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اخبار فناوری

لزوم افزایش كیفیت و سرعت حفاری با بهره گیري از فناوري هاي نوین در ایران 

همکاري صنعت و مراكز پژوهشي روسیه در توسعه نرم افزار شبیه سازي شکاف هیدرولیکي

معـاون مدیرعامـل شـرکت ملی نفـت ایران در 
امـور توسـعه و مهندسـی بـر ضرورت سـرعت 
گفـت:  و  کـرد  تأکیـد  ایـران  در  حفـاری 
سـرعت حفـاری متعـارف در ایـران نسـبت بـه 
شـرکت های بین المللـی کـه بـا ابزارهـای روز 
کار می کننـد 50 درصـد پایین تـر اسـت و الزم 
اسـت سـرعت حفاری متعارف افزایش یافته و 
همچنیـن، به سـمت حفاری چاه های هوشـمند 
و افقـی حرکـت کنیـم. منوچهـری خاطرنشـان 
کـرد: تولیـد ایـران نسـبت بـه ذخایـری کـه در 
اختیـار دارد پاییـن اسـت کـه این امـر عالوه بر 
توسـعه،  بـرای  تأمیـن سـرمایه گذاری  مشـکل 

مرتبـط بـا حفاری اسـت.
افزایـش  از  اینکـه بخـش مهمـی  بیـان  بـا  وی 
بخـش حفـاری  بـه  مربـوط  بازیافـت  ضریـب 
اسـت، ادامـه داد: بـر این اسـاس بایـد در زمینه 
ضمـن  باشـیم  داشـته  کیفـی  جهـش  حفـاری 
نیـز  حفـاری  راندمـان  و  کارآمـدی  اینکـه 
افزایـش یابد تا بتوانیم در کنـار رقبای خارجی 
معـاون  باشـیم.  داشـته  گفتـن  بـرای  حرفـی 
مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران در امـور 
شـرکت هایی  داد:  ادامـه  مهندسـی  و  توسـعه 
کـه در زمینـه حفـاری فعالیـت می کننـد نبایـد 
صرفـاً به دنبـال این باشـند کـه قـراردادی را در 

زمینـه حفـاری منعقـد کننـد، بلکه بایـد به دنبال 
بـا  بتواننـد  تـا  باشـند  قابلیت هـای خـود  رشـد 

نماینـد. رقابـت  خارجـی  شـرکت های 
وي با اشـاره بـه اینکه مدل جدیـد قراردادهای 
نفتـی »میـدان محور« اسـت و توسـعه میـدان را 
اسـت،  داده  قـرار  توجـه  مـورد  بلندمـدت  در 
افـزود: در ایـن مـدل قـراردادی بایـد اپراتور یا 
پیمانـکار را متعهـد کنیم تا براسـاس منحنی اي 
که در طول 20 سـاله قرارداد طراحی می  شود، 
تولیـد را در مقاطـع مختلف داشـته باشـیم. وی 
بـا بیـان اینکـه مـدل جدیـد قراردادهـای نفتـی 
بـرای میدان هـای توسـعه یافتـه و توسـعه نیافتـه 
کاربـرد دارد، ادامـه داد: بـرای افزایش ضریب 
نفتـی چـاره ای  میدان هـای  نفـت در  بازیافـت 
جـز ورود بـه مـدل جدیـد قراردادهـای نفتـی 
نداریـم. معـاون مدیرعامـل شـرکت ملـی نفت 
تصریـح  مهندسـی  و  توسـعه  امـور  در  ایـران 
بـرای  را  قطعـی  رقـم  هیـچ  نمی تـوان  کـرد: 
ضریـب بازیافـت در میدان هـا اعالم کـرد زیرا 
ایـن امـر بـه قابلیت های کشـورمان در اسـتفاده 
از تکنولوژی هـای در دسـترس، هزینـه تولید و 

بهـره وری و سـرمایه گذاری بسـتگی دارد.
پایان تولید ارزان

دوره  کـه  پذیرفـت  بایـد  گفـت:  منوچهـری 

دوره  بـه  و  می کنیـم  سـپری  را  ارزان  تولیـد 
تولیـد گـران نفـت و گاز گام بـر می داریـم که 
در ایـن مسـیر بایـد بـه تکنولوژی های پیشـرفته 
تولیدمـان  تـا  باشـیم  داشـته  توجـه  تولیـد  در 

شـود. اقتصادی تـر 
قراردادهــای  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بیع متقابــل بیشــتر جنبــه فیزیکــی و توســعه 
به همیــن  و  بــود  موردتوجــه  تأسیســاتی 
در  روز   28 از  روز   21 تولیــد  دلیــل 
پارس جنوبــی،  ماننــد  میدان هایــی  توســعه 
ــده  ــده ش ــرب کارون گنجان ــارس و غ خلیج  ف
ــود  ــده ب ــبب ش ــر س ــن ام ــه داد: ای ــود، ادام ب
تــا در یــک دوره پنج ســاله و حداکثــر تــا 
هفــت ســاله ســرمایه گذاری، دســتمزد و بهــره 
ــده و او  ــت ش ــرمایه گذار پرداخ ــه س ــی ب بانک
دیگــر تعهــدی نســبت بــه میــزان تولیــد نداشــته 
باشــد. معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت 
ایــران در امــور توســعه و مهندســی افــزود: ایــن 
ــد  ــای جدی ــه در قرارداده ــت ک ــی اس در حال
ــدان  ــزان در می ــه می ــه چ ــم ک ــد ببینی ــی بای نفت
از  حجمــی  چــه  می شــود،  ســرمایه گذاری 
تولیــد را خواهیــم داشــت و یــا اینکــه ضریــب 
ــود  ــدر مي ش ــه ق ــای دوره چ ــت در انته بازیاف
و یــا اینکــه هزینــه تولیــد چقــدر خواهــد شــد.

به تازگـــي، نرم افزار  شـــرکت گازپروم نفت 
جدیـــدي را با هـــدف بهینه ســـازي طراحي 
و اجـــراي عملیات شـــکاف هیدرولیکي در 
مخـــازن نامتعارف توســـعه داده اســـت. این 
نرم افـــزار بـــا همـــکاري انســـتیتو تحقیقاتي 
فیزیک و فناوري مســـکو ســـاخته شـــده و 
در نـــوع خود براي توســـعه چنیـــن مخازني 

منحصر به فـــرد اســـت.
شـکاف  گسـترش  نحـوه  ي  نرم افـزار  ایـن 
بـه  قـادر  و  کـرده  پیش بینـي  را  مخـزن  در 

از  شـکاف  مختلـف  پارامترهـاي  شبیه سـازي 
جملـه طـول، عـرض و سـایر خـواص هندسـي 
اشـاره شـده همچنیـن  نرم افـزار  مي باشـد.  آن 
قابلیـت پیش بینـي مقـدار افزایـش میـزان نفـت 
عملیـات  پیاده سـازي  اثـر  در  شـده  تولیـد 
شـکاف هیدرولیکـي را داراسـت. در توسـعه 
ایـن نرم افزار از محاسـبات ریاضـي و مدل هاي 

بهـره گرفتـه شـده اسـت.  فیزیکـي پیچیـده 
Ba-  یکـي از مخازن نامتعارف روسـیه، سـازند

zhenov بـوده کـه در غرب سـیبري و در عمق 

2 تـا 3 هـزار متـري زمیـن واقـع شـده اسـت. 
میـزان ذخیـره نفـت درجـاي این مخـزن، 100 
تـا 170 میلیـارد تـن پیش بیني شـده و میداني به 
مسـاحت یـک میلیـون کیلومتـر مربع با سـتون 
بـا  مي شـود.  شـامل  را  متـر  تـا 100   10 نفتـي 
توجـه بـه تراوایـي بسـیار پاییـن این سـازند که 
از نـوع شـیل هاي نفتـي و در زمـره ي مخـازن 
بهره گیـري  مي شـود،  محسـوب  نامتعـارف 
بـراي  چند مرحلـه اي  هیدرولیکـي  شـکاف  از 
ارزیابـي  کارآمـد  بسـیار  آن  از  نفـت  تولیـد 
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شکل گیری شبکه فناورانه صنعت و دانشگاه در 9 میدان نفتی

ارائه خدمات جدید شركت شلمبرژه در عملیات شکاف هیدرولیکي

شـرکت  فنـاوری  و  پژوهـش  سرپرسـت 
شـبکه  شـکل گیری  از  ایـران  نفـت  ملـی 
دانشـگاه  و  صنعـت  فناورانـه  همکاری هـای 
بـرای مطالعـه روش هـای ازدیاد برداشـت در 9 

داد. خبـر  کشـور  نفتـی  میـدان 
را  دانشـگاه ها  بـا  قـرارداد  طالقانـی،  ابراهیـم 
شـرکت  پژوهشـی  فعالیت هـای  عطـف  نقطـه 
ملـی نفـت ایـران عنـوان کـرد و گفـت: ایـن 
قراردادهـا، بـه بیـان تعریف جدیـدی در حوزه 
ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه منتهی شـده اسـت. 
وی افـزود: تـا پیـش از ایـن، عمدتـاً دانشـگاه 
به صـورت فردگرایانـه در پروژه های پژوهشـی 
همـکاری داشـت، امـا بـه واسـطه امضـای ایـن 
گروهـی  به صـورت  دانشـگاه ها  قراردادهـا، 
و  پژوهشـی  اهـداف  پیشـبرد  در  شـبکه ای  و 

فناورانـه نفـت ایفـای نقـش می کننـد.
مسـئولیت پذیری  اینکـه  بیـان  بـا  طالقانـی 
قراردادهایـی  چنیـن  اجـرای  در  دانشـگاه ها 
شـد:  یـادآور  اسـت،  شـده  دوچنـدان 
ملـی  شـرکت  قـرارداد  طـرف  دانشـگاه های 
نفـت ایـران، به عنـوان مشـاور فناورانـه در کنار 
طرح هـای توسـعه  ای قـرار دارنـد و بـا تأکیـد 
وزیـر نفـت، ایـن همراهـی بایـد ادامـه یابـد تـا 
دانشـگاه ها در فراینـد توسـعه میـدان در قالـب 

شـرکت  کنـار  در  نفتـی  جدیـد  قراردادهـای 
توسـعه دهنده )داخلی یـا خارجی( قـرار گیرند.

نتیجه محوری به جای فرایندمحوری
وی، نتیجه محـور بودن به جـای فرایندمحوری 
نقـاط تمایـز قراردادهـای شـرکت ملـی  از  را 
دیگـر  نسـبت  بـه  دانشـگاه ها  بـا  ایـران  نفـت 
قراردادهـای پژوهشـی در سـطح کشـور عنوان 
اختیاراتـی کـه  بـا  دانشـگاه ها  افـزود:  و  کـرد 
زمانبندی هـای  در  را  کار  نتیجـه  بایـد  دارنـد، 
مشـخص بـه شـرکت ملـی نفـت ایـران ارائـه 
از  بهره منـدی  ضـرورت  طالقانـی  دهنـد. 
همـکاری دانشـگاه ها یـا شـرکت های خارجی 
صاحـب دانـش و تجربـه را مـورد تأکیـد قـرار 
انتقـال  بـا هـدف  ایـن موضـوع  داد و گفـت: 

فنـاوری موردنظـر قـرار گرفتـه اسـت.
هم اکنـون  مسـئول،  مقـام  ایـن  گفتـه  بـه 
دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتـی طرف قـرارداد 
شـرکت ملـی نفـت ایـران در مطالعـه فناورانـه 
همـکاری  شـبکه  کشـور،  نفتـی  میـدان   9
مشـترکی را شـکل داده انـد تـا بـا هم افزایـی و 
تبـادل دانـش و تجـارب بـا یکدیگـر بـه بهبـود 
فرایندهـای کاری در توسـعه میدان هـا کمـک 
پایان نامه هـای  شـدن  کاربـردی  وی  کننـد. 
را  دکتـرا  و  ارشـد  کارشناسـی  دانشـجویان 

مزیت هـای  دیگـر  از  دانشـگاه ها  ایـن  در 
دانسـت. نفـت  باالدسـتی  قراردادهـای 

و  شناســنامه دار  بلندمــدت،  قراردادهایــی 
فتــه یت یا هو

طالقانـی بـا بیـان اینکـه اطالعـات میدان هـای 
بـه دانشـگاه ها داده شـده  موضـوع قراردادهـا 
اطالعـات  بـه  توجـه  بـا  داد:  ادامـه  اسـت، 
کاملـی کـه شـرکت های تابعـه نفـت در قالـب 
قراردادهـای محرمانگـی در اختیار دانشـگاه ها 
قـرار داده انـد، دانشـگاه ها در سـال های آینـده 
دربـاره  اطالعاتشـان  کـه  می رسـند  بـه جایـی 
مخـازن بـا شـرکت های تابعـه برابـری خواهـد 

کـرد و حتـی بیشـتر خواهـد شـد.
وی گفـت: ایـن قراردادهـا، بلندمدت اسـت و 
در سـازمان برنامـه و بودجـه بـه ثبـت رسـیده و 
دارای شناسـنامه و هویت یافته اسـت؛ بنابراین، 
تأثیـری در رونـد اجـرای آن  تغییـر دولت هـا 

نخواهـد داشـت و بـا جدیـت ادامـه می یابد.
را  زمینـه  قراردادهـا  ایـن  طالقانـی،  گفتـه  بـه 
در  دانشـگاه ها  بـا  موافقتنامـه  امضـای  بـرای 
فراهـم  نیـز  نفـت  دسـت صنعـت  بخش پاییـن 
در  دیگـری  بـزرگ  گام  رو،  ایـن  از  و  کـرد 
مسـیر تقویـت ارتبـاط صنعـت نفت و دانشـگاه 

شـد. برداشـته 

نـام  بـا  جدیـدي  خدمـات  شـلمبرژه  شـرکت 
AvantGaurd را در راسـتاي جریـان برگشـتي 
عملیـات شـکاف هیدرولیکـي معرفـي کـرده 
اسـت. اسـتفاده از ایـن سـرویس جدید، سـبب 

شـکاف  ارتبـاط  نحـوه  از  اطمینـان  حصـول 
بـا چـاه شـده و همچنیـن بهبـود  هیدرولیکـي 
خواهـد  به دنبـال  را  چـاه  بهره دهـي  میـزان 
داشـت. ایـن سـرویس بر پایـه طراحـي جریان 

ایجـاد شـده  از شـکاف  برگشـتي و حفاظـت 
مي باشـد. اسـتفاده از طراحـي جریان برگشـتي 
و  از چـاه، ضمـن حفاظـت  تولیـد  هنـگام  در 
از  تولیـد  مناسـب  توزیـع  شـکاف،  پایـداري 

شـده اسـت. بنابر گزارش راه ازدیاد برداشـت،  
ایـن  پیچیـده  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن، 
مخـزن، اجـراي عملیـات شـکاف هیدرولیکي 
بـا چالش هـاي جـدي مواجه بوده و اسـتفاده از 

نرم افـزار مذکـور جهـت بهینه سـازي طراحـي 
پارامترهـاي مهـم عملیـات، بسـیار کارگشـا و 
ضـروري اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت عالوه بـر 
مؤسسـه  چنـد  مذکـور،  تحقیقاتـي  مراکـز 

تحقیقاتـي دیگر نیـز در قالب یک کنسرسـیوم 
در توسـعه ایـن نرم افـزار نقـش داشـته اند.

/www.gazprom-neft.com/press-center :منبع
news, October 2016
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اخبار فناوری

خواهـد  پـي  در  را  چـاه  مختلـف  بخش هـاي 
داشـت و مجمـوع ایـن دو اثـر سـبب ارتقـاي 

شـد. خواهـد  چـاه  بهره دهـي 
 بـه نوشـته بولتـن ازدیـاد برداشـت، بـر اسـاس 
اظهـارات نماینـده بخـش خدمـات آزمایشـي 
جریـان  بهینه سـازي  شـلمبرژه،  شـرکت 
برگشـتي در شـکاف هاي هیدرولیکـي، یـک 
اسـت.  نفـت  در صنعـت  مهـم  بسـیار  چالـش 

از سـرمایه گذاري در  بهینـه  اسـتفاده  امـروزه، 
زمینـه تحریـک چـاه در صنعـت نفـت، حائـز 
به صرفـه  مقـرون  اسـت  الزم  و  بـوده  اهمیـت 
باشـد. خدمـات AvantGaurd ایـن امـکان را 
جریـان  شـکاف ها،  درون  تـا  مي کنـد  فراهـم 
برگشـتي به صـورت یکپارچـه برقـرار شـود و 
چاه هـا  بازیافـت  و  بهره دهـي  عین حـال،  در 

یابـد. افزایـش 

بیـش  در   AvantGaurd از سـرویس  تاکنـون 
از 50 عملیـات شـکاف هیدرولیکـي اسـتفاده 
بـا هـدف کنتـرل  ایـن خدمـات  اسـت.  شـده 
فعالیت هـاي حیـن تزریـق و چـوک سـرچاهي 
ارائـه شـده کـه باعـث مي شـود، عملیـات در 
ایمنـي کامـل صـورت پذیـرد و از ارتبـاط بین 
حاصـل  اطمینـان  چـاه  بازدهـي  و  شـکاف ها 

. د شو

جزییات افزایش ذخایر درجای هیدروكربور كشور

ــران  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــاف ش ــر اکتش  مدی
ــارد بشــکه ذخایــر درجــای  از کشــف 30 میلی
هیدروکربــور مایــع و 128 تریلیــون فــوت 
ــه  ــدای برنام ــا از ابت ــر گاز درج ــب ذخای مکع
ــیدصالح  ــر داد. س ــون خب ــعه تاکن ــم توس پنج
هنــدی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: طــی ایــن 
مــدت 11 میــدان گازی و 2 مخــزن گازی 
ــی  ــزن نفت ــی و 2 مخ ــدان نفت ــد و 10 می جدی
جدیــد کشــف شــده و بــا حفــر چاه هــای 
ــه  ــز ب ــن قدیمــی نی ــدی در برخــی میادی تحدی
مجمــوع ذخایــر درجــای نفــت و گاز کشــور 
افــزوده شــده اســت. وی ادامــه داد: اکتشــاف 
ــا و 70  ــت درج ــر نف ــکه ذخای ــارد بش 30 میلی
تریلیــون فــوت مکعــب ذخایــر گاز درجــا 
ــذاری  ــعه هدف گ ــم توس ــه شش ــز در برنام نی
ــی  ــرکت مل ــاف ش ــر اکتش ــت. مدی ــده اس ش
ــای  ــره ارزش فعالیت ه ــه زنجی ــران ب ــت ای نف
باالدســت صنعــت نفــت و نقــش برجســته 
اکتشــاف در ایــن زنجیره اشــاره کــرد و گفت: 
ــای  ــیر فعالیت ه ــن گام در مس ــاف، اولی اکتش
ــه از  ــن مرحل ــی رود و ای ــمار م ــتی به ش باالدس
کار تحــت هیــچ شــرایطی قابــل حــذف شــدن 
نیســت. وی اضافــه کــرد: ماهیــت فعالیت هــای 
اکتشــافی بــه گونــه ای اســت کــه زمانبــر بــوده 
و ثمربخشــی آن در فضایــی باثبــات و آرام 
ــال های  ــفانه در س ــا متاس ــود؛ ام ــن می ش ممک
زیــاد  نشــیب های  و  فــراز  به دلیــل  گذشــته 
صنعــت نفــت، حــوزه اکتشــاف آســیب دیــده 

اســت.
ضریب موفقیت اكتشاف در ایران 

هنــدی، ضریــب موفقیــت چاه هــای اکتشــافی 
)تعــداد چاه هــای موفــق نســبت بــه تعــداد 
چاه هــای حفــر شــده( را در ایــران 60 درصــد 
عنــوان کــرد و گفــت: به عبــارت دیگــر، از 
هــر ســه حلقــه چاهــی کــه در کشــورمان حفــر 
ــد  ــه می رس ــه نتیج ــاه ب ــه چ ــود، 2 حلق می ش
می شــود.  رویــت  گاز  و  نفــت  شــواهد  و 
ــد و  ــود رش ــا وج ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
توســعه فنــاوری در جهــان، ضریــب موفقیــت 
ــط  ــور متوس ــا به ط ــافی در دنی ــای اکتش چاه ه
ــادآور  ــه را ی ــن نکت ــت. وی ای ــد اس 30 درص
یــک  بــه هــدف رســیدن  البتــه  شــد کــه 
حلقــه چــاه لزومــاً بــه معنــای اقتصــادی بــودن 
برداشــت از مخــزن نیســت. بــه گفتــه وی، بــر 
اســاس ایــن شــاخص، اکتشــافات صــورت 
پنجــم  برنامــه  در  نفــت  بخــش  در  گرفتــه 
توســعه معــادل 80 درصــد مجمــوع میــزان 
نفتــی اســت کــه در ایــن مــدت برداشــت شــده 
گاز  درصــد   190 معــادل  همچنیــن  اســت؛ 
برداشــت شــده طــی ایــن ســال ها، اکتشــافات 
ــت. ــده اس ــت ش ــور ثب ــد در کش گازی جدی

ــرد  ــوان ک ــول عن ــام را قابل قب ــن ارق ــدی ای هن
ــي  ــد؛ یک ــام دارن ــا 2 پی ــن عدده ــت: ای و گف
اینکــه در آینــده شــانس های اکتشــافی گاز 
در کشــور بیــش از نفــت اســت و دیگــر اینکــه 
انــدازه میادیــن کشــف شــده در ســال های 

اکتشــاف  بــا  بایــد  می دهــد  نشــان  اخیــر 
میدان هــای بزرگــی مثــل یــادآوران، آزادگان 
یــا پــارس جنوبــی خداحافظــی کنیــم و انتظــار 
ــته  ــعت را نداش ــن وس ــا ای ــی ب ــف میادین کش
ــن روال  ــا هــم همی باشــیم؛ کمــا اینکــه در دنی

ــت. ــم اس حاک
درباره اكتشافات اخیر نفت و گاز ایران 

ــم اکتشــافات  ــن رق ــش از اعــالم آخری وی پی
نفــت و گاز کشــور، توضیــح داد: کشــف 
میــدان جدیــد، کشــف مخــزن جدیــد در 
شــده اند  پیش تــر کشــف  کــه  میدان هایــی 
و دســتیابی بــه ذخایــر بیشــتر بــه واســطه حفــر 
اســت  فعالیت هایــی  تحدیــدی،  چاه هــای 
ــن و  ــای آن تعیی ــر مبن ــافی ب ــام اکتش ــه ارق ک
ــازه  ــن ب ــدی گفــت: در ای اعــالم می شــود. هن
ــافی و  ــاه اکتش ــه چ ــر 37 حلق ــا حف ــی ب زمان
ــت  ــکه نف ــارد بش ــر 30 میلی ــغ ب ــدی، بال تحدی
ــکه  ــارد بش ــه 4/7 میلی ــده ک ــف ش ــا کش درج
آن قابــل اســتحصال اســت؛ در بخــش گاز نیــز 
128 تریلیــون فــوت مکعــب گاز کشــف شــده 
ــل  ــب آن قاب ــوت مکع ــون ف ــه 83/8 تریلی ک

ــت. ــتحصال اس اس
برنامه های آتی برای بلوک های اكتشافی

وی دربــاره قــرارداد بلوک هــای اکتشــافی 
ــدان  ــرد نه چن ــه عملک ــاره ب ــا اش ــور ب در کش
مناســب در ایــن حــوزه طــی ســال های برنامــه 
هــا  تحریــم  در  ریشــه  توســعه کــه  پنجــم 
داشــت، عنــوان کــرد: در مجمــوع از میــان 
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سـیال  حرکـت  مدلسـازي  گذشـته،  دهـه  در 
نمـوده  رشـد  سـرعت  بـه  حفـره  مقیـاس  در 
فرایندهـاي  فهـم  بـراي  پایـه اي  روشـي  از  و 
در  پیش بیني کننـده  ابـزاري  بـه  جابه جایـي، 
امـروزه  اسـت.  شـده  تبدیـل  نفـت  صنعـت 
رفتـار  تخمیـن  به منظـور  شـرکت ها  برخـي 
سـیاالت در محیـط متخلخـل، خدمـات آنالیـز 
دیجیتالـي مغـزه را ارائـه مي دهنـد. هـدف ایـن 
شـرکت ها، سـاخت مدل هایـي بـا توانایـي بـاال 
در پیش بینـي تراوایـي نسـبي و فشـار مویینـه بـا 
اسـتفاده از دینامیک جریان چندفازي و شـکل 
اسـکن  )محصـول  متخلخـل  محیـط  هندسـي 
سـه بُعـدي( سـنگ اسـت. ایـن امـر منجـر بـه 
دسـتیابي بـه اطالعاتـي مي گردد که با اسـتفاده 
SCAL/ ( از روش هـاي آزمایشـگاهي متـداول

RCAL( زمان بـر، بسـیار سـخت یـا غیرممکـن 
بـود. در گـزارش بولتـن ازدیـاد برداشـت در 

اینبـاره چنیـن آمـده اسـت:
مزایا و محدودیت هاي آنالیز دیجیتالي مغزه

و  چندگانـه  تولیـد  اسـتراتژي هاي  تخمیـن 
از  اسـتفاده  بـا  برداشـت  بهبـود  سـناریوهاي 
مي توانـد  متـداول،  آزمایشـگاهي  روش هـاي 
حـدود یک سـال بـه طـول انجامد. امـا معموالً 
شـرکت ها زمـان و بودجـه محـدودي جهـت 
بسـیاري  لـذا  دارنـد،  زمینـه  ایـن  در  صـرف 
فقـط سـناریو پایـه و بهتریـن سـناریو بـر مبناي 
کار  انجـام  بـراي  را  مهندسـي  هـاي  ارزیابـي 

مي کننـد. انتخـاب  آزمایشـگاهي 
مي دهند  ترجیح  کارفرمایان  ایده ال،  به طور 
تعداد بیشتري سناریو را در زمان کمتر و البته 

به صورت آزمایشگاهي بررسي کنند. بنابراین، 
جستجوي  در  پژوهشگران  دهه ها،  براي 
دیجیتالي  تصاویر  از  استفاده  براي  راه هایي 
اطالعات  استخراج  جهت  مغزه  نمونه هاي 
دانشگاه ها  میالدي   80 دهه  از  بودند.  سودمند 
مقاطع  از  کامپیوتري  تصویربرداري  به  شروع 
نازک مغزه ها و محاسبه فشار مویینه و تراوایي 
نسبي نمودند. طي پنج سال گذشته، تکنولوژي 
براي  موفقیت آمیزي  به طرز  سنگ  دیجیتالي 
نسبي و فشار مویینه تجاري  تراوایي  پیش بیني 
تردیدهایي  و  چالش ها  مسیر  این  در  شد. 
ابتدا  در  1- توسعه دهنده ها  دارد:  وجود  نیز 
دیجیتالي  مدلسازي  توانایي هاي  به  راجع 
اساس  این  بر  ادعاهایي  نمودند؛  اغراق  مغزه 
مي تواند  مغزه  دیجیتالي  آنالیز  که  شد  مطرح 
متداول  آزمایشگاهي  روش هاي  جایگزین 
است.  نشده  محقق  تاکنون  البته  که  گردد، 
را  الزم  اعتبار  سنگ،  دیجیتالي  مدل هاي   -2
پیش بیني  در  متخصصان  نمودن  متقاعد  براي 
متخلخل  محیط  در  سیاالت  چندفازي  جریان 
چشمگیري  اختالِف  و  نداشتند  پیچیده 
دیجیتالي  و  فیزیکي  اندازه گیري هاي  بین 

به خصوص در مخازن ناهمگن وجود داشت.
روش كار در آنالیز دیجیتالي مغزه

متخلخـل  محیـط  خصوصیـات  محاسـبه  در 
روش هـاي عـددي مـورد اسـتفاده بـه دو گروه 
مسـتقیم   شبیه سـازي   -1 مي شـوند؛  تقسـیم 
شبیه سـازي  در   . شـبکه اي  2-مدلسـازي  و 
مسـتقیم، معـادالت حاصـل از جریـان و انتقـال 
بـر روي تصاویـر سـه بُعدي اسـتفاده مي شـوند. 

در ایـن روش، شـکل هندسـي صحیح حفرات 
مي شـود،  حفـظ  موفقیت آمیـزي  به صـورت 
سـیاالت  حرکـت  دینامیـک  درحالي کـه 
ساده سـازي مي گـردد. این روش بـراي جریان 
حجـم  به علـت  نفـت،  سیسـتم  در  چندفـازي 
لـذا  اسـت.  زمان بـر  بسـیار  محاسـبات،  زیـاد 
جابه جایي هایـي  بـراي  روش  ایـن  از  اسـتفاده 
کـه در آنهـا نیـروي مویینه کنترل کننده اسـت، 
آنهـا  در  چراکـه  بـود  خواهـد  مشـکل  بسـیار 
به علـت کاهـش دبي جریـان، زمان محاسـبات 

مي یابـد. افزایـش 
در مدلسازي شبکه اي، در ابتدا شبکه فضاهاي 
خالي نماینده محیط متخلخل سنگ با استفاده 
از تصاویر استخراج مي گردد و سپس، معادالت 
نوشته  شبکه  این  براي  انتقال  و  جابه جایي 
مي شود. در این روش، پیچیدگي کلي محیط 
شکل  درحالي که  شده  حفظ  سنگ  متخلخل 
از  شبکه اي  به صورت  حفره ها  واقعي  هندسي 
مي گردد.  ساده  مصنوعي  کره هاي  و  لوله ها 
این روش اساساً براي مطالعه جریان هاي تحت 

کنترل نیروهاي مویینه بسیار مناسب است.
در دسـامبر 2013 ، شـلمبرژه سـرویس آنالیـز 
بـا  را   CoreFlow سـیال  و  سـنگ  دیجیتـال 
مسـتقیم  هیدرودینامیـک  شبیه سـازي  عنـوان 
کـه  کـرد  ادعـا  شـرکت  ایـن  نمـود.  معرفـي 
دو  بـه  شـده  ارائـه  یکپارچـه  و  جدیـد  روش 
علـت منحصـر بـه فـرد اسـت: اوالً، روش هـاي 
فیزیکـي و دیجیتـال سـنگ به صـورت کامـاًل 
اسـتفاده  بـا  آزمایشـگاه  یـک  در  یکپارچـه 
آنالیـز  دو  هـر  بـراي  سـنگ  نمونـه  یـک  از 

14 قــرارداد بلوک هــای اکتشــافی کشــور، 
ــرارداد  ــه ق ــید و س ــان رس ــه پای ــرارداد ب 11 ق
ــه  ــدی ادام ــد. هن ــل تحریم هــا ناتمــام مان به دلی
داد: اگرچــه برخــی از ایــن 11 قــرارداد نتایــج 
کــه  همیــن  امــا  نداشــت،  موفقیت آمیــزی 
فعالیت هــا بــا ریســک ســرمایه گذار انجــام 

ــه  ــازی ب ــر نی ــدیم دیگ ــه ش ــا متوج ــد و م ش
ــور  ــف هیدروکرب ــرای کش ــرژی ب ــرف ان ص
در برخــی مناطــق کشــور نیســت، به معنــای 
در  حتــی  کاربــردی  نتایــج  بــه  دســتیابی 

قراردادهــای ناموفــق اســت. 
اجــرای  مســئول،  مقــام  ایــن  گفتــه  بــه 

در  اکتشــافی  بلوک هــای  قراردادهــای 
جــذب  بــا  مختلــف،  زمانــی  دوره هــای 
ســرمایه ای بالــغ بــر 1/2 میلیــارد دالر توانســت 
16/6 تریلیــون فــوت مکعــب ذخایــر گازی و 
ــه مجمــوع  ــر نفتــی ب ــارد بشــکه ذخای 1/6 میلی

ذخایــر نفــت و گاز کشــور اضافــه کنــد.
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شـود.  مـي  انجـام  مغـزه  دیجیتـال  و  متـداول 
اندازه گیري هـاي فیزیکـي مـدل دیجیتالـي را 
سـناریوهاي  درحالي کـه  مي کنـد،  تصحیـح 
انجـام  بـراي  راهنمایـي  دیجیتـال،  جریـان 
اسـت.  بعـدي  آزمایشـگاهي  تسـت هاي 
متـداول دیجیتـال  برخـالف روش هـاي  ثانیـاً، 
سـنگ، شبیه سـازي هیدرودینامیـک مسـتقیم، 
به صـورت صحیـح از هندسـه فضاهـاي خالي، 
واقعـي  رفتارهـاي  و  سـیال  حقیقـي  خـواص 
سنگ-سـیال/ سیال-سـیال بـدون ساده سـازي 

بسـیار ایـن عناصـر حیاتـي اسـتفاده مي نمایـد.
به صـورت خالصـه مـي تـوان گفـت در حـال 
ساده سـازي  از  دیجیتالـي  مدلسـازي  حاضـر، 
یـا  و  خالـي  فضاهـاي  هندسـه  حـد  از  بیـش 
ساده سـازي بیـش از انـدازه خصوصیات سـیال 
و یـا هـر دو رنج مي بـرد. لذا، روش مدلسـازي 
بـراي  مقتـدري  جانشـین  سـنگ  دیجیتالـي 
واقعیـات بسـیار پیچیـده شـیمي و فیزیـک در 
تحلیـل اثـر متقابل سنگ-سـیال و سیال- سـیال 
نمي باشـد. امـا بایـد اذعان داشـت، بـراي تعیین 

پیش بیني هـاي  نسـبي،  تراوایـي  و  تراوایـي 
از رفتـار جریـان  موفـق و مقـرون به صرفـه اي 
چندفـازي بـا اسـتفاده از شـبکه حفـره صورت 

پذیرفتـه اسـت.
 M. Blunt et al.,” Pore scale imaging :منبـع
and modeling”, Advances in Water Re-
sources, )2013(.
M. A. Anderson, “Digital core flow sim-
ulations accelerate evaluation of multiple 
recovery scenarios”, World Oil, )2014(

دوراهی عربستان برای آینده آرامکو

7 درصد دكل های حفاری موجود دنیا در ایران فعالند

عربسـتان در آسـتانه واگـذاری عمومـی سـهام 
شـرکت دولتـی سـعودی آرامکـو، گزینه هـای 
گوناگـون بـرای سـاختار آینده این شـرکت را 
بررسـی می کنـد. منابـع صنعتی و بانکـی اعالم 
اولیـه  واگـذاری  از  پیـش  عربسـتان  کردنـد: 
سـهام شرکت سـعودی آرامکو در سـال آینده 
میـالدی، 2 گزینـه متفـاوت را بـرای سـاختار 
آینـده آن در نظـر گرفتـه اسـت که از یک سـو 
یـک شـرکت چند منظـور صنعتی جهانـی و از 
سـوی دیگر، یـک شـرکت نفتـی بین المللـی را 

در بـر می گیرنـد.
ــرز، عرضــه ســهام آرامکــو  ــق نوشــته رویت طب

ــه  ــن عرض ــود بزرگ تری ــی می ش ــه پیش بین ک
اولیــه ســهام در تاریــخ باشــد، بخشــی مهــم از 
برنامــه اصالحــات اقتصــادی دولــت عربســتان 
ــا عنــوان "دورنمــای 2030" اســت. در طــرح  ب
ــه واگــذاری ســهام ســعودی آرامکــو، از  اولی
برنامــه تبدیــل ایــن شــرکت از یــک شــرکت 
ــوره  ــرکت چند منظ ــک ش ــه ی ــت ب ــی نف دولت
ــون  ــا اکن ــود، ام ــده ب ــر داده ش ــی خب بین الملل
ایــن  تمرکــز  گزینــه  عربســتانی  مســئوالن 
ــز  ــت و گاز را نی ــای نف ــر فعالیت ه ــرکت ب ش

ــد. در نظــر دارن
یـک شـرکت تخصصی به دلیل سـادگی خود، 

خواهـد  آسـان تری  ارزش گـذاری  قابلیـت 
داشـت و با توجه به شـفافیت بیشـتر فعالیت ها، 
می توانـد بـه قیمـت باالتـری بـرای سـهام خود 
عربسـتانی  صنعتـی  منبـع  یـک  یابـد.  دسـت 
می شـود  بررسـی  گزینـه   2 اکنـون  گفـت: 
خالـص  شـرکت  یـک  بـه  آرامکـو  آیـا  کـه 
نفـت و گاز یـا بـه یـک شـرکت چند منظـوره 
تبدیـل شـود و نقـش خـود را در پتروشـیمی 
و دیگـر بخش هـا افزایـش دهـد. بـا ایـن همـه، 
سـخنگوی آرامکـو اعـالم کـرد ایـن شـرکت 
اظهار نظـر  زنی هـا،  دربـاره شـایعات و گمانـه 

. نمی کنـد

هیدروکربـوری  منابـع  بـر  نظـارت  معـاون 
درصـد  هفـت  حـدود  گفـت:  نفـت  وزارت 
دکل هـای حفـاری فعـال موجـود در دنیـا در 
جـوادی  الدیـن  رکـن  دارنـد.   قـرار  ایـران 
افـزود: صنعـت حفـاری در حـال شـتاب قابـل 
قبولی اسـت تـا بتواند ماموریت توسـعه صنعت 
نفـت و گاز کشـور را عهـده دار شـود و نقـش 
موثـری را بـازی کنـد. وی با بیان اینکـه امروز 
کـه  کشـوری  در  حفـاری  صنعـت  دربـاره 
نخسـتین دارنـده ذخایـر گازی اسـت، صحبت 
درصـد  هفـت  حـدود  یادآورشـد:  می کنیـم، 

کل هـای فعـال موجـود در دنیـا در ایـران قـرار 
دارنـد در حالـی در یـک مقطعـی تنهـا یـک 

دکل در ایـران فعـال بـود. 
جـوادی با اشـاره به اینکه بیـش از 2 هزار دکل 
در حـال حاضـر در دنیـا فعـال اسـت که سـهم 
ایـران از ایـن میـزان بیـش از 140 دکل فعـال 
اسـت، تصریـح کـرد: تعریف نقـش موثر برای 
بخشـی کـه از ایـن دکل هـا اسـتفاده می کننـد، 
و  می دهنـد  ارائـه  را  آن  پشـتیبانی  خدمـات 
سـرویس ها را تأمیـن می کننـد، یـک دغدغـه 
داد:  ادامـه  نفـت  وزیـر  معـاون  اسـت.  جـدی 

مـا امـروز پتانسـیل بالقـوه ای در کشـور داریـم 
کـه بـرای سـازماندهی آن در 2 بخـش دولـت 
بـه معنـای وزارت نفـت و شـرکت ملـی نفـت 
ایـران و شـرکت کارگزاران ایـن صنعت یعنی 
خصوصـی  و  دولتـی  حفـاری  شـرکت های 
بخـش  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی  کنیـم.  تـالش 
هدفگـذاری  بایـد  حفـاری  صنعـت  اجرایـی 
افزایـش  از  باشـیم،  داشـته  را  جدی تـری 
و  بـرد  نـام  اول  هـدف  به عنـوان  بهـره وری 
قانـون  از  بایـد  برجـام  اجـرای  از  بعـد  افـزود: 
اسـتفاده از حداکثـر 51 درصـد سـهم داخـل 
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توالي یابي DNA : ابزار جدید تشخیصي براي چاه ها در سازندهاي شیلي

سرمایه گذاری 22 میلیارد دالری چین در پروژه نفتی امارات

توالي یابي  فناوري  کاربرد  افزایش  به  توجه  با 
DNA در پزشکي قانوني و صنعت بهداشت و 
درمان، شرکت بایوتا    که در صنایع شیل فعال 
آینده  در  فناوري  این  از  استفاده  بر  مي باشد 
فناوري  کاربرد  است.  کرده  تأکید  نزدیک 
توالي یابي DNA مي تواند منجر به افزایش تولید 
از چاه هاي افقي نفت شود. این رویکرد جدید 
DNA از میکروب ها مي باشد که  شامل آنالیز 
با نفت، آب و صخره هاي زیر سطح همزیستي 
دارند. صدها میکروب مختلف در این موقعیت 
در  که  خاصي  گونه هاي  اما  مي کنند  زندگي 
به سطوح  تمایل  هیدروکربن هستند  با  ارتباط 
قرارگیري  محل  و  ویژگي  این  دارند.  بیروني 
خاص آنها در امتداد چاه، به متخصصان اجازه 
مي دهد تا تجهیزاتي را طراحي کنند که بعدها 
بتوان براي طراحي تکمیلي چاه ها و یا شناسایي 
شکاف هاي  ایجاد  جهت  مناسب  هاي  نقطه 
ردیابي  وسیله   DNA برد.  بهره  آنها  از  مجدد 
اطالعاتي  منابع  باالي  کیفیت  با  که  است 
خود، آنالیز چهار بعدي در طول فرایند تولید 

به  نیاز  یا  و  زیست محیطي  خطرات  بدون  را 
فراهم مي کند. در طول  ابزارهاي درون چاهي 
نمونه  است حدود 600  فرایند حفاري ممکن 
از گل حفاري و خرده هاي حفاري گرفته شود 
که اطالعات پایه براي آغاز تولید از یک چاه 
حین  در  بیشتر  نمونه هاي  مي کند.  مشخص  را 
تکمیل فرایند تولید و سرانجام از نفت و آِب 
تولید شده گرفته مي شود. تمامي این اطالعات 
جهت یافتن ارتباط بین نمونه ها، به متخصصان 

و نرم افزارها منتقل مي شود.
DNA مزایاي تکنولوژي توالي یابي

براساس اعالم شرکت بایوتا طي مدت پنج سال 
هزینه توالي یابي هر نمونه از صد هزار دالر به 
صد دالر کاهش یافته است. این شرکت معتقد 
است این ویژگي جدید و قیمت پایین آن بدین 
معناست که صنایع شیل نیز مي تواند توالي یابي 
DNA را به عنوان یک فرایند تشخیصي در هر 
چاهي استفاده کند. درحال حاضر، نمونه گیري 
موارد  از  بسیاري  در  و  بوده  پرهزینه  از چاه ها 
الزم است در زمان نمونه گیري مدتي چاه بسته 

شود. در فناوري توالي یابي DNA، نمونه گیري 
بدون نیاز به بستن چاه انجام مي گیرد. خروجي 
به  شبیه  حدي  تا  ژئوشیمي  آزمایش هاي 
مي توان  اما  است    DNA توالي یابي  خروجي 
اطالعات  برابر  هزار   DNA توالي  در  گفت، 

بیشتري جمع آوري مي شود.
استفاده از سیستم هاي مجهز به فیبر نوري جهت 
یک  به عنوان  قبل  مدت ها  از  چاه  در  نصب 
کیفیت  با  اطالعات  جمع آوري  جهت  روش 
قرار  کاربرد  و  پذیرش  مورد  صنعت  در  باال 
گرفته است. در این زمینه شرکت بایوتا فناوري 
خود را با سیستم هاي فیبر نوري مقایسه نمود. 
وجه اشتراک دو سیستم، طوالني بودن فرایند 
است. نصب  از  پس  ماه ها  اطالعات  استخراج 
ولي در مقابل، فناوري توالي یابي DNA  نیاز به 
به هزینه حدوداً  نسبت  سرمایه گذاري کمتري 
یک میلیون دالري نصب فیبر نوري در چاه ها 
آینده  در  است  امیدوار  بایوتا  شرکت  دارد. 
تحلیل  و  تجزیه  براي  جدیدي  راهکارهاي  به 

داده هاي DNA در زمان واقعي دست یابد.

شـرکت ملـی نفـت چین بخشـی از سـهام پژوه 
22 میلیـارد دالری نفـت ابوظبـی را خرید. 

ــت  ــی نف ــرکت مل ــرگ، ش ــزارش بلومب ــه گ ب
اول  )یکشــنبه  دیــروز  )ادنــوک(  ابوظبــی 
اســفند مــاه( اعــالم کــرد در ازای دریافــت 
ــت  ــون دالر پرداخ ــارد و 800 میلی ــک میلی ی
اولیــه، هشــت درصــد از یــک پــروژه خشــکی 

ــن  ــت چی ــی نف ــرکت مل ــه ش ــارات ب را در ام
)ســی ان پــی ســی( واگــذار کــرده اســت. 
و  توتــال  بی پــی،  شــرکت  ایــن،  از  پیــش 
کره جنوبــی،  و  ژاپــن  از  شــرکت هایی 
ــده  ــروژه را خری ــن پ ــهام ای ــی از س بخش های
ــرکت  ــب ش ــده در قال ــاد ش ــروژه ی ــد. پ بودن
)ادکــو(  ابوظبــی  نفــت  خشــکی  عملیــات 

انجــام می شــود. بی پــی و توتــال هــر یــک 
10 درصــد، شــرکت اینپکــس ژاپــن پنــج 
درصــد، شــرکت جــی اس انــرژی کره جنوبــی 
ســه درصــد و ســهم ادنــوک، 60 درصــد 
اســت. ادنــوک بــرای چهــار درصــد دیگــر از 
ــال ســرمایه گــذار  ســهام شــرکت ادکــو به دنب

می گــردد.

بیشـترین اسـتفاده را ببریـم. جوادی افـزود: این 
اتفـاق نمی افتـد مگـر اینکـه در کالس جهانـی 
کار کنیـم و ان شـاء ا.. امسـال ایـن موضـوع را 

می کننـد. هدف گـذاری  همـکاران 
»بیــرون  بــه  نــگاه  از  نفــت  وزیــر  معــاون 

مرزهــا« بــه عنــوان هــدف دوم نــام بــرد و 
ــدام  ــر ک ــم در ه ــالش کنی ــد ت ــا بای ــت: م گف
ــای  ــاری فرصت ه ــت حف ــای صنع از بخش ه
در بــازار منطقــه بــرای خودمــان فراهــم کنیــم. 
ــت در  ــا ایجــاد فرصــت فعالی ــه وی، ب ــه گفت ب

خــارج از مرزهــا نــه تنهــا ظرفیــت خالــی ایــن 
ــوان  ــه می ت ــود بلک ــر می ش ــزرگ پُ ــت ب صنع
از پتانســیل جوانــان و مدیــران تحصیلکــرده 
نیــز بــرای آشــنایی بــا اســتانداردهای روز دنیــا 

ــرد. ــتفاده ک اس


