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ﺳﻼم
ﻓﺎﻳﻞ  224ﺻﻔﺤﻪاي ﭘﻴﺸﺮو ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻت  3دوره ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ "ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ" اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎﻟﻬﺎي  1392 - 1391و  1393ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮﺧﻲ از
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ و ﻣﺤﻮرﻫﺎ

ﺻﻔﺤﻪ  1اﻟﻲ 5

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دوره ﻫﻤﺎﻳﺶ

ﺻﻔﺤﻪ  6اﻟﻲ 135

دوﻣﻴﻦ دوره ﻫﻤﺎﻳﺶ

ﺻﻔﺤﻪ  136اﻟﻲ 215

ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره ﻫﻤﺎﻳﺶ

ﺻﻔﺤﻪ  216اﻟﻲ 224

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ ﺑﻨﺎ دارد در ﺑﻬﺎر ﻫﺮ ﺳﺎل ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻮق را در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ www.civilica.com
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد.
در ﻧﺸﺎﻧﻲ  www.Hamandishan.orgﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ  -ﺻﻨﻌﺘﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وب ﺳﺎﻳﺖ داﺋﻤﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺒﺪلﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲwww.RESERVOIR.ir :
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺗﻬﺮان88671676 :

ﻫﻤﺮاه09197556424 :

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ در ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎﺻﻲ ﺣﻘﻴﻖ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ
ﻧﺎم "ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ" در ﭘﻲ ﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر و آﺑﺮو ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﻮده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري
ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻲ ﻧﺪارد.
دﺑﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ :ﻋﻠﻲ داﺳﻤﻪ

دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ :ﺧﺸﺎﻳﺎر ﺷﻜﻴﺒﻲ

ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ راﻳﮕﺎن:
ارﺳﺎل ﻋﺪد  325ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 30004704704700

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ
اﻣﺮوز ،ﺑﻴﺶ از  100ﺳﺎل از ﻓﻮران اوﻟﻴﻦ ﭼﺎه ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﻴﮕﺬرد .ﻓﻮراﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ،ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اي ﻏﻨﻲ ،ﭘﺮﻓﺮاز
و ﻧﺸﻴﺐ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ را از دل زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز و ﺳﻴﺎﻻت 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.
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻴﺎﻧﺘﻲ از ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري اﻳﺮان ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻦ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در ﺑﺴﻴﺎري
از ﻣﺨﺎزن ،ﻗﺪم ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺛﺎﻟﺜﻴﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻳﻢ ،آﮔﺎﻫﻲ از ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎري و  ...ﮔﺎم ﻣﻬﻤﻲ در روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ رو دارﻳﻢ .ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎم ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ و ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري؛ اﻣﺮوزه ،ﻛﻠﻴﺪي ﺗﺮﻳﻦ
اﺑﺰاري اﺳﺖ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﻢ .ﻗﺪم ﺑﻪ دوره ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ،ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ از
ﻣﺨﺎزن در ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻤﻲ ﭼﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺨﺎزن ،ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﻄﻮح ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺨﺎزن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر و
ﻧﻮع ﺳﻴﺎل ،وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ وﺳﻄﺢ اﻻرﺿﻲ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
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 ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ،ﻋﺰﻣﻲ ﺟﺪي را ﻃﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨﺪ و
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺎ اراده و ﺗﻼش ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ،ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎران ،اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺣﻮزه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد .ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺮي ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ،ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و اﻧﺮژي ،در ﻧﻈﺮ دارد در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ،ﻋﻠﻮم وﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ را در  7ﺧﺮداد  1394در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ
)ﺗﻬﺮان( ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﻫﺪاف ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ "ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ،ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ " ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري اﻳﺮان و ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
اﻳﺮان ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮر
ي و ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎري ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و  ...در  7ﺧﺮداد  1394ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ در ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻴﮕﺮدد .ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ ﻣﺎدر
و اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ و ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺨﺰن ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ از ﻛﻠﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ،اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ،ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ،اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ،
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻧﻔﺖ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺮود ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ،
ﻧﻈﺮات ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و آﮔﺎﻫﻴﻬﺎي ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﻤﺎﻳﺶ در ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻃﻼع ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ "ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ،ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ " ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري اﻳﺮان و ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
اﻳﺮان ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎري ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
و  ...ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ در ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ )ﺗﻬﺮان( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻴﮕﺮدد.

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮريﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداريﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎريﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺨﺎزنﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﺣﻔﺎري ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮريروﺷﻬﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻴﺎﻧﺘﻲ-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري

ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ:
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪرﻛﺮﺑﻮري
-روﺷﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺨﺎزن
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺎزنﺳﺮﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎزنﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺨﺎزن  :ﻣﺨﺎزن ﻣﺸﺘﺮك ،ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﻣﺨﺎزن ﮔﺎز ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ و ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي ﻋﻤﻴﻖ و ﭘﺮﻓﺸﺎرﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﻐﺰه و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺨﺎزنﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮريﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ﻃﺒﻴﻌﻲروﺷﻬﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي و ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻣﺨﺎزن و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  :روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮردي ﻣﺨﺎزن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺨﺎزنﺷﻜﺎﻓﺪار و ﮔﺎز ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ،روﺷﻬﺎي رﻳﺎﺿﻲ  ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ،ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ،
ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻓﺎزي ،اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ و ...
ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺛﺎﻟﺜﻴﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ،MEOR ،IOR : EORازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺰرﻳﻖ آب و ﮔﺎز در ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز اﻣﺘﺰاﺟﻲ و ﻏﻴﺮ
اﻣﺘﺰاﺟﻲ در ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري اﻳﺮان،
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺎز در ﻣﺨﺎزن زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﻣﺨﺰنﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻴﺎﻧﺘﻲ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزاﻗﺘﺼﺎد ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري اﻳﺮانﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭼﺎه در ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرديﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري-ﺟﺪاﺳﺎزي در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ )ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و آب(
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ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن )آﺳﻔﺎﻟﺖ ،واﻛﺲ ،ﻫﻴﺪرات(ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺠﻴﻬﺰات ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲروﺷﻬﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﻳﺎن دﻗﻴﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزيﻛﺎﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻣﺤﺒﻂ زﻳﺴﺖﭼﺎه ازﻣﺎﻳﻲ و ﻧﻤﻮدار ﮔﻴﺮيﻣﺸﺒﻚ ﻛﺎريﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺎﻫﻬﺎﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزاﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي در ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري اﻳﺮان-ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي
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مجموعه مقاالت سومین کنفرانس مهندسی مخازن
هیدروکربوری و صنایع باالدستی
تهران 92 ،خرداد 3121
مرکز همایشهای صدا و سیما
مجری :هم اندیشان انرژی کیمیا
دبیر علمی :علی داسمه
دبیر اجرایی :هم اندیشان انرژی کیمیا
تلفن تهران77883888 :
همراه42328778090 :

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

مطالعه عوامل موثر بر تعیین تراوایی نسبی در مغزه های ترکیبی با استفاده از تطابق
تاریخچه
امیرحسین محمدی الموتی ،1محمد حسین غضنفری ،1محسن مسیحی ،1مصطفی گنجه

قزوینی1و2

دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده مهندسی شیمی و نفت
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
پازامتروههای ملتیفههی اسههت ههه ز ت ه از آ زا از ز تههاز ددا انههه وریههغ از مهههیه وهها متمههایی مههی نههدهه دز ای ه بههی غهها یر ههوامیی مانند شههاز
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
یغ نرو ا یاز غرهازی شهایه سهازی دریها بهرای شهایه سهازی رآینهد غیزیهق آب بهه مههیه وهای غر یاهی اشهاات از نفهت بهه هاز ز تهه و داده
وهای غوییهدی و اخهتالش شهاز اهت مهی شهونده نمودازوهای غراوایهی نسهای بها اسهتفاده از زوخ غطهابق غازیلچهه و بها مهغ نهرو ا هیاز PE
® RELPERMبه دست مهی آینهده ایه نهرو ا هیاز ومچنهی متهادیر غراوایهی مطیهق میهانگی و شهاز مهویینگی بهرای مرمو هه مههیه وها زا

ازائه می دوده نتهای بدسهت آمهده نشها مهی دونهد هه مهه غهری امهد دز غراوایهی نههایی میهانگی بدسهت آمهده دز مههیه وهای
غر یاههی نههوت آزایهها آ وهها اسههته بههر ای ه اسههان بهها دز ننههر ههر ت شههاز مههویینگی ،آزایهها وههاپیر نیدیههغ غههری دههواب زا بههه
غراوایی دز ننر ر ته شهده دز وزودی شایهسهازی بدسهت میدوهده ایه نتیرهه بهرای مههیه وهای آبدوسهت و نفهت دوسهت یکسها
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

 1دانشگاه صنعتی شریف

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

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

مطالعه کاربرد و اثرات نانو ذرات در سیال حفاری
فرهاد واشقانی فراهانی ،1سید علیرضا طباطبایی نژاد،2اقبال

صحرایی3

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
اشازه رده دز صوزت غهاد آب به دزو سازند شییی مشکالغی از اید غوزو و پرا ند ی ذزات زسوشکستگی سازند شییی به ودو
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 از
ای تریق حر ت آب به دزو شید زا متو ف ر ده و پایدازی سازند شییی زا راو می نندهنانوذزات مودود دز سیال حفازی با
غشکید یغ د نفوذناپذیر ،بدو غلیلد ،نازک و پیوسته ،می غوانند ورززوی زا به حدا د برساننده یغ د غشکید شده به دیید
یرزشته حفازی زا اوا می دوده ومچنی یغ د زا می غوا به نوا امد زوا ساز دز سطح غمان زشته حفازی
ضلامت
– 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
ازبرد نانوذزات سیییکا و را دز نترل پایدازی سازند شییی ،نترل ورززوی ،اوا یر زشته حفازی و نانوذزات ا سید زوی دز
حذش آیود ی ازوای اسیدی از سیال حفازی صوزت می یرده
واژه های کلیدی :ورززوی سیال حفازی -پایدازی سازند شییی -نانوذزات

 1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی حفازی و بهره بردازی دانشگاه صنعتی سهند
2دانشیاز دانشگاه صنعتی سهند ،پژووشکده نفت و ازTabatabaei@sut.ac.ir
3استادیاز دانشگاه صنعتی سهند ،پژووشکده نفت و ازSahraei@sut.ac.ir

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

بررسی میزان افزایش بازیافت نهایی نفت خام با استفاده از محصوالت میکروارگانیسم در
مخازن کربناته ایران

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

کوتیانی3

1دانشگاه غکنویوژی ماییی ،دانشکده مهندسی نفت ()Email:rchi1986@gmail.com
2دانشگاه آزاد اسالمی واحد دز ول ،دانشکده مهندسی مکانیغ)(Email: m.h.baghbanian56@gmail.com
3منطته آزاد ازوند ()Email: hchk_iran@yahoo.com

کیده
با غوده به اینکه برزسی وای میکروبیویوژیغ بعنوا شاخهای ددا انه دز ناز مطایعات مهندسی نفت حائی اومیت استشنا سایی میکرو
از انیس وای مناسب شرایم ملی و محصویت غوییدی آنها بر هده ای روه خواود بوده باغوده به حر نی ذخایرغیر ابد
استحصال شوز (حدود  400میییازدبشکه)حتی دزصوزت ا یایا ضریب بازیا ت به مییا  1دزصد دز زوخوای ایث،مییا ا یایا
نفت د ابد استحصال دزای زوخ  4میییازد بشکه خواود بود ه بیانگر اومیت مطایعه و برزسی زوخ وای ایث است  .دو وای اوییه
دززابطه با استفاده از زوشهای میکروبی دز ا یایا باز یا تنهایی نفت ازملاز ربناغه ایرا برداشته شده است ونتای ای برزسی
میتوانددزغشلیص وغصمی یری نهایی دزموزد انتلاب زوخ میکروبی مناسب زاه شا باشده محصویت غوییدی میکرواز انیس
وا مدغا شامد اسیدوای آیی ،ایکیها ،حالیها  ،مواد عال ننده سطحی و ازوا می باشد ه دزای مطایعه غا یرنمونهوایی ازاسیدوای آیی،
ایکیها ،حالیها ومواد عال ننده سطحی بر زوی بازیا تنهایی از سنگ ملی برزسی می ردد .متایه حاضربعنوا یغ حیته پژووشی
است ه نتای آ زاونمایی دهت پژووشگرا میکروبیویوژیست دزانتلاب ونه وای میکروبی ه محصویت غوییدی آنها دزازدیاد
برداشت مو ر است میااشد  .یکی از نکات بردسته ای متایه آ است ه شرایم انراو آزمایشهای آ بسیازشایه شرایم وا عی ملاز
نفتی دنوب انتلاب شده است .ودش از انراو ای برزسی انراو آزمایشهای سیالب زنی برزوی سنگ ملی آسمازی با استفاده از
معادل شیمیایی محصویت میکرواز انیس وا وبرزسی مییا ا یایا بازیا تنهایی نفت خاو دزای زوخ می باشده
یمات ییدی:میکرواز انیس  ،ازدیاد برداشت نفت ،سنگ ملی  ،سیالب زنی

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

بررسی امکانسنجی استفاده از سیاالت هوشمند در صنعت نفت
احسان کمری ،*1صابر محمدی ،2بابك شعبانی ، 3حسن

محمودیان4

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

چکیده
دز سال وای اخیر غوسعه ساختازوایی ه به صوزت پیوسته خود زا مانیتوز نموده و میکرد خود زا بهینه میسازند،
پیشر ت ش یری داشته استه مواد و ساختازوای یاد شده غحت نوا مواد و ساختازوای ووشمند شناخته میشونده
دز حتیتت مواد و ساختازوای یاد شده با غوده به ازایی خاص خود ،از میکرد سیست وای بیویوژیغ غتیید می ننده
مه غری ایا مودود دز ای زمینه ای است ه معمو ًی اازت وای مواد و ساختازوای ووشمند به دزستی به از
ر ته نمیشونده ور ند واژهشناسی زبا انگییسی سرنخوایی برای ای اازات ازائه می ند ،اما ا ثر مهندسی به دای
استفاده از واژهنامهوا از اصطالحات زای دز زبا خود استفاده می ننده به اازت دیگر معموی اازت "مواد ووشمند"
بدو غعریف د یتی از آنچه موزد ننر است ،به از ر ته میشوده از ترش دیگر ازائه یغ غعریف د یق برای ای دسته از
مواد به ترز ریای دشواز استه ور ند اازت مواد ووشمند به صوزت سترده دز متو یمی و غیر یمی موزد
استفاده راز می یرد ،غوا ق یی بر زوی معنای آ ودود ندازده دز ای متایه به مطایعه ازبرد سیایت ملتیف ووشمند
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

واژههای کلیدی :سیایت ووشمند ،ایکتروزئویوژیغ ،مگنتوزئویوژیغ ،صنعت نفته

 1د تری مهندسی نفت ،ملاز ویدزو ربوزی
 2ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،ملاز ویدزو ربوزی
 3ازشناسی ازشد مهندسی نفت
 4ازشناسی ازشد مهندسی نفت

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

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
ایمان نوروزی ،1کورش شیردل،2مهدی

بابایی3

دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیهnowrouzi65@yahoo.com

چکیده
ویراسا ی و ومکازا  ،دو مهیه از سنگ ملی زا انتلاب ردند و آ وا زا  Cو  Bنامگذازی ردنده غرشوند ی مهیه  Cدز مدت انراو
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
ی  Bزا دز نفت خیساندند و سپس آزمایشات مربوط به آ زا انراو دادنده دز اویی آزمایا آنها،نفت از مهیه وا غویید نشده ایاته باید دز
غراوا ،نساتا بوده ومچنی ایشا
ننر داشت ه مدت زمانی ه برای رآیند آشاو دز ننر ر ته شده بود برای ای سنگ ملی
یازخ نمودند ه اند ی پس از شروت آزمایا با استفاده از مواد عال ننده سطحی ،نفت دز سمت بایی مهیه  Cمشاوده شده با
راز داد مهیه ی از نفت اشاات شده ی  ، Cدز ظرش آشاو ه با آب نمغ سازند و مواد عال ننده سطحی پر شده بود ،غویید نفت
اندازه یری شده ای مهیه بیا از  141زوز دز محیول مواد عال ننده سطحی به مننوز آشاو راز ر ته آزمایا آشاو غوسم مواد
عال ننده سطحی برای مهیه مذ وز  14دزصد غویید نفت زا دز بر داشته سپس آنها ومی آزمایشات زا با استفاده از مهیه  Bه
غرشوند ی اخ غهییر یا ته بود انراو دادند و مشاوده ردند ه دز تی مدت  141زوز 44 ،دزصد نفت از مهیه مذ وز غویید شده
کلمات کلیدی :آشاو،غرشوند ی ،شاکه شکاش ،شایه سازی ،مواد عال سطحی.

1و2و -3دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه
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تشریح نمکزدایی و روشهای آن  ,طرح و ارائه ی روش نمکزدایی شبه مخازن با
کمك مخازن مصنوعی
1رضا یوسفی  2 ,نگین خیری
-1دانشروی ازشناسی مهندسی نفت دانشگاه آزاد چسازا  -2,دانشرویی ازشناسی پتروشیمی دانشگاه آزاد چسازا

Reza.usefi.petro@gmail.com -1ه
Negin.kheiri.petro@gmail.com -2ه

چکیده
دزحال حاضر ودود نمغ ومراه نفت غویید شده از ملاز زیر زمینی دز ایرا از مسائد مه و مشکالت اساسی صنعت نفت ایرا
است ای موضوت با ث ردیده غا برای بهاود و پیشر ت رایند نمکیدایی زوشها و ترحهای راوانی ازائه ردد نمغ مودود دز نفت
وموازه به صوزت محیول دزآب ومیاد میااشد ه ای آب با ث پایی آمد یفیت نفت غوییدی و ایراد خرابی و اختالل دزغسهیالت
و ییه ابیازوا میگردد معموی آب ومراه نفت به صوزت ذزات زیی و معیق غویید میگردد پس اسان از نمکیدایی به ودود آوزد
ذزات بیزگ غر ای آب از ذزات زیی و معیق بوده ,دز ای متایه نیی ودش دداسازی ذزات آب شوز دزو نفت یا وما نمکیدایی
میااشد ه ای مد غوسم یغ ملی ه ایده ی ساخت و تراحی آ از ملاز زیر زمی ر ته شده است  ,انراو میشود به ای
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
دهت پیشر ت رایند دداسازی آب شوز از نفت مطرح ردیده است ه دز ادامه آ زا غوضیح خواو داد ه

واژههای کلیدی :زوشهای نمکیدایی  ,زوخ شاه ملاز  ,عال ننده امویسیو  ,احیا ننده ملاز

 ,نترل دمایی  ,ذزات

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 :
اززیابی شازوای سازندی بلا مه و حسان دهت ایم شد و بهینه سازی حفازی اه وا از ننر ا صادی می باشدهبا غشلیص شاز منفذی می
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
می غواند برای غعیی شازوای ابد انتناز دز اه وایی ه راز است حفازی شوند استفاده شوند ه شامد پازامتروای حفازی می باشدهبرای اینکاز
ابتدا با استفاده از زوابم مودود برای غعیی شاخص بدو بعد حفازی ( ) Dxcبا استفاده از پازامتروای حفازی ،شاخص بدو بعد حفازی غعیی و
سپس با استفاده از داده وای پروپوزال و داده وای اه وای مشابه و نیی برنامه حفازی مودود به پیا بینی Dxcپرداخته می شوده دز ای متایه با
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 ه
بتواند  Dxcزا پیا بینی ند ه با بهره یری از ای پازامتروایکرابطهلطیاینایندادوهاوشاخصادوناعدحفازی ( )Dxcبودودآمدهحال با استفاده از
مدل پیا بینی شده برای  Dxcو مالحنات زمی شناسی و پازامتروای حفازی ،با غوده به مییا انحراش Dxcاز خم زوند شاز منفذی غشلیص
داده می شوده با استفاده از داده وای مودود مدل ساخته و آموزخ داده می شود و آنگا ه با استفاده از پازامتر وای پیا بینی شده ،دز پروپوزال
حفازی و داده وای حی حفازی و یازشات زوزانه ،ا داو به پیا بینی  Dxcعیی دز اه ددید و دز حی حفازی می نی ه

واژه های کلیدی:غلمی

شاز سازندی ،شاخص بدو بعد حفازی، Dxc،پازامتروای حفازی  ،بهینه سازی حفازی ،ایم بود حفازی
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معرفی روش های عکسبرداری از مغزه ی سنگ مخزن و تشریح روش عکسبرداری نوری
توسط دستگاه DMT-Corescan3
ایمان نوروزی ،1کورش شیردل،2مهدی

بابایی3

دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیهnowrouzi65@yahoo.com

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
زوشها بصوزت غیترواز معر ی و ازبردوای آ ذ ر می ردده ییی ه دز غماو ای زوخ وا و دستگاه وای آ مشترک می با شد
خرودی بصوزت غصاویری از مهیه می با شد ه ای خرودی می غواند بصوزت کس وای متی یا غصاویر سطحی بودود آیده ابیاز موزد
استفاده دز دستگاه وا بیشتر بر اسان اشعه ا س می باشد و ترز مد ومگی آنها غا حدودی مانند دستگاه وای سی غی اسک
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
موزد غحتیق دز ای متایه ( ) DMT-Corescan3کس وای نوزی و سطحی از مهیه غهیه می ند ایاته امکا کس بردازی  361دزده
زا نیی راو می نده دستگاه ( )DMT-Corescan3به نسات اززا یمت و دزحال غوسعه دز آزمایشگاه و میدا می باشده
یمات ییدی :اسک مهیه ،اشعه ا س ،غصاویر نوزیDMT-Corescan3،

1و2و -3دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه
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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
نرخ نفوذ و مق اندازه یری شده و مق نهایی ( ود ش ) و اصالح آ وا ،یغ معادیه ددید به دست آوزدی ه با
استفاده از غئوزی ویینه بحرانی ،نتطه ای زا ه دز آ ویینه وای دازی حفازی با مته عیی از یحاظ نرخ نفوذ پذیری و
ویینه وای ا تصادی آ به صر ه نیست زا با د ت انتلاب و یغ نتطه بهینه برای خروج مته به دست اوزدی ه از ور
یحاظ( ا تصادی و زما ) بهینه می باشده
واژههای کلیدی :نرخ نفوذ پذیری ،بهینه سازی حفازی ،غعویض مته ،اوا زما حفازی ،اوا ویینه وای حفازی
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پیش بینی بالدرنگ نرخ نفوذ پذیری در حین حفاری در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب
ایران با استفاده از شبکه های عصبی
--------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
راز می یرده از آنرا ه غوانایی شاکه صای ووشمند دز ایراد زابطه بی متهییر وای زیاد ا اات شده است  ،یذا به
ننر می زسد شاکه ووشمند نتیره مفیدی زا دز پیا بینی نرخ نفوذ داشته باشده دز ای پروژه با استفاده از نرو ا یاز
 Matlabو داده وای روه د نگازی مستتر دز محد حفازی ه به صوزت یحنه ای دز دسترن است ،مدیی ساخته
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
حفره اه  ،نرخ نفوذ زا پیا بینی می نی ه با استفاده از داده وای مودود ،ابتدا مدل ساخته و آموزخ داده می شود و
آنگاه با استفاده از پازامتروای 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  ANNبرای ترح یی آموزخ و خرودی پیا بینی شده  1,66استه
واژههای کلیدی :نرخ نفوذ پذیری ،بهینه سازی حفازی ،پیا بینی نرخ نفوذ پذیری ،اوا زما حفازی ،اوا
ویینه وای حفازی

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

بررسی فرآیند تغییر تراوایی و تاثیر آن بر عملکرد تولیدی مخزن
مصطفی

کرمی1

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد امیدیه ،روه مهندسی نفت ،امیدیه ،ایرا
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
متلیلد محسوب می شوده وامد ملتیفی می غوانند بر غراوایی ملی غا یر ذاشته ه به نوبه خود با ث غهییر دز مییا غویید
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
اوا آ می غوا غویید بیشتری از ملی زا انتناز داشته

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

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه

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

بررسی بازیافت نفت از یك بلوک ماتریکس در اثر تزریق گاز ،توسط مکانیسم ریزش ثقلی و
مقادیر مختلف اعداد مویینگی و باند
مصطفی

کرمی1

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد امیدیه ،روه مهندسی نفت ،امیدیه ،ایرا
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
دمیه غهییر ازغفات بیوک ،نفوذپذیری و ا ر شاز مویینگی انراو شده استه غهییر ای پازامتروا ه منرر به غهییر ا داد بدو بعد مویینگی و
باند می شود دز ای مطایعه موزد غوده راز ر ته استه نتای ای مطایعه ه با استفاده از نرو ا یازوای  Eclipse-300و  Petrelانراو ر ته
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
نی با ازغفات بیوک و مییا غراوایی آ نسات مستتی و با مییا نیروی مویینه ( شا سطحی) نسات معکون دازده به الوه ،نتای
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

واژههای کلیدی :زییخ تیی ،غیزیق از ،دد مویینگی ،دد باند ،بازیا ت نهایی ،بیوک ماغریکس

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه

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

شبیه سازی فرایند تزریق دی اکسید کربن به عنوان یك روش ازدیاد
برداشت و بررسی پارامترهای مهم
احمد یی ناسوغی  ،سعید دمشیدی  ،ادایمرید اسدی
1
دانشگاه آزاد اسالمی واحد یوو و غحتیتات
1

2

دانشگاه صنعتی شریف

1

2

چکیده
امروزه سترخ نیاز زوز ا یو به نفت د ز دها شوزوا زا بر آ داشته ه از ذخایر نفتی خود حدا ثر استفاده زا بنمایند یذا سعی می
شود بواسطه غویید دز تول مر یغ ملی حدا ثر مییا غویید نفت از آ استحصال شود ،دز ای پروژه ا یایا بازیا ت ملی هییا
یکی از میادی دنوب غربی ایرا با استفاده از زوشهای ازدیاد برداشت (غیزیق ازوای غنی ،دی ا سید رب  ،متا  ،نیتروژ  ،غر یب
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
اشاات بوده و ا د الوغ ازی عال اوییه و آبده وی می باشد)ه دز ای غحتیق آناییی حساسیت سنری بر زوی نسات  ، Kv/KHنرخ
از غیزیتی ،بازه غکمید اه غیزیتی و ایگوی غیزیق اه وا برای غعیی پازامتروای مو ر دز شایه سازی و به دست آوزد بهتری
سنازیو دهت ازدیاد برداشت انراو شده استه نتای به دست آمده حا ی از ای بوده ه دز رایند غیزیق امتیادی بایغری بازیا ت
حاصد خواود شد ه ای امر به دیید حد شد از دز نفت  ،اوا رانروی  ،اناساط نفت ،اوا شا سطحی بی نفت و سنگ
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
وای سرمایه ای ،با اوا ابییت غحرک پذیری و ایراد داهه حر ت پایداز ،سطح غمان سیال غیزیتی و نفت ا یایا می یابد و بازده
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
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 نهایی
نفت زا  %1/33بیشتر از زوخ غیزیق امتیادی از دی ا سید رب ا یایا می دود ویی از یحاظ پازمتروای ا تصادی ای زوخ غوحیه
ا تصادی نداشته و دازای اززخ خایص عیی و نرخ بازده داخیی متری نسات به غیزیق دی ا سید رب می باشده

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

شبیه سازی فرایند تزریق دی اکسید کربن به عنوان یك روش ازدیاد برداشت و
بررسی پارامترهای مهم
احمد یی ناسوغی ،1سعید دمشیدی ،2ادایمرید
دانشگاه آزاد اسالمی واحد یوو و غحتیتات1
دانشگاه صنعتی شریف 2

اسدی1

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
شود بواسطه غویید دز تول مر یغ ملی حدا ثر مییا غویید نفت از آ استحصال شود ،دز ای پروژه ا یایا بازیا ت ملی هییا
یکی از میادی دنوب غربی ایرا با استفاده از زوشهای ازدیاد برداشت (غیزیق ازوای غنی ،دی ا سید رب  ،متا  ،نیتروژ  ،غر یب
نیتروژ و دی ا سید رب  ،از سا غ  ،غیزیق ومیما و متناوب آب و از و غیزیق آب) موزد برزسی راز ر ته استه (ملی وق زیر
اشاات بوده و ا د الوغ ازی عال اوییه و آبده وی می باشد)ه دز ای غحتیق آناییی حساسیت سنری بر زوی نسات  ، Kv/KHنرخ
از غیزیتی ،بازه غکمید اه غیزیتی و ایگوی غیزیق اه وا برای غعیی پازامتروای مو ر دز شایه سازی و به دست آوزد بهتری
سنازیو دهت ازدیاد برداشت انراو شده استه نتای به دست آمده حا ی از ای بوده ه دز رایند غیزیق امتیادی بایغری بازیا ت
حاصد خواود شد ه ای امر به دیید حد شد از دز نفت  ،اوا رانروی  ،اناساط نفت ،اوا شا سطحی بی نفت و سنگ
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
وای سرمایه ای ،با اوا ابییت غحرک پذیری و ایراد داهه حر ت پایداز ،سطح غمان سیال غیزیتی و نفت ا یایا می یابد و بازده
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
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 نهایی
نفت زا  %1/33بیشتر از زوخ غیزیق امتیادی از دی ا سید رب ا یایا می دود ویی از یحاظ پازمتروای ا تصادی ای زوخ غوحیه
ا تصادی نداشته و دازای اززخ خایص عیی و نرخ بازده داخیی متری نسات به غیزیق دی ا سید رب می باشده
کلمات کلیدی :
ازدیاد برداشت ،مدل شایه ساز غر یای ،ایگوی غیزیق  ،ایگوی مشاغ ازی ،یویه یمی ،غیزیق امتیادی ،غیزیق غیرامتیادی ،محدودیت
ا تصادی ،نرخ بازده داخیی ،اززسا خایص عیی

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

ارزیابی خصوصیات پتروفیزیکی وانیزوتروپی سازند فهلیان در یکی از چاههای نفتی جنوب
ایران
راضیه فوالدوند،1کانگ

شیائوچوان1

غهرا  ،خیابا وییعصر ،زوبروی پازک میت ،برج سایه ،شر ت ،OTSتاته  ،3واحد 2
)(RaziehFouladvand.ots@gwoesc.com

چکیده
دز ای پژووا ،با استفاده از دادهوای اه نگازی و به مغ نروا یازوای( (Interactive Petrophysics, IPو  PetroSiteغوزی
پازامتروای پترو یییکی و انییوغروپی سازند موزد برزسی راز ر تنده ودش اصیی ای غحتیق برزسی غوزی پازامتروای پترو یییکی
و غعیی نوت انییوغروپی با استفاده از نگازوای اه پیمایی می باشده بدی مننوز از نگازوای پرغو اما ،غلیلد (نوغرو  ،گایی،
صوغی) و ا توز توایکتریغ ( )PEFاستفاده شده بااستفاده از نمودازوای متتات شامد نوغرو  -گایی ،نوغرو  -صوغی و MID
ییتویوژی سازند هییا دز ای اه آوغ غمیی با محتوای بسیاز شید غعیی شده دز ای اه متوسم غلیلد مفید  6/33دزصد
و میانگی اشاات آب  31/6دزصد محاساه شده بر اسان غفسیر نموداز صوغی  Full waveformنوت انییوغروپی دز برخی از اینتروال-
وا ناشی از زییخ دیوازه اه دز ییهوای شییی و دز دیگر اینتروالوا ناشی از غفاوت بی ند شوند ی امواج صوغی رضی سری و
ند( )Fast and Slow Shear Slownessغشلیص داده شده بر اسان نتای ی ه دست آمده از غفسیر انییوغروپی ،دهت غنا وازده
شمال شر ی – دنوب غربی غشلیص داده شده

واژههای کلیدی :سازند هییا  ،پازامتروای پترو یییکی و انییوغروپیه

-1بلا زمی شناسی شر ت Overseas Technical Service Kish

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

کاربرد بیوتکنولوژی در بهبود بازیافت از مخازن نفتی
صابر محمدی ،1احسان کمری ،2علیاصغر

قرهشیخلو3

پژووشگاه صنعت نفت ،غهرا  ،ایرا
mohammadisab@ripi.ir

چکیده
ا یایا بیزویه مصرش انرژی دزدوه وای اخیر و نیی اوا شدید غویید از ملاز زیرزمینی نفت و از ییوو استفاده از زوخوای
ازآمد ازدیاد برداشت زا بیا از پیا نشا میدوده دز ای میا استفاده از میکرواز انیس وا به نوا امیی دز دهت بهاود
بازیا ت از ملاز نفتی بسیاز موزد غوده راز ر ته استه ازدیاد برداشت میکروبی استفاده از میکرواز انیس وا دز دهت اوا
متداز نفت با یمانده از ملاز نفتی است ه دز انتهای دوزه غلییه تایعی خود به سر میبرنده استفاده از سایر زوخوای ازدیاد
برداشت وموازه با مشکالت نی و یی ایلصوص ا تصادی ومراه بوده است؛ غحتیتات انراو ر ته دز سالوای اخیر نشا میدود
ه زوخ ازدیاد برداشت میکروبی ابییت بازیا ت بیا از  41دزصد نفت با یمانده دز ملی زا با صرش ویینهای و نیی مشکالت
مییاغی متر دز متایسه با سایر زوخوای ازدیاد برداشت دازاسته ییزغ غحتیتات سترده انراو شده دز ای زمینه ،ونوز دزک
صحیحی از مکانییو میکرد میکرواز انیس وا دز دهت بهاود برداشت نفت و و نی شرایم مییاغی استفاده از ای زوخ دز
متیان میدانی نشده است و نیازمندی به مطایعهای دام و امد دز ای زمینه به شدت احسان میشوده دز ای متایه به برزسی
ای زوخ دز صنای بایدستی نفت و به مننوز بهاود بازیا ت از ملاز نفتی پرداخته شده استه دز ای زاستا ویژ ی ملاز
اندید مانند خصوصیات سنگ ،خصوصیات سیال ملی  ،مق ملی  ،دما ،شاز و غیره دز ای زوخ برزسی شده و مکانیس وای
حا و مؤ ر دز رآیند ازدیاد برداشت به زوخ میکروبی موزد بحث راز ر ته استه دز ادامه نیی محدودیتوا ،ازبردوای میدانی
و میایای ا تصادی ای زوخ به غفصید ازائه شده استه
واژههای کلیدی :ازدیاد برداشت ،بیوغکنویوژی ،میکروبی ،میکرواز انیس  ،ملاز نفتیه

 1ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،ملاز ویدزو ربوزی
 2د تری مهندسی نفت ،ملاز ویدزو ربوزی
 3ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،ملاز ویدزو ربوزی

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

بررسی فرآیند تزریق گاز در یکی از میادین نفت سنگین جنوب غربی
صابر زارع دانالو ،1محسن مسیحی ،2ابوالقاسم امام

زاده3

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

چکیده
یکی از متداویتری زوخ وای ا یایا بازیا ت نهایی نفت ،غیزیق از دز ملی استه
غیزیق از می غواند به صوزت غیزیق مستتی دزو الوغ ازی و یا به صوزت غیزیق
امتیادی صوزت پذیرد هغیزیق از ،یا به مننوز غهییر رانروی نفت و یا به مننوز ا رات
ا یایا شاز انراو میپذیرد ه ای امر مودب غثایت و یا ا یایا انرژی ملی می
ردده غیزیق از دز ملاز دنوب غرب ایرا به یت دز دسترن بود از ،ساز ازی با
ملی و ومچنی امکا بازیا ت از غیزیق شده دز ملی متداول غری زوخ
نگهداشت یا ا یایا شاز ملی استه غیزیق از ضم ا یایا شههاز ملی می غواند
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
ملز سروک یکی از میادی دنوب غرب ایرا ه با ودش نگهداشت شاز ملی و
ومچنی ا یایا ضریب حرمی نفت تراحی ردیده ،موزد برزسی راز ر ته استه
مییا و نحوه غیزیق از دز میدا  ،غهییرات شاز سیایت ملی اد و بعد از غیزیق،
غهییرات ستو نفت و ومچنی غهییرات خواص نفت ملی و نتای ناشی از غیزیق از
دز میدا نیی غشریح ردیده استه
یید واژه :ازدیاد برداشت ،غیزیق از ،شایه سازی ،نفت سنگی

 _1دانشگاه آزاد اسالمی واحد یوو غحتیتات غهرا
 _2دانشیاز ،دانشگاه صنعتی شریف
 _3دانشیاز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یوو غحتیتات غهرا

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

تعیین بهترین مدل منحنی عملکرد جریانی چاه و فشار ورودی به لوله مغزی جهت فراز
آوری مصنوعی در یکی از میادین جنوب غربی ایران با استفاده از نرم افزارProsper
سجاد ادیب پور 1عباسعلی چنگلوایی 2صاحب
دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه ،روه مهندسی نفت ،امیدیه ،ایرا

طواف3

Sajadadibpour@yahoo.com

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
زسید 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  Prosperبهتری
مد 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
آزمایشگاوی متایسه می نمایی ه

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

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه ،روه مهندسی نفت ،امیدیه ،ایرا
 -2د تری مهندسی شیمی و ضو ویئت یمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه ،روه مهندسی نفت ،امیدیه ،ایرا
 -3ازشناسی ازشد مهندسی نفت حفازی و بهره بردازی ،شر ت میی مناتق نفت خیی دنوب

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

طراحی سیستم پمپ درون چاهی در یکی از میادین جنوب غربی ایران با استفاده از نرم
افزار Prosper

سجاد ادیب پور 1عباسعلی چنگلوایی 2صاحب
دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه ،روه مهندسی نفت ،امیدیه ،ایرا

طواف3

Sajadadibpour@yahoo.com

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
و پس از تراحی آ مهمتری پازامتروای پمپ شامد شاز اد و بعد از پمپ ،ود موزد نیاز و مییا غوا موزد نیاز استفاده از نرو ا یازProsper
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
مییا ازایی پمپ و نوت موغوز غعیی می شوده دز موزد پمپ غعداد  stageپازامتر وای ازایی سر ت و ویتاژ آ غعیی می شود
واژه های کلیدی :نوت پمپ ،غوا پمپ ،ازایی پمپ ،نوت موغوز

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه ،روه مهندسی نفت ،امیدیه ،ایرا
 -2د تری مهندسی شیمی و ضو ویئت یمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه ،روه مهندسی نفت ،امیدیه ،ایرا
 -3ازشناسی ازشد مهندسی نفت حفازی و بهره بردازی ،شر ت میی مناتق نفت خیی دنوب

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

حساسیت سنجی پارامترهای مخزن و چاه در تولید طبیعی در یکی از میادین جنوب غربی
ایران با استفاده از نرم افزار Prosper

سجاد ادیب پور 1عباسعلی چنگلوایی 2صاحب
دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه ،روه مهندسی نفت ،امیدیه ،ایرا

طواف3

Sajadadibpour@yahoo.com

چکیده
با اوا شاز دز ملی و بدناال آ اوا دبی غوییدی سیست وای راز آوزی مصنو ی به نوا یکی از مهمتری یینه وای غویید موزد
استفاده راز می یرند .دز ای متایه یکی از میادی دنوب ایرا ه دز مرحیه اوا شاز و ا ت غویید راز دازد ،با غوده به غازیلچه غویید اه و
ا ت شاز ملی  ،حساسیت سنری پازامتروای ملتیف ملی و اه ازدمیه شاز ملی  ،مییا برخ آب ،نسات از به نفت غوییدی و شاز سر
اوی با غوده به شرایم تراحی شده با استفاده از نرو ا یاز  Prosperزا موزد برزسی راز داده و غا یر منحنی میکرد دریانی اه و شاز دزو
یویه مهیی بر زوی و زا مشاوده و غا یر آ بر دبی غوییدی زا موزد اززیابی راز داده استه
واژه کلیدی :برخ آب ،نسات از به نفت غوییدی ،شاز سر اه ،شاز ملی

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه ،روه مهندسی نفت ،امیدیه ،ایرا
 -2د تری مهندسی شیمی و ضو ویئت یمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه ،روه مهندسی نفت ،امیدیه ،ایرا
 -3ازشناسی ازشد مهندسی نفت حفازی و بهره بردازی ،شر ت میی مناتق نفت خیی دنوب

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

مدلسازی ریاضی ناپایداری دیواره چاه در حفاری سازندهای شیلی
سید مرتضی میرعباسی ،1محمد جواد

عامری2

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

چکیده
ناپایدازی دیوازه اه ،ومیشه یکی ازمسائد ایا برانگییصنعت حفازی بوده استه را ه مشکالت مربوط به ناپایدازی دیوازه اه میغواندبا ث
غحمید ویینهوای یاش و ومچنی غأخیر دز پیشارد برنامه حفازی اه شوده متابیه باای مشکالت نیازمند شناخت ماویت و وامد مؤ ردز به ودود
آمد آ میباشده ناپایدازی اه معموی از دو دناه مکانیکی وشیمیایی برزسی می ردده برزسی مکانیکی ناپایدازی اه نیازمند اتال ات ا ی
دزموزد وضعیت غکتونیغ آ ناحیه،نحوه غوزی غنا دز محد حفازی و شناخت خواص مکانیکی سنگوای منطته میباشده ای دزحایی است ه
پایدازی شیمیایی به برزسی عد وانفعال سنگ و سیال و مشکالت ناشی ازحفازی سازندوای شییی میپردازده برای دیو یری و حد مشکالت ناشی
از ناپایدازی سازندوایشییی،شناختوبرزسی ویژ یوای سازند،غهییروغحویت پدیدآمده دز ا ر وا ناوای متتابد سنگ وسیال،ضروزیاهننرمیآیده از
ای زو دز ای متایه با بکاز یری غئوزی خطی پوز وال استیغ شیمیایی،معادیت میدانی حا برمسئیه استلراج شده استه باغوده به اینکه
معادیت انتشاز به صوزت وپد امد میباشند،بااستفاده اززوخوای غحیییی و ددی،ای معادیت دداسازی و نهایتا حد شدهانده نتای بدست آمده
از ای شایهسازی نشا میدود ه مدل ازائه شده ،میغواند غست انتتال شازمنفذی و ز تاز شازی سازند شییی دز مراوزت سیال حفازی زا به
خوبی شایه سازی نده
کلمات کلیدی:ناپایدازی سازندوای شییی ،شازاسمیی،بازدوی غشائی شید،سیال حفازی آب پایه ،ناپایدازی شیمیاییه

1دانشروی ازشناسی ازشد زشته مهندسی نفت  -حفازی و بهرهبردازی ،دانشگاه صنعتی امیر ایر ()sm.mirabbasi@aut.ac.ir
2استادیازدانشکدومهندسینفتدانشگاه صنعتی امیر ایر()ameri@aut.ac.ir

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

آشکارسازی شکاف در مخازن شکافدار طبیعی با استفاده
از آنالیز تبدیل موجك
رضا طاهردنگ کو ،1محمد

آبدیده2

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
سمت محیم متلیلد ایفا می ند و ایا اصیی پیدا رد محد راز یری آنها استه دز ای مطایعه برای غشلیص زو وای
شکا داز و دانسیته شکاش نموداز اشاات آب بکاز برده شده برای آشکازسازی شکاش از غادید مودغ ( ه برای غشلیص غهییرات و
ویژ ی وای محیی داده وا بسیاز مناسب است) ،استفاده رده ای ه دز اینرا غادید مودغ یغ بعدی ) (DWTموزد استفاده راز
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
ییتر رد خطاوای ایراد شده دز پیا بینی زو وای شکا داز از نموداز اما استفاده شد ه مودب بهاود نتای غا  %34,8شده
دز نهایت یغ زابطه خطی بی انرژی سیگنال نموداز اشاات آب و دانسیته شکاش بدست آمد ه بوسییه آ می غوا دانسیته
شکاش زا دز ور زو شکا داز غلمی زده ای زوخ دز میدا مازو سازند آسمازی (دنوب غربی ایرا ) بکاز برده شد و نتای
امیدواز ننده ای به ومراه داشت ه امکا غعمی زوخ پیشنهادی زا دز مناتق دیگر و میادی ددید نشا می دود.

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت
 -2استادیاز دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد امیدیه

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

آنالیز پایداری دیواره چاه با توجه به مالحظات مکانیك سنگی
(جنوب غربی ایران)
رضا طاهردنگ کو ،1هادی همیالی ،2محمد

زرگرباشی3

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد امیدیه ،روه مهندسی نفت ،امیدیه ،ایرا
Reza.taherdangkoo@gmail.com

چکیده
حفازی اصیی غری عاییت به مننوز دسترسی به ملاز نفت و از می باشده پایدازی اه یکی از مهمتری مالحنات دز ور
مییات حفازی استه ناپایدازی اه یکی از اصیی غری ید شکست وای دیوازه اه است و مشکالت ددی زا دز صنعت حفازی
ایراد می ند .دو غرییه و غحیید د یق پایدازی اه می غواند مودب مشکالت بسیازی مانند زییخ اه ،شکست ،یر رد
یویه 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  11غا
 14دزصد ویینه حفازی اه برآوزد شده استه وامیی ه پایدازی اه زا غحت غا یر راز می دود اازغند از :متاومت سنگ،
استرن وای دزدا ،شاز منفذی ،غراوایی ،ا رات حرازغی و شیمیاییه از یحاظ مکانیکی مهمتری وامیی ه بر پایدازی اه ا ر می
ذازند استرن وای دزدا ،وز د و خواص سنگ می باشنده دز ونگاو حفازی دو مشکد اصیی ناپایدازی ودود دازد ه زییخ
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
باشد زییخ اه اغفاق خواود ا تاده برای دیو یری از ای مشکالت ،پنرره ایم د باید تراحی شوده دز ای مطایعه یکی از اه
وای وا دز میدا مازو (دنوب غربی ایرا ) برزسی شده استه دهت برزسی و پیا بینی مشکالت پایدازی دیوازه اه ،یغ
مدل ژئومکانیکی از اه موزد ننر ایراد شد و نوت شکستگی زخ داده دز دیوازه اه پیا بینی ردید ،سپس محدوده ایم و
پایداز وز د حفازی مشلص شد.

واژههای کلیدی :سنگ ملی  ،ژئومکانیغ ،میدا غنا ،پایدازی دیوازه اه ،پنرره ایم

د

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت
 -2دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت
 -3ازشناسی ازشد مهندسی نفت

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

اسیدکاری سازند جهت افزایش تولید گاز و میعانات گازی در یکی از مخازن گاز تر در
جنوب غرب ایران
احسان قناعت پیشه ،*1محمدحسن برزگر ،1سینا بایرام

زاده2

1شر ت نفت مناتق مر یی ایرا (شر ت بهره بردازی نفت و از زا رن دنوبی)
2شر ت نی و مهندسی پازن پترو زا رن
*ehsan.ghanaatpisheh@gmail.com

چکیده
یکیاززایرترینروشهادهتا یایشتوییدنفتو ازوضریااهرودویملازناسید ازیچاوهامیااشده
اینروشاا اوشهیینههابا ثازبینر تنآسیاهایسازندوا یایشنفوذپذیریملازنمیگردده
بابرزسیعوامیمؤ ردز مییاغاسید ازیازدمیهکیفیتونو ا یایههایموزداستفادودزاسید ازی،نو اسیدموزداستفاده،سیستماسید ازیونو سازندمی
غواند تعمییاغاسید ازیونتشآندزبهاودغوییداز اورااززیابینموده
ومچنینمیتواناهمتایسهشاخصاهرودویچاه،ضریاپوسته،ا تفشازودبیچاوتایوبعدازاسید ازیپرداخته
دزاینمتایهنتایراسید ازیانرامشدودزیکیاز اوهایگازیرنوبهربایرانکهاامو تیتکامیهمراواودواستآوزدوشدووپازامترواییمانندضریاپوسته،ض
زیااهرودویودبیتوییدیچاوتایوبعداز مییاغاسید ازیمتایسهشدواسته نتای حاصد نشا می دوند ه اسید ازی سازند غوییدی با ث
ا یایا غویید از از ای اه ردیده استه
کلمات کلیدی :اسید ازی ،ملی

از غر ،دبی غویید،ضریب بهره دوی ،ضریب پوسته ،ا ت شاز

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

(بررسی روش شیمیایی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن گاز میعانی به گاز دوستی به منظور
ازدیاد برداشت از این نوع مخازن)
کورش شیردل ،1مهدی بابایی،2ایمان

نوروزی3

دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیهkourosh_shirdel@yahoo.com

چکیده
دز یغ مطایعه ننری ددید ،یی و یروز آبادی نشا دادند ه ا ر غرشوند ی محیم متلیلد زا بتوا از غرشوند ی مطیوب مای به
غرشوند ی مطیوب از غهییر داد ،آنگاه می غوا بهره دوی اه دز ملاز از میعانی زا ا یایا داده دز ای متایه ،ما نتایری زا ازائه می
نمایی ه غرشوند ی محیم متلیلد وا عا از غرشوند ی مطیوب مای به غرشوند ی مطیوب از غهییر یا ته استه دز متایت مربوط به
نفت خاو ،اغیب رض بر ای است ه زاویه غمان دز میا از مای  θبرایسیست وای از -مای دز سنگ وا ماسه سنگار با صفر دزده
استه ومانطوز ه دز ادامه خواوید دید ،با اینکه  θومیشه و غ است ،اما ومیشه نمی غواند صفر باشده دز آزمایشات آزمایشگاوی،
یی و یروزآبادی غرشوند ی محیم متلیلد زا به غرشوند ی مطیوب از با استفاده از دو ماده شیمیایی FC754و  FC722غهییر
دادنده نتای نشا می دوند ه دز یویه مویی شیشه ای  θزا می غوا از حدود  41بهْْ61و از ْ 1به  61از تریق ماسه سنگ سیست
وای آب -ووا و د ا تایعی -ووا ،به غرغیب ،غهییر داده

کلمات کلیدی:غرشوند ی ،ازدوستی ،شاز موئینگی ،از میعانی

1و2و -3دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه

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

پیش بینی زمان تعویض مته در حین حفاری به صورت بالدرنگ
مهدی نظیری

دانشگاه ازاد اسالمی امیدیه
mahdinaziri@gmail.com

چکیده غلمی بهتری زما غعویض مته دز حفازی  ،یکی از زاه وای بهینه سازی حفازی و اوا زما حفازی به وسییه اوا
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
دست آوزدی و پس از آ دهت پیا بینی زما غعویض مته با ای معادیه با استفاده از داده وای ه دز پروپوزال یا داده وای اه وای
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
بی متهییر وای زیاد ا اات شده است  ،یذا به ننر می زسد شاکه ووشمند نتیره مفیدی زا دز پیا بینی نرخ نفوذ داشته باشده دز
ای پروژه با استفاده از نرو ا یاز  Matlabو داده وای روه د نگازی مستتر دز محد حفازی ه به صوزت یحنه ای دز دسترن است،
مدیی ساخته 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 حفره اه  ،نرخ
نفوذ زا پیا بینی می نی ه با استفاده از داده وای مودود ،ابتدا مدل ساخته و آموزخ داده می شود و آنگاه با استفاده از پازامتروای
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
 ANNبرای ترح یی آموزخ و خرودی پیا بینی شده  1,66استه پس از پیا بینی نرخ نفوذ ،با استفاده از آ و معادیه مربوته ه
دهت پیدا رد زما غعویض مته به دست آمده بود ،بهتری زما غعویض مته زا پیا بینی می نی ه
واژه های کلیدی :غلمی زما غعویض مته ،نرخ نفوذ پذیری ،بهینه سازی حفازی ،پیا بینی نرخ نفوذ پذیری ،اوا زما حفازی،
اوا ویینه وای حفازی

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

بهینه سازی هز ینه های حفاری در مخزن با استفاده از روش جدید انتخاب دقیق زمان
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
مودود سر اه به پیا بینی زما غعویض مته پرداختی و غوانستی با انتلاب زما د یق غعویض مته ،د عات زاند
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
استف اده ردیده سپس با غوده به نرخ نفوذ و مق اندازه یری شده و مق نهایی ( ودش ) و اصالح آ وا ،یغ معادیه
ددید به دست آوزدی ه با استفاده از غئوزی ویینه بحرانی ،نتطه ای زا ه دز آ ویینه وای دازی حفازی با مته
عیی از یحاظ نرخ نفوذ پذیری و ویینه وای ا تصادی آ به صر ه نیست زا با د ت انتلاب و یغ نتطه بهینه برای
خروج مته به دست اوزدی ه از ور یحاظ( ا تصادی و زما ) بهینه می باشده
واژههای کلیدی :نرخ نفوذ پذیری ،بهینه سازی حفازی ،غعویض مته ،اوا زما حفازی ،اوا ویینه وای حفازی

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

بررسی فناوری حفاری زیر فشار تعادل مخزن ( )UBDدر یکی از مخازن نفتی ایران

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

کوتیانی3

1دانشگاه غکنویوژی ماییی ،دانشکده مهندسی نفت ()Email: rchi1986@gmail.com
2دانشگاه آزاد اسالمی واحد دز ول ،دانشکده مهندسی مکانیغ)(Email: m.h.baghbanian56@gmail.com
3منطته آزاد ازوند ()Email: hchk_iran@yahoo.com

چکیده
ذخایر تایعهی نفهت و هاز دز دنیهای نهونی بها غودهه بهه غردیهد ناپهذیر بهود آنهها یهیوو بکهاز یهری زوشههای نهوی و بهینهه دز
ا تشههاش  ،اسههتلراج و بهههره بههردازی از ایه ملههاز زا امههری ضههروزی و ادتنههاب نهها پههذیر سههاخته اسههته بههدو غردیههد ا ههت شههاز
ناشی از برداشت زیهاد از ایه ملهاز مودهب مهی شهود غها زوشههای حفهازی سهنتی هرا غعهادیی بتهدزی هازآیی خهود زا از دسهت
بدونههده زیههرا حفههازی ههرا غعههادیی بههرای دسههتیابی بههه ملههی با ههث بههروز ضههایعات داههرا ناپههذیر بههه سههنگ ملههی و ومچنههی
منرر به ا یایا بهیا از حهد ویینهه وها مهی شهوده یکهی از زاوههای اصهیی بهرای بدسهت آوزد زانهدما بهای دز حفهازی اوهها و
نیی غکمید و غعمیهر اوههای ددیهد و هدی بهدو صهدمه زد بهه ملهی  ,حفهازی روغعهادیی مهی باشهده دز ایه غحتیهق ضهم
برشههمرد میایههای ایهه زوخ حفههازی نسههات بههه زوخ متههداول و معر ههی سههازندوای اندیههد ,نحههوه انتلههاب سههیایت حفههازی
روغعادیی و شاخص وای غعیی ننهده دبهی وهای بهینهه مییهاغی مهوزد برزسهی د یهق هراز مهی یهرد و نتیرهه محاسهاات انرهاو
شده با استفاده از نرو ا یاز  Wellfloبرای میدا نفتی پازسی ازائه خواود شده

کلمات کلیدی :حفازی روغعادیی  ,سازند  ,شاز ویدزوستاغیغ  ,داییی  ,غراوایی

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

بررسی اسیدهای آلی مورد استفاده در عملیات اسید کاری بمنظور افزایش تولید
در مخازن کربناته
رضا چراغی کوتیانی ،1محمد حسین باغبانیان ,2حسن چراغی

کوتیانی3

1دانشگاه غکنویوژی ماییی ،دانشکده مهندسی نفت ()Email: rchi1986@gmail.com
2دانشگاه آزاد اسالمی واحد دز ول ،دانشکده مهندسی مکانیغ)(Email: m.h.baghbanian56@gmail.com
3منطته آزاد ازوند()Email: hchk_iran@yahoo.com

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
میا اسید ازی به نوا یکی از زوشهای دیمی،مو ق و دازای پشتوانۀ یمی و غرربی از یینه وای موزد غوده و مطیوب صنای نفت
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
نمود ویینه وای غویید ،امیها یی وستند ه غوده بیشتر به انگییخ اه و بهره وزی بیشتر از اوهای نفت و از زا با ث شده
اندهودود مناب نفتی راوا با غراوایی یکی دیگر از وامیی است ه دز ای میا غودهی خاص زا می تیاده پازامتروای مؤ ر دز
نتیرۀ مییات اسید ازی وق ایعاده پیچیده دز ازغااط نیدیغ با و وستندهیکی از بیز تری مشکالت دز تراحی مییات اسید ازی
غعیی مییا ای پازامترواست ه موماً با خطاوای احشی نسات به متداز وا عی آنها انراو می یردهدز ای غحتیق سعی شده است غا
ای پازامتروا بلوبی معر ی شده و ازغااط آنها با یکدیگر بیا شوده ومچنی انوات اسید وای آیی بکاز ز ته دز ملاز ربناغه موزد
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
غهییر بسیازی از ای پازامتروا دز تول ادرای مییات اسید ازی ه با ث غصحیح مداوو تراحی اسید ازی دز تول ادرا می شوده

یمات ییدی:اسید ازی ،ملاز

ربناغه ،اسیدوای آیی ،اوهای نفت و ازه

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

بررسی و مدلسازی سناریوهای مختلف تزریق گاز به مخزن در یکی از میادین جنوب غربی
ایران با استفاده از نرم افزارEClipse333
محمد اسماعیل مظفری 1محسن مسیحی 2صاحب

طواف3

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

 .چکیده
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 ازی
یا به 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
آینده موزد اززیابی راز ر ته و  8سنازیو برای شایه سازی مدل غعریف شده استه سنازیوی اول غلییه تایعی ملی استه سنازیوی دوو غیزیق 6
میییو وت مکعب از خشغ دز زوز به مدل می باشده سنازیوی سوو غیزیق  6میییو وت مکعب از غر دز زوز به مدل می باشد سنازیوی هازو
غیزیق  12میییو وت مکعب از خشغ دز زوز به مدل می باشده سنازیوی پنر غیزیق  12میییو وت مکعب از غر دز زوز به مدل می باشده
سنازیوی شش غیزیق  13میییو وت مکعب از خشغ دز زوز به ملی و سنازیوی وفت غیزیق  13میییو وت مکعب از غر دز زوز به ملی
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 غیزیق
از با غر یب متا  81دزصد ،اغا و پروپا ور داو 11دزصد ،بوغا و پنتا و وگیا ور داو  3دزصد ،به نوا از غر استفاده شده استه
واژه های کلیدی :غیزیق از ،ا یایا دبی نفت ،ضریب بازیا ت ،زییخ تیی

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه ،روه مهندسی نفت ،امیدیه ،ایرا
 -2د تری مهندسی نفت و ضو ویئت یمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه ،روه مهندسی نفت ،امیدیه ،ایرا
 -3ازشناسی ازشد مهندسی نفت حفازی و بهره بردازی ،شر ت میی مناتق نفت خیی دنوب

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

نحوه شناسایی هیدراتهای گازی بر روی نمودارهای پتروفیزیکی
ویی مهدی پوز ،1خدیره واشمیا

2

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

چکیده:
ویدازت وای ازی غر یااغی بیوزی با ظاوری شایه یخ ،ویی از یحاظ ساختازی ،متفاوت می باشنده آنها دز حال حاضر یکی از مناب
غامی سوخت دها محسوب می شونده داده وای یرزه نگازی دز غشلیص ویدزاغهای ازی اومیت بسیایی دازنده با ای حال ،از اتال ات
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
نمودازوای پترو یییکی اییپر ،متاومت ایکتریکی ،صوغی ،نوغرو  ،گایی و نهایتاً  NMRموزد برزسی ادمایی راز ر ته بر ای اسان،
نموداز اییپر طر اه زا دز منطته حاوی ویدزات از معمویً بیز تر از حد معمول نشا می دوده دز ای مناتق ،نموداز  SPانحراش
نساتاً متری ( منفی متر) دز متایسه با منطته حاوی از آزاد دازده نموداز گایی اند ی اوا دز گایی و نموداز نوغرو اند ی
ا یایا دز مییا غلیلد دز متایسه با واحدوای اشاات از آب نشا می دود .مناتق حاوی ویدزاغهای از دز متایسه با ا تهای اشاات
شده از آب متاومت باییی دازنده س ر ت امواج صوغی دز زسوبات حاوی ویدزاغهای ازی معمویً ندی باز بیز تر از سر ت امواج صوغی
دز آب و زسوبات حاوی از می باشده ومچنی غلیلد د محاساه شده براسان  NMRدز زسوبات حاوی ویدازت وای ازی متر از
غلیلد وا عی استه

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

1

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

 2دانشروی ازشنان ازشد مهندسی نفت  -دانشگاه آزاد اسالمی امیدیه

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

مقایسه مراحل انجام مدل سازی استاتیك مخازن هیدروکربنی با استفاده از نرم افزارهای
 RMSو PETREL

ویی مهدی پوز ،1خدیره واشمیا

2

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

چکیده:
دز ای مطایعه مراحد ساخت مدل استاغیغ ملی غوسم دو نروا یاز زمی شناسی  RMSو  PETRELبصوزت ادمایی موزد متایسه راز
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
حدی متفاوت می باشده ای غفاوغها از نحوه وزود داده وای یزو برای مدل سازی غا مرحیه دزشت نمایی مدل ودود دازنده دز  RMSومه
ویدزوای یزو برای انراو مدل استاغیغ بصوزت پیا رض غعایه شده است ،اما دز  PETRELبری برخی ویدزوا دز بتیه موازد باید
ازبر نسات به ایراد ویدز مربوته ا داو نمایده مراحد مدل سازی دز  PETRELنسات به  RMSساده غر بوده و برخی ماژویها حذش و
برخی د 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
دازنده دز مدل سازی خواص ملینی ،ایگوزیتمهای مشابه با استفاده از زوشهای زمی آمازی طعی ( )Deterministicو غصاد ى
( )Stochasticدز ور دو نرو ا یاز ابد انراو می باشده
کلید واژه ها ،PETREL ،RMS :مدل استاغیغ ،خواص ملینی ،زوخ طعی

1

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

 2دانشروی ازشنان ازشد مهندسی نفت  -دانشگاه آزاد اسالمی امیدیه

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

طراحی سیال حفاری پایه آبی با پایداری دمایی و بازیابی باالی شیل ها جهت حفاری
چاههای اکتشافی فشار و دما باال

کوروش طهماسبی ،1مجتبی کلهر محمدی ،2شقایق باژدان زاده ،3بهمن

پیرمرادیان4

شر ت سیایت حفازی پازن ،غهرا  ،ایرا
tahmasbi@parsdrill.com

چکیده
برزسی وا و پژووا وای به مد آمده نشا می دود ه دستیابی به سیایت پایه آبی شاز و دما بای ()HPHT
به یت محدود شد استفاده از سیایت پایه زوغنی غوسم سازما وای حفاظت از محیم زیست دیء موضو ات
پژووشی سال وای اخیر دز دنیا و از دمیه ایرا استه رمویسیو وای سیال حفازی پایه آبی پایداز دز شاز و
دمای بای ،با ابییت بایی بازیابی شید وا ( )Shale Recoveryدز محدوده وزنی -13 ppg( 1142-2161 kg/m3
 ،) 6/6به نوا دایگیینی مناسب و ابد ز ابت با سیال پایه زوغنی تراحی و بهینه سازی شده خواص زئویوژی و
ا ت صا ی شاز و دما بایی سیایت بهینه شده پس از زول شد دز دمای  )324 ̊F( 163 ̊Cبرزسی شد و نتای
مطیوبی بدست آمده دز ای رمویسیو وا غر یای از و -پییمروای سنتیی ددید پایداز دز دمای بای موزد
استفاده راز ر ته نتطه وازوی ( ) Yield Pointمطیوب برای ور وز پس از زما زول شد  3سا ته دز دمای
مذ وز و نیی ا ت صا ی شاز و دمای بای متر از  ،16 ml/30 minبرای سیایت بهینه شده بدست آمده ا ر آیود ی
وای وزود ی به سیال شامد آب دزیا ،خاک زن ،سیما و آب سازند دز دمای بای برزسی و موزد اول وا شده
ومچنی غست بازیابی شید مطابق با استاندازد موسسه نفت آمریکا ( )APIبر زوی رمویسیو وای بهینه انراو
شد و نتیره بایی  ( %61ابد متایسه با سیال پایه زوغنی) بدست آمده سیایت پایه آبی دما بایی رمویه شده دز
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

واژههای کلیدی :سیال حفازی پایه آبی ،شاز و دمای بای  ،بازیابی شید ،پییمر سنتیی ،اززیابی آیود ی وا
 -1د تری
 -2ازشناسی ازشد
 -3ازشناسی ازشد
 -4ازشناسی

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

توسعه دو مدل ریاضی برای پیش بینی ضریب انتشار گاز در مایع هیدروکربنی
سید امین شفیعی نجفی ،1پیمان کامرانفر، 2بهمن مسلمی ،3محمد جامی

االحمدی4

دانشگاه صنعت نفت ،دانشکده نفت اوواز
Amin.najafi.1369@gmail.com

چکیده
پیا بینی د یق ضریب انتشاز) (Diffusion coefficientاز از دز از مای ویدزو ربنی دز زمینه وای ملتیفی از دمیهمهندسی نفت و
مهندسی شیمی بسیاز حائی اومیت استه معادیت غرربی و مدل وای زیاضی  ,دو زوخ متداول برای محاساه ضریب انتشاز از دز مای
استه استفاده از معادیت غرربی دز شاز ب ای به یت تدا دیتا وای آزمایشگاوی ابد اول و پیوسته با محدودیت زوبرو می شوده
بنابرای مدل وای زیاضی برای پیا بینی ضریب انتشاز ملصوصا دز شاز بای دواب بهتری نسات به معادیت غرربی می دوندهودش از
ای مطایعه غوسعه دو مدل زیاضی برای پیا بینی ضریب انتشاز از دز مای دز دو شرط مرزمحدود) (Finite boundary conditionو مرز
نیمه نامحدود ) (Semi-infinite boundary conditionمی باشده سپس مدل زیاضی زا برای مرز محدود بوسییه ی دیتا وای آزمایشگاوی
بدست آمده غوسم د تر دامی ایحمدی و ومکازا وی دز سال  2116زاستی آزمایی می شوده دز نهایت ضریب انشاز متا -
دود ا )(methane-dodecaneو متا -نفت خاو)(methane-crude oilبا استفاده از ای معادیه زیاضی بدست می آیده مییت ای مدل نسات
به مدل وای ایی دز ساد ی رایند بدست آوزد نتای و نیی د ت نتای آ استهدیگر معادیه زیاضی غوسعه داده شده دهت پیا
بینی زما زسید از به غه ظرش انتشاز استه نتای نشا می دود ،از از دز شاز بای سریعتر دز نفت انتشاز می یابده
واژه های کلیدی :ضریب انتشاز ,مدل زیاضی ,انتتال درو ,شرایم مرزی

1دانشرویکازشناسیازشدمهندسینفت،ملازنهیدزو ربوزی
 2دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،ملاز ویدزو ربوزی ،دانشگاه صنعت نفت ،دانشکده نفت اوواز
3د ترای زیاضیات ،استادیاز دانشگاه صنعت نفت
4د ترای مهندسی شیمی ،استاد دانشگاه صنعت نفت

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

مدلسازی تاثیر تزریق گاز امتزاجی بر ناپایداری رسوبات آسفالتین در مخازن نفتی
بهنام

محمودی1

پژووشگاه صنعت نفت ،پژووشکده مهندسی نفت
Behnam_mahmoudi@yahoo.com Mahmoudib@ripi.ir

چکیده
برو خوزد غعادل ادیای مودود دز غر یاات نفتی دز ا ر وامد متعدد محیطی و مییاغی مشکالت و مسائد راوانی زا دز بر خواود داشته از
مهمتری پیامدوای ای نوت ناپایدازی دز سیست غعادیی غر یاات نفتی میتوا به غشکید ،زشد و زسوب ادیای آیی سنگی اشازه رده از مهمتری
ای زسوبات ه معضالت زیادی زا نیی با خود بهمراه دازد میتوا به ادیای آسفاغینی اشازه رده غشکید مواد از انیغ سنگی و به دناال آ ایراد
زسوب دز زوی سازند وای نفتی ،دز غرهییات بهره بردازی ،استلراج ،ذخیره نفت دز ملاز سطحی و خطوط یویه انتتال نفت خاو ،یکی از
مهمتری معضالت صنعت نفت دز بلا بای دستی می باشد .دز یازشهای ملتیف از مناتق نفتی شوز ما ودود زسوبات آسفاغینی و نیی مشکالت
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 ردید و
مدیسازی نرو ا یازی برای دزک بهتر مسائد و مشکالت ناشی از ای پدیده با استفاده از اتال ات آزمایشگاوی دو نوت از غیزیتی بصوزت امتیادی
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
و اسیته آسفایتی دز دما و شاز ملی بیا شده استه سپس مراحد موزد نیاز برای مدل سازی زسوب آسفایتی از نفت زنده ملی دز ا ر
اوا شاز ذ ر شده استه دز نهایت پازامتروای مو ر دز غطابق مدل پیشاینی زسوبات آسفایتی با داده وای آزمایشگاوی غوضیح داده شده استه
ا ر متادیر ملتیف حر مویی دامد ) )Vsوضرایب بر و نا ( ) σدیء آسفایتی با ادیاء ساغ نفت بر زوی غطابق مدل موزد برزسی راز ر ته
و بهتری متداز ازائه شده استه شرح امیی از مطایعات انراو شده دز ای زمینه دز ای ازائه آوزده شده استه
کلید واژه :زسوب آسفایتی  ،غیزیق از ،غیزیق امتیادی ،مدیسازی ،معادیه حایته

1مسئول پروژه روه پژووا و ناوزیهای سنگ و سیال ملی

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

بررسی امکان استفاده از سورفکتانت بجای استفاده همزمان از سورفکتانت و پلیمردر
فرایند ازدیاد برداشت شیمیایی

پیمان کامرانفر ،1سید امین شفیعی نجفی ،2محمد جامی

االحمدی3

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
رد شا بی سطحی ( )IFTآب و نفت به دزو ملی غیزیق میشود ،بطوزی ه متداز شا بی سطحی آب و نفت از
مننوز
حدود 30 dyne/cmبه حدود  10-3 dyne/cmاوا می یابده معموی پییمر نیی بمننوز ا یایا رانروی پس از سوز کتانت به ملی غیزیق
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
محیول برای ازبرد وای ازدیاد برداشت نادیده ر ته شده استه دز برخی از سوز کتانت وا دز غینت وای بایی غینت بحرانی میسد
) ، (Critical Micelle Concentration, CMCشکد وندسی میسد وا د از غهیر می شوده ای غهیر شکد با ث غهیر ابد غوده رانروی
محیول می شودهدز ای مطایعه ،با استفاده از دیتاوای آزمایشگاوی مودود دز متایت بهمراه یغ مدل زیاضی از پیا غوسعه داده شده،
به برزسی ا رات شکد وندسی میسد وا برزوی رانروی محیول پرداخته شده استه نتای ای مطایعه نشا میدود ه غهیر شکد
وندسی میسد وا از شکد روی به شکد استوانه ای با ث ا یایا شدید رانروی محیول ) DeAC (dodecyl ammonium chlorideمی
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
ومیما دز رآیند ازدیاد برداشت شیمیایی بازی ننده

واژه های کلیدی :میسد ،رانروی ،ازدیاد برداشت،

1
2
3

CMC, DeAC€

دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،ملاز ویدزو ربوزی
دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،ملاز ویدزو ربوزی ،دانشگاه صنعت نفت ،دانشکده نفت اوواز
د ترای مهندسی شیمی ،استاد دانشگاه صنعت نفت

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

بررسی تاثیر افت صافی و آب آزاد دوغاب سیمان در مهاجرت گاز  :مطالعه
موردی
آرین والیتی ،1حمید سلطانیان ،2بهزاد تخم چی ، 3عزت اهلل کاظم زاده  ،4یاسر پور مظاهری

5

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
استه پدیده ای ه با ث خسازات دانی و مایی شده و از اساسی غری مشکالت صنعت حفازی استهای موضوت پژووشی دز مرز
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
بسیازی به نوا ا توز وای غا یر ذاز دز ای موزد شناسایی شده اند اما تاق مطایعات و غرربه نویسند ا ای متایه دو پازامتر
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
غا یرات مده ای ه ای دو پازامتر دز مکانییو مهادرت از دازند زاوکازوایی برای بهینه سازی دوغاب ازائه شونده دز ای متایه
الوه بر مااحث ننری مطایعه موزدی آزمایشگاوی نرانده شده و زوخ انراو غحتیق به صوزت میدانی و غرربی می باشده

واژههای کلیدی :آب آزاد ،ا ت صا ی ،شاز ویدزواستاغیغ ،ویدزاغاسیو  ،متاومت ژیه ای

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی حفازی و بهره بردازی نفت ،دانشگاه شاورود
 -2دانشروی د ترا مهندسی معد  ،دانشگاه شاورود
 -3دانشیاز دانشکده مهندسی معد  ،نفت و ژئو یییغ ،دانشگاه شاورود
-4زییس پژووشکده مهندسی نفت پژووشگاه صنعت نفت
 -4ازشنان سیما پژووشگاه صنعت نفت

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

بهبود موثر شبیه سازی توزیع های فضایی پیچیده تخلخل موثر در مخازن
هیدروکربنی از طریق بهبود بازشناسی الگوهای فضایی در الگوریتم
FILTERSIM
حامد ناری ،1رکسانا رضایی، 2نادر فتحیان

پور3

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

کیده
زمی آماز ند نتطه ای رصه ای دز حال غوسعه دز حیطه ی مدیسازی استاغیغ غوزی وای ضایی پیچیده خواص ملاز نفتی
استه دز اغیب موازد ایگوزیت وای ماتنی بر زمی آماز وازیو رامی دز شایه سازی ای ونه غوزی وا نتای زضایت بلشی زا
بدست نمی دونده ایگوزیت ییترسی ( ، )FILTERSIMایگوزیتمی ماتنی بر زمی آماز ندنتطه ای است با متایسه ایگو به ایگوی
مرغام با پازامتر موزد شایه سازی ،با د ت باییی نسات به سایر ایگوزیت وای زمی آمازی سعی دز بازسازی ساختازوای ضایی
پیچیده پازامتر موزد ننر زا دز ستره ملی دازده با ای حال ایگوزیت

ییترسی دز انطااق و دوزشد ی مرزی ایگووا د از

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
ننازت شده ایگووا با استفاده از دو السیفایر بیی موازی ( )Bayesغر یب شده با غئوزی دمپسر-شیفر ( ،)Dempster-Shaferو
دزادامه استفاده از غاب ضریب وماستگی برای انتلاب منطاق غری ایگو دهت راز ر ت دز شاکه شایه سازی استه متایسه
نتای بی مدل وای شایه سازی شده با استفاده از ایگوزیت اصیی ییترسی و ایگوزیت بهاود یا ته ییترسی  ،پیوستگی ضایی
معناداز دز انطااق بهتر بی ایگووای راز ر ته شده دز شاکه شایه سازی زا نشا می دوده

واژههای کلیدی :زمی آماز ندنتطه ای ،ایگوزیت

 ،FILTERSIMایگوزیت  ،SNESIMغئوزی  ،Bayesغئوزی Dempster-Shaferه

 -1دانشروی د تری ا تشاش معد  ،دانشگاه صنعتی اصفها
 -2دنشروی د تری ا تشاش معد  ،دانشگاه صنعتی اصفها
 -3دانشیاز دانشکده مهندسی معد  ،دانشگاه صنعتی اصفها

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

انتخاب نقاط بهینه حفاری در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران با استفاده از روش
تاپسیس
حامد نادری ،1رکسانا رضائی ،2سید حسن

طباطبائی3

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

چکیده
یکی از اوداش مه مطایعه دام ملاز نفتی ،برآوزد مییا احتمال مو تیت برای حفازی اهوای ددید به مننوز غوسعه ور ه بیشتر
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
استفاده از زوخ وای ازآمد غصمی یری غحت شرایم بحرانی ومانند زوخوای غصمی یری ند معیازه استفاده نموده بدی غرغیب دز
ای مطایعه ،با استفاده از نتشه وای میانگی پازامتروای پترو یییکی ،برای ور داو از سیولوای آ وا الوه بر متادیر غلیلد ،غراوایی و
اشاات آب ،خوب یا بد بود غوپو را ی سطحی ،سیه یا سیه ناود  ،وضعیت دززهداز بود یا ناود  ،نوت ییتویوژی و دز نهایت اصیه آ غا
نیدیغغری اه حفازی شده ایی ،غعیی شده و به نوا معیازوای غصمی یری موزد استفاده راز می یرنده دز ای متایه ،برای انتلاب
نتاط مناسب حفازی از بی  21سیول ه دز وا یینهوای موزد برزسی میباشند ،از زوخ شااوت به یینه ایدهآل یا غاپسیس استفاده
شده زوخ غاپسیس او به او پیاده سازی شده و غمامی سیول وا امتیازدوی و دز نهایت سیولوا بر اسان اویویت حفازی ،زده بندی
شدندهسیولوای ایوویت بندی شده ،به توز مناسای غحت شرایم ا مال شده ،از تریق زوخ غاپسیس ،یینا شدند ه انطااق آ به
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

واژههای کلیدی :ملاز نفتی ،غصمی یری ندمعیازه ،زوخ غاپسیسه
 -1دانشروی د ترای ا تشاش معد  ،دانشگاه صنعتی اصفها
-2دانشروی د ترای ا تشاش معد  ،دانشگاه صنعتی اصفها
 -3استادیاز دانشکده مهندسی معد  ،دانشگاه صنعتی اصفها

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

ارزیابی اتصال رزوهای لولههای درونچاهی نفت و گاز
به روش تحلیل عددی
ایمان اعتماد ،هادی نوری زادگان ،امید ابوطالبی
شر ت میی مناتق نفتلیی دنوب؛ اوواز
etemad.iman@gmail.com

چکیده
دز ای مطایعه با استفاده از زوخ ایما محدود به اززیابی اغصال یویهوای ددازی و مهیی اه وای نفت و از ( ه از
پازامتروای ییدی دز تراحی زشته دزو اوی و نتطه ضعیف و حسان آ میباشد) پرداخته شده استه تراحی مدل
دز نروا یاز  CATIA V5R20انراو شده است و سپس به نرو ا یاز غحیییی  ABAQUS 6.11وازد شده باز ذازیوای ملتیف
شام د نیروی بست اغصال ،نیروی شا محوزی و نیروی مر ب (ا مال ومیما شاز داخیی ,نیروی شا محوزی و
نیروی بست اغصال) مطابق با اییامات استاندازدوای بی ایمییی از دمیه  API 5C3 ،API 5B ،API 5C5/ISO 13679و API
 5CTبه اغصال ا مال و نتای آ برزسی ردیده با ا مال نیروی شا محوزی برابر با  %64استحکاو غسیی بدنه یویه
مشلص ردید اغصال اختصاصی بر اسان انو حد رنا دز محدوده ایم دز نتاط غمر ی غنا راز دازد و می غواند
دز شرایم مییاغی مطابق اییامات استاندازد میکرد مطیوبی زا دازا باشد ه ای نتیره با غوده به میکرد مثات اغصال
یاد شده دز شرایم مییاغی شوز دز تی سال وای اخیر ابد غأیید می باشده ومچنی مشلص ردید زوخ ایما
محدود میغواند دز بسیازی موازد ابیازی ابد ا تماد و ویینه و دایگیی آزمایاوای یییکی دز غحیید اغصایت
ززوهای زشتهوای غکمید اه باشده
واژه های کلیدی :اغصال اختصاصی ،یویه مهیی ،یویه ددازی ،زوخ ددی

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

چالشهای قراردادهای نفتی از منظر حقوقی
علی

زارعی1

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

چکیده
رازدادوای نفتی دز ایرا دز تول غازیخ صنعت نفت وموازه موضوت منا شات راوانی بودهانده دز ناز غربیت نشد ازشناسا
حتو ی متلصص دز رازدادوا و حتوق نفت دز تول  111سایه غازیخ صنعت نفت ایرا ه دز بسیازی موازد غضیی حتوق و منا میی
ایرانیا زا دز پی د اشته است ،نوت رازدادوا و آ ازی ه بر ملاز نفتی و منا میی حاصد از نفت داشتهاند وموازه موزد مدا ه
ازشناسا و عای صنعت نفت راز ر ته استه اومیت ای موضوت از آنرا زوش میشود ه استفاده از بعضی انوات رازداد ه به
مشاز ت دز غویید مشهوز است و غتریاا دز ومه نتاط دها موزد استفاده راز می یرد به دیید مهایرت با منا میی دز انو اساسی
ایرا ممنوت ا الو شده استه یذا دز زاستای اصالح وضعیت مودود می باید با برزسی انوات رازدادوای نفتی دز صنعت نفت ایرا و
دها و غازیخ غوسعه میادی نفت و از ایرا بر اسان ای رازدادوا ،برزسی محیم حتو ی رازدادوای نفتی و نتیره یری دز بازه
اییامات غوسعه بلا نفت و از ایرا با زویکرد موازد حتو ی پرداخته شوده

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

1

ازشنان ازشد حتوق محیم زیست ،مدیر اموز حتو ی و رازدادوا

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

شبیه سازی تزریق امتزاجی گاز دی اکسیدکربندر یکی ازمخازن نفتی باهدف تعیین حداقل
فشار امتزاج پذیری گازتزریقی

حامد حسن زاده کرمانی* ،1بیژن

هنرور2

* -1دانشرویکازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی  -دانشگاه آزاد واحد یوو و غحتیتاغفازن
h2music2012@yahoo.com

چکیده
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 زاندما
غویید دهت ا یایا بازیا ت نهایی استه دز ابتدا غئوزیهای غیزیق از و زوشهای غحیید ددی و غرربی برای بدست آوزد حدا د شاز امتیادی
موزد برزسی راز ر ته سپس بعد از آناییی ساز ازی داده وای خواص سیایت ،مرحیه مدیسازی سیال ملی انراو شده دز ادامه غوسم شایه سازی
 slimtubeحدا د شاز امتیادی زا بدست آوزدی و مدل سه بعدی غر یای غیزیق امتیادی از دز یغ ملی نفتی شایه سازی شد و ایگووای
ملتیف غیزیق موزد برزسی راز ر ت و بهتری ایگوی غیزیق بر اسان بیشتری ضریب بازیا ت انتلاب و سنازیووای غیزیق امتیادی دز ییه وا و
دبیوای متفاوت با سنازیوی غلییه تایعی موزد متایسه راز ر ت ه

واژههای کلیدی :شایه سازی  ،غیزیق از امتیادی،ازدیاد برداشت ()EOR

-1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ملاز
 -2ضو ویئت یمی دانشگاه آزاد واحد یوو و غحتیتات ازن-د تری مهندسی شیمی

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

مطالعه میزان اثربخشی فرآیندتزریق گاز امتزاجی به یکی از مخازن کربناته ایران با
استفاده ازشبیه سازEclipse300

حامد حسن زادهکرمانی* ،1بیژن

هنرور2

* -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی  -دانشگاه آزاد واحد یوو و غحتیتاغفازن
h2music2012@yahoo.com

چکیده
ازدمیه مسائد مطرح دزملی آیفا ه ازدمیه ملاز ربناغه دزایرا بامکانیس تایعی زانا ازمحیول میااشد،غویید ابد غوده ازبه
ومراه نفت غوییدی است ه اغیب از مشعد وا به ودزمی زود .دزای متایه،با استفاده ازشایه سازا ییپس،300غا یر رآیندغیزیق از به
ملی ،بر ا توزوای میکردی ملی ازدمیه ا ت شاز،نسات ازبه نفت غوییدی،برخ آب،غوییدغرمعی ملی وضریب برداشت ملی
برزسی شده و بدی مننوزسنازیووای غوییدی برمانای دومتهیر غعداد اوهای غیزیتی و دبی غیزیق ازغاحدغوا غیزیتی ملی تراحی
شدندو نتای به د ت یان ردیده اند  .بنابرای ودش برزسی مییا غا یر رآیندغیزیق ازامتیادی دزازدیادبرداشت ازملی دزضم
ممانعت ازبه ودزز ت ازغوییدی ملی است.سنازیوی اول خودمشتمد بر4سنازیوی زیرمرمو ه است وسنازیوی دوو مشتمد بر 4
سنازیوی زیرمرمو ه ه به غفصید دزموزدور داماحث خواود شد  .دزبرزسی مییا غا یر ور داو ازسنازیووا دز ازدیاد برداشت
ازملی وق ،ا توزوای ضریب برداشت ازملی ،مییا ا ت شازدزتول 14سایه ملی  ،نسات ازبه نفت غوییدی وغوییدغرمعی میدا
دز تول 14سایه ملی برزسی شده وبرای یان نتای ،نمودازوای متایس وای با استفاده ازنرو ا یازEclipse Officeزس شده انده

واژههای کلیدی :شایه سازی  ،غیزیق از امتیادی،ازدیاد برداشت ()EOR

-1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ملاز
 -2ضو ویئت یمی دانشگاه آزاد واحد یوو و غحتیتات ازن-د تری مهندسی شیمی

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

بهینه سازی پیا بینی ضریب غرا پذیری از تایعی با استفاده ازغر یب شاکهوای
صای و ایگوزیت ژنتیغ بر پایه معادیه حایت MMA
سعید افشاری منش ، *,1علی محبی ،2ولی احمد

سجادیان3

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

چکیده
اندازه یری خواص شاز-حر -دمای از تایعی دزو خطوط انتتال ،سیست وای ذخیره از ،و ملاز از نیازمند متداز دزستی از ضریب غهرا -
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 صحیح
غنها با استفاده از ای معادیت اساسا وابسته به بازهای از دادهوا بوده ه زوابم بر پایه آنها حاصد شده استهیکی از ای معادیت معادیه حایت محمدی-
خواه-محای-ابویتاسمی ( )MMAبوده ه دز آ ضریب غرا پذیری به نوا غابعی از پازامتر ،(𝐵𝑃/𝑅𝑇)،Mغعریف میشودهاز آنرایی ه غتاضا برای
زوخوای نوی  ،ابد ا تمادغر و ایاته مدلوای آسا غر و سری غر میباشد ،یذا محتتا زا برآ داشته است غا مدلوای ددیدی بر پایه سیست وهای
ووخ مصنو ی ازائه دوندهدز ای متایه الوه بر دمای نتصانی و شاز نتصانی ،ه بطوز معمول دز غلمی ضریب غرا پذیری موزد استفاده وا می-
شوند ،پازامتر دیگری به ناو  Mبه یغ مدل از شاکه صایاه نوا وزودی اضا ه ردیده و پازامترضریب غرا پذیری نیی به نوا خرودی شاکه دز
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
صای و ومچنی غننی وز وا و بایانوای مرغام با آ معر ی میکنده نتای ای غحتیق با غعدادی از معادیت مرسوو موزد متایسه راز مهی یهرده
ضریب وماستگی ( )𝑅2بی پیا ویی مدل ای مطایعه و دادهوای غرربی برابر با  1,66444میباشده
واژههای کلیدی :ضریب غرا پذیری از تایعی ،شاکه صای ،ایگوزیت

ژنتیغ ،معادیه حایت MMA

1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی شیمی دانشگاه شهید باونر رما
2استاد مهندسی شیمی ،دانشگاه شهید باونر رما
3استادیاز مهندسی نفت ،دانشگاه صنعت نفت اوواز
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بررسی رفتار سیال در مخازن هیدارات گازی طبیعی و روش های تولید از آنها
عباس گزمه، 1غالمرضا پاکدل ،1محمد جواد نبوی

زاده1

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

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
غیرمعمول مانند ویدزات وای ازی می غوانند مناب اززشمندی دز آینده باشنده از اینرو شناسایی خصوصیات و مکانییو غویید دز ای
ملاز اومیت پیدا می نده غویید از از ملاز ویدزات ازی با ملاز از معمویی متفاوت است ،غشکید ویدزات وای ازی بستگی به
شاز،دما،غر یب از و حضوز بازدازنده وائی مانند نمغ دازده ویدزات وای از غنها زمانی ه شاز زیر شاز غعادل از ویدزات ازی ردد
ددا می شود و با ا یایا مییا غفکیغ ویدزات ازی ،مان غویید بیشتر از از ملی ویدزات ازی می شود.
ای پیچد ی وا و برزسی مکانیرو وای غویید از از ملاز ویدزات ازی نیاز به غرییه و غحیید بیشتری دازده ودش ای غحتیق برزسی
پتانسید غویید دز ملاز ویدازت ازی و مکانییو وای دریا سیال دز محیم متلیلد ای ملاز می باشده
کلمات کلیدی :ملاز ویدزات ازی ،غیر معمول ،سیال ،غویید
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 -1آنالیز حساسیت پارامترهای مختلف بر بازدهی فرآیند تزریق گاز
علی حسینی –1رجبعلی رحمتی –2سید عطاءاهلل

سیّد3

()1دانشگاه آزاد اسالمی – واحد امیدیه – روه مهندسی نفت – امیدیه – ایرا
()2شر ت مهندسی و غوسعه نفت
()3دانشگاه آزاد اسالمی – واحد چسازا – روه مهندسی نفت – چسازا – ایرا
 1هده داز مکاغاات()aa199049@yahoo.com

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
مننوز زوشهای ازدیاد برداشت نفت پیشنهاد و موزد استفاده راز میگیرنده غیزیق از یکی از زوشهای ازدیاد برداشت استه دز ای زوخ
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
به مغ ازوای ویدزو ربنی و غیرویدزو ربنی و بصوزت غیزیق امتیادی و غیر امتیادی میتواند صوزت بگیرده دز ای غحتیق به
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
کلمات کلیدی :ازدیاد برداشت نفت ،غیزیق از ،امتیاج پذیری ،شیب ملی  ،شکاشه
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تکنولوژی بازگردانی آب به ته چاه در الیه غیرتولیدی جهت کنترل مخروط شوندگی

علی حسینی ( –)1سید روح اهلل تقی زاده( –)2محمدامین

غالمزاده()3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد چسازا  -روه مهندسی نفت-امیدیه-ایرا
دانشگاه آزاد اسالمی واحدامیدیه -روه مهندسی نفت -چسازا -ایرا

1و3
2

aa199049@yahoo.com 1

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
ای غوانایی زا دازند 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
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
می ند دزصوزغی ه غک مید میانی و پایینی آب زا از نواحی غوییدی غلییه و یا به سایر ییه وای غیر غوییدی دز سازند غلییه می ننده
کلمات کلیدی :اه ووشمند ،ملروط شوند ی آب ،غکمید اه ،اه غوییدی ،دداساز یییکی(پکر) ،ا ت شازه

1
2

ازشنان ازشد مهندسی شیمی-ملاز ویدزو ربوزی 3 ،ضو ویئت یمی مهندسی نفت
ضو ویئت یمی مهندسی نفت
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بررسی عملکرد میکروارگانیسم ها جهت تولید بیوسورفکتانت و تعیین شرایط
بهینه تولید آن در مقیاس آزمایشگاهی به منظور استفاده در فرآیند ازدیاد
برداشت نفت
علی حسینی( – )1سیدعطاءاهلل سیّد( – )2محمدامین

غالمزاده()3

(1و )3دانشگاه آزاد اسالمی واحد چسازا – روه مهندسی نفت  -چسازا  -ایرا
( )2دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه – روه مهندسی نفت  -امیدیه – ایرا
 1هده داز مکاغاات()aa199049@yahoo.com

کیده
یکی از زوشهای ایثیه ازدیاد برداشت نفت زوخ میکروبی است ندی مکانیس برای ای رآیند پیشنهاد شده است ه شامد مکانیس وای غویید
از ،غویید اسید ،غویید بیوسوز کتانت ،غویید بیوپیمیر و انسداد انتلابی استه یکی از مهمتری مکانیس وا غویید بیوسهوز کتانت مهی باشهدهدز ایه
متایه از ونه ی  Bacillus subtillisه از خاک وای آیوده نفتی ایرا ددا شده است به غویید بیوسوز کتانت پرداخته شده استه شهرایم غوییهد
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
یغ ازی  411سی سی برزسی ردیده ومچنی مشاوده ردید ه ا یود متداز می رب ا تیو ساب ا یایا ابد غوده بیومس و محصول شده
ا یایا غویید به خاتر غحریغ زشد سیویی به خاتر حضوز حامد رب ا تیو غیتی شده نرخ مناسب ومید  241به دست آمهده و هاوا شها
سطحی آب از  82به  24زسیده

کلمات کلیدیBiosurfactant,Surfactin,Carbonactivated,Biomass,Emulsifier:
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تعیین گروههای سنگی و محاسبه تراوایی در چاههای بدون مغزه با استفاده از
مفهوم واحد جریان هیدرولیکی
1اصغر گندم کار1 ،مهدی قربانی شیخ نشین1،میر سعید صفوی1 ،مهدی بیگلریان
1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات ازن ،روه مهندسی نفت ،ازن ،ایرا

اویی مرحیه پیا بینی خواص ملی  ،غعیی رووهای سنگی( )Rock Typingاسته غفکیغ و شناسایی رووهای سنگی ملینی دز
شناسایی واحدوای دریانی و نیی مدیسازی ملی اومیت زیادی دازده ودش اصیی دز ای مطایعه دستیابی به یغ مدل ابد اول دهت
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
غوصیف و غفسیر پازامتر وای ملرنی از اید غوزی غلیلد ،غراوایی ،اشاات آب و مییا شاز مویینگی دز ییه اوها خواوی پرداخته
پس از مطایعه ییه خصوصیات میدا  ،داده وای موزد نیاز زا دهت استفاده دز مدل موزد استفاده (زوخ ،) FZIاستلراج می نی ه دز
ای مطایعه سعی شده است ه زوخ وای آناییی ویستو راو ،آناییی احتمال نرمال و زوخ آناییی خوشه ای حدا د مربعات ( ) SSEدهت
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
بدست می آوزی ه غیفیق نتای بدست آمده و اتال ات زمی شناسی نیی می غواند واحد وای ملینی با یفیت متفاوت زا از یکدیگر
غشلیص دوده
با غوده به نتای به دست آمده مشلص شد ه  6روه سنگی دز ای ملی ودود دازده نتای به دست آمده نیی نشا می دود زمانی
ه  6روه سنگی برای ای م لی دز ننر می یری مدل موزد ننر ،با استفاده از داده وای مهیه مییا غراوایی زا با د ت R2= 0.933
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
از داده وای یگ دز حدود  R2=60می باشده ه برزسی و شناخت د یق خصوصیات ملینی می غواند مغ بسیاز زیادی دز مدیریت بهره
بردازی اه وای غوییدی و غوسعه میدا داشتهااشده

نکات کلیدی :رووهای سنگی ،آناییی ویستو راو ،آناییی احتمال نرمال ،مدیسازی ملی ،زوخ آناییی خوشه ایه
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خرابی رایزرهای دریایی تحت اثر خوردگی و خستگی
نازنین شاه کرمی 3بهزاد عظیمی ،1کسری امانی، 2
 -1دانشروی ازشناسی مهندسی مرا دانشگاه ازاک
 -2ازشنان مهندسی دزیا
 -3ویئت یمی مرا دانشگاه ازاک
Behzad.azimi.88@gmail.com

چکیده
زاییزوای راساحیی یکی از ادیای غشکیددونده سکووای دزیایی وستند ه از یغ سمت به رشه سکو و از سمت دیگر به بستر دزیا
اغصال دازند و وظیفه آ وا انتتال نفت از بستر دزیا به سکو است ،ای ایما مه دز حفازی غحت بازوای پریودیغ ناشی از موج،
دریا وای دزیایی و وزغکس 3میباشند بنابرای تراحی آ وا نیازمند به غلمی د یتی از ر انس تایعی زاییزوای دزیایی برای
دیو یری از پدیده ززونانس می باشد،ومچنی ای دی از سکووای راساحیی به دیید راز داشت دز شرایم دیز و مدی و ومچنی
اوز سیال از آ دز معرض خوزد ی راز دازد دز ای متای ه ابتدا به معر ی زاییزوای راساحیی پرداخته و دز ادامه ید خوزد ی و
خستگی دز آ وا زا برزسی می نی و دز پایا زاهوای متابیه با خوزد ی و خستگی زابیا می نی

واژههای کلیدی :رایزر ،جریانهای دریایی ،ورتکس ،خوردگی،خستگی

 -1دانشروی ازشناسی مهندسی مرا
 -2ازشنان مهندسی دزیا
-3ویات یمی دانشگاه ازاک
Vortex

3
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بررسی آزمایشگاهی اثر میزان شوری بر روی فرموالسیون ASP
خسرو رحیمی ، 1محمود همتی  ،2حمیرا شریعت پناهی ،3شهاب

گرامی4

استاد دانشگاه یوو و غحتیتات غهرا -دانشکده نفت
آدزن پست ایکترونیکیKHR.RAHIMI@gmail.com:

چکیده
ملاز شکا داز سمت نیمی از ذخایر نفت و از دز سطح دها زا دز خود دای داده و سه مدهای از غویید نفت و از زا دز
اختیاز دازنده اینگونه ملاز از ننر ناومگونی دازای ساختاز پیچیدهای میباشنده ا ر ه شکا ها میغوانند سه بسیایی دز غویید داشته
باشند ییک نفت بردای مانده دز داخد ماغریس ساب می شود بازیا ت نهایی بشدت اوا یابده یکی از وامد مه ه دز میکرد
ضعیف اینگونه ملاز ا ر ذاز است امد غرشوند ی می باشد زیرا ملاز ربناغه اغیب نفت دوست و میانه وستنده رایند غیزیق آب دز
ملاز شکا داز ندا مو ق نیست زیرا غوانایی ماغریس دز آشاو آب غیزیتی و دابهدایی نفت به سمت سیست شکاش ضعیف استه
زوخوای شیمیایی ازدیاد برداشت از اید غیزیق مواد  ASPدز ملاز شکا داز نفت دوست استفاده میشوده  ASPبه ندی زوخ
با ث ا یایا برداشت نفت غوییدی دز ملاز نفت میشوده یکی اوا شا سطحی بی نفت بداو ا تاده دز حفرهوای و غ و آب
اتراش حفره وا و دیگری غهییر غرشوند ی ماغریس به سمت آب دوست است ه خود با ث ا یایا آشاو خودبهخودی آب میشود و دز
نتیره نفت غوییدی ا یایا مییابده ودش از انراو ای غحتیق برزسی آزمایشگاوی بهینه سازی رمویسیو  ASPدز برابر شوزی
ملی بر ا یایا برداشت ملی میباشده

 -1دانشروی ازشناسی ازشد،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد یوو و غحتیتات ،غهرا  ،روه مهندسی نفت،ایرا
 -2ضو ویأت یمی پژووشگاه صنعت نفت
 -3ضو ویأت یمی پژووشگاه صنعت نفت
 -4ضو ویأت یمی پژووشکده ازدیاد برداشت
جهت دانلود چکیده مقاالت همایشهای پیشین و اطالع از دوره های آتی ،به  www.reservoir.irمراجعه نمایید.

کلمات کلیدی  :ازدیاد برداشت ,مواد عال سطحی ,سیست ییایی  /عال سطحی  /پییمر

بررسی آزمایشگاهی اثر دما بر روی فرموالسیون ASP
خسرو رحیمی ، 1محمود همتی  ،2حمیرا شریعت پناهی ،3شهاب

گرامی4

استاد دانشگاه یوو و غحتیتات غهرا -دانشکده نفت
آدزن پست ایکترونیکیKHR.RAHIMI@gmail.com:

چکیده
ملاز شکا داز سمت نیمی از ذخایر نفت و از دز سطح دها زا دز خود دای داده و سه مدهای از غویید نفت و از زا دز
اختیاز دازنده اینگونه ملاز از ننر ناومگونی دازای ساختاز پیچیدهای میباشنده ا ر ه شکا ها میغوانند سه بسیایی دز غویید داشته
باشند ییک نفت بردای مانده دز داخد ماغریس ساب می شود بازیا ت نهایی بشدت اوا یابده یکی از وامد مه ه دز میکرد
ضعیف اینگونه ملاز ا ر ذاز است امد غرشوند ی می باشد زیرا ملاز ربناغه اغیب نفت دوست و میانه وستنده رایند غیزیق آب دز
ملاز شکا داز ندا مو ق نیست زیرا غوانایی ماغریس دز آشاو آب غیزیتی و دابهدایی نفت به سمت سیست شکاش ضعیف استه
زوخوای شیمیایی ازدیاد برداشت از اید غیزیق مواد  ASPدز ملاز شکا داز نفت دوست استفاده میشوده  ASPبه ندی زوخ
با ث ا یایا برداشت نفت غوییدی دز ملاز نفت میشوده یکی اوا شا سطحی بی نفت بداو ا تاده دز حفرهوای و غ و آب
اتراش حفره وا و دیگری غهییر غرشوند ی ماغریس به سمت آب دوست است ه خود با ث ا یایا آشاو خودبهخودی آب میشود و دز
نتیره نفت غوییدی ا یایا می یابده ودش از انراو ای غحتیق برزسی آزمایشگاوی بهینه سازی رمویسیو  ASPدز برابر غهییرات
دمای ملی بر ا یایا برداشت ملی میباشده

کلمات کلیدی  :ازدیاد برداشت ,مواد عال سطحی ,سیست ییایی  /عال سطحی  /پییمر

 -1دانشروی ازشناسی ازشد،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد یوو و غحتیتات ،غهرا  ،روه مهندسی نفت،ایرا
 -2ضو ویأت یمی پژووشگاه صنعت نفت
 -3ضو ویأت یمی پژووشگاه صنعت نفت
 -4ضو ویأت یمی پژووشکده ازدیاد برداشت
جهت دانلود چکیده مقاالت همایشهای پیشین و اطالع از دوره های آتی ،به  www.reservoir.irمراجعه نمایید.

بررسی آزمایشگاهی ترکیبات پلیمر و سورفکتنت و آلکاالین و عوامل محیطی
بر روی فرموالسیون ASP
خسرو رحیمی ، 1محمود همتی  ،2حمیرا شریعت پناهی ،3شهاب

گرامی4

استاد دانشگاه یوو و غحتیتات غهرا -دانشکده نفت
آدزن پست ایکترونیکیKHR.RAHIMI@gmail.com:

چکیده
ملاز شکا داز سمت نیمی از ذخایر نفت و از دز سطح دها زا دز خود دای داده و سه مدهای از غویید نفت و از زا دز
اختیاز دازنده اینگونه ملاز از ننر ناومگونی دازای ساختاز پیچیدهای میباشنده ا ر ه شکا ها میغوانند سه بسیایی دز غویید داشته
باشند ییک نفت بردای مانده دز داخد ماغریس ساب می شود بازیا ت نهایی بشدت اوا یابده یکی از وامد مه ه دز میکرد
ضعیف اینگونه ملاز ا ر ذاز است امد غرشوند ی می باشد زیرا ملاز ربناغه اغیب نفت دوست و میانه وستنده رایند غیزیق آب دز
ملاز شکا داز ندا مو ق نیست زیرا غوانایی ماغریس دز آشاو آب غیزیتی و دابهدایی نفت به سمت سیست شکاش ضعیف استه
زوخوای شیمیایی ازدیاد برداشت از اید غیزیق مواد  ASPدز ملاز شکا داز نفت دوست استفاده میشوده  ASPبه ندی زوخ
با ث ا یایا برداشت نفت غوییدی دز ملاز نفت می شوده یکی اوا شا سطحی بی نفت بداو ا تاده دز حفرهوای و غ و آب
اتراش حفره وا و دیگری غهییر غرشوند ی ماغریس به سمت آب دوست است ه خود با ث ا یایا آشاو خودبهخودی آب میشود و دز
نتیره نفت غوییدی ا یایا مییابده ودش از انراو ای غحتیق برزسی آزمایشگاوی بهینه سازی رمویسیو  ASPبر ا یایا برداشت
ملی میباشده

کلمات کلیدی  :ازدیاد برداشت ,مواد عال سطحی ,سیست ییایی  /عال سطحی  /پییمر

 -1دانشروی ازشناسی ازشد،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد یوو و غحتیتات ،غهرا  ،روه مهندسی نفت،ایرا
 -2ضو ویأت یمی پژووشگاه صنعت نفت
 -3ضو ویأت یمی پژووشگاه صنعت نفت
 -4ضو ویأت یمی پژووشکده ازدیاد برداشت
جهت دانلود چکیده مقاالت همایشهای پیشین و اطالع از دوره های آتی ،به  www.reservoir.irمراجعه نمایید.

ارائه روش کاری نوین جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی گاز دی اکسید کربن در یکی از
مخازن نفتی کشور
محمد پروازدوانی* ،1مهدی حسنوند ،2حامد همت

پور1

1پژووشکده مطایعات ملاز  ،پژووشگاه صنعت نفت
2پژووشکده مهندسی نفت ،پژووشگاه صنعت نفت

 -2کیده:
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
بوده است و زوخ وای ونا و متادیر متفاوغی زا برای حدا د شاز امتیادی یازخ می نماینده
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
شازوای ملتیف غیزیق غعیی ردده متایسه انراو شده بر اسان مییا اشاات نفت دز اتراش اه وای غیزیتی می باشده بدی صوزت
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
نتای شایه سازی نشا می دود ه زوخ شایه سازی غر یای حدا د شاز امتیادی معتاری زا نسات به سایر زوخ وای مودود ازائه
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
کلید واژه :غیزیق از ،دی ا سید رب  ،شاز امتیاج ،شایه سازی ،زوابم غرربی

*

غهرا  ،پژووشگاه صنعت نفت ،پژووشکده مطایعات ملاز  ،پست ایکترونیکیparvazdavanim@ripi.ir :

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

مدل ژئومکانیکی سه بعدی ،ابزاری کاربردی در توسعه میادین نفت و گاز
مسعود ترابی خواه ،1احمد رمضان زاده ،2بهزاد تخمچی ،3وامق

رسولی4

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

چکیده:
ودود خاصیت ناومسانگردی و ناومگنی و وامد متعددی ه یکپاز گی محیموای سنگی زا از بی میبرند (ننیر ییه بندی ،سد ،شکستگی ،زیی غرکوا وههه)،
با ث شده غا برزسی ز تاز سنگ و محیموای سنگی ،بسیاز پیچیدهغر از سایر محیموای اتراش ردده دز برخی ازبردوای مهندسی مانند غوسعه میادی نفت و
از ،دزک میق و صحیح ز تاز محیم وای سنگی ،دز پیشارد اوداش از پیا غعیی شده و دیو یری از به ودود آمد خسازاغی ه اواًغیر ابددارا وستند،
بسیاز زاوگشا خواود بوده از ای زو نیاز صنعت بر آ است غا با استفاده از شاخه وای متعددی از ی و دانا زوز ،ز تاز سنگ زا دز شرایم ونا و برزسی رده و
مسیر نید به ای اوداش زا وغاهغر نمایده مدل ژئومکانیکی ( )Mechanical Earth Modelیغ ابیاز مو ق دز ای زابطه بوده ه سالواست دز زمینهوای ملتیفی
دز صنعت نفت شوز به از ر ته شده استه دز اغیب موازد استفاده از مدل ژئومکانیکی به صوزت یغ بعدی بوده ه میایا و معایب منحصربه رد خود زا دازد؛ اما
استفاده سه بعدی از مدل ژئومکانیکی ،سترخ ندانی نداشته استه دز ای متایه سعی شده است با معر ی مدل ژئومکانیکی سه بعدی ( ،)3D MEMنحوه
مدلسازی و برخی از ازبردوای آ دز صنعت نفت و از نشا دادهشوده
واژههای کلیدی :مدل ژئومکانیکیRock Mechanical Model (RMM) ،Mechanical Earth Model (MEM) ،

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی معد ( رایا مکانیغ سنگ) ،دانشگاه صنعتی شاورود
 -2استادیاز دانشکده معد  ،نفت و ژئو یییغ ،دانشگاه صنعتی شاورود
 -3دانشیاز دانشکده معد  ،نفت و ژئو یییغ ،دانشگاه صنعتی شاورود
 -4استاد دانشکده مهندسی نفت ،دانشگاه رغی استراییا

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

بررسی روشهای تخمین مینرالوژی در اکتشاف نفت
محمدجواد مجلسی کوپایی ،1بهاره هدایت ،2بهزاد تخمچی ،3محمدرضا رضایی ،4نادر

فتحیانپور5

اصفها  ،دانشگاه صنعتی اصفها  ،داشکده مهندسی معد  ،اغاق 68
mj.majlesi@mi.iut.ac.ir

چکیده
مینرایوژی دز غعیی بسیازی از پازامتروای مکانیغ سنگی ننیر ترمگی ( ،)Toughnessغعیی محد مناسب برای غحریغ اه،
ایراد شکستگیوای ویدزوییکی ،غعیی مییا TOCدز میدا وای شید ازی و مدلسازی ملی ازبرد دازده امروزه بحث غعیی
مینرالوا به خصوص دزصد آ وا و آزایا آنا زمینه ی عاییت بسیازی از متلصصی ا تشاش نفت شده استه از ترش دیگر،
نداشت ایگوی مناسب دهت تاتهبندی زوخوای غلمی  ،ومچنی مطایعات راوا دز ای ماحث ما زا بر آ داشت ه با
مطایعهی سابتهی غحتیق زاه ازی زا دهت منن سازی ای ماحث ازائه دوی های متایه بر اسان تاتهبندی ییه زوخوا به دو
دستهی غلمی مستتی و غلمی غیر مستتی بنا نهاده شده استه زوخوای مستتی با استفاده از دادهوای سلت Hard Dataو
زوخوای غیر مستتی با استفاده از دادهوای نروSoft Dataغلمی میزننده ور داو از دستهوا زوخوای ونا ونی زا شامد
می شوند بدی صوزت ه شیوه مستتی شامد سه زوخ یی استفاده از غصویر متط  ،استفاده از آناییی وای دستگاوی و زوخوای
ددی است و شیوهی غیرمستتی شامد سه دسته ی استفاده از نگازوای پترو یییکی ،استفاده از نگازوای ژئوشیمیایی و یرزهنگازی
استه ه سعی شده است از اویی زوخوا و پایهایغری زوخوا و دستگاهوا غا بهزوزغری آنا

ه دز یوو نفتی استفاده میشوند

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

واژههای کلیدی :غعیی

انی ،انی زسی ،مینرایوژی ،یگ ژئوشیمیایی ،پترو یییغ

-1دانشروی د تری ،دانشگاه صنعتی اصفها
-2دانشرویکازشناسی ازشد ،دانشگاه صنعتی اصفها
-3دانشیاز ،دانشگاه صنعتی شاورود
-4دانشیاز ،دانشگاه صنعتی رغی
-4دانشیاز ،دانشگاه صنعتی اصفها

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

تخمین مدت زمان عبور امواج صوتی بوسیله شبکه عصبی
با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی
نوشین پارسی ،1هدی مشایخی ،2علی

کمایی3

دانشروی ازشناسی ازشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یوو غحتیتات شاورود
)(parsi.noushin@gmail.com

کیده
بهره بردازی صحیح از ملاز ویدزو ربوزی مستییو برزسی د یق ز تاز ملی و سیایت مودود دز آ استه دز دنیای امروز نفت
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
پیا بینی میکرد یغ میدا برای غوسعه آ ضروزی می باشده از تر ی پیا بینی میکرد یغ میدا نیازمند غوصیف د یق ز تاز
ملاز یغ میدا می باشد .زمینه وای مطایعاغی دز حوزه نفت و از شناسایی نتاط نفت خیی ،غعیی بهتری نوت حفازی ،مشلص
نمود بهتری نتاط دهت حفازیهای نفتی ،اوا انحراش مسیر اوها ،دیو یری از ورززوی سیال ،دیو یری از یر رد یویه
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
معدودی از اوهای و ر میدا زا به ای زوخ میتوا برزسی نموده ای دز حایی است ه از ومه اوهای یغ میدا ی های
پترو یییکی غهیه ردیده ه امکا برزسی دامعتری زا راو میکننده استفاده از ووخ مصنو ی یکی از زوشهای نوی دز شایه سازی
میدانها و اوهای نفتی می باشد ه غکنویوژی ددیدی دز زاوارد غوسعه یمی صنعت نفت می باشد ه از ودز ز ت زما و ویینه
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
ننیر ورززوی سیال ،زییخ دیوازه اه  ،یر رد یویه حفازی ،مسیر حفازی و غیره نیی غعدید می شونده دز ای متایه با استفاده از
شاکه وای صای زوشی برای غلمی مدت زما اوز امواج تویی دز اوها ،با اغکا به داده وای مودود اوهای دیگر ،پیشنهاد می
نی ه زوخ پیشنهادی می غواند دایگیی ویینه وای اندازه یری وا عی مدت زما اوز امواج تویی دز اوها باشده برای غلمی
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

واژههای کلیدی :نمودازوای پترو یییغ ،ووخ مصنو ی ،شاکه صای ،موج تویی ،مازو  ،نفت

 -1دانشروی ازشناسی ازشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یوو غحتیتات شاورود ،روه مهندسی امپیوغر
 -2استاد یاز دانشکده مهندسی امپیوغر ،دانشگاه شاورود
 -2ازشنان ازشد ،مهندن نفت شر ت بهره بردازی نفت و از آغادازی

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

بررسی فرصت های استفاده از نانو فناوری در سیاالت حفاری و مته های حفاری در صنعت
نفت ایران

محمد صاحب پاشایی 1عباس هاشمی

زاده2

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

چکیده :
صنعت نفت به نوا مه غری صنعت عیی شوز استه استفاده از ناوزی نانو دز حوزه نفت و صنای وابسته ،دز دوه اد با سترخ
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،دز ای پژووا
به رصت وای استفاده از ناوزی نانو دزصنای بای دستی مانند حفازی دز دز صنعت نفت ایرا پرداخته می شوده نانو ذزات از خاصیت وای زیادی
برخوزداز وستند و می 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
حفازی و استفاده ا 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
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 ابییت زسوب
ذازی منت 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
استفاده 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 امروزه موزد
برزسی دانشمندا ی صنای ویدزو ربوزی راز ر ته دز ای پژووا موزد برزسی راز ر ته استه

واژههای کلیدی :صنای بایدستی  ،نانو  ،حفازی  ،مته حفازی  ،سیال حفازی

دانشروی ازشناسی مهندسی بهره بردازی از مناب نفت دانشگاه حکی سایوازی
2
ضو ویئت یمی دانشگاه حکی سایوازی

1

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

بررسی عملکرد و نحوه مصرف مواد شیمیایی در کارخانههای تزریق آب میادین دریایی
ایران
سکینه شکراله زاده ,1محمد زاهد زاده ,2عماد

رعایایی3

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

چکیده
مواد شیمیایی ماحث بسیاز ستردهای دز صنعت نفت بوده ه می غوا فت غتریاا دز غمامی بلشهای ملتیف ای صنعت نتا دازنده
با غوده به ویینه وای بایی ای مواد و نیی ستره استفاده از آنها؛ اتمینا از میکرد و ازایی مناسب ای مواد ,ومچنی مصرش و
نگهدازی صحیح آنها بسیاز ضروزی به ننر میزسده را ه مصرش و یا نگهدازی غیر اصویی نه غنها مودب اغالش ویینهوای اوییه غهیه,
شده بیکه میغواند خسازت وای متعددی به سیستمهای سطح ایزضی ،ملاز نفت و از  ,محیم زیست و حتی دا ا راد وازد نده از
اینرو به مننوز اتمینا از میکرد صحیح آنها ,یزو است ه وموازه آزمایشات نترل یفیت و یا بازدوی انراو یرده دز صوزت دو
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
ز ت ویینه وا و یا آیود ی بیشتر محیم زیست شوده دز موزد نگهدازی مواد شیمیایی ,یزو به ذ ر وست ه ا ثر مواد شیمیایی نسات
به نوز ،رما و زتوبت حسان میباشند؛ بنابرای محد نگهدازی آنها باید به ونه ای تراحی شود ه حتی ایمتدوز از ای وامد به دوز
باشند غا ازایی خود زا از دست ندونده دز ای متایه ازایی و نیی غینت و محد غیزیق مواد شیمیایی ضد زسوب  ,ضد خوزد ی و
با تری ا موزد استفاده دز ازخانه وای غیزیق آب میادی دزیایی ایرا موزد برزسی راز ر ته است و دز پایا نکات و پیشنهادات
مفید دز دهت ا یایا میکرد و صر ه دویی ا تصادی آوزده شده استه بر اسان مطایعات آزمایشگاوی دز صوزت استفاده از
با تری ا بصوزت پیوسته دز سیست و دز غینت خییی متر از غینت مؤ ره ,با تری احیاء ننده سویفات دز سیست عاییت داشته
و ساب خوزد ی می ردده ومچنی دز مطایعه موزدی حاضر مشلص ردید ه می غهییر دز محد غیزیق مواد شیمیایی ساب
ا یایا  %31ازایی سیست و نیی صر ه دویی ا تصادی میشوده
واژه های کلیدی :ضد زسوب ,ضد خوزد ی ,با تری ا ,ازایی ,غیزیق آب
 -1ازشنان ازشد شیمی معدنی
 -2ازشنان ازشد مهندسی ملاز
 -3د ترای مهندسی شیمی

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

مدلسازی اندازهگیریهای جانبینگار دوتایی جریان متناوب
به روش المان محدود
سوفیا کشاورزی پور ،1مجید نبی بیدهندی ،2فرهاد

خوشبخت3

دانشروی ازشناسی ازشد ،موسسه ژئو یییغ ،دانشگاه غهرا
Sophia_keshavarz@yahoo.com

کیده
مییا متاومت ویژه ییه وای زیر زمی پازامتر مهمی برای برآوزد حضوز احتمایی نفت و مییا ذخیرهی آ استه ابیاز نگازبردازی
داناینگاز دوغایی یکی از مهمتری ابیازوای اهنگازی برای اندازه یری متاومت ویژه و دازای دو مد اندازه یری مق و میق
می باشده به یت دو دسترسی مستتی به ساختازوای زیرزمینی به ویژه دز مق زیاد ،مدلسازی نگازوا مغ زیادی به غفسیر،
مق ( )LLSو
تراحی ابیاز و خیق ازتوای غصحیح برای نگازوا می نده دز ای مطایعه به مدلسازی نگازوای متاومتویژهی
متاومتویژهی میق ( )LLDمربوط به دو مد اندازه یری داناینگاز دوغایی ( )DLTبه زوخ ایما محدود و بصوزت دوبعدی
پرداختهای ه برای ای مننوز از برنامه ی امسول مویتی یییغ بهره ر ته شده و مدلوای مصنو ی از محیم و ابیاز نگازبردازی
ساخته شده و پاسخ محیم (متاومتویژه) به دست آوزده شده امسول یکی از ویغری نرو ا یازوای غرازی است ه غوسم آ
میغوا به مدل سازی ومیما ند یییغ به زوخ ایما محدود پرداخته ا ثر اه وا ائ بر ساختاز ییه بندی حفر شدهاند،
بنابرای دز اینرا مطایعهما زا محدود به ای اید اه وا ردهای ه مشاوده میشود ه امسول بلوبی غوانسته است پاسخ
داناینگاز دوغایی زا دز مدلوای مصنو ی از ییه وای زیرزمینی مدلسازی رده و حتی دز ییهوای نازک و متاومت ویژهای
نیدیغ به متاومت ویژهی وا عی بدست دوده

واژههای کلیدی :متاومتویژه ،داناینگاز ،امسول ،مدلسازی ،ایما محدود

 -1دانشروی ازشناسی ازشد دانشگاه غهرا
 -2استاد و ضو ویئت یمی دانشگاه غهرا
 -3دانشروی د ترای دانشگاه غهرا

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

بررسی اهمیت و کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی
در مطالعات مهندسی نفت.
افشین تاتار ،1مصیب

کمری2

دانشگاه صنعتی سهند
Afshin.Tatar@gmail.com

چکیده
شاکهوای صای مصنو ی یکی از شاخهوای ووخ مصنو ی است ه ایهاو ر ته از سیست صای انسا میباشده ای شیوه دز
برابر مرمو ه دادهوای غیر خطی و پیچیده بهتر از زوخوای ز رسیو السیغ و دیگر زوخوای آمازی مد می نده ابتدا
سمتی از دادهوا برای آموزخ شاکه استفاده میشود و پس از اینکه شاکه با ایگوی حا بر آ وا آشنا شد ،با مغ سمت دیگر
دادهوا موزد آزمود راز می یرده اخیراً دز بسیازی از زشته وای مهندسی ،دز برخوزد با مسائد مربوط به مدل سازی ،غشلیص
ایگو و غلمی پازامتروا ،از ای ابیاز بهره ر ته میشوده دز ای مطایعه ،برخی از مه غری ازبردوای شاکهوای صای مصنو ی
دز مهندسی نفت برزسی شده است ه از آ دمیه میغوا به ازبرد آ دز مسائد ملتیف از دمیه پیابینی غلیلد و غراوایی
سازند ،تراحی شکاش ویدزوییکی ،دریا دو ازی دز خطوط یویه ،غلمی پازامتروای سیال ،دبی اه ،مییا بازیا ت نفت ،زسوب
آسفایتی  ،غوصیف سازند ،ساخت نمودازوای مصنو ی پترو یییکی و نیی ییهبندی ملی اشازه رده ومچنی برخی از غحتیتات
مه انراو شده دز ای ازغااط به نوا نمونه معر ی شدهانده

واژههای کلیدی :شاکهوای صای مصنو ی ،مهندسی نفت ،پیابینی ،اهپیمایی ،دادهوای مهیه

1
2

ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی ،دانشگاه صنعتی سهند
ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی ،شر ت میی مناتق نفتخیی دنوب ،اززیابی ملاز

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

اندازه گیری کمترین فشارامتزاجی باشبیه سازی لوله قلمی درمیدان نفتی دارخوین

علیرضا حامد ، 1محمد

مجیدی1

Engalirezahamed@yahoo.com
 1دانشروی دوزه ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم

یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد یروز آباد

چکیده:
است .

مطایعه ای به مننوز برزسی ا رغهییرغر یاات ازغیزیتی برمییا غیزیق پذیری یکی ازمیادی نفتی ایرا موزد برزسی راز ر ته
دزای ازداده وای آزمایشگاوی غست یویه یمی حاصد ازغیزیق ازملی )باز ردانی از (به ییه نفتی به مننوزغعیی حدا د
شازامتیادی با مدل شایه سازی شده،متایسه شده است .غطایق نتای حاصد ،ابد ا تماد بود ننتیره یری وای بعدی شایه سازی با
یویه یمی زابدی مننوزبرای سایر ازوای غیزیتی غضمی خواود نمود.سه سیال معمول دهت غیزیق( )C1. N2 Co2.دزدوحایت خایص
وغر یای موزد برزسی راز ر ته وباضریب بازیا ت حاصد ازشایه سازی غیزیق از ملی متایسه شده اند .نهایتاً غر یب بهینه برای
محدوده ملتیف شازی ملی غعیی شده اند .نتای حاصد دزادامه مییات غیزیق ازمیدا نفتی موزد ننر ابد استفاده خواودبود.

کلمات کلیدی :حداقل فشارامتزاج پذیری -ازدیاد برداشت -شبیه سازی-میدان نفتی دارخوین

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

باز بینی و بررسی موقعیت های بدست آمده فعلی و آینده در مورد اتوماسیون

لوله مغزی)) coil tubing
1

علیرضا حامد
Engalirezahamed2@gmail.com
 1دانشروی دوزه ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم

یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد یروز آباد

چکیده:
باید فت  ،سیست وای ایکترونیکی نترل ننده ،یکی از وامیی وستند ه با ث بهاودی و امنیت و غا یر پذیری بیشتر
و ومچنی با ث ابییت اتمینا بای دز مییات  coil tubingمیشونده
برای مشاودهی ای ه گونه اغوماسیو می غواند سترخیابد ،مثال وایی از سیست
ه انراو دادهشده است زا غوضیح می دوی ه
امنیت مییات موزد ننر بلاتر ای است ه می غوا غعداد از روا زا
رده

نترل ه دز مییات tubing

رد و آ وا زا دز محیم وای ایم دایگیی

ساختاز سیست نترل دازای ایا وای ملتیفی است و سطح نترل مشلص میباشده مییات دز محیطی متنوت و
دز ی حال خش انراو می یرد و ودش از ای مییات از رد و اتمینا از سیست نترل و ومچنی بای برد ضریب
اتمینا می باشد ه
از یغ سری سیست وای نترل ساده برای انراو مییات بیز تر دز زاستای اوداش مییات یویه مهیی استفاده شدهاست.

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

آنالیز پدیده ذخیره سازی دی اکسید کربن به منظور بهینه سازی ازدیاد برداشت نفت
علیرضا حامد

1

Engalirezahamed2@gmail.com
 1دانشروی دوزه ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم

یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد یروز آباد

چکیده:

مطایعات محیم زیستی نشا می دود دی ا سید ربندز حدود  64دزصد از د ازوای یلانه ای زا شامد می شود و یت اصیی
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
صنای از دمیه صنعت نفت و از استه رآیند ذخیرهسازیگاز دی ا سید رب دز ملاز نفتی و ازیزاه حیی مناسب برای مدیریت انتشاز ای از
و دیو یری از وزود آ به دو می باشد ،از تر ی با غوده به اوا بازدوی اه وای نفت شوز دز سایهای اخیر ،صیانت ازای ملاز و غیزیق به
مو انوات از به آنها ضروزی شده استه دز ای مطای عه غیزیق پیوسته دی ا سید رب به مننوز بهینه سازی دی ا سید رب ذخیره شده و
بازیا ت نفت غوییدی دز یکی از ملاز نفتی ایرا با استفاده از نرو ا یازا ییپس 311انراو شده ه برای بهینه یابی از ایگوزیت ژنتیغ استفاده شده
استه مهمتری پرسا مطرح شده دز ای پروژه گو نگی غا یر مکا اوهای غیزیتی ،مکا و تول مشاغ ازی آنها بر مییا ازدیاد برداشت و
د از دی ا سید رب استهمسئیه مکا یابی زوی اه غیزیتی شمازه ( ) 6انراو شده و ا رای امد و ومچنی تول و مکا مشاغ ازی بر
زوی مییا ذخیره از و ازدیاد برداشت نفت مشلص ردیده به توزی ه به ازاء رید ( )24،8ما ییم متداز نفت برداشت شدوحاصد شد و پس از
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 مشاغ وا

حدودا برابر با  88وت یازخ می شوده

واژه های کلیدی:ذخیره سازی دی ا سید رب  ،ازدیاد برداشت نفت ،ا ییپس ،311بهینه سازی مکا

اه وای غیزیتی

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

بازبینی و بررسی اثرتزریق گازبرخواص سیاالت یکی ازمخازن گازمیعانی جنوب غرب ایران
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1دانشروی دوزه ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم

یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد یروز آباد

چکیده
ملاز ازمیعانی دزغتسی بندی انوات ملاز دزحد اصد بی ملاز نفت رازوملاز ازغر رازمیگیرندیا به اازت
دیگردمای ملی بی دمای بحرانی وحدا ثردمای دو ازی رازمگیرد.آنچه ه با ث غهییرات شدید دز میکردملاز
ازمیعانی به محض زسید شازبه شازنتطه شان میگردد،غهییرسیال ملی ازحایت غغ ازی ازبه حایت دو ازی
از -میعانات میااشدهدزای نوت ملاز بهره دوی اه وای غوییدی به واسطه ا یایا غرم میعانات ازی دزنواحی
اتراش اه با ا ت شازبه زیرن تطه شان  ،اوا خواود یا تهزوشهای متعددی به مننوزز ای مشکد وا یایا بهره
دوی اه وای ازی میعا معکون بکازبرده شده استه ه ازمهمتری زوشها ،غیزیق ازبه مننوزدیو یری ازغشکید
میعانات ازی دزو ملی وبازیا ت میعانات ازی غشکید شده دزملی ازبرد راوانی دازدهدزای غحتیق برای برزسی
د یق ز تازسیال یکی ازملاز از میعانی دنوب ایرا ،ابتداسیال ملی غوسم نرو ا یاز WINPROPازپکی CMG
شایه سازی شته ،پن نمونه ازنیتروژ ) ،(N2ازدی ا سید رب ) (CO2و غر یب وای متفاوت از ازوای نیتروژ
و دی ا سید رب به ملی غیزیق شده وسپس پازامتروای ملتیف مربوط به ملی یعنی غر یب ملی ،مییا
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
ازوای ملتیف با ث اوا متدازمای غرمعی خواودشد.ا ر ه نتای ای غحتیق نشا داده ه ور ه دزصد ازدی
ا سید رب دزملیوط ازغیزیتی بیشترباشدمییا مای غرمعی بیشتر اوا می یابد و نیتروژ بیشتری ا ر زا دز
ا یایا نتطه شان دازد و نیی مودب ا یایا مییا غرا پذیری ومدمای از و انحراش مت از حایت ایده آل میشود
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

کلمات کلیدی:غیزیق از ،میعا معکون ،غرم میعانات ،نتطه شان  ،ا یایا غویید

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

مشاهده کارآمدی غشاهای پلیمری و بررسی آنها در جداسازی گازها

علیرضا حامد
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یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد یروز آباد

چکیده :
امروزه غشاوای پییمری دز بسیازی از رایندوای دداسازی ومچو دداسازی ازوا ،شیری سازی از تایعی ،زتوبت
زدایی و ههه استفاده می شونده رآیندوای غشایی با مصرش انرژی پایی و مییات دداسازی زاحتغر ،اومیت شمگیری
دز متایسه با دیگر رآیندوای دداسازی دازنده اختالش شاز مهمتری نیرو محر ه دز غشاوا محسوب می شوده غراوخ
پذیری و انتلاب پذیری به نوا دو خاصیت اساسی غشاوا با دما و شاز دز ازغااط میباشنده دزای از ازبردوا ،میایا و
معایب غشاوای پییمری دهت دداسازی ازوا برزسی میشونده سپس به متایسه رایندوای غشایی و آمینی پرداخته
می شوده برزسی نت اط ضعف و وت ای رآیندوا نشا داد ه بکاز یری ور داو از آنها به غنهایی بازدوی یزو زا ندازده
دز نتیره دهت دداسازی ازوا از یغ رآیند غر یای با ازایی بای استفاده می شوده ای موزد یغ حایت بهینه ایراد
می ند.

واژههای کلیدی :غشاوای پییمری ،دداسازی ازوا ،رآیندوای غشایی ،رآیند

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

مطالعه روند تشکیل اقتصاد نفت و گاز در خلیج فارس و عملکرد کشورهای پیشرفته
در مقابل آن
علیرضا حامد
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یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد یروز آباد

چکیده:
انرژی یکی از مه غری نهاده وای غوسعه ،و غأمی رضه انرژی دز دنیا از مساید استراغژیغ پیا زوی غمامی دویتوا میباشدهو
دز ای میا نفت و از به دیید متعدد از دمیه :مییا سهویت دز دسترسی ،اززخ حرازغی بای و اززانی نسات به سایر انرژیوا
از اومیت بیشتری برخوزداز وستنده متایه حاضر وششی دز دهت برزسی یت شکد یری ا تصاد سیاسی نفت و از دز منطته
خیی ازن با نگاوی به غوزی دهرا یایی ذخایر و مصرش نفت خاو و از تایعی دز مناتق ملتیف دها با استفاده از زوخ
غوصیفی -غحیییی میباشده ومچنی به غایی اصییغری زاواردوای شوزوای صنعتی برای حفظ امنیت رضه انرژی و متابیه با
غاعات غوزی دهرا یایی ذخایر نفت و از پرداخته میشوده نتای حا ی از آ است ه بعد از شوکوای نفتی دوه 81زاوارد
اصیی شوزوای صنعتی دهت حفظ امنیت رضه انرژی استفاده از زاوارد غنوت بلشی به ماادی رضه نفت و از بوده استه
طبقه بندی Q48 ، Q41 ، F59 : JEL

واژه های کلیدی :ا تصاد سیاسی ،شوزوای صادز ننده نفت و از ،شوزوای مصرش ننده نفت و از ،مناب

رضه انرژی.

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

بهبود شرایط عملیاتی برج های تقطیربه منظور صرفه جویی در مصرف انرژی
(در پاالیشگاه)
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یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد یروز آباد

چکیده:
اویی نگرانی برای صنای رآیندی زو به صعود بود یمت انرژی می باشد و زشد مصرش انرژی دز دها و ضروزت راو آوزد آ نشا می دود
ه 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
یکی از ییدی غری واحدوای مصرش ننده انرژی است ه به وسییه شایه سازوا و مدیهای امپیوغری می غوا ای بلا وا زا به حایت بهینه
دزآوزد ،ودش مییاغی واحد غتطیر نفت خاو دستیابی به شرایم غحت نترل و پایداز ،ا یایا غویید و یفیت محصول ومراه با اوا ویینه وای
مییاغی به دیید مالحنه وای ا تصادی استه از ای زو ودش بهینه سازی یغ پاییشگاه نفتی ا یایا غویید محصویت با یفیت می باشد ،دز ای
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 به
دست آوزد محصویت بایسری بیشتر انراو شده است ،دز مرحیه بعد نتای بهینه سازی با استفاده از شایه ساز ،دز مد بر زوی واحد مذ وز به
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 نهایت
نیی یغ موازنه ا تصادی خایص بی ا یایا محصویت بایسری و مصرش انرژی ،صر ه دویی دز مصرش انرژی ای پاییشگاه زا نشا دادنده

واژههای کلیدی :بهینه سازی ،صر ه دویی دز مصرش انرژی ،برج غتطیر ،موازنه ا تصادی ،شایه ساز

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

بررسی لزجتسینماتیکی نفت خام میدان نفتی گچساران با
استفاده ازمدلهای مختلف
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چکیده:
دز از حاضر ویسکوزیته سینماغیکی نفت خاو ند اه ازمیدا نفتی چسازا دزدماوای  30 ، 20 ، 10 ، 5و40دزده سانتیگراد
اندازه یری شده وبرای ای داده وایآزمایشگاوی معادیه دزده دومی ازائه شده است  .ومچنی ای داده وا
باسهمدل Punttagunta,Walther, Andradeغست شده ونتای باو متایسه شده اند.

کلمات کلیدی:ییدتسینماغیکی ،میداننفتیگچسازا  ،انتتایمومنتوو ،ویسکومتردیریتایی

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

عملکرد شرکت ملی حفاری ایران دررسیدن به انرژیهای نو

علیرضا حامد ، 1محمد مجیدی ،1علی اکبر فتحی کلیسانی ،1محمد امین
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انجینی1

یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد یروز آباد

چکیده:
استفاده ازانرژی زمی رمایی دهت غویید برق منوط به ا تشاش ملی زمی رمایی شناخت د یق مشلصات ملی وغکنویوژی وای
ملتیف غویید برق از بلاز و یا آب داغ زمی رمایی می باشد  .ودود پتانسید بایی انرژی زمی رمایی دزایرا ضروزت مییات
حفازی دزخصوص بهره یری از ای انرژی دهت غویید برق زا ایراب می ند .دزای متایه اختصازادزخصوص انرژی زمی رمایی و
رمایی مطایای بیانگر دیده است.
گونگی حفازی اوهای زمی

کلیدواژها:

زمی

رمایی  -ساال  -انرژی  -حفازی – اه ا تشا ی – اه غیزیتی

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

بررسی وتعیین اولویتهای نانوفناوری درحوزه حفاری

علیرضا حامد ، 1محمد

مجیدی1

Engalirezahamed@yahoo.com
 1دانشروی دوزه ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم

یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد یروز آباد

چکیده :
یکی ازمه غری اویویتهای غحتیتاغی شوز مادز ندسال ذشته برزسی امکا استفاده از نانو ناوزی دززمینه وای ونا و بوده استه
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

کلیدواژهها:
حفازی ،نانوغکنویوژی ،نانو پوشا،نانوسیال ،د حفازی،مته حفازی

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

اندازه گیری کمترین فشارامتزاجی باشبیه سازی لوله قلمی درمیدان نفتی دارخوین
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یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد یروز آباد

چکیده:
ته است .

مطایعه ای به مننوز برزسی ا ر غهییرغر یاات از غیزیتی برمییا غیزیق پذیری یکی ازمیادی نفتی ایرا موزد برزسی راز ر
دزای از داده وای آزمایشگاوی غست یویه یمی حاصد ازغیزیق از ملی )باز ردانی از (به ییه نفتی به مننوز غعیی حدا د شاز
امتیادی با مدل شایه سازی شده ،متایسه شده است .غطایق نتای حاصد ،ابد ا تماد بود نتیره یریهای بعدی شایه سازی با یویه
یمی زا بدی مننوز برای سایر ازوای غیزیتی غضمی خواود نمود.سه سیال معمول دهت غیزیق( )C1. N2 Co2.دزدوحایت خایص و
غر یای موزد برزسی راز ر ته و با ضریب بازیا ت حاصد از شایه سازی غیزیق از ملی متایسه شده اند .نهایتا ًغر یب بهینه برای
محدوده ملتیف شازی ملی غعیی شده اند .نتای حاصد دزادامه مییات غیزیق ازمیدا نفتی موزد ننر ابد استفاده خواود بود.

کلمات کلیدی :حدا د شازامتیاج پذیری -ازدیادبرداشت  -شایه سازی -میدا نفتی دازخوی

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

تعیین و مقایسه کانی های رسی بدست آمده از نمودارهای عرضی وآزمایش پراش پرتو
ایکس
آصف مدنی،1عارف رستمیان ،2مصیب

کمری3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یوو و غحتیتات-باشگاه پژووشگرا دوا و نلاگا  -غهرا  -ایرا
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
آزمایا پراخ پرغو ایکساز دمیه زوخ وای غعیی دزصد و نوت انی زسی می باشنده دز برخی از سازندوا ،نتهای آزمهایا
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
به انی شناسی دز نرو ا یاز ژئویگ ،انی وای مودود برزسی شده نتای حاصد از آزمایا وا با نتای حاصد از نمودازوهای
رضی موزد برزسی راز ر ته انی زسی غایب با استفاده از آزمایا پراخ پرغو ایکس دز ور دو نمونهه از سهازند مهذ وز،
ایییت می باشده دز نمونه  ،1نمودازوای رضی پتاسی بر حسب ا توز توایکتریغ و نسهات غهوزی بهه پتاسهی برحسهب
ا توز توایکتریغ ،ویچ ونه اتال اغی دز موزد انی غایب زسینشا نمی داد ویی نموداز رضی غوزی بر حسب پتاسهی ،
غایببود انی ایییت زا غأیید می رده دز نمونه  ،2ومه نمودازوای رضی غایببود انی ایییت زا نشا دادنده و نی
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
مطابتت دازنده نتای مطایعه مؤید د ت زوشپراخ پرغو ایکس دز غشلیص نوت انی وای زسی است و دز مطایعات ملی به
خصوص مدل وای محاساه اشاات آب ،استفاده از ای ابیاز می غواند محاساات زا بهاود بالشده ومچنی دیده شهد هه دز
حایغی ه غشلیص انی از زوی نمودازوای رضی میسر نیست ،زوشپراخ پرغو ایکس ازآمد استه
واژه های کلیدی :انی زسی ،نموداز رضی ،آزمایا پراخ ایکس ،سازند آغازه

 -1ازشناسی ازشد مهندسی ا تشاش نفت
 -2ازشناسی مهندسی نفت
 -3ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی

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

تأثیر یونهای ایجادکنندﺓ پتانسیل( Mg2+و  )Ca2+در حضور
سولفات ( )SO42-رویترشوندگی مخازن کربناته در فرآیند تزریق آبهوشمند
مالك جلیلیان ،1مصیب

کمری2

انستیتوی مهندسی نفت دانشگاه غهرا
Jalilian.mspe@gmail.com

چکیده
مدت بیااز یغ ر است ه از سیالبینی ملاز نفتی به نوا شیوهای برای بهاود بازیا ت نفت به دو دیید استفاده می شود :آ)
غثایت شاز ملی به مننوز دیو یری از غویید از ،ب) دابرا رد نفت با نیروی ساند ی به سمت اهوای غوییدیه
غرشوند ی ،یکی از مهمتری پازامتروای مؤ ر دز رآیند غویید نفت از ملی است ،بهتوزی ه آبدوستی ملی  ،به غویید بیشتر و
آسانتر خت میشود ،دز حایی ه نفتدوستی بیشتر ،ضریب بازیا ت پایی غر از ملی زا بهدناال داشته و وموازه برداشت از ملاز
نفتدوست ایابرانگیی بوده استه غیزیق آب ووشمند (سیالبینی ووشمند) به نوا شیوهای نو دز ازدیاد برداشت دز ننر ر ته
میشود ه به دیید ملتیفی ،ننیر ا تصادیبود انراو رآیند دز متیان میدانی ،دو نیاز به غرهییات پیشر ته ،ازایی آ برای
ا یایا ضریب بازیا ت و ههه دز سالوای اخیر غحتیتات وسیعی زا به سمت خود معطوش ردهاسته آب ووشمند دزوا آبی است
ه غر یب آ از یحاظ غر یب یونی و مییا شوزی ،بهینه شده استه ای بهینهسازی مدغاً با استفاده از نمغوای سویفاتداز
شامد منییی سویفات ( )MgSO4و یسی سویفات ( )CaSO4صوزت می یرد و دیید آ ودود یونهای  Mg2+ ،Ca2+و SO42-
است ه زوی باز سطحی سنگوای ربناغه غأ یر می ذازند و به آ وا «یو وای ایراد نندﺓ پتانسید» فته میشوده ازبرد غیزیق
آب ووشمند نتای ابد اویی زا و دز متیان آزمایشگاوی و و دز متیان میدانی بهدناال داشته است و اصییغری مکانییمی
ه برای میکرد آ دز ننر ر ته میشود ،غهییر غرشوند ی ربناغهوا به سمت آبدوستی بیشتر استه دز ای متایه ،به برزسی
نتا یو وای ایراد نندﺓ پتانسید دز غهییر غرشوند ی ربناغهوا و مکانیس ا ر ذازی آ وا میپردازی ه
کلمات کلیدی :ازدیاد برداشت ،سیالبینی ،ملاز

ربناغه ،آب ووشمند ،یو وای ایراد نندﺓ پتانسیده

بررسی و مقایسه عملکرد سیاالت حفاریسازگار با محیط زیست در پایدار نمودن شیلها(با
استفاده از دستگاه تورم سنج )
1
2

ازشناسی ازشد مهندسی نفت -ملاز ویدزو ربوزی
ازشناسی مهندسی نفت -ملاز ویدزو ربوزی -شر ت میی مناتق نفتلیی دنوب

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

مهدی

مومنی1

شر ت میی حفازی ایرا  -ادازه مهندسی و برنامه زییی سیال حفازی -اوواز  -بیواز نفت
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
دز سیال غوسم شید وا دذب شده و با ث غوزو و پرا نده شد آنها می شوده غا نو غالخ وای زیادی دز دهت اوا ا رات ملرب
ای پدیده انراو شده استه دزمناتتدازایشید می غوانازدودستهسیایپایهآبیوپایهروغنیرهتحفازیاستفادوکردهسیایپایهروغنیاهعیتعدو ودود
آب آزاد دز سیست  ,دهت حفازی سازندوای شییی مناسب می باشد ویی استفاده از ای سیایاه دیید دو ساز ازی با شرایم زیست
محیطی ،ویینه بای محدود می باشده دزسیایت پایهآبیمتدازآبموزداستفادو و موادی ه دهت پایدازی و نترل غوزو شید وا دزسیال به
از میروندبسیازحائیاومیتاسته دز زاستای تراحی سیایت پایه آبی ه د هت حفازی سازند وای شییی مناسب بوده و ومچنی با
شرایم زیست محیطی نیی ساز از باشند غحتیتات زیادی صوزت ر ته است و مواد ددیدی به نوا پایداز ننده شید معر ی شده
انده دز ای متایه غالخ ردید غا با تراحی سیایت پایه آبی با خصوصیات مناسب دهت حفازی سازند وای شییی و استفاده از دستگاه
غوزو سن خطی ( ،) liner swell meterمییا د یق غوزو شید وا دز ا ر دذب آب اندازه یری شود ،غا از برزسی و متایسه ی ای داده
وا سیال حفازی با خصوصیات مناسب دهت حفازی شید وا و ومچنی ساز از با محیم زیست غعیی ردده
واژههای کلیدی :شید ,سیال حفازی ,مییا غوزو ,غوزو سن خطیه

 -1ازشنان مهندسی و برنامه زییی سیال حفازی

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

ارزیابی پتروفیزیکی چاه  Yواقع در یکی از میادین دریایی ایران
سید میالد مرتضایی مهین  ،1محمدکمال قاسم العسکری 2
 -1دانشروی ازشناسی ازشد ملاز ویدزو ربوزی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه
 -2د تری ژئو یییغ ملاز – ضو ویئت یمی دانشگاه صنعت نفت

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
اوداش اصیی ای پژووا برزسی پازامتر وای حا بر یفیت ملینی دهت اویویت بندی زونهای ملی استه دز ای
پروژه با زوخ اززیابی پترو یییغ احتمایی با استفاده از نموداز وای اه پیمایی به غشریح پازامتر وای پترو یییکی حا
بر یفیت ملی و زوشهای محاساه ای پازامتروا پرداخته شده است ایراد یغ مدل حاوی ند انی به وسییه زوخ
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 ا ر یغ مرمو ه امد اه نگازی دز دسترن باشد یغ پاسخ بهینه به دست خواود آمد.دز ای پروژه اه  Yوا
دز یکی از میادی دزیایی ایرا با استفاده از نرو ا یاز  geologموزد اززیابی پترو یییکی راز ر ته دز اه  Yسازند
یک  ،از مق  2343متری آ غاز و غا مق 4418متری ادامه پیدا می نده ابتدای سازند یک ه سمت ا نما زا
یسیت و شید غشکید میدوده دز ای سمت ودود انی نمکی واییت ) (Haliteبه زیاایی ابد مشاوده استه دز
برخی مناتق نیی وازغی ) (Quartzبه ش میخوزده دز ای سازند  33,464متر زو خایص میااشد غلیلد متوسم
 ،%16,6حر شید  %33و اشاات آب  %33,4میباشده

واژههای کلیدی :اززیابی پترو یییکی،ژئویگ  ،غلیلد ،شید ،اشاات شد ی آب

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

ارزیابی پتروفیزیکی سازندکرتاسه ( )CRETACEOUSچاه  Kدر یکی از
میادین شمال ایران
سید میالد مرتضایی مهین  ،1محمدکمال قاسم العسکری 2
 -1دانشروی ازشناسی ازشد ملاز ویدزو ربوزی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه
 -2د تری ژئو یییغ ملاز – ضو ویئت یمی دانشگاه صنعت نفت

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
اه پیمایی است ،ه یکی از مهمت ری ا توزوا دز غعیی ویژ ی وای سنگ ملی ویدزو ربوزی استه الوه بر آ موازدی و
وضعیت وندسی ملی  ،دما ،شاز سازند و ییتویوژی ملی می غواند نتا مهمی دز اززیابی ،غکمید و بهره بردازی از ملی ایفا نده
غعیی پازامتروای یییکی و اززیابی یفیت ملینی از اومیت وی ژه ای دز صنعت نفت برخوزداز است ،آ اوی د یق از ای پازامتروا به
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
آ وا غوانایی بیشتری دز غوسعه ی میادی نفتی خواوند داشته زیرا با داشت اتال ات بهتری از خصوصیات پترو یییکی ملی می
غوا غصمیمات بهتری دز موزد محد حفر اه وا ر ته دز ای پروژه سازند رغاسه اه  Kه دز مق  4418-4482متری یکی از
میادی شمال ایرا وا است با استفاده از نرو ا یاز  Geologموزد اززیابی پترو یییکی راز ر ته اززیابی به زوخ مدل سیات و میر
( ) sibbit & mayer, 1980ه 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
سیا یت مو ر بر رآیند نموداز یری استفاده شده استه با انراو اززیابی پترو یییکی دز ای سازند زو ناخایص 1138متر بدست آمد
ه از ای متداز  32,683متر زو خایص می باشده نسات زو خایص به زو ناخایص  1,126می باشد ه بسیاز اندک می باشده دز
سازند رغاسه ( )CRETACEOUSغلیلد متوسم  ،%12,3حر شید  %31و اشاات آب  %33,3می باشده
واژههای کلیدی :اززیابی پترو یییکی ،ژئویگ ،سازند رغاسه  ،غلیلد ،اشاات شد ی آب

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

ارزیابی پتروفیزیکی سازند چلکن چاه  Mدر یکی از میادین شمال ایران
سید میالد مرتضایی مهین  ،1محمدکمال قاسم العسکری 2
 -1دانشروی ازشناسی ازشد ملاز ویدزو ربوزی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه
 -2د تری ژئو یییغ ملاز – ضو ویئت یمی دانشگاه صنعت نفت

کیده
ودش اصیی ای غحتیق برزسی غوزی پازامتروای پترو یییکی ،غعیی نوت غلیلد و غعیی سطوح غمان سیایت با استفاده از نگاز
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 زمی شناسی ،حفازی و آزمایاوای ملی استفاده شده استه پازامتروای پترو یییکی غلیلد ،سنگ شناسی ،اشاات شد ی،
ضلامت زو خایص ،ضلامت زو خایص به ناخایص و ومچنی سطوح غمان سیایت غوسم نمودازوای اه پیمایی غعیی شده
انده اززیابی پترو یییکی یغ سازند با استفاده از نگازوا ی پترو یییکی می غواند نتا مهمی دز اززیابی می و یفی آ سازند
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
غوسعه میدا  ،برای بلا وایی از سازند ملینی ه ابییت بهتری دز غویید ویدزو ربوز دازند ،آ اوانه غر غصمی یری نموده دز
ای پروژه اه  Mوا دز یکی از میادی شمال ایرا با استفاده از نرو ا یاز ژئویگ موزد اززیابی پترو یییکی راز ر ته اززیابی به
زوخ پترو یییغ احتمایی ( )probabilistic petrophysicsصوزت ر ته دز اه  Mسازند یک  ،زو ابد برزسی 2434,6
متر می باشد ه از ای متداز غنها  4,611متر زو خایص می باشد ه نسات زو خایص به زو ناخایص  1,112می باشده
میانگی غلیلد دز ای بازه اززیابی  %14,3بدست آمده است و میانگی اشاات آب  %42,3می باشده

واژههای کلیدی :اززیابی پترو یییکی ،ژئویگ ،مویتی می  ،غلیلد،اشاات شد ی آب
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ایده ی استفاده از لوله های جداری مغناطیسی در حفاری لیزری
محمد صادق دادایی دهکردی ،1عباس هاشمی

دهکردی2

دپازغما حفازی شر ت پتروپازن
Dadaei.mo@ppars.com

چکیده
با غوده به 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
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
سر ت حفازی باشده امروزه با سترخ ح فازی وای نوی از دمیه حفازی با یییز می غوا سر ت حفازی زا  11ایی  111برابر
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
حفازی می غوا به یویه بای یویه پایی برای غعویض مته ،زاند یویه ددازی دز اه و ههه اشازه رده یکی دیگر از مشکالت حال
حاضر دز صنعت حفازی به ویژه حفازی با یییز د حفازی می باشده دز زاوکاز ما استفاده از یویه وای ددازی مهناتیسی می باشد
ه می غوا آ وا زا ومیما با مییات حفازی با یییز به داخد اه زانده ومچنی با ای از می غوا با استفاده از یویه وای
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
بهاود زاندما حفازی اشازه داشته

واژههای کلیدی :یویه ددازی ،حفازی یییزی ،میدا مهناتیسی ،اوا ویینه وای حفازی ،ا یایا سر ت حفازی

 -1ازشناسی حفازی
 -2ازشناسی حفازی
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شبیه سازی آزمایش لوله قلمی با استفاده از شبیه ساز Eclipse
Slim tube test simulation using Eclipse simulator software
امید یتگر* ،محمد زضا اصفهانی ،یت ایه اظ زاده ،دعفر ویی ،حایب ایه صدیتی،
پژووشگاه صنعت نفت
chitgaro@ripi.ir

چکیده
یکی از ضروزی غری مطایعاغی ه اد از شروت غیزیق از دز ملاز ویدزو ربوزی صوزت می یرد امتیادهی یها غیهر امتیادهی بهود
غیزیق استه از مهمتری پازامتروا دز غیزیق امتیادی ،حدا د شاز امتیاج می باشده دز ای غحتیق با استفاده از داده وهای آنهاییی سهیال
ملی  ،حدا د شاز امتیاج با استفاده از دو شایه ساز  PVTiو  Eclipse300شایهسازی و غعیی ردیده به ای مننهوز ابتهدا نفهت یهغ
ملی بوسییه ی نرو ا یاز  PVTiشایهسازی شده و ح دا د شاز امتیادی برای هاز از ملتیف محاساه شده سپس یغ مدل غر یای
از ای آزمایا با استفاده از شایه ساز  Eclipse300ساخته شد و متادیر به دست آمده از ایه مهدل بها نتهای  PVTiمتایسهه شهده دز
نهایت با غوده به خرودی شایهسازوا مشلص شد ه می شود دهت حصول اتمینا از غعیی معایت حایت انتلاب شده دز شایه ساز
 ،PVTiاز مدل غر یای حدا د شاز امتیاج زا شایه سازی و مرددا محاساه نموده
واژگان کلیدی
شایه سازی ؛ یویه یمی ؛ حدا د شاز امتیادی ؛ غیزیق از ؛

 PVTi؛ Eclipse
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بررسی آسیب سازند طی تشکیل میعانات گازی در مخازن گاز میعانی و روش های
جلوگیری و بهبود آن
عباس گزمه1مهدی

زلقی1

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

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
دوانه اه اوا می یابده دز ای ملاز معموی دز شاز و دما بای مواده وستی  ،و سیست سیال دز شرایم نیدیغ
بحرانی می باشده دز ملاز از میعانی اغیب و تی شاز نیدیغ دیوازه اه به زیر شاز نتطه شان می زسد با ث
اوا سری غویید می ردد ه غرم میعانات دز اتراش اه می غواند با ث آسیب سازند دز ملاز از میعانی 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
بیشتر مشهود می باشده
با غراوایی
دز ای غحتیق دز موزد آسیب سازند دزا ر غرم میعانات و گونگی دیو یری و یا غیاه بر آ پرداخته می شوده
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
ملاز میعانات ازی با دزک بهتر مکانییو آسیب سازند و زاه وای دیو یری و یا غیاه بر آ استه
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تغییر ترشوندگی مخازن کربناته با استفاده از نانو سورفکتانت ها
فرشاد بتویی ، 1احد اسدالهی ، 2محمد اسدالهی3
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
دداسازی و ازدیاد برداشت از ملاز نفتی و ازی نیی بسیا ز ش یر است ه به ونه ای ه با استفاده از نانو سوز کتانت وا و ،نانو غشا
وا  ،نانو ذزات  ،نانو ژل وا  ،نانو سیایت و ویدزوژل وای نانو ومپوزیتی  ،غحول مهده ای دز دههت بهاهود راینهد اسهتلراج و غوییهد
سیال از ملاز نفتی و ازی به ودود آمده استه دز ای متایه غا یرات و میکرد ناوزی نانوسوز کتانت وها بهر زوی غهییهر غرشهوند ی
ملاز ربناغه موزد برزسی راز ر ته است.

کلمات کلیدی :نانو سوز کتانت  ،غرشوند ی  ،ملاز

ربناغه  ،ازدیاد برداشت ،شا سطحی
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مدلسازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین بر اساس تنظیم کردن پارامترهای حجم مولی
فرشاد بتویی ،1سعید اکبرپور ، 2جمال دانشمند مقدم ،3محمد رضا شیبانی راد،4
علی کریمی4
دانشگاه آزاد اسالمی واحد یروزآباد  ،دانشکده مهندسی نفت  ،انرم
farshadbatooei@gmail.com

یمی مهندسی نفت

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
مویکویی د یق 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
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
شرایم ملی ضروزیسته دز ای مطایعه از غئوزی یوزی وا ینی و معادیه حایت (، ) PRایگوزیتمی دهت محاساه درو مویکویی آسفایتی ازائه شده
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 نمونه
نفتی صوزت ر ت نتای نشا دادند ه غطابق ابد اویی بی داده وای آزمایشگاوی و نتای مدل ودود دازده

یمات ییدی :آسفایتی  ،زسوب  ،مدل سازی  ،غلمی  ،حر مویی

______________________
-1دانشرو ازشناسی مهندسی نفت رایا ملاز ویدزو ربنی نفت و از دانشگاه آزاد اسالمی واحد یروزآباد
دبیر د انرم یمی مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد یروزآباد
-2دانشروی ازشناسی مهندسی نفت  ،رایا ملاز ویدزو ربنی نفت و از
-3دانشروی ازشناسی مهندسی نفت  ،رایا بهره بردازی از ملاز نفت و از

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

تاثیر تزریق امتزاجی گاز ها ی مختلف  ،بر ترکیب در صد و چگالی سیال مخزن نفتی
دارخوین
محمد مجیدی، 1علی اکبر فتحی کلیسانی،1محمد امین
 1دانشروی دوزه ازشناسی زشته مهندسی نفت ودبیر انرم

انجینی1

یمی دانشرویی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد یروز آباد

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
نسات گایی آ ماده ب ه سیال مانا دز دما و شاز معی استه گایی یکی از خاصیت وای مه سیایت دزو ملی به شماز می زود
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
ملی با ا یایا گایی ،شاود اوا غویید نفت به صوزت ابد غودهی خواوی شد ویی با غیزیق از وای نیتروژ  ،دی ا سید رب ،
متا 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  %21به
یغ حیته اه میدا نفتی دازخوی دزیا تی ه ازوای م تا  ،اغا و دی ا سید رب به صوزت احشی با ث اوا گایی و به
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

کلمات کلیدی:نرو ا یاز ، PVT-Eclipseگایی سیال ملی  ،غا یر گایی بر شاز ،غیزیق از به صوزت امتیادی ،میدا نفتی
دازخوی ه
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کاربرد مدل شبکه عصبی در پیش بینی فشار نقطه شبنم میادین
گاز میعانی ایران
شیما ابراوی زاده ,1وق ییسانس,مهندسی شیمی,Ebrahimzadeh_sh@yahoo.com,شر ت میی نفت,پژووشکده ازدیاد بر داشت نفت
و از
مری اسمی ,وق ییسانس,مهندسی نفت,mghasemi.m@gmail.com,شر ت میی نفت,پژووشکده ازدیاد بر داشت نفت و از
احسا صدازت ,وق ییسانس,مهندسی نفت,e_sedarat@yahoo.com,شر ت میی نفت,پژووشکده ازدیاد بر داشت نفت و از
شهاب رامی,د ترا ,مهندسی نفت,sgerami@gmail.com,شر ت میی نفت,پژووشکده ازدیاد برداشت نفت و از
محمد یی مادی,د ترا,مهندسی نفت ema2di@yahoo.com,شر ت میی نفت,پژووشکده ازدیاد برداشت نفت و از

چکیده
غعیی نفطه شان یکی از مهمتری ناصردز محاساات مهندسی ملی می باشدهاز دمیه زوشهای موزد استفاده دز غعیی شاز
نتطه شان ,زوخ آزمایشگاوی است ه ویینه بر و زما بر می باشد به ومی دیید شناسایی زوشهای دایگیی دز غعیی نتطه شان
امری ضروزی است ه استفاده از شاکه وای صای یکی از ای زوخ وای دایگیی می باشدهودش ای متایه ازائه یغ ازبرد د یق 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
غر یاات ویدزو ربنی ننیر متا و  C8+و ومچنی دما ودرو مویکویی C8+است هنتای ساختازی شاکه بر مانای سه ییه شامد :یغ
ییه وزودی با 6نرو ,یغ ییه میانی با 21نرو و یغ ییه خرودی با 1نرو می باشده شاکه صای مذ وز غوسم 116داده
از میعان ی شوز ایرا آموزخ داده شده است و به مننوز ا تااز دوی ,شاکه آموزخ
آزمایشگاوی از نمونه اوهای ملتیف میادی
دیده با غعدادی داده آزمایشگاوی از نمونه سیایت از میعانی ملاز دیگر,غست ردیدهنتای مدل نشا
می دود ه خرودی شاکه با متداز مطیوب آ دز از آزمایا با خطایی معادل 1/4868دزصدمطابتت دازد ه ای نشا دونده
اتمینا از صحت مدل شاکه صای دز ای مطایعه می باشده
کلمات کلیدی :شاز نتطه شان هشاکه صایهایگوزیت پس انتشاز خطاه

-1نویسنده هده داز مکاغااتEbrahimzadeh_sh@yahoo.com
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بررسی اثر ریزش فیلم مایع ،انتشار گاز و غلظت ماده فعال سطحی بر پایداری جریان فوم
در محیط متخلخل
حامد نجاتیان دارایی ،*1مرتضی انصاری ،2علی

رنجکش3

 1دانشگاه صنعتی سهند غاریی
 3،2شر ت بهره بردازی نفت و از چسازا

چکیده
پایدازی وو به ساختاز و پایدازی یی وای مای وابسته استه ور ه یی وای مای پایدازغر باشند ،وو پایدازغر استه ناپایدازی
یی وای مای با ث انعتاد و ناپایدازی وو می ردده زییخ یی مای  ،انتشاز از و غینت ماده عال سطحی از مهمتری وامد
ناپایدازی وو دز محیم متلیلد وستنده نتای نشا میدود ه زییخ یی مای به غضعیف و ناپایدازی وو منرر میشوده دز موزد
وو غشکید شده دز محیم متلیلد ،انتشاز از پیچیده بوده و دز دبیوای بایی دریا وو ابد صرش ننر است و ماده عال ننده
سطحی با پایداز رد یی وای مای  ،با ث ا یایا پایدازی وو می ردده

واژههای کلیدی
جریان فوم در محیط متخلخل ،ماده فعال سطحی ،انتشار گاز

*Hamed.Nejatiyan@gmail.com

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

مقایسه فرایندهای تزریق متناوب و همزمان آب وگاز در یکی از مخازن ایران
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

محمد صادق ایت الهی :دکتری مهندسی زمین شناسی ونفت
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
برای بازیا ت بیشتر نفت از ملاز به ذو می زسدهسیالب زنی آب یا غیزیق از است مشکد اصیی ای دو
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
محتتا زا به کر ازائه ی زوخ غیزیق غر یای آب و از انداخته استهزوخ وای غیزیق متناوب و ومیما آب و از
از زوخ وای مناسب دز ای زمینه وستنده دز ای زوخ وا  ،غوده وای آب و از به توز متوایی و ومیما به دزو
ملی غیزیق می شوندهدز ای متایه صد دازی با استفاده از شایه سازی غو سم نرو ا یاز ، Eclipseدو زوشتیزیق
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
از دازای بازدوی بیشتری نسات به سنازیوی غیزیق ومیما آب و از استه
واژه های کلیدی :ازدیاد برداشت نفت  ،شایه سازی  ،غیزیق متناوب آب و از ( ،)WAGغیزیق ومیما آب و از
()SWAGه
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بررسی آزمایشگاهی اثر مواد نانو بر روی بهینه سازی ASP
خسرو رحیمی ، 1محمود همتی  ،2حمیرا شریعت پناهی ،3شهاب

گرامی4

دانشروی ازشناسی ازشد نفت دانشگاه یوو و غحتیتات غهرا
آدزن پست ایکترونیکیKHR.RAHIMI@gmail.com:

چکیده
ملاز شکا داز سمت نیمی از ذخایر نفت و از دز سطح دها زا دز خود دای داده و سه مدهای از غویید نفت و از زا دز
اختیاز دازنده اینگونه ملاز از ننر ناومگونی دازای ساختاز پیچیدهای میباشنده ا ر ه شکا ها میغوانند سه بسیایی دز غویید
داشته باشند ییک نفت بردای مانده دز داخد ماغریس ساب می شود بازیا ت نهایی بشدت اوا یابده یکی از وامد مه ه دز
میکرد ضعیف اینگونه ملاز ا ر ذاز است امد غرشوند ی میباشد زیرا ملاز ربناغه اغیب نفت دوست و میانه وستنده رایند
غیزیق آب دز ملاز شکا داز ندا مو ق نیست زیرا غوانایی ماغریس دز آشاو آب غیزیتی و دابهدایی نفت به سمت سیست شکاش
ضعیف استه زوخوای شیمیایی ازدیاد برداشت از اید غیزیق مواد  ASPدز ملاز شکا داز نفت دوست استفاده میشوده  ASPبه
ندی زوخ با ث ا یایا برداشت نفت غوییدی دز ملاز نفت میشوده یکی اوا شا سطحی بی نفت بداو ا تاده دز
حفرهوای و غ و آب اتراش حفره وا و دیگری غهییر غرشوند ی ماغریس به سمت آب دوست است ه خود با ث ا یایا آشاو
خودبهخودی آب میشود و دز نتیره نفت غوییدی ا یایا مییابده ودش از انراو ای غحتیق برزسی آزمایشگاوی ا ر مواد نانو بر زوی
بهینه سازی رمویسیو  ASPبرای ا یایا برداشت ملاز نفتی میباشده

کلمات کلیدی  :ازدیاد برداشت ,مواد عال سطحی ,سیست ییایی  /عال سطحی  /پییمر

 -1دانشروی ازشناسی ازشد،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد یوو و غحتیتات ،غهرا  ،روه مهندسی نفت،ایرا
 -2ضو ویأت یمی پژووشگاه صنعت نفت
 -3ضو ویأت یمی پژووشگاه صنعت نفت
 -4ضو ویأت یمی پژووشکده ازدیاد برداشت
جهت دانلود چکیده مقاالت همایشهای پیشین و اطالع از دوره های آتی ،به  www.reservoir.irمراجعه نمایید.

تاثیر مقاومت ویژه الکتریکی سازند بر بهبود تخمین سرعت انتشار
امواج صوتی برشی
مریم صدیق ،1بهزاد تخم چی ،2وامق رسولی .3ملك محمد

گیتی4

دانشگاه صنعتی شاورود
ravak.m65@gmail.com

چکیده
نمودازوای صوغی (برشی و غرا می) ازبردوای متفاوغی دز صنعت نفت دازند ه میغوا به غعیی ییتویوژی ،غعیهی ییهوای با
شاز وق نرمال ،اززیابی سنگ منشاء و غعیی غلیلد ،نوت ویدزو رب و سیال منفذی و غعیی مشلصات ملینی اشازه نموده از
نمودازوای سر ت برشی و غرا می و گایی سازند دهت غعیی پازامتروای مکانیکی و ایستیغ سازند دهت مدیسازی ژئومکانیکی
دیوازه اه و برزسی ید ناپایدازی اه ه یکی از ایا وای مه مییات حفازی و غویید ش دز رایند بهرهبردازی از میادی
ویدزو ربنی میباشد ،استفاده میشودهغا نو زوخوا وزوابطترربی متعددی برای غعیی سر ت برشی دز سازندوا و انیوای
ملتیف دز شرایم یییکی خاص بر اسان مطایعات بر زوی دادهوای یرزه ای ،آزمایشگاوی و یا نمودازوای پترو یییکیدز ییتویوژی و
نواحی خاص غوسعه دادهشدهانده اما دز صوزت دو دسترسی به برخی اتال ات آزمایشگاوی دز خصوص نمونه سیال منفذی ،نمونه
ماغریکس و انیوای سازند می غوا با دز ننر ر تنمتاومت ویژوایکتریکی سازند دز زوابم غرربی مودود بینسر توای امواج
صوغی غرا می و برشی ،وامیی و و سیما شد ی ،انحالل و نحوه ازغااط میا منا ذ و نوت سیال منفذی زا دز غلمی سر ت
غا یر داد .دز ای مطایعه با استفاده از زوابم غرربی معتار دز سازندوای ماسه سنگی ،ماسه سنگ شییی ،شییی و متایسه سر ت
موج صوغی برشیتلمینی و وا عیمودود ،مشاوده میشود ه ای زوابم غرربی با د ت یکسانی به غلمی سر ت انتشاز امواج
برشی میپردازند و دازای ضریب غعیی وماستگییکساندز حدود  1/366میباشنده با استفاده از پازامتر حر شید دز محاساات،
مییا ضریب غعیینهماستگیا یایشیا ته استه ومچنی با استفاده از ز راسیو غیر خطی ند متهیره و ا یایا متهیروا ضریب
غعیی وماستگی زابطه غلمی زده شده به  1/62ا یایا مییابدهاما با نرمایییه نهمود سهر هتوای امواج صوغی به ا توز
متاومت ویژه ایکتریکی سازند ضریب غعیی وماستگیرابطه از  1/44غا  1/643ا یایا مییابده

واژههای کلیدی :سر ت امواج صوغی برشی ،سر ت امواج صوغی غرا می ،متاومت ویژوایکتریکی سازند ،ضریب غعیی
وماستگی

-1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت-حفازی و بهره بردازی دانشگاه صنعتی شاورود
-2دانشیاز دانشکده ژئو یییغ ،نفت و معد دانشگاه صنعتی شاورود-3,دانشیاز دانشگاه رغی استراییا -4,ازشنان ازشد بلا پترو یییغ ادازه
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
محمد صدا ت پوز :ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی (ادازه پاییا ،پاییشگاه وفت )
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
شایه سازی غشکید ویدزات دز خم یویه غوسم نرو ا یاز  PIPE SIMانراو شده اسهت و ا هر وامهد ملتیهف ماننهد حضهوز ازوهای
اسیدی و غینت نمغ مودود دز آب ومراه بر غشکید ویدزات موزد مطایعه راز ر ته است

واژه های کلیدی :ویدزات  ،خطوط دزیایی  ،بندز سیویه PIPE SIM ،
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ازدیاد برداشت با استفاده از سیالب زنی هوشمند :از مکانیزمها تا شبیهسازی
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 )
1Mosayyeb.Kamari@gmail.com

چکیده
باغوده به نیدیغ شد به پایا مرحیۀ غویید تایعی مدﺓ ملاز دنیا(از دمیه ملاز نفتی دنوبغربی ایرا )،ضروزت برزسی و
ادرای زوخوای ازدیاد برداشت ،بیا از پیا احسان میشوده دز دو دوۀ ذشته« ،سیالبینی ووشمند» به نوا زوشی مؤ ر برای
ازدیاد برداشت معر ی شده است ه مانای آ بهینهسازی شوزی و غینت یو وای آب غیزیتی استه ویینۀ و میکرد ابد غوده آ
دز برزسیوای آزمایشگاوی و مدلوای پاییوت ،بسیاز موزد غوده صنعت نفت راز ر ته استه اما با غوده به ددیدبود ای زوخ ،ونوز
دناهوای ونا ونی از آ ناشناخته است و نیاز به انراو مطایعات ستردهغری دازده دز سالوای اخیر ،الوه بر محتتی دانشگاوی ه
مدغ ًا زوی مکانییووای غایاای زوشمطایعه می نند ،بسیازی از شر توا نیی به مننوزدستیابی به ای غکنویوژی،مطایعات آزمایشگاوی
و میدانی وسیعی انراو دادهانده
سؤایت ملتیفی دزبازﺓغیزیق آبووشمند ،مکانییووا ،میکرد و گونگی شایهسازی آ ودود دازد ه دز ای مطایعه سعی شده است
به آنها پاسخ داده شود؛ ای زویکرد میغواند برخی از ایاوای مودود زا ومواز سازد و آغازی برای مطایعه ای زوخ دز میادی شوز
باشد ه دز ای غحتیق ،ومچنی به غازیلچۀ ازبرد میدانی ای زوخ و ماانی شایهسازی آ پرداخته شده استه
کلمات کلیدی:
ازدیاد برداشت ،سیالبینی ووشمند ،آب با شوزی پایی  ،ملاز

ربناغه ،غهییر غرشوند ی ،غاادل یونیه
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شبیه سازی تشکیل فیلتر کیك در حفاری چاههای نفتی
سید محسن هاشمزاده ،1ابراهیم حاجی

دولو2

1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی مکانیغ،دانشکده مهندسیدانشگاه شهید مرا اوواز
mohsen.hashemzadeh@yahoo.com
 2استاد روه مهندسی مکانیغ ،دانشکده مهندسی دانشگاه شهید مرا اوواز
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
دیوازه سازند ییتر یغ غشکید میشوده رایند غشکید ییتر یغ دز مییات حفازی نتیره سه رایند مرغامِ دریا دزو
آنایون ،نفوذ سیال به دزو سازند و غشکید یغ بر زوی دیوازه سازند استهدز ای متایه از یغ زویه ددی برای مدیسازی و
شایهسازی زشد ییتر یغ استفاده شده استکه دز آ ابتدا میدا دریا غیر نیوغنی د حفازی دز ضای حیتوی اه حفازی
محاساه شده و پس از محاساه سر ت نفوذ سیال به دزو سازند ،مییا زشد ییتر یغ بر اسان احتمال زسوب ذزه  -ه از آناییی
نیرووای وازد بر ذزه دز سطح یغ محاساه میشود  -بدست میآیده مییت ای مدل نسات به سایر مدلوای ازائه شده ای است
ه سیال حفازی به نوا یغ سیال غیر نیوغنی دز ننر ر ته شدهاست و ا ر رخا زشته حفازی نیی یحاظ شدهاسته دز نهایت
غا یر سر ت متوسم سیال ،رخا زشته حفازی ،اندازه ذزات و شاخص غوانی سیال حفازی بر ضلامت ییتر یغ و سر ت نفوذ
به دزو سازند برزسی شدهاسته
واژههای کلیدی:شایه سازی ددی ،ییتر یغ ،سیال حفازی غیرنیوغنی ،ییتراسیو موازی سطح ،محیم متلیلده
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تخمین تراوایی مخزن کنگان واقع در میدان گازی کیش با استفاده از داده های پتروفیزیکی
یی دخدائی اییلچی ،1محمدزضا مایی ،2نستر آ

ادری*3

 1استادیاز روه زمی شناسی ،دانشکده یوو ،دانشگاه غاریی
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
می شونده اززیابی پترو یییکی پازامتر غراوایی دز دو حیته اه موزد مطایعه صر ا
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
ییتویوژی سازند نگا با استفاده از ران پالت وای نوغرو  -گایی و
MIDپالت غعیی شدهبا غوده به ییتویوژی ،حر شید،حضوز نهشته وای
غالیری و غلیلد ،سازند نگا به دو بلا K1و K2غفکیغ شده نتای بدست
آمده نشا می دود ه مییا غراوایی دز اه  Aنسات به اه  Bبهتر می باشد
زیرا و حر شید متری دازد و و مییا ویدوزو رب ازی آ بیا از
اه Bمی باشده
واژه های کلیدی :سازند نگا  ،میدا

ازی یا ،اززیابی پترو یییکی،

غراوایی

 -1ضو ویت یمی روه
زمی شناسی ،استادیاز دانشکده یوو زمی  ،دانشگاه غاریی ،ایرا
 -2پژووشگاه صنعت نفت غهرا  ،ایرا
 -3ازشنان ازشد زشته زمی شناسی ،رایا زمی شناسی نفت ،واحد یوو و
غحتیتات غهرا
جهت دانلود چکیده مقاالت همایشهای پیشین و اطالع از دوره های آتی ،به  www.reservoir.irمراجعه نمایید.

تخمین اشباع شدگی آب و بهترین زون های مخزنی در مخزن کنگان واقع در میدان
گازی کیش
*2

یاسر تحی ،1نستر آ ادری

1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی شیمی ،رایا رآیند دداسازی ،دانشگاه آزاد شهرضا
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
ملی از دمیه مطایعاغی است ه بدی مننوز صوزت می یرده دز ای مطایعه سازند
نگا متعیق به روه دورو دز میدا ازی یا موزد اززیابی پترو یییکی راز می
یرده ییه محاساات دز ای پژووا غوسم نرو ا یاز ژئویگ نسله  6/8/1و به زوخ
احتمایی ()Probabilisticانراو شده استه دز ای زابطه پس از ویرایا و ا مال
غصحیحات موزد ننر زوی نگازوای اه پیمایی ،نهایتا پازامتروای پترو یییکی موزد ننر
به مننوز اززیابی ا ق ملینی نگا دز دو حیته اهBوAموزد برزسی و غفسیر راز

ر ته نتای به دست آمده نشا می دوند ه مییا

انیدزیت و دویومیت دز

اه Bمتر از اه Aو بر کس آ مییا آوغ و شید دز اه  Bبیا از اه  Aمی
باشد و ومچنی اشاات شد ی آب دز اه Aبرابر با  %88و دز اه Bبرابر با  %34می
باشده بعالوه مییا ویدوز رب ازی غوییدی دز اه  Aبیا از اه  Bاسته بنابرای
اه  Aاز پتانسید ویدوز ربنی بهتری نسات به اه  Bبرخوزداز استه

واژه های کلیدی :سازند نگا  ،میدا

ازی یا ،اشاات شد ی آب ،روه

دورو ،زوخ احتمایی

 1دانشروی ازشنان ازشد شیمی ،رایا رآیند دداسازی ،دانشگاه آزاد شهرضا
2دانشروی ازشنان ازشد زمی شناسی ،رایا زمی شناسی نفت ،واحد یوو و غحتیتات غهرا

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

چالش رسوب آسفالتین در صنایع باالدستی نفت و ممانعتکنندههای آن
سید عبداهلل
بوشهر ،خیابا شهید ماوینی ،دانشگاه خیی

شجاعی1

ازن بوشهر ،دانشکده نفت ،از و پتروشیمی

Abdollahshoja@gmail.com

چکیده
زسوب آسفایتی از ایا برانگییغری مشکالت غویید و ازدیاد برداشت نفت به حساب میآیده آسفایتی وا به یت اینکه دستهای از
غر یاات طای دیء سنگی نفت خاو می باشند ،شناسایی د یق و دیء به دیء ای غر یاات مالً غیر ممک استه یذا به غعریف بر
اسان حالییت ا تفا میشوده بر ومی اسان امد حالییت از مه غری پازامتروا برای غوسعه و غحتیق بر زوی ممانعت نندهوای
زسوب آسفایتی به شماز میآیده شناخت انوات ممانعت نندهوا و زوخوای برترش رد نشست آسفایتی از اوداش ای مطایعه
میباشده

واژههای کلیدی :آسفایتی  ،میادی نفت دنیا ،ممانعت ننده

1دانشروی د تری مهندسی شیمی

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

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

اثر ترشوندگی سنگ مخزن بر بازدهی فرایند ازدیاد برداشت توسط تزریق
امتزاجی گاز دی اکسید کربن
محمد فاضلی ،1عزت اهلل کاظم زاده ،2امیر حسین

حقیقتی3

دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
mohamadfazeli67@gmail.com

چکیده
غویید تایعی از ملی زا غویید اوییه می ویند ه اویی مرحیه غویید از ملی میباشد یا به وا

استحصال نفت با ور

غیزیق دیا سید رب دز ملاز نفتی به مننوز ازدیاد برداشت ندی سال است ه موزد غوده صنعت راز ر ته استه
ازآنرایی ه بسیازی از میادی با زاندما غویید تایعی به پایا مر بهره بردازی نیدیغ میشوند ،غوده به غیزیق دیا سید رب
بیا از پیا شدت پیدا رده استه با زوخ وای مرسوو غویید با زاندما تایعی معمویً دزصد باییی از نفت دز ملاز با ی
میمانده بلا ابد غودهی از ای نفت دز صوزت غمان نفت با یغ سیال امتیاج پذیر ابد استحصال می ردده یغ سیال
امتیاجپذیر ونگاو غیزیق دیا سید رب و غر یب آ با نفت ملی دز شرایم مناسب ،غشکید می ردده زمانی ه امتیاج پذیری
حاصد میشود ،نیرووای شاز موئینگی ،ه االً با ث سکو و دو غحرک نفت بوده است ،از بی ز ته و آنگاه نفت امکا حر ت
به سمت اهوای غوییدی زا پیدا می ند.
دز ای متایه ابتدا مروزی بر غیزیق دیا سید رب به ملاز نفتی و غأ یر از دیا سید رب زوی سنگ و سیال ملی آوزده
شده است و دز ادامه به غوصیف مدل و مشلصه اه وای موزد ننر پرداخته شدهه سپس دز پایا نتای حاصد از پیا بینی نرخ
غویید نفت از ملی  ،نرخ غویید از از ملی  ،شاز ملی  ،غویید انااشتی نفت ،غویید انااشتی از و نسات از به نفت ملی دز 3
یو یونیت ملتیف با غیزیق دی ا سید رب دز ور یغ آوزده شده استه برزسی وا نشاندونده ی دزصد بازیا ت  26برای یو
یونیت  23 ،1دزصد برای یو یونیت  2و  24دزصد برای یو یونیت  3می باشده

واژههای کلیدی :غیزیق دیا سید رب  ،ازدیاد برداشت ،نرخ غویید ،شاز ملی  ،دزصد بازیا ته

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
 -3دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه

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

بررسی حداکثر میزان تولید مخزن با تزریق نیتروژن در یکی از میادین نفتی
جنوب کشور
محمد فاضلی ،1عزت اهلل کاظم زاده ،2امیر حسین

حقیقتی3

دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
mohamadfazeli67@gmail.com

کیده
اد از سال  1681اویی یینه دز دهت ا یایا بهر وار دازی از ملاز نفت و از ،از تایعی بو ده مصازش خانگی و صنعتی و
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
انویه و ایثیه داز ند ،یزو است مطایعات دام دز ای زمینه انراو یرده برزسیهای انراو شده و مطایعه متایت و برزسی معایب و
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
ودش از ازائه ای متایه ،برزسی ا ر غیزیق نیتروژ بر ز تاز یکی از ملاز ایرا میااشد ه غیزیق نیتروژ دز الوغ ازی به مننوز
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
از ملی  ،شاز ملی  ،غویید انااشتی نفت ،غویید انااشتی از و نسات از به نفت ملی دز  3یو یونیت ملتیف آوزده شده استه
برزسی وا نشا دونده ی دزصد بازیا ت  24برای یو یونیت  28 ،1دزصد برای یو یونیت  2و  24دزصد برای یو یونیت  3می
باشده
واژههای کلیدی :غیزیق نیتروژ  ،ازدیاد برداشت ،نرخ غویید ،شاز ملی  ،دزصد بازیا ته

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
 -3دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه

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

نشان دادن رژیمهای جریان چاه افقی با ساخت مدل مصنوعی ،با استفاده از
چاهآزمایی
محمد میرشکاری ،1سعید جمشیدی ،2شهاب

گرامی3

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
دز غفسیر اهآزمایی ،ما یغ مدل زیاضی زا به از میبری غا کسایعمد شازی (خرودی) زا به غازیلچه غویید (وزودی) نسات
دوی ه زژی وای دریا دز اهوای ا تی بدی صوزت خواود بود ،دز ابتدا یغ دریا شعا ی به صوزت یه صفحهی مودی غویید
میشود سپس و تی ا ر دریا به بای و پایی ملی برسد یغ دریا خطی غویید میشود ،و دز آخر و تول اه ا تی نسات
به د ملی و غ میباشد یه دریا شعا ی ا تی ایراد میشوده مدل ملی مصنو ی ساخته شده موزد مطایعه یغ ملی
شکا داز سه بعدی اشاات نفت میباشده دز ساخت ای مدل متادیر غراوایی بهمننوز دو غا یر غیریکنواختی غراوایی دز دهات  Xو
 Yیکسا دز ننر ر ته شده استه دز ای متایه ودش ما شناسایی و نشا داد زژی وای دریا اه ا تی دز ملی شکا داز به
مغ ساخت مدل ملی مصنو ی میباشده ای مطایعه با دو نروا یاز شایهساز ا ییپس و نروا یاز اهآزمایی سفیر موزد برزسی
شده است ،توزی ه اندازه بالکوا زا دز مدل مصنو ی ا ییپس غهییر داده و سپس دادهوای شاز و زما زا از ا ییپس ر ته و
ای دادهوا زا برای نرو ا یاز سفیر معر ی رده ،پس از یه سری غهییرات دز دهات ملتیف نهایتا به غوزی غیریکنواخت بالکوا دز
دهات  Yو  Zمیزسی ه زژی وای دریا دز اه ا تی زا نشا میدوده نتای نشا میدود ،اد از تراحی مدل ملی
مصنو ی دهت مطایعه رآیند اه آزمایی ،بهتر است از زوی مدل ملی  ،زوی پازامتروای حسان آناییی حساسیت انراو شود،
اندازه بالکوا دز زاستای اه ا تی بهمننوز تراحی مدل ملی مصنو ی مناسب دهت مطایعه رآیند اهآزمایی اه ا تی دز
ملاز شکا داز میبایست از سمت اه به مرز ملی بیزگ شود و بالکوایی ه دز دهت اه وستند غا یری بر زوی نتای
اهآزمایی ندازنده

واژههای کلیدی :اهآزمایی ،اه ا تی ،ملی شکا داز ،ا ییپس ،سفیره

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
 -2دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریفه
 -3ضو ویئت یمی پژووشکده ازدیاد برداشت ملاز نفت و از ،شر ت میی نفت ایرا ه

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

بررسی پارامترهای مؤثر بر چاه افقی با استفاده از آنالیز چاهآزمایی در مخازن
نفتی شکافدار
محمد میرشکاری ،1سعید جمشیدی ،2شهاب

گرامی3

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
امروزه اهوای ا تی یکی از غکنویوژیوای پیشر ته است ه دز صنعت نفت ازبردوای زیادی دازده از اه ا تی دهت رآیندوای
ضلامت و موازد دیگر ومانند اوا پدیده ملروتی شد استفاده میشوده دز اهوای ا تی برای
ازدیاد برداشت ،ملاز
آ اوی از میکرد اه نیاز به شناخت پازامتروای مو ر دز مییا غویید آ ومچو نسات غراوایی ،تول غمان اه و ملی  ،ضریب
پوسته و دریا سیال میباشده یکی از زوخوایی ه دهت آناییی اهوای ا تی میغواند موزد استفاده راز یرد آناییی اهآزمایی
استه دز ای مطایعه به برزسی ز تاز زژی وای دریا اه وای ا تی و پازامتروای مؤ ر بر آ غوسم آناییی اهآزمایی پرداخته
میشوده برای انراو غحتیق از دو نروا یاز شایهساز ا ییپس و اهآزمایی سفیر استفاده شدهه دز ای متایه صد دازی پازامتروای
مؤ ر بر اه ا تی زا موزد آناییی و برزسی راز دوی  ،ه از دمیه ای پازامتروای مؤ ر میغوا مشاغ ازی ،ا ر پوسته ،تول اه
ا تی و اصیه اه ا تی غا مرز پایینی ملی اشازه رده نتای نشا میدود ،غهییر دز ا ر پوسته دز تول اه با ث دابرایی مشتق
شاز به بایی متداز غثایت شدهی دریا شعا ی مودی می شود و ومچنی ور ه ا ر پوسته بیشتر شود ،اصیه بی دو نموداز
شاز و مشتق شاز بیشتر میشوده زمانی ه تول اه ا تی بیشتر باشد ،با ث میشود ه دریا شعا ی مودی زودغر دیده و دز
پایی غر غثایت شود ،ویی دریا شعا ی ا تی دوزغر غثایت می شوده ا ر اصیه اه ا تی غا مرز باییی و پایینی برابر باشد ،دریا
شعا ی مودی بهتر و بیشتر دیده میشوده

واژههای کلیدی :اه ا تی ،اهآزمایی ،مشاغ ازی ،ا ر پوستهه

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
 -2دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریفه
 -3ضو ویئت یمی پژووشکده ازدیاد برداشت ملاز نفت و از ،شر ت میی نفت ایرا ه

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

آنالیز چاهآزمایی چاههای عمودی و افقی در یکی از مخازن شکافدار نفتی غرب
ایران
محمد میرشکاری ،1سعید جمشیدی ،2شهاب

گرامی3

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
یکی از زوخوایی ه دهت آناییی اهوای مودی و ا تی میغواند موزد استفاده راز یرد آناییی اهآزمایی استه دز ای مطایعه به
برزسی ز تاز زژی وای دریا اهوای ا تی و پازامتروای مؤ ر بر آ غوسم آناییی اهآزمایی پرداخته میشوده دز ای متایه ،ز تاز
اه مودی و ا تی دز یکی از ملاز شکا داز غرب ایرا غوسم نروا یاز شایهساز ا ییپس و نروا یاز اهآزمایی سفیر موزد برزسی
و اززیابی راز ر ته استه بدی صوزت ه با شایهسازی یغ اه ا تی دز ملی وا عی موزد ننر غوسم نروا یاز ا ییپس ،مییات
اهآزمایی دز آ انراو ر ته شده است ،سپس دادهوای شاز بر حسب زما زا بدست آوزده ،و ای دادهوا زا با نروا یاز سفیر
آناییی نمودهای ه دز اهوای مودی نمودازوای بدست آمده از شایهسازی با مدل غحیییی و خوانی امد ندازد ه میغواند به دیید
غیرمتتاز بود و بیزگ بود بالکوا و یا شیب ییهوا دز اتراش اه باشده دز اه ا تی  Aبا اوا تول ،نموداز اه ا تی
ز تازی مشابه اه مودی با شکاش مصنو ی از خود نشا میدوده دز ننر ر ت یا نادیده ر ت انااشتگی اه دز شایهسازی
غا یر زیادی دز نمودازوای اه آزمایی و غوا غوییدی اه دازد ،بهتر است ابتدا بدو دز ننر ر ت انااشتگی اه مدل شایهسازی
برای اه ا تی غکمید ردده ناحیه مربوط به دریا شعا ی اول بهشدت غحت غا یر وامد ملتیف راز می یرد و ممک است دز
نتای شایهسازی دیده نشوده

واژههای کلیدی :اه ا تی ،آناییی ،اهآزمایی ،زژی وای دریا  ،ملاز شکا داز ،انااشتگی.

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
 -2دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریفه
 -3ضو ویئت یمی پژووشکده ازدیاد برداشت ملاز نفت و از ،شر ت میی نفت ایرا ه

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

آنالیز چاهآزمایی چاههای عمودی و افقی در یکی از مخازن شکافدار نفتی غرب
ایران
محمد میرشکاری ،1سعید جمشیدی ،2شهاب

گرامی3

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
یکی از زوخوایی ه دهت آناییی اهوای مودی و ا تی میغواند موزد استفاده راز یرد آناییی اهآزمایی استه دز ای مطایعه به
برزسی ز تاز زژی وای دریا اهوای ا تی و پازامتروای مؤ ر بر آ غوسم آناییی اهآزمایی پرداخته میشوده دز ای متایه ،ز تاز
اه مودی و ا تی دز یکی از ملاز شکا داز غرب ایرا غوسم نروا یاز شایهساز ا ییپس و نروا یاز اهآزمایی سفیر موزد برزسی
و اززیابی راز ر ته استه بدی صوزت ه با شایهسازی یغ اه ا تی دز ملی وا عی موزد ننر غوسم نروا یاز ا ییپس ،مییات
اهآزمایی دز آ انراو ر ته شده است ،سپس دادهوای شاز بر حسب زما زا بدست آوزده ،و ای دادهوا زا با نروا یاز سفیر
آناییی نمودهای ه دز اهوای مودی نمودازوای بدست آمده از شایهسازی با مدل غحیییی و خوانی امد ندازد ه میغواند به دیید
غیرمتتاز بود و بیزگ بود بالکوا و یا شیب ییهوا دز اتراش اه باشده دز اه ا تی  Aبا اوا تول ،نموداز اه ا تی
ز تازی مشابه اه مودی با شکاش مصنو ی از خود نشا میدوده دز ننر ر ت یا نادیده ر ت انااشتگی اه دز شایهسازی
غا یر زیادی دز نمودازوای اه آزمایی و غوا غوییدی اه دازد ،بهتر است ابتدا بدو دز ننر ر ت انااشتگی اه مدل شایهسازی
برای اه ا تی غکمید ردده ناحیه مربوط به دریا شعا ی اول بهشدت غحت غا یر وامد ملتیف راز می یرد و ممک است دز
نتای شایهسازی دیده نشوده

واژههای کلیدی :اه ا تی ،آناییی ،اهآزمایی ،زژی وای دریا  ،ملاز شکا داز ،انااشتگی.

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی ملاز ویدزو ربوزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
 -2دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریفه
 -3ضو ویئت یمی پژووشکده ازدیاد برداشت ملاز نفت و از ،شر ت میی نفت ایرا ه

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

بررسی حداکثر میزان تولید مخزن بواسطه انرژی طبیعی مخزن در یکی از
میادین نفتی جنوب کشور
محمد محسن توکلی زانیانی ،1محمد صادق آیت اللهی ،2امیر حسین

حقیقتی3

دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
Mmtz_2012@yahoo.com

چکیده
دز آینده ای نیدیغ ویچگونه دایگیی ا تصادی و مناسای برای نفت خاو دز دنیای غرازت ودود ندازد ه نگهدازی ذخایر برای زشد
ا تصاد نیازمند ا یایا ذخایر نفت خاو و ازدیاد برداشت نفت از ملاز مودود دز حال حاضر میباشده دز سیالبینی با آب ،شاز
ملی دهت برداشت بیشتر نفت حفظ می شود و غتریااً دو سوو نفت اوییه دزدا بصوزت دازوب نشده برای بازیا ت بیشتر با ی
میماند ،و ا نو نیی ای زوخ به نوا یغ زوخ برداشت انویه اززا یمت موزد غوده میباشده دیید مومیت بکاز یری
سیالبزنی آبی نسات به دیگر زوخوا زا میغوا ناشی از دز دسترن بود آب ،سهویت غیزیق آب ،ابییت بایی پلا آ دز
تول ناحیه نفتی و زاندما بایی دابهدا رد نفت غوسم آب دز ناحیه نفتی ذ ر رده دز ای متایه دز ابتدا به غشریح مراحد
ملتیف غویید و سیالب زنی ملاز نفتی پرداخته شده است ،سپس غازیلچه غویید از ملی موزد مطایعه از سال  1666غا 2,11
آوزده شده استه دز ادامه با استفاده از نتای شایه سازی به برزسی ا توزوایی از دمیه موازدی ه دز ادامه ذ ر می ردد
پرداخته شده است :ضریب برداشت نفت براسان حفر دو اه اضا ی  w4و ، w5ضریب برداشت نفت غوسم غلییه تایعی،
متایسه ضریب برداشت نفت غوسم غلییه تایعی و غکمید w4و w5و متایسه ضریب برداشت نفت با دبی غیزیتی ملتیفه برزسی
وا نشا دونده ی ا یایا ضریب برداشت با حفر اه وای اضا ی و ومچنی سیالبینی می باشده

واژههای کلیدی :غویید تایعی ،برداشت اوییه ،نرخ غویید ،شاز ملی  ،سیالب زنیه

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
 -3دا نشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه

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

مطالعه و شبیه سازی پارامترهای موثر در بازیابی نفت از طریق سیالبزنی پلیمر
آلکالین ) )APدر یك سکتور از میادین جنوب غربی ایران
محمد محسن توکلی زانیانی ،1محمد صادق آیت اللهی ،2امیر حسین

حقیقتی3

دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
Mmtz_2012@yahoo.com

بسیازی از ملاز ایرا ه مدغا از نوت ربناغه اند ،دز پایا برداشت اوییه و حتی برداشت انویه خود وستند و برای برداشت
بیشتر نیاز به ا مال زوخ وای ازدیاد برداشت دازنده به یت زیسغ ذاغی بایی زوخ وای ا یایا برداشت ،انراو شایه سازی
دهت حدا د رد زیسغ مرغام با پروژه وای ا یایا برداشت نفت ضروزی است.
دز ای متایه ،پس از غشریح امد رآیند سیالب زنی پییمر -آیکایی  ،غئوزی شایه سازی ملی و غئوزی شایه سازی سیالب زنی
پییمر -آیکایی  ،مراحد زیر انراو میشود:
-

ساخت مدل استاغیغ و دینامیغ ملی غوسم Flogridو Eclipse
شایه سازی ملی از ابتدای غویید غا زمانی ه داده وای ملی دم آوزی شده اند
غعیی مکا بهینه اه وای غیزیق
پیا بینی میکرد آینده ملی غحت غویید تایعی و سیالب زنی آبی
شایه سازی سیالب زنی پییمر و آیکایی پیا بینی میکرد آینده ملی
متایسه مییا بازیابی غویید تایعی ،سیالب زنی آبی و سیالب زنی پییمر و آیکایی
مطایعه پییمر-آیکایی با غوده به مییا ضریب برداشت نفت و ومچنی غحیید ا تصادی از یحاظ مییا غیزیق پییمر و
آیکایی  ،بهتری رایندوای غیزیق انتلاب شدنده

واژههای کلیدی :مدل استاغیغ و دینامیغ ملی  ،ازدیادبرداشت نفت ، ECLIPSE 100،شایه سازی

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
 -3دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه

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

انتخاب رابطه مطلوب جهت تخمین مقاومت تراکمی تك محوره سازند بدون
دسترسی به اطالعات مغزه
مریم صدیق ،1بهزاد تخم چی ،2وامق رسولی .3رمضان

بحرینی4

دانشگاه صنعتی شاورود
ravak.m65@gmail.com

دز ای مطایعه با استفاده از  22زابطه غرربی و یغ معادیه غرربی (معادیه ( ))3به برزسی غلمی مییا متاومت سازند ملینی دز
یغ بازه متی دز یغ اه پرداخته شد و از محدوده برخ  %41حر زن دهت دداسازی سازند شییی از ماسه سنگی استفاده
ردیده سپس با استفاده از نموداز اییپر و با دز ننر ر ت مییا زییخ دیوازه با بیشینه  2/4اینچ و آ اوی از سست بود و دو
غحکی یا تگی سازند ماسه سنگی ا تاازسنری ور یغ از زوابم انراو ردیده دز ابتدا ییه زوابم با استفاده از نمودازوای
پترو یییکی محاساه ردید و با برزسی نوسانات متاومت غرا می دز ای بازه ،زابطه مطیوب دز بازه موزد ننر انتلاب ردید ه با
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
زابطه منطتی غری دز بلا ماسه سنگی دست یا ته به توزیکه با غا یرداد مییا حر شید متادیر نوسانات متاومت غرا می
دز ماسه سنگ از بیا از  111مگاپاسکال به  21مگاپاسکال اوا می یابده دز بلا شییی نیی زوابم ماتنی بر غلیلد به دیید
نوسانات متر و مییا متاومت غرا می متر نسات به بلا ماسه سنگی می غواند برای غلمی متاومت غرا می شید بکاز برده
شوده
ای امر منرر به آ می شود ه با بهره یری از غا یر حر شید دز معادیه ( )3بتوا مییا متاومت غرا می سازند وای ماسه
سنگی زا با غتریب بهتری به دست آوزده ای معادیه نسات به سایر زوابم غرربی از نوسا متری دز حدود  21مگاپاسکال
برخوزداز می باشده ومچنی با غوده به زییخ د یوازه اه دز بلا وای شییی و متاومت غرا می متر آ نسات به ماسه سنگ

بننر می زسد استفاده از زوابم  3و  6می غواند دز بلا شییی غلمی مناسای برای غعیی متاومت غرا می شید باشده

واژههای کلیدی :متاومت غرا می غغ محوزه ،تدا دسترسی به اتال ات مهیه ،نموداز اییپر

-1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت-حفازی و بهره بردازی دانشگاه صنعتی شاورود
-2دانشیاز دانشکده ژئو یییغ ،نفت و معد دانشگاه صنعتی شاورود-3,دانشیاز دانشگاه رغی استراییا -4,زییس ادازه زمی شناسی شر ت نفت
خیزه
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شبیه سازی فرایند تزریق دی اکسید کربن به عنوان یك روش ازدیاد
برداشت و مقایسه با سایر روشهای ازدیاد برداشت
احمدعلی ناسوتی ،1سعید جمشیدی ،2عبدالمجید اسدی

1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یوو و غحتیتات
2
دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف

1

کیده:
بر اسان اتال ات مودود غتاضای نفت خاو غا سال  2131به  33میییازد بشکه دز سال خواود زسید و رضه آ با آوزی وای نونی به متر از
 24میییازد بشکه غنیل خواود یا ت .ای یعنی متداز نفتی ه اززا و سری غویید می شود زو به اوا استه بنابرای بایستی سعی شود حدا ثر
مییا غویید نفت استحصال شوده ودش از ای غحتیق مطایعه و متایسه زوشهای ملتیف ازدیاد برداشت شایه سازی شده (غیزیق آب ،غیزیق امتیادی
از دی ا سید رب با دبی وای م لتیف و غیزیق ومیما و متناوب آب و از) بر زوی شاخص غویید یکی از میادی نفتی دنوب غرب ایرا می-
باشد ،غا مناسب غری زوخ و بهتری دبی غیزیتی دهتتوییدبیشینهازاینملی ،مشلصگردد .نتای به دست آمده حا ی از ای بوده ه رایند غیزیق
امتیادی بایغری بازیا ت زا داشته ه ای امر به دیید حد شد از دز نفت ،اوا رانروی ،اناساط نفت ،اوا شا سطحی بی نفت و سنگ
ملی بوده ه با ث حر ت نفت دز داخد شاکه حفرات خواودشده رایند غیزیق ومیما و متناوب آب و از ( )WAG & SWAGبه صوزت
شد غیزیق پذیری از دی ا سید رب دز ملی به دیید ابییت
غیر امتیادی میباشد ه یت دو امتیاج پذیری ای از دز ای رایند
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 دز آب
ا یایا یا ته ه ای امر با ث زسوب دز اتراش ا ه غیزیتی شده و بر برداشت نفت غا یر منفی خواود ذاشت (به دیید اوا غیزیق پذیری اه به
یت زسوب آسفایتینفشاز ملینکاوا می یابد )،از میایای ای زوخ الوه بر اوا ویینهوای سرمایهای ،اوا ابییت غحرک پذیری و ایراد
داهه حر ت پایداز ،ا یایا سطح غمان سیال غیزیتی و نفت ،ا یایا بازده دازوبی می باشد ه ای موزد زما زسید سیال غیزیتی به اه وای
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)

کلمات کلیدی :
ازدیاد برداشت ،غیزیق ومیما آب و از  ،غیزیق متناوب آب و از  ،غیزیق امتیادی ،غیزیق غیرامتیادی ،نرخ بازده داخیی ،اززخ خایص عیی

پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات متان در حضور بازدارنده های ترمودینامیکی
MEG , Ethanol , Glycerol
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مجتبی خسروانی  ، 1کامبیز صفتی ، 2فرشاد
1ه
2ه
3ه

غالمی3

ازشناسی ازشد مهندسی شیمی  ،مرتم از پازن دنوبی  ،پاییشگاه شش
Mojtaba.khosravani@yahoo.com
ازشناسی ازشد مهندسی شیمی  ،مرتم از پازن دنوبی  ،پاییشگاه شش
Kambiz.seffati@yahoo.com
ازشناسی ازشد مهندسی شیمی  ،مرتم از پازن دنوبی  ،پاییشگاه شش
Gholami.fa@yahoo.com

چکیده :
غشکید ویدزات ازی دز موازدی مثد خطوط انتتال از ,استلراج نفت و از مسئیه ساز می باشده دزحضوز یغ از ساغ
مویکویهای آب می غوانندساختازبیوزی منن حفره دازی زا غشکید دوند ه دز آنها مویکویهای از به داو می ا تنده ای ساختاز به
غدزی با به و پیوست مویکویهاساب انسداد یویه وای انتتال می شوندهیا ت زوشی موء ر برای نترل ویدزات دز سیستمی ه دز
شرایم غشکید آ راز دازد ،مشکد استه ویی دز ی حال امری ضروزی می باشد ه دز ای غحتیق به برزسی بازدازنده وای
غرمودینامیکی پرداخته شده است و سپس مدل غرمودینامیکی مناسب موزد برزسی راز ر ته و نتای دز پایا ازائه شده است ه

کلمات کلیدی  :ویدزات وای ازی  ،ویدزات متا  ،بازدازنده وای غرمودینامیکی
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بررسی ضریب پوسته یك چاه افقی با یك چاه عمودی در یکی از مخازن گاز میعانی جنوب
ایران
سعید جمشیدی،1سید محمد هادی

موسوی2

مهندن اغاق نترل ازخانه راوزخ نفت ونگاو ،منطته ش  ،شر ت نفت الت ازه ایرا
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
شونده ای ملاز دازای ز تاز ازی و غرمودینامیکی بسیاز پیچیده ای بوده و از میا غماو سیایت ویدزو ربوزی ،ای روه از
سیایت رووی وستند ه دز غایی ز تاز ملی دز حایت غلییه تایعی به دیید غهییر غر یب ادیاء اوییه سیال دز زما
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 راز
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
می دود و دز نتیره شاود ا ت ب هره وزی اه خواوی بودهبرای دیو یری از غشکید مای دز ملی و به غیه ا تاد آ  ،ند
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
شازوای پایی غر از نتطه شان  ،با ث ا یایا بهره دوی اه می شود و مییا ای ا یایا بهره دوی ،به تول اه ا تی و
ناوماونگی غراوایی بستگی دازده دز ای متایهدز یغ غتسی بندی یی ،سنازیووای غویید زا به دو بلا غویید از اه مودی
و اه ا تی غتسی بندی ردی هدز سنازیووای استفاده از اه مودی  ،رآیندوای استفاده از اه مودی بدو غشکید
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
ر تهدز ای متایه ما ب ه ای نتای زسیدی ه ،ودود میعانات ازی دز اه مودی ،با ث ا یایا متداز ضریب پوسته از
 2,2به  4,31و اوا غراوایی شده و ودود میعانات ازی دز اه ا تی ،با ث ا یایا متداز ضریب پوسته از  1,14به 1,334
شده استهدز د ،ضریب پوسته اه ا تی به مراغب متر از اه مودی،بدست آمدهبا استفاده از اه ا تی ضریب پوسته به
توز ابد مالحنه ای اوا یا ت و حتی با غشکید میعانات ازی دز نیدیکی اه  ،ضریب پوسته ومچنا متداز می
بدست آمده بنابرای می غوا نتیره ر ت استفاده از اه ا تی دز ملاز از میعانی بسیاز سودمند بوده و با ث ا یایا بهره
وزی از ملی می شوده
واژه وای ییدی :ضریب پوسته ،اه ا تی ،اه مودی

 -1د ترای مهندسی نفت -استادیاز دانشکده مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعتی شریف
 -2ازشنان ازشد مهندسی نفت -ملاز ویدزو ربوزی
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مطالعه و بررسی مکانیزم جذب سورفکتانت ها
مسی مرادی ،ازشناسی مهندسی نفت ،دانشگاه صنعتی شریف
moslem.moradi2@gmail.com

سید اان موسوی  ،ضو ویات یمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت  ،دانشگاه صنعتی شریف
musavi@sharif.edu

چکیده :
امروزه دز صنعت نفت از مواد عال ننده سطحی 1استفاده وای راوانی میشود ه او استفاده ای مواد دز صنعت نفت برای ازدیاد
برداشت مثال ازتریق مکانییو غهییر غرشوند ی و یا ا یایا غحرک پذیری نفت می باشدهدز ای متایه سعی بر ای دازی غا مکانییو
دذب ای مواد عال ننده سطحی زا برزسی نمایی ه مکانییو دذب ای مو اد زا با دو زوخ غرمودینامیکی انرژی آزاد یای و معادیت
حایت 2غوصیف خواوی نمود همکانییو ای پدیده سوز کتانت وا از تریق غرم زوی سطح غمان است ه ای رآیند موما بعنوا پدیده
دذب شناخته می شود هساده غری سطح غمان ووا /مای است و دز ای موزد روه آب دوست 3سوز کتانت  ٬بلا آب دوست ماده زا
به خود دذب میکند و روه ویدزو ربنی ربی دوست ٬4بلا ربی دوست زا به خود دذب میکند ه ای پدیده شا سطحی زا
میکند موما سوز کتانت وا با ث اوا غدزیری شا سطحی می شونده بنابرای ه مفاوی دذب و غشکید سوز کتانت وا دز
سطح غمان ب ی دو ماده ضروزی است ه نتیره شناخت مکانییو دذب سوز کتانت وا شناخت محیم مد آ وا می باشد هبا بهینه
سازی انرژی آزاد یای می غوا غویید امویسیو رد ه یکی از زاوکازوای ازدیاد برداشت نیی می باشد هدز ای متایه زوابم و معادیت
غرمودینامیکی انرژی آزاد یای و معادیت حایت زا مطایعهوبرزسیمی نی ه

کلمات کلیدی
سوز کتانت  ٬مواد عال ننده سطحی ٬دذب سوز کتانت وا٬مدل وای غرمودینامیکی دذب سوز کتانتها ٬بهینه سازی غیزیق
سوز کتانت وا

1

surfactant
EOS
3
hydrophilic
4
hydrophobic
2

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

بررسی نقش افزودنیهای سیاالت حفاری پایه روغنی بر خسارت سازند

دشتی2

رشاد دز اوی  1حمیدزضا
farshaddargahi22@gmail.com
hamidrezadashti@ymail.com

چکیده
یکی از پازامتروای مه ه دز انتلاب سیال حفازی بحث خسازت سازند می باشده سیایت حفازی زای  ،سیایت حفازی پایه آبی و پایه
زوغنی می باشده با ودود بعضی از خواص نامطیوب یهای پایه زوغنی  ،ای یها بدیید خواص ویژه شا دز پایدازی دما ،زوغنکازی و
پایدازی اه ومچنا متداول می باشنده با غوده به اومیت بحث خسازت سازنددز بهره بردازی ملاز نفتی ،ا ر ا یودنی وای شیمیایی
و معدنی موزد استفاده دز یهای حفازی پایه زوغنی دز خسازت ایراد شده بوسییه ای مواد موزد برزسی راز ر ته استه دز ای
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 نشا
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

یمات ییدی :نفوذپذیری نسای ،خسازت سازند ،غر شوند ی ،زاویه غمان ،یهای حفازی پایه زوغنی

 1دانشروی زشته مهندسی نفت – دانشگاه آزاد اسالمی اییشهر
 2مدزن دانشگاه آزاد اسالمی اییشهر
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بهینه سازی حفاری با حدفاصل منفرد و حفاری داخلی – دوفاز مایع
دشتی2

رشاد دز اوی  1حمیدزضا
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
ادرائی زا ساده نموده و اوا دود و دوانه اه ملی بیز تری زا راو سازده اپراغوز غصمی ر ت غا یغ دوانه اه  3/4اینچی
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 ابری
به یغ از مای به حفازی داخیی( )DIFدز نتطه مدخد ملی غهییر شکد ایراد نده

 1دانشروی زشته مهندسی نفت – دانشگاه آزاد اسالمی اییشهر
 2مدزن دانشگاه آزاد اسالمی اییشهر
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بررسی اثر  pore volumeتزریقی و سیکل تزریقی  WAGتزریقی در تولید
نفت
محمد جواد امیری ،1مجید رستمی ،2محمد

میرشکاری3

دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه

کیده
خصوصیات یییکی وشیمیایی نفت ودش متفاوت اند و بازه آنها از نفت با دزده بای (نفت خاو ساغ با رانروی ) غا دزده پایی
( نفت خاو سنگی با رانروی زیاد ) متهیر استه نفت ابد غودهی دز ای بازه یییکی و شیمیایی ودود دازده بنابرای غکنویوژی
ازدیاد برداشت نمی غواند بر نو ت خاصی از نفت غمر ی یابد ،مگر آنکه حر بیز ی از مناب ودش زا حذش ند واضح است ه یغ
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
سترد ی خصوصیات ملاز نفت استه انوات ملتیف ملاز نفتی شامد سازندوای بسیاز ضلی ربناغه دزیایی دز ا ماق زیاد غا
مق ودود دازده
بلا وای ماسه ای نساتا
دز حایت غیزیق امتیادی پازامتروای ملتیف مؤ ر بر رآیند  WAGموزد برزسی راز ر تهدز برزسی  Pore Volumeغیزیتی
 ، 0/3 Pore Volumeدز سیکد غیزیتی  WAGغیزیتی 12ماه آب  12ماه از بیشتری مییا غویید نفت زا نسات به سایر
حایت داشتنده

واژههای کلیدی :غویید تایعی ،برداشت اوییه ،نرخ غویید ،شاز ملی  ،دزصد بازیا ت
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تعیین مینیمم فشار امتزاج پذیری در یکی از مخازن نفتی
محمد جواد امیری ،1مجید رستمی ،2محمد

میرشکاری3
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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
 1682با حفر اویی اه غحت نوا  DH-2شف ردیده ای میدا سمتی از یغ تا دیس بیزگ است ه بلشی از آ ه دز
راق است با ناو میدا ابو ریب شناخته می شوده سمت ایرانی آ حدود  44غا  61ییومتر تول دازد و ای بازه به دیید
شید ی تا دیس دز دهت شمال غربی است و دز خاک ایرا تول و رض آ بترغیب  43و  3ییومتر استه
یکی از پازامتروای مه دز غیزیق ازوای ملتیف دز ملی ای است ه بدانی داو یغ از ازوای غیزیتی دز ملی امتیاج پذیر
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
خواوند بود دز غیر ای صوزت غیزیق برای حفظ و نگهدازی شاز ملی می باشده دز ای مطایعه شاز اشاات بدست آمده Psi

 4133است ،ه غفاوت ابد اویی با شاز مشاوده شده  4166 Psiدازده مینیم شاز امتیاج پذیری بدست آمده برای CH4
3861 Psiبوده استه
و  N2و  CO2به غرغیب برابر  6321 Psi ، 6281 Psiو

واژههای کلیدی :غویید تایعی ،برداشت اوییه ،نرخ غویید ،شاز ملی  ،دزصد بازیا ته
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تزریق گاز و بررسی نقش آن بر تولید نفت از یك مخزن نفتی
محمد جواد امیری ،1مجید رستمی ،2محمد

میرشکاری3

دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه

چکیده
یی زغ زشد صادزات محصویت غیرنفتی دز دوه ذشته ،نفت ونوز مده غری منا دزآمد اززی و غأمی ننده حدود 31
دزصد دزآمد اززی و بیا از  63دز صد انرژی اوییه موزد نیاز شوز استه با ای حال ای بلا از ننر امکا غداوو غویید دز بیند
مدت با مشکالت و محدودیتوایی زوبهزو است ،ه یزو است با غوده به زشد دمعیت و نیازوای غوسعه ا تصادی شوز تی
سالوای آینده ،دز دهت ز ای محدودیتوا ،از و ا نو ا داووای ددی دز خصوص ا یایا غوا غویید و بهینه سازی مصرش
داخیی ،صوزت یرده ای ا دامات با غوده به ا یایا غتاضای دهانی نفت و از دز آینده میغواند دایگاه دمهوزی اسالمی ایرا زا
دز بی شوز وای ضو اوپغ و دها حفظ نمایده بی غردید با غوده به اومیت نفت و از دز ا تصاد ایرا  ،ضروزی است ای مناب
به نوا روت میی به روتوای غردید شونده غادید و از بکاز یری آ برای غامی ویینهوای مصر ی و یا انراو سرمایه ذازی
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

واژههای کلیدی :غویید تایعی ،برداشت اوییه ،نرخ غویید ،شاز ملی  ،دزصد بازیا ته

 -1دانشروی ازشناسی ازشد مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،روه مهندسی نفت ،غهرا  ،ایرا ه
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تعیین مرز سازندهای فراقان  -زاکین به کمك نمودار پتروفیزیکی در یکی از
میادین خلیج فارس در ایران
فاطمه مظاهری ، *1محمدرضا

رجلی2

د تری دانشکده یوو پایه ،روه زمی شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یوو و غحتیتات غهرا  ،شر تKPE
آدزن پستی نویسنده اول()fmazaheri54@yahoo.com
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
برشهای غیپ نشا میدونده ای مرز به دیید غلریای بود ای دو سازند و دو حضوز سییهای شاخص دز غلریایوا ،به سلتی
امکا پذیر استه دز مطایعات زمی شناسی ه دز برشهای ملتیف دز ایرا صوزت ر ته ،غنها بر مانای پایینومر ها ای مرز
شناسائی شده است؛ مطایعه پایینوموز ها بسیاز زمانار بوده و بعد از اغماو حفازی و پس از ذشت ماوها امکا پذیر است ،یذا پس
از غحتیق به دناال زاوی سریعتر ،ویینه غر و ومچنی با د ت بایغردز زما حفازی ،زوشی پیشنهاد میشود ه با غوده به
ناپیوستگی و رسایا شدید دز غلریایوا با ر ت نسات غوزیوو به پتاسی دز یگ اشعه اما بتوا ای مرز زا دز حی حفازی
و به سر ت مشلص نمود ،ابد ذ ر است ه ای نسات به یت بیوغ با تی ماسه سنگها و از بی ز ت انیهای یدسپاغه دز
ازوای رسایشی شدید و توینی مدت ،بای میزود ه از ومی پیغ دهت شناسائی ای مرز استفاده میشوده

واژهوای ییدی :را ا  ،زا ی  ،مرز ،ناپیوستگی ،پایینویوژی ،نسات غوزیوو به پتاسی

 -1ازشنان ازشد زمی شناسی شر
 -2مدیر پترو یییغ شر تKPE

تKPE
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مطالعه شبیه سازی تزریق غیرامتزاجی گاز در یکی از مخازن شکافدار جنوب غرب ایران
محمدعلی کوچکی ، 1ولی احمد سجادیان ،محمدحسن خادمی  ،محمد رضا غالمی
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یوو و غحتیتات  ،روه مهندسی نفت ،ازن  ،ایرا

چکیده
با ادامه زوند غویید از ملاز نفت ،شاز ای ملاز اوا می یابد و متداز زیادی نفت دز ملی با ی می ماند ه غویید با زوخ غلییه
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
مننوز صیانت از ملاز نفتی ،رآیندوای ازدیاد برداشت از دمیه غیزیق از به نوا یکی از زاوکازوادهت ا یایا غویید صوزت می
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
امکا باز ردانی ازوای غوییدی به دای سوزاند آنها دز مشعد الوه بر سود ا تصادی ،مودب ا یایا غویید نیی خواود شدهغیزیق از
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
غوسم نرو ا یاز شایه ساز ا ییپس 111شایه سازی شده استهپس از انراو مطایعات مدیسازی ملی  ،شایه سازی ملی به مدت
 22سال 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
بوده و مییا دبی غیزیق غا 1/4دزصد می غواند بازده زا ا یایا
استه بر تاق مطایعات انراو شده ،غأ یر نرخ غویید بر بازیا ت میدا
دوده

واژه وای ییدی :غیزیق غیرامتیادی -شایه سازی -ملاز نفت

M.ali_65@yahoo.com
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Optimization of separator pressures in Marun oilfield with
genetic algorithm
Nasser Faraz1, Misagh Mansoori Ghanavati2, MohammadReza Zohrabi3
Ahvaz, Brumi, Marun oil and gas Production Company
faraz.n@nisoc.ir

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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Unitisation: Is it an Approach to Reach the Most Efficient Rate in
Exploitation of Common Oil and Gas Deposits?
PENDAR MASOUMI1, SEYED GHASEM ZAMANI2
Department of International Law
International Campus, University of Tehran, Kish Island
pendar_masoumi@ut.ac.ir/pendar@lawyer.com

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.

1-M. A. International Law, Researcher. Post graduated Oil & Gas Law and Contracts.
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Simulation Study on New Scale up Methodologies
Performance in Chemical Flooding

Seyyed Shahram Khalili Nezhad1 , Milad Omidvar Sorkh Abadi2, Majid Barahoo3
Department Of Chemical and Petroleum Engineering, Quchan Branch, Islamic Azad University
Sh.khalilinezhad.srbiau@gmail.com

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, multicomponent 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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Determination of fracture network parameters using multi-rate well test data
Ali Reza Bolondarzadeh1 (ICOFC), Bahram Soltani2 (A.I.T.)
1- Iranian Central Oil Fields Company, Senior Coordination and Production Planning
2- Senior Research Associate, Professor Institute of Petroleum Engineering, Abadan Institute of Technology
(AIT).

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.
Keywords: SAGD, oil sands, fracture reservoir, horizontal drilling.
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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 costeffective 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.

Keywords:Petroleum production, Permeability, Fracture, well architecture.
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Enhanced Oil Recovery by ASP (Alkaline, Surfactant and Polymer) Flooding -3
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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.

Keywords: Carbon Capture and Storage (CCS), CO2 Sequestration,Storage/TrappingMechanisms, Geological
هstorage
system
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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.
Key words:OIP,OGIP, Eclipse 100, Ecrin, Material balance
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Comparison of Distribution Functions for Characterization
of C7+ Fraction in One of Iranian Oil Field
BozorgmehrBagheritabar192*,GholamReza Moradi193, Nasser Faraz194
National Iranian South Oil Company
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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, semicontinuous 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
distribution very close to the experimental data from C7 to C30+ but the average absolute
error for single carbon number (SCN) modelis lower than other models for this reservoir
fluid.
Key words:PDF, distribution model, characterization, plus fraction, PVT
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ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻي روش ﻫﺎي ازدﻳﺎدﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﺰاف در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از
ﺿﺮرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺰاف ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ازدﻳﺎدﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ ،دراﺑﺘﺪا ﻣﻴﺪان را ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي روش ﻫﺎي
ازدﻳﺎدﺑﺮداﺷﺖ ،روﺷﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﻣﻴﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .از اﻳﻦ رو اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه
ﻧﻴﺴﺖ.ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ روش را ﺑﻬﻴﻨﻪ ازدﻳﺎدﺑﺮداﺷﺖ را ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ را
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻐﺰه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﺗﺰﻳﻦ ﺑﻮده
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از دﻗﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﺎ ﺑﻜﺎﻫﺪ.در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  Eclipse300,PVTiاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻳﻢ.در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ در ﻓﺸﺎر ﻏﻴﺮاﻣﺘﺰاﺟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ﺑﺎ  52/32 %ﺷﺪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ آب ﺑﺎ
 28 /73 %ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎزﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﺗﺰرﻳﻖ  3087 psiﺑﺎ  81%ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪ.ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ دﺑﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻞ  0/2666cc/minﺑﺎ 89 %ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺎز 0/6666ﺑﺎ 94 %ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز،ﻓﺸﺎر ﻏﻴﺮاﻣﺘﺰاﺟﻲ،دﺑﻲ ﺗﺰرﻳﻖ و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي.

1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
2ﻋﻀﻮﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
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ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز
2

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺮادي ، 3رﻳﺎض ﺧﺮاط، 4ﻣﺴﻌﻮد آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ،2ﻗﺎﺳﻢ زرﮔﺮ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان  ،داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
Mohammadreza_moradi@hotmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﻣــﺎ اﺛــﺮ ﻓﺸــﺎر،دﺑﻲ وﻣﻘــﺪار ﺟﺮﻳــﺎن ﺟﺰﺋــﻲ را ﺑــﺮ روي ﻣﻴــﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓــﺖ ﻧﻔــﺖ از ﻃﺮﻳــﻖ ﻓﺮآﻳﻨــﺪ ﺗﺰرﻳــﻖ ﻫﻤﺰﻣــﺎن آب
و ﮔــﺎز دي اﻛﺴــﻴﺪ ﻛــﺮﺑﻦ در ﻣﻐــﺰه ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر رﺳــﻴﺪن ﺑــﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎي ﺑﻬﻴﻨــﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣــﻲ ﻧﻤــﺎﻳﻴﻢ.ﻣﻐــﺰه ﻫــﺎي اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه
در اﻳـــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ ﻫﻤﮕـــﻲ ﻣﺎﺳـــﻪ ﺳـــﻨﮕﻲ و داراي ﺗﺨﻠﺨـــﻞ 15%و ﺗﺮاواﻳـــﻲ  40ﻣﻴﻠـــﻲ دارﺳـــﻲ ﻣـــﻲ ﺑﺎﺷـــﻨﺪ.از ﻧﻔـــﺖ ﻣـــﺮده ﻳﻜـــﻲ از
ﻣﺨــﺎزن ﻧﻔــﺖ ﺳــﻨﮕﻴﻦ اﻳــﺮان ﺑــﺮاي اﻧﺠــﺎم اﻳــﻦ آزﻣﺎﻳﺸــﺎت اﺳــﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳــﺪه اﺳــﺖ.ﭘــﺲ از آﻣــﺎده ﺳــﺎزي ﻣﻐــﺰه اﺑﺘــﺪا  2آزﻣــﺎﻳﺶ
در ﻓﺸـــﺎر ﻫـــﺎي ﻣﺨﺘﻠـــﻒ ﺑـــﺎ دﺑـــﻲ 0/3cc/minو ﺟﺮﻳـــﺎن ﺟﺰﺋـــﻲ  0/5ﻳﻜـــﻲ ﻛﻤﺘـــﺮ از ﺣـــﺪاﻗﻞ ﻓﺸـــﺎر اﻣﺘﺰاﺟـــﻲ و دﻳﮕـــﺮي ﻧﺰدﻳـــﻚ
ﺑـــﻪ ﻓﺸـــﺎر اﻣﺘﺰاﺟـــﻲ اﻧﺠـــﺎم دادﻳـــﻢ ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﺗﺮﺗﻴـــﺐ ﻣﻴـــﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓـــﺖ ﻧﻔـــﺖ 60/5 %و  79/9%ﺑﺪﺳـــﺖ آﻣﺪﻧـــﺪ.ﺳـــﭙﺲ در
ﻓﺸـــﺎر3200psiوﺟﺮﻳـــﺎن ﺟﺰﺋـــﻲ  0/5آزﻣـــﺎﻳﺶ دﻳﮕـــﺮي ﺑـــﺎ دﺑـــﻲ 0/2cc/minاﻧﺠـــﺎم دادﻳـــﻢ ﻛـــﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓـــﺖ ﻧﻬـــﺎﻳﻲ آن79/86 %
ﺷـــﺪو در اﻧﺘﻬـــﺎ در ﻓﺸـــﺎر 3200psiو دﺑـــﻲ0/3cc/minآزﻣﺎﻳﺸـــﻲ ﺑـــﺎ ﺟﺮﻳـــﺎن ﺟﺰﺋـــﻲ  0/75اﻧﺠـــﺎم دادﻳـــﻢ ﻛـــﻪ ﻣﻘـــﺪار ﺑﺎزﻳﺎﻓـــﺖ
ﻧﻬﺎﻳﻲ آن94/3 %ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز،ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰﺋﻲ ﮔﺎز

3داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
4ﻋﻀﻮﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
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روشﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻞ و ﺳﻴﺎﻻت ﺣﻔﺎري و
ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﻞ
ﻋﻘﻴﻞ ﻣﺴﻠﻤﻲ زاده  ،1اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ آﻗﺎ ﺟﻌﻔﺮي

2

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ )داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ اﻫﻮاز(
a.moslemizadeh@ahwaz.put.ac.ir

ﭼﻜﻴﺪه :
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري دﻳﻮاره ﭼﺎه اﻏﻠﺐ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺷﻴﻠﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻔﺎري در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻞ و ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري دﻳﻮاره
ﭼﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ .روﺷﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﻠﻬﺎ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻻت ﺣﻔﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ
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
روﺷﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺳﻴﺎﻻت ﺣﻔﺎري داراي روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﻞ
ﻫﺎ و واﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻻت ﺣﻔﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ داراي ﻫﺪف ﻫﻤﺎﻧﻨﺪي ﺑﻨﺎم ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﻴﻨﻪ وزن ﺳﻴﺎل
ﺣﻔﺎري و ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻛﺜﺮ روﺷﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺳﺮﭼﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ را ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺳﻴﺎﻻت ﺣﻔﺎري ﺟﻬﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻞ و ﺳﻴﺎﻻت ﺣﻔﺎري ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺷﻴﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺳﻴﺎﻻت ﺣﻔﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺮح و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﺎﻣﻞ را از
واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﻻت ﺣﻔﺎري و ﺷﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي  :ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري دﻳﻮاره ﭼﺎه ،روﺷﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻞ و ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري
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ﻓﻦ آوري اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎﻻت ﺣﻔﺎري اﻓﺮوﻧﻲ در ﺣﻔﺎري ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه
ﺷﻜﺎﻓﺪار

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،5ﻋﻠﻲ ﻗﺠﺮي ،6ﺳﻌﻴﺪه رﻋﻴﺖ دوﺳﺖ ،7ﺻﺎﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪي،8
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
soleymanim@ripi.ir

ﭼﻜﻴﺪه
ﺣﻔﺎري در ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ي اﻳﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ را از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻏﻴﺮ ﺳﻮدآور ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮزروي ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در ﺷﻜﺎﻓﻬﺎ و ﮔﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع در اﻃﺮاف ﺟﻬﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻴﺎﻻت ﺣﻔﺎري اﻓﺮوﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺳﻴﺎﻻت
ﺣﻔﺎري اﻓﺮوﻧﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻘﺪار ﻫﺮزروي ﮔﻞ ﺑﻪ درون ﺳﺎزﻧﺪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري و آﺳﻴﺐ وارده ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺑﻬﺮه
ده را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﺳﻴﺎﻻت ﭘﺎﻳﻪ اﻓﺮوﻧﻲ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري ﭘﺎﻳﻪ آﺑﻲ ﺑﺎ
اﻓﺮون ﻫﺎي ﮔﺎز ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻼش ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻌﻲ از اﻓﺮون ﻫﺎي ﮔﺎزي ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي اراﺋﻪ
ﺷﻮد و ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎاز ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺧﻮاص ﺑﺎ ﻛﻔﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺮح داده ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺳﻴﺎﻻت ﺣﻔﺎري اﻓﺮوﻧﻲ و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﺎﻻت در ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺮزروي در ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺷﻜﺎﻓﺪار ﺑﻴﺎن ﮔﺮدد.

 -1رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻔﺎري ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
-2ﭘﮋوﻫﻨﺪه ارﺷﺪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -3ﭘﮋوﻫﻨﺪه دو ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -4ﭘﮋوﻫﻨﺪه دو ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
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ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻖ اﻣﺘﺰاﺟﻴﺪي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
در ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﺮان
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ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺮادي ، 9رﻳﺎض ﺧﺮاط، 10ﻣﺴﻌﻮد آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ،2ﻗﺎﺳﻢ زرﮔﺮ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان  ،داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
Mohammadreza_moradi@hotmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز دوﻣﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ازدﻳﺎدﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از روﺷﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد .در ﺗﺰرﻳﻖ اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﮔـﺎز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﺎزﻫﺎ از ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻬﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ آب ،ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﮔﺎز،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز و ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب ﮔﺎز در ﻓﺸـﺎر اﻣﺘﺰاﺟـﻲ ﺑـﺮ روي
ﻣﻐﺰه ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺰن ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ از اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .اﺑﺘﺪا ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟـﻲ دي
اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورﻳﻢ.ﺳﭙﺲ ﺳﻴﻼب زﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.ﺗﺰرﻳﻖ آب در ﻓﺸﺎر  2700و  3آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕـﺮ در ﻓﺸـﺎر
 4000psiاﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ.در ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻴﻼب زﻧﻲ از آب ﻧﻤﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  240000ppmو ﻧﻔﺖ زﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫـﺎ در
دﻣﺎي  96درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ.در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﻣﺨـﺰن از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺳـﻴﻼب زﻧـﻲ
ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 84/51 %ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ،ﺗﺰرﻳﻖ اﻣﺘﺰاﺟﻲ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ،ﻧﻔﺖ زﻧﺪه

9داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
10ﻋﻀﻮﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
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ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل رﺳﻮب ﻧﻤﻚ در ﭼﺎه ﻫﺎي
ﺗﺰرﻳﻘﻲ

ﺳﻴﺪ ﻋﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ، 1ﻓﺮﻳﺪون اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زاده ، 2دارﻳﻮش ﻣﻮﻻ
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 1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
amid.hosseini@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
رﺳﻮب ﻫﺎي ﻧﻤﻚ از ﻣﺸﻜﻼت ﮔﺴﺘﺮده ﭼﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎز ﺧﺸﻚ
ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه در درون ﭼﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده در دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ،ﻣﺤﻠﻮل آب ﻧﻤﻚ ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ رﺳﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ رﺳﻮب ﻫﺎ ،ﻣﻴﺰان دﺑﻲ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز و آب ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت از دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ در
ﻣﻘﻴﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ در آن ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و آب ﺳﺎزﻧﺪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺎي
ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز  ،ﻣﻘﺪار آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آب ﺗﺒﺨﻴﺮي ،ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻚ رﺳﻮب ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺗﺠﺎري  Poly‐100و  Poly‐200ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه ،اﻳﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ورودي ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ،دﻣﺎي ﮔﺎز
ورودي و دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ورودي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ..ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ‐Poly
 200ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه  Poly‐100ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :رﺳﻮب ﻧﻤﻚ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ،ﭼﺎه ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ،ﺳﺘﻮن دﻳﻮاره ﻣﺮﻃﻮب
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ﺗﻬﻴﻪ ﻻگ ﻫﺎي ﺧﺎم ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻦ آوري اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ در ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ
ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
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ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ﻃﺮﻳﻚ ،11ﻋﻠﻲ ﻛﺪﺧﺪاﺋﻲ ،12ﺷﻬﺎب ﮔﺮاﻣﻲ ،13ﻣﻬﺮان آرﻳﻦ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان.
Azim.Torrik@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮان از راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻻگ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﭼﺎه از
ﻣﺨﺰن ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﺑﻪ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺑﺴﻂ دﻫﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردن راﺑﻄﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻻگ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ
ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن را در ﭼﺎه ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻴﻢ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺨﺰن ﻫﺪف ،دو ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  3و  17از
ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از اﻳﻦ دو ﭼﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻگ ﻫﺎي  RHOB ،DTو  NPHIﺑﻮد .اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
اﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ و ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ راﺑﻄﻪ اي ﺑﺮاي  RHOBﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  NPHIو  DTدر ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻻگ ﻓﻮق در ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  3ﺑﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از  3ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﺪام ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﻲدﻫﺪ ).ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﻲ و دو ﺗﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ( .ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎي ﻓﻮق ،ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  3در ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  17ﻣﻮرد
آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﺟﺮا ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از راﺑﻄﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق در ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  17ﺑﺎ داده ﻫﺎي واﻗﻌﻲ اﻳﻦ ﭼﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي آن رﺳﻢ ﺷﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن  NPHIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ورودي ﻫﺎي  RHOBو  DTﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻚ ،ﻻگ ،اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ،ژﻧﺘﻴﻚ ،ﻣﺨﺰن ،ﭼﺎه

 11داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
 12اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﮔﺮوه زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،اﻳﺮان
 13اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
 14داﻧﺸﻴﺎر ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
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Experimental Measurements and Modeling of Interfacial Tension for
Injected Gas + Live Oil Systems at Elevated Pressures
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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.

www.reservoir.ir 1392  اردﻳﺒﻬﺸﺖ19 دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ

Integrated Litho facies Modeling Using Some Geostatistical
Methods in Reservoir Modeling
Ghafoor Karimi1, Behnam Mahmoudi2
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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

ﺣﻴﺪر ﭘﻴﺮﻣﺮادي ،15ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪي ،16ﺣﺠﺖ ﻧﻮروزي ،17ﺳﻌﻴﺪ رزاق ﻓﺎﻣﻴﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
h.pirmoradi2@gmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار از دو ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و ﺷﻜﺎف ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﺎزن ﻫﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ
دو ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﺳﻨﮓ در ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪارﻛﻪ ﻋﺪم
ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي را در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ )ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻮك ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ ،ﺗﺮاواﻳﻲ
ﻧﺴﺒﻲ در ﺷﻜﺎف ،اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎل ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و ﺷﻜﺎف ،ﺿﺮﻳﺐ ﺷﻜﻞ ،ﺣﺠﻢ ﺣﻔﺮه و (...ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآورد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
در ﺧﻮاص ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ )ﺳﻄﺢ ﺷﻜﺎف ،دﻫﺎﻧﻪ ﺷﻜﺎف ،ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن )ﻧﻔﻮذ
ﻣﺠﺪد ﻧﻔﺖ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و ﭘﻞ ﻣﺎﻳﻊ( ﺑﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎزن ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ.در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي واﻗﻌﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪارﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻳﺮان ،اﺑﺘﺪا ﺧﻮاص ﺳﻴﺎل ﻣﺨﺰن ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ،رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺰن ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ رﻓﺘﺎر واﻗﻌﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺨﺰن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺪل ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺟﺮا ﺷﺪه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ،ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ،ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ

 - 15داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 - 16دﻛﺘﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ -اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
 - 17دﻛﺘﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﺖ
 - 18ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﻴﺪﻛﺎري در ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم
اﻓﺰارStimCADE
اﻳﻤﺎن ﻋﺮﺑﻲ ،19ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﻮﺣﺪي ﻧﻴﺎ ،20ﺻﺎﺣﺐ ﻃﻮاف

3

ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻔﺖ اﻳﺮان-ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎرس
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
ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﻴﺪﻛﺎري ﺑﺮاي رﻓﻊ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺨﺎزن ﻧﻴﺰ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .در ﻣﻴﺎن
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭼﺎه ،اﺳﻴﺪ ﻛﺎري ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﺳﻴﺪ زﻧﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ،ﺟﺮﻳﺎن
اﺳﻴﺪ ﺑﻪ درون ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎري ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺴﺖ آن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺳﺎزﻧﺪ
ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ اﺳﻴﺪﻛﺎري ﭼﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  StimCADEﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ،از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻮﺳﺘﻪ ،دﺑﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ،ﻋﻤﻖ ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻛﺮﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﻴﺪﻛﺎري ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﺪان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ و دﺑﻴﻬﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﺳﻴﺪ را
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪﻛﺎري ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻮﺳﺘﻪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻋﻤﻴﻘﺘﺮﻳﻦ
ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻛﺮﻣﻲ در زوﻧﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :اﺳﻴﺪ ﻛﺎري ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻮﺳﺘﻪ ،دﺑﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ،ﻋﻤﻖ ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ

 -1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ-داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اﻣﻴﺪﻳﻪ-ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ-اﻣﻴﺪﻳﻪ -اﻳﺮان
 -2اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اﻣﻴﺪﻳﻪ-ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ-اﻣﻴﺪﻳﻪ -اﻳﺮان
-3ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻔﺎري -ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮب
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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
www.reservoir.ir 1392  اردﻳﺒﻬﺸﺖ19 دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز) (SWAG , SSWAG , MSWAGﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز در ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ﻏﺮب اﻳﺮان

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮرآﺑﺎدي  ،1دﻛﺘﺮ رﻳﺎض ﺧﺮاط  ،2دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ ،3دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻏﻀﻨﻔﺮي

4

1داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
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.
ﻣﻌﻤﻮﻻً  5ﺗﺎ  30درﺻﺪ ﻧﻔﺖ درﺟﺎ ) (oil in placeﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد ﻣﺨﺰن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي
ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﻮد  .ﺗﺰرﻳﻖ آب ،ﮔﺎز و ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ روش ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﻘﺪار ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺎروب
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺣﺠﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﺮك
ﺑﺎﻻي ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺰن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب و ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻻت
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎزده ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺎﻻي ﮔﺎز )در ﻣﻘﻴﺎس ﺣﻔﺮه( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزده ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺎﻻي آب )ﻣﻘﻴﺎس
ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ را در ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز  Eclipseﭼﻬﺎر روش ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز )،(WAG
ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ) ،(SWAGروش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ) (SSWAGو روش ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ
) (MSWAGرا ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮاي ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ روش ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ) (MSWAGﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮاي ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ي ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز، SSWAG ،
MSWAG

 -1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان.
 -2داﻧﺸﻴﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -3اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -4اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ.
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ﭼﻜﻴﺪه
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  20ﺗﺎ  30درﺻﺪ از ﻧﻔﺖ درﺟﺎي ﻣﺨﺰن ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺨﺰن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﺖ و
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.
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻒ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺗﺰرﻳﻖ
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 ﺳﻴﻼب زﻧﻲ ﺑﺎ
آب در ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻣﺘﺰاج ﭘﺬﻳﺮي و اﻣﺘﺰاج ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻴﻪ
ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز  Eclipseﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ،ﺗﺰرﻳﻖ آب و ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ﺑﺮاي ﻳﻜﻲ از
ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ﻏﺮب اﻳﺮان ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮاي ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺰن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻜﺎﻓﺪار ﺑﻮدن و ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ آن ،ﺗﺰرﻳﻖ آب داراي ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز و ﺗﺰرﻳﻖ
ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز دارد.
.

واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ي ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ،ﺗﺰرﻳﻖ آب ،ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ،ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ

 -1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان.
 -2داﻧﺸﻴﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -3اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -4اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ.
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1داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
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ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺨﺎزن
ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  20ﺗﺎ  30درﺻﺪ از ﻧﻔﺖ درﺟﺎي ﻣﺨﺰن ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺨﺰن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﺖ و 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 .از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ازدﻳﺎد
ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز) (SWAGﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ روش ﺗﻮده ﻫﺎي آب و ﮔﺎز ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺗﺰرﻳﻖ آب ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز و ﺗﺤﺖ
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
درﺻﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺨﺰن ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻟﮕﻮي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دارﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻳﻚ ﺳﻜﺘﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﻟﮕﻮي ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  Eclipseﺑﺮاي ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار
ﻏﺮب اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪ اي دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن
آب و ﮔﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﺰرﻳﻖ ﭼﻬﺎر ﭼﺎﻫﻲ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻨﺞ
ﭼﺎﻫﻲ دارد.

واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ي ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ،اﻟﮕﻮي ﺗﺰرﻳﻖ،

 -1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان.
 -2داﻧﺸﻴﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -3اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -4اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ.
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ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز در ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار
ﻏﺮب اﻳﺮان
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Mohammad.Mansourabadi@Gmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز )(SWAG
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ.در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ﺗﻮده ﻫﺎي آب و ﮔﺎز ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ درون ﻣﺨﺰن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺪف اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﺰﻧﻲ ﺑﺎ آب و ﺑﺎزده ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ
ﺳﻴﻼﺑﺰﻧﻲ ﻫﺎي ﮔﺎز ﺑﺼﻮرت اﻣﺘﺰاﺟﻲ و ﻏﻴﺮاﻣﺘﺰاﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﺮك
ﭘﺬﻳﺮي ﮔﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز اﺛﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻳﻚ ﺳﻜﺘﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ روي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ
ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻘﻲ ،ﺣﺠﻢ ﺳﻴﺎل ﺗﺰرﻳﻘﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﺮك و اﺛﺮ ﻧﺴﺒﺖ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  Eclipseﺑﺮاي ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار
ﻏﺮب اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻘﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﻴﺎل ﺗﺰرﻳﻘﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ
وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ آب ﺗﺰرﻳﻘﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﺮك ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .

واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ي ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز ،ﻣﺪل،
 -1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان.
 -2داﻧﺸﻴﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -3اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -4اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ.
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮب در ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﮔﺎز ﻣﻴﺪان ﻛﻮﭘﺎل
ﻣﺮﻳﻢ آﺳﻤﺎﻧﻲ ،23ﻓﺮﻳﺪون اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زاده 24و دارﻳﻮش ﻣﻮﻻ
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داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز ،داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
masemani@shirazu.ac.ir

ﭼﻜﻴﺪه
در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺗﺰرﻳﻖ
ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺰن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ از ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﻲ در
ﻃﻮل زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎزن ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪهاﺳﺖ .در ﺗﻌﺪادي از ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ،در ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻮﭘﺎل در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،رﺳﻮب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ،ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن را ﻣﺴﺪود ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاﻧﻊ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء و ﻋﻠﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب از دو ﭼﺎه ﻣﻴﺪان ﻛﻮﭘﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮﺑﺎت ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ ،ﺳﺪﻳﻢ
ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﭼﺎهﻫﺎ ،رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻟﺬا دﻟﻴﻞ آن ﻧﺸﺖ آب از ﺟﺪاره ﭼﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد
ﭼﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ،آبﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،آب ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران و آب ﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎري اﺳﺖ .دو آب ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻳﻮﻧﻬﺎي
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ دارد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي دﻣﺎ در ﺧﺼﻮص دو ﭼﺎه
ﻣﻴﺪان ﻛﻮﭘﺎل ،ﻣﻨﺸﺎء رﺳﻮب ،ﻧﺸﺖ آب ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺎه ،ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :رﺳﻮب ،ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ،ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ،ﺗﺒﺨﻴﺮ ،ﻧﺸﺖ آب

 23داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ
 24داﻧﺸﻴﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ
 25اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ
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Application of Different De-convolution Methods in Well Test
Analysis of One Iranian Naturally Fractured Reservoir
Meisam Kamalipour, Abbas Shahrabadi
Iranian Central Oil Field Company
mkamalip@ucalgary.ca

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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ﺳﻴﻼب زﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮ در ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﻜﺎف دار
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺻﺪاﻗﺖ ،26اﻳﺮج رزم آور ،27رﺿﺎ ﺟﺎن اﻣﻴﺮي ،3ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻏﻀﻨﻔﺮي ،1ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺎﻏﺒﺎن ،3وﺣﻴﺪ ﺟﻼﻟﻲ

 1داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ و ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
 2اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 3ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ زاﮔﺮس
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اول m.sedaghat66@gmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي آّب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده روﺑﻴﺪن ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻲﺷﻮد و در ﻛﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ آب و ﭘﻠﻴﻤﺮ در ﻣﻴﻜﺮوﻣﺪل ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪاي ﭘﻨﺞ
ﻧﻘﻄﻪاي ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان اﺷﺒﺎع ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع ﭘﻠﻴﻤﺮ و ﻏﻠﻈﺖ آن
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻪ ﻧﻮع از ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻳﻌﻨﻲ دو ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻳﻚ زﻳﺴﺖ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺗﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻜﺮوﻣﺪل ﺷﻴﺸﻪﻫﺎي دو
ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻜﺎف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎف ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه از ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﺳﻴﻼب زﻧﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ،ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎف دار ،ﻣﻴﻜﺮوﻣﺪل ،ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ.
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ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ
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Hole cleaning assessment in horizontal foam drilling using
artificial neural network and multiple linear regression
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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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Immiscible Recycle Gas Injection Scenario: Simulating
Optimum Conditions in One of the Iranian Oil Reservoirs
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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
ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺧﻮاص ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺨﺎزن
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻜﻌﺒﻲ دﺳﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻓﺮم ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده رﻳﺎﺿﻲ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻗﺖ ﺧﻮب در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎي دوﺗﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .دﻗﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ دو ﺗﺎﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﺮاﺟﻊ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ  ،اﻧﺤﺮاف ﺑﺴﻴﺎر
زﻳﺎدي در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ،اﺑﺘﺪا ﻣﻌﺎدﻻت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﺣﺠﻢ  ،آﻧﺘﺎﻟﭙﻲ  ،آﻧﺘﺮوﭘﻲ و اﻧﺮژي داﺧﻠﻲ،ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي( را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺮم رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده اﻳﻢ.ﺳﭙﺲ ﻧﺮم اﻓﺰاري را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ وﻳﮋوال ﺑﻴﺴﻴﻚ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده اﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار اﭘﺘﻴﻤﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ دوﺗﺎﻳﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.اﻳﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي
دﻗﺖ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ را در
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ دﻣﺎ و ﻫﻢ ﻓﺸﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ار ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻟﺨﻮاه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ دوﺗﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
،ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري داراﺳﺖ.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي  :ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي  ،ﺧﻮاص ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ  ،اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ

.1ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ -داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻮﺷﻴﺮواﻧﻲ ﺑﺎﺑﻞ
 .2داﻧﺸﻴﺎر -داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻮﺷﻴﺮواﻧﻲ ﺑﺎﺑﻞ
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ﭼﻜﻴﺪه
روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ از ﻣﺨﺰن و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود  .اوﻟﻴﻦ روش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻔﺖ از ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ ،ﺳﻴﻼب زﻧﻲ آب ﻳﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز اﺳﺖ .ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ دو ﻓﺮاﻳﻨﺪ ،ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ي ﻣﻴﺎن ﺷﻜﻦ زود ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ .از
ﻃﺮﻓﻲ ،ﺑﺎزدﻫﻲ ﺟﺎروﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز ) ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﮔﺎز ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺛﻘﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ( ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺑﺎزدﻫﻲ
ﺟﺎروﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ آب ،ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﺐ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ار اﺋﻪ روش ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آب و ﮔﺎز اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .
روش ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب و ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز از روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ روش ﻫﺎ ،ﺗﻮده ﻫﺎي آب و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ درون ﻣﺨﺰن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ، Eclipseدو روش
ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب 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
دﺳﺖ آورﻳﻢ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز داراي ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺰرﻳﻖ
ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز اﺳﺖ.

واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ي ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز )  ،( WAGﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب و ﮔﺎز )
( SWAG

 -1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان.
 -2داﻧﺸﻴﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -3اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -4اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ.
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ،ﺗﺰرﻳﻖ آب و ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز در ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن
ﺷﻜﺎﻓﺪار ﻏﺮب اﻳﺮان
4

ﻃﺎﻟﺐ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري  ،1دﻛﺘﺮ رﻳﺎض ﺧﺮاط ،2دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ،3دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻏﻀﻨﻔﺮي
1داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
Taleb.Esfandiyari@Gmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  5ﺗﺎ  30درﺻﺪ از ﻧﻔﺖ درﺟﺎي ﻣﺨﺰن ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺨﺰن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺰن ﺗﻮﺳﻂ روش ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ آب ،ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ،ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻠﻴﻤﺮ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ،اﺣﺘﺮاق درﺟﺎ و ...ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .در ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ،ﮔﺎز ﻣﻴﻞ دارد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺟﺎروﻳﻲ ) (sweep efficiencyﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در روش
ﺗﺰرﻳﻖ آب اﮔﺮ آب ﻓﺎز ﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ) ،(nonwetting phaseﻗﺴﻤﺖ زﻳﺎدي از ﻧﻔﺖ درون ﻣﺨﺰن ﻛﻪ ﻻﺑﻼي ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﻓﻜﺮ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش )WAG (water – Alternating - Gas
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .
روش  WAGﺷﻴﻮه ﻧﻮﻳﻨﻲ در ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .دراﻳﻦ روش ﺗﺰرﻳﻖ آب و ﮔﺎز ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  Eclipseﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ،ﺗﺰرﻳﻖ آب و ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب
و ﮔﺎز ﺑﺮاي ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ﻏﺮب اﻳﺮان ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮاي ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺰن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻜﺎﻓﺪار ﺑﻮدن و ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ آن ﺗﺰرﻳﻖ آب داراي ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز
و ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز دارد.

واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ي ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز ،ﺗﺰرﻳﻖ آب ،ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز

 -1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان.
 -2داﻧﺸﻴﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -3اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -4اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ.
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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

ﻃﺎﻟﺐ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري  ،1دﻛﺘﺮ رﻳﺎض ﺧﺮاط ،2دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ،3دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻏﻀﻨﻔﺮي
1داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
Taleb.Esfandiyari@Gmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
از روش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز )  ( WAGﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.روش ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب
آب و ﮔﺎز ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1950اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.در اﻳﻦ روش ﺗﻮده ﻫﺎي آب و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوﺑﻲ ﺑﻪ درون ﻣﺨﺰن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .از
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻨﻔﺮد آب ﻳﺎ ﮔﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﺟﺎروب ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ آب ﭘﺲ ازﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ آب و ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ اﺷﺒﺎع ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮات
ﺳﻪ ﻓﺎزي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ آﺳﺎن ﺗﺮ ﻧﻔﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻟﮕﻮي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ
ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دارﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻳﻚ ﺳﻜﺘﻮر ﺷﻜﺎﻓﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ،Eclipseﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﻟﮕﻮي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ
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.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ي ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز ،اﻟﮕﻮي ﺗﺰرﻳﻖ

 -1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان.
 -2داﻧﺸﻴﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -3اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -4اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ.

دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ www.reservoir.ir 1392

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز در ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار
ﻏﺮب اﻳﺮان
4

ﻃﺎﻟﺐ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري  ،1دﻛﺘﺮ رﻳﺎض ﺧﺮاط ،2دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ،3دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻏﻀﻨﻔﺮي
1داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
Taleb.Esfandiyari@Gmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ از ﻣﺨﺰن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز )  ( WAGﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﻦ روش ﺗﻮده ﻫﺎي آب و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوﺑﻲ ﺑﻪ درون ﻣﺨﺰن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .از
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻨﻔﺮد آب ﻳﺎ ﮔﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﺟﺎروب ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ آب ﭘﺲ ازﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز و ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ اﺷﺒﺎع ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻪ ﻓﺎزي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ
آﺳﺎن ﺗﺮ ﻧﻔﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز اﺛﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ اﻳﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻳﻚ ﺳﻜﺘﻮر ﺷﻜﺎﻓﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ،Eclipseﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ روي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ
ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻘﻲ ،ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ،ﺣﺠﻢ ﺳﻴﺎل ﺗﺰرﻳﻘﻲ ،اﺛﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺒﻚ ﻛﺎري ﭼﺎه ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ ﻛﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﻴﺎل ﺗﺰرﻳﻘﻲ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و
ﮔﺎز ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ آب از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺨﺰن و ﮔﺎز از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ آن و ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ده ﻣﺎه ﮔﺎز ،ﺷﺶ
ﻣﺎه آب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ي ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب وﮔﺎز ) . ( WAG

 -1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان.
 -2داﻧﺸﻴﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -3اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
 -4اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ.
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ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي و ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎر ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﺪن و ﺗﻮﻟﻴﺪ آب در
ﭼﺎهﻫﺎي اﻓﻘﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
رﺿﺎ ﺣﺪادي ،1ﻗﺎﺳﻢ زرﮔﺮ ،2ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻏﻀﻨﻔﺮي

3

-1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
-2دﻛﺘﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻧﻔﺖ وﮔﺎز داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻫﻮاز
 -3دﻛﺘﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻧﻔﺖ وﮔﺎز داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

ﭼﻜﻴﺪه:
ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﺪن درﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎزي ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺖ راﻧﺶ آب و ﻛﻼﻫﻚ ﮔﺎزي رخ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﺪن آب درﭼﺎه ﻫﺎي
ﻧﻔﺘﻲ وﮔﺎزي اﻳﺮان ﻳﻜﻲ ازﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد .ﺑﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﻴﺪ ازﻣﺨﺰن ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺎدل ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮاﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺨﺰن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي وﻳﺴﻜﻮزدرﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدي ﺑﺮﻧﻴﺮوي ﺛﻘﻠﻲ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎس و ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺨﺮوﻃﻲ
ﺷﺪن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آب ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .آب ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ،ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰي و آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي اﺛﺮات
ﻣﺨﺮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ آب درﻳﺎ ،ﺧﺎك و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻌﺪي آن ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آب
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ از ﺣﻔﺎري ﭼﺎه ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﺪن آب در ﭼﺎه ﻫﺎي اﻓﻘﻲ ﻣﺨﺎزن
ﮔﺎزي اﻳﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺑﻪ ارﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ آب ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارECLIPSEﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺬف آﺛﺎر زﻳﺎﻧﺒﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آب در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ،ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ دﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از دﺑﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻲ،ﺗﻜﻤﻴﻞ دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﺎه،ﻃﻮل ﭼﺎه اﻓﻘﻲ،ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺘﻴﻎ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه زاوﻳﻪ زﻳﺎد،ﻣﺸﺒﻚ ﻛﺎري ﻧﺎ
ﻣﺘﻘﺎرن وﻧﺼﺐ  stingerﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﺪن ،ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،روش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل،ﭼﺎه اﻓﻘﻲ
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Management of Cross-Border Hydrocarbon Migration in Field
Development Plans, a Case Study of Shared Oil and Gas Fields
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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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ﭼﻜﻴﺪه:
ﺗﺮاواﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻣﺨﺎزن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي زﻳﺎد در روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺎه آزﻣﺎﻳﻴﻮ ﭼﺎه ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﺮاواﻳﻲ ،آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻐﺰه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ روﺷﻲ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ و
زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻮده و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪود و ﻋﻤﻖ ﻣﺤﺪودي از ﭼﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﭼﺎه ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭼﺎه ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه ،ﺗﻼش ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ اي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي ﭼﺎه ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ و ﺗﺮواﻳﻲ
ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻐﺰه ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ روش ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﺸﺎن در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻴﺘﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺮاواﻳﻲ را از داده ﻫﺎي ﭼﺎه ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﭘﻴﺶ روﻧﺪه ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﭼﺎه ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت) 0.0022(Mean square error, MSEو
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ )0.9874(Coefficient of determination, R2ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﺨﺰن ﺗﻮﺳﻂ داده ﻫﺎي ﭼﺎه ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭼﻜﻴﺪه:
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﮔﺎز )(Gas compressibility factor, Zﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﺎزﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در
ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ و ﻧﻔﺖ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﻴﻖ و ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ .در ﺳﺎل  Standing-Katz ،1942ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻳﻪ روش ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪي در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ
روش آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد .در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﻼش ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ روش ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ،دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ  Dranchuk and Abu-Kasem (DAK), Brill-Begss, Hall and Yalboroughاﺷﺎره ﻛﺮد.ﺗﻤﺎﻣﻲ روش ﻫﺎي
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﻮدار  Standing-Katzﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد داراي ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ،ﻋﺪم دﻗﺖ و داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻣﺎ
و ﻓﺸﺎر .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻛﺜﺮ روش ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﺮار) (iterationدارد و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪس اوﻟﻴﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ.در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻴﭙﺮدازﻳﻢ .ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﻴﺰ از  354داده آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺷﺒﻪ دﻣﺎي ﻛﺎﻫﺸﻲ و ﺷﺒﻪ ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودي ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﻧﺪ و از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺒﻜﻪ ﻃﺮاﺣﻲ
ﺷﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .دﻗﺖ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ) (Coefficient of determination, R2ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي دﻗﺖ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻘﺎدﻳﺮ  0.0067و  0.97506را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي روش ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.
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ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﺳﻴﺎﻻت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل در دﻧﻴﺎ در ﻣﺨﺎزن ﺗﺮﻛﺪار واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ از اﻳﻦ رو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ
ﻧﻮع از ﻣﺨﺎزن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد دو ﻧﻮع ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﺘﻔﺎوت در اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﺨﺎزن از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي آﻧﻬﺎ
ﺷﻤﺮده ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺷﺒﺎع ﺳﻴﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻬﺎ ﺑﺎ اﺷﺒﺎع ﺳﻴﺎل ﻣﻮﺟﻮد درﺷﻜﺎﻓﻬﺎي اﺣﺎﻃﻪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻬﺎ )رﻳﺰش ﺛﻘﻠﻲ/آﺷﺎم ،ﻧﻔﻮذ ،ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﮔﺮاﻧﺮو و  (...ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ و ﺛﻘﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻬﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻴﺎﻻت اﺷﺒﺎع ﻛﻨﻨﺪه و
ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﮕﺎم و ﻳﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ودﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻬﺎ را ﻛﻨﺘﺮل
ﻛﻨﻨﺪ .وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ در ﺷﻜﺎف ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺑﺤﺚ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﻔﺮ در ﺷﻜﺎف ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻮك ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ
ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و ﺷﻜﺎف ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺨﺰن و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻜﺎف ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ ،ﺑﻠﻮك ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ،ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ،ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ

 - 35داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 - 36دﻛﺘﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ  -اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
 - 37دﻛﺘﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ – ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺰوﻫﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﺖ
 - 38ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ – داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب وﮔﺎزوﺗﺰرﻳﻖ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﮔﺎز ،در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮاﻣﺘﺰاﺟﻲ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺑﮕﺮﺿﺎﻳﻲ,39ﺳﻠﻤﺎن ﺳﻌﻴﺪي ﻣﻘﺪم

40

داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
)(m.a.bagrezaie@gmail.com

ﭼﻜﻴﺪه:
ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺘﺎﺳﺖ .ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ روش ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﺮك و ﺑﺎزده ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﻳﻖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي راﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎي
ﺗﺰرﻳﻖ آب ﻳﺎ ﮔﺎز ﺗﻨﻬﺎ ،از ﻣﺨﺰن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﺑﺘﺪا ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺶ ﭼﺎه در ﻣﺪل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻮ
ﺳﭙﺴﻔﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ اﻣﺘﺰاﺟﻲ و دردو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ:ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﮔﺎز) ،(CGIﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز)(WAGﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن
ﻧﻔﺘﻲ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ECLIPSE 300ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺰرﻳﻖ ,ﻣﻴﺰان دﺑﻲ و
ﻓﺸﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭼﺎﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻓﺸﺎر ﺗﺰرﻳﻖ در ﭼﺎﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ,ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻧﻔﺖ را در ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻣﺨﺰن ,ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﻏﻴﺮ اﻣﺘﺰاﺟﻲ ,ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز ﻏﻴﺮاﻣﺘﺰاﺟﻲ,ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي  WAGﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي
WAGدر 0/2PVﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺎ  12ﻻﻳﻪ ﻧﻔﺘﻲ و داراي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺒﻜﻲ  34APIﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺪل اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﻣﺨﺰن ،ﺷﺎﻣﻞ  24 ×25× 12ﺑﻠﻮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻴﺎل ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار PVTiو اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﭘﺬﻳﺮي ،ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎل وارد ﻣﺪﻻﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻣﺨﺰن ﮔﺮدﻳﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز ﻏﻴﺮاﻣﺘﺰاﺟﻲ)(IWAGدر ﺣﺠﻢ 0/2 PVﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﮔﺎز  1:3در دوره ﺗﺰرﻳﻖ  5ﻣﺎه آب و دوره ﺗﺰرﻳﻖ  3ﻣﺎه
ﮔﺎز ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ،36/7487ﺑﻮده اﺳﺖ.

وازه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﮔﺎز،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز

-39داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ
 -40ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎري و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻔﺖ ,داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن
دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ www.reservoir.ir 1392

ﻧﻜﺎت آﻣﻮزﻧﺪه در ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭼﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﻳﻖ
ﻓﺮازآوري ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺰرﻳﻖ دروﻧﻲ ﮔﺎز ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻮردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻣﻬﺪي ﻧﺪري ﭘﺮي ) nadrim@ripi.irﻳﺎ (nadri911@yahoo.com
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

ﭼﻜﻴﺪه:
ﻇﻬﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭼﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارد راه را ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎز ﻛﺮد.
اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺨﺎزن دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ .از اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮازآوري ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺰرﻳﻖ دروﻧﻲ ﮔﺎز اﺷﺎره ﻛﺮد.
ﻓﺮازآوري ﻃﺒﻴﻌﻲ روﺷﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮازآوري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﮔﺎز ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در اﻳﻦ روش از ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻼﻫﻚ ﮔﺎزي
ﻣﺨﺰن ﻳﺎ ﻣﺨﺰن دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺳﺒﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺎل درون ﭼﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭼﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ روش در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ روش ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي
ﻓﺮازآوري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺎز ،ﻃﺮاﺣﻲ ﭼﺎه ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺎز ﭘﺮﻓﺸﺎر ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺪرات و ﻣﺸﻜﻞ
اﻳﻤﻨﻲ را ﻧﺪارد.
ﺗﺰرﻳﻖ دروﻧﻲ ﮔﺎز ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﺎز ﻛﻼﻫﻚ ﮔﺎزي ﻳﺎ ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﺑﺮاي ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﻲ ﻳﺎ
راﻧﺶ ﮔﺎز ﺑﺮاي ﺟﺎروب ﻧﻔﺖ در ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭼﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺻﻮرت
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﻜﺎت آﻣﻮزﻧﺪه اي اراﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
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
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ
m_nourbakhsh@sut.ac.ir
ekhodapanah@yahoo.com
tabalireza@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻳﻨﺪه ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺰرﻳﻖ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﻣﺪل اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﺨﺰن در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ دارﻧﺪ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻲ و ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ) Brooks and
 Coreyو  Coreyو  Honarpourو  Keodertizeو  Pirsonو  (Roseو ﻓﺸﺎر ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻲ ) LETو  (Brutsaertﺑﺮ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ و ﻓﺸﺎر ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺷﺒﺎع آب ﻫﻤﺰاد ،ﺗﺨﻠﺨﻞ ،ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﻄﻠﻖ ،اﺷﺒﺎع ﺑﺤﺮاﻧﻲ
ﮔﺎز،اﺷﺒﺎع ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﻔﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻛﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد را در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺮاي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻗﺮار
ﻣﻲ دﻫﺪ .ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺷﺒﺎع آب ﻫﻤﺰاد ،ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ .و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮاواﻳﻲ
ﻧﺴﺒﻲ و ﻓﺸﺎر ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﺪﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺸﺎري ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ و زﻣﺎﻧﺒﺮ
ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ و ﻓﺸﺎر ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻲ را ﻛﻢ رﻧﮓ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي  :ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ،ﻣﺪل ﻓﺸﺎر ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻲ ،ﻣﺪل ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ،ﻣﺨﺰن ﺷﻜﺎﻓﺪار
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ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﻴﻮ 41در ﻟﺮزهﻧﮕﺎري اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ؛ اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺨﺰن
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ .ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻗﺎﺋﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮواز دواﻧﻲ
karimimoj@ripi.ir
mojtabaz.karimi@gmail.com
ghaedimojtaba@yahoo.com
mohammadparvazdavani@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
اﻣﺮوزه ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل و ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺟﺰء ﺟﺪاﻳﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻓﻨﺎورى در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤــﻮل ﺣﺘﻰ ﻣﺮزﻫﺎى ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ ﻛــﻪ زﻣﺎﻧﻰ از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻓﻨﺎورى و داﻧﺶ ،در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ ﺟﺎى ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ را در ﻧﻮردﻳﺪه اﺳﺖ .ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل و ﺑﻪ روز
ﺷــﺪن در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى ﻫــﺎى ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺣــﻮزه ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋــﺎت ،راﻳﺎﻧﻪ و ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ در
ﻧﻮع ﺧﻮد درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳــﺖ .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اى ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳــﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ
ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﻫﺮ ﻛﺸــﻮر و ﻳﺎ ﺷــﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻰ از آﺧﺮﻳﻦ اﺧﺒﺎر،
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻐﻴﻴــﺮات در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎﻧﻲ ﮔﻤــﺎن ﺑــﺮده ﻣﻲ ﺷــﺪ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي اﻛﺘﺸــﺎﻓﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻔﺖ ،ﺑﻪ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺘﺪاوم
ﻓﻨــﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻣﻄﺮح در ﺣﻮزه ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻓﻨﺎوري
ﻛﻴﻮ در ﻟﺮزه ﻧﮕﺎري اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﻢ در
درﻳﺎ و ﻫﻢ در ﺧﺸﻜﻲ ﻧﻘﺸﻲ اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺨﺰن ،ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻛﺮدن ﻣﺨﺰن و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻴﺪان دارد .اﻳﻦ
ﻓﻨﺎوري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺨﺰن در اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ ،ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻛﻤﻚ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺰن و ﻛﺎﻫﺶ
رﻳﺴﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺰن ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪه آن
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ﻟﺮزه ﻧﮕﺎري ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﻴﻮ ،ﭘﺎﻳﺶ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺨﺰن
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ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻴﺎدﻳﻦ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﻴﺎﻧﺘﻲ ؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪه در ﻧﺮوژ
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ
mojtabaz.karimi@gmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻴﺎﻧﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ اﺑﻼﻏﻲ در
ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ" :اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺷﺪه ﻧﻔﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮﺧﻮرداري ﻛﺸﻮر از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدي ،اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ".
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ آﻧﭽﻪ در ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ اﺑﻼﻏﻲ در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﻴﺎﻧﺘﻲ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ،در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد .آﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ،اراﺋﻪ
ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪرﻛﺮﺑﻮري در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻴﺎدﻳﻦ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻴﺎﻧﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ
ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ﻧﺮوژ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻴﺎﻧﺘﻲ ،ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ

دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ www.reservoir.ir 1392

ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻤﺎن ﺷﺪﮔﻲ در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي اﻳﻼم و ﺳﺮوك
ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ رﺣﻴﻤﻲ ﺑﻬﺎر
ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺎزن-ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
rahimibaharaa@ripi.ir

ﭼﻜﻴﺪه
ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻤﺎن ﺷﺪﮔﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪاراﺷﺒﺎع ﺷﺪﮔﻲ آب در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ دار اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮ روي ﻣﻐﺰه ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻻﻳﻪ ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ در ﺣﻴﻦ ﺣﻔﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ اﻳﻼم و ﺳﺮوك در
ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻐﺰه ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺪل ﺧﻄﻲ آرﭼﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺪل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آرﭼﻲ و ﺑﻮراﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮازش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮاﺑﻊ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎ ادﻏﺎم اﻳﻦ دو
ﻣﺪل ﻳﻚ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻤﺎن ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺨﻠﺨﻞ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪ.

واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻤﺎن ﺷﺪﮔﻲ ،اﺷﺒﺎع ﺷﺪﮔﻲ ،آرﭼﻲ ،ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺎزﻧﺪ
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اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي درون ﭼﺎﻫﻲ در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎي دروﻧﻲ زﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ رﺣﻴﻤﻲ ﺑﻬﺎر -ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﺻﻴﺎﻣﻲ
ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺎزن-ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
rahimibaharaa@ripi.ir
poursiamih@ripi.ir

ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎي دروﻧﻲ زﻣﻴﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻻزم در ﻃﺮاﺣﻲ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﺪرن اﺳﺖ .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺸﺎر
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ،ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻓﻨﻲ زﻳﺎدي دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺤﺪودي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .از اﻳﻨﺮو
ﺗﻼﺷﻬﺎي زﻳﺎدي ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﺎي دروﻧﻲ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ
ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﻮد .ﭼﻮن در اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭼﺎﻫﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ )ﻳﺎ ﮔﺎزي( ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ درون ﭼﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي دروﻧﻲ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﻛﺎر در اﻳﻦ
روش ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻳﻚ ﺧﻂ ﻣﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻖ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﻴﻞ و
رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻘﺪار ﺣﺪودي ﻓﺸﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ/ﻛﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ روش ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺳﺎزﻧﺪي ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي درون ﭼﺎﻫﻲ در ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﻓﺸﺎر ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺧﻂ ﻣﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎي درون ﭼﺎﻫﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﻓﺸﺎر
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ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻧﻔﺖ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان
ﺟﻬﺖ ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻠﻮﻧﺪارزاده ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺳﻴﺎوش ﻋﺎﺷﻮري ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان
aliblond@gmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن زﻳﺮ اﺷﺒﺎع اﻳﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ وﮔﺎز ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻴﺎل
ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺳﭙﺲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ،ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻼك ﻗﺮار
دادن ) (GORﻣﺨﺰن ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴﺎل ﻣﺨﺰن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ) (Flash Separatorو وﺻﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ازدﻗﺖ)
(GORﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻔﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺒﺴﺎط آﻧﻲ و ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮ روي آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن) (MMPو ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺰن در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﻠﻤﻲ ) 5638 (Slim-tubeﭘﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺘﺰاج) (MMCاز ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﺎدل ﻓﺎزي ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺜﻠﺜﻲ و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻣﺘﺰاج در ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن ﻧﻴﺘﺮوژن و ﮔﺎز ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ در ﻟﻮﻟﻪ ﻗﻠﻤﻲ
و ﻣﻐﺰه ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ .ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻔﺖ در ﻟﻮﻟﻪ ﻗﻠﻤﻲ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ )98 (MMPدرﺻﺪ و در آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
) 92 (MMCدرﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ در ﻣﻐﺰه ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻔﺖ در ﻓﺸﺎر ) 88 (MMPدرﺻﺪ ودر
ﺷﺮاﻳﻂ ) 85 (MMCدرﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﻴﻪ
ﺳﺎزي ﻣﺨﺰن ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺬﻛﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻗﻠﻤﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ) (GEMﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ) 6/42درﺻﺪ ﺧﻄﺎ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن و ﮔﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮ در ﻣﻴﺪان
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﺣﺪود  31درﺻﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  85درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻴﺘﺮوژن ،ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ،ﺗﺰرﻳﻖ اﻣﺘﺰاﺟﻲMMP ، MME ،
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ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻔﺎري ﺑﺎ ﺳﻴﺎل ﻛﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن
ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺑﻬﺮوز ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ،42ﻋﻠﻲ ﻣﺮادزاده  ،43ﻋﻠﻲ ﻧﺨﻌﻲ  ،44رﺿﺎ روﻛﻲ
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 -1ﺷﺎﻫﺮود ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺎﻫﺮود
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ en.baghbani@gmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻔﺎري ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﺮخ ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻮاد ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻔﺎري از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻔﺎري اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ،ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ
آوردن ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﻔﺎري و ﻧﺮخ ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻔﺎري ﺑﺎ ﺳﻴﺎل ﻛﻒ ﺑﺎ روش ﺷﺒﻜﻪ
ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  6ﻣﻴﺪان ﺷﺎﻧﻮل ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻴﺪان ﺷﺎﻧﻮل واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎرس ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﺟﺰء ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﮔﺎزي ﻛﺸﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  6اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﺣﺪود  2800ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺣﻔﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻔﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ﺣﻔﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﺎل ﻛﻒ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻔﺎري
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 -43اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺎﻫﺮود
 -44اﺳﺘﺎدﻳﺎر اﻧﻴﺴﺘﻴﺘﻮ ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
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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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ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻔﺎري )MPD(MANAGED PRESSUR DRILLING
ﺣﻤﻴﺪ ﺗﻘﻮي ﻧﮋاد ، 46ﻋﺒﺎس ﻫﺎﺷﻤﻲ زاده
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داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻔﺖ از داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻜﻴﻢ ﺳﺒﺰواري
hamidtaghavinejad@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه :
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت 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 ﻣﺸﻜﻼت در آن رﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪرات در ﻛﺸﻮر ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد روش ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎري در اﻳﻦ
ﻣﺨﺎزن دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  %70ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ
رروش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻔﺎري ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎري ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻓﺸﺎر ﺣﻔﺎري  MPDﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎري و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪراﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻫﺪف
اوﻟﻴﻪ ي اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺸﺎر ﺣﻔﺎري MPDﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺣﻔﺎري ﺑﺎ
ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي  ، MPD :ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪرات  ،ﺣﻔﺎري در درﻳﺎ ،ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ،ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
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ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﺬﻳﺮي ﺟﺎﻣﺪات ﺣﻔﺎري در ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺿﺮﻳﺐ
ﺑﻬﺮه وري ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ -1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ)ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري(
دﻛﺘﺮ ﺑﻴﮋن ﻫﻨﺮور-2دﻛﺘﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ
ﻣﻬﺪي ﺷﺮﻳﻔﻲ-3ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎري اﻳﺮان

ﭼﻜﻴﺪه
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻ دﺳﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺪاوم ﺳﻴﺎﻻت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮدن ﻛﻨﺪه ﻫﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري از ﻃﺮﻳﻖ روش
ﺷﻜﺴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ )ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺠﺪد ﻛﻨﺪه ﻫﺎي ﺣﻔﺎري( ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ
اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻔﺮ ) (zero dischargeرا ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ اﺣﺪاث
ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺠﺪد ﻛﻨﺪه ﻫﺎي ﺣﻔﺎري در ﻣﻴﺪان آزادﮔﺎن و اﻫﻮاز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎزﻧﺪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻨﺪه ﻫﺎي ﺣﻔﺎري از درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .دراﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻤﻮدارﮔﻴﺮي از ﭼﺎﻫﻬﺎ اﻣﻜﺎﻧﺴﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺠﺪد ﻛﻨﺪه ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻻزم ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﻜﺴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ
اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻜﺎﻓﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ داده وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﻴﺸﻮد.
واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي:ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻔﺮ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺠﺪد،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي

.1ﺧﻮزﺳﺘﺎن،اﻣﻴﺪﻳﻪ،ﺑﻠﻮارداﻧﺸﮕﺎه،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
.2اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،اﻣﻴﺪﻳﻪ
.3ﺧﻮزﺳﺘﺎن،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎري اﻳﺮان
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري دﻳﻮاره ﭼﺎه در ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﮔﺎزي
ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻳﺮان
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﺋﻤﻲ
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ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ
saemim@ripi.ir

ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻴﺪان ﮔﺎزي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت از ذﻛﺮ ﻧﺎم آن ﻣﻌﺬور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪ واﻗﻊ
در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺟﺰء ذﺧﺎﺋﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه
در آن ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻋﻤﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل در اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻛﺸﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .از
اﻳﻨﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و رژﻳﻢ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﺨﺰن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻔﺮ ﭼﺎه در ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﺎﻓﺪاري ﮔﺮدد .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
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.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﺗﺤﻠﻴﻞ ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﻣﻴﺪان ﮔﺎزي ،آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎﻳﺪاري ،ﺗﻨﺶ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ،ﭘﻨﺠﺮه اﻳﻤﻦ ﮔﻞ

 -1ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ
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ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ در ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ
ﺻﺎﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪي ،49ﻋﻠﻲ ﻗﺠﺮي
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ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
mohammadisab@ripi.ir

ﭼﻜﻴﺪه
اﻣﺮوزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻴﺎﺗﻲﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎل از ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري
ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎزي
در ﺟﻬﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﺸﺮ در اﻛﺘﺸﺎف ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ را دارد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﺤﻮل ﻛﻨﻨﺪهاي را در
ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﻈﻴﺮ اﻛﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ،ﺣﻔﺎري ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎوري در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻼﺻﻪاي از راه
ﺣﻞﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ در ﺑﺮﺧﻲ از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا
در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ،روشﻫﺎي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺮارﺗﻲ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ازدﻳﺎد
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ،ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ.

 -1ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
 -2ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺧﺴﺎرهﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻋﺮب ﺗﻮﺳﻂ روش SOM
ﻋﻠﻲ ﻧﻴﻚ ﻧﮋاد  ،1ﺑﻬﺮام ﻣﻮﺣﺪ  ،2ﻋﻠﻲ ﻛﺪﺧﺪاﺋﻲ

3

 1داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺮاﻳﺶ اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
)(Aliniknezhad@yahoo.com
 2ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز داﻧﺎ )(bm1330@yahoo.com
) 3داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﮔﺮوه زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ )(kadkhodaie_ali@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ) (Self Organizing Mapو اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،
رﺧﺴﺎرهﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻋﺮب در ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ ﺳﻠﻤﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي ،ﺣﺠﻢ ﺷﻴﻞ ،ﺗﺨﻠﺨﻞ و اﺷﺒﺎع آب ﺑﺎ رﺧﺴﺎرهﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روش ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ،ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟﻲ را ﺑﻴﻦ رﺧﺴﺎرهﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﺮزﻫﺎي ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده و ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪي از ﺳﺎزﻧﺪ را
اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ .اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاص ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻫﺮ رﺧﺴﺎره ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در رﺧﺴﺎرهﻫﺎي ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ،رﺧﺴﺎره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺳﺎزﻧﺪ ﻋﺮب ،ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ ﺳﻠﻤﺎن ،دادهﻫﺎي ﭼﺎهﭘﻴﻤﺎﻳﻲ.
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ﻃﺮاﺣﻲ ،ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓﺎزي در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﻟﺰﺟﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎزﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ
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اﻣﻴﺮ اﺣﺴﺎن ﻓﻴﻠﻲ ﻣﻨﻔﺮد ،51ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺷﺎﻃﺮزاده ،52زﻫﺮه ﺻﻔﺮﭘﻮر ،53ﻣﻬﻴﻦ ﺷﻔﻴﻌﻲ
ﻛﺮﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ
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
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨـﺰن ،ﺟﺮﻳـﺎن ﺳـﻴﺎل ،ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي و اﻧﺘﻘـﺎل آن اﻣـﺮي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ .اﻏﻠـﺐ رواﺑـﻂ ﻣﻮﺟـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻟﺰﺟـﺖ
ﮔﺎز ﻫﺎ در ﺣﺪود  50اﻟﻲ  60ﺳـﺎل ﭘـﻴﺶ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ .ﺗﻌـﺪاد داده ﻫـﺎي ﻣﺤـﺪودي ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﮔﺴـﺘﺮش اﻳـﻦ رواﺑـﻂ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ ،دﻗــﺖ ﻋﻤﻠﻜــﺮد و ﺣــﻮزه ﻛﺎرﺑﺮﻳــﺎﻳﻦ رواﺑــﻂ را ﺑــﻪ ﺑــﺎزه ﻫــﺎي ﺧﺎﺻــﻲ از ﻓﺸــﺎر و دﻣــﺎ ﻣﺤــﺪود ﻣــﻲ ﺳــﺎزد .از ﺳــﻮي دﻳﮕــﺮ ﻋــﺪم
ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖ اﻋﻤ ـﺎل ﻧﻤﻮدارﻫــﺎي ﻣﺮﺳــﻮﻣﻴﭽﻮنCBKدر اﺑﺰارﻫــﺎي ﺷــﺒﻴﻪ ﺳــﺎزي ﺟﺮﻳــﺎن ﺣﺮﻛــﺖ ﺳــﻴﺎل و دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﺴﻴﺎﻻﺗﻤﺤﺎﺳــﺒﺎﺗﻲ ،از ﺑﺰرﮔﺘــﺮﻳﻦ
ﻛﺎﺳــﺘﻲ ﻫــﺎي اﻳــﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﺳــﺖ.ﺑــﺮاي ﺣــﻞ اﻳــﻦ ﻣﺸــﻜﻼت در اﻳــﻦ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣــﺪل ﻫــﺎي ﺟﺪﻳــﺪي ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﺳــﺘﻨﺘﺎﺟﻴﻔﺎزي و ﺑــﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻴﻮ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻤـﻮدار CKBاراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ.آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺧﻄـﺎي ﻣـﺪل ﻫـﺎي اراﺋـﻪ ﺷـﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ آن ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ رواﺑـﻂ
ﻣﻮﺟــﻮد ﻧﺸــﺎن ﻣــﻲ دﻫــﺪ ﻛــﻪ ﻣــﺪل ﻫــﺎي ﻣﺒﺘﻨــﻲ ﺑــﺮ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻫــﺎي ﻓــﺎزي ﻣﺎﻧﻨــﺪ FCMو ﻳــﺎ ANFISو ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺑﻬﻴﻨــﻪ ﺳــﺎزي آن ﻫــﺎ ﺑــﺎ
اﺳــﺘﻔﺎده از اﻟﮕــﻮرﻳﺘﻢ ﻫــﺎي ژﻧﺘﻴــﻚ ،داراي دﻗــﺖ ﺑــﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎﻳﺮ روش ﻫــﺎ ﺑــﻮده ،ﺿــﻤﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖ اﻋﻤــﺎل آﺳــﺎن در اﺑﺰارﻫــﺎي ﺷــﺒﻴﻪ
ﺳﺎزي ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎل،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ راﺑﻄﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:ﻟﺰﺟﺖ ﮔﺎز ،ﺳﻴﺴﺘﻤﻔﺎزي،ﻣﺪﻟﺴﺎزﻳﺎﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ

 51داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،اﻧﺠﻤﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن
52داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن
53ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮآورش ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺎرون
54داﻧﺸﻴﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻧﺮژي و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن
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ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﻧﺪازه دﻫﺎﻧﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﻜﺎفﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻲ از
ﻣﺨﺎزن داراي ﺷﻜﺎفﻫﺎي اﻓﻘﻲ در ﺳﻴﻼبزﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ آﻧﻴﻮﻧﻲ آﻣﻮﻧﻴﻢ
ﻧﻮﻛﺴﻲ ﻧﻮل  4ﺳﻮﻟﻔﺎت
ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﻌﻈﻤﻲ ﻧﮋاد ،55ﻛﺒﺮا ﭘﻮرﻋﺒﺪاﷲ ﻗﻬﻔﺮﺧﻲ،56ﻋﻠﻲ رﺳﺘﻤﻲ
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داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﺿﺎ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ
hmoazaminejad@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )ﺑﺪون
ﺷﻜﺎف( آﻧﭽﻨﺎن زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺷﻜﺎﻓﺪار ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد .وﺟﻮد ﺗﺨﻠﺨﻞ دوﮔﺎﻧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ )ﺗﺨﻠﺨﻞ زﻳﺎد/ﺗﺮاواﻳﻲ ﻛﻢ( و ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻜﺎفﻫﺎ )ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻛﻢ /ﺗﺮاواﻳﻲ زﻳﺎد( ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ از ﻣﺨﺎزن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از روشﻫﺎي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ در
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﺎزن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ روشﻫﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ در آب ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺶ
ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﻦ آب و ﻧﻔﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،از ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺷﻜﺎﻓﺪار ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا از ﻧﻔﺖ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺮاي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻜﺎف ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ آﻧﻴﻮﻧﻲ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻧﻮﻛﺴﻲ ﻧﻮل  4ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻜﺎف از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪازه دﻫﺎﻧﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﻜﺎف در ﺑﺎزدﻫﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه دﻫﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﻜﺎف ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻜﺎفﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ،ﺷﻜﺎف ،ﺗﺨﻠﺨﻞ ،ﺗﺮاواﻳﻲ ،ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ

 -1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﺿﺎ
 -2اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﺿﺎ
 -3داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﺿﺎ
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ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﮔﻞ ﺣﻔﺎري آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ

رﺿﺎ ﺧﺎﻧﭙﻮر ، 58ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻴﺨﻲ ﻛﻮﻫﺴﺎر ، 59ﻓﺮﻳﺪون اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زاده
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1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز،
khanpour.r@gmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﮔﻞ ﺣﻔﺎري ﻛﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري ﻧﻴﺰ ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد ،ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺰن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ آﺑﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻪ روﻏﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻً درﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ،ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺮز ﻣﻲﺷﻮد
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دﻓﻊ ﮔﺮدد.ﮔﻠﺤﻔﺎري و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻔﺎري در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﻴﻜﻴﺎزﻣﻨﺎﺑﻌĤﻟﻮدﮔﻴﺪر ﻣﺤﻠﺤﻔﺎرﻳﺘﺒﺪﻳﻠﺸﻮﻧﺪ.
ﺗﺎﻛﻨﻮن روشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﮔﻞ ﺣﻔﺎري از آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ از ﺧﺎك و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻣﺪات ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ،رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از ﺳﺎل  1987ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي XRDو SEMﺑﺮ روي ﮔﻞ ﺣﻔﺎري ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ،ﺗﺎﺛﻴﺮ دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎ از ﮔﻞ
ﺣﻔﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ روش ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ،زﻣﺎن اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و دﺑﻲ دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﻳﻲ را در ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎ از ﮔﻞ ﺣﻔﺎرﻳﺎﻳﻔﺎء ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﮔﺴﺘﺮدهاي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻨﺘﺮل
ﺷﺪه ،دﻣﺎي  ،60ºCﻓﺸﺎر  ،180barدﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  0/1ﺳﻲﺳﻲ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و زﻣﺎن اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ  110دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ،ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ،ﮔﻞ ﺣﻔﺎري آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ.

58داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز.
59داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز.
60داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز.
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ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي
ﻣﺨﺰن
2

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﮕﻲ  ،61ﺑﻴﮋن ﻫﻨﺮور

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺎرس
ambeygi@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺨﺰن ﺗﻮﺳﻂ روش ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ،ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت در ﺟﺎ در ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻘﺪار ﻧﻔﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﻧﻔﺖ درﺟﻬﺎن ،ﻛﺸﻮرﻫﺎ را
ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ازذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﺧﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده راﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻟﺬا ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻮاﺳﻄﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﺖ از آن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ،درﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺖ و
ﺗﻼش ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎي ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه  .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﻴﺎر
ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻘﺪا ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺰرﻳﻖ آب ،ﮔﺎز  ،ﻳﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
روش ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﻳﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺨﺰن اﺳﺖ روﺷﻬﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮزﻳﻖ ﮔﺎز ﻳﺎ آب در اﻛﺜﺮ
ﻣﺨﺎزن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪه و درﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺣﺪود 5درﺻﺪ از ﻣﺨﺎزن ﻣﻲ ﮔﺮدد .روش ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻴﺒﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ روش ﻫﺎي ﺣﺮاراﺗﻲ و ﻏﻴﺮ ﺣﺮاراﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻃﻮﻻﻧﻲ 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.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﻣﻴﺪان ﺟﻔﻴﺮ ،روش ﻫﺎي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﺨﺰن ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ

 -1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
 -2اﺳﺘﺎدﻳﺎر
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ﺑﺮآورد ﻧﮕﺎر ژﺋﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي
زﻳﺒﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،62ﻋﻠﻲ ﻛﺪﺧﺪاﺋﻲ ،63ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪاﺣﺴﺎن ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ
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ﮔﺮوه زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ
hosseini@sadi.ut.ac.ir

ﭼﻜﻴﺪه
ﻧﮕﺎرﻫﺎي ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﻘﺪارﻛﻞ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ) ،(TOCﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻧﮕﺎر
ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲِ  TOCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﮕﺎرﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭼﺎهﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي  K-meansو اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ،ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ دادهﻫﺎي
 TOCﺑﻪ اﻳﻦ روش ،ﻛﺪي ﻋﺪدي ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  K-meansﺳﻪ
ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻜﻀﺮاﺋﺐ وزﻧﻲ و ﻧﻤﺎﺋﻲ از ﺗﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي را ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﻮﺷﻬﺒﻨﺪي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ داده
ﻫﺎي  TOCﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻄﺎي ﻛﻞ در آﻧﻬﺎ ،ﺑﻬﻴﻨﻪﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﻬﻴﻨﻪي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﻧﮕﺎر TOCﺑﺮاي ﻛﻞ دادهﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻪ ﭼﺎﻫﺎﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭼﺎهﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﻣﻘﺪارﻛﻞ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ)،(TOCﻧﮕﺎرﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  ،K-meansاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ.

1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ
2اﺳﺘﺎدﻳﺎر زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ
 3ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ-ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
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ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
3

ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮآور ،65ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﺒﻲ ،66ﺻﺎدق ﺷﻜﻴﺐ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎوره و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺘﺮوﺳﺎر
S.mehravar@petrosar-co.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ازﻋﻤﻠﻜﺮد آﻳﻨﺪه ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ،اﺟﺮاي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪاﻣﺮي ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ودﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺰن ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﺑﺎ داده ﻫﺎي
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﺰن ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻳﻨﺪه ﻣﺨﺰن از دﻗﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻗﺖ ﮔﻴﺮﺑﻮدن و دﻗﻴﻖ ﻧﺒﻮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ  ،وﺟﻮد ﻧﺮم
اﻓﺰاري ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺮم اﻓﺰار CougarFlow
اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي و آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺨﺰن در زﻣﺎن ﻛﻢ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ داده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ روي ﻣﺪل زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آﻳﺪ.
واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻳﻨﺪه  ،ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ،ﻧﺮم اﻓﺰار CougarFlow

 -1ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﺨﺰن -ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎوره و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺘﺮوﺳﺎر
 -2ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ -ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎوره و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺘﺮوﺳﺎر
 -3ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ -ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎوره و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺘﺮوﺳﺎر
دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ www.reservoir.ir 1392

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮﻧﻮ اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻼﻳﻜﻮل) (MEGدر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪه
ﻫﻴﺪرات ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﻴﺪان ﮔﺎزي ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ

ﻣﻬﺪي ﻓﻜﻮري ،67ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪي ،68ﺑﻴﮋن ﻫﻨﺮور
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داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺎرس
Mahdi.Fakoori@gmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻴﺪان ﮔﺎزي ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و ﻗﻄﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در  105ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ در ﻣﺮز اﻳﺮان و ﻗﻄﺮ ﻗﺮار دارد
و  8درﺻﺪ ذﺧﺎﺋﺮ ﮔﺎزي ﻛﻞ ﺟﻬﺎن و ﻧﻴﺰ  50درﺻﺪ ذﺧﺎﺋﺮ ﮔﺎزي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﺸﻮرﻣﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺪرات در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز و
ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺰرگ ﻓﺮا روي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اداره ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي
ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻫﻴﺪرات ﻫﺎي ﮔﺎزي ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﺨﻠﻮط آب و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﮔﺎز ﺑﺎ اﻧـﺪازه
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮاي ﻫﻴﺪرات ﻫﺎي ﮔﺎزي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز :ﺳـﺎﺧﺘﺎر  Iﻳـﺎ) ،S(Iﺳـﺎﺧﺘﺎر IIﻳـﺎ )،S(II
ﺳﺎﺧﺘﺎر  Hﻳﺎ ) ،S(Hﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺪرات ﺳﻪ ﺷﺮط ﻻزم اﺳﺖ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت درﻳﺎﻳﻲ )( off shoreﻛﻪ ﻛﻼً از دو ﺳﻜﻮي ﺳـﺮ ﭼـﺎﻫﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﺑﺮ روي ﮔﺎز و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻫﻤﺮاه اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲﺷﻮد .در ﻫﺮ ﻓﺎز ده ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ ﮔﺎزﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﺮاج
ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺮاه ) (Manifoldﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ درﻳﺎﻳﻲ)  (Sea lineﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﮔﺴﻴﻞ ﻣﻲﺷـﻮد .ﭘـﺲ از اﺳـﺘﺨﺮاج
ﮔﺎز از ﭼﺎه ،ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻓﺸﺎرﺷﻜﻦ ) (Choke Valveﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﭼﺎه ﻗﺮار دارد از ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن ﻛﻪ ﺣﺪوداً  313ﺑـﺎر ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ
ﺣﺪود  115ﺑﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻴﺪرات در ﻳﻜﻲ از ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻣﻴﺪان ﮔﺎزي ﭘـﺎرس ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪل واﻗﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻧﻮ اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻼﻳﻜـﻮل ) (MEGﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﻣﻴﺪان ﮔﺎزي ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ،ﻫﻴﺪرات ﮔﺎزي ،ﻣﻮﻧﻮ اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻼﻳﻜﻮل

 -67ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺎرس
 -2اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
 -3اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺎرس
دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ www.reservoir.ir 1392

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ HIPPSﺑﻴﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه و ﺳﻜﻮ ﻫﺎي ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ

ﻣﻬﺪي ﻓﻜﻮري ،70ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪي ،71ﺑﻴﮋن ﻫﻨﺮور
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داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺎرس
Mahdi.Fakoori@gmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
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
ﺷﻴﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﻜﻦ ) (choke valveﺷﺪه ﭘﺲ از اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ،ﺧﺮوﺟﻲ از ﻫﺮ ده ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و وارد ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺮاه ) (manifoldﺷـﺪه و
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ  32اﻳﻨﭽﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺧﻮراك ورودي ﺑﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا وارد واﺣﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮراك ) (unit 100ﺷﺪه ﻛـﻪ اﻳـﻦ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﻨﺪ ﻓﺎزي ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﮔﺎز ،ﻣﺎﻳﻌﺎت ﮔﺎزي و آب ﺣﺎوي ﮔﻼﻳﻜﻮل از ﺟﺎﻧـﺐ دو ﺧـﻂ  32اﻳﻨﭽـﻲ ﻛـﻪ از ﺳـﻜﻮﻫﺎ ﻣﻨﺸـﺄ
ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺟﺪا ﻛﺮدن ﮔﺎز از ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻫﻤﺮاه و ﻓﺮﺳـﺘﺎدن ﮔـﺎز ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﮔـﺎزي ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺘﻲ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎز ﺟﺪا ﺷﺪه در ﺳﻴﻼب ﮔﻴﺮ ) (Slug Catcherﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻓﺖ ﻓﺸﺎر) (Let down Stationﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و ﭘـﺲ از ﻛـﺎﻫﺶ
ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ) (HP Separators 100-D-101A/Bﻣﻲرﺳﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﺎز ﺗﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واﺣﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎزي ﮔﺎز ﻣـﻲرود
) (101ﺗﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻮد .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﮔﺎز رﺳﻴﺪه از ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ درﻳﺎﻳﻲ ) (Sea Lineدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ،ﮔﺎز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺎر ﻓﺸـﺎر

unit

ﭘـﺎﻳﻴﻦ )Steam

 (LPﮔﺮم ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻫﻴﺪرات ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸـﺎر ﮔـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻦ ﻓﺸـﺎر ﻻزم در ورودي واﺣـﺪﻫﺎي
ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎزي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﺮ ) (PV- 0037A/Bﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ  HIPPSو
ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﺑﻴﻦ ﺳﻜﻮ و ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﺳﻴﻼب ﮔﻴﺮ ،اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ HIPPS

 -70ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺎرس
 -71اﺳﺘﺎد ﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
 -72اﺳﺘﺎد ﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ  ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺎرس
دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ www.reservoir.ir 1392

ﺳﻨﺘﺰ ﻻگ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻓﻮاﺻﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﻻگ ﻳﺎ داراي رﻳﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎه ﻫﺎي اﻃﺮاف در ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ آزادﮔﺎن
ﻣﻬﺪي ﮔﻮدرزي  ،*73ﻋﻠﻲ ﻛﺪﺧﺪاﺋﻲ  ،74ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻛﻤﺎﻟﻲ،75ﻋﺒﺎس ﮔﻮدرزي ارﺟﻤﻨﺪ
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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 ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺨﺰن ﺑﻮدن را
داراﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻧﺮم اﻓﺰاري دﻧﻴﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روش ﻫﺎن ﻧﻔﺘﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻨﺘﺰ ﻧﮕﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﻮاص ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺮاواﻳﻲ و ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻐﺰه ﮔﻴﺮي اﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ آن اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻗﺪام در ﺑﺴﻴﺎري از
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
ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ زﻳﺎدي ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪ.در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ روش ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ،ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﮕﺎر ﮔﺎﻣﺎ ،و ﻧﮕﺎرﻫﺎي ﺗﺨﻠﺨﻞ)ﭼﮕﺎﻟﻲ،ﻧﻮﺗﺮون
و ﺻﻮﺗﻲ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎﻫﻬﺎي اﻃﺮاف ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮاس ﭘﻼت اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎي
ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن روش  ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از وزودي ﻗﺮار دادن ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  1ﺑﺮاي  2ﭼﺎه  9و 21داراي
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻮد ،ﺿﻤﻨﺎ ﻧﮕﺎر ﺻﻮﺗﻲ و ﻧﻮﺗﺮون از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﺑﻴﻦ  4ﻧﮕﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي، :ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ،ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ،ﻛﺮاس ﭘﻼت ،ﻧﮕﺎرﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

 -1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ،ﮔﺮوه زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 -2اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ  ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم،ﮔﺮوه زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 -3داﻧﺸﻴﺎر،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
 -4ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺰن ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺨﺎزن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﺖ)ﻣﺘﻦ(
 * -5ﻋﻬﺪه دار ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت
دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ www.reservoir.ir 1392

ﺿﺮورت ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن در ازدﻳﺎد
ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺎزن

ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻮﻧﺪي ،77ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي دﺳﺘﻐﻴﺐ ،78ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﻲ ﻣﺤﺒﻌﻠﻲ
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ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ،ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
shavandim@ripi.ir

ﭼﻜﻴﺪه:
ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ذاﺗﻲ ﻫﺮ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ در ﭘﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺰن در آن ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻳﻚ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲآورﻧﺪ .ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ در ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮشﺷﺪﮔﻲ ﻧﻔﺖ ،ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺮﭼﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﻧﻔﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز،
ﺑﻴﻮﺳﻮرﻓﻜﺘﻨﺖ و ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﺒﻜﺘﺮ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻨﮓ و ﺳﻴﺎل ﻛﻪ از اﺟﺰا اﺻﻠﻲ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ-
ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺨﺰن ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺰن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻧﺪه ﺑﻮدن و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺰن واﻛﻨﺶ ﻣﻲدﻫﺪ و اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺨﺰن ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺟﺮاي روﺷﻬﺎي ازدﻳﺎد
ﺑﺮداﺷﺖ )اﻋﻢ از ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ( ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺨﺰن ،ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده
از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺖ ،ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ،ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻔﺖ ) ،(MEORﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻔﺎت )(SRB

 77اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
 78اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
 79اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺛﺮ ﮔﻞ ﺣﻔﺎري ﮔﻼﻳﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ در
ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ اﻫﻮاز
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻋﺒﺎدي ،80ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ ، 81ﻓﺎﻃﻤﻪ آﻟﺒﻮﻏﺒﻴﺶ
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اﻫﻮاز-ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮب-ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎرون-ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﻲ ﺣﻔﺎري-اﺗﺎق 83
m_ebadi39@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻣﺮوزه دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آن
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻃﺮاﺣﻲ ﭼﺎه ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ،اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ،اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺳﻨﮓ،
ﻓﺸﺎر و دﻣﺎي ﭼﺎه ،ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و آﺳﻴﺐ ﺳﺎزﻧﺪي در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻞ ﭘﺎﻳﻪ آﺑﻲ ﮔﻼﻳﻜﻮﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻞ روﻏﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻞ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص ﺣﻔﺎري را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﺎرﺑﺮدي اﻳﻦ ﮔﻞ ،ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ
ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻳﻨﺪه ،ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻣﺨﺎزن و روﺷﻬﺎي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﭘﺮوژه
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻞ ﺣﻔﺎري ﮔﻼﻳﻜﻮﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻠﻬﺎي ﺣﻔﺎري ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻴﺪان اﻫﻮاز ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻴﺐ
ﺳﺎزﻧﺪي ،ﺗﺮاواﻳﻲ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮهدﻫﻲ ﭼﺎﻫﻬﺎ و دﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه
ﺣﻔﺎري ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻞ ﮔﻼﻳﻜﻮﻟﻲ و ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﺠﺎور آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﮔﻞ ﺣﻔﺎري ﺷﺪه را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﭼﺎه آزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارﺗﺒﺎط
ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺳﺎزﻧﺪي و دادهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺨﺰن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ دادهﻫﺎي ﭼﺎه آزﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﻞ ﺣﻔﺎري ﮔﻼﻳﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ
ﮔﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﭘﺎﻳﻪ روﻏﻨﻲ و ﭘﺎﻳﻪ آﺑﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﺸﻜﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﻞ روﻏﻨﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ
ﻛﻪ ﮔﻞ ﮔﻼﻳﻜﻮﻟﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﮔﻞ روﻏﻨﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﮔﻞ ﮔﻼﻳﻜﻮﻟﻲ ،آﺳﻴﺐ ﺳﺎزﻧﺪي ،ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه دﻫﻲ،ﺗﺮاواﻳﻲ

 - 80ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺣﻔﺎري و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه
 - 81دﻛﺘﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ – اﺳﺘﺎدﻳﺎر
 - 82ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ
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ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ
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ﺷﻴﺮاز ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼ ﺻﺪرا ،داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  ،2داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ،ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ71348-14666
mriazi@shirazu.ac.ir

ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳﻴﺎل ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن و ﻳﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﺠﺎورت ﻳﻚ ﺳﻴﺎل ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻣﺘﺰاج
دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ،آزﻣﻮنﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي زاوﻳﻪي ﺗﻤﺎس اﺳﺖ.
اﻳﻦ زاوﻳﻪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  360درﺟﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﮓ و ﺳﻴﺎل دارد .ﺑﺎ اﻳﺠﺎد
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻴﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﺪ ﻗﺮار دارد ﻣﻲﺗﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد.ﻳﻜﻲ از
ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﺗﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺴﻴﺎري از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺎﻻت را در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺰن و ﺑﻬﺮهوري ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﺿﺮورﻳﺴﺖ ،ﻣﻲﺗﻮان زاوﻳﻪ ﺗﻤﺎس ﻳﺎ
ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ،ﻓﺸﺎر اﻧﻔﺼﺎل ) (disjoining pressureو ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﺸﺎر روي ﺳﻄﺢ )(spreading coefficientرا ﻧﺎم ﺑﺮد .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﻴﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
رواﺑﻂ رﻳﺎﺿﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرت اﺳﻴﺪي) (pHو درﺟﻪ ﺷﻮري ﺳﻴﺎل ﺑﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﺗﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺜﻘﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي
ﺑﻬﻴﻨﻪي ﻳﻮنﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻛﻬﺒﻴﺸﻴﻨﻪي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺨﺎزن را در زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ آب
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ،زاوﻳﻪي ﺗﻤﺎس ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﺗﺎ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ ،pH،درﺟﻪ ﺷﻮري ،ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ.

ﻧﻔﺖsoorani.saeed@yahoo.com ،

 -83داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
 -*84اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖmriazi@shirazu.ac.ir ،

دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ www.reservoir.ir 1392

ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮ:آﺳﻴﺐ ﺳﺎزﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ

ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻮراﻧﻲ،85ﻣﺴﻌﻮد رﻳﺎﺿﻲ

*86

ﺷﻴﺮاز ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼ ﺻﺪرا ،داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  ،2ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ71348-14666
mriazi@shirazu.ac.ir

ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺪت ﭼﻨﺪان زﻳﺎدي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﺴﺌﻠﻪي ﻣﻬﺎﺟﺮت ذرات در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻣﺨﺰن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ و رﻳﺰ ذراﺗﻲ ﻛﻪ درون ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج وﺟﻮد دارﻧﺪ و از اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ را از ﺟﺎي ﺧﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮده و در ﻣﻜﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮي رﺳﻮب دﻫﺪ ﻳﺎ در ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎي ﺗﻨﮓ ،ﺑﻪ ﺗﻠﻪ ﺑﻴﻨﺪازد .ﺗﺰرﻳﻖ آب ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺳﺎزﻧﺪ از دﻳﺮﺑﺎز ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻜﺎﻧﻴﺰمﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺜﺒﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻧﻔﺖ ﮔﺮدد .اﻣﺎ در ﻛﻨﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪيﻫﺎي آن ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ آب ،ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آﺳﻴﺐﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و ﺟﺒﺮان-
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ ﻣﺨﺰن وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﺑﺴﻴﺎري از آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﻳﺰ ذرات ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺗﻔﺎق ﺳﺎده ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻳﺰ ذرات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺮب ﺑﻮده و ﺗﺮاواﻳﻲ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺰرﻳﻖ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪي اﻳﻦ ﺣﺎﻻت در ﻣﺨﺰن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺨﺮب ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻣﺬﻛﻮررا ﺑﺎ روشﻫﺎﻳﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ داد .اﻳﻦ روشﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آب ﺗﺰرﻳﻘﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮخ ﺗﺰرﻳﻖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ذرات رﻳﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻤﻮﺛﺮﺑﺮﻣﻬﺎﺟﺮﺗﺬرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮﺧﺘﺰرﻳﻖ،ﺗﻐﻴﻴﺮدرﺟﻬﺸﻮري،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺗﺰرﻳﻘﻲ
 pH،و ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻴﻤﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻣﻮاردي ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻻﻳﻪي دوﮔﺎﻧﻪي ) (double layerﺑﻴﻦ ذرات و ﺳﻄﺢ دﻳﻮارهي ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺧﻮد ذرات ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺧﻮاص آب ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ را در ﺟﻬﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﺗﺎ اﻳﻦ آﺳﻴﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:ﻣﻬﺎﺟﺮت ذرات ،آﺳﻴﺐ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاواﻳﻲ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ ،ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ.
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﺷﻬﺎي اﺷﺒﺎع  %35ﺟﻴﻮه )(Winland R35و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮزون ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ) (FZIﺑﺮاي
ﺗﻮﺻﻴﻒ واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺰن ﺑﻨﮕﺴﺘﺎن در ﻣﻴﺪان ﻣﻨﺼﻮري
ﻳﺎﺳﺮ ﻧﻮرﻳﺎن ،*87ﺳﻴﺪ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮيﺣﺮﻣﻲ ،88اﺳﺪاﻟﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ ،2ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ ﻣﻮﺳﻮي
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 -*1داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم،ﮔﺮوه زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
y.noorian@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﻣﺘﺪاول و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ در ﻣﺨﺰن اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زون ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ) (FZIو اﺷﺒﺎع
 %35ﺟﻴﻮه) (Winland R35ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زون ﺟﺮﻳﺎن) (FZIو روش R35
Winlandواﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺨﺰن ﺑﻨﮕﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ در ﻳﻜﻲ از ﭼﺎهﻫﺎي ﻣﻴﺪان ﻣﻨﺼﻮري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد .در اﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ دادهﻫﺎي ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻐﺰه و ﻧﻴﺰ دادهﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ)(HFUﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ،ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن
ﭼﻬﺎر واﺣﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎ روش ) (FZIو ﺳﻪ واﺣﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ) (Winland R35ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دو روش ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ روش ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زون ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ) (FZIواﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻬﺘﺮي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ .واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﻲ از
ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺨﺰن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ دارﻧﺪ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺨﻠﺨﻞ و
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺪام ازاﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺨﺰن را از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد .ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺨﺰن و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻣﺨﺮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم ،واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ،ﻣﺨﺰن ﺑﻨﮕﺴﺘﺎن ،ﻣﻴﺪان ﻣﻨﺼﻮري ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮزونﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ،روش اﺷﺒﺎع%35ﺟﻴﻮه

 -87داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ
 -88اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ
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ﭼﻜﻴﺪه
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﺗﺨﻤﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎ ،اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري )ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار( اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ و رﻓﺘﺎر ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﻛﻨﻮن
اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ) FMI (Formation Micro Imagerﺑﺎ ﻗﺪرت آﺷﻜﺎرﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﻴﺎس ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﺨﺎزن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺪانﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﺗﻌﺪاد  69ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎز ﺑﺎ روﻧﺪ  NW – SEﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻮرد
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ و رﻳﺨﺘﮕﻲﻫﺎي دﻳﻮاره ﭼﺎه ،ﺟﻬﺖ ﺗﻨﺶﻫﺎي اﻓﻘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﻋﻤﺪه ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي روﻧﺪ  S45Eﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﺴﻞ ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻃﻤﻴﻨﺎن  Bو روﻧﺪ S25E
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ،ﮔﺴﻞ ،اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ ،FMI ،رﻳﺨﺘﮕﻲ دﻳﻮاره ﭼﺎه
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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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1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ -داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ  ،واﺣﺪ اﻣﻴﺪﻳﻪ  ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ  ،اﻣﻴﺪﻳﻪ  ،اﻳﺮان
taherzadeh_res@yahoo.com
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ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﺣﻴﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻮراﺧﻜﺎري در ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﻲ آﺳﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع آب ،ﺗﺨﻠﺨﻞ ،ﺗﺮاواﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻨﺠﺮه
اﻳﻤﻦ و ﭘﺎﻳﺪار ﮔﻞ ﺣﻔﺎري از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن اﺳﺖ .ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
ﭼﺎهﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺗﺮاواﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﭼﺎه آزﻣﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع آب در ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،
ﻣﺪلﻫﺎي آرﭼﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ،ﺳﻴﻤﺎﻧﺪوﻛﺲ ،دال ،ﺟﻮﻫﺎز ،ﺷﻠﻮﻣﺒﺮژه و اﻧﺪوﻧﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎي دوﻻﻳﻪاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺷﺒﺎع آب ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دادهﻫﺎي
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺷﺒﺎع آب اﺳﺖ .در
اداﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاص ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،
ارزﻳﺎﺑﻲ ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮﮔﻲ-ﻛﻠﻤﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮع ﺷﻜﺴﺖ در ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺗﻨﺶ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻨﺶ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ .ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﺸﺎر ﮔﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺪل ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺮﺷﻲ
ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﺸﺎر ﮔﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮﺷﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺿﺮﺑﻪاي اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﺸﺎر ﮔﻞ ،ﭘﻨﺠﺮهي اﻳﻤﻦ و ﭘﺎﻳﺪار ﮔﻞ ﻧﻴﺰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻮراﺧﻜﺎري ،اﺷﺒﺎع آب  ،ﭘﻨﺠﺮه اﻳﻤﻦ و ﭘﺎﻳﺪار ﮔﻞ ،ﺗﺨﻠﺨﻞ ،ﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎري
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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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ﻣﺪل ﺳﺎزي دو ﺑﻌﺪي ﻟﺮزه اي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آرﭼﻲ در ﻣﻴﺪان ﺷﺎه دﻧﻴﺰ ﺑﺎﻛﻮ
ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي ،93ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺮب اﺣﻤﺪي ،94ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺼﻠﺤﻲ.95
داﻧﺸﻜﺪه زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮدﻳﺲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻳﺮان
sd_yar@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺨﺰن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﻧﻮﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي زون ﺟﺮﻳﺎن
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﺎزﻧﺪي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آرﭼﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮان ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺷﺪنmو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﻴﭽﺎﭘﻴﭽﻲ  aارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد .از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آرﭼﻲ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺰان آب اﺷﺒﺎع ﺷﺪﮔﻲ ﻣﺨﺰن و ﺑﺮآورد ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﺪان ﻣﻲ-
ﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آرﭼﻲ  mو  aدر ﻣﻴﺪان ﺷﺎه دﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﺎزﻧﺪي
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و زون ﺑﻨﺪي ﻣﺨﺰن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻴﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده
ﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻴﻖ داده ﻫﺎي ﻟﺮزه اي ﺑﺎﻻﮔﻬﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺪﻟﻲ دو ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روﻳﻜﺮد واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ روﻳﻜﺮد ﻧﻮﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ آن
ﺑﺎواﺣﺪ ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ و آباﺷﺒﺎع ﺷﺪﮔﻲ در ﻣﻴﺪان ﺷﺎه دﻧﻴﺰ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ دﻳﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و زون-
ﺑﻨﺪي ﻣﺨﺎزن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﺎزﻧﺪي ،ﺗﻮان ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺷﺪن ،ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﻴﭽﺎﭘﻴﭽﻲ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺮﻳﺎن ،ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﺪل
ﻟﺮزﻫﺎي دو ﺑﻌﺪي

-1ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
-2ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ
 -3ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﺠﺎد زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر دﻛﻞﻫﺎي ﺣﻔﺎري
3

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ  – 1ﺳﻴﺪﻋﻄﺎءاﷲ ﺳﻴﺪ – 2ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ

)1و(2داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ – واﺣﺪ ﮔﭽﺴﺎران – ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ – ﮔﭽﺴﺎران – اﻳﺮان
) (3ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان – ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري
)(1ﻋﻬﺪه دار ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت)(aa199049@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻳﺎ زﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻛﻞ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻊ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري و ﻃﺒﻴﻌﺖ آن ،ﻫﻤﻮاره در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻔﺎري ﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎ وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت
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؛
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﺑﺎ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ،زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ رﻳﺴﻚ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻮد ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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.
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 ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﺑﻬﻴﻨﻪ از دﻛﻞ ﻫﺎ ﺷﻮد.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ،دﻛﻞ ﺣﻔﺎري ،ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ.
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ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر دﻛﻞ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري

3

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ  – 1ﺳﻴﺪﻋﻄﺎءاﷲ ﺳﻴﺪ – 2ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ

)1و(2داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ – واﺣﺪ ﮔﭽﺴﺎران – ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ – ﮔﭽﺴﺎران – اﻳﺮان
) (3ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان – ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري
)(1ﻋﻬﺪه دار ﻣﻜﺎﺗﺒﺎتaa199049@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻳﺎ زﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻛﻞ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه
وﺳﻴﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري و ﻃﺒﻴﻌﺖ آن ،ﻫﻤﻮاره در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻔﺎري ﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎ وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ
ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت 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؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﺑﺎ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ،
زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ رﻳﺴﻚ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻮد ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد .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.
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
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از دﻛﻞ ﻫﺎ ﺷﻮد.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ،دﻛﻞ ﺣﻔﺎري ،ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ.
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اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﺰرﻳﻖ اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﮔﺎز درﻳﻜﻲ
از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻳﺮان
ﺑﻨﻔﺸﻪ اﻣﻴﺮﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،96ﻣﺴﻌﻮدآﻗﺎﺟﺎﻧﻲ
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داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ
b.amirsoleymani@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮده
اﺳﺖ.درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺗﺤـﺖ اﺷـﺒﺎع ﺗـﺎﻛﻨـﻮن اﻣـﺮي ﭼـﺎﻟﺶ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺤﺮك ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻي ﮔـﺎز اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺎزده
ﺟﺎروﺑﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺨﺰن xﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺗﺤـﺖ اﺷـﺒﺎع ﺟﻨـﻮب
ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ  .اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﻋﺎدي )ﻏﻴﺮ ﺷﻜﺎﻓﺪار( اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي
آن درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﻛﻢ وﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ
 4/4ﻣﻴﻠﻲ دارﺳﻲ اﺳﺖ .ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ازاﻳﻦ ﻣﺨﺰن راﻧﺶ ﮔـﺎز ﻣﺤﻠـﻮل اﺳـﺖ  .ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاواﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ وآﺑﺪه ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺰرﻳﻖ اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﮔﺎز ﺟﻬـﺖ ازدﻳـﺎد ﺑﺮداﺷـﺖ در
اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﺪاﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰﺳﺎزﮔﺎري دادهﻫﺎي ﺧـﻮاص
ﺳﻴﺎل ﻣﺨﺰن ﻳﻚ ﻣﺪل 11ﺟﺰﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺳـﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻖ اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﮔﺎز ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓـﺰار Eclipse300ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﮔﺎزﻫﺎيﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺘـﺰاج ﭘـﺬﻳﺮي و در-
ﻧﺘﻴﺠﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ از ﻣﺨﺰنﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهﺗﺸﻜﻴﻞ واﻛﺲ وآﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦدرﺗﺰرﻳـﻖ ﮔـﺎزﺳـﻨﮕﻴﻦﺗـﺮ-
ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻗﺮارﮔﻴﺮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮاواﻳـﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺳـﺎزﻧﺪ ،ﺷـﻜﺎف
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روش ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔـﺖ
و ﮔﺎز از اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﺗﺰرﻳﻖ اﻣﺘﺰاﺟﻲ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزيEclipse300،

1ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ
 2ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ،اﻫﻮاز
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﺨﺰن آﺳﻤﺎري ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻳﺮان ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ  UBI ،OBMIو اﻧﺤﺮاف ﺳﺮﻋﺖ
*ﺑﻬﻤﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،1اﻳﻤﺎن زﺣﻤﺘﻜﺶ ،2ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺦزاده

3

ﮔﺮوه زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
Soleimani3000@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ روي زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﺴﺖﻫﺎ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺨﺰن ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﺨﺰن آﺳﻤﺎري در ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان  ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي  UBI ،OBMIو
رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار اﻧﺤﺮاف ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺋﻢ ﻻﻳﻪﻫﺎ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺰن از ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت
ﻻﻳﻪآزﻣﺎﻳﻲ ﻣﻜﺮر ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎ در زونﻫﺎي 20،1و 30ﻣﺨﺰن
آﺳﻤﺎري اﻳﻦ ﻣﻴﺪان وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﻛﻠﻲ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﻴﻦﺧﻮردﮔﻲ،ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻧﻮع
درزهﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ،ﻣﻮرب و ﻋﺮﺿﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻻﻳﻪآزﻣﺎﻳﻲ ﻣﻜﺮر ﺣﺎﻛﻲ از ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺋﻢ ﻻﻳﻪﻫﺎ در اﻓﻖﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ
اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ در ﺟﻬﺖﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﺷﺪ.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ ،ﻧﻤﻮدار اﻧﺤﺮاف ﺳﺮﻋﺖ،

 OBMIو UBI
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺎﻓﻲ اﺳﻴﺪي در ﻣﺨﺎزن ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ
ﻣﻴﻼد ﻳﺎﺣﻖ ،98ﺳﻴﺎوش ﻋﺎﺷﻮري
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داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،ﮔﺮوه ﻧﻔﺖ ،ﻓﺎرس ،اﻳﺮان
Yahagh.milad@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭼﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﭼﺎه و ﺑﻬﺮوري اﻗﺘﺼﺎدي از ﻣﺨﺰن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .روشﻫﺎي راﻳﺞ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭼﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ اﺳﻴﺪﻛﺎري و ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺎﻓﻲ اﺳﺖ .ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ دور روش ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﭘﺮوﭘﺎﻧﺘﻲ و ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺎﻓﻲ اﺳﻴﺪي
اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از روشﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭼﺎه ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺨﺰن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ روشﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﻴﺪي و ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎ
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺎزﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪاي ﻛﻪ داراي ﺗﺮاواﻳﻲ و ﺗﺨﻠﺨﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،روش
ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺎﻓﻲ اﺳﻴﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  85درﺻﺪ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن از
ﻧﻮع ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺑﻮده و اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭼﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺎﻓﻲ اﺳﻴﺪي در ﻣﺨﺎزن اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي
ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ .از اﻳﻨﺮو ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺎﻓﻲ اﺳﻴﺪي از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺎﻓﻲ اﺳﻴﺪي ،ﻣﺰاﻳﺎ ،ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آن ﻣﻲﭘﺮدازد.
واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :اﺳﻴﺪﻛﺎري ،ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺎﻓﻲ اﺳﻴﺪي ،ﻣﺨﺎزن ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ،ﻧﻤﻮدار IPR

 98ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري
 99دﻛﺘﺮي ﻧﻔﺖ  ،اﺳﺘﺎدﻳﺎر
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ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ،راه ﺑﺮدي ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
دﻛﻞ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﻣﻮﺟﻮد
ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺠﺎدﻳﺎن  ،100ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻘﻴﻪ ،2ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻬﺎن ﭘﻨﺎه ،3ﻓﺮﻫﺎد ﺻﺎدق زاده
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ﭼﻜﻴﺪه
اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﻔﺎري و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن آن ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ
اﻛﺜﺮ ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در راﺳﺘﺎي ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻔﺎري در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -1 .ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻔﺎري ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﺎري دارد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد -2 .از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد دﻛﻞ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺣﻔﺎري
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻛﺘﺸﺎف و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻔﺮ ﻳﻚ ﭼﺎه ﺳﺒﺐ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻳﻚ زﻣﺎن
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﻛﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺘﺸﺎف ﺳﺒﺐ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺨﺰن و ﺑﺮآورد
درﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﻧﻔﺖ در ﺟﺎي ﻣﺨﺰن دارد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪان ﺳﺒﺐ اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
اﻋﻤﺎل روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺎزن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻣﺨﺎزن ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا اﻗﺪاﻣﺎت و روش ﻫﺎي ﻣﻄﺮح در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﻔﺎري ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان
اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﺣﺪود  %22زﻣﺎن ﺣﻔﺎري را در ﻣﻴﺪان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ داده
اﺳﺖ.
واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎري -اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي -ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ،ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

-3
-4
-5
-6

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺰن
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺮﻳﺰي ﺣﻔﺎري
رﺋﻴﺲ اداره ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻚ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺛﺮ ﺑﺨﺶ در ﺻﻴﺎﻧﺖ از
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر

ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺠﺎدﻳﺎن
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ﭼﻜﻴﺪه
ﺳﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮر و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮداﺷﺖ
ﺻﻴﺎﻧﺘﻲ از اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﻋﻤﺎل روش
ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از ﻳﻜﺴﻮ و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺧﺎص اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ
ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ و اﻳﺠﺎد ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺎه در اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ و ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار دﻧﻴﺎ
ﺑﺪﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان دﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻣﺨﺎزن ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان دﺑﻲ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ اﻋﻢ از ﻣﻌﻤﻮل و ﺷﻜﺎﻓﺪار ﻣﻀﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ دوﮔﺎﻧﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ دﺑﻲ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﻮده و ﺟﺒﺮان
آن ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ و زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﺰن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﻧﺸﺎن از راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان دﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي دارد و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي آﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﺷﻜﺎﻓﺪار ﻃﺒﻴﻌﻲ ،روش ﻫﺎي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ،ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

 -7ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺰن
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ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻮراﺧﻜﺎري در ﻣﺎﺳﻪ
ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﻲ آﺳﻤﺎري

ﺳﻴﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﺎﻫﺮزاده ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن  ،1ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ ﻏﻼﻣﺰاده

2

1داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ -داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ  ،واﺣﺪ اﻣﻴﺪﻳﻪ  ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ  ،اﻣﻴﺪﻳﻪ  ،اﻳﺮان taherzadeh_res@yahoo.com
2ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ  ،واﺣﺪ اﻣﻴﺪﻳﻪ  ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ  ،اﻣﻴﺪﻳﻪ  ،اﻳﺮان m.a.gholamzadeh@iauo.ac.ir

ﭼﻜﻴﺪه :
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﺣﻴﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻮراﺧﻜﺎري در ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﻲ آﺳﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع آب ،ﺗﺨﻠﺨﻞ ،ﺗﺮاواﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻨﺠﺮه
اﻳﻤﻦ و ﭘﺎﻳﺪار ﮔﻞ ﺣﻔﺎري از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن اﺳﺖ .ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
ﭼﺎهﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺗﺮاواﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﭼﺎه آزﻣﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع آب در ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،
ﻣﺪلﻫﺎي آرﭼﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ،ﺳﻴﻤﺎﻧﺪوﻛﺲ ،دال ،ﺟﻮﻫﺎز ،ﺷﻠﻮﻣﺒﺮژه و اﻧﺪوﻧﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎي دوﻻﻳﻪاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺷﺒﺎع آب ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دادهﻫﺎي
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺷﺒﺎع آب اﺳﺖ .در
اداﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاص ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،
ارزﻳﺎﺑﻲ ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮﮔﻲ-ﻛﻠﻤﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮع ﺷﻜﺴﺖ در ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺗﻨﺶ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻨﺶ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ .ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﺸﺎر ﮔﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺪل ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺮﺷﻲ
ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﺸﺎر ﮔﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮﺷﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺿﺮﺑﻪاي اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﺸﺎر ﮔﻞ ،ﭘﻨﺠﺮهي اﻳﻤﻦ و ﭘﺎﻳﺪار ﮔﻞ ﻧﻴﺰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ:ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻮراﺧﻜﺎري ،اﺷﺒﺎع آب  ،ﭘﻨﺠﺮه اﻳﻤﻦ و ﭘﺎﻳﺪار ﮔﻞ ،ﺗﺨﻠﺨﻞ ،ﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎري
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز اﻣﺘﺰاﺟﻲ و ﻏﻴﺮ اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﺮان
ﺣﻴﺪر ﭘﻴﺮﻣﺮادي ،102ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪي ،103ﺣﺠﺖ ﻧﻮروزي

104

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
h.pirmoradi2@gmail.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﻧﻔﺖ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﮔﺮاﻧﺮوي،
ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺟﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن روش ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺰن
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻣﺨﺰن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﺮوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ،
روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ از ﻣﺨﺰن و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ،و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز  co2ﻳﻜﻲ
از روش ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﻮاص ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاج ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﻓﺸﺎر ﺗﺰرﻳﻖ ،دﺑﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ،
در اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘﺰوﻫﺸﻲ ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻏﻴﺮ اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻳﺰش ﺛﻘﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ
اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻧﺮوي ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺰن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺰرﻳﻖ اﻣﺘﺰاﺟﻲ و ﻏﻴﺮ اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﮔﺎز ﺑﺮاي
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺨﺎزن اﻳﺮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ،ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﺗﺰرﻳﻖ اﻣﺘﺰاﺟﻲ و ﻏﻴﺮ اﻣﺘﺰاﺟﻲ ،ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ،ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ

 - 102داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 - 103دﻛﺘﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ -اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
 - 104دﻛﺘﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﺖ
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ﺗﺒﺨﻴﺮيﻫﺎ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺪر ﺑﺨﺶ
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﻮرﻣﻪ در ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان
ﻣﻬﺮداد رﺿﻮاﻧﻲ رﺟﺒﻲ ،1رﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮي ﺣﺮﻣﻲ ،2اﺳﺪاﻟﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ ،3ﻋﻠﻲ ﻛﺪﺧﺪاﺋﻲ
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ﻣﺸﻬﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ،ﮔﺮوه زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ rezvani.r.m@gmail.com

ﻣﺸﻬﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ،ﮔﺮوه زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲharami2004@yahoo.com

3ﻣﺸﻬﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ،ﮔﺮوه زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲamahboobi2001@yahoo.com
4ﺗﺒﺮﻳﺰ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﮔﺮوه زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲkadkhodaie_ali@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه:
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﺟﻬﺎن روي ﺻﻔﺤﻪي ﻋﺮﺑﻲ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﻮرﻣﻪ )ﺳﺎزﻧﺪ ﻋﺮب( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺨﺰن از
ﻧﻮع ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻻﻳﻪﻫﺎﻳﺘﺒﺨﻴﺮي ﻣﻴﺎن ﻛﺮﺑﻨﺎتﻫﺎﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﻧﻲﻫﺎﻳﺘﺒﺨﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﻤﺎن و
ﻧﺪول ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻲﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺨﺰﻧﻲ و زونﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺨﺰن ﺳﻮرﻣﻪ دارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ،ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮيﻫﺎ در ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﺪاد  6واﺣﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻴﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﺷﺎﺧﺺ زون ﺟﺮﻳﺎن از روي دادهﻫﺎي ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮔﺮدﻳﺪ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺣﻀﻮر ﺗﺒﺨﻴﺮيﻫﺎ در ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ ﭘﻮش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻨﺒﺪ ﻧﻤﻜﻲ ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪهي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻴﺪان ،در ﺑﻪ ﺗﻠﻪ اﻓﺘﺎدن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زون ﺟﺮﻳﺎن ،ﺗﺒﺨﻴﺮيﻫﺎ ،ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﻮرﻣﻪ ،ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﻲ
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ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه Condensate Blocking
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ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﺎﻛﺪل 1ﻣﺤﻤﺪ رﻳﺎﺣﻴﻦ  ،2ﺳﻴﻨﺎ ﺻﺎدﻗﻲ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
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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
ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن  Condensate blockingاﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد.در زﻣﺎن ﻫﺎي
اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ  ،وﻗﺘﻲ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻻي ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﮔﺎز ﻫﺎي درون ﻣﺨﺰن در ﻓﺎز ﮔﺎز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ اداﻣﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﺸﺎرﻣﺨﺰن ﺑﻪ زﻳﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ رﺳﻴﺪ در ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺣﻔﺮات ﺧﺎﻟﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن ﻣﻘﺪاري
ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .در اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻨﻜﻪ درﺻﺪ اﺷﺒﺎع ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺤﺮاﻧﻲ رﺳﻴﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت در اﻃﺮاف ﭼﺎه ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺎز رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﺨﺰن ) (Compositional Simulationاز ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار – Eclipse
 E300ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪه  ، Condensate Blockingﺑﭙﺮدازﻳﻢ .ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺎه ،اﺟﺰاي
ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﮔﺎز ﻣﺨﺰن ،درﺻﺪ اﺷﺒﺎع ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ،ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪه Condensate Blocking
ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ .ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :
ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ ،Condensate Blocking ،ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﺨﺰن

 -1ﻣﺪرس ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد.
 -2ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
 -3ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮوژه ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎزي ﻓﺎر  13ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ  -ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﻨﺪان.
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ
)(Chemical Fluorinated Surfactant Treatment

ﻣﺤﻤﺪ رﻳﺎﺣﻴﻦ  ، 1ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﺎﻛﺪل ، 2ﺳﻴﻨﺎ ﺻﺎدﻗﻲ

3

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
Mohammad_Riyahin@yhoo.com

ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آب در ﻧﺰدﻳﻜﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد.
اﻳﻦ ﺗﺮاواﻳﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ از درﺻﺪ اﺷﺒﺎع ﺳﻴﺎل ،ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ  ،و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت و ﮔﺎز ﻣﺨﺰن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان
ﺑﻬﺮه وري ﭼﺎه ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن ﺑﻪ زﻳﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت در ﻣﺨﺰن و اﻃﺮاف ﭼﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف
ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﻲ  ،ارزﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺎز در ﻣﻐﺰه ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ) Surfactantsﻣﻮاد ﻓﻌﺎل
ﺳﻄﺤﻲ( ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮده ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﻐﺰه ﻣﺎﺳﻪ اي در ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﺎﻳﺪار ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺎز و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﻣﻐﺰه ﻣﺮﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﮔﺎزي ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻻﻳﻪ
ﻫﺘﺮوژن ﻣﺨﺰن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻠﻴﺪ واژه  :ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي – ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ  ،ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ  ،ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ،از ) Surfactantsﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺤﻲ( ،ﻫﺘﺮوژن.

 -1ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
 -2ﻣﺪرس ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد.
 -3ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮوژه ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎزي ﻓﺎر  13ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ  -ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﻨﺪان.
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اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل آب
از دﺳﺖ دادﮔﻲ در ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري ﭘﺎﻳﻪ آﺑﻲ
1

ﻧﺎدر ﻣﺨﺘﺎرﻳﺎن ،1ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زﻣﺎﻧﻲ* ،1اﺣﻤﺪ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ،1ﻣﺠﻴﺪ ﺳﺠﺎدﻳﺎن ،2ﺳﺎرا زارع ،1اﺣﺴﺎن ﺑﻴﮕﻲ
 -1داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﺷﻬﺮﺿﺎ،ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان،اﺻﻔﻬﺎن ،اﻳﺮان.
-2ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
Mr_zamani1986@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه:
اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺻﺎﻓﺎب در ﺳﻴﺎﻻت ﺣﻔﺎري ﭘﺎﻳﻪ آﺑﻲ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  %0.2ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .آزﻣﺎﻳﺸﺎت
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ،ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ و ﺻﻤﻎ زاﻧﺘﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر و ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  1ﺑﻪ  3ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ را در آزﻣﺎﻳﺸﺎت داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻫﺮزروي  6.1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در 30دﻗﻴﻘﻪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  2ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺰان راﻳﺞ  12ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از رﺳﻬﺎ و ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  7.2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻴﻚ  280ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ
از ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻔﺤﺎت آن و ﻧﻴﺰ ،ﻧﻴﺮوي وارده ﺑﺮ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از اﻧﺪازه ﺗﻜﻪﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﭘﺎﻳﺪاري
ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺤﺘﻮي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻧﺮﺧﻬﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﻨﺪهﻫﺎي رس ﭘﺎﻳﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻛﻪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ را در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :ﺻﺎﻓﺎب،ﺻﻤﻎ زاﻧﺎﺗﺎن ،اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ،ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري
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ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري
ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻴﻠﻲ
2

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻣﻮﻻﺋﻲ ،1رﺿﺎ ﻣﻮﺳﻲ زاده ،1ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زﻣﺎﻧﻲ ،*2ﻣﺠﻴﺪ ﺳﺠﺎدﻳﺎن ،3ﺳﺎرا زارع ،2ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻜﻮﺋﻲ ،4اﺣﺴﺎن ﺑﻴﮕﻲ
 -1داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﺳﺮوﺳﺘﺎن،ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان،ﻓﺎرس ،اﻳﺮان.
 -2داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﺷﻬﺮﺿﺎ،ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان،اﺻﻔﻬﺎن ،اﻳﺮان.
-3ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
 -4داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي،ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي واﺣﺪ ﻻرﺳﺘﺎن ،ﻓﺎرس ،اﻳﺮان
Mr_zamani1986@yahoo.com

ﭼﻜﻴﺪه:
اﻏﻠﺐ ﻣﺸﻜﻼت درﭘﺎﻳﺪاري ﺣﻔﺮهﭼﺎﻫﻬﺎ ،ﺣﻴﻦ ﺣﻔﺎري ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺷﻴﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﮔﺮدد .از اﻳﻨﺮو ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي
ﻣﻮﺛﺮ در واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري و ﺷﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺣﻔﺮه ﭼﺎه ،ﺣﻴﻦ ﺣﻔﺎرﻳﺴﺎزﻧﺪ ﺷﻴﻞ ،ﺿﺮوري
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﺷﻴﻮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪ
ﺷﻴﻠﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﻛﺎرﺑﺮدﻳﺒﻮدن آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻞ در ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ.ﻣﺸﻜﻼت رﻳﺰش ﺣﻔﺮه ﭼﺎه در ﺳﺎزﻧﺪ
ﺷﻴﻠﻲ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪاﻳﺸﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻤﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻴﻠﻲ ،ﻛﺎﻫﺶ در اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺷﻴﻞ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺣﻔﺮه ﭼﺎﻫﻤﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻴﻞ ،ﺳﻴﺎل ﺣﻔﺎري ،ﭼﺎه ﻧﻔﺖ

دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ www.reservoir.ir 1392

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ
در  25ﺧﺮداد ﻣﺎه  1391در ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻴﮕﺮدد:
 ﻣﻘﺎﻻت ردﻳﻒ  69 – 63 – 61 – 49 – 39 – 24 – 15ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﻲ ﭘﺬﻳﺮش و در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اول اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
 ﻣﻘﺎﻻت ردﻳﻒ  66 – 33 – 23 – 22 – 17 – 16ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اراﺋﻪ
ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ.
 ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪول زﻳﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﭘﻮﺳﺘﺮي ﺑﻮده اﻧﺪ.
 ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ وب ﺳﺎﻳﺖ
 www.civilica.comﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ آن اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺑﻚ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﻳﺶISBN 978-600-6720-00-5 :

ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري
1

3

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﺴﺘﮕﻴﻬﺎ و ﺗﺸﻜﻴﻞ آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ در ﻣﺨﺰن آﺳﻤﺎري ،ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻮﭘﺎل
AN EXPERIMENTAL STUDY OF PERMEABILITY REDUCTION
DUE TO INVASION OF OIL DROPLETS AND SOLID PARTICLES IN
POROUS MEDIA DURING OILY-WATER INJECTION
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﻟﻲ روش ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺰرﻳﻖ آب در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﺧﻄﻮط
ﺟﺮﻳﺎن

ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻴﺪﻋﻘﻴﻞ ﺣﻴﺪري ،ﺑﻬﻤﻦ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﻘﺪﺳﻲ
آﻳﺪﻳﻦ ﺳﺎده ﺳﻴﻨﻜﻲ
ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻴﺰاده

اﻳﻤﻴﻞ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
Heydari.aghil@gmail.com
oleimani3000@yahoo.com
ghiasvand.morteza@gmail.com
J.moghadasi@put.ac.ir
aidinsinaki@yahoo.com
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