراندانشجوي كارشناسي ا -1

 .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت ،مهندسي شيمي ،دانشيار -2

 .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت ،مهندسي شيمي ،استاديار -3

  .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف ،مهندسي مخازن هيدروكربوري ،استاديار -4
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مطالعه اثر الگوي چاه هاي تزريق بر عملكرد فرآيند تزريق متناوب آب و گاز در يكي از 
 مخازن شكافدار غرب ايران

  
  4،دكتر محمد حسين غضنفري3دكتر مسعود آقاجاني ،2دكتر رياض خراط ،1طالب اسفندياري 

  دانشكده  مهندسي نفت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران1
Taleb.Esfandiyari@Gmail.com 

  
  
  

  چكيده
  

روش تزريق متناوب .مي باشد)  WAG( تزريق متناوب آب  و گاز  ،ي كه در زمينه ازدياد برداشت از مخازن نفتي مورد توجه استياز روش ها
 از .وش توده هاي آب و گاز به طور متناوبي به درون مخزن تزريق مي شونددر اين ر.انجام شد 1950آب و گاز براي اولين بار در سال 

 شده جاروب حجم ميزان افزايش از قبيل مواردي به توان مي گاز يا آب منفرد تزريق همچون روش هايي به نسبت روش اين مزاياي مهمترين

 تأثيرات دليل به باقيمانده نفت اشباع درصد كاهش تزريق آب  وافزايش ميزان بازدهي جابجايي توسط گاز  پس از  ،گاز ازتزريق پس آب توسط

به هر حال الگوي تزريقي بر ميزان عملكرد فرآيند تزريق . گردد مي نفت آسان تر و برداشت توليد،جايي جابه باعث كه نمود اشاره فازي سه
  .ي را براي اين فرآيند دارندمتناوب آب و گاز مؤثر بوده و الگوهاي تزريقي مختلف ميزان ضريب بازيافت مختلف

به بررسي اثر الگوي تزريقي بر عملكرد  ،Eclipseتوسط نرم افزار  با استفاده از شبيه سازي يك سكتور شكافدار ،مقاله قصد داريم اين در
ده نشان دهنده آن است نتايج به دست آم. فرآيند تزريق متناوب آب و گاز پرداخته تا بهترين الگوي تزريق براي مدل مورد نظر مشخص گردد

كه الگوي پنج نقطه اي دو گانه بهترين الگوي تزريقي براي مدل مورد نظر است همچنين اين نتيجه حاصل گرديد كه الگوي تزريق چهار 
  .چاهي دوگانه ميزان ضريب بازيافت برابري با الگوي تزريق پنج چاهي دارد

  
 الگوي تزريق ،تزريق متناوب آب و گاز ،شبيه ساز ي ،ازدياد برداشت نفت  :واژه هاي كليدي

 

 

 

 

 

 

  

 .دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروكربوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران -1

 .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت ،مهندسي شيمي ،دانشيار -2

 .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت ،مهندسي شيمي ،استاديار -3

  .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف ،مهندسي مخازن هيدروكربوري ،استاديار -4
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بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند تزريق متناوب آب و گاز در يكي از مخازن شكافدار 
 غرب ايران

  
  4،دكتر محمد حسين غضنفري3دكتر مسعود آقاجاني ،2دكتر رياض خراط ،1طالب اسفندياري 

  دانشكده مهندسي نفت ،وم و تحقيقات تهراندانشگاه آزاد اسالمي واحد عل1
Taleb.Esfandiyari@Gmail.com 

 

    چكيده
يكي از روش هاي كه در اين زمينه مورد توجه .مخزن پيشنهاد شده است از بازيافت ضريب افزايش منظور به مختلفيتكنيك هاي  تاكنون     

 از .در اين روش توده هاي آب و گاز به طور متناوبي به درون مخزن تزريق مي شوند.مي باشد)  WAG( تناوب آب  و گاز است تزريق م

 شده جاروب حجم ميزان افزايش از قبيل مواردي به توان مي گاز يا آب منفرد تزريق همچون روش هايي به نسبت روش اين مزاياي مهمترين

 و برداشت توليد،جايي جابه باعث كه نمود اشاره فازي سه تاثيرات دليل به باقيمانده نفت اشباع درصد شكاه و گاز ازتزريق پس آب توسط

پارامترهاي زيادي بر عملكرد فرآيند تزريق متناوب آب و گاز اثر دارند كه جهت شناسايي فرآيند نياز است اين  .گردد مي نفت آسان تر
  .دپارامترها به دقت مورد ارزيابي قرار گيرن

به بررسي پارامترهاي مؤثر روي فرآيند تزريق  ،Eclipseتوسط نرم افزار  با استفاده از شبيه سازي يك سكتور شكافدار ،مقاله اين در    
اثر محل مشبك كاري چاه تزريقي پرداختيم كه  ،حجم سيال تزريقي ،سيكل هاي تزريقي ،متناوب آب و گاز از قبيل نسبت آب به گاز تزريقي

عملكرد فرآيند تزريق متناوب آب و  ،حاصله نشان دهنده آن است كه با افزايش نسبت آب به گاز تزريقي و افزايش حجم سيال تزريقينتايج 
شش  ،همچنين سناريوهاي تزريق آب از اليه هاي ابتدايي مخزن و گاز از اليه هاي انتهايي آن و سيكل تزريقي ده ماه گاز. گاز بهبود مي يابد 

 .   ترين سناريو براي فرآيند مورد نظر مي باشدماه آب  به

 

 ) . WAG( تزريق متناوب آب وگاز  ،مخازن شكافدار، شبيه ساز ي  ،ازدياد برداشت نفت  :واژه هاي كليدي

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروكربوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران -1

 .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت ،دسي شيميمهن ،دانشيار -2

 .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت ،مهندسي شيمي ،استاديار -3

  .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف ،مهندسي مخازن هيدروكربوري ،استاديار -4
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 آب در مخروطي شدن و توليد بررسي روش هاي جلوگيري از اثرات زيانبار شبيه سازي و
  محيط زيست ايران بر هاي افقيچاه

  3، محمد حسين غضنفري2، قاسم زرگر1رضا حدادي

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي نفت،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات تهران-1
  دكتري مهندسي نفت،عضو هيئت علمي دانشكده نفت وگاز دانشگاه صنعت نفت اهواز-2

 نفت وگاز دانشگاه صنعتي شريف عضو هيئت علمي دانشكده،دكتري مهندسي نفت -3

 

 

 :چكيده
مخروطي شدن آب درچاه هاي . پديده مخروطي شدن درمخازن نفتي و گازي عموما تحت تحت رانش آب و كالهك گازي رخ مي دهد

افزايش هزينه هاي عملياتي و بروز مشكالت زيست  ،نفتي وگازي ايران يكي ازمسايل و مشكالت اساسي است كه برتوليد نهايي
بيش از شروع توليد ازمخزن سياالت مخزني تحت شرايط تعادل بوده و سطح تماس آنها بدون تغييراست . حيطي تاثير فراواني داردم

اما باتوليد از مخزن هنگامي كه نيروي ويسكوزدرجهت عمودي برنيروي ثقلي غلبه مي كند جابه جايي سطوح تماس و پديده مخروطي 
يكي از مشكالت اساسي مسائل زيست محيطي مرتبط با توليد نفت و گاز، در حين بهره برداري  مشكل توليد آب. شدن رخ مي دهد

آب توليدي شامل شوري بسيار زياد، مواد شيميايي، تركيبات فلزي و آلوده شده به تركيبات نفتي مي باشد كه داراي اثرات . مي باشد
ن مي دهدكه اين پساب ها يكي از مهمترين پيامدهاي زيست نتايج حاصل از اين تحقيقات نشا. مخرب زيست محيطي مي باشد

موارد متعددي جهت مديريت توليد آب . محيطي منطقه است كه باعث آلودگي آب دريا، خاك و پيامدهاي بعدي آن مي شود
هاي افقي مخازن  اقدامات قبل وبعد از حفاري چاه جهت پيشگيري از مخروطي شدن آب در چاه ناخواسته وجود دارد كه در اين مقاله

گازي ايران مورد مطالعه قرار گرفته شده است وبه ارئه راهكارهايي جهت جلوگيري از توليد آب پرداخته شده است ودر نهايت با 
براي كنترل و حذف آثار زيانبار ناشي از فعاليت هاي نفتي و توليد آب در .شبيه سازي صورت گرفته استECLIPSEاستفاده از نرم افزار

، در نظر گرفتن مالحظات زيست محيطي در فرآيندها، خريد يا طراحي تجهيزات جديد، استفاده از روش هاي مختلف از جمله منطقه
طول چاه افقي،كنترل ستيغ آب بوسيله حفر چاه زاويه زياد،مشبك كاري نا ،تكميل دوگانه چاه،توليد با دبي كمتر از دبي بحراني

    .وژه هاي پاكسازي محيط و انجام اقدامات اصالحي ضروري استبراي اجراي پر stinger متقارن ونصب
  

  يمخروطي شدن، مسائل زيست محيطي،روش هاي كنترل،چاه افق: كلمات كليدي
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Management of Cross-Border Hydrocarbon Migration in Field 
Development Plans, a Case Study of Shared Oil and Gas Fields 

Abolfazl Hashemi1, Mahdi Hasanvand2 

1) Arvandan Oil and Gas Company, National Iranian Oil Company 
2) Petroleum University of Technology, Ahvaz, IRAN 

 

Abstract 
It is the natural right of each country to exploit its underground resources. Production and development of 
a shared hydrocarbon formations can be performed independently, nevertheless any production or 
pressure change can have irreversible effect on the whole reservoir. Iran is one of the unique countries in 
the world, having shared oil and gas fields with at least six neighborhood countries. Some of these fields 
have been developed earlier and some are just under development. The purpose of this paper is to 
investigate development plans that can maximize the productivity of one party from a shared field. Fluid 
migration crossing border is simulated based on real field data with Eclipse software. Different scenarios 
are run to find different cross-border fluid encroachment. Finally, two sets of factors are recognized: 
development parameters and the intact reservoir properties. Application of these two types of parameters 
enables any country to manage the border fluid and to compensate the possible arrearage of production 
from shared reservoirs. Findings of this study are applied to investigate the development plan of a giant 
gas field named PASO. Some cross-border gas migration has already happened but managing the fluid in 
the border can compensate further lose of underground resources.  
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 به كارگيري شبكه عصبي هوشمند جهت پيش بيني تراوايي سازند با استفاده

  از داده هاي چاه پيمايي 
 

  32، حسين صياد31آرش ربيعي
 فارغ التحصيلكارشناسي ارشد نفت مخازن هيدروكربوري، دانشكده نفت اهواز -1

Arashrabiei66@gmail.com 
  

  

  

  

  :چكيده

علي رغم پيشرفت هاي زياد در روش هاي مختلف . ف و مدل سازي مخازن مي باشدتراوايي يكي از پارامترهاي كليدي جهت توصي
و ارزيابي تراوايي همچون چاه آزماييو چاه پيمايي، همچنان دقيق ترين روش اندازه گيري تراوايي، آناليز مغزه مي باشد كه روشي پر هزينه 

به علت موجود بودن داده هاي مربوط . ق محدودي از چاه ها موجود مي باشدزمانبر بوده و در عين حال نتايج آن تنها براي تعداد معدود و عم
به چاه پيمايي تقريبا در تمامي چاه هاي حفاري شده، تالش هاي زيادي جهت برقراري رابطه اي منطقي بين داده هاي چاه پيمايي و تروايي 

ه روش هاي هوشمند همچون شبكه هاي عصبي مصنوعي به تحقيقات گذشته نشان داده است ك.حاصل از آناليز مغزه حاصل گرديده است
در اين مطالعه مدلي بر . خاطر قابليتشان در حل مسائل پيچيده، به خوبيتوانايي پيش بيني تراوايي را از داده هاي چاه پيمايي دارا مي باشند

نتايج حاصل از . ي چاه پيمايي ارائه شده استاساس شبكه عصبي پيش رونده براي پيش بيني ميزان تراوايي مخزن با استفاده از داده ها
و  0.0022(Mean square error, MSE)عملكرد شبكه عصبي به كار گرفته شده نشان مي دهد كه شبكه موجود با خطاي ميانگين مربعات

اده هاي چاه پيمايي مي كانديداي مناسبي جهت پيش بيني تراوايي مخزن توسط د0.9874(Coefficient of determination, R2)ضريب تعيين 
  .باشد

  

  شبكه عصبي مصنوعي، تراوايي، چاه پيمايي، الگوريتم پس انتشار:واژه هاي كليدي

                                                            
  دانشگاه صنعت نفت، دانشكده نفت اهواز،يدروكربوريارشد نفت مخازن ه يكارشناس فارغ التحصيل - 31
  تهران   قاتيه علوم و تحقگادانش ،يروكربوردينفت مخازن ه يمهندس فارغ التحصيل - 32
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  پيش بيني ضريب تراكم پذيري گاز از طريق تركيب شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك

  

  34، آرش ربيعي33حسين صياد
 تحقيقاتتهرانفارغ التحصيل مهندسي نفت مخازن هيدروكربوري، دانشگاه علوم و  -1

sayyad.hossein@gmail.com  

  

  

  :چكيده

به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده در محاسبات خصوصيات گازهاي طبيعي در (Gas compressibility factor, Z)ضريب تراكم پذيري گاز 
سازي هاي مهندسي نفت بيشتر  محاسبه دقيق و سريع اين پارامتر در شبيه. حوضه مهندسي شيمي و نفت همواره مورد توجه بوده است

با ارائه يه روش گرافيكي گام بلندي در محاسبه اين مقدار برداشتند كه تا به امروز نيز  Standing-Katz، 1942در سال .  اهميت پيدا ميكند
، دقت محاسبات را افزايش در طول ساليان محققين ديگري نيز تالش كردند با ارائه روش هاي جايگزين. روش آنها مورد استفاده قرار ميگيرد

تمامي روش هاي .اشاره كرد Dranchuk and Abu-Kasem (DAK), Brill-Begss, Hall and Yalboroughدهند كه از مهمترين آنها ميتوان به 
تن محدوديت دما هر يك به نوبه خود داراي محدوديتي ميباشند مانند عدم همگرايي، عدم دقت و داش Standing-Katzارائه شده بعد از نمودار 

دارد و طبيعي است در چنين شرايطي متناسب با حدس اوليه ممكن است  (iteration)همچنين اكثر روش ها براي حل نياز به تكرار. و فشار
در اين پژوهش، ما به ارائه مدلي جديد جهت محاسبه ضريب تراكم پذيري گاز طبيعي با كمك تركيب شيكه عصبي .نتايج نيز تغيير كند

داده آزمايشگاهي بهره گرفته شده  354جهت آموزش و ارزيابي مدل پيشنهادي نيز از . وعي و الگوريتم بهينه سازي ژنتيك ميپردازيممصن
شبه دماي كاهشي و شبه فشار كاهشي به عنوان ورودي هاي شبكه لحاظ شده اند و از الگوريتم ژنتيك جهت بهينه سازي شبكه طراحي . است

ميانگين مربعات خطا و . دقت مدل پيشنهادي نيز توسط مقايسه با روش هاي تجربي سنجيده شده است. ستفاده گرديدشده و افزايش دقت ا
را نتيجه ميدهند  0.97506و  0.0067به عنوان شاخص هاي دقت مدل پيشنهادي مقادير  (Coefficient of determination, R2)ضريب تعيين 

  .تجربي دقت باالتري را نشان ميدهندكه در مقايسه با خروجي هاي روش هاي 

  
  ضريب تراكم پذيري گاز، شبكه عصبي مصنوعي، بهينه سازي، الگوريتم ژنتيك:واژه هاي كليدي

                                                            
  تهرانقاتيه علوم و تحقگادانش ،يدروكربورينفت مخازن ه يمهندس فارغ التحصيل - 33
  دانشگاه صنعت نفت، دانشكده نفت اهواز،يدروكربورينفت مخازن ه يارشد مهندس يكارشناس فارغ التحصيل - 34
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  بررسي تاثير فشارموئينه در شكاف ها و ارتفاع بلوك ماتريس
  بر عملكرد يكي از مخازن ايران 

 
 

  38كريمي، عليرضا 37، حجت نوروزي36، سعيد جمشيدي35حيدر پيرمرادي
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

h.pirmoradi2@gmail.com 
 
 
 

  چكيده

اند از اين رو مطالعه ويژگيهاي اين بخش اعظمي از سياالت هيدروكربني قابل استحصال در دنيا در مخازن تركدار واقع شده
وجود دو نوع تخلخل متفاوت در اين نوع از مخازن از ويژگيهاي آنها . باشداهميت بسزائي برخوردار مينوع از مخازن از 

منجر به ايجاد  ،تمايز اشباع سيال موجود در ماتريسها با اشباع سيال موجود درشكافهاي احاطه كننده آنها. شودشمرده مي
نيروهاي حاكم بر اين . شودمي...) نفوذ، جابجايي گرانرو و  م،آشا/ريزش ثقلي(مكانيسمهاي متفاوت توليد از ماتريسها 

مكانيسمها عمدتاً عبارتند از نيروهاي موئينگي و ثقل كه با توجه به موقعيت ماتريسها و خصوصيات سياالت اشباع كننده و 
ز ماتريسها را كنترل توانند به صورت همگام و يا در مقابل همديگر عمل كرده ودبي توليد نفت اجنس سنگ سازند مي

در . وجود يا عدم وجود فشار موئينگي در شكاف ها از جمله موارد بحث بر انگيز در مطالعه مخازن شكافدار مي باشد. كنند
اين مقاله با اعمال فشار موئينه غير صفر در شكاف ها و همچنين با تغييرات ارتفاع بلوك ماتريس، تاثير پيوستگي موئينگي 

و مشاهده گرديد كه خصوصيات . كاف بر عملكرد مخزن و ساير پارامترهاي توليد بررسي شده استبين ماتريس و ش
 .دهندفيزيكي شكاف كه اغلب نامشخص هستند، بطور قابل مالحظه اي بازيافت نفت را تحت تاثير قرار مي

  فشار موئينگي، بلوك ماتريس، مخازن شكافدار، ضريب بازيافت نفت: واژه هاي كليدي

                                                            
  علوم و تحقيقات تهراندانشگاه  -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي نفت - 35
 استاديار دانشگاه صنعتي شريف- دكتراي مهندسي نفت  -  36

  مدير پزوهش در شركت مهندسي و توسعه نفت –فت دكتراي مهندسي ن -  37
  دانشگاه علوم و تحقيقات تهران –فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مهندسي نفت  -  38
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 يقوگازوتزر آب تزريق متناوب فرآيندهايبه منظور مقايسه  سازي شبيه لعهمطا

  از مخازن نفتي ايران يكي در مطالعه موردي :غيرامتزاجي شرايط گاز، در پيوسته
  

  40سلمان سعيدي مقدم,39محمد امين بگرضايي
  دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران

)m.a.bagrezaie@gmail.com(  
  

  

  

  :چكيده
مزيت اين روش بهبود نسبت تحرك و بازده ماكروسكوپيك با .تزريق متناوب آب و گاز از جمله روش هاي مؤثر در ازدياد برداشت نفتاست 

ت بيشتري رانسبت به روش هاي مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه استفاده از اين روش مي تواند مقدار نف. استفاده از تزريق آب مي باشد
در اين مقاله در ابتدا سناريو تخليه طبيعي با ايجاد شش چاه در مدل مورد بررسي قرار گرفتو .تزريق آب يا گاز تنها، از مخزن توليد نمايد 

به يكي از مخازن )WAG(از، تزريق متناوب آب و گ)CGI(تزريق پيوسته گاز:سپسفرآيند تزريق گاز به صورت غير امتزاجي و دردو حالت مختلف
ميزان دبي و , در اين مطالعه پس از بدست آوردن الگوي مناسب تزريق. شبيه سازي شد ECLIPSE 300نفتي جنوب ايران توسط نرم افزار 

يد طبيعي ميزان توليد تجمعي نفت را در حالتهاي مختلف از جمله سناريو تول, فشار بهينه چاهاي توليدي و فشار تزريق در چاهاي تزريقي
مختلف در سيكل هاي  WAGبا نسبت هاي ,سناريو تزريق متناوب آب و گاز غيرامتزاجي, سناريو تزريق گاز غير امتزاجي, مخزن
WAGدرPV2/0 اليه نفتي و داراي نفتي با درجه سبكي  12مخزن مورد مطالعه يك مخزن ماسه سنگي با .مورد مقايسه قرار گرفتAPI34  مي
و انجام فرآيند تطابق PVTiپس از وارد كردن خصوصيات سيال به نرم افزار .بلوك مي باشد   24× 25× 12شامل  ،مخزنمدل استاتيكي .باشد

نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه بيشترين درصد بازيافت نفت،مربوط به .مدل مناسب سيال وارد مدالستاتيك مخزن گرديد ،پذيري
ماه  3ماه آب و دوره تزريق  5در دوره تزريق  1:3با نسبت آب به گاز  PV 2/0در حجم )IWAG(زاجيسناريو تزريق متناوب آب و گاز غيرامت

 .،بوده است7487/36گاز با درصد بازيافت 

 

  تزريق پيوسته گاز،تزريق متناوب آب و گاز: وازه هاي كليدي

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مخازن نفت-39
  دانشگاه شهيد باهنر كرمان, ناس ارشد مهندسي حفاري و بهره برداري نفتكارش -40
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ريق نكات آموزنده در مورد كاربرد تكنولوژي چاه هوشمند براي بهبود توليد نفت از ط
 فرازآوري طبيعي و تزريق دروني گاز با نگاه به موردهاي جهاني

 
  )nadri911@yahoo.comيا  nadrim@ripi.ir(مهدي ندري پري   

 پژوهشگاه صنعت نفت

 
  

  : چكيده
. هان براي انجام پروژه هاي نوين باز كردظهور تكنولوژي چاه هوشمند با قابليت هايي كه دارد راه را براي شركت هاي نفتي ج

اين شركت ها با در نظر گرفتن قابليت هاي اين تكنولوژي توانستند از پتانسيل برخي از مخازن نفتي يا مخازن ديگر براي توليد 
  .از اين پتانسيل ها مي توان به فرازآوري طبيعي و تزريق دروني گاز اشاره كرد. نفت استفاده كنند
بيعي روشي است به مانند فرازآوري مصنوعي با گاز با اين تفاوت كه در اين روش از گاز موجود در كالهك گازي فرازآوري ط

مخزن يا مخزن ديگري براي سبك كردن سيال درون چاه استفاده مي شود كه براي كنترل جريان گاز، تكنولوژي چاه هوشمند 
در ضمن اين روش محدوديت هاي . ا مي تواند بسيار مفيد باشداين روش در شرايط سخت مانند دري. پياده سازي مي شود

فرازآوري مصنوعي از قبيل احداث خط لوله گاز، تامين منبع گاز، طراحي چاه براي تحمل گاز پرفشار، تشكيل هيدرات و مشكل 
  .ايمني را ندارد

ين جهت تزريق گاز براي فشار افزايي يا تزريق دروني گاز نيز به اين صورت است كه از گاز كالهك گازي يا مخازن گازي پاي
كنترل جريان گاز در اينجا نيز توسط تكنولوژي چاه هوشمند صورت . رانش گاز براي جاروب نفت در مخازن باالتر استفاده مي شود

  .مي گيرد
اي ارايه خواهد  به عالوه نكات آموزنده. در اين مقاله به بررسي مورد هاي جهاني در موضوعات فوق الذكر پرداخته مي شود

 .شد كه با توجه به برخي پتانسيل ها كه در مخازن نفتي ايران وجود دارد بسيار مناسب خواهد بود
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بررسي تطابق تاريخچه يكي از مخازن ايران به كمك مدل هاي تراوايي نسبي و فشار 
 مويينگي

 
 محسن نوربخش، الناز خداپناه، سيد عليرضا طباطبايي نژاد

بريزدانشگاه سهند ت  

m_nourbakhsh@sut.ac.ir 
ekhodapanah@yahoo.com  

tabalireza@yahoo.com  
 
 

 

  

  چكيده
پيش بيني عملكرد آينده مخازن تحت سناريوهاي مختلف توليد و تزريق  ،يكي از اساسي ترين اهداف استفاده از نرم افزار هاي شبيه سازي    

نرم افزارها نيز در صورتي مي توانند عملكرد قابل قبولي داشته باشندكه مدل استاتيكي و ديناميكي مناسبي از مخزن در اختيار داشته .شدمي با
پارمترهاي مخزني گوناگوني كه عدم قطعيت دارند در تطابق تاريخچه .مدل مناسب مخزني نيز با كمك تطابق تاريخچه حاصل مي گردد.باشند

 Brooks and(در اين تحقيق تاثير مقادير فشار مويينگي و تراوايي نسبي حاصل از مدلهاي تراوايي نسبي .ده قرار مي گيرند مورد استفا
Corey  وCorey  وHonarpour  و Keodertize  وPirson  وRose ( و فشار مويينگي)LET  وBrutsaert ( بر تطابق تاريخچه

اشباع بحراني  ،تراوايي مطلق ،تخلخل ،و فشار مويينگي پارامترهايي از قبيل اشباع آب همزادمدل هاي تراوايي نسبي . بررسي شده است 
رار اشباع بحراني نفت و ضريب توزيع اندازه منافذ كه عدم قطعيت در مورد مقادير آنها وجود دارد را در اختيار كاربر براي تطابق تاريخچه ق،گاز

و از آنجا كه مقادير تراوايي . پارامتري موثر بر تطابق تاريخچه شناسايي شد ،غيير اشباع آب همزادپارامتر تراوايي نسبي حاصل از ت. مي دهد
نبر نسبي و فشار مويينگي آزمايشگاهي و مدلي نتايج فشاري يكساني  در شبيه سازي داشته اند، لزوم انجام تستهاي آزمايشگاهي هزينه بر و زما

  .نگ مي كندتراوايي نسبي و فشار مويينگي را كم ر

  

  مخزن شكافدار ،شبيه سازي ،مدل تراوايي نسبي ،مدل فشار مويينگي ،تطابق تاريخچه :واژه هاي كليدي 
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 نگاري اكتشاف نفت؛ انقالبي در سيستم پايش مخزن  در لرزه 41كارگيري تكنولوژي كيو به

  
 مجتبي قائدي، محمد پرواز دواني .مجتبي كريمي

karimimoj@ripi.ir             mojtabaz.karimi@gmail.com 
ghaedimojtaba@yahoo.com 

mohammadparvazdavani@yahoo.com   

  چكيده
ول حتى مرزهاى صنعت ــجدايى ناپذير فناورى در صنايع مختلف شده و اين تغيير و تحء رفت جزــامروزه تغيير و تحول و پيش

تغيير و تحول و به روز . در حوزه فناورى هاى سنتى جاى مى گرفت را در نورديده است، ه زمانى از نظرگاه فناورى و دانشــنفت ك
اما در نيست، رايانه و هوافضا ، اتــوزه فناورى اطالعــرعت تغيير در حــاى صنعت نفت گرچه به ســدن در حوزه فناورى هــش

ت به طورى كه كمتر ــرعت قابل مالحظه اى همراه شده اســال حاضر با ســاين تغييرات در ح. تــتوجه اسدرخور نوع خود 
، ركت فعال در اين حوزه است كه آگاهى از آخرين اخبارــش ور و ياــا صنعت نفت در هر كشــعه مرتبط بــبخش تحقيق و توس

  .خود قرار نداده باشدرا در دستور كار رات در حوزه فناورى ــاطالعات و تغيي

متداوم  اما معرفي ، به آخر عمر خود رسيده اند، افي به دليل پايان يافتن نفتــد فناوري هاي اكتشــرده مي شــان بــزماني گم
فناوري  ،يكي از فناوري هاي مطرح در حوزه باالدستي صنعت نفت. اين مدعا را باطل كرده است، در اين عرصهنوين هاي  اوريــفن

اين فناوري هم در  .گيرد  براي بهبود تصوير ارائه شده از مخزن مورد استفاده قرار ميكيو در لرزه نگاري اكتشاف نفت و گاز است كه 
اين . يابي، تعريف مخزن، مانيتور كردن مخزن و ادامه حيات ميدان دارد كمك به مكان دريا و هم در خشكي نقشي انقالبي در

تواند در موارد متعددي از جمله طول عمر مخزن در اكتشاف نفت، ازدياد برداشت، كمك در مديريت مخزن و كاهش   فناوري مي
هاي مختلف اين فناوري و نمونه هاي اجرايي شده آن  در اين مقاله به معرفي جنبه. ريسك مديريت مخزن، مورد استفاده قرار گيرد

  .در سطح جهان پرداخته ميشود

  

  لرزه نگاري، تكنولوژي كيو، پايش و توصيف مخزن: واژگان كليدي
  

                                                            
41 Q-Technology 
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تفكيك جايگاه مالكيت ميادين از مديريت توليد و نقش آن در تحقق توليد 
 شده در نروژ صيانتي ؛ نمونه اجرايي 

 مجتبي كريمي

 mojtabaz.karimi@gmail.com  
  

  چكيده
هاي كلي ابالغي در  باشد همانگونه كه در سياست برداري از مخازن نفتي مي توليد صيانتي و افزايش ضريب بازيافت از مهمترين اهداف بهره

نفت، متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت  افزايش ظرفيت توليد صيانت شده": بخش نفت و گاز نيز آمده است
 ."اقتصادي، امنيتي و سياسي

هاي كلي ابالغي در بخش نفت و گاز آمده است، بايستي سازوكارهاي الزم جهت اعمال مالكيت و نظارت بر  بنابراين براي تحقق آنچه در سياست
آنچه اين مقاله به دنبال آن است، ارائه  .ودن توليد و برداشت، در ساختار صنعت نفت ايجاد شودمخازن نفت و گاز جهت حصول اطمينان از صيانتي ب

و با  يك نمونه كاربردي از مديريت منابع هيدركربوري در سطح جهان است كه به درستي به تفكيك جايگاه مالكيت ميادين از مديريت توليد پرداخته
در اين تحقيق نروژ به عنوان نمونه موفق . توليد صيانتي و مديريت بهينه در صنعت نفت را نشان ميدهديابي به  ارائه مدلي مناسب، چگونگي دست

  . كشور توسعه يافته نفتي مورد توجه قرار گرفته است

  

  نروژ، توليد صيانتي، مالكيت ميادين، مديريت توليد: واژگان كليدي
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  مدل سازي ناحيه اي ضريب سيمان شدگي در سازندهاي ايالم و سروك
  
  

  علي اكبر رحيمي بهار
  صنعت نفت پژوهشگاه-پرديس باالدستي- گروه مطالعات مخازن

rahimibaharaa@ripi.ir 
 
 
 
 

 چكيده
اين ضريب با استفاده از . ضريب سيمان شدگي از پارامترهاي كليدي در محاسبه مقداراشباع شدگي آب در سازندهاي هيدروكربن دار است 

مطالعات انجام شده بر روي اين فاكتور . گرفته شده از اليه يا سازند مخزني در حين حفاري تعيين ميشودآناليز مخصوص بر روي مغزه هاي 
در اين مطالعه با بررسي داده هاي موجود از سازندهاي مخزني ايالم و سروك در . عموماً در يك ميدان و براي استفاده در يك منطقه است

هده شد كه داده هاي آزمايشگاهي مغزه ها تنها از مدل خطي آرچي تبعيت نميكنند و بسته به ناحيه اي متشكل از چندين ميدان نفتي مشا
در نهايت هم به كمك توابع رياضي با ادغام اين دو . دامنه تغييرات تخلخل مي توان از مدل تركيبي آرچي و بورايي براي برازش استفاده كرد

  . تخلخل در ناحيه بسط داده شد مدل يك الگو براي محاسبه ضريب سيمان شدگي بر حسب
  

  سيمان شدگي، اشباع شدگي، آرچي، فاكتور مقاومت الكتريكي سازند ضريب: واژه هاي كليدي
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ارهاي دروني زميناستفاده از نمودارهاي درون چاهي در تخمين فش  
  حسين حسين پور صيامي -علي اكبر رحيمي بهار

  صنعت نفت پژوهشگاه- پرديس باالدستي-گروه مطالعات مخازن
rahimibaharaa@ripi.ir  
poursiamih@ripi.ir  

 

  چكيده

اندازه گيري مستقيم فشار . تعيين فشارهاي دروني زمين از مهمترين پارامترهاي الزم در طراحي چاههاي عميق و مدرن است
و از اينر. صرفنظر از هزينه آن، مشكالت عملياتي و فني زيادي دارد و به همين دليل در چاههاي خيلي محدودي انجام مي شود

تالشهاي زيادي شده تا فشار هاي دروني زمين به طور غيرمستقيم و با استفاده از ديگر اطالعاتي كه فراوانترند پيش بيني يا 
، نمودارهاي ژئوفيزيكي درون چاهي برداشت مي )يا گازي(چون در اكثر قريب به اتفاق چاهها در يك ميدان نفتي . تخمين زده شود

اصول كلي كار در اين . يه شده، استفاده از اين نمودارها در تخمين فشار سازندهاي دروني زمين استشود، يكي از راهكارهاي ارا
سپس با استفاده از اين خط ميل و . روش بدست آوردن يك خط ميل طبيعي از نمودارهاي وابسته به تخلخل بر حسب عمق است

در اين مقاله عالوه بر معرفي اين روش نتايج . ر برآورد مي گرددكم فشا/روابط تجربي ارايه شده، مقدار حدودي فشار در مناطق پر
حاصل از مطالعه موردي در تخمين فشار سازندي، با استفاده از نمودارهاي درون چاهي در يكي از ميادين نفتي كشور آورده شده 

  . است

  فشار سازند، خط ميل طبيعي، نمودارهاي درون چاهي، منطقه پرفشار: واژه هاي كليدي
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 شبيه سازي حداقل فشار امتزاجي نيتروژن و نفت يك مخزن نفتي ايران

 جهت ازدياد برداشت

 
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت، سياوش عاشوري كارشناس ارشد توليد عليرضا بلوندارزاده  

 تهران ،شركت نفت مناطق مركزي ايران
aliblond@gmail.com 

 

 

  

  

  چكيده

گر مرحله اول يكي از مخازن زير اشباع ايران نمونه گيري گاز و نفت صورت پذيرفت وگاز جدا شده از سيال  از تفكيك در اين فعاليت     
مخزن مورد آناليز قرار گرفته و تركيب آن مشخص گرديد،  سپس در آزمايشگاه ، گاز و نفت تفكيك گر با يكديگر تركيب شده و با مالك قرار 

 (و وصول اطمينان ازدقت (Flash Separator)دست آمده و پس از انجام آزمايش مقدماتي مخزن، تركيب سيال مخزن ب  (GOR)دادن
(GORدر مرحله بعد حداقل .محاسبه شده، مقدار يك ليتر نفت مخلوط شده تهيه و آزمايشات انبساط آني و مرحله اي بر روي آن انجام گرديد

پام تعيين شده و حداقل غلظت  5638 (Slim-tube)يق آزمايش لوله قلمي و نفت مخزن در آزمايشگاه از طر MMP)(فشار امتزاجي نيتروژن
سپس جهت . از طريق آزمايشات تعادل فازي، نمودارهاي مثلثي و شبيه سازي محاسبه گرديد )MMC(مورد نياز براي رسيدن به شرايط امتزاج

مشخص با يك ديگر مخلوط شده و جهت تزريق در لوله قلمي  دستيابي به امتزاج در فشار مخزن نيتروژن و گاز تفكيك گر مرحله اول با نسبت
درصد و در آزمايش تعيين 98 (MMP)مقدار بازيافت نهايي نفت در لوله قلمي براي آزمايش تعيين . و  مغزه هاي سنگ بكار برده شد

)(MMC 92 ر فشار همچنين با انجام اين آزمايشها در مغزه هاي سنگ بازيافت نهايي نفت د. بدست آمد درصد(MMP) 88 ودر   درصد
سپس جهت مقايسه حداقل فشار امتزاجي بدست آمده در آزمايشگاه با نتايج حاصل از شبيه . درصد  محاسبه گرديد 85  (MMC)شرايط 

شگاه شبيه سازي گرديد و حداقل فشار امتزاجي محاسبه شد كه با نتايج آزماي )GEM(سازي مخزن براي سيستم مذكور لوله قلمي در محيط 
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه با تزريق گاز نيتروژن و گاز مرحله اول تفكيك گر در ميدان ). درصد خطا 42/6(هم خواني خوبي نشان داد 

  .درصد خواهد رسيد 85درصد فعلي به حداقل  31مذكور بازيافت نهايي از حدود 

 MME  ،MMPگاز، تزريق امتزاجي،  حداقل فشار امتزاجي، تزريق نيتروژن، تزريق:واژه هاي كليدي
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تخمين سرعت حفاري با سيال كف با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي رگرسيون 
  عمومي

  

  45، رضا روكي44 ، علي نخعي43 ، علي مرادزاده42بهروز باغباني
  شاهرود، دانشگاه صنعتي شاهرود  -1

  hbani@gmail.comen.bagپست الكترونيك 
  
  

  

  

  چكيده
از آنجا كه عمليات حفاري سهم قابل توجهي از . باشد ها در عمليات حفاري مي سرعت حفاري يا به بيان ديگر نرخ نفوذ مته از مهمترين پارامتر

. اي برخوردار است يژهدهد، تخمين سرعت حفاري از اهميت و برداري مواد هيدروكربوري را به خود اختصاص مي هاي اكتشاف و بهره هزينه
هاي عصبي قادر به بدست  بدست آوردن ارتباط صحيح بين پارامترهاي حفاري جهت تخمين سرعت حفاري اهميت بااليي دارد، كه شبكه

در اين مقاله به تخمين سرعت حفاري با سيال كف با روش شبكه . باشند هاي حفاري و نرخ نفوذ مته مي آوردن ارتباط صحيح بين پارامتر
ميدان شانول واقع در جنوب ايران، منطقه فارس ساحلي . شود ميدان شانول، پرداخته مي 6عصبي مصنوعي رگرسيون عمومي براي چاه شماره 

نتايج حاصل نشان . متر با كف حفاري شده است 2800اين ميدان حدود  6اين ميدان جزء ميادين گازي كشور بوده كه چاه شماره . باشد مي
  .االي شبكه عصبي در تخمين سرعت حفاري با توجه پارامترهاي دخيل در حفاري مي باشددهنده قابليت ب

  

  شبكه عصبي رگرسيون عمومي، سيال كف، سرعت حفاري: هاي كليدي واژه

                                                            
  برداري نفت دانشجوي كارشناسي ارشد حفاري و بهره -1

  استاد دانشگاه صنعتي شاهرود  -  43
  استاديار انيستيتو نفت، دانشگاه تهران -  44
  ، دانشگاه صنعتي شاهرودشاف معدندانشجوي دكتري اكت -  45
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Numerical Investigation of Acid Wormholing During Acidization of 
Carbonate Formations 

 

Fereshteh Samadi, Feridun Esmaeilzadeh, Dariush Mowla 

School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran 

 

Abstract 

 

Matrix acidizing is a technique to stimulate wells for improving well inflow performance. In this 
treatment, acid solution is injected into the formation at pressure below the rock failure pressure to 
dissolve some of the minerals to increase permeability of carbonates near the wellbore. In this work, 
matrix acidizing has been simulated in the radial 3-D domain using continuum/average model. The 
reaction kinetics has been considered to be nonlinear at solid-liquid interface. The reservoir is considered 
as a heterogeneous media and the effects of acid molecular diffusion, acid convection by fluid bulk and 
acid reaction with rock in porous media are considered. Different dissolution patterns observed in the 
experiments are shown by numerical simulation results. To validate the model, one set of acidizing field 
data of well-5 Sarkhoon was used. Results are discussed in term of skin factor. In particular, the change in 
the dominant wormhole growth dynamic is investigated during wormhole propagation around the 
wellbore. 
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  MPD(MANAGED PRESSUR DRILLING)تكنولوژي حفاري 
  

  47، عباس هاشمي زاده 46حميد تقوي نژاد
  يم سبزواريدانشجوي كارشناسي مهندسي بهره برداري نفت از دانشگاه حك

hamidtaghavinejad@yahoo.com  
  
  
  

  

  :چكيده 
امروزه با توجه به مشكالت موجود در روشهاي مختلف حفاري و به صرفه نبودن برخي از اين روش هاي حفاري به 
خصوص در مناطق دريايي، پژوهشگران در پي روش هاي جديدي هستند كه اين مشكالت در آن رفع شده باشد ، همچنين با 

به كشف مخازن هيدرات در كشور لزوم تحقيق و پژوهش در مورد روش هاي مفيد و به صرفه براي حفاري در اين  توجه
منابع هيدروكربني دريايي توسط % 70آمارهاي اعالم شده از سوي شركت ها نشان مي دهد كه .مخازن دو چندان شده است 

هاي جديد و كارآمد در صنعت حفاري تكنولوژي مديريت  يكي از روش.رروش هاي معمول حفاري قابل دست يابي نمي باشد
هدف . مي باشد كه يك تكنولوژي بسيار مفيد براي حفاري و بهره برداري از مخازن هيدراتي مي باشد   MPDفشار حفاري 

با به عنوان يك روش منحصر به فرد براي يك حفاري MPDاوليه ي اين مقاله نشان دادن تكنولوژي مديريت فشار حفاري 
  .صرفه اقتصادي و موفق مي باشد

  

  ، مخازن هيدرات ، حفاري در دريا، كنترل فشار، صرفه اقتصادي MPD:  واژه هاي كليدي

 

 

                                                            
  دانشجوي كارشناسي مهندسي بهره برداري نفت از دانشگاه حكيم سبزواري46
  عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي نفت دانشگاه حكيم سبزواري47
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 شبيه سازي فرايند تزريق پذيري جامدات حفاري در مخازن باضريب

 بهره وري پايين

  
 

  )وريمخازن هيدروكرب(دانشجوي كارشناس ارشد مهندسي شيمي -1عنايت اهللا نخستين
  دكتري مهندسي شيمي-2دكتر بيژن هنرور

  كارشناس ارشد مديريت خدمات سيال حفاري شركت ملي حفاري ايران-3مهدي شريفي
 
 
 
 

  چكيده
عموما سياستهاي صنايع باال دستي صنعت نفت استفاده از امكانات موجود و پيشرفته ترين تكنولوژي ها است كه بتوان به طور 

تزريق نمودن كنده ها و پسماند هاي حفاري از طريق روش .تفاده و پسماند هاي حفاري را كاهش دهدمداوم سياالت غير قابل اس
، به طور عمده بهترين و جديدترين گزينه براي اين امر محسوب ميشود به )تزريق مجدد كنده هاي حفاري(شكست هيدروليكي 

را با پرداخت كمترين هزينه ها احداث ) zero discharge( اين دليل كه توسط استفاده از اين روش ميتوانيم سيستم تخليه صفر
  .نماييم

انتخاب سازند . اين مقاله در مورد مطالعه و شبيه سازي فرايند تزريق مجدد كنده هاي حفاري در ميدان آزادگان و اهواز ميباشد
ند مورد نظر بايد توجه نمود كه با درانتخاب ساز. مورد نظر جهت تزريق كنده هاي حفاري از درجه اهميت خاصي برخوردار است

بعد از تعيين . مطالعه سنگ شناسي و نمودارگيري از چاهها امكانسنجي انجام فرايند تزريق مجدد كنده ها فراهم ميشود
پارامترهاي الزم سنگ شناسي و زمين شناسي سازندها به نرم افزار امكان انجام فرايند شبيه سازي شكست هيدروليكي توسط 

 .توسعه شكافهاي موجود به چند شاخه داده وبرنامه اجرا ميشود ايجاد و

  
 سيستم تخليه صفر،پسماند سيال حفاري،تزريق مجدد،شبيه سازي:واژگان كليدي

 
 
 
  
  خوزستان،اميديه،بلواردانشگاه،دانشگاه آزاد اسالمي.1
  استاديار مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي،اميديه.2
 ايرانخوزستان،شركت ملي حفاري .3
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تحليل ژئومكانيكي و آناليز ناپايداري ديواره چاه در يكي از ميادين گازي 
  جنوب غرب ايران

  

  48محسن صائمي

  

  تهران، پژوهشگاه صنعت نفت، پرديس باالدستي
saemim@ripi.ir 

   
  

  

  چكيده
ن معذور مي باشد در نوار شمالي رودخانه مند واقع ميدان گازي مورد مطالعه كه نويسنده مقاله با توجه به محرمانه بودن اطالعات از ذكر نام  آ

در جنوب غربي كشورمان جزء ذخائر قابل توجه گاز طبيعي است كه با توجه به فعاليت هاي تكتونيكي شديد و ساختار زمين شناسي پيچيده 
از . ه هاي توليدي هدايت مي شوددر آن ناحيه، عمده جريان سيال در اين مخزن بواسطه شكستگي هاي طبيعي و القايي كششي به سمت چا

اينرو شناخت كامل مكانيسم هاي ژئومكانيكي و رژيم تنش هاي برجا در منطقه مي تواند كمك شايان توجهي به طراحي استراتژي هاي 
استفاده از در اين مطالعه با . توليدي از مخزن و همچنين كاهش هزينه هاي عملياتي ناشي از حفر چاه در چنين ساختار شكافداري گردد

دادهاي گردآوري شده طي فازهاي اكتشاف و بهره برداري مقدار تنش هاي برجا در منطقه و مدول هاي ژئومكانيكي منطقه تعيين و در ادامه 
  .به مطالعه و تحليل ژئومكانيكي مخزن مذكور پرداخته شده است

  

  نش هاي اصلي، پنجره ايمن گلتحليل ژئومكانيكي، ميدان گازي، آناليز پايداري، ت: هاي كليدي واژه

                                                            
  عضو هيات علمي -1
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  كاربردهاي فناوري نانو در ازدياد برداشت نفت
  

  50، علي قجري49صابر محمدي
  پژوهشگاه صنعت نفت

mohammadisab@ripi.ir  
   

  
  

  

  چكيده 
ربوري ترين نياز بشر به شمار آمده و فرآيند توليد و استخراج بهينه سيال از مخازن هيدروكامروزه نفت و گاز بعنوان حياتي 

حال آنكه با در نظر گرفتن محدوديت منابع نفتي و گازي . باشدهاي جهان كنوني در زمينه تامين سوخت مييكي از دغدغه
هاي جديد برداري از منابع هيدروكربوري، نياز به توسعه فناوريدر جهان و نيز توانائي محدود بشر در اكتشاف، توليد و بهره

در اين راستا پيدايش فناوري نانو نقش مهمي را در جهت  .شودتخراج و توليد احساس ميدر جهت توسعه علمي و عملي اس
اي را در فناوري نانو اين ظرفيت و پتانسيل را دارد كه تغييرات متحول كننده. توسعه و بهبود صنايع نفت و گاز داشته است

در اين مقاله . يد و ازدياد برداشت به وجود آوردهاي مختلف صنايع نفت و گاز نظير اكتشاف و استخراج، حفاري، تولحوزه
هاي صنعت نفت و گاز مورد بررسي قرار ضرورت استفاده از نانوتكنولوژي در صنايع باالدستي نفت و گاز و همچنين چالش

راه  اي ازهاي صورت پذيرفته در عرصه نانو فناوري در صنعت نفت و گاز به همراه خالصهطور خالصه پيشرفتبهگرفته و 
در ادامه به چگونگي استفاده از فناوري نانو به صورت مجزا . هاي پراهميت ارائه شده استهاي ممكن در برخي از زمينهحل

ازدياد  چنينهاي ازدياد برداشت حرارتي و هممخازن نفت سنگين، روش: هاي مختلف ازدياد برداشت نفت ماننددر بخش
 . ده استبرداشت نفت به روش شيميايي پرداخته ش

  

  .نانو تكنولوژي ، نفت و گاز، مخازن هيدروكربوري، نفت سنگين، ازدياد برداشت: كلمات كليدي

                                                            
  پژوهشگاه صنعت نفتكارشناسي ارشد مهندسي نفت،  -1
  ت نفتپژوهشگاه صنعكارشناسي ارشد مهندسي نفت،  -2
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 SOMهاي الكتريكي سازند عرب توسط روش شناسايي و تحليل رخساره
 

  3، علي كدخدائي 2، بهرام موحد 1علي نيك نژاد 

  
 ت، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتدانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي نفت، گرايش اكتشاف نف 1

)Aliniknezhad@yahoo.com(  
  )bm1330@yahoo.com(شركت نفت و گاز دانا  2

  )kadkhodaie_ali@yahoo.com(شناسي دانشگاه تبريز، گروه زمين 3(
  
  

  چكيده
اطالعات نمودارهاي پتروفيزيكي،  و ) Self Organizing Map(روش شبكه عصبي خودسازمانده در اين مطالعه با استفاده از 

  .هاي الكتريكي سازند عرب در ميدان نفتي سلمان تعيين شده استرخساره

تطابق قابل هاي تعيين شده توسط روش شبكه عصبي، تخلخل و اشباع آب با رخساره شيل، حجم مقايسه نتايج ليتولوژي،
بندي جديدي از سازند را يتولوژيكي تعريف شده نشان داده و تقسيمهاي الكتريكي به دست آمده و مرزهاي لقبولي را بين رخساره

فرد بوده و تغييرات اين بهبندي جنبه مخزني داشته و تغيير خواص پتروفيزيكي در هر رخساره منحصراين تقسيم. دهدارائه مي
 .هاي جدا از هم مشخص استها در رخسارهشاخص

  .پيماييهاي چاهرخساره الكتريكي، سازند عرب، ميدان نفتي سلمان، داده شبكه عصبي خودسازمانده،: هاي كليديواژه
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بيني هاي فازي در پيشطراحي، بهينه سازي و بررسي عملكرد انواع سيستم
 لزجت مخلوط گازهاي هيدروكربني

 
  54، مهين شفيعي53، زهره صفرپور52، محمد جواد شاطرزاده51امير احسان فيلي منفرد

  باهنر كرمان بخش مهندسي شيميكرمان دانشگاه شهيد 
Ehssan.monfared@yahoo.com 

 
 

 
  

  چكيده 
محاسبه دقيق لزجـت گازهـا و تخمـين رونـد تغييـرات آن بـا تغييـر فشـار و دمـا، در صـنعت نفـت و گـاز بـه دليـل تـاثير آن بـر                 

جهـت تخمـين مقـادير لزجـت     اغلـب روابـط موجـود    . برداشت مخـزن، جريـان سـيال، ذخيـره سـازي و انتقـال آن امـري بسـيار مهـم اسـت          
تعـداد داده هـاي محـدودي كـه بـراي گسـترش ايـن  روابـط مـورد اسـتفاده قـرار            .  سـال پـيش ارائـه شـده انـد      60الي  50گاز ها در حدود 

از ســوي ديگــر عــدم . گرفتــه اســت، دقــت عملكــرد و حــوزه كاربريــاين روابــط را بــه بــازه هــاي خاصــي از فشــار و دمــا محــدود مــي ســازد 
ــرين   CBKال نمودارهــاي مرســوميچونقابليــت اعمــ ــان حركــت ســيال و ديناميكسياالتمحاســباتي، از بزرگت در ابزارهــاي شــبيه ســازي جري

بــراي حــل ايــن مشــكالت در ايــن تحقيــق مــدل هــاي جديــدي بــر اســاس سيســتم اســتنتاجيفازي و بــا  .كاســتي هــاي ايــن نمودارهاســت
ـ CKBاستفاده از داده هاي آزمايشـگاهيو همچنـين نمـودار     آنـاليز خطـاي مـدل هـاي ارائـه شـده و مقايسـه آن بـا ديگـر روابـط           .ه گرديـد ارائ

و همچنــين بهينــه ســازي آن هــا بــا ANFISو يــا FCMموجــود نشــان مــي دهــد كــه مــدل هــاي مبتنــي بــر سيســتم هــاي فــازي ماننــد  
آســان در ابزارهــاي شــبيه  اســتفاده از الگــوريتم هــاي ژنتيــك، داراي دقــت بــاالتري نســبت بــه ســاير روش هــا بــوده، ضــمن قابليــت اعمــال

  .سازي جريان حركت سيال،مي تواند جايگزين مناسبي براي اكثر رابطه هاي فعلي باشد

  لزجت گاز، سيستمفازي،مدلسازيالگوريتم ژنتيك:واژه هاي كليدي

  

                                                            
  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي، انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان 51
  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان52
  فرآورش شركت بهره برداري  نفت و گاز مارون سمهند53
  ندانشيار مهندسي شيمي، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، دانشگاه شهيد باهنر كرما54
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ها بر ميزان نفت برداشتي از بررسي اثر اندازه دهانه، فاصله و تعداد شكاف
زني با سورفكتانت آنيوني آمونيم سيالب هاي افقي درمخازن داراي شكاف

  سولفات 4نوكسي نول 
  

  57،علي رستمي56، كبرا پورعبداهللا قهفرخي55جواهر معظمي نژاد
   دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا،گروه مهندسي شيمي

hmoazaminejad@yahoo.com  
   

 

  چكيده 
 

بدون (تفاوت مخازن شكافدار و معمولي . دهندكيل مياز مخازن هيدروكربوري كشور را تش ايمخازن شكافدار بخش عمده
وجود تخلخل دوگانه . آنچنان زياد است كه رفتار يك مخزن شكافدار به ندرت با رفتار يك مخزن معمولي تطابق دارد) شكاف

متفاوت با خصوصيات فيزيكي ) تراوايي زياد/تخلخل كم (ها و شبكه شكاف) تراوايي كم/تخلخل زياد(شامل محيط متخلخل 
هاي ازدياد برداشت در انواع مختلفي از روش. تر از مخازن معمولي باشدسبب شده است كه ساختار اين مخازن بسيار پيچيده

ها تزريق سورفكتانت در آب تزريقي به منظور كاهش كشش يكي از اين روش. اين نوع مخازن مورد آزمايش قرار گرفته است
سازي شده  كه در ابتدا از نفت اشباع شده براي ين پژوهش، از يك مخزن شكافدار شبيهدر ا. باشدسطحي بين آب و نفت مي

سولفات استفاده شده  4مطالعه و بررسي اثر پارامترهاي فيزيكي شكاف به هنگام تزريق سورفكتانت آنيوني آمونيم نوكسي نول 
داد شكاف در بازدهي فرآيند تزريق سورفكتانت مورد تاثير پارامترهاي فيزيكي شكاف از قبيل اندازه دهانه، فاصله و تع. است

. شود دهد كه با افزايش اندازه دهانه و تعداد شكاف ميزان بازيافت نفت بيشتر مينتايج نشان مي. بررسي قرار گرفته است
   .شودها باعث كاهش ميزان برداشت نفت ميهمچنين مشاهده گرديد افزايش فاصله بين شكاف

  

   مخازن شكافدار، شكاف، تخلخل، تراوايي، سورفكتانت :هاي كليدي واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا  -1
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا  -2
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا -3
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اكسيدكربن فوق بحرانيپاكسازي گل حفاري آلوده به مواد نفتي با استفاده از دي  

 
60، فريدون اسماعيل زاده 59، محمدرضا شيخي كوهسار 58رضا خانپور  

 
سي شيمي، دانشگاه شيراز،دانشجوي كارشناسي ارشد مهند1  

khanpour.r@gmail.com 
 
 

 

 

  چكيده
ترين سيالي است كه تاكنون توسط بشر ساخته و استفاده شده است و شود، پيچيدهگل حفاري كه از آن با عنوان سيال حفاري نيز ياد مي

شود معموالً درپايان عمليات حفاري، سيال حفاري تبديل به يك محصول هرز مي.ا پايه روغني باشدتواند پايه آبي يبسته به شرايط مخزن مي
 عالوه نشوند، مديريت به نحو مطلوبي صورتيكه در حفاري از ناشي پسماندهاي و گلحفاري.كه بايد بر اساس قوانين زيست محيطي دفع گردد

  .بهيكيازمنابعĤلودگيدر محلحفاريتبديلشوند دتواننمي نفت، صنعت به سنگين هايهزينه تحميل بر
استفاده از فن آوري فوق بحراني جهت استخراج . هاي نفتي ارائه شده استهاي متعددي جهت پاكسازي گل حفاري از آاليندهتاكنون روش

با انجام .مورد توجه قرار گرفت 1987آالينده ها از خاك و ساير جامدات، مانند خاكستر، رسوبات رودخانه ها و كربن فعال، تقريباً از سال 
ها از گل اكسيدكربن فوق بحراني بر ميزان استخراج آاليندهبر روي گل حفاري قبل و بعد از فرآيند پاكسازي، تاثير ديSEMو  XRDآناليزهاي

اكسيدكربن ك و ديناميك و دبي ديدر اين روش، پارامترهايي از جمله دما و فشار عملياتي، زمان استاتي. حفاري مورد بررسي قرار گرفته است
اي در محيط كامالً كنترل نمايند كه با انجام آزمايشات گستردهها از گل حفاريايفاء ميسزايي را در ميزان استخراج آاليندهفوق بحراني نقش به

منظور ان شرايط عملياتي بهينه بهدقيقه به عنو 110سي بر ثانيه و زمان استاتيك سي 1/0، دبي كمتر از bar180، فشار ºC60شده، دماي 
 .فعال كننده كاتاليست مشخص شده استپاكسازي مواد غير

 
  .اكسيدكربن فوق بحراني، سيال فوق بحراني، گل حفاري آلوده به مواد نفتي، شرايط بهينهدي:هاي كليدي واژه

                                                            
 . دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه شيراز58

 .دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه شيراز59

  .دانشيار دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز، دانشگاه شيراز60
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بررسي و انتخاب بهترين سناريوي توليدي توسط فرآيند شبيه سازي 
  مخزن

  
  2بيژن هنرور، 61گي محمد بي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات فارس  
ambeygi@yahoo.com  

  
  

  چكيده 
اين . بعد از برداشت از مخزن توسط روش هاي اوليه، مقدار بسيار زيادي نفت به صورت در جا در مخزن باقي خواهد ماند

گسترش نياز روز افزون نفت درجهان، كشورها را . شودمقدار نفت مي تواند به عنوان يك منبع انرژي براي آينده محسوب 
برآن داشته كه ازذخاير نفتي خود حداكثر استفاده رابنمايند لذا سعي مي شود بواسطه ي توليد در طول عمر يك مخزن 

گفت و بنابراين براي افزايش برداشت نفت باقيمانده، درمخزن نفتي هزينه هاي هن. حداكثر ميزان نفت از آن استحصال شود
با وجود اينكه منبع نفت موجود بسيار . تالش هاي فراواني درحال انجام است و تاكنون موفقيتهاي چنداني به دست نيامده 

تزريق آب، گاز ، يا تزريق متناوب آب و گاز به عنوان  .عظيم بوده اما برداشت كامل اين مقدا نفت باقي مانده مشكل مي باشد
  .بيشتر نفت باقي  مانده مي توانند قابل اجرا باشندروش هاي براي برداشت هر چه 

در ايران عالوه بر برداشت اوليه كه همان توليد طبيعي از مخزن است روشهاي برداشت ثانويه نظير ترزيق گاز يا آب در اكثر 
افزايش   روش هاي . درصد از مخازن مي گردد 5مخازن  برنامه شده و درحال اجراست  كه باعث افزايش بازيافت حدود

برداشت  پيبشرفته شامل روش هاي  حراراتي و غير حراراتي مي تواند باعث افزايش ذخاير  و طوالني  نمودن عمر برداشت  از  
مخازن گردد  كه تاكنون فقط يك مورد  تزريق امتزاجي در مخزن رامشير طراحي و به بهره برداري  رسيده و نتايج عملي آن 

   .در آينده روشن  خواهد شد

در اين مقاله كه حاصل انجام پروژه كارشناسي ارشد است راندمان تزريق تناوبي آب و گاز در مقايسه با تخليه طبيعي مخزن 
  .    براي ميدان در حال توسعه اي واقع در دشت آبادان بررسي و ميزان افزايش ضريب برداشت آن ارائه مي گردد

  

  اد برداشت، شبيه سازي مخزن، توليد بهينهروش هاي ازديميدان جفير، : هاي كليدي واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد -1
  استاديار -2
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  بنديبرآورد نگار ژئو شيميايي با استفاده از الگوريتم ژنتيك مبتني بر آناليز خوشه
  

  64، سيد محمداحسان طباطبائي63، علي كدخدائي62زيبا حسيني
  شناسي،دانشكده علوم طبيعي، دانشگاه تبريزگروه زمين

hosseini@sadi.ut.ac.ir  
 
  
 

 
  چكيده

هاي مستعد توليد هيدروكربن ، كارآمدترين عامل ارزيابي سازند)TOC(هاي ژئوشيميايي از جمله نگار مقداركل كربن آلي نگار
نگار از اين جهت، اين پژوهش به برآورد . هستند، اما بدست آوردن اين اطالعات مستلزم صرف زمان و هزينه زيادي است

تر هستند، هاي حفاري تهيه شده و كم هزينههاي پتروفيزيكي كه امروزه از تمامي چاهبا استفاده از نگار TOCژئوشيمياييِ 
هاي براي تخمين داده. و الگوريتم ژنتيك، بهره گرفته است K-meansپرداخته و براي اين منظور از الگوريتم خوشه بندي 

TOC به طوري كه در مرحله اول الگوريتم . ويكردي دو مرحله اي طراحي شدبه اين روش، كدي عددي با رK-means  سه
خطي ي دوم الگوريتم ژنتيكضرائب وزني و نمائي از تابع غيرهاي متفاوت توليد نموده و در مرحلهخوشه بندي با تعداد خوشه

ي هر يك از خوشهبندي ها به تخمين داده سپس برا. كندهاي پتروفيزيكي در هر خوشه محاسبه ميپيشنهادي را براي داده
در نهايت با . شود ترين خوشه بندي انتخاب ميپرداخته و با محاسبه مقدار ميانگين مربع خطاي كل در آنها، بهينه TOCهاي 

ربوط به هاي ماين مطالعه بر روي داده. گردد ها محاسبه ميبراي كل دادهTOCي انتخاب شده، نگار استفاده از اين مدل بهينه
 .هاي اكتشافي خواهد بودسه چاهانجام گرفته است و قابل تعميم به ساير چاه

  
  .، الگوريتم ژنتيكK-meansهاي پتروفيزيكي، الگوريتم ،نگار)TOC(مقداركل كربن آلي: هاي كليديواژه

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 ئوشيمي، دانشگاه تبريزدانشجوي كارشناسي ارشد ژ1

  استاديار زمين شناسي نفت، دانشگاه تبريز2
  تبديل انرژي، دانشگاه تهران-كارشناس ارشد مهندسي مكانيك 3
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 تطابق تاريخچه اتوماتيك با استفاده از نرم افزارهاي هوشمند

  
  3، صادق شكيب66يرضا محبي، عل65سمانه مهرآور

  

  شركت مشاوره و مهندسي پتروسار
S.mehravar@petrosar-co.com 

 
 

 

  

 چكيده 
مي  توليدامري مهم و ضروري  تاريخچه تطابق اجراي مخازن هيدروكربني، آينده ازعملكرد معتبر پيش بيني به منظور تهيه 

نتايج حاصل از شبيه ساز با داده هاي  پارامترهاي مخزن، ودقيق ترين ديناميك با بهترين جامع حتي با داشتن مدل .باشد
آينده مخزن از دقت الزم برخوردار  عملكرد وبنابراين پيش بينيبود مشاهده شده در تاريخچه توليد مخزن متفاوت خواهد 

، وجود نرم  تيو بصورت دس  به دليل وقت گيربودن و دقيق نبودن  فرايند تطابق تاريخچه با روشهاي متعارف. نخواهد بود
 CougarFlowنرم افزار . افزاري با دقت باال به منظور انجام اين عمل به صورت خودكار از اهميت فراواني برخوردار مي باشد

امكان انجام تمامي مراحل انجام تطابق تاريخچه از بررسي پارامترهاي موثر تا بهينه سازي و آناليز ريسك براي پيش بيني 
همچنين امكان اعمال تغييرات بر روي مدل زمين شناسي و به . ن كم و با دقت باال را به كاربر داده استعملكرد مخزن در زما

 . صورت ناحيه اي فراهم مي آيد

 
   CougarFlowشبيه سازي، پيش بيني عملكرد آينده ، تطابق تاريخچه ،نرم افزار : هاي كليدي واژه

                                                            
  پتروسار يشركت مشاوره و مهندس - مخزن يبخش مدلساز ريمد -1
  پتروسار يشركت مشاوره و مهندس - نفت يبخش مهندس ريمد -2
 پتروسار يدسشركت مشاوره و مهن - عاملريمد -3
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در جلوگيري از تشكيل پديده  )MEG(بررسي عملكرد تزريق مونو اتيلن گاليكول
 هيدرات حين توليد از ميدان گازي پارس جنوبي

 

  69، بيژن  هنرور68،  سعيد جمشيدي67مهدي فكوري
  دانشكده مهندسي نفت، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارس

Mahdi.Fakoori@gmail.com 

  
  چكيده

كيلومتري از ساحل عسلويه در مرز ايران و قطر قرار دارد  105ن گازي پارس جنوبي يك ميدان مشترك بين ايران و قطر است كه در ميدا
 درصد ذخائر گازي شناخته شده كشورمان را تشكيل مي دهد تشكيل هيدرات در خطوط لوله گاز و 50درصد ذخائر گازي كل جهان و نيز  8و 

مهندسين اداره بهره بـرداري اسـت كـه هـر سـاله هزينـه هـاي         مشكالت بزرگ فرا روي كاركنان عمليات بهره برداري وميعانات گازي يكي از 
هيدرات هاي گازي مولكول هاي پيچيده كريستالي هستند كه از مخلوط آب و مولكول هاي گاز با انـدازه  . دهد بسياري را به خود اختصاص مي

 ،S(II)يـا   II، سـاختار S(I)يـا  Iسـاختار   :ختار براي هيدرات هاي گازي شناخته شده است كه عبارتندازامروزه سه سا. مناسب تشكيل مي شوند
كه كالً از دو سكوي سـر چـاهي تشـكيل شـده     ) off shore(، براي تشكيل هيدرات سه شرط الزم است در تأسيسات دريايي  S(H)يا Hساختار 

در هر فاز ده حلقه چاه توليدي وجود دارد كـه گازهـاي اسـتخراج     .شود ت همراه انجام نمياست هيچگونه عملياتي پااليشي بر روي گاز و مايعا
پـس از اسـتخراج    .شـود  به سمت پااليشگاه گسيل مي Sea line)  (فرستند كه از طريق خط لوله دريايي مي) Manifold(شده را به يك شاهراه 

باشـد تـا    بـار مـي   313كه بر روي هر چاه قرار دارد از فشار مخزن كه حدوداً  (Choke  Valve)فشارشكن  گاز از چاه، فشار گاز توسط شيرهاي
در اين مقاله سعي شده است كه مسئله هيدرات در يكي از سكوهاي ميدان گازي پـارس جنـوبي مـورد بررسـي     . يابد بار كاهش مي 115حدود 

مـورد بررسـي    (MEG)زريق غلظت هاي مختلف مونو اتيلن گاليكـول  بدين منظور از مدل واقعي استفاده گرديد و نتيجه حاصل از ت. قرار گيرد
 .قرار گرفت

  

  ميدان گازي پارس جنوبي، خطوط لوله، هيدرات گازي، مونو اتيلن گاليكول: واژه هاي كليدي

  

                                                            
  كارشناسي ارشد مهندسي نفت، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارس -67
 استاديار دانشكده مهندسي نفت، دانشگاه صنعتي شريف -2

 استاديار دانشكده مهندسي نفت، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارس -3
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  بين پااليشگاه و سكو هاي پارس جنوبي HIPPS بررسي سيستم حفاظتي

  
  72، بيژن هنرور71، سعيد جمشيدي70مهدي فكوري

  كده مهندسي نفت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات فارسدانش
Mahdi.Fakoori@gmail.com 

  
  

 هچكيد

 براي هر فاز ميدان گازي پارس جنوبي يك سكو در نظر گرفته شده كه شامل ده چاه توليدي است، تركيبات خروجي از هـر چـاه وارد يـك       
شـده و  ) manifold(شده پس از افت فشار، خروجي از هر ده چاه توليدي با هم تركيب شده و وارد يك شاهراه (choke valve) شير فشار شكن 

شده كـه ايـن   (unit 100) واحد دريافت خوراك  خوراك ورودي به پااليشگاه ابتدا وارد. اينچي به ساحل ارسال مي شود 32يك خط لوله  توسط
اينچـي كـه از سـكوها منشـأ      32دريافت يك جريان چند فازي متشكل از گاز، مايعات گازي و آب حاوي گاليكول از جانـب دو خـط   به منظور 

هدف از اين بخش، جدا كردن گاز از مايعات همراه و فرسـتادن گـاز بـه واحـدهاي تصـفيه گـازي پـايين دسـتي         . گيرند، طراحي شده است مي
فرستاده شده و پـس از كـاهش    )Let down Station(سپس به سمت ايستگاه افت فشار )Slug  Catcher(گير گاز جدا شده در سيالب . باشد مي

 unitرود سازي گاز مـي  رسد در نهايت گاز ترش به سمت واحد شيرين مي )HP Separators 100-D-101A/B(فشار به جدا كننده هاي فشار باال 

 (Steam در تابستان و زمستان، گاز در مقابل بخار فشـار پـايين   Sea Line)(ه از خط لوله دريايي بسته به دماي گاز رسيد .تا تصفيه شود)  (101

LP( ايستگاه كاهش فشـار گـاز بـه منظـور نگهداشـتن فشـار الزم در ورودي واحـدهاي         .شود تا از بوجود آمدن هيدرات جلوگيري شود گرم مي
و  HIPPSدر اين مقاله به بررسي سيسـتم حفـاظتي    .شود كنترل مي (PV- 0037A/B)اين فشار بوسيله شير . سازي طراحي شده است شيرين

  .نحوه عملكرد آن بين سكو و پااليشگاه پرداخته مي شود

  

 HIPPS  سيالب گير، ايستگاه افت فشار، سيستم حفاظتي: واژه هاي كليدي

  

                                                            
 اسالمي واحد علوم تحقيقات فارسكارشناسي ارشد مهندسي نفت ،دانشگاه آزاد  -70

 استاد يار دانشكده مهندسي نفت، دانشگاه صنعتي شريف -71

 استاد يار دانشكده مهندسي نفت ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات فارس -72
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ده از سنتز الگ هاي پتروفيزيكي براي فواصل فاقد الگ يا داراي ريختگي  با استفا
  در ميدان نفتي آزادگان تكنيك شبكه عصبي از طريق اطالعات چاه هاي اطراف 

    
   76 ،عباس گودرزي ارجمند75، محمدرضا كمالي74، علي كدخدائي *73مهدي گودرزي  

  دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات ،دانشكده علوم ،گروه زمين شناسي 
Goodarzi_petroleum@yahoo.com 

   
 

  

  چكيده 
نگاربرداري و تفسير نگارهاي پتروفيزيكي  قطعا جايگاه ويژه ايي در تحليل يك چاه از جهت دارابودن پتانسيل الزم براي مخزن بودن را          

با توجه به اين كه .داراست و امروزه شركت هاي مهم نرم افزاري دنيا به دنبال روش هان نفتي جايگزين جهت توليد و سنتز نگارها مي باشند
ز ي از خواص پتروفيزيكي مثل تراوايي و تخلخل نيازمند مغزه گيري اند و عمال با توجه به هزينه آن  امكان انجام اين اقدام  در بسياري ابسيار

 ميادين نفتي و چاه ها جود ندارد و حتي بعضي از چاههاي افقي هم با توجه به ساختار نمي توانند داراي عمليات مغزه گيري باشند لذا روش
هوشمند زيادي مثل  شبكه عصبي و منطق فازي در سال هاي اخير توانسته اند توجه متخصصين صنعت نفت را در بسياري از موارد از  هاي

چگالي،نوترون (روش شبكه عصبي مصنوعي ، به سنتز نگار گاما ،و نگارهاي تخلخل  در اين مقاله با.جمله شاخه پتروفيزيك به خود جلب كنند
اده از اطالعات چاههاي اطراف پرداخته و مقايسه كاملي با استفاده از ضريب همبستگي و ترسيم كراس پالت انواع مدل هاي با استف) و صوتي 

داراي  21و 9چاه  2براي  1ورودي و خروجي صورت پذيرفت كه ضمن موفقيت آميز بودن روش ، نتايج حاصل از وزودي قرار دادن چاه شماره 
  .نگار سنتز شده در تمام مدل ها بودند 4ار صوتي و نوترون از بهترين نتايج از بين بهترين نتايج بود ،ضمنا نگ

  

  ،شبكه عصبي، ضريب همبستگي،كراس پالت، نگارهاي پتروفيزيكي  : هاي كليدي واژه

                                                            
  شناسيمين شناسي نفت ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات، دانشكده علوم ،گروه زمين زدانشجوي كارشناسي ارشد  -1
  استاديار، عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز ، دانشكده علوم،گروه زمين شناسي  -2
  دانشيار،عضو هيئت علمي پژوهشگاه صنعت نفت  -3
  )متن(كارشناس ارشد مخازن شركت مهندسي و توسعه نفت كارشناسي ارشد مهندسي مخزن،  -4
  عهده دار مكاتبات *  -5
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ضرورت تهيه شناسنامه ميكروبي مخازن نفت و كاربردهاي آن در ازدياد 
  برداشت و مديريت مخازن

  
  79 ، قاسمعلي محبعلي78د محمد مهدي دستغيب، سي77محمود شوندي

  پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژي، گروه ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي
shavandim@ripi.ir 

  
  

 

 

  :چكيده
هاي بومي مخزن نفتي كه ويژگي اختصاصي و ذاتي هر مخزني محسوب مي شود، شامل فلور ميكروبي يا مجموع باكتري

هايي است در پي سازگاري با شرايط مخزن در آن ساكن شده و با استفاده از منابع موجود در آن يك عه باكتريمجمو
تواند نتايج مثبت يا منفي مختلفي را ها در مخازن نفتي ميحضور اين ميكروارگانيسم. آورنداكوسيستم اختصاصي را بوجود مي

شدگي نفت، خوردگي تجهيزات سرچاهي و تجزيه ميكروبي  توان به ترشريها مياز جمله اثرات مضر باكت. به همراه داشته باشد
توان به ازدياد برداشت ميكروبي نفت از طريق توليد گاز، ها نيز مياز جمله نقش هاي مثبت ميكروارگانيسم. نفت اشاره نمود

نهاي بلند زنجيره به انواع سبكتر بيوسورفكتنت و پليمرهاي بيولوژيك و همچنين بهبود كيفيت نفت با شكستن هيدروكرب
- عالوه بر سنگ و سيال كه از اجزا اصلي مخازن نفتي هستند و همواره در مطالعات مخزن مورد توجه قرار مي. اشاره نمود

گيرند، فلور ميكروبي مخزن نيز يكي از فاكتورهاي اساسي موجود در مخزن است كه به دليل زنده بودن و پويايي به تغييرات 
تواند بر طول عمر مخزن، كيفيت توليد نفت و كيفيت اجراي روشهاي ازدياد دهد و اين واكنش ميمخزن واكنش مي شرايط

در اين مقاله به نقش جمعيت ميكروبي ساكن مخزن، ضرورت استفاده . تاثير بگذارد) اعم از ميكروبي و غير ميكروبي(برداشت 
  .شودنين كاربردهاي جمعيت ميكروبي مخازن نفتي پرداخته مياز روشهاي نوين جهت شناسايي و مديريت آن و همچ

  

  )SRB(، باكتريهاي احيا كننده سولفات )MEOR(مخزن نفت، فلور ميكروبي، ازدياد برداشت ميكروبي نفت : هاي كليدي واژه

                                                            
  بيوتكنولوژي، پژوهشگاه صنعت نفت استاديار گروه ميكروبيولوژي و  77
  استاديار گروه ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي، پژوهشگاه صنعت نفت  78
  استاديار و مدير گروه ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي، پژوهشگاه صنعت نفت  79
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بررسي ميداني اثر گل حفاري گاليكولي بر روي پارامترهاي مخزني در 
  ميدان نفتي اهواز

  
  82، فاطمه آلبوغبيش 81، عبدالنبي هاشمي80مهاجر عبادي

  83اتاق - معاونت فني حفاري- ناحيه صنعتي كارون- شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب- اهواز
m_ebadi39@yahoo.com  

  
  
  
  

  چكيده
عملكرد گل تنها معيار تعيين كننده آن با توجه به تغيير خط مشي انتخاب يك سيال حفاري در سالهاي اخير امروزه ديگر 

شناسي منطقه، طراحي چاه، هزينه، اثرات زيست محيطي، استحكام سنگ،  نيست بلكه عالوه بر آن پارامترهايي نظير زمين
تواند يك  گل پايه آبي گاليكولي مي. باشد فشار و دماي چاه، ميزان توليد و آسيب سازندي در انتخاب سيال حفاري مهم مي

ه مناسب جهت جايگزيني گل روغني باشد نتايج آزمايشگاهي و ميداني بيانگر اين بوده كه اين نوع گل سازگار با محيط گزين
تواند مشكالت خاص حفاري را بهبود بخشد؛ لذا بايد تمام جوانب كاربردي اين گل، بخصوص پارامتر هاي مخزني  زيست مي

در اين پروژه . باشند، مورد بررسي قرار گيرد زدياد برداشت بسيار مؤثر ميكه در توليد آينده، صيانت از مخازن و روشهاي ا
هدف بررسي تأثير گل حفاري گاليكولي در مقايسه با ديگر گلهاي حفاري بر پارامترهاي مخزني ميدان اهواز مانند آسيب 

ف از نظر ميداني چند حلقه چاه براي دستيابي به اين هد. باشد دهي چاهها و دبي توليد مي سازندي، تراوايي، شاخص بهره
حفاري شده با گل گاليكولي و چاههاي مجاور آنها كه با انواع ديگر گل حفاري شده را انتخاب و با استفاده از اطالعات ميداني 

 نتايح بدست آمده از اين پژوهش ارتباط. برداري و چاه آزمايي پارامترهاي مخزني مورد نظر را محاسبه و بررسي گرديد بهره
هاي چاه آزمايي بيانگر اثر مناسب  نتايج داده. دهد هاي توليدي مخزن را نشان مي خوبي بين داده هاي آسيب سازندي و داده

گل حفاري گاليكولي بر پارامترهاي مخزني چاههاي حفاري شده با اين گل در مقايسه با چاههاي حفاري شده با انواع ديگر 
با توجه به نتايج بدست آمده و مشكل زيست محيطي گل روغني ميتوان گفت . باشد ميگل مانند گل پايه روغني و پايه آبي 

  .كه گل گاليكولي جايگزين مناسبي براي گل روغني ميباشد
  

  گل گاليكولي، آسيب  سازندي، ضريب بهره دهي،تراوايي: واژه هاي كليدي
  

 

                                                            
 سرپرست پروژه برنامه ريزي حفاري و كنترل پروژه - كارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروكربوري -  80

  استاديار  –دكتراي مهندسي نفت  -  81

 كارشناسي ارشد مهندسي شيمي -  82
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  فتيبررسي تاثير نيروهاي سطحي بر چگونگي تعيين ترشوندگي سنگ مخازن ن

  
  *84،مسعود رياضي83سعيد سوراني

  71348-14666، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز، بخش مهندسي نفت، كد پستي2شيراز، دانشگاه شيراز، خيابان مال صدرا، دانشكده مهندسي 
mriazi@shirazu.ac.ir  

  
  

  

  چكيده
ل براي گسترده شدن و يا چسبيدن بر روي سطح جامد در مجاورت يك سيال غير قابل امتزاج ترشوندگي به عنوان تمايل سيا 

. ي تماس استگيري زاويهترين آنها اندازههايي وجود دارند كه مهمگيري ترشوندگي، آزمونبراي اندازه. ديگر تعريف مي شود
با ايجاد . واص فيزيكي و شيميايي سنگ و سيال دارددرجه متغير بوده و مقدار آن بستگي به خ 360اين زاويه از صفر تا 

يكي از .توان رفتارها و تعامالت بين آنها را اصالح نمودتغييرات شيميايي در سيالي كه در تماس با سطح جامد قرار دارد مي
با بررسي . شوده مينمايد نوعي پتانسيلي الكتريكي مي باشد كه پتانسيل زتا ناميدعامل هاي اصلي كه ترشوندگي را تعيين مي

هايي كه تابع از جمله پديده. بيني نمودتوان بسياري از رفتارهاي سياالت را در محيط متخلخل تعيين و پيشاين كميت مي
توان زاويه تماس يا وري هرچه بيشتر از آن ضروريست، ميپتانسيل زتا هستند و بررسي آنها براي شناسايي مخزن و بهره

در اين مقاله . را نام برد(spreading coefficient)و ضريب انتشار روي سطح  (disjoining pressure)صال ترشوندگي، فشار انف
همچنين با استفاده از . هاي مربوط به آن مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيردتاثير كميت پتانسيل زتا بر ترشوندگي و پديده
هاي و درجه شوري سيال بر پتانسيل زتا  مورد بحثقرار مي گيرد و غلظت) pH(روابط رياضي تاثير عواملي مانند قدرت اسيدي

ي توليد از مخازن را در زمان تزريق آب هاي مثبت و منفي عناصر مختلف، براي رسيدن به ترشوندگي كهبيشينهي يونبهينه
  .شود،مورد مطالعه قرار مي گيردموجب مي

  

  .، درجه شوري، ازدياد برداشت نفتpHانسيل زتا، نيروهاي بين سطحي،ي تماس، پتترشوندگي، زاويه :هاي كليديواژه

 

                                                            
  soorani.saeed@yahoo.com دانشجوي كارشناسي دانشگاه شيراز، بخش مهندسي نفت،  -83
  mriazi@shirazu.ac.irاستاديار دانشگاه شيراز، بخش مهندسي نفت،  - *84
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  ي جريان سيال در محيط متخلخلآسيب سازند در نتيجه:فيلتراسيون عمق بستر

  
  *86،مسعود رياضي85سعيد سوراني

  71348-14666، كد پستي2شيراز، دانشگاه شيراز، خيابان مال صدرا، دانشكده مهندسي 
mriazi@shirazu.ac.ir  

  
  

  چكيده

مشاهدات تاييد مي. اندي مهاجرت ذرات در محيط متخلخل مخزن نمودهي مسئلهمدت چندان زيادي نيست كه محققان شروع به مطالعه
وجود دارند و از استحكام كافي  تواند بسيار مخرب باشد و ريز ذراتي كه درون خلل و فرجنمايند كه جريان سيال در شرايط خاصي مي

تزريق آب به داخل . هاي تنگ، به تله بيندازدگاههاي ديگري رسوب دهد يا در گلوبرخوردار نيستند را از جاي خود جابجا نموده و در مكان
يزيكي و شيميايي مي تواند هاي فهاي افزايش بازدهي توليد از مخازن نفتي بوده است كه با ايجاد مكانيزمسازند از ديرباز يكي از روش

-هاي بسيار زياد و جبرانتواند آسيبهاي آن بايد در نظر داشت كه فرايند تزريق آب، خود مياما در كنار سودمندي. باعثبهبود توليدنفت گردد

صورت تزريق و يا توليد منجر  هاي ميداني ثابت شده است كه جريان سيال بهدر بسياري از آزمايشات و تجربه. ناپذيري را به مخزن وارد نمايد
تواند بسيار مخرب بوده و تراوايي و در گيرد، ميشود كه همين اتفاق ساده كه توسط ريز ذرات بسيار كوچك انجام ميبه تحريك ريز ذرات مي

توان تاثير مخرب فرايند مي ي اين حاالت در مخزن غير قابل اجتناب بوده و فقطاما همه. نتيجه قابليت توليد و تزريق را به شدت كاهش دهد
توانند ها معموال با ايجاد تغييرات شيميايي در آب تزريقي و تغيير نرخ تزريق و توليد هستند كه مياين روش. هايي تقليل دادرا با روشمذكور

وري،تغييرات شيميايي آب تزريقي در اين مقاله عواملموثربرمهاجرتذرات مانند نرختزريق،تغييردرجهش. بر مهاجرت ذرات ريز تاثيرگذار باشند
،pH مواردي كه در اينجا مورد بحث قرار مي گيرد، شامل چگونگي تاثير اين پارامترها بر . و ميزان و نوع ترشوندگيمورد بررسي قرار مي گيرد

گر است و اينكه چگونه با تغيير ي تخلخل و خود ذرات با يكديبين ذرات و سطح ديواره (double layer)ي ي دوگانهنيروهاي الكتريكي و اليه
  .ها به حداقل برسدتوان اين نيروها را در جهتي تغيير داد تا اين آسيبخواص آب تزريقي مي

  

  .مهاجرت ذرات، آسيب سازند، كاهش تراوايي، نيروهاي بين سطحي، ازدياد برداشت نفت:هاي كليديواژه

                                                            
  soorani.saeed@yahoo.comدانشجوي كارشناسي دانشگاه شيراز، بخش مهندسي نفت،  -85
  mriazi@shirazu.ac.ir، استاديار دانشگاه شيراز بخش مهندسي نفت،  - *86
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براي ) FZI( گرزون جريانينشان و)Winland R35(جيوه % 35مقايسه روشهاي اشباع 
  توصيف واحدهاي جرياني  مخزن بنگستان در ميدان منصوري

 
  89، سيدعلي اكبرعبدالهي موسوي2، اسداله محبوبي88حرمي ، سيد رضا موسوي*87ياسر نوريان

  ، دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده علوم،گروه زمين شناسي -*1
y.noorian@yahoo.com 

 
 

  چكيده
و اشباع ) FZI(هاي متداول و در عين حال دقيق براي تعيين واحدهاي جرياني در مخزن استفاده از روش نشانگر زون جرياني يكي از روش

 R35و روش) FZI(اين تحقيق سعي شده است تا با استفاده از روش نشانگر زون جريان در. باشد مي) Winland R35(جيوه% 35

Winlandدر اين . هاي ميدان منصوري تعيين شود باشد در يكي از چاه واحدهاي جرياني بخشي از مخزن بنگستان كه شامل سازند ايالم مي
تعيين شدند،كه در پايان )HFU(هاي پتروفيزيكي تعداد واحدهاي جرياني هاي تخلخل و تراوايي حاصل از مغزه و نيز داده تحقيق با تلفيق داده

شناسايي شده است و مقايسه اين دو روش نشان ) Winland R35(و سه واحد جرياني با استفاده از روش ) FZI(ي با روش چهار واحد جريان
واحدهاي جرياني به عنوان گروهي از . واحدهاي جرياني را به شكل بهتري تفكيك كرده است) FZI(دهد كه روش نشانگر زون جرياني مي

بنابراين با مشخص بودن مقادير تخلخل و . تاثيريكسان بر واحدهاي جرياني دارند،تعريف شده است هاي مشابه كه هاي مخزن با ويژگي سنگ
كه اين تقسيم بندي مي . از نظر كيفيت به قسمت هاي مختلف تقسيم بندي كرد  اين واحدها مي توان مخزن را كدام از نفوذپذيري براي هر

  . اده هاي اصلي براي مدل سازي مخرن مورد استفاده قرار گيرندتواند در افزايش توليد از مخزن و نيز به عنوان د
  جيوه%35جرياني، روش اشباع  زون سازند ايالم، واحدهاي جرياني، مخزن بنگستان، ميدان منصوري، نشانگر: هاي كليدي واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد رسوب شناسي،دانشگاه فردوسي -  87
  استاد گروه زمين شناسي دانشگاه فردوسي -  88
  شركت ملي نفت مناطق نفت خيز جنوب -  89
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هاي تصويري در يكي از ميادين هاي برجا با استفاده از الگها و تنشآناليز شكستگي
  نجنوب ايرا

  
  92مجيد انصاري جعفري، 91چي، بهزاد تخم90علمدار فرامرزي

  دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشكده معدن، نفت و ژئوفيزيك
Alamdar.faramarzi@gmail.com 

 
 

 

  

  چكيده

 تمامي تقريبا اينكه با وجود. است) شكافدار مخازن بويژه(وكربوري مخازن هيدر ها، اولين گام در مطالعهشناسايي، تخمين و تحليل شكستگي

تاكنون . است نشده شناخته خوبي ها بهشكستگي رفتار و نقش امروزه دارند، قرار طبيعي هايشكستگي تأثير تحت هيدروكربوري مخازن
هاي كوچك مقياس، به منظور تحليل يوستگيبا قدرت آشكارسازي ناپ FMI  (Formation Micro Imager)قبيل  از تصويرگر ابزارهاي

هاي گيري از نمودارهاي تصويري، به شناسايي و تفسير شكستگيدر اين تحقيق، با بهره. هاي مخازن مورد استفاده گرفته استشكستگي
شناسايي و مورد  NW – SE شكستگي باز با روند 69بر اين اساس، تعداد . هاي نفتي جنوب ايران پرداخته شده استموجود در يكي از ميدان
  .هاي افقي تعيين شده استهاي ديواره چاه، جهت تنشهاي القايي و ريختگيعالوه بر اين، با استفاده از شكستگي. تحليل قرار گرفته است

  S25Eو روند   Bتنها يك گسل با نرخ اطمينان بوده و  S45Eها در محدوده مورد مطالعه داراي روند با توجه به نتايج، عمده شكستگي
  .شناسايي شده است

  

  ريختگي ديواره چاه ،FMIشكستگي، گسل، ابزارهاي تصويرگر، : واژگان كليدي

                                                            
 ايش اكتشاف، دانشگاه صنعتي شاهروددانشجوي كارشناسي ارشد، مهندسي نفت گر 90

  استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شاهرود 91
 استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شاهرود 3

 

 



 

 www.reservoir.ir    1392ارديبهشت  19ي و صنايع باالدستي   مخازن هيدروكربورهمايش ملي مهندسي دومين 

Combination of Nuclear Magnetic Resonance and Density Log for 
Evaluation of a Gas Reservoir in South of Iran 

 
Ali Mohammad Bagheri, Mohammad Mohammadnia 

Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran 
Email: bagheriam@ripi.ir 

 
 
 
 

Abstract 
Conventional log based reservoir characterization of a gas reservoir in the Kangan and Dalan formations 
have recently been improved by the application of the nuclear magnetic resonance (NMR) log. 

The problem of NMR measurements in gas reservoirs is that in Gas-bearing zones, total NMR porosities 
read much less than density-derived porosities. 

Porosity derived from NMR alone suffers from the low hydrogen index of the gas and the long T1 
polarization time of the gas when the data is acquired with insufficient wait time.  

To provide a robust estimate of porosity, a method called Density-Magnetic Resonance (DMR) that 
combines density porosity and total NMR porosity was successfully applied to the 4 wells logged with 
NMR. 

The DMR technique was able to produce a very good porosity estimation comparable to that measured on 
conventional cores. Improved porosity calculation lead to better core independent permeability estimation 
on the wells logged with NMR. Permeability derived from NMR was involved to an electrofacies 
modeling as an associated log to predict facies base permeability on 20 wells without NMR log.  

To test the permeability prediction, estimated permeability was compared with core derived permeability 
on 5 cored wells to see how well, estimated permeability fitted the actual core permeability.  

 

Key words 

NMR, DMR, Porosity, Density, Signal amplitude, T2 distribution , T1 polarization 
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ت عمليات سوراخكاري در ماسه ي مناسب جه بررسي و تعيين ناحيه
هاي مخزن نفتي آسماري  سنگ  

  
2، محمدامين غالمزاده1سيد فخرالدين طاهرزاده موسويان   

  

 دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد اميديه ، گروه مهندسي نفت ، اميديه ، ايران -دانشجوي كارشناسي ارشد1
taherzadeh_res@yahoo.com 

 m.a.gholamzadeh@iauo.ac.ir مي ، واحد اميديه ، گروه مهندسي نفت ، اميديه ، ايراندانشگاه آزاد اسالعضو هيئت علمي 2

  
  

  چكيده
تخلخل، تراوايي و تعيين پنجره  ،ميزان اشباع آب. انجام شده است يآسمار يدر مخزن نفت يسوراخكار ياتمناسب جهت عمل ي يهمقاله انتخاب ناح يندر ا

تخلخل با استفاده از نمودارهاي . تخلخل و تراوايي از خصوصيات سنگ مخزن است. هاي بسيار مهم در اين انتخاب استايمن و پايدار گل حفاري از پارامتر
اشباع آب در سازند مورد نظر،  يزانممناسب  ي به منظور محاسبه. شود هاي تست چاه آزمايي محاسبه مي آيد و تراوايي براساس داده دست مي پيمايي به چاه
 يها محاسبه اشباع آب كه توسط داده اي يهدوال يها آن با مدل يجاستفاده شده و نتا يدال، جوهاز، شلومبرژه و اندونز يماندوكس،س ين،حس ،يآرچ يها مدل
در . تمحاسبه اشباع آب اس يبرا يشنهاديپ  مدل ينبهتر ياندونز  كه مدل دهد يم  بدست آمده نشان يجنتا. گردد يم يسهاند مقا بدست آمده يشگاهيآزما

با توجه به خواص بدست آمده، . گردد يانجام م يزيكيپتروف ياطالعات بدست آمده از نمودارها ي يلهسنگ مخزن به وس يكيژئومكان صادامه محاسبه خوا
 يجنتا. شود يم يينند تعنوع شكست در ساز يابيارز ينبا استفاده از ا. شود يكلمب انجام م- يشكست موگ ياربر اساس مع يجنتا يلو تحل يكيژئومكان يابيارز
 يبرش يختگيحد مجاز فشار گل منطبق بر مدل گس ترين يينپا. مورد مطالعه از نوع تنش نرمال است يهتنش در ناح يمكه رژ دهد ينشان م يابيارز ينا

نيز گل  يدارپاي ايمن و  ل، پنجرهحد مجاز فشار گ يينپس از تع. است يا ضربه يقعم يبرش يحد مجاز فشار گل منطبق با مدل شكستگ ينو باالتر يقعم
 .تعيين مي گردد 

   سماريآ عمليات سوراخكاري، اشباع آب ، پنجره ايمن و پايدار گل، تخلخل، سازند: واژه هاي كليدي
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Water Coning Study In One of the Iranian Gas Reservoirs, 
Problems and Remedial Techniques 

 
Farshad Jafari1,Abbas Helalizadeh2  

Petroleum University of Technology, Ahvaz, Iran 
Farshadj67@gmail.com  

 
 
  

  

Abstract:  

The water coning phenomenon usually occurs in water drive reservoirs. Water coning in Iranian 
hydrocarbon reservoirs is one of the most important problems that affects the cumulative production, 
operation costs and causes environmental problems. Before producing from a reservoir, the fluids are in 
equilibrium and their contact surfaces remain unchanged, but after starting production from the reservoir, 
when the viscous force overcome gravitational force in vertical direction, contact surfaces will displace 
and coning will occur. Therefore, the production rates will be controlled in a range that prevents entering 
water to the production well. For this reason, investigation and modeling of this phenomenon is extremely 
necessary. In this study, the coning phenomenon, controlling methods (i.e. below critical rate production, 
plug in and DWS technology) and problems due to coning (such as increase in pressure gradient in well, 
permeability reduction near wellbore region and increase in residual gas saturation) had been studied for 
one of the Iranian gas reservoirs.The simulation study shows that the best choice for water coning 
controlling method in gas reservoirs, at rates above critical is strong function of allowable water 
production rate in DWS technology; but a more simple and efficient method in these cases is  plug in.  

 

 Key words: water coning, critical rate, plug in, DWS, gas reservoir. 
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الكتريكي با تعيين دقيق  هاي جريانيمدل سازي دو بعدي لرزه اي شاخص
  هاي آرچي در ميدان شاه دنيز باكوپارامتر

  

 . 95عليرضا مصلحي، 94احمدي سعيد عرب، 93سعيد يارمحمدي

   دانشكده زمين شناسي پرديس علوم دانشگاه تهران ايران
sd_yar@yahoo.com  

  
  
  
  

  چكيده
 

هاي نويني است كه اخيراً در مطالعات هاي جرياني الكتريكي از روشهاي الكتريكي مخزن تحت عنوان واحدتعيين ويژگي
هاي زون جريان هاي جريان الكتريكي مستلزم در نظر گرفتن شاخصدقيق واحد تعيين. پتروفيزيكي مورد استفاده قرار گرفته است

ارتباط   a و فاكتور پيچاپيچيmهاي آرچي از جمله توان سيماني شدنالكتريكي است كه با فاكتور سازندي و در نهايت پارامتر
-اشباع شدگي مخزن و برآورد ذخيره ميدان مي هاي آرچي بدست آوردن ميزان آبهاي ديگر تعيين پارامتراز كاربرد. مستقيم دارد

پرداخته شده تا بدين وسيله فاكتور سازندي  در ميدان شاه دنيزa و  mهاي آرچي ، به تعيين دقيق پارامترمطالعهدر اين .باشد
يكي بكار برده هاي جرياني الكترهاي جريان الكتريكي و زون بندي مخزن با استفاده از تعيين واحدبدست آمده در تعيين شاخص

و شاخص هاي الكتريكي بدست آمده مدلي دو بعدي براي اين مفهوم  هابااستفاده از تلفيق داده هاي لرزه اي باالگدر انتها نيز. شود
كه رابطه آن  استهاي جرياني الكتريكي رويكرد نويني نتايج مطالعات نشان مي دهد كه رويكرد واحد. پتروفيزيكي ارائه مي گردد

- اشباع شدگي در ميدان شاه دنيز آن را به عنوان روشي ديگر در مطالعات پتروفيزيكي و زونهاي جرياني هيدروليكي و آبباواحد 

 .بندي مخازن مطرح مي كند

 

فاكتور سازندي، توان سيماني شدن، فاكتور پيچاپيچي، شاخص جريان، شبكه عصبي احتمالي، مدل : هاي كليدي واژه
  لرزهاي دو بعدي

                                                            
  كارشناسي ارشد زمين شناسي نفت دانشگاه تهران-1
  كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي-2
  ي دانشگاه تهرانكارشناسي زمين شناس -3
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  هاي حفاريمؤثر در ايجاد زمان انتظار دكلعوامل 
  

  3عليرضا رضايي – 2سيدعطاءاهللا سيد – 1علي حسيني 
  ايران –گچساران  –گروه مهندسي نفت  –واحد گچساران  –دانشگاه آزاد اسالمي )2و1(

  كارشناس ناظر عمليات حفاري –شركت ملي نفت ايران  )3(
  ) aa199049@yahoo.com(عهده دار مكاتبات)1(

  
  
  
  

  چكيده
زمان انتظار يا زمان هاي تلف شده توسط دكل هاي حفاري يكي از مهم ترين مشكالتي است كه با توجه به گستره وسيع 

شدت  اين مشكل به. جغرافيايي انجام عمليات حفاري و طبيعت آن، همواره در تمامي حفاري هاي خشكي و دريا وجود دارد
. تابع عوامل انساني و غير انساني است كه به صورت آشكار و پنهان منجر به افزايش زمان انتظار دستگاه هاي حفاري مي شوند

كاهش اين زمان در كنار توجه به فن آوري هاي نوين، اصلي ترين حلقه از زنجيره بهينه سازي صنعت حفاري به شمار مي رود؛ 
. يات حفاري با كم ترين آسيب، هزينه، زمان و با حداقل ريسك و حداكثر سود محقق مي گرددچرا كه بدين ترتيب اجراي عمل

در اين زمينه هر دو گروه پيمانكاران و كارفرمايان مي توانند به طور مساوي در كاهش مدت زمان انتظار دكل هاي حفاري سهم 
  . و نقش داشته باشند

عي است اما كاهش اين مدت زمان نيز ضرورتي اجتناب ناپذير است؛ چرا كه شركت اگرچه زمان انتظار براي دكل حفاري امري طبي
ها براي در اختيار گرفتن دكل هاي حفاري، هزينه هاي گزافي را متقبل ميشوند و افزايش زمان انتظار نبايد مانع بهره برداري 

  . بهينه از دكل ها شود
  

  .ماتي، بهره برداري بهينه، پيمانكار و كارفرمازمان انتظار، دكل حفاري، شركت خد :واژه هاي كليدي
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 بهينه سازي صنعت حفاري از طريق كاهش زمان انتظار دكل هاي حفاري

  
  

  3عليرضا رضايي – 2سيدعطاءاهللا سيد – 1علي حسيني 
  ايران –گچساران  –گروه مهندسي نفت  –واحد گچساران  –دانشگاه آزاد اسالمي )2و1(

  مليات حفاريكارشناس ناظر ع –شركت ملي نفت ايران  )3(
      aa199049@yahoo.comعهده دار مكاتبات)1(

  
  
  
  

  چكيده
زمان انتظار يا زمان هاي تلف شده توسط دكل هاي حفاري يكي از مهم ترين مشكالتي است كه با توجه به گستره 

اين . در تمامي حفاري هاي خشكي و دريا وجود داردوسيع جغرافيايي انجام عمليات حفاري و طبيعت آن، همواره 
مشكل به شدت تابع عوامل انساني و غير انساني است كه به صورت آشكار و پنهان منجر به افزايش زمان انتظار 

كاهش اين زمان در كنار توجه به فن آوري هاي نوين، اصلي ترين حلقه از زنجيره . دستگاه هاي حفاري مي شوند
نعت حفاري به شمار مي رود؛ چرا كه بدين ترتيب اجراي عمليات حفاري با كم ترين آسيب، هزينه، بهينه سازي ص

در اين زمينه هر دو گروه پيمانكاران و كارفرمايان مي توانند . زمان و با حداقل ريسك و حداكثر سود محقق مي گردد
  . شته باشندبه طور مساوي در كاهش مدت زمان انتظار دكل هاي حفاري سهم و نقش دا

اگرچه زمان انتظار براي دكل حفاري امري طبيعي است اما كاهش اين مدت زمان نيز ضرورتي اجتناب ناپذير است؛ چرا 
كه شركت ها براي در اختيار گرفتن دكل هاي حفاري، هزينه هاي گزافي را متقبل ميشوند و افزايش زمان انتظار نبايد 

  . ودمانع بهره برداري بهينه از دكل ها ش
  

  .زمان انتظار، دكل حفاري، شركت خدماتي، بهره برداري بهينه، پيمانكار و كارفرما :واژه هاي كليدي
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يكي امكان سنجي تزريق امتزاجي گاز در
  ميادين نفتي جنوب غرب ايران از

  
97، مسعودآقاجاني96بنفشه اميرسليماني  

گروه مهندسي شيمينوب،دانشكده تحصيالت تكميلي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران ج  
b.amirsoleymani@yahoo.com  

 
 
 
 
چكيده    

تزريق گاز به مخازني كه با كاهش دبي توليد مواجه اند همواره مـورد توجـه بـوده    
كنـون امـري چـالش    درحاليكه تزريق گاز به مخازن كربناته تحـت اشـباع تـا   .است

بـه بـازده    برانگيزاست مهمترين مشكل تحرك پذيري باالي گـاز اسـت كـه منجـر    
يكي از مخازن نفتي كربناته تحـت اشـباع جنـوب     xمخزن .شودجاروبي ضعيف مي
است كه نفوذپذيري ) غير شكافدار(اين مخزن يك مخزن عادي  .غربي ايران است 

كم وبـه طـور متوسـط     نفوذپذيري اين مخزن. ثابت نيست آن دراليه هاي مختلف
بـا  . زن رانش گـاز محلـول اسـت    مكانيسم توليد ازاين مخ. ميلي دارسي است 4/4

توجه به تراوايي پايين وآبده ضعيف تزريق امتزاجي گاز جهـت ازديـاد برداشـت در    
هاي خـواص  ابتدابا آناليزسازگاري دادهدراين مطالعه .اين مخزن پيشنهاد شده است

سناريو تخليه طبيعي وسـناريوهاي  ساخته، سپس ئي جز11سيال مخزن يك مدل 
شـبيه سـازي شـده    Eclipse300 افـزار نرمبااستفاده از  ي گازمختلف تزريق امتزاج

-در وپـذيري   امتـزاج  افزايش به تر منجرسنگيناست نتايج نشان دادگازهاي

 مطالعـات  است هرچندبايـد  گرديدهمخزن از بازيافت بيشتر افزايشنتيجه

-تـر سـنگين درتزريـق گـاز  تشكيل واكس وآسفالتينپديده همچنين و اقتصادي

بـا توجـه بـه تراوايـي پـايين سـازند، شـكاف        همچنين .رسي بيشترقرارگيردموردبر
 نفـت  توليد افزايش منظور به تواندمي كه است روش هايي مترينمههيدروليكي از

  .مورد بررسي قرار گيرد اين مخزن از گازو 
  

 Eclipse300 تزريق امتزاجي ،شبيه سازي،: واژه هاي كليدي

                                                            

  مهندسي شيمي كارشناس ارشد1
  عضو هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت ،گروه مهندسي نفت،اهواز 2
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 يكي از ميادين جنوب غرب ايران، با استفاده ازي هاي مخزن آسمارتحليل شكستگي
  و انحراف سرعت OBMI  ،UBIهاي تصويرگرنمودار

 
  3زاده، حسين شيخ2، ايمان زحمتكش1بهمن سليماني*

  شناسي دانشكده علوم زمين دانشگاه شهيد چمران اهوازگروه زمين
Soleimani3000@yahoo.com 

  
  
  

  چكيده
و شناسايي و  است ضروري و مهم بسيار ميدان توسعه و توليد مراحل در مخزن سنگ هايشكستگي مطالعه نفتى، هاىساختمان مطالعه در

در اين مطالعه . ها و مهندسين مخزن بوده استشناسان، پتروفيزيستها همواره يكي از مشكالت پيش روي زمينتشخيص اين شكستگي
و  OBMI ، UBIيتصوير نمودارهاي تحليل از استفادهآسماري در يكي از ميادين نفتي ايران ، با  مخزنهاي شكستگي سيستماتيك بررسي

هاي موجود در مخزن از نتايج آزمايشات ها و شكستگيرسم نمودار انحراف سرعت صورت گرفته است همچنين براي بررسي ارتباط قائم اليه
مخزن  30و20،1هاي ها در زوندهد كه بيشترين تراكم شكستگيتفاده شده است نتايج حاصل از اين تحقيق نشان ميآزمايي مكرر نيز اساليه

ها در اين مخزن به طور عمده از نوع خوردگي،شكستگيهاي مرتبط با چينآسماري اين ميدان وجود دارد و با توجه به الگوي كلي شكستگي
هاي بااليي ها در افقآزمايي مكرر حاكي از ارتباط قائم اليههمچنين نتايج حاصل از آزمايشات اليه. ندباشهاي طولي، مورب و عرضي ميدرزه

  .هاي جانبي و قائم مخزن باشدتواند نشان دهنده توسعه شكستگي در جهتباشد كه اين امر مياين مخزن مي
  
  

  UBIو  OBMI ،انحراف سرعت نمودار ،رگرنمودارهاي تصوي، شكستگي :هاي كليدي واژه
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  بررسي فرايند اليه شكافي اسيدي در مخازن كربناته
  

  99، سياوش عاشوري98ميالد ياحق
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات،گروه نفت، فارس، ايران

Yahagh.milad@yahoo.com 
 
 

 

 

	چكيده

هاي رايج تحريك چاه شامل عمليات  روش. شود چاه و بهروري اقتصادي از مخزن استفاده مي از توليد تحريك چاه به منظور افزايش
فرايند اليه شكافي خود به دور روش اليه شكافي پروپانتي و اليه شكافي اسيدي . ماتريس يا بعبارتي اسيدكاري و اليه شكافي است

. شوند توان به عنوان ابزاري براي كنترل مخزن استفاده  بر تحريك چاه ميهاي اليه شكافي عالوه  همچنين از روش. شود انجام مي
ها  گيرد كه در اين ارزيابي هاي اقتصادي انجام مي هاي تحريك بر اساس جنس سازند، اهداف توليدي و ارزيابي انتخاب بين روش

تراوايي و تخلخل پايين هستند، روش  كه داراياي  در سازندهاي كربناته. نمودارهاي شاخص توليد از نقش بسازيي برخوردار هستند
 درصد مخازن هيدروكربني كشورمان از 85از بيش از آنجايي كه . شود اليه شكافي اسيدي به عنوان انتخاب اصلي در نظر گرفته مي

و دست يافتن  توليد ميزان در بهبود منظور چاه به روشهاي تحريك ند، استفاده ازا مواجه فشار افت معضل با آنها بوده و اكثر كربناته نوع
با توجه به اين موضوع استفاده از اليه شكافي اسيدي در مخازن ايران مي تواند كانديداي . رسد مي نظر به وريرض به اهداف توليدي

ايي برخوردار از اينرو بررسي و مطالعه عوامل تاثير گذار بر موفقيت فرايند اليه شكافي اسيدي از اهميت بسز. خوبي براي تحريك باشد
  . پردازد اين مقاله به بررسي شرايط انتخاب اليه شكافي اسيدي، مزايا، معايب و عوامل تاثير گذار بر روي موفقيت آن مي. است

  
   IPRاسيدكاري، اليه شكافي اسيدي، مخازن كربناته، نمودار : هاي كليدي واژه

  

  

  

                                                            
 كارشناسي ارشد مخازن هيدروكربوري 98

  ، استاديار دكتري نفت 99
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پتانسيل بالفعل  كاهش مدت زمان عمليات حفاري، راه بردي موثر در افزايش
  دكل هاي حفاري موجود 

  
  4، فرهاد صادق زاده3، عليرضا جهان پناه2، محمود فقيه100سعيد سجاديان 

  شركت نفت و گاز اروندان  
ssajjadian@yahoo.com 

  
  

  چكيده 
طوريكه به  ،آن يكي از اهداف اساسي و مهم در صنعت حفاري مي باشد مدت زمانافزايش راندمان حفاري و بالتبع كاهش 

 .طراحي و بكارگرفته مي شوداكثر فن آوري هاي نوين و تجهيزات و روش هاي جديد در راستاي نائل شدن به اين هدف 
كاهش مدت زمان حفاري نسبت  -1. اهميت كاهش مدت زمان حفاري در كشور ايران از دو منظر قابل تامل مي باشد

ميادين نفت و گاز در  اهش هزينه هاي مرتبط با توسعه و اكتشافمستقيم با كاهش هزينه حفاري دارد كه در نهايت به ك
تعداد دكل هاي فعال نسبت به ميزان چاه هاي مورد نياز براي حفاري از آنجاييكه  -2. منجر مي شود قسمت تحت االرضي

ر در يك زمان بمنظور اكتشاف و يا توسعه ميادين كافي نمي باشد، كاهش مدت زمان حفر يك چاه سبب حفر چاه هاي بيشت
  .مشخص توسط يك دكل مي شود

در مرحله اكتشاف سبب كسب اطالعات بيشتر و كاملتر از خصوصيات مخزن و برآورد  حفر چاه هاي بيشتر در يك ميدان
و امكان اجراي سناريوهاي مختلف توليد  درست تر ميزان ذخيره نفت در جاي مخزن دارد و در مرحله توسعه ميدان سبب

  .مي شود كه در هر دو مرحله به صيانت از مخازن ختم مي شودمديريت مخازن  ي نويناعمال روش ها

مي شود،  بيانافزايش راندمان حفاري مديريت عمليات حفاري و در اين مقاله ابتدا اقدامات و روش هاي مطرح در جهت 
ن در حال توسعه در جنوب غربي ايران يكي از مياديانجام اين اقدامات در  اثر بخش بودنميزان نتايج تحليل و بررسي سپس 

زمان حفاري را در ميدان مورد مطالعه كاهش داده % 22ارائه مي شود بكار گيري اصول مديريت جامع عمليات حفاري حدود 
  . است

  كنترل پروژه، پايگاه اطالعاتي -برنامه ريزي -افزايش راندمان - حفاريمديريت : هاي كليدي واژه         

                                                            
 كارشناس ارشد مطالعات مخزن -3

 كارشناس ارشد مهندسي برنامهريزي حفاري -4

 رئيس اداره پتروفيزيك -5

  فتسرپرست مهندسي ن -6
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 يد از مخازن شكافدار، استراتژي اثر بخش در صيانت از مديريت تول

  سرمايه هاي ملي كشور
  

  101سعيد سجاديان 

  شركت نفت و گاز اروندان 
ssajjadian@yahoo.com 

  
  
  
  

  چكيده 
سهم غير قابل انكار مخازن شكافدار در توليد نفت كشور و قرار گرفتن اكثر آنها در نيمه دوم عمر خود، بر لزوم برداشت 

چگونگي افزايش ضريب بهره برداري و اعمال روش . نتي از اين مخازن براي تداوم توليد در سالهاي آتي تأكيد مي نمايدصيا
هاي متداول ازدياد برداشت در ساير نقاط جهان از يكسو و محيط متخلخل و مكانيزم هاي خاص اين مخازن از سوي ديگر 

ر انتخاب بهترين سناريوي توليد شده است بطوريكه گاه در اين مباحث سبب عدم اتفاق نظر و ايجاد چالش هاي گوناگون د
اصول اوليه و بنيادين مهندسي مخازن و باالخص تجربه يك صد سال توليد از بزرگترين و پيچيده ترين مخازن شكافدار دنيا 

دبي توليد نفت بر عملكرد  يكي از مباحث مهم كه اغلب ناديده گرفته مي شود تأثير ميزان. بدست فراموشي سپرده مي شود
به طور كلي ميزان دبي باالي توليد براي مخازن نفتي اعم از معمول و شكافدار مضر مي . مخازن بويژه مخازن شكافدار است

باشد كه بخصوص در مخازن شكافدار بخاطر وجود محيط متخلخل دوگانه اثرات منفي دبي باالي توليد شديدتر بوده و جبران 
  .زمان بر مي باشد و پس از كاهش توليد مخزن ديگر به شرايط اوليه باز نمي گردد آن غير ممكن و

مطالعه انجام . در اين مقاله تاثير ميزان توليد بر روي عملكرد مخازن شكافدار از جهات مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است
يزان توليد را فاكتور تعيين كننده در موفقيت و شده نشان از رابطه عكس نحوه عملكرد مخزن با ميزان دبي توليدي دارد و م

  . عدم موفقيت سناريوهاي آتي توليد و ازدياد برداشت معرفي مي نمايد

  

  شكافدار طبيعي، روش هاي ازدياد برداشت، توليد بهينه، ضريب بهره برداري: هاي كليدي واژه         

                                                            
  كارشناس ارشد مطالعات مخزن -7
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ماسه  ي مناسب جهت عمليات سوراخكاري در بررسي و تعيين ناحيه
  هاي مخزن نفتي آسماري  سنگ

  

  
  2، محمدامين غالمزاده1سيد فخرالدين طاهرزاده موسويان 

  

 taherzadeh_res@yahoo.com دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد اميديه ، گروه مهندسي نفت ، اميديه ، ايران -دانشجوي كارشناسي ارشد1
 m.a.gholamzadeh@iauo.ac.ir گروه مهندسي نفت ، اميديه ، ايراندانشگاه آزاد اسالمي ، واحد اميديه ، عضو هيئت علمي 2

 
  

 :چكيده 

تخلخل، تراوايي و تعيين پنجره  ،ميزان اشباع آب. انجام شده است يآسمار يدر مخزن نفت يسوراخكار ياتمناسب جهت عمل ي يهمقاله انتخاب ناح يندر ا
تخلخل با استفاده از نمودارهاي . تخلخل و تراوايي از خصوصيات سنگ مخزن است. ين انتخاب استايمن و پايدار گل حفاري از پارامترهاي بسيار مهم در ا

اشباع آب در سازند مورد نظر،  يزانممناسب  ي به منظور محاسبه. شود هاي تست چاه آزمايي محاسبه مي آيد و تراوايي براساس داده دست مي پيمايي به چاه
 يها محاسبه اشباع آب كه توسط داده اي يهدوال يها آن با مدل يجاستفاده شده و نتا يدال، جوهاز، شلومبرژه و اندونز يماندوكس،س ين،، حسيآرچ يها مدل
در . محاسبه اشباع آب است يبرا يشنهاديپ  مدل ينبهتر ياندونز  كه مدل دهد يم  بدست آمده نشان يجنتا. گردد يم يسهاند مقا بدست آمده يشگاهيآزما

با توجه به خواص بدست آمده، . گردد يانجام م يزيكيپتروف ياطالعات بدست آمده از نمودارها ي يلهسنگ مخزن به وس يكيژئومكان صخوا ادامه محاسبه
 يجتان. شود يم ييننوع شكست در سازند تع يابيارز ينبا استفاده از ا. شود يكلمب انجام م- يشكست موگ ياربر اساس مع يجنتا يلو تحل يكيژئومكان يابيارز
 يبرش يختگيحد مجاز فشار گل منطبق بر مدل گس ترين يينپا. مورد مطالعه از نوع تنش نرمال است يهتنش در ناح يمكه رژ دهد ينشان م يابيارز ينا

 يزگل ن يدارپاي ايمن و  حد مجاز فشار گل، پنجره يينپس از تع. است يا ضربه يقعم يبرش يحد مجاز فشار گل منطبق با مدل شكستگ ينو باالتر يقعم
  .گردد يم يينتع

  

  عمليات سوراخكاري، اشباع آب ، پنجره ايمن و پايدار گل، تخلخل، سازند آسماري:كليد واژه ها



 

 www.reservoir.ir    1392ارديبهشت  19ي و صنايع باالدستي   مخازن هيدروكربورهمايش ملي مهندسي دومين 

 مقايسه تاثير تزريق گاز امتزاجي و غير امتزاجي بر عملكرد
مخازن نفت سنگين ايران يكي از  

 

 104، حجت نوروزي103، سعيد جمشيدي102حيدر پيرمرادي

  و تحقيقات تهران دانشگاه علوم
h.pirmoradi2@gmail.com 

 
 

                                                                                                                            

         چكيده

آيند كه بدليل مشكالت استخراج ناشي از باال بودن گرانروي،   توجه نفتي به شمار مي نفت هاي سنگين بخشي از منابع قابل
باشد، پژوهشگران اند، از آنجا كه مقدار نفت سنگين در جهان قابل توجه مي هنوز تا حدود زيادي دست نخورده باقي مانده

مهمترين هدف مديريت مخزن . به تحقيق پرداخته اندزيادي براي پيدا كردن روش هايي براي توليد هرچه بيشتر از اين مخازن 
باشد، باشد، بدين منظور مطالعه و توسعه روش هاي ازدياد برداشت ضروري ميبهينه سازي بازيافت نفت و صيانت از مخزن مي

يكي  co2ق گاز رود، و در اين ميان تزريروش هاي مختلفي به منظور افزايش ضريب بازيافت از مخزن و بهبود توليد به كار مي
باشد، لذا شناخت پارامترهاي موثر از روش هاي بسيار مناسب بدليل خواص گاز تزريقي از جمله فشار امتزاج پذيري پايين مي

فشار تزريق، دبي تزريق، مدت زمان تزريق و تركيب گاز تزريقي ضروري است، : براي داشتن بهينه ترين حالت تزريق كه شامل
زريق غير امتزاجي به منظور تثبيت فشار مخزن و افزايش تاثير مكانيسم ريزش ثقلي  و همچنين تزريق در اين كار پزوهشي، ت

امتزاجي براي كاهش گرانروي نفت مخزن و همچنين جلوگيري از افت فشار مخزن انجام شده است و در نهايت نتايج حاصله از 
كه تزريق امتزاجي گاز براي . غير امتزاجي مقايسه گرديده است شبيه سازي و پارامتر هاي توليد در دو حالت تزريق امتزاجي و

  .شودبازيافت بيشتر از مخازن ايران توصيه مي

  

  شبيه سازي، نفت سنگين، تزريق امتزاجي و غير امتزاجي، بازيافت نفت، ازدياد برداشت:   واژه هاي كليدي

                                                            
  دانشگاه علوم و تحقيقات تهران -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي نفت - 102
 استاديار دانشگاه صنعتي شريف -دكتراي مهندسي نفت -  103

 مديريت پژوهش در شركت مهندسي و توسعه نفت - دكتراي مهندسي نفت  -  104
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در بخش ها و نقش آنها در پراكندگي واحدهاي جرياني هيدروليكي تبخيري
  بااليي سازند سورمه در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران

  
  4، علي كدخدائي3، اسداله محبوبي2، رضا موسوي حرمي1مهرداد رضواني رجبي

  rezvani.r.m@gmail.com شناسي  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم، گروه زمين1
  harami2004@yahoo.comشناسي  مينمشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم، گروه ز2

  amahboobi2001@yahoo.comشناسي  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم، گروه زمين3
 kadkhodaie_ali@yahoo.comشناسي  زمين گروه طبيعي، علوم تبريز،دانشكده تبريز،دانشگاه4

 
 

  :چكيده
اين مخزن از . باشد مي) سازند عرب(، بخش بااليي سازند سورمه ي عربي يكي از مهمترين مخازن هيدروكربني جهان روي صفحه

هاي مختلف از جمله سيمان و  هايتبخيري به صورت كاني. باشد هامي هايتبخيري ميان كربنات نوع كربناته و بيشتر دولوميتي با اليه
در اين مطالعه با . ش از مخزن سورمه دارندبندي اين بخ ها تأثيرات زيادي بر كيفيت مخزني و زون اين كاني. باشند ندول موجود مي

در اين راستا و بر اساس مطالعات . ها در پراكندگي واحدها مورد بررسي قرار گرفته است تعيين واحدهاي جرياني، نقش اين تبخيري
ل و تراوايي تعيين هاي تخلخ ي شاخص زون جريان از روي داده واحد جريانيهيدروليكي با محاسبه 6پتروگرافي انجام گرفته، تعداد 

با اين حال نقش اين نوع ليتولوژي . ها در پراكندگي واحدهاي جرياني مشخص گرديد در نهايت تأثيرگذاري حضور تبخيري. گرديد
  . باشد ي ساختار ميدان، در به تله افتادن هيدروكربن بسيار حائز اهميت مي به عنوان سنگ پوش به همراه گنبد نمكي شكل دهنده

  ها، سازند سورمه، مخزن نفتي واحدهاي جرياني هيدروليكي، نشانگر زون جريان، تبخيري :كليديهاي  واژه
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  Condensate Blockingشبيه سازي و بررسي پديده 
 

  3،  سينا صادقي2محمد رياحين  1عليرضا پاكدل

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد
Mohammad_Riyahin@yhoo.com 

 

    چكيده
مطالعات ميداني نشان مي دهد ، وقتي از مخازن گازي ميعاني توليد صورت مي گيرد در يك زمان خاص توليد گاز به صورت ناگهاني كاهش 

در زمان هاي .داطالق مي شو  Condensate blockingكاهش نرخ توليد گاز به علت وقوع پديده اي است كه به آن . چشم گيري مي يابد
امه اوليه توليد از مخازن گازي ميعاني ، وقتي فشار مخزن باالي نقطه شبنم است، تمام گاز هاي درون مخزن در فاز گاز باقي مي مانند، با اد

مقداري  هنگامي كه فشارمخزن به زير نقطه شبنم رسيد در فضاها و حفرات خالي سنگ مخزن. توليد ، فشار مخزن رفته رفته كاهش مي يابد
در ابتدا اين مايعات بي حركت هستند، به مستلزم اينكه درصد اشباع ميعانات به ميزان بحراني رسيد، مي توانند حركت . مايع تشكيل مي شود

توليد  با افزايش تجمع ميعانات در اطراف چاه تراوايي نسبي گاز رفته رفته كاهش يافته و در نتيجه. كنند و به سمت چاه توليدي جريان يابند
 – Eclipseاز طريق نرم افزار ) Compositional Simulation(در اين مقاله سعي بر اين است تا با شبيه سازي مخزن .كاهش مي يابد

E300  به بررسي و آناليز پارامتر هاي موثر بر پديدهCondensate Blocking  پارامتر هايي از قبيل نرخ توليد چاه، اجزاي . ، بپردازيم
 Condensate Blockingنده گاز مخزن، درصد اشباع بحراني ميعانات، تراوايي مطلق و برنامه ها و سناريو هاي توليد بر پديده تشكيل ده

  .كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرند. موثرند
  

  :كلمات كليدي 
  ، نقطه شبنم، شبيه سازي مخزنCondensate Blockingمخازن گازي ميعاني، 

  
  
  
  
  
  
  

 .مركز آموزش علمي كاربردي فيروزآباد مدرس -1
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد، بخش مهندسي نفت -2

  .شركت پايندان -پارس جنوبي  13كارشناس پروژه شيرين سازي فار  -3
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مطالعه آزمايشگاهي بهبود توان توليد در مخازن گازي ميعاني از طريق تزريق تركيب 
   شيميايي جديد

)Chemical Fluorinated Surfactant Treatment(  
  
  

  3، سينا صادقي 2، عليرضا پاكدل 1محمد رياحين 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد
Mohammad_Riyahin@yhoo.com 

  
  
 

    چكيده
. ز آب در نزديكي دهانه چاه توليدي، منجر به كاهش تراوايي نسبي گاز مي گرددتجمع ميعانات توليد شده در مخزن به همراه درصد بااليي ا

جلوگيري از كاهش توان . اين تراوايي تابعي از درصد اشباع سيال، كشش سطحي ، و خاصيت تر شوندگي بين ميعانات و گاز مخزن مي باشد
و تجمع ميعانات در مخزن و اطراف چاه مي باشد، از جمله اهداف بهره وري چاه كه ناشي از كاهش فشار مخزن به زير نقطه شبنم و توليد 

مواد فعال (  Surfactantsهدف اصلي ، ارزيابي احتمال افزايش تراوايي نسبي گاز در مغزه ها از طريق استفاده از. نهايي اين مقاله مي باشد
در اين تحقيق از مغزه ماسه اي در حالت . انه چاه مي باشدجهت از بين بردن يا به حداقل رساندن توده ميعاني انباشته شده در ده) سطحي

مي باشد كه از يك اليه اين مغزه مربود به ميدان گازي ميعاني . پايدار جهت محاسبه تراوايي نسبي گاز و ميعانات گازي استفاده مي كنيم
  .هتروژن مخزن نمونه برداري شده است

  .هتروژن ،)مواد فعال سطحي(  Surfactants، خاصيت تر شوندگي، از كشش سطحي ميعاني ، –مخازن گازي  :كليد واژه  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد، بخش مهندسي نفت -1

 .مدرس مركز آموزش علمي كاربردي فيروزآباد -2
 .شركت پايندان -پارس جنوبي  13كارشناس پروژه شيرين سازي فار  -3
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  امكان سنجي استفاده از افزاينده نوين به صورت عامل كنترل آب
  از دست دادگي در سيال حفاري پايه آبي 

 
 

  1، احسان بيگي1، سارا زارع2، مجيد سجاديان1، احمد بحريني1*، محمدرضا زماني1نادر مختاريان

 .اصفهان، ايرانباشگاه پژوهشگران جوان،شهرضا،واحد  ،دانشگاه آزاد اسالمي -1

  كارشناس ارشد واحد علوم تحقيقات-2
Mr_zamani1986@yahoo.com 

 
 

 :چكيده

آزمايشات . عمل مي كند% 0.2 تر از اكسيد گرافن به صورت افزاينده صافاب در سياالت حفاري پايه آبي در غلظتهاي پايين 
مشخص شد كه . پذيرفتن صورت يت، پراكندگي اكسيد گرافن و صمغ زانتائتعيين اثربخشي ميزان قليابه منظور فيلتراسيون 

بهترين بازدهي را در آزمايشات داشته و منجر به ميانگين  3به  1تركيب اين افزاينده به صورت پودر و تكه هاي بزرگ به نسبت 
با  در صورتيكه،. ميكرومتر شده است 2 دقيقه و تشكيل كيك حاصل از فيلتراسيون به ضخامت 30ميلي ليتر در  6.1هرزروي 
ميلي ليتر و  7.2گرم بر ليتر از رسها و پليمرها در صنعت نفت به طور ميانگين ميزان فيلتراسيون  12ميزان رايج  از استفاده

پذيري اكسيد گرافن با فشار ناشي دهنده انعطاف تصوير ميكروسكوپ الكتروني نشان .ميكرومتر ايجاد مي شود 280ضخامت كيك 
همچنين، پايداري . هاي افزاينده استتر از اندازه تكهبا اندازه بسيار كوچكره ها بر حفاز تراكم صفحات آن و نيز، نيروي وارده 

دهد، كه نشان ميرا هاي رس پايه محلولهاي محتوي اكسيد گرافن در دماهاي باالتر و نرخهاي برشي بيشتر در مقايسه با افزاينده
  .دهدقابليت كاربرد آنها را در دماهاي باالتر نشان مي

 
  صافاب،صمغ زاناتان، اكسيد گرافن، سيال حفاري: ات كليديكلم
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بررسي آزمايشگاهي به منظور تشخيص و ممانعت از فرآيندهاي ناپايداري 
  سازند شيلي

  2، احسان بيگي4، حسين نكوئي2، سارا زارع3، مجيد سجاديان*2، محمدرضا زماني1، رضا موسي زاده1حميدرضا موالئي

  .فارس، ايرانباشگاه پژوهشگران جوان،سروستان،واحد  ،دانشگاه آزاد اسالمي -1
 .اصفهان، ايرانباشگاه پژوهشگران جوان،شهرضا،واحد  ،گاه آزاد اسالميدانش -2

  كارشناس ارشد پژوهشگاه صنعت نفت، مركز پژوهش هاي صنعت نفت، تهران، ايران-3

  دانشگاه جامع علمي كاربردي،مركز جامع علمي كاربردي واحد الرستان، فارس، ايران -4

Mr_zamani1986@yahoo.com  

  :چكيده

، شناخت فرآيندهاي از اينرو .گرددايجاد ميطع شيلي احين حفاري مقها، چاهايداري حفرهپدرت مشكالاغلب 
شيل، ضروري  سازندحين حفاري ،چاه حفره ايداريپعدم نا به منظورواكنش بين سيال حفاري و شيل  موثر در
ايداري مرتبط با سازند پابه منظور شناخت و ارزيابي فرآيند نمطالعه،شيوه هاي آزمايشگاهي در اين  .مي باشد

ميزان تعيين  بودن آنها در مناطق عملياتي جهتو كاربرديآزمايشات سهولت انجام .است گرديدهشيلي ارائه 
مشكالت ريزش حفره چاه در سازند .آيداز مزاياي اين مطالعه به شمار ميفعاليت شيل در حضور سيال حفاري 

هاي نمونه رطوبت اوليهدر نهايت، با افزايشميزان سازي شده است وبيهشاياستوانههاي استفاده از نمونهبا  ،شيلي
  .  است گرديدهحفره چاهمشخص ايداري پو نا در تماس با سيال حفاري شيل استحكامكاهش در ي، شيل سازند

  سازند شيل، سيال حفاري، چاه نفت :كلمات كليدي
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