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در مبحث ازدياد برداش��ت، اين موضوع از اهميت كليدي برخوردار است 
كه از چه روش��ي براي ازدياد برداش��ت در يك ميدان مش��خص استفاده 
ش��ود. به طور كلي، انتخاب روش ازدياد برداشت به مشخصه هاي مختلفي 
از س��يال، س��نگ و مخزن بس��تگي دارد. تعدادي از مهمترين فاكتورها 
عبارتن��د از: چگالي و ويس��كوزيته نف��ت، بازه تعداد كرب��ن در تركيبات 
 نفتي، عمق و ضخامت مخزن، نوع س��اختار مخ��زن و نفوذپذيري آن. در 
جدول-1 انتخاب روش ازدياد برداشت بر مبناي فاكتورهاي ياد شده ارائه 

شده است ]1[. 
از بين فاكتورهاي فوق، دانس��يته هيدروكربن مهمترين فاكتور محسوب 
مي ش��ود. دي اكس��يد كربن به طور كلي با نفت با درجه API معادل 24 و 
يا بيش��تر )يعني س��بك تر( قابل امتزاج بوده و مي توان از تزريق امتزاجي 
دي اكس��يد كربن براي اين مخازن )به ش��رط دارا بودن س��اير ش��رايط( 
استفاده نمود. ليكن براي نفت هاي سنگين تر و يا وقتي فشار به حد كافي 
نباش��د، قابل امتزاج نيست ]1[. در شکل-1 محدوده مناسب دانسيته در 

روش هاي مختلف ازدياد برداشت نشان داده شده است.
مطابق گزارش EIA در س��ال 2008 ]1[، اس��تفاده از تزريق دي اكسيد 
كرب��ن در ازدياد برداش��ت مح��دود به ميادين��ي با عمق بي��ش از 600 
مت��ر مي ش��ود كه در آنه��ا حداقل 20 تا 30 درصد از نف��ت درجا پس از 

به كارگيري روش هاي اوليه و ثانويه در مخزن باقي بماند. 
همچنين در ش��كل-2، ميزان ازدياد برداش��ت با تزريق دي اكسيد كربن 
در تعدادي از پروژه هاي انجام ش��ده و تأثير س��اختار مخزن بر آن نشان 
داده ش��ده است]1[. بر اساس اين ش��كل ميزان ازدياد برداشت با تزريق 

دي اكس��يد كربن در ميدان هاي مورد مطالعه بين 7 تا بيش از 20 درصد 
بوده و اكثراً در مخازني با س��اختار ماسه س��نگي موثرتر از مخازن كربناته 

بوده است]1[.
در گ��زارش تهيه ش��ده براي انجمن نفت آمري��كاAPI( 1(، راهنماي فني 
غربالگري براي س��يالب زني با دي اكس��يد كربن مطابق ج��دول-2 ارائه 
ش��ده اس��ت]2[. اين معيارها به عنوان نتيجه س��ال ها تحقي��ق و مطالعه 

آزمايشگاهي، پايلوت و پروژه هاي تجاري به دست آمده است.
در قس��مت باالي جدول، مشخصات س��يال و مخزن در دو حالت توصيه 
ش��ده و در حال اجرا براي تزريق دي اكس��يد كربن ذكر ش��ده است. در 
قس��مت پايين جدول ارتباط عمق مخزن و دانس��يته يا گراويته سيال با 
يكديگر به عنوان عوامل تعيين كننده نوع س��يالب زني با دي اكسيد كربن 
يعن��ي امتزاجي و يا غيرامتزاجي بودن تزريق ذكر گرديده اس��ت. بر اين 
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 1  محدوده مناسب دانسیته نفت جهت انتخاب روش ازدیاد برداشت
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 اكتورهاي انتخاب روش ازدياد برداشتف -1جدول 

EOR Method °API Viscosit
y (cp) Composition

Oil
Saturation 

(%PV)
Formation Type

Net
Thickness

(m)

Permeability 
(md) Depth (m) T (°C) Cost

(USD/bbl)

(and flue gas) 2N >35/ 
48 

<0.4/ 
0.2 

High % 
C1-C7 >40/75 Sandstone/ 

Carbonate 
Thin unless

dipping - >2000 -  

Hydrocarbon >23/ 
41 

<3/ 
0.5 

High % 
C2-C7 >30/80 Sandstone/ 
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Thin unless

dipping - >1350 -  
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15 

High % 
C5-C12 >20/55 Sandstone/ 

Carbonate - - >600 120 7-30 

Micellar/ 
polymer, 
Alkaline/ 
polymer 
Alkaline 
Flooding 

>20/ 
35 

<35/ 
13 
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Intermediate >35/53 Sandstone - >10/ 450 >3000/1100 <95/ 

25 8-12 

Polymer flooding >15/ 
<40 

<150/ 
>10 - >70/80 Sandstone - >10/800 <3000 <95/ 

60 5-10 

Combustion >10/ 
16 
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1200 - >50/72 High Porosity 

Sand/Sandstone >3 >50 <4000/1200 >40/ 
55 3-6 

Steam >8/ 
13.5 

<200000
/ 

4700 
- >40/66 High Porosity 

Sand/Sandstone >6 >200 <1500/500 - 3-6 

  

 تأثير و شده انجام هايپروژه از تعدادي در اكسيد كربندي تزريق با برداشت ازدياد ميزان ،2 شكل در همچنين
 در اكسيد كربندي تزريق با برداشت ازدياد ميزان شكل اين اساس بر. ]1[است شده داده نشان آن بر مخزن ساختار
 مخازن از موثرتر سنگيماسه ساختار با مخازني در اكثراً و بوده درصد 20 از بيش تا 7 بين مطالعه مورد هايميدان
  .]1[است بوده كربناته
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اس��اس، براي تزريق امتزاجي دي اكس��يد كربن، عمق مخزن بايد از يك 
مقدار مش��خص بيشتر باشد تا فش��ار از حداقل فشار امتزاجي باالتر شود. 
فش��ار موردنياز با افزايش دما و س��نگين تر شدن نفت افزايش مي يابد كه 

اين موضوع در جدول قابل مالحظه است.
همانگونه كه گفته ش��د، خصوصيات س��اختار مخزن نيز براي غربالگري 
تزريق دي اكسيد كربن مهم است. از مخازن با شكستگي هاي عمودي زياد 
به واسطه ي اتالف دي اكسيد كربن به بيرون ناحيه تزريق و يا ميان شكني 
زودهنگام دي اكس��يد كربن مي بايد اجتناب كرد. مخ��ازن با نفوذپذيري 
 CO2 خيلي باال و يا خيلي پايين، كانديداي مناس��بي براي سيالب زني با
نيستند. نفوذپذيري پايين، قابليت تزريق آب و CO2 و راندمان جاروب زني 
را كاه��ش مي ده��د. همچنين نفوذپذيري باال با ضخام��ت زياد، منجر به 

تفكيك دانسيته ي CO2 تزريقي مي گردد]3[.
مهمترين چالش، نامناس��ب يا نامس��اعد بودن مش��خصات مخزن اس��ت كه 
منجر به راندمان پايين جاروب زدن مخزن2  مي ش��ود و به دليل ميان ش��كني 
 Mobility  اتف��اق مي افت��د. موضوع اخي��ر خود نتيج��ه ي CO2 زودهن��گام
Contrast،  Gas Override  و عدم تجانس مخزن است. به عنوان مثال، بعضي 

 Northoو Permian Basin در CO2 از داليل شكست پروژه هاي سيالب زني با
Dakota، ع��دم تجانس مخزن، نفوذپذيري3  كم، High Water Cut، كاناليزه 

شدن داخل شكستگي هاي مخزن و تفكيك زودهنگام CO2 بوده است]3[.

فاصله بين چاه ها4 فاكتور مهم ديگري است كه مي تواند به كاهش راندمان 
CO2 EOR منجر ش��ود. برآورد مي گ��ردد ميادين واقع در پايين داكوتاي 

شمالي كه فاصله بين چاه ها بيش از acre5 80  مي باشد، به دليل كاهش 
راندم��ان جاروبزني و افزايش هزينه هاي حفاري ب��راي تزريق، كانديداي 

مناسبي براي سيالب زني با CO2  نيستند]3[.
مسائل مرتبط با خود دي اكسيد كربن در تأسيسات و مخازن از چالش هاي 
ديگر CO2 EOR است. دي اكسيد كربن مي تواند باعث خوردگي تجهيزات 
مس��ير انتق��ال گردد. تأثي��ر تزريق دي اكس��يد كربن بر س��اختار مخزن 
و مايع��ات مخزن نيز بايد در نظر گرفته ش��ود: ته نش��يني جامدات مانند 
تشكيل رس��وب و ته نشيني آس��فالتين از جمله مواردي است كه ممكن 
است به واسطه اختالط دي اكسيد كربن با مايعات مخزن حاصل شود]3[. 
در خصوص پروژه هاي فراس��احل، ريسك EOR و ذخيره ايمن دي اكسيد 
كربن به واسطه  مشخصات نامناسب مخزن بايد بررسي و ارزيابي شود]3[. 
هزينه هاي س��اخت تجهي��زات جهت س��يالب زني دي اكس��يد كربن در 

فراساحل بيشتر است]3[.

1- ازدیاد برداشت نفت و ذخیره سازي توامان دي اکسید کربن  
ی��ک پروژه ازدیاد برداش��ت از طریق تزریق دي اكس��يد كربن به وضوح با 
این هدف ایجاد می ش��ود که برای س��رمایه گذاران ایج��اد ثروت نموده و 

 1  فاکتورهاي انتخاب روش ازدیاد برداشت

Cost 
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Formation 
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Alkaline Flooding
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<40Polymer flooding

 3-6>40/
55<4000/ 1200>50>3High Porosity 
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16Combustion

3-6-<1500 /500>200>6High Porosity 
Sand/Sandstone>40 /66-<200000/

4700
>8/
13.5Steam
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همچنین مزایای زیس��ت محیط��ی فراهم کند. این امر ب��ا کمينه کردن 
میزان دی اکس��ید کربن م��ورد نیاز برای تولید نف��ت و اطمینان از اینکه 
دی اکس��ید کربن به آتمسفر و الیه های مجاور در هیچ مرحله ای از فرایند 
نش��ت نکند انجام می ش��ود]4[. اگرچه فراين��د CO2-EOR بر توليد نفت 
تأكيد دارد و نه ذخيره آن، اما با اين وجود، بيشتِر CO2 اوليه و مورد نياز 
ب��راي  CO2-EOR)به جز آن مقداري كه به داليل فني بازيافت مي ش��ود( 
مي تواند در پايان مرحله تزريق ذخيره شود]5[. پروژه هاي ازدياد برداشت 

از طريق تزريق دي اكس��يد كربن يا همان CO2 EOR و پروژه هاي جذب، 
انتقال و ذخيره سازي دي اكسيد كربن يا همان CCS از جنبه هاي مختلف 
تفاوت هايي دارن��د. جدول-3 تفاوت های دو فرايند CO2 EOR و CCS را 
در چهار حوزه نشان داده است ]6[. استفاده از فناوری های CCS از طريق 
ذخیره سازی و ازدیاد برداشِت هم زمان، کوششی برای ایجاد سینرژی بین 

این دو هدف تجاری متفاوت می باشد.
همانطور كه در جدول-3 مشاهده مي شود، اهداف تزريق دي اكسيد كربن 
براي ازدیاد برداشت و براي ذخیره سازي آن در مخازن ژئولوژیک متفاوت 
هس��تند. در فرايند ازدیاد برداش��ت، ماکزیمم برداش��ت نف��ت با حداقل 
دی اکس��ید کربن تزریق ش��ده مورد نظر اس��ت، در حالی که هنگامي كه 
هدف، ذخیره س��ازی باشد، دستیابی به ذخیره س��ازی حداکثري و ايمن 
دي اكس��يد كرب��ن مدنظر می باش��د]3[. به عبارت ديگ��ر، پروژه هایي که 
صرفاً به منظور افزایش ازدیاد برداش��ت اجرا مي ش��وند و در اينجا از آن به 
پروژه هاي ازدياد برداش��ت مرسوم6 ياد مي شود، بر مبنای حداقل استفاده 

از دی اکسید کربن خریداری شده طراحی مي شوند ]7[.
معم��والً پروژه هايی که تح��ت عنوان CO2 EOR طرح ريزی و ش��روع به 
فعاليت می نمايند در درجه اول افزايش توليد و بازيافت نفت اس��تحصال 
نشده در مراحل اوليه و ثانويه بازيافت نفت را به واسطه تزريق دي اكسيد 
كرب��ن به مخ��زن در اولويت اهداف خ��ود قرار می دهند و س��اير فعل و 
انفعاالتی را که در حين و يا پس از اتمام CO2 EOR  صورت می پذيرد را 
به عنوان عمليات جانبی و اضافي در نظر می گيرند. در اين گونه پروژه ها، 
ذخيره س��ازی بلندمدت دي اكسيدكربن پس از تزريق در ساختار مخزنی 
به عنوان عملياتی فرعی و مزيتی بالقوه محسوب می شود ]6[. در پروژه هاي 
CO2 EOR مقداري از دي اكس��يد كربن تزريق شده به هدر مي رود چراكه 

بسياري از اين پروژه ها با هدف ذخيره سازي آغاز نشده اند]4[.
در صورت��ی می ت��وان ي��ک پ��روژه CO2 EOR را به عن��وان ي��ک پروژه 
 هم زم��ان ذخيره دي اكس��يد كرب��ن و ازدياد برداش��ت از مخ��زن نفتي 
)CO2 EOR/CCS( تلق��ی نمود که در چارچ��وب مقررات و قوانين وضع 
شده، اجرايي گردد؛ بدين معنی که هم توان توليد و استحصال هيدروکربن 
باقيمان��ده در مخ��زن افزاي��ش ياب��د و هم اينکه ش��رايط ذخيره س��ازی 

دی اکسيدکربن در ساختاری ايمن و پايدار از مخزن فراهم گردد]8[. 
ازدياد برداش��ت با روش تزريق دي اكس��يد كربن، قس��متي از هزينه هاي 
جذب، انتق��ال و ذخيره س��ازي CO2 را جبران مي كن��د]3[. در وضعيت 
کنون��ی و با توجه ب��ه هزينه های نس��بتاً باالی فراين��د CCS، ادغام اين 
پروژه ه��ا ب��ا CO2 EOR  مي تواند با ايجاد انگي����زه مالی، كش��ورها و يا 
شركت هاي ذي نفع را ترغيب به توسعه کوتاه مدت تأسيسات و به کارگيری 
فناوری ه��ای مرتبط با اين ح��وزه  نمايد. موانع و ي��ا چالش تکنولوژيکی 

 2  خطوط راهنماي غربالگري فني سیالب زني با دي اکسید کربن

Current Projects 
RangeRecommended

Crude Oil

27 -44>22    Gravity, °API

0.3-6<10    Viscosity, cp

High Percentage of Intermediates )C5-C12(    Composition

Reservoir

    15-70>40Oil Saturation

Relatively thin Sandstone or carbonate unless dipping    Type of formation

Not critical if sufficient rates can be appliedPermeability

For miscible displacement, depth must be great 
enough to allow injection pressure greater than MMP, 
which increase with temperature and for heavier oil. 
Recommend depths of CO2 floods of typical Permian 

Basin oils is as follows:

    Depth/Temperature

Depth greater than )ft(Gravity, °API

2500>40

   CO2 miscible

280032-39.3 

330028-31.9 

400022-27.9 

 Fails CO2 Screening<22

180013-21.9
   CO2 immiscible

Fails CO2 Screening<13

 2  تأثیر ساختار مخزن بر میزان ازدیاد برداشت با تزریق دي اکسید کربن

٣ 
  

 

  

 

 اكسيد كربندي تزريق با برداشت ازدياد ميزان بر مخزن ساختار تأثير -2 شكل

 
 اكسيد كربنديبا  زنيسيالب)، راهنماي فني غربالگري براي API( 1آمريكا نفت انجمن براي شده تهيه گزارش در
 تحقيق هاسال نتيجه عنوانبه معيارها اين. ]2[شده است ارائه .Error! Reference source not foundمطابق 

  .است آمده دستهب تجاري هايپروژه و پايلوت آزمايشگاهي، مطالعه و

اكسيد دي تزريق براي اجرا حال در و شده توصيه حالت دو در مخزن و سيال مشخصات ،جدول باالي قسمت در
 عوامل عنوانبه يكديگر با سيال گراويته يا دانسيته و مخزن عمق ارتباط جدول پايين قسمت در. است شده ذكر كربن
 اين بر. است دهگردي ذكر تزريق بودن غيرامتزاجي يا و امتزاجي يعني اكسيد كربندي با زنيسيالب نوع كنندهتعيين
 فشار حداقل از فشار تا باشد بيشتر مشخص مقدار يك از دباي مخزن عمق ،اكسيد كربندي امتزاجي تزريق براي اساس،

 جدول در موضوع اين كه يابدمي افزايش نفت شدن ترسنگين و دما افزايش با موردنياز فشار. شود باالتر امتزاجي
  .است مالحظهقابل

 با مخازن از. است مهم اكسيد كربندي تزريق غربالگري براي نيز مخزن ساختار خصوصيات شد، گفته كه همانگونه
اكسيد ديزودهنگام  شكنيميان يا و تزريق ناحيه بيرون به اكسيد كربندي اتالف يواسطههب زياد عمودي هايشكستگي

2COبا زنيسيالب براي مناسبي كانديداي پايين، خيلي يا و باال خيلي نفوذپذيري با مخازن. كرد اجتناب دبايمي كربن
 همچنين. دهدمي كاهش را زنيجاروب راندمان و كاهش را2COو آب تزريق قابليت ،پايين. نفوذپذيري نيستند

  .]3[گرددمي تزريقي2COيدانسيته تفكيك به منجر زياد، ضخامت با باال نفوذپذيري
 

 اكسيد كربندي با زنيسيالب فني غربالگري راهنماي خطوط -2جدول 
 Recommended Current Projects Range 

Crude Oil   
    Gravity, °API >22 27 -44 
    Viscosity, cp <10 0.3-6 
    Composition High Percentage of Intermediates (C5-C12) 

Reservoir   
    Oil Saturation >40 15-70 

    Type of formation Relatively thin Sandstone or carbonate unless dipping 
    Permeability Not critical if sufficient rates can be applied 

    Depth/Temperature For miscible displacement, depth must be great enough to allow injection 
pressure greater than MMP, which increase with temperature and for heavier 
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خاص��ی در جابه جاي��ی از CO2 EOR به CO2 EOR/CCS وجود ندارد اما 
در عي��ن حال اختالفات��ی از منظر قانونی، نظارت و بازرس��ی و اقتصادی 
دیده  می  شود که الزم است مرتفع گردد. معموالً مقررات وضع شده برای 
CO2 EOR، از نظ��ر تزري��ق CO2 بعد از اتم��ام فرايند EOR  و اينکه چه 

رخ��دادی پس از آن روی می دهد، اهميت��ی ندارد]6[. با توجه به ماهيت 
 CO2 که همان نامحدود بودن زمان نگهداری CO2-EOR/CCS پروژه های
در اليه های مخزنی می باش��د، يکی از کليدی ترين موضوعات پيش رو در 

بحث نظارت ها و بازرسی های فنی دقيق پس از تزريق است]8[. 
بر اس��اس آنچه از مقاالت و گزارش ها استخراج شده، بهينه سازي توأمان 
ازدياد برداش��ت و ذخيره سازي دي اكسيد كربن را مي توان در دو گام مد 
نظر قرار داد: گام اول، غربالگري ميادين مناسب براي بهينه سازي توأمان 
دو فعاليت ذكر ش��ده و گام دوم، اتخاذ روش هاي عملياتي مناس��ب براي 

اين كار.
در دو قسمت بعدي اين موضوعات مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.

2- غربالگري مخازن براي ازدیاد برداشت توأمان با ذخیره دي اکسید کربن
اين طور نيست كه تمامي مخازن براي CO2 EOR و ذخيره CO2 مناسب 
باش��ند. اين امر داليل مختلف فني و اقتصادي مي تواند داشته باشد. قبل 
از س��نجش معيارهاي اقتصادي، چند نوع ارزياب��ي فني اوليه را مي توان 
براي انتخاب مخزن براي ذخيره س��ازي  CO2 و ازدياد برداش��ت در نظر 
گرفت ]3[. اين ارزيابي ها ممكن است شامل غربالگري براي مناسب بودن 
EOR و ذخيره سازي CO2، رتبه بندي فني، پيش بيني IOR و حجم مخزن 

ذخيره باش��د. به طور كلي، در مقاالت و گزارش هاي مختلف، شرايط ذكر 
ش��ده براي تزريق دي اكسيد كربن متفاوت هستند، اگرچه توافقي نسبي 
بين آنها وجود دارد. در اين بخش، نتيجه بررسي تعدادي از اين گزارش ها 

و مقاالت ارائه مي گردد:
در يك تحقيق، معيارهاي غربالگري فني CO2 EOR به روش سيالب زني 

امتزاجي از نظر محققان مختلف جمع آوري ش��ده كه در جدول-4 نشان 
داده شده است ]3[.

اين معيارها بر اس��اس بهينه س��ازي عملكرد مخزن براي IOR مي باش��د. 
بررس��ي اين معيارها امكان يك غربالگري س��ريع و ارزيابي مخازن نفتي 
مناسب برايCO2 EORبر اساس اطالعات كلي مخزن و نفت آن را نشان 

مي دهد ]3[.
جدول-5 روش بهينه سازي پارامتريك براي رتبه بندي مخازن نفتي براي 
CO2 EOR توس��ط Rivas و همكاران را نش��ان مي دهد. اهميت نس��بي 

پارامترها توس��ط فاكتور وزني7 آنها نشان داده شده است. دورترين مقدار 
هر پارامتر از مقدار بهينه آن بدترين حالت آن پارامتر را نش��ان مي دهد. 
مي ت��وان دو مقدار "بدتري��ن" را تعريف نمود، يكي ب��اال و ديگري پايين 
مقدار بهينه. همچنين با درنظر گرفتن س��ه پارامتر عملكرد ش��امل نفت 
درجا، فاكتور بازيابي CO2 EOR و ظرفيت ذخيره سازي مي توان يك رتبه 

عملكرد8 به مخازن نسبت داد ]3[.
 CO2 EOR استفاده از روش هاي فوق، غربالگري و رتبه بندي مخازن براي
و ذخيره سازي را از نظر فني ممكن مي سازد. اين روش ها در كنار عواملي 
نظير تأسيس��ات س��طح االرضي، منبع و هزينه تأمين CO2 و ساير عوامل 

اقتصادي، انتخاب نهايي مخزن براي CO2 EORرا  تعيين مي نمايد.

3- روش هاي بهینه سازي ازدیاد برداشت و ذخیره توأمان 
همانگونه كه اش��اره ش��د پروژه هایی که در آن تزریق دی اکس��ید کربن 
هم زمان برای ازدیاد برداشت و برای ذخیره سازی دي اكسيد كربن انجام 
می شود اندکی متفاوت از پروژه های مرسوم ازدياد برداشت هستند. برای 
مثال از نظر اقتصادی به منظور ذخیره س��ازی حداکثر اکسید کربن ممکن 
است مطلوب باش��د که بازگردانی دی اکس��ید کربن و متعاقباً جداسازی 
س��ولفید هیدروژن از جریان عملیات سیالبزنی دي اكسيد كربن حذف و 
سیالب زنی دي اكسيد كربن با تزریق اسید-گاز )مخلوط دي اكسيد كربن 

CCS و EOR CO2  3   تفاوت هاي پروژه هاي 

CO2 EORCCS عملیات

بهبود افزایش تولید هیدروکربن باقیمانده در مخزن با بهینه هدف
ساختن شرایط انتقال هیدروکربن از مخزن به سطح زمین

 در جو در راستاي تبعیت از قوانین و 
 CO2

کاهش انتشار گاز گلخانه اي 
مقررات وضع شده از سوي نهادهاي ناظر

هزینه اقتصادي
CO2 به مخزن 

هزینه هایي که صرف زنجیره ي ضبط و تزریق  
مي گردد با درآمد حاصل از فروش هیدروکربن بازیافت شده 

جبران مي شود.

در ازاي هزینه هاي باالیي که صرف مي شود هیچ گونه درآمدي حاصل 
نمي گردد.

 CO2
چرخه عمر 

بسته پس از انتقال و تزریق به مخزن وارد چرخه تولید CO2 به دست آمده از منابع طبیعي در یک فرایند چرخه اي 
مي شود.

دي اکسید کربن هم از منابع طبیعي و هم از منابع صنعتي تولیدکننده 
این گاز جذب مي گردد و پس از انتقال و تزریق به مخزن در ساختاري 

ایمن و محکم براي همیشه دفن مي گردد.

بر اساس قوانین و تعهدهاي حاکم در صنعت نفت و گازچارچوب مقررات اولیه
تبعیت از مقررات کلي حفاظت از محیط زیست / قوانیت حوزه معادن 

/ مقررات وضع شده در زمینه شرایط نگهداري گازهاي گلخانه اي 
GHG/CCS
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و س��ولفيد هيدروژن( همراه شود. اين كار میزان دی اکسید کربن ذخیره 
ش��ده را افزایش می ده��د و هم زمان میزان نفت بازیاب��ی در آن با پروژه 

مرسوم ازدیاد برداشت قابل مقایسه است ]7[. 
همچنین ممکن اس��ت بت��وان طراحی الگوهای تزری��ق و عملیات آن را 
به منظور حداکثرس��ازی ازدیاد برداش��ت و ذخیره دي اكسيد كربن بهینه 
کرد. برای مثال تكميل چاه ها در راس��تاي ایجاد پروفایل مس��اعد تزریق 
دی اکس��ید کربن، تغییر در ترکیب درصد جری��ان حالل با زمان و توقف 
 )GOR(9 تولید چاه های تولیدی به منظور حداقل سازی نسبت گاز به نفت
می توانند میزان دی اکس��ید کربن را که در زیر س��طح باقی می ماند و با 
این حال موجب ازدیاد برداش��ت می ش��ود،  افزایش دهند ]7[. همچنين، 
تزريق دوره اي دي اكس��يد كربن و تزريق متناوب آب و دي اكس��يد كربن 
هم از لحاظ ميزان ذخيره س��ازي دي اكس��يد كربن و هم از لحاظ ميزان 
ازدياد برداشت متفاوت بوده و در هر دو جنبه روند معكوس يكديگر دارند. 
به منظور بهينه س��ازي هم زمان ازدياد برداش��ت و ذخيره سازي دي اكسيد 
كرب��ن، مي توان از يك مدل ديناميكي كه بر اس��اس آن مكانيزم و روش 
تزريق دي اكس��يد كربن و ش��رايط عملياتي مربوطه تعيين شود، استفاده 

نمود ]9[. استفاده از روش هاي بهينه سازي مانند الگوريتم ژنتيك10 نيز در 
اين خصوص مفيد است ]10[. الزم به ذكر است اين كار به صورت موردي 
و براي هر ميدان به صورت جداگانه انجام مي ش��ود. مدل ازدياد برداش��ت 
با تزريق دي اكس��يد كربن را مي توان به دو م��دل عملكردي و اقتصادي 
تقس��يم نمود ]7[. در ش��کل-3 پارامتره��اي ورودي و خروجي براي يك 

نمونه از اين دو مدل به همراه نحوه ارتباط آنها ارائه شده است.
همانگونه كه در ش��كل مذكور آورده ش��ده، ورودي هاي مدل عملكردي 
پارامترهايي می باش��ند كه معرف خواص مخزن، نفت و ميدان هستند كه 
پارامترهاي مربوط به ميدان در واقع بيانگر اس��تراتژي عملياتي برداشت 
نفت مي باش��ند. مدل عملكردي خود از چند Module تش��كيل شده و از 
مدل خواص فيزيكي نفت و ساير سياالت درگير نيز بهره مي برد. خروجي 
اين مدل نرخ بازيابي نفت به عنوان تابعي از ميزان دي اكسيد كربن تزريق 
ش��ده، فش��ار مورد نياز سرچاه به منظور دس��تيابي به نرخ مطلوب تزريق 
دي اكس��يد كربن و مقدار كل نفت بازيابي ش��ده از ميدان در طول عمر 
اقتصادي آن مي باش��د. مدل اقتصادي نيز پارامترهايي مانند نرخ بازگشت 
س��رمايه گذاري، ارزش فعلي و قيمت خريد سر به سر دي اكسيد كربن را 

به دست مي دهد.
حداكث��ر بازيابي نفت هم زمان با حفظ دي اكس��يد كربن تزريق ش��ده به 
مخ��زن، چالش مهم پروژه هاي ذخيره س��ازي دي اكس��يد كربن و ازدياد 
برداش��ت توأمان مي باش��د. آنچه از نظر اپراتور مهم اس��ت، كمينه كردن 
ميزان تزريق دي اكس��يد كربن براي بازيابي يك بش��كه نفت مي باشد. اما 
براي يك پروژه توأمان، هر دو موضوع كه ميزان مطلوب )كمينه( دي اكسيد 
كربن تزريق ش��ده و حداقل دي اكسيد كربن تزريق شده از مخزن خارج 
و به س��طح زمين باز گردد، به طور مس��اوي اهميت دارد. به طور معمول، 
دي اكسيد كربن توليد شده بازگشتي از مخازن تحت فرايند جداسازي از 
س��يال توليدي )نفت و آب( قرار گرفته، خشك شده، مجدداً متراكم شده 
و به ميدان نفتي )كه مي تواند همان ميدان توليد كننده دي اكس��يد كربن 

يا ميدان ديگري در نزديكي باشد( تزريق می شود.

CO2 EOR و CCS 5  روش بهینه سازي پارامتریک براي رتبه بندي مخازن نفتي براي 

 4  معیارهاي غربالگري فني CO2 EOR به روش سیالب زني امتزاجي

 3  مدل هاي عملکردي و اقتصادي در ازدیاد برداشت و نحوه تعامل آنها با یکدیگر

٨ 
 

  

 
 يكديگر با آنها تعامل نحوه و برداشت ازدياد در اقتصادي و عملكردي هايمدل  -3 شكل

 

هاي مدل عملكردي پارامترهايي هستند كه معرف خواص مخزن، كه در شكل مذكور آورده شده، ورودي همانگونه
باشند. مدل نفت و ميدان هستند كه پارامترهاي مربوط به ميدان در واقع بيانگر استراتژي عملياتي برداشت نفت مي

برد. مدل خواص فيزيكي نفت و ساير سياالت درگير نيز بهره ميتشكيل شده و از  Moduleعملكردي خود از چند 
منظور هتزريق شده، فشار مورد نياز سرچاه ب اكسيد كربنديتابعي از ميزان  عنوانبهخروجي اين مدل نرخ بازيابي نفت 

. باشدمي آن اقتصادي عمر طول در ميدان از شده بازيابي نفت كل مقدار و اكسيد كربندي تزريق مطلوب نرخ به دستيابي
 اكسيد كربندي سر به سر خريد قيمت و فعلي ارزش گذاري،سرمايه بازگشت نرخ مانند پارامترهايي نيز اقتصادي مدل

  .دهدمي دستهب را

 سازيذخيره هايپروژه مهم چالش مخزن، به شده تزريق اكسيد كربندي حفظ با زمانهم نفت بازيابي حداكثر
اكسيد دي تزريق ميزان كردن كمينه است، مهم اپراتور نظر از آنچه. باشدمي مانوأت برداشت ازدياد و اكسيد كربندي

اكسيد دي(كمينه)  مطلوب ميزان كه موضوع دو هر مان،وأت پروژه يك براي اما. باشدمي نفت بشكه يك بازيابي براي كربن
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) آب و(نفت  توليدي سيال از جداسازي فرايند تحت) مخازن از بازگشتي شده توليد اكسيد كربندي معمول، طورهب. دارد
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يكي از كارهايي كه مي توان انجام داد، بهينه سازي تزريق آب )زمان بندي، 
دبي تزريق و نس��بت آب به گاز( به منظور حداقل س��ازي ميزان چرخش 
گاز و حداكثرس��ازي ذخيره گاز مي باشد. يك گزينه ديگر افزايش مجدد 
فشار مخزن تخليه شده )مخزني كه مراحل برداشت اوليه و ثانويه را طي 
كرده اند( به باالي فش��ار MMP از طريق تزريق دي اكسيد كربن  به جاي 
س��يالب زني با آب است. اين كار در ميدان Zama F Pool با افزايش فشار 
مخ��زن با تزريق گاز اس��يدي )67 درصد دي اكس��يد كربن و 33 درصد 
س��ولفيد هيدروژن( حاصل از واحد فرآورش گاز طبيعي انجام ش��ده كه 

منجر به افزايش توليد نفت در ميدان مذكور شده است.
 تجرب��ه حاصل از پروژه هاي CO2 EOR در اياالت متحده نش��ان مي دهد 
كه حدود 40 درصد از مقادير اوليه تزريق شده CO2 از مخزن خارج شده 
ك��ه مي تواند مج��دداً تزريق گردد. به عبارت ديگر، ب��دون در نظر گرفتن 
تزريق مجدد، حدود 60 درصد از CO2 تزريق ش��ده در هنگام مش��اهده 
نشانه هاي خروج دي اكسيد كربن از چاه )CO2 Breakthrough( در مخزن 
باقي مي ماند ]3[. حتي روش تزريق دي اكس��يد كربن در ازدياد برداش��ت 
در ميزان دي اكس��يد كربن باقيمانده در مخزن موثر است. به عنوان مثال، 
ميزان CO2 باقيمانده در مخزن در عمليات GSGI و WAG متفاوت است. 
در GSGI ميزان CO2 باقيمانده متناس��ب با حجم خالي مخزن11  اس��ت. 
در فرايند GSGI ، CO2 بيشتري مورد نياز است كه اين موضوع، شرايط را 

براي ذخيره سازي دي اكسيد كربن مساعد مي نمايد ]3[.
اگرچ��ه اس��تفاده از اس��تراتژی تزری��ق WAG نتایج بهتری نس��بت به 
تزریق مداوم دی اکس��ید کربن به بار م��ی آورد، لیکن روش مذكور حجم 
قابل توجهي از نفت )حدود یک س��وم تا دو س��وم از نف��ت باقیمانده بعد 
از س��یالب زنی در مراحل ثانوی��ه( را در مخزن باقی می گ��ذارد. از طرف 
دیگر، اين اس��تراتژی تزریق اساساً منجر به ذخیره سازی کمتر دي اكسيد 
كربن  در مقایس��ه با استراتژی تزریق مداوم در حالت امتزاجي می گردد. 
از دیدگاه ذخیره س��ازی، اس��تفاده از روش WAG منجر به کاهش فضاي 

حفرات مخزن برای ذخیره سازی دی اکسید کربن می شود ]4[.
از طرف ديگر، پروژه هایی که برای ذخیره س��ازی دي اكس��يد كربن بهينه 
نش��ده اند، تنها می توانند مقدار دي اكسيد كربن معادل حداکثر 50 تا 60 
درصد از کل گاز های منتش��ر شده ناشی از احتراق نفت یا گاز تولید شده 
در پروژه و مصرف انرژی و سایر گازهای منتشره در حین عملیات )يعني 
كل گازهاي منتش��ره از مرحله مخزن تا مصرف كنن��ده نهايي( را ذخیره 
کنند. با اين حال، بهینه سازی اس��تراتژی های تزریق می تواند کمک کند 
که پروژه هاي ازدیاد برداش��ت و ذخيره س��ازي دی اکسید کربن به صورت 
پروژه های با انتش��ار خالص صفر12 اجرا گردد، بدین معنی که دي اكس��يد 
كربن ذخیره ش��ده در طي پروژه بیشتر از مجموع دي اكسيدكربن تولید 

ش��ده ناش��ي از  احتراق گاز یا نفت توليدي در مراحل اس��تفاده از آن و 
گازهاي توليد شده در مرحله مصرف انرژی و هنگام عملیات باشد ]4[.

در روش محاس��به ظرفيت وزني ذخيره س��ازي CO2 كه توسط Shaw در 
س��ال 2002 ارائه ش��ده اس��ت، پارامترهايي مانند فاكتور بازيابي، ميزان 
نفت درجا و انقباض نفت13 تأثير داده ش��ده اند. براي محاس��بات دقيق تر، 
 ،water invasion مدل س��ازي عددي مخزن بايد استفاده شده و در آن اثر
تفكيك دانس��يته14، عدم تجانس مخزن15 و انحالل CO2 در آب، ش��بكه، 
نوع و اندازه مخزن و ايمني ذخيره سازي CO2، ممكن است در نظر گرفته 

شود ]3[.
مخازن كم عمق كه CO2 در آنها به صورت گاز است، ظرفيت كمي داشته و 
از نظر اقتصادي مناسب نيستند. در مخازن خيلي عميق نيز ممكن است 
هزين��ه باالي كمپرس، فراين��د را غير اقتصادي نمايد. مخازن با عمق بين 
900 تا 3500 متر براي CO2 EOR و ذخيره سازي CO2 پيشنهاد مي گردد. 
مخازن بزرگ با ظرفيت باالي ذخيره س��ازي با در نظر گرفتن هزينه تمام 
ش��ده واحد وزن يا حجم CO2 براي ايجاد تأسيس��ات و زيرس��اخت هاي 
جذب، انتقال و تزريق و طول عمر پروژه ش��رايط مس��اعدتري دارند]3[. 
بنابراي��ن، مخازني كه ظرفيت ذخيره س��ازي بااليي دارن��د )مثاًل بيش از 
ي��ك مگاتن CO2( در كوتاه مدت و ميان مدت براي اين امر در نظر گرفته 

مي شوند ]3[.

4- پروژه هاي بزرگ مقیاس جذب و ذخیره سازي دي اکسید کربن در دنیا
 CCS يك گزينه براي حلقه آخر زنجيره CO2 EOR از آنجا كه پروژه هاي
مي باش��ند، در اينجا به طور مختصر به اين زنجيره و به جايگاه پروژه هاي 
ازدياد برداش��ت از طريق دي اكس��يد كربن در زنجي��ره مذكور پرداخته 
مي شود. بر اساس تعريفي كه از طرف انستيتو جهاني CCS16 ارائه گرديده، 
 ،)LSIP(17 منظور از پروژه هاي جذب و ذخيره س��ازي كربن بزرگ مقياس
پروژه هايي هس��تند كه ]4[ ظرفيت جذب، حمل و ذخيره س��ازي حداقل 
800 ه��زار تن دي اكس��يد كربن در س��ال را براي نيروگاه��ي با خوراك 
ورودي زغال س��نگ دارا ب��وده، و يا ظرفيت جذب، حمل و ذخيره س��ازي 
حداقل 400 هزار تن دي اكس��يد كربن در س��ال را براي ساير تأسيسات 
منتشر كننده دي اكس��يد كربن )نظير نيروگاه هاي با سوخت گاز طبيعي( 
داش��ته باشند. از نظر موسس��ه جهانی CCS، پروژه هايی كه تحت عنوان 
LSIP ش��ناخته مي شوند باید دي اکس��یدکربن انسان زاد را به سایت های 

ذخیره س��ازی ژئولوژیک و یا میادین تحت عملیات ازدیاد برداشت تزریق 
نماين��د ]4[. در دو ده��ه اخیر اين پروژه ها رش��د قابل توجهي داش��ته اند 

به طوري كه از ابتداي دهه اخير تاكنون دو برابر شده اند. 
مطابق ب��ا پایگاه آنالين دادهای انس��تیتو جهان��ی CCS )ژوئن 2018(، 
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 6  مشخصات تعدادي از مهمترین پروژه هاي تزریق دي اکسید کربن با هدف توأمان ازدیاد برداشت و ذخیره سازي
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37 پ��روژه LSIP در دنی��ا وج��ود دارد. از این تعداد 17 پ��روژه در حال 
بهره برداری و 5 پروژه در حال ساخت18  می باشند. بقیه پروژه ها در مراحل 
مختلف برنامه ریزی و یا اجرایی می باش��ند. تعداد 22 پروژه ذكر شده كه 
در حال بهر ه برداري عملیاتی یا تحت س��اخت هستند، حدود 40 میلیون 
تن در سال ظرفیت ذخیره سازی دی اکسید کربن دارند و البته اين، كسر 
كوچكي از 36 ميليارد تن دي اكس��يد كربن منتش��ر شده در سال در كل 
جهان از س��وخت هاي فس��يلي و صنايع اس��ت ]11[. جدا از  پروژه های 
LSIP،  صدها پايلوت و يا پروژه آزمايش��ي يا دمو19 س��اخته شده  و یا در 

حال س��اخت هس��تند كه به میزان قابل توجهی ب��ه درك تکنولوژی های 
CCS کمک می کنند.

از ميان 17 پروژه LSIP در حال بهره برداري، در 13 مورد، ذخيره س��ازي 
در مخ��ازن نفت��ي )پروژه هاي ازدياد برداش��ت( و در 4 پ��روژه ديگر در 
مخازن ژئولوژيكي اختصاصي )س��اختارهاي نمكي عميق( انجام مي شود. 
اي��االت متحده هفت پروژه در حال بهره برداري LSIP دارد كه همگي در 
مخازن نفتي و  همراه با ازدياد برداش��ت مي باش��ند. حجم ذخيره ش��ده 
س��االنه دي اكس��يد كربن در اين ميادين 20 ميليون تن مي باشد. مخزن 
نمكي ميدان گازي Sleipner در نروژ براي مدت بيس��ت سال بزرگ ترين 
مخزن فراس��احلي براي ذخيره دي اكس��يد كربن بوده است. قديمي ترين 
پروژه ازدياد برداش��ت همراه با ذخيره سازي دي اكسيد كربن در خشكي، 
پروژه SACROC در تگزاس غربي با عمري بيش از 40 س��ال بوده  است. 
بزرگ ترين پروژه ازدياد برداشت همراه با ذخيره سازي دي اكسيد كربن در 
 Shute خش��كي، با ظرفيت 7 ميليون تن دي اكسيد كربن در سال، پروژه

Creek در وايومينگ اياالت متحده  مي باشد ]11[.  
در جدول-6 مش��خصات تعدادي از مهمترين پروژه هاي تزريق دي اكسيد 
كربن با هدف توأمان ازدياد برداش��ت و ذخيره سازي در آمريكاي شمالي 
شامل مشخصات اصلي ژئولوژيكي، پارامترهاي مخزن و برخي مشخصات 
عملياتي آنها آورده ش��ده است. جدول مذكور در مطالعات بعدي مي تواند 
به عن��وان ي��ك benchmark در غربالگري ميادين مناس��ب ب��راي ازدياد 

برداشت و ذخيره سازي توأمان مفيد باشد.
الزم به ذكر اس��ت اكثر اين پروژه ها از دي اكس��يد كربن جذب ش��ده از 
واحده��اي گاز طبيعي و يا س��اير واحدهاي صنعتي اس��تفاده مي كنند. 
تنه��ا دو كارخان��ه  Boundary Dam و Great Plains Synfuel ب��ر پاي��ه 
زغال س��نگ هس��تند كه اولي ي��ك ني��روگاه و دومي يك واح��د توليد 
گاز س��نتز از زغال س��نگ بوده و دي اكسيد كربن جذب ش��ده از آنها به 
ميادي��ن Weyburn و Midale در كانادا ارس��ال مي گردد. به جز دو پروژه 
Michigan Basin و Weyburn-Midale، در س��ایر پروژه ه��ا چاه عمودی 

 ه��م براي تزريق و هم براي توليد مورد اس��تفاده قرار گرفته اند. در پروژه 

Weyburn- از چاه ه��اي افقي ب��راي توليد و در ميادين Michigan Basin

Midale از چاه هاي افقي براي تزريق و توليد اس��تفاده شده است. از آنجا 

که تزریق دی اکسید کربن به واحد SACROC  از سال 1972 آغاز شده، 
بديهي اس��ت این میدان بیش��ترین حجم ذخیره ش��ده دی اکسید کربن 
را در بی��ن تمام��ي پروژه های LSIP در آمریکای ش��مالي دارد که بالغ بر 
Weyburn- 55 میلیون تن می باش��د. تزريق دي اكس��يد كربن به ميادين

Midale از س��ال 2000 آغاز ش��ده و تاکنون 22 میلیون تن دی اکس��ید 

 Bell Creek و West Hastings کربن ذخیره ش��ده اس��ت.  در دو می��دان
تزريق دی اکس��ید کربن در سال 2013 آغاز شد و تا سال 2016 در اين 
دو ميدان به ترتیب 3 و 2.75 میلیون تومان دی اکس��یدکربن ذخیره شده 

است ]4[.
 بر اس��اس گزارش موسسه جهانی CCS، بیشتر پروژه های بزرگ مقیاس 
آينده در دنیا بر روی قابلیت صنعت نفت در جذب دی اکسید کربن به ویژه 
از تأسیس��ات مربوط به پاالیش گاز طبیعی هستند. البته ناگفته نماند در 
آینده فش��ار بر روي كشورهايي مانند چين و هند وجود خواهد داشت تا 
نس��بت به جذب دی اکس��ید کربن از نیروگاه های بر پایه زغال سنگ خود 
اقدام و از آن برای پروژه های ازدیاد برداشت و ذخیره سازی استفاده کند.

 CO2 لزوم انجام برنامه هاي پايش و كنترل: به منظور اس��تفاده از س��ايت
EOR به عن��وان س��ايت ذخيره س��ازي، فعاليت هاي ديگري ب��ا تمركز بر 

ذخيره سازي بايد انجام شود. اين فعاليت ها كه غالباً به عنوان برنامه  پايش، 
مميزي و حس��ابداريMVA( 20( و يا برنامه پاي��ش، مديريت و مميزي21 
)MMV( ش��ناخته مي شود، بايد قبل، در خالل و بعد از تزريق دي اكسيد 

كرب��ن و به منظور اطمينان از ذخيره س��ازي طوالني م��دت )مثاًل 1000 
س��ال( حداقل 99 درصد از دي اكسيد كربن تزريق شده انجام شود. مدت 
ذخيره س��ازي و درصد كربن باقيمانده ذكر ش��ده )يعني 1000 س��ال و 
99 درصد( براي انتخاب س��ايت ذخيره س��ازي از س��ويIPCC 22 تعيين 
ش��ده اس��ت ]4[. ذكر اين نكته جالب اس��ت كه تمام پروژه های جذب و 
ذخیره س��ازی دي اكسيد كربن در مخازن نفتی در آمریکا شمالی پیش از 
آغاز برنامه های MVA/MMV، دارای سابقه تزریق دی اکسید کربن بودند.
ی��ک برنامه MVA/MMV ش��امل فعالیت های چهارگانه اي مي باش��د كه 
عبارتند از: برآورد قابلیت ذخیره س��ازی مخزن با انجام ارزیابی ریس��ک و 
تعیین مش��خصات بیشتری از سایت ذخيره سازي، پایش دقيق تر گازهای 
منتشر شده،  پایش زیرسطحی23 و تغییر به عملیات ترک  میدان. در حال 
حاضر درك مناسبي از تكنولوژي هاي پايش به واسطه ده ها سال استفاده 
از آنها وجود دارد ]11[. به طور کلی پایش دي اکسید کربن تزریق شده در 
تبدیل یک پروژه ازدیاد برداشت به یک پروژه ذخیره سازي اهمیت زیادی 
دارد. صنعت نفت در اس��تفاده  از تکنیک های پایش و نظارت مانند پایش 



ماهنامه ی  علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 165 

25

لول��ه24 و نمودارگیری چاه25،  لرزه نگاری و س��اير روش های ژئوفیزیک، 
نمونه برداری از سیاالت، آنالیز ردیاب ها و حتی شبکه های پایش هوشمند 
برای مدیریت موثر مخازن در پروژه های ازدیاد برداش��ت س��ابقه طوالنی 
دارد. در ط��ول س��ال ها اپراتورها و محققان سیس��تم ها و متدولوژی هاي 
مختلف MVA/MMV برای زمان قبل از تزریق26، در زمان تزریق و پس از 
تزریق27 دي اكسيد كربن  در یک مخزن ذخیره توسعه داده اند. برنامه های 
MVA/MMV در خص��وص ازدیاد برداش��ت و ذخیره س��ازی، خدمات و 

انعطاف پذیری بيش��تري دارد تا بتوان نسبت به باقی ماندن 99 درصد از 
دي اكس��يد كربن تزريقي در ناحیه در نظر گرفته ش��ده اطمينان حاصل 
نمود. به منظور اطمینان از اینکه دي اكس��يد كربن تزریق شده در نواحی 
تزریق باقی مانده و چاه های تزریق، تمايل به آزادس��ازي ناخواسته ندارند، 
روش ها و تكنيك هاي سطحی، نزديك به سطح و  زیرسطحی می توانند به 
كار گرفته شده و با روش هاي MVA/MMV یکپارچه شوند. انواع مختلف 
تکنولوژی های MVA/MMV وجود دارند كه برخی از آنها تجاري هستند، 
بعضي در مراحل اولیه آزمایش��ی و برخي در مرحله توس��عه مي باشند. به 
هراحال، تعدادي از اين فناوري ها برای برآوردن نیازهای انطباق قانوني28 
این حوزه الزم هس��تند كه به آنها فناوري هاي اصلي و يا اوليه29 و برخی 
برای مدیریت بهتر مخزن مناس��ب هس��تند كه به آنها تکنولوژی ثانويه30 
مي گويند. به طور كلي، روش هاي پايش زيرس��طحي تجاري موجود نظير 
پروفايل لرزه اي س��ه بعدي س��طحي زمان��ي31 يا پروفايل ل��رزه اي چهار 
بعدي32، پروفايل لرزه اي سه بعدي عمودي زمانيD VSP( 33-3( يا پروفايل 
ل��رزه اي چهار بعديD VSP( 34-4(، پايش دما، فش��ار و دبي، تس��ت هاي 
 ،)PNC( 37ردياب35 و ژئوشيميايي36 و نمودارگيري جذب نوتروني پالسي
متداول تري��ن روش ه��اي MVA/MMV در اي��ن پروژه ها مي باش��ند. 
پايش فشار سرچاهي38 و پايش فشار ناحيه  باالسري39 ، ميكروگراويتي40، 
لرزه ن��گاري ميكرو41 و گراويت��ي 42Borehole از روش هاي ديگر پايش در 
اين پروژه ها هس��تند. نمونه گيري آب از عمق كم43 پركاربردترين تكنيك 
سطحي در پروژه هاي مذكور مي باش��د. به نظر مي رسد روش نمونه گيري 
گاز- خاك44، روش منتخب در بررسي نشت دي اكسيد كربن از اليه هايي 
اس��ت كه در آن محبوس ش��ده اس��ت. روش هاي لرزه نگاري انفعالي45 و 
نمونه گيري آب س��طحي46، تنها روش هاي پايش س��طحي هستند كه در 

اين پروژه ها مورد استفاده قرار مي گيرند.

CO2 EOR 5- اقتصاد پروژه
 CO2 EOR با توجه به آنچه گفته شد، مشخص است كه اقتصاد يك پروژه
بايد در كنار ساير حلقه هاي زنجيره CCS بررسي شود. همانگونه كه قباًل 
ذكر شد، دي اكسيد كربن مورد نياز براي تزريق و ذخيره سازي در مخازن 

نفتي، از دو منبع كلي قابل تأمين است: منابع طبيعي و منابع انسان زاد47 
]3[.  اگرچ��ه از نظر فني چالش هاي عمده زنجيره جذب، انتقال و تزريق 
دي اكسيد كربن زياد نيست، ليكن به طور كلي اقتصادي بودن آن بستگي 
شديدي به منبع تأمين دي اكسيد كربن دارد. در دسترس بودن ، هزينه و 
زيرس��اخت هاي الزم فاكتورهاي اصلي در تزريق دي اكسيد كربن هستند: 
در ص��ورت اس��تفاده از منابع گران CO2 )مانن��د گاز دودكش نيروگاه ها( 
محدودي��ت اقتصادي وجود دارد، ليكن عم��ده پروژه هاي CO2 EOR كه 
از مناب��ع ارزان CO2 اس��تفاده مي كنن��د، اقتصادي بوده و نرخ بازگش��ت 

اقتصادي خوبي دارند ]3[. 
الزم به ذكر است اجراي پروژه هاي CO2 EOR  در CO2 به صورت تجاري 
به دليل هزينه هاي باالتر و دانس��يته كمتر س��ياالت مخزن،  كمتر مورد 
توجه مي باش��ند]3[، لذا آنچه در س��طور بعدي ذكر مي ش��ود عمدتاً در 

خصوص پروژه هاي خشكي است.
اطالعات مربوط به هزينه هاي قس��مت هاي مختلف زنجيره جذب، انتقال 
و ذخيره دي اكس��يد كربن كه از منابع و مراجع مختلف اس��تخراج ش��ده 
اگرچ��ه از نظر اعداد و ارق��ام با يكديگر متفاوتند )و اين به دليل تفاوت در 
زنجيره هاي مختلف مي باشد(، ليكن در يك راستا بوده و با يكديگر توافق 
نس��بي دارند. هزينه جذب دي اكس��يد كربن در مناب��ع و مقاالت ممكن 
اس��ت به صورت هزينه دي اكس��يد كربن جذب ش��ده، هزينه دي اكسيد 
كرب��ن اجتناب يافت��ه و هزينه توليد برق با احتس��اب واحد جذب كربن 
بيان ش��ود ]7[. اين تنوع بيان در تمام اطالعات هزينه اي جمع آوري شده 
از مقاالت مشاهده مي شود. در بررسي اقتصادي موضوع، گاهي از عبارتي 
به نام مقرون به صرفه بودن48 اس��تفاده مي شود. اين عبارت به هزينه الزم 
براي جلوگيري از انتشار خالص هر تن دي اكسيد كربن )دي اكسيد كربن 

اجتناب يافته( اشاره مي نمايد. 
تخمين زده مي ش��ود چنانچه قرار باش��د از  تأسيسات  CCS )با فناوري 
موجود( در احداث نيروگاه هاي جديد استفاده شود، هزينه توليد برق 20 
تا 50 دالر به ازاي هر مگاوات س��اعت در س��يكل تركيبي گاز طبيعي49 
)NGCC( و 30 تا 70 دالر براي نيروگاه هاي با سوخت ذغال سنگ پودري 

در شرايط فوق بحرانيSCPC( 50( افزايش مي يابد. هزينه اضافي توليد برق 
براي س��يكل تركيبي يكپارچه تبديل به گازIGCC( 51( با در نظر گرفتن 
تأسيس��ات CCS چيزي بين دو محدوده قبلي ذكر ش��ده قرار دارد. الزم 
به ذكر اس��ت كه هزينه هاي مذكور بدون در نظر گرفتن عوايد ناش��ي از 
اس��تفاده هاي بعدي از دي اكسيد كربن )مانند اس��تفاده در فرايند ازدياد 
برداشت( مي باشد. مطابق داده هاي ارائه شده در مقاالت، هزينه جذب كه 
شامل متراكم سازي نيز مي شود، عمده هزينه CCS )بين حدود 50 تا 80 
درصد( را ش��امل مي ش��ود. بقيه هزينه ها مربوط به انتقال و ذخيره سازي 
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 دي اكسيد كربن اس��ت كه آن هم بستگي به فاصله و شرايط مخزن دارد 
]11. 12[. در تحقيق ديگري عنوان ش��ده اس��ت ك��ه تقريباً 75  درصد 
هزينه هاي CO2 EOR مربوط به جداس��ازي و انتقال دي اكس��يد كربن و 
25 درص��د مربوط به عمليات EOR مي باش��د ]3[ كه با ارقام قبلي داراي 

توافق نسبي است. 
 CCS ب��ا توجه به نقش هزينه جذب دي اكس��يد كربن در اقتصاد زنجيره
و پروژه CO2 EOR، يافتن منابع تأمين دي اكس��يد كربن از نوع انسان زاد 
ول��ي ارزان )كه هم نقش زنجيره مذكور در مديريت گازهاي گلخانه اي را 
تقويت نموده و هم اقتصاد ازدياد برداش��ت را تضمين كند( حائز اهميت 
اس��ت. با توجه به اين موضوع، در ش��كل-4، هزينه هاي جذب دي اكسيد 
كربن با تكنولوژي هاي مختلف و در صنايع گوناگون مقايسه شده اند ]13[.

 همانگونه كه از شكل مشاهده مي شود، هزينه جذب دي اكسيد كربن در 
فرايندهاي ش��يميايي كه به Inherent Separation موسوم است، كمتر از 
جذب دي اكس��يد كربن از فرايندهاي احتراق )مانند نيروگاه ها( مي باشد. 
ب��ه همين دلي��ل، واحدهاي ف��رآورش گاز طبيعي، منب��ع ارزان قيمتي 
 CO2 EOR و يا CCS براي تأمين دي اكس��يد كربن م��ورد نياز پروژه هاي

محسوب مي شوند.
همچني��ن، طبق گزارش انيس��تيتو جهان��ي CCS و بر مبناي ش��اخص 
قيمت هاي س��ال 2010، هزینه انتقال دی اکس��ید کربن در خش��کی در 
100 کیلومتر بین 0.4 تا 1.5 یورو به ازای هر تن دی اکسید کربن است، 
در حالی که هزینه ذخیره س��ازی 4 تا 10 يورو و هزينه جذب بین 42 تا 
81 یورو به ازای هر تن دي اكسيد كربن برای واحدهاي نيروگاهي )شامل 
تراك��م اوليه دي اكس��يد كربن، به عنوان مثال، جه��ت ورود به خط لوله( 

مي باشد]14[. 
انتظار مي رود نسل جديد فناوري هاي جذب كربن، اقتصاد CCS را بهبود 
داده و در ص��ورت تحق��ق اهداف در حال تحقيق، 25 تا 30 درصد هزينه 
س��رمايه گذاري و 20 ت��ا 30 درصد هزينه هاي عمليات��ي را كاهش دهد؛ 
اگرچه به نظر نمي رسد اين فناوري ها تا قبل از سال 2025 تجاري شوند. 
با توجه به س��هم بخش جذب در هزينه هاي كل CCS، طبيعي است كه 

بيشترين تالش ها براي بهبود روش هاي جذب صورت گيرد ]11[.
چنانچ��ه از منظر ازدياد برداش��ت به موضوع هزينه ه��اي جذب، انتقال و 
تزريق دي اكس��يد كربن نگاه ش��ود، با توجه به مقدار نفت برداشت شده 
به ازاي واحد دي اكس��يد كربن تزريق ش��ده، مي ت��وان هزينه هاي ازدياد 
برداش��ت را بر اساس هزينه انجام ش��ده به ازاي هر بشكه نفت استحصال 
شده محاسبه نمود. ارقام متداول در اين خصوص در جدول-7 نشان داده 

شده است ]15[.
اين هزينه ها مويد اين قضيه اس��ت كه قيمت نفت تأثير بس��يار زيادي بر 

اقتصادي ب��ودن CO2 EOR دارد. به عنوان مثال با قيمت نفت حدود 70 
دالر به ازاي هر بش��كه، بين 30 تا 40 دالر به ازاي هر بشكه سود حاصل 

از ازدياد برداشت نفت مي باشد.
شايان ذكر است با توجه به زياد بودن حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي 
زيرساخت يك پروژه جذب، انتقال و تزريق دي اكسيد كربن، دولت ها بايد 
در اين امر مش��اركت نمايند ]12[. بس��ياري از پروژه هاي جذب، انتقال و 
ذخيره س��ازي دي اكسيد كربن به پشتيباني مالي توسط دولت نياز دارند. 
حمايت ها و خط مشي هاي كشورها در جنبه هاي مختلف )مانند تحقيقات 
مرتبط با س��وخت، خط لوله انتقال دي اكس��يد كرب��ن و ...( مي تواند در 

فراگير شدن پروژه هاي  CCS نقش اساسي داشته باشند ]11[. 

نتیجه گیري 
ازدياد برداشت از طريق تزريق دي اكسيد كربن، فصل مشترك دو موضوع 
مهم در صنعت نفت و محيط زيست است؛ يكي، ازدياد برداشت از مخازن 
نفتي و ديگ��ري، مديريت گازهاي گلخانه اي. س��ه گزين��ه براي ذخيره 
ژئولوژيك دي اكسيد كربن وجود دارد: ساختارهاي نمكي عميق، مخازن 
نفت و گاز و معادن غير قابل اس��تخراج ذغال س��نگ. حدود 360 گیگا تن 
دي اكس��يد كربن طي پنج دهه آینده می تواند در مخازن هیدروکربوری 
طی فرایند ازدياد برداش��ت ذخیره س��ازی شود. مطابق همین پیش بینی 
طي فرایند ذخیره سازی این مقدار دی اکسید کربن، حدود 375 میلیارد 
بش��که نفت جدید بازیابی خواهد ش��د. مطابق گزارش IPCC در س��ال 

 4  هزینه هاي جذب دي اکسید کربن با تکنولوژي هاي مختلف و در صنایع مختلف

١۵ 
  

يافتن منابع تأمين  ،EOR2COو پروژه  CCSدر اقتصاد زنجيره  اكسيد كربنديتوجه به نقش هزينه جذب  با
اي را تقويت نموده زاد ولي ارزان (كه هم نقش زنجيره مذكور در مديريت گازهاي گلخانهاز نوع انسان اكسيد كربندي

هاي جذب هزينه ،4 شكلز اهميت است. با توجه به اين موضوع، در ئو هم اقتصاد ازدياد برداشت را تضمين كند) حا
  .]13[اندمقايسه شده گوناگونهاي مختلف و در صنايع با تكنولوژي اكسيد كربندي

 

 مختلف صنايع در و مختلف هايتكنولوژي با اكسيد كربندي جذب هايهزينه -4 شكل

Inherentبه  كههاي شيميايي فراينددر  اكسيد كربنديجذب  هزينهشود، كه از شكل مشاهده مي همانگونه
Separation  ،مين ه باشد. بهمي ها)(مانند نيروگاه احتراق هايفرايند از اكسيد كربندي جذب از كمترموسوم است

و يا  CCSهاي مورد نياز پروژه اكسيد كربنديدليل، واحدهاي فرآورش گاز طبيعي منبع ارزان قيمتي براي تأمين 
EOR2CO شوندمي محسوب.  

 دياكسيانتقال د نهي، هز2010هاي سال و بر مبناي شاخص قيمت CCSجهاني  انيستيتوطبق گزارش  همچنين،
 نهيكه هز يدر حال است،كربن  دياكسيهر تن د يبه ازا وروي 1,5تا  0,4 نيب لومتريك 100در  يكربن در خشك

 نيروگاهي واحدهاي يبرا اكسيد كربندي تنهر  يبه ازا وروي 81تا  42 نيو هزينه جذب ب يورو 10تا  4 يسازرهيذخ
  . ]14[باشدمي) لوله خط به ورود جهت مثال، عنوانبه ،اكسيد كربندي اوليه تراكم(شامل 

را بهبود داده و در صورت تحقق اهداف در حال  CCSهاي جذب كربن، اقتصاد فناوري جديدرود نسل مي انتظار
اگرچه به نظر  ؛هاي عملياتي را كاهش دهددرصد هزينه 30تا  20گذاري و درصد هزينه سرمايه 30تا  25تحقيق، 

 ،CCSهاي كل تجاري شوند. با توجه به سهم بخش جذب در هزينه 2025ها تا قبل از سال رسد اين فناورينمي
  .]11[هاي جذب صورت گيردها براي بهبود روشترين تالشطبيعي است كه بيش

نگاه شود، با توجه  اكسيد كربنديهاي جذب، انتقال و تزريق ازدياد برداشت به موضوع هزينه منظراز  چنانچه
هاي ازدياد برداشت را بر اساس توان هزينهتزريق شده، مي اكسيد كربنديبه مقدار نفت برداشت شده به ازاي واحد 

 نشان 77 جدولدر اين خصوص در  متداولازاي هر بشكه نفت استحصال شده محاسبه نمود. ارقام هزينه انجام شده به
  .]15[داده شده است

 7  هزینه هاي ازدیاد برداشــت از طریق تزریق دي اکســید کربن به ازاي هر بشکه 
نفت اضافي استحصال شده
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2007، تخمين زده مي ش��ود نهایتاً تا 900 گیگاتن دي اكس��يد كربن را 
می توان در مخازن خالی ش��ده نفت در سراس��ر جهان ذخیره نمود. یک 
پروژه ازدیاد برداشت از طریق تزریق دي اكسيد كربن با این هدف ایجاد 
می ش��ود که برای س��رمایه گذاران ایجاد ثروت نموده و همچنین مزایای 
زیس��ت محیطی فراه��م کند. این امر با کمينه کردن میزان دی اکس��ید 
کربن مورد نیاز برای تولید نفت و اطمینان از اینکه دی اکس��ید کربن به 
آتمس��فر و الیه های مجاور در هیچ مرحل ای از فرایند نشت نکند، انجام 

می شود.
تزریق دی اکس��ید کربن ج��زو روش های غیرحرارتی ازدياد برداش��ت 
مي باش��د. از می��ان حالل هاي��ی ک��ه در روش غیرحرارت��ی اس��تفاده 
می ش��وند، تمرکز بر روی دی اکس��ید کربن به چند دليل بیشتر است. 
تزريق دي اكس��يد كربن جهت ازدياد برداش��ت به دو روش امتزاجي و 
غيرامتزاجي انجام مي گردد. دي اكس��يد كربن نس��بت به ساير گازها از 
فش��ار مينيمم امتزاج پايين تري برخوردار اس��ت كه يك مزيت به شمار 
م��ي رود. در نتيجه، در بيش��تر ميادين تزريق دي اكس��يد كربن از نوع 
س��يالب زني امتزاجي خواهد بود. فش��ار مينيمم امتزاجي دي اكس��يد 
كرب��ن ي��ك پارامتر مهم ب��راي غربالگ��ري، انتخاب مخ��زن و طراحي 
پروژه هاي CO2 EOR مي باش��د. موان��ع و يا چالش تکنولوژيکی خاصی 
در جابه جاي��ی از CO2 EOR ب��ه CO2 EOR/ CCS  وجود ندارد اما در 
عين حال اختالفاتی از منظر قانونی، نظارت و بازرسی و اقتصادی ديده 
مي ش��ود که الزم اس��ت مرتفع گردد. معموالً مقررات وضع شده برای 
CO2 EOR، از نظ��ر تزريق CO2 بعد از اتمام فرايند EOR  و اينکه چه 

رخدادی پس از آن روی می دهد، اهميتی ندارد.
روش ه��اي  تزری��ق متن��اوب آب و گاز مت��داول و همچنی��ن تزری��ق 
م��داوم اکس��ید کرب��ن )ه��ر دو در حال��ت امتزاج��ي(، دو اس��تراتژی 
دیگ��ر  و  عملیات��ی  ه��ای   LSIP در  عم��ده  ب��ه ط��ور  ک��ه   هس��تند 
پروژه های ازدیاد برداش��ت هم زمان مورد اس��تفاده قرار می گیرند. اگرچه 
اس��تفاده از اس��تراتژی تزریق WAG نتایج بهتری نسبت به تزریق مداوم 
دی اکس��ید کربن به همراه دارد، لیک��ن روش مذكور حجم قابل توجهي از 
نف��ت را در مخزن باقی می گ��ذارد. از طرف دیگر، اين اس��تراتژی تزریق 
اساساً منجر به ذخیره سازی کمتر دي اكسيد كربن در مقایسه با استراتژی 
تزریق مداوم در حالت امتزاجي می گردد. ميزان ازدياد برداش��ت با تزريق 
دي اكس��يد كرب��ن در ميدان هاي مورد مطالعه در ي��ك تحقيق بين 7 تا 
بيش از 20 درصد بوده و اكثراً در مخازني با س��اختار ماسه سنگي موثرتر 
از مخازن كربناته بوده است. استفاده از تزريق دي اكسيد كربن در ازدياد 
برداشت محدود به مياديني با عمق بيش از 600 متر مي شود كه در آنها 
حداق��ل 20 تا 30 درصد از نفت درجا پس از به كارگيري روش هاي اوليه 

و ثانويه در مخزن باقي بماند. 
بهينه س��ازي توأمان ازدياد برداش��ت و ذخيره س��ازي دي اكسيد كربن را 
مي ت��وان در دو گام مد نظر قرار داد: گام اول، غربالگري ميادين مناس��ب 
براي بهينه سازي توأمان دو فعاليت ذكر شده و گام دوم، اتخاذ روش هاي 
عملياتي مناس��ب براي اين��كار. اين امكان وج��ود دارد كه بتوان طراحی 
الگوهای تزریق و عملیات آن را به منظور حداکثرس��ازی ازدیاد برداشت و 

ذخیره دي اكسيد كربن بهینه کرد.
به منظور بهينه س��ازي هم زمان ازدياد برداشت و ذخيره سازي دي اكسيد 
كربن، مي توان از يك مدل ديناميكي كه بر اس��اس آن مكانيزم و روش 
تزريق دي اكس��يد كربن و شرايط عملياتي مربوطه تعيين شود، استفاده 
نمود. اس��تفاده از روش هاي بهينه س��ازي مانند الگوريتم ژنتيك نيز در 
اين خصوص مفيد اس��ت. معيارهاي غربالگري فني CO2 EOR به روش 
س��يالب زني امتزاجي و همچني��ن روش بهينه س��ازي پارامتريك براي 
رتبه بن��دي مخازن نفتي براي  CO2 EOR توس��ط محققان ارائه ش��ده 
اس��ت. اس��تفاده از روش هاي فوق، غربالگري و رتبه بندي مخازن براي 
CO2 EOR و ذخيره س��ازي را از نظر فني ممكن مي س��ازد. اين روش ها 

در كنار  عواملي نظير، تأسيس��ات س��طح االرضي، منبع و هزينه تأمين 
CO2  و ساير عوامل اقتصادي، انتخاب نهايي مخزن براي CO2 EOR را 

ميسر مي سازد. 
اگرچ��ه از نظر فن��ي چالش هاي عم��ده زنجيره جذب، انتق��ال و تزريق 
دي اكسيد كربن زياد نيست، ليكن به طور كلي، اقتصادي بودن آن بستگي 
شديدي به منبع تأمين دي اكسيد كربن دارد. در دسترس بودن، هزينه و 
زيرس��اخت هاي الزم فاكتورهاي اصلي در تزريق دي اكسيد كربن هستند: 
در ص��ورت اس��تفاده از منابع گران CO2 )مانن��د گاز دودكش نيروگاه ها( 
محدودي��ت اقتصادي وجود دارد، ليكن عمده پروژه هاي CO2 EOR كه از 
منابع ارزان CO2 استفاده مي كنند، اقتصادي بوده و نرخ بازگشت اقتصادي 
خوب��ي دارند. طبق گزارش انيس��تيتو جهاني CCS و بر مبناي ش��اخص 
قيمت هاي سال 2010، هزینه انتقال دی اکسید کربن در خشکی در 100 
کیلومتر بین 0.4 تا 1.5 یورو به ازای هر تن دی اکس��ید کربن اس��ت، در 
حالی که هزینه ذخیره سازی 4 تا 10 يورو و هزينه جذب بین 42 تا 81 
یورو به ازای هر تن دي اكس��يد كربن برای واحدهاي نيروگاهي )ش��امل 
تراكم اوليه دي اكس��يد كربن( اس��ت. هزينه جذب دي اكس��يد كربن در 
فرايندهاي ش��يميايي كه به Inherent Separation موسوم است، كمتر از 
جذب دي اكس��يد كربن از فرايندهاي احتراق )مانند نيروگاه ها( مي باشد. 
به همين دلي��ل، واحدهاي فرآورش گاز طبيعي منب��ع ارزان قيمتي براي 
تأمين دي اكسيد كربن مورد نياز پروژه هاي CCS و يا CO2 EOR محسوب 

مي شوند.
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