
32

مقاالت تحلیلي-كاربردي

  مقدمه
امروزه با افزایش تقاضاي انرژي در نتیجه 
صنعتي ش��دن کش��ورها و رش��د جمعیت، 
مص��رف مناب��ع نف��ت و گاز ش��دت یافت��ه 
اس��ت. ازس��وي دیگر، روزب��ه روز از تعداد 
میادین نفت وگازي که به دس��ت بشر کشف 
مي ش��وند، کاس��ته مي ش��ود و در کنار آن، 
روش ه��اي متداول و س��نتي تولی��د ذخایر، 
دیگر مانند گذش��ته پاس��خگوي کامل این 

نیازه��ا نیس��ت. ازاینرو، ل��زوم اس��تفاده از 
فناوري هاي جدید در صنایع باالدستي نفت 

و گاز احساس مي شود. 
دراین میان، فن��اوري نانو علم نویني اس��ت 
ک��ه تأثیر انقالب��ي و فراواني در بس��یاري از 
صنایع از جمله پزش��کي، نظامي، هوافضا و 
غیره داشته اس��ت. صنعت نفت نیز به عنوان 
اولین صنع��ت تأمین کننده ان��رژي جهان از 
ای��ن قاعده مس��تثتي نیس��ت]5[. هرچند این 

صنع��ت در ابتداي راهِ ای��ن تحوالت علمي 
قرار دارد)به ویژه در بخش باالدستي(، اما در 
گروه صنایعي به حساب مي آید که پتانسیل 
و تأثی��ر موفقیت آمیز کاربرد فناوري نانو در 
بخش هاي مختلف آن)حتي در بُعد میداني( 

به اثبات رسیده است.           
ب��ر  نف��ت  صنع��ت  باالدس��تي  بخ��ش 
چه��ار رک��ن اصل��ي اکتش��اف، حف��اري، 
مخازن  مدیریت  و  اس��تخراج)بهره برداري( 

فناوري نانو، صنایع باالدستي، اکتشاف، حفاري، استخراج، مدیریت مخازن نفت و گاز

امروزه توس��عه روزافزون کش��ورهاي جهان)به ویژه کشورهای کمترتوس��عه یافته( در کنار رش��د جمعیت، نیاز به انرژي هاي فسیلي را در این 
کش��ورها افزایش داده اس��ت. ازاینرو، تالش در جهت کشف میادین نفت و گاز جدید که براس��اس آمارهای جهانی و سالیانه، تعداد آنها رو 
به کاهش اس��ت و افزایش تولید از میادین موجود، امری بدیهی و اجتناب ناپذیر ش��ده است. به همین دلیل، شرایط بازار و اقتصاد نفت در کنار 

تجهیزات پیشرفته کشف و تولید نفت و گاز، دو عامل مهمي است که کشورهاي تأمین کننده نفت و گاز جهان به آن نیاز اساسي دارند. 
دراین مقاله، کاربردهاي فناوري نانو به عنوان فناوري اي که بس��یاري از علوم، تجهیزات و صنایع را متحول کرده اس��ت، در چهار رکن اصلي 
اکتش��اف، حفاري، استخراج و مدیریت مخازن نفت و گاز بخش باالدستي صنعت نفت بررسي گردید. هم چنین نیازهاي کوتاه مدت ایران به 
این فناوري با هدف توسعه سریع یا کاهش ضررهاي مالي و معنوي)به عنوان کشوري که مجموع ذخایر نفت و گاز آن در رتبه نخست جهان 
قرار دارد(، با اش��اره به مش��کالت اصلي و عمده کشورمان در صنعت نفت بررسي ش��د و راهکارهایي از کاربرد این فناوري ارائه گردید. این 
بررسي نشان داد که با توجه به اهمیت صنعت حفاري و تأثیر آن بر سایر بخش هاي باالدستي، این صنعت بیش از سایر بخش ها به این فناوري 
نیازمند اس��ت و فواید کوتاه مدت زیادي از کاربرد آن در این بخش حاصل مي ش��ود. به عالوه، بخش هاي استخراج و مدیریت مخازن نفت و 
گاز نیز با توجه به اینکه هدف اصلي و یکساني را دنبال میکنند)افزایش تولید از مخازن(، به نیازهاي به نسبت مشابهي از این فناوري نیازمندند. 
هم چنین، باتوجه به اینکه مخازن ایران از نظر رفتار س��نگ و س��یال، مخازن ویژه اي در دنیا به حساب مي آیند، استفاده از نتایج آزمایشگاهي و 

انجام آزمایشهاي علمي و کاربردي پیش از استفاده از این فناوري در بخش استخراج )با هدف کاهش ریسك پذیري(، الزامي است.
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بررسي كاربردهاي فناوري نانو در بخش باالدستي صنعت نفت
 و ارائه راهکارهايي با هدف كاهش مشکالت اساسي

 و نيازهاي كوتاه مدت ايران در اين بخش
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هیدروکربوري استوار است که کاربردهاي 
میداني مح��دود و مطالعات آزمایش��گاهي 
پایان یافته ي اخیر نش��ان مي ده��د که ورود 
فن��اوري نان��و در ای��ن عرصه ه��ا منج��ر به 
پیشرفت هاي به نسبت چشمگیري شده است. 
این درحالي است که پتروشیمي ها)که اغلب 
خ��وراک آن ه��ا از مخ��ازن گازي همراه و 
غیرهمراه تأمین مي ش��ود( و پاالیشگاه هاي 
تصفی��ه نفتخام، از پیش��گامان تغیی��ر در این 
صنعت ب��ه حس��اب مي آیند که س��ال هاي 
زیادي است که از کاتالیست هاي با خواص 
نانوذرات در ابعاد عملیاتي استفاده مي کنند. 

ام��ا آنچه امروزه فن��اوري نانو را در صدر 
اخبار علمي کاربردي قرار داده است، شناخت 
ابعاد پنهان آن در فیزیك اجسام و علم مواد 
اس��ت که با اختراع میکروسکوپ هاي اتمي 
به اوج خود رسیده اس��ت]5[. به همین دلیل، 
در این مقاله س��عي گردید ت��ا ضمن معرفي 
کاربرده��اي همه جانبه این فناوري در بخش 
باالدستي، به نیازهاي کوتاه مدت و کاربردي 
صنعت نفت ایران در این حوزه از فناوري)با 
ه��دف رفع مش��کالت اصل��ي صنعت نفت 
کشور( اشاره شود. بدیهي است که راهکارها 
و پیش��نهادهاي ارائه شده در این مقاله، نسخه 
توس��عه و درمان کلیه مشکالت صنعت نفت 
ایران نیست و از این حیث تصمیم کاربرد یا 
عدم کاربرد این فن��اوري در هر میدان یا هر 
عملیاتي باید با در نظر گرفتن شرایط خاص 

و فني منطقه و میدان اتخاذ شود.

1 –  فناوري نانو چيست؟
نانوتکنول��وژی ب��ه م��واد و سیس��تمهایی 
مربوط می ش��ود ک��ه س��اختار و اجزای آن 
به دلی��ل ابع��اد نانومتری، رفت��ار جدیدی در 
خ��واص، پدیده ه��ای فیزیکی، ش��یمیایی و 
بیولوژیک��ی از خود نش��ان می دهن��د. مواد 
دارای اندازه ذره نانومقیاس در حوزه ای بین 
اثرات کوانتومی اتمها و مولکولها، و خواص 
ت��وده اي آن ها ق��رار دارن��د]1[. درحقیقت، 
فناوري نانو علم تغییر و دس��تکاري خواص 
مواد در ابع��اد کنترلي نان��و و محصول آن، 
تولید مواد نانوذره اي)ذراتي که یك یا بیشتر 
از یك بُعد آن ها کمتر از 100 نانومتر باشد( 
با خواص دلخواه و کاربردي موردنظر است. 

بخ�ش  در  نان�و  فن�اوري  كاربرده�اي   -2
باالدستي صنعت نفت
2-1- صنعت اكتشاف

صنع��ت اکتش��اف، پایه و اولی��ن رکن از 
صنعت نفت اس��ت. از تکنیك هاي رایج در 
ای��ن صنعت)که در ایران نی��ز از آن به وفور 
اس��تفاده مي ش��ود(، لرزه نگاري است. البته 
روش هاي دیگري هم چون گران س��نجي و 
مغناطیس س��نجي نیز وجود دارد که با توجه 
به دقت روش لرزه نگاري در مقایسه با آن ها، 

به این روش پرداخته مي شود.
لرزه نگاري عبارت اس��ت از ایجاد انفجار 
در نق��اط مختل��ف ناحیه تحت اکتش��اف و 
ثبت لرزه هاي ایجاد شده که با کمك آن ها 

مي توان س��اختار و چیدمان کل��ي الیه هاي 
زمی��ن و مخزن را تش��خیص داد. این فرایند 
براس��اس تفاوت س��رعت حرک��ت صوت 
در الیه ه��اي مختلف ص��ورت مي پذیرد و 
مي ت��وان آن را براس��اس ش��رایط تفس��یر و 
به ش��کل هاي یك بُعدي،  ابزارهاي موجود، 
دوبُعدي و سه بُعدي انجام داده، به کمك آن، 
به وجود الیه هاي با پتانس��یل هیدروکربوري 
لرزه نگاري  ی��ا غیرهیدروکربوري پي ب��رد. 
چهاربع��دي نی��ز که به تازگ��ي و به صورت 
محدود در ایران کاربردي  شده است، همان 
لرزه نگاري س��ه بعدي است که در زمان هاي 
مختلف انجام مي شود و از طریق آن مي توان 
نحوه پیشروي سیاالت مختلف را مشخص و 

پیش بیني کرد.
مهمترین ابزار فرآیند لرزه نگاري ژئوفون 
نام دارد)ش��کل-1(. بعد از ایج��اد انفجار با 
دینامیت یا س��ایر روش هاي تولی��د انفجار، 
به کمك ای��ن ابزار مي ت��وان میزان تحرک 
الیه ها نس��بت به انفجار ایجاد ش��ده را ثبت 
کرد. درحقیقت، ژئوفون ب��ا دریافت امواج 
صوتي حاص��ل از انفج��ار و تبدیل آن ها به 
ولتاژ، انحراف آن ه��ا از خط مبنا را به عنوان 

نتایج لرزه نگاري ارائه مي دهد.

2-1-1- كاربرد نانوحسگرها در اكتشاف نفت 
و گاز

امروزه با ورود فن��اوري نانو به این عرصه 
و اخت��راع نانو حس��گرها، خروج��ي و نتایج 

1  نمونه هایي از ژئوفن هاي كاربردي در بخش لرزه نگاري

3

هاي تصفيه و پااليشگاه شود)خازن گازي همراه و غيرهمراه تأمين ميها از م(كه اغلب خوراك آنهاپتروشيمي
هاي با از كاتاليست كه است هاي زياديآيند كه سالاز پيشگامان تغيير در اين صنعت به حساب مي ،خامنفت

  كنند. خواص نانوذرات در ابعاد عملياتي استفاده مي
مي كاربردي قرار داده است، شناخت ابعاد پنهان آن در فيزيك را در صدر اخبار عل فناوري نانواما آنچه امروزه 

 اين در دليل،همينبه ].5[هاي اتمي به اوج خود رسيده استاجسام و علم مواد است كه با اختراع ميكروسكوپ
 و مدتكوتاه نيازهاي به باالدستي، بخش در فناوري اين جانبههمه كاربردهاي معرفي ضمن تا گرديد سعي مقاله

. شود اشاره )كشور نفت صنعت اصلي مشكالت رفع هدف با(فناوري از حوزه اين در ايران نفت صنعت كاربردي
 نفت صنعت مشكالت كليه درمان و توسعه نسخه مقاله، اين در شدهارائه هايپيشنهاد و راهكارها كه است بديهي
 نظر در با دباي عملياتي هر يا ميدان هر در فناوري اين كاربرد عدم يا كاربرد تصميم حيث اين از و يستن ايران

  .شود اتخاذ ميدان و منطقه فني و خاص شرايط گرفتن
  
  چيست؟!! فناوري نانو  – 1

دليل ابعاد نانومتري، رفتار جديدي شود كه ساختار و اجزاي آن بههايي مربوط مينانوتكنولوژي به مواد و سيستم
دهند. مواد داراي اندازه ذره نانومقياس در يولوژيكي از خود نشان ميهاي فيزيكي، شيميايي و بدر خواص، پديده

علم  فناوري نانو . درحقيقت،]1[ها قرار دارنداي آنها، و خواص تودهها و مولكولاي بين اثرات كوانتومي اتمحوزه
ذراتي كه يك يا بيشتر از (ايتوليد مواد نانوذره ،محصول آن وتغيير و دستكاري خواص مواد در ابعاد كنترلي نانو 

نظر استموردنانومتر باشد) با خواص دلخواه و كاربردي  100ها كمتر از عد آنيك ب .  
  
  كاربردهاي فناوري نانو در بخش باالدستي صنعت نفت -2
  صنعت اكتشاف - 2-1

ايران نيز از آن (كه در هاي رايج در اين صنعتاز تكنيكاست. صنعت نفت از اولين ركن پايه و ، صنعت اكتشاف
سنجي نيز سنجي و مغناطيسچون گرانهاي ديگري همالبته روشنگاري است. لرزه شود)،وفور استفاده ميبه

  شود.ها، به اين روش پرداخته ميدر مقايسه با آن نگاريلرزه وجود دارد كه با توجه به دقت روش
كه با  هاي ايجاد شدهحيه تحت اكتشاف و ثبت لرزهنگاري عبارت است از ايجاد انفجار در نقاط مختلف نالرزه

يند براساس تفاوت ا. اين فرداد تشخيصهاي زمين و مخزن را كلي اليه و چيدمان توان ساختارها ميكمك آن
ابزارهاي شرايط تفسير و توان آن را براساس پذيرد و ميهاي مختلف صورت ميسرعت حركت صوت در اليه

با پتانسيل  هاياليهوجود به كمك آن،ه، بهعدي انجام دادبعدي و سهبعدي، دوبهاي يكشكلبه ،موجود
 در ايرانصورت محدود و به به تازگينگاري چهاربعدي نيز كه . لرزهبردهيدروكربوري يا غيرهيدروكربوري پي

توان و از طريق آن مي شودهاي مختلف انجام ميبعدي است كه در زماننگاري سهشده است، همان لرزه كاربردي
  بيني كرد.پيش و شخصمنحوه پيشروي سياالت مختلف را 

4

هاي توليد با ديناميت يا ساير روش انفجارايجاد بعد از  .)1-(شكلنام دارد نگاري ژئوفونفرآيند لرزهمهمترين ابزار 
ه را ثبت كرد. درحقيقت، ژئوفون ايجاد شد ها نسبت به انفجارتحرك اليهتوان ميزان كمك اين ابزار ميبه، انفجار

عنوان نتايج لرزهها از خط مبنا را بهبه ولتاژ، انحراف آن هادريافت امواج صوتي حاصل از انفجار و تبديل آنبا 
  دهد.نگاري ارائه مي

  
  كاربرد نانوحسگرها در اكتشاف نفت و گاز - 1- 2-1

نگاري بهبود يافته حسگرها، خروجي و نتايج فرآيند لرزهامروزه با ورود فناوري نانو به اين عرصه و اختراع نانو
شود، با اين تفاوت كه در آن با استفاده نگاري در اين روش به همان شكل متداول خود انجام مياست. فرآيند لرزه

ناحيه تحت اكتشاف ارسال مي هاي مختلفحسگرهاي صوتي به موقعيت)، يك دسته از نانو2-(شكلاز ابزار ويژه
هاي حاصل از انفجار با ها و تفسير نتايج، ثبت لرزهنگاري، با بازيابي آنود، تا بعد از انجام مجدد عمليات لرزهش

ها به عملكرد سريع و توانسته است تا با نانوساختار كردن ژئوفون فناوري نانوعالوه، دقت بيشتري انجام شود. به
  اني كند.اطالعات صوتي اين فرآيند كمك شاي ترثبت دقيق

  
  نگاريهاي كاربردي در بخش لرزههايي از ژئوفن): نمونه1شكل (

  

  
  اي از نانوحسگرهاي اكتشافي دقيق در ثبت امواج صوتي): نمونه2شكل (

  
اي و شناخت نوع و نحوه جريان سياالت لرزه- هاي صوتيحسگرها در تصويربرداريبنابراين، استفاده از نانو
ها تر از ساختار مخزن و اليهكه به دريافت اطالعات دقيق(ير امواج صوتي حاصل از انفجارزيرزميني براساس تفس

ويژه در مواردي كه هدف از (بهدر فرايند اكتشاف نفت و گاز است فناوري نانو ي، از مزاياي كاربرد)شودمنجر مي
ي نحوه جابجايي سياالت بعد از اكتشاف، كشف يك ميدان يا مخزن جديد نبوده و عمليات اكتشاف با هدف بررس

2    نمونه اي از نانوحسگرهاي اكتشافي دقیق در ثبت امواج صوتي

3

هاي تصفيه و پااليشگاه شود)خازن گازي همراه و غيرهمراه تأمين ميها از م(كه اغلب خوراك آنهاپتروشيمي
هاي با از كاتاليست كه است هاي زياديآيند كه سالاز پيشگامان تغيير در اين صنعت به حساب مي ،خامنفت

  كنند. خواص نانوذرات در ابعاد عملياتي استفاده مي
مي كاربردي قرار داده است، شناخت ابعاد پنهان آن در فيزيك را در صدر اخبار عل فناوري نانواما آنچه امروزه 

 اين در دليل،همينبه ].5[هاي اتمي به اوج خود رسيده استاجسام و علم مواد است كه با اختراع ميكروسكوپ
 و مدتكوتاه نيازهاي به باالدستي، بخش در فناوري اين جانبههمه كاربردهاي معرفي ضمن تا گرديد سعي مقاله

. شود اشاره )كشور نفت صنعت اصلي مشكالت رفع هدف با(فناوري از حوزه اين در ايران نفت صنعت كاربردي
 نفت صنعت مشكالت كليه درمان و توسعه نسخه مقاله، اين در شدهارائه هايپيشنهاد و راهكارها كه است بديهي
 نظر در با دباي عملياتي هر يا ميدان هر در فناوري اين كاربرد عدم يا كاربرد تصميم حيث اين از و يستن ايران

  .شود اتخاذ ميدان و منطقه فني و خاص شرايط گرفتن
  
  چيست؟!! فناوري نانو  – 1

دليل ابعاد نانومتري، رفتار جديدي شود كه ساختار و اجزاي آن بههايي مربوط مينانوتكنولوژي به مواد و سيستم
دهند. مواد داراي اندازه ذره نانومقياس در يولوژيكي از خود نشان ميهاي فيزيكي، شيميايي و بدر خواص، پديده

علم  فناوري نانو . درحقيقت،]1[ها قرار دارنداي آنها، و خواص تودهها و مولكولاي بين اثرات كوانتومي اتمحوزه
ذراتي كه يك يا بيشتر از (ايتوليد مواد نانوذره ،محصول آن وتغيير و دستكاري خواص مواد در ابعاد كنترلي نانو 

نظر استموردنانومتر باشد) با خواص دلخواه و كاربردي  100ها كمتر از عد آنيك ب .  
  
  كاربردهاي فناوري نانو در بخش باالدستي صنعت نفت -2
  صنعت اكتشاف - 2-1

ايران نيز از آن (كه در هاي رايج در اين صنعتاز تكنيكاست. صنعت نفت از اولين ركن پايه و ، صنعت اكتشاف
سنجي نيز سنجي و مغناطيسچون گرانهاي ديگري همالبته روشنگاري است. لرزه شود)،وفور استفاده ميبه

  شود.ها، به اين روش پرداخته ميدر مقايسه با آن نگاريلرزه وجود دارد كه با توجه به دقت روش
كه با  هاي ايجاد شدهحيه تحت اكتشاف و ثبت لرزهنگاري عبارت است از ايجاد انفجار در نقاط مختلف نالرزه

يند براساس تفاوت ا. اين فرداد تشخيصهاي زمين و مخزن را كلي اليه و چيدمان توان ساختارها ميكمك آن
ابزارهاي شرايط تفسير و توان آن را براساس پذيرد و ميهاي مختلف صورت ميسرعت حركت صوت در اليه

با پتانسيل  هاياليهوجود به كمك آن،ه، بهعدي انجام دادبعدي و سهبعدي، دوبهاي يكشكلبه ،موجود
 در ايرانصورت محدود و به به تازگينگاري چهاربعدي نيز كه . لرزهبردهيدروكربوري يا غيرهيدروكربوري پي

توان و از طريق آن مي شودهاي مختلف انجام ميبعدي است كه در زماننگاري سهشده است، همان لرزه كاربردي
  بيني كرد.پيش و شخصمنحوه پيشروي سياالت مختلف را 

4

هاي توليد با ديناميت يا ساير روش انفجارايجاد بعد از  .)1-(شكلنام دارد نگاري ژئوفونفرآيند لرزهمهمترين ابزار 
ه را ثبت كرد. درحقيقت، ژئوفون ايجاد شد ها نسبت به انفجارتحرك اليهتوان ميزان كمك اين ابزار ميبه، انفجار

عنوان نتايج لرزهها از خط مبنا را بهبه ولتاژ، انحراف آن هادريافت امواج صوتي حاصل از انفجار و تبديل آنبا 
  دهد.نگاري ارائه مي

  
  كاربرد نانوحسگرها در اكتشاف نفت و گاز - 1- 2-1

نگاري بهبود يافته حسگرها، خروجي و نتايج فرآيند لرزهامروزه با ورود فناوري نانو به اين عرصه و اختراع نانو
شود، با اين تفاوت كه در آن با استفاده نگاري در اين روش به همان شكل متداول خود انجام مياست. فرآيند لرزه

ناحيه تحت اكتشاف ارسال مي هاي مختلفحسگرهاي صوتي به موقعيت)، يك دسته از نانو2-(شكلاز ابزار ويژه
هاي حاصل از انفجار با ها و تفسير نتايج، ثبت لرزهنگاري، با بازيابي آنود، تا بعد از انجام مجدد عمليات لرزهش

ها به عملكرد سريع و توانسته است تا با نانوساختار كردن ژئوفون فناوري نانوعالوه، دقت بيشتري انجام شود. به
  اني كند.اطالعات صوتي اين فرآيند كمك شاي ترثبت دقيق

  
  نگاريهاي كاربردي در بخش لرزههايي از ژئوفن): نمونه1شكل (

  

  
  اي از نانوحسگرهاي اكتشافي دقيق در ثبت امواج صوتي): نمونه2شكل (

  
اي و شناخت نوع و نحوه جريان سياالت لرزه- هاي صوتيحسگرها در تصويربرداريبنابراين، استفاده از نانو
ها تر از ساختار مخزن و اليهكه به دريافت اطالعات دقيق(ير امواج صوتي حاصل از انفجارزيرزميني براساس تفس

ويژه در مواردي كه هدف از (بهدر فرايند اكتشاف نفت و گاز است فناوري نانو ي، از مزاياي كاربرد)شودمنجر مي
ي نحوه جابجايي سياالت بعد از اكتشاف، كشف يك ميدان يا مخزن جديد نبوده و عمليات اكتشاف با هدف بررس
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فرآیند لرزه نگاري بهبود یافته است. فرآیند 
لرزه ن��گاري در ای��ن روش به همان ش��کل 
متداول خود انجام مي ش��ود، ب��ا این تفاوت 
که در آن با استفاده از ابزار ویژه)شکل-2(، 
ی��ك دس��ته از نانو حس��گرهاي صوت��ي به 
موقعیت هاي مختلِف ناحیه تحت اکتش��اف 
ارس��ال مي ش��ود، تا بع��د از انج��ام مجدد 
عملیات لرزه نگاري، با بازیابي آن ها و تفسیر 
نتای��ج، ثبت لرزه ه��اي حاص��ل از انفجار با 
دقت بیشتري انجام ش��ود. به عالوه، فناوري 
نانو توانس��ته اس��ت تا با نانوس��اختار کردن 
ژئوفون ه��ا به عملکرد س��ریع و ثبت دقیقتر  
اطالعات صوتي این فرآیند کمك ش��ایاني 

کند.
در  نانو حس��گرها  از  اس��تفاده  بنابرای��ن، 
و  صوتي-ل��رزه اي  تصویربرداري ه��اي 
ش��ناخت ن��وع و نح��وه جری��ان س��یاالت 
زیرزمین��ي براس��اس تفس��یر ام��واج صوتي 
حاص��ل از انفجار)که ب��ه دریافت اطالعات 
دقیق ت��ر از س��اختار مخ��زن و الیه ها منجر 
مي ش��ود(، از مزایاي کاربردي فناوري نانو 
در فرایند اکتشاف نفت و گاز است)به ویژه 
در مواردي که هدف از اکتش��اف، کش��ف 
یك میدان ی��ا مخزن جدید نبوده و عملیات 
اکتش��اف با هدف بررس��ي نحوه جابجایي 
س��یاالت بع��د از گذش��ت چندین س��ال از 

تولی��د از یك الیه هیدروکرب��وري، دوباره 
انجام  ش��ود(. هم اکن��ون در ش��رکت هاي 
بزرگ BP و Shell، فرآیند اکتشاف میادین 
جدید نفت و گاز ب��ا کاربرد نانوتکنولوژي 
در تصویرب��رداري ل��رزه اي و لرزه ن��گاري 
چهاربُعدي انجام مي شود. شکل-3 با هدف 
اش��اره به اهمیت کاربرد فرآیند لرزه نگاري 
چهاربع��دي در ش��ناخت نح��وه جابجای��ي 
سیاالت، کاربرد آن در یکي از میادین نفتي 

ایالت تگزاس امریکا را نشان مي دهد.
ام��ا کاربرد فناوري نان��و در این بخش از 
صنعت نفت در ابتداي راه است و مشکالتي 
بر سر راه آن وجود دارد. محدودیت کاربرد 
نانوحس��گرها نس��بت ب��ه ش��رایط محیطي 
و زیرزمین��ي مختل��ف از جمله مش��کالت 
این تکنولوژي اس��ت که س��بب شده است 
ت��ا ای��ن روش فق��ط در نواح��ي اکتش��افي 
ویژه اي پاس��خگو باش��د. به ع��الوه، هزینه 
و ریس��ك باالي صنعت اکتش��اف)به ویژه 
در  ک��ه  آمری��کا،  مانن��د  کش��وري   در 
ش��کل-3یکي از میادی��ن هیدروکرب��وري 
آن نشان داده ش��ده است( و ارتباط ضعیف 
صنع��ت اکتش��اف و نانوتکنولوژي س��بب 
ش��ده اس��ت تا از این نوع محصوالت کمتر 
اس��تفاده ش��ود. بنابراین، به نظر مي رسد که 
آنچه امروز ب��ا ورود روش هاي لرزه نگاري 

ای��ران  چهاربع��دي در صنع��ت اکتش��اف 
مي گذرد، در کوتاه مدت مطلوب است و تا 
زمان کاربردي تر ش��دن فناوري نانو در این 
بخش، نیاز به تغییرات س��اختاري احس��اس 
نمي شود. بدیهي اس��ت که در این مدت )تا 
زمان کاربردي تر شدن فناوري نانو در بخش 
اکتش��اف(، تالش در جهت بومي سازي این 

فناوري باید در رأس امور قرار گیرد. 

2-2- صنعت حفاري 
2-2-1- روش هاي حفاري

رکن دوم بخش باالدس��تي صنعت نفت، 
صنعت حفاري اس��ت. در اوایل عمر صنعت 
نفت، از روش هاي حفاري ضربه اي)کابلي( 
در مناطق داراي پتانسیل نفت و گاز استفاده 
مي ش��د که محدودیت هاي عمقي، مشکل 
تخریب س��ازند، دش��واري انتقال َکنده ها به 
س��طح، ُکندي عملیات)ص��رف زمان زیاد( 
و... منجر به حذف این روش از صنعت نفت 
گردید. امروزه از این روش فقط در حفاري 

چاه هاي کم عمق آبي استفاده مي شود. 
با پیشرفت تکنولوژي، این روش حفاري 
ج��اي خود را ب��ه روش مکانیکي دیگري با 
عنوان حف��اري دَوراني داد. س��رعت باالي 
حفاري)جلوگیري از ات��الف وقت با انتقال 
س��ریع َکنده ه��ا به س��طح زمی��ن( و حذف 
محدودی��ت عمقي از مهمتری��ن مزیت هاي 
این روش به حس��اب مي آید. هرچند بعد از 
آن، روش هاي حفاري دیگري مانند حفاري 
حرارتي، لرزشي، شیمیایي، لیزري و... ارائه 
ش��د، اما امروزه به جرأت مي توان گفت که 
به دلی��ل تجارت وس��یع در سراس��ر جهان و 
فواید عملیاتي، بیش از 98 درصد حفاري ها 
از  و  مي گ��ردد  انج��ام  دوران��ي  به ش��کل 
روش هاي ذکر ش��ده، بیشتر در حفاري هاي 
آزمایش��ي یا در حفاري هاي خ��اِص معادن 

زیرزمیني استفاده مي شود. 
پیش��رفت هاي ش��گرف فن��اوري نانو در 
بحث س��اخت نانومواد در س��الیان گذش��ته  3    كاربرد لرزه نگاري چهار بعدي در شناخت جابجایي سیاالت مخزن
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و  BPهاي بزرگ اكنون در شركتهمشود). گذشت چندين سال از توليد از يك اليه هيدروكربوري، دوباره انجام 
Shell، نگاري اي و لرزهدر تصويربرداري لرزه تكنولوژيفرآيند اكتشاف ميادين جديد نفت و گاز با كاربرد نانو
در شناخت نحوه  بعدينگاري چهاربا هدف اشاره به اهميت كاربرد فرآيند لرزه 3-لشكشود. عدي انجام ميچهارب

  دهد.در يكي از ميادين نفتي ايالت تگزاس امريكا را نشان مي جابجايي سياالت، كاربرد آن
در اين بخش از صنعت نفت در ابتداي راه است و مشكالتي بر سر راه آن وجود دارد.  فناوري نانواما كاربرد 

محدوديت كاربرد نانوحسگرها نسبت به شرايط محيطي و زيرزميني مختلف از جمله مشكالت اين تكنولوژي 
عالوه، هزينه و ريسك به اي پاسخگو باشد.است كه سبب شده است تا اين روش فقط در نواحي اكتشافي ويژه

يادين هيدروكربوري آن نشان يكي از م 3-شكلويژه در كشوري مانند آمريكا، كه در (بهباالي صنعت اكتشاف
سبب شده است تا از اين نوع محصوالت كمتر اكتشاف و نانوتكنولوژي صنعت داده شده است) و ارتباط ضعيف 

نگاري چهاربعدي در صنعت اكتشاف هاي لرزهرسد كه آنچه امروز با ورود روشنظر مياستفاده شود. بنابراين، به
تر شدن فناوري نانو در اين بخش، نياز به تغييرات است و تا زمان كاربرديمدت مطلوب گذرد، در كوتاهايران مي

تر شدن فناوري نانو در بخش تا زمان كاربرديبديهي است كه در اين مدت ( شود.ساختاري احساس نمي
  بايد در رأس امور قرار گيرد.  سازي اين فناوري)، تالش در جهت بومياكتشاف

  

  
  اري چهار بعدي در شناخت جابجايي سياالت مخزننگ): كاربرد لرزه3شكل (

  
  صنعت حفاري  -2-2
  هاي حفاريروش - 2-2-1

هاي حفاري ، از روشعمر صنعت نفت . در اوايلستنفت، صنعت حفاري اصنعت ركن دوم بخش باالدستي 
ل تخريب هاي عمقي، مشكشد كه محدوديتاستفاده مي داراي پتانسيل نفت و گازدر مناطق  (كابلي)ايضربه

... منجر به حذف اين روش از صنعت (صرف زمان زياد) وها به سطح، كُندي عملياتندهانتقال كَ دشواريسازند، 
  شود. عمق آبي استفاده ميهاي كمنفت گرديد. امروزه از اين روش فقط در حفاري چاه

6

راني داد. عنوان حفاري دوبا پيشرفت تكنولوژي، اين روش حفاري جاي خود را به روش مكانيكي ديگري با 
) و حذف محدوديت عمقي از زمين ها به سطحنده(جلوگيري از اتالف وقت با انتقال سريع كَسرعت باالي حفاري

هاي حفاري ديگري مانند حفاري روش ،چند بعد از آن. هرآيدبه حساب ميهاي اين روش ترين مزيتممه
دليل تجارت وسيع در توان گفت كه بهشد، اما امروزه به جرأت مي... ارائه حرارتي، لرزشي، شيميايي، ليزري و

هاي ذكر و از روش گرددميشكل دوراني انجام ها بهدرصد حفاري 98سراسر جهان و فوايد عملياتي، بيش از 
  . شودميمعادن زيرزميني استفاده  هاي خاصِهاي آزمايشي يا در حفاريبيشتر در حفاري ،شده

در ساليان گذشته و ارتباط صنعت حفاري با فيزيك  فناوري نانو در بحث ساخت نانوموادف هاي شگرپيشرفت
را فناوري نانو پتانسيل كاربرد  ي صنعت باالدستيهااجسام سبب شده است تا بخش حفاري بيش از ساير بخش

 روش ،در ادامهشود، م ميشكل دوراني انجاگاز بهوهاي نفتكليه حفاريدر ايران با توجه به اينكه . داشته باشد
نيازهاي ايران در اين بخش از آن به در كنار بررسي و  هاي مختلف آنثير فناوري نانو بر بخشأدوراني و ت حفاري

  شود. مي اشاره صنعت نفت
  
  حفاري دوراني - 2-2-2
  بخش تشكيل شده است:از شش ، فرايند و سيستم روش حفاري دوراني كليطوربه
هاي اليه درونمنظور نفوذ صحيح بهبه – هامته و لوله موردنيازچرخش  كه وظيفه تأمينيرانودسيستم زير-1

  را برعهده دارد، ميز دواراستفاده از با  -زمين
 عملياتو  اسكلت دكل صحيح كنترل ، وظيفههاها و قالبسيمي كه با استفاده از مجموعهتعليقسيستم زير-2

  جلوگيري شود، در خالل حفاري ناخواسته هايانحرافتا از  حفاري را برعهده دارد هايباال و پايين بردن لوله
پمپاژ  اصلي با هدف تمايز آن با روش كابلي است وعمليات حفاري و وجهقلب سيستم زيرسيستم گردشي كه -3

  شود،انجام ميها به سطح زمين چاه و انتقال كنده درون گل به
  كند،را تأمين مي وراني ميزدوارنيروي د توليدكننده برق، ژنراتورهاياستفاده از كه با مين نيروأتزيرسيستم -4
با هدف كنترل و  است هاي جداريگيرها و لولهفورانكلي شامل دو بخش اصلي طوركه بهايمنيزيرسيستم -5

  شود،از يكديگر نصب مي هاي مختلفايمني چاه و جدايش اليه
توليد با استفاده از تجهيزات ابزار  يندامانيتورينگ و كنترل فركه وظيفه آن بانيدهديدهنده و سيستم آگاهيزير-6

  هاي مختلف است.دقيق نصب شده در بخش
  . از جايگاه ويژه و مهمي برخوردارندايمني گردشي و سيستم دوراني، زيرسه ميان، ايندر
ها عالوه بر انرژي باشند كه نرخ نفوذ آنمي هاي حفاري به عنوان بخشي از رشته حفاري جزء سيستم دورانيمته

يشترين تنش وارده در عمليات حفاري، كه بجايي. از آنو ساختار مته است شدت تابعي از شكل، جنسدوراني، به
پس از حفر  كهطوريآيند بهحفاري به حساب مي هاي حفاري قسمت فرسايشي رشتهشود، متهها وارد ميبه مته

رو، همواره چالش اصلي در زمان ساخت اينازشود و بايد تعويض شوند. شان كم ميكارايييك متراژ مشخص، 
با ورود فناوري نانو به، امروزه دليلهمينبه ها، انتخاب و كاربرد مواد مقاوم در برابر فرسايش و خوردگي است.مته

نواحی زرد و آبی رنگ به ترتیب نواحی نفتی و تحت هجوم اب هستند

1985

1999
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و ارتب��اط صنعت حفاري با فیزیك اجس��ام 
سبب ش��ده اس��ت تا بخش حفاري بیش از 
س��ایر بخش هاي صنعت باالدس��تي پتانسیل 
کاربرد فناوري نانو را داش��ته باشد. با توجه 
به اینکه در ایران کلیه حفاري هاي نفت وگاز 
به ش��کل دوراني انجام مي ش��ود، در ادامه، 
روش حف��اري دوراني و تأثیر فناوري نانو بر 
بخش هاي مختلف آن بررسي و در کنار آن 
به نیازهاي ایران در این بخش از صنعت نفت 

اشاره مي شود. 

2-2-2- حفاري دوراني
به طورکلي، فرایند و سیستم روش حفاري 

دوراني از شش بخش تشکیل شده است:
1-زیرسیس��تم َدوراني ک��ه وظیف��ه تأمین 
چرخش موردنیاز مته و لوله ها  به منظور نفوذ 
صحیح به درون الیه هاي زمین- با استفاده از 

میز دوار را برعهده دارد،
2-زیرسیستم تعلیق که با استفاده از مجموعه ي 
سیم ها و قالب ها، وظیفه کنترل صحیح اسکلت 
دکل و عملی��ات ب��اال و پایین ب��ردن لوله هاي 
حف��اري را برعه��ده دارد ت��ا از انحراف هاي 

ناخواسته در خالل حفاري جلوگیري شود،
3-زیرسیس��تم گردش��ي که قلب سیستم 
عملیات حف��اري و وجه تمای��ز آن با روش 
کابلي اس��ت و با هدف اصل��ي پمپاژ گل به 

درون چ��اه و انتقال کنده ها به س��طح زمین 
انجام مي شود،

4-زیرسیس��تم تأمین نیروکه با استفاده از 
ژنراتورهاي تولیدکننده برق، نیروي َدوراني 

میزدوار را تأمین مي کند،
5-زیرسیستم ایمني که به طورکلي شامل دو 
بخش اصل��ي فوران گیرها و لوله هاي جداري 
اس��ت و با هدف کنترل ایمني چاه و جدایش 

الیه هاي مختلف از یکدیگر نصب مي شود،
6-زیرسیستم آگاهي دهنده و دیده باني که 
وظیفه آن مانیتورینگ و کنترل فرایند تولید 
با استفاده از تجهیزات ابزار دقیق نصب شده 

در بخش هاي مختلف است.
دوران��ي،  زیرسیس��تم  س��ه  دراین می��ان، 
گردش��ي و ایمني از جای��گاه ویژه و مهمي 

برخوردارند. 
مته هاي حفاري به عنوان بخش��ي از رشته 
حفاري جزء سیستم دوراني مي باشند که نرخ 
نفوذ آن ها عالوه بر انرژي دوراني، به شدت 
تابعي از شکل، جنس و ساختار مته است. از 
آن جایي که بیشترین تنش وارده در عملیات 
حف��اري، به مته ه��ا وارد مي ش��ود، مته هاي 
حفاري قس��مت فرسایشي رش��ته حفاري به 
حس��اب مي آیند به طوري که پ��س از حفر 
یك متراژ مشخص، کارایي شان کم مي شود 
و بای��د تعویض ش��وند. ازای��ن رو، همواره 

چالش اصلي در زمان ساخت مته ها، انتخاب 
و کارب��رد م��واد مقاوم در برابر فرس��ایش و 
خوردگي است. به همین دلیل، امروزه با ورود 
فناوري نانو به عرصه ساخت مواد با ویژگي ها 
و خواص دلخواه بش��ر، اس��تفاده از مته هاي 
نانوکامپوزیتي با پوشش مقاوم نانو در برخي 
از کشورهاي نفتخیز جهان از جمله عربستان 

و عمان افزایش یافته است)شکل-4(. 
معموالً مته هاي با پوش��ش نانو براس��اس 
درجه سختي پوشش هایشان به دو گروه کلي 

تقسیم بندي مي شوند:
گ��روه اول، گروه پوش��ش هاي س��خت 
 40 GPA ک��ه داراي س��ختي کوچکت��ر از
هس��تند و گ��روه دوم ک��ه به پوش��ش هاي 
ابَرسخت)پوش��ش هاي چندالیه اي نانومتري 
که معموالً از دو الیه مختلف فلزي، نیتریدي، 
اکسیدي یا ترکیبي از آن ها ساخته شده اند و 
ضخامت آن ها در مح��دوده 5 تا 10 نانومتر 
 GPA است(، معروفند و داراي سختي بیشتر از
40 مي باشند. الزم به ذکر است که از لحاظ 
تعداد، فراوانِي پوش��ش هاي س��خت نسبت 
به پوش��ش هاي ابرس��ختي مانند نیترید بور با 
الماس واره هاي   ،)C-BN(مکعب��ي س��اختار 
بي ش��کل)DLC( و نیتریدهاي کرب��ن ب��ي-

شکل)CNx-(  بیشتر است.
افزای��ش س��رعت حفاري، درجه س��ختي 
مته ها، نرخ نفوذ مته ها، راندمان حرارتي مته ها 
و افزای��ش مدت زمان تعویض مته  ها در کنار 
فواید اقتصادي ک��ه از کاربرد این نوع مته ها 
حاصل مي ش��ود، از مزای��اي کاربرد فناوري 
نانو در این بخش صنعت نفت است. متأسفانه 
تاکن��ون در ایران از این ن��وع مته ها به دالیل 
مختلف)تحریم ه��اي صنعت��ي، قیمت باالي 
این نوع مته ها، انتخاب فرایند تعمیر چندباره 
مته ه��ا بج��اي تعوی��ض و ...( در بُعد میداني 
استفاده نشده اس��ت. از این رو به نظر مي رسد 
که ب��ا توجه به اینکه تعداد دکل هاي حفاري 
موردنیاز ش��رکت هاي نفتي در ایران اندک 
اس��ت، یکي از راه ه��اي افزای��ش جابجایي  4    نمایي از مته هاي داراي پوشش نانو
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انوكامپوزيتي با پوشش مقاوم نانو در هاي ناستفاده از متهها و خواص دلخواه بشر، عرصه ساخت مواد با ويژگي
  ). 4-(شكلاستيافته افزايش  برخي از كشورهاي نفتخيز جهان از جمله عربستان و عمان

  :شوندبندي ميبه دو گروه كلي تقسيم يشانهاهاي با پوشش نانو براساس درجه سختي پوششمعموالً مته
هاي هستند و گروه دوم كه به پوشش GPa 40ز هاي سخت كه داراي سختي كوچكتر اگروه اول، گروه پوشش

اي نانومتري كه معموالً از دو اليه مختلف فلزي، نيتريدي، اكسيدي يا تركيبي از اليههاي چند(پوششسختراب
 GPaمعروفند و داراي سختي بيشتر از  ،نانومتر است) 10تا  5ها در محدوده اند و ضخامت آنها ساخته شدهآن
 يهاي ابرسختپوشش نسبت بههاي سخت پوشش از لحاظ تعداد، فراوانيِالزم به ذكر است كه  باشند.مي 40

) CNx-(شكلكربن بينيتريدهاي ) وDLC(شكلهاي بيواره)، الماسc-BN(مانند نيتريد بور با ساختار مكعبي
  بيشتر است.

  

  
  هاي داراي پوشش نانو): نمايي از مته4(شكل

  
زمان تعويض ها و افزايش مدتها، راندمان حرارتي متهها، نرخ نفوذ مته، درجه سختي متهافزايش سرعت حفاري

اين در  فناوري نانوشود، از مزاياي كاربرد ها حاصل ميها در كنار فوايد اقتصادي كه از كاربرد اين نوع متهمته
هاي صنعتي، قيمت (تحريميل مختلفها به دالسفانه تاكنون در ايران از اين نوع متهأ. متاست صنعت نفت بخش

عد ميداني استفاده نشده است. ها بجاي تعويض و ...) در بباره متهيند تعمير چنداها، انتخاب فرباالي اين نوع مته
هاي نفتي در ايران اندك هاي حفاري موردنياز شركترسد كه با توجه به اينكه تعداد دكلنظر ميرو بهاز اين

كاربرد متهها در مناطق مختلف و جلوگيري از انتظارهاي ناخواسته،هاي افزايش جابجايي دكلاهاست، يكي از ر
  تعويض كمتري دارند. و استاندارد تعداد دفعات هايي است كه از عمر مفيد بيشتري برخوردارند

اري تشكيل عمليات حفاري است كه قلب آن را سيال حف گردشيسيستم زيريكي ديگر از كاربردهاي نانو در 
چاه و انتقال شود كه به وظايف چندگانه آن از جمله تميزكردن تهدهد. اهميت اين سيال زماني آشكارتر ميمي

ها، پايداري ديواره چاه، كنترل فشارهاي زيرزميني، قدرت كاري مته و لولهكاري و روغنها به سطح، خنككنده
ها روي الك لرزان، ژالسيون)، ترخيص آسان شن و كندهها(قدرت ها در زمان خاموشي پمپشناورسازي كنده

كاربرد اين سيال ها به مته اشاره شود. به همين دليل، ها و انتقال توان هيدروليكي پمپتحمل بخشي از وزن لوله
زماني از كيفيت بااليي برخوردار است كه مرتباً خواص مختلف آن مانند وزن، گرانرو، قدرت ژالسيون، نرخ 

استاندارد كنترل  هايآزمايش يصافاب، مقدار نمك، درجه سختي و درجه اسيدي يا بازي به وسيلههرزروي 
هاي مته و در ادامه گذر كه اين سيال وظايف خود را با پمپ شدن به درون رشته حفاري، عبور از نازلچرا شود.
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دهد و ممكن است در طول ميرسيدن به سطح زمين انجام  بين لوله جداري و رشته حفاري و از فضاي حلقوي
  مسير در اثر تغييرات پارامترهاي عملياتي محيط سنگ و سيال اطراف آن، برخي از خواص خود را از دست دهد.

تر شده است. با ساده ،(سياالت هوشمند)اكنون كنترل خواص فوق با ورود فناوري نانو و ساخت نانوسياالتهم
توان سيالي با چگالي، گرانرو، عنوان بخش معلق در فاز مايع)، مي(بهاريافزودن نانوذرات مناسب به يك سيال حف

هاي اين نانوذرات كه ترجيحاً غيرآلي هستند، عدم . از ويژگي]3[هدايت حرارتي و گرماي ويژه مطلوب تهيه كرد
زيست محيطي  (آب يا گازوئيل)، سازگاري باال با سياالت مخزن و خواصها در فاز مايع سيال حفاريانحالل آن
پايداري بسيار مطلوب ديواره چاه در كنار جلوگيري از هرزروي زياد صافاب گل  ،چنينها است. هممطلوب آن

، از جمله مزاياي نانوسياالت است شودحفاري كه عالوه بر تخريب سازند منجر به تغيير خواص سيال حفاري مي
  ها گزارش شده است. داني آنكه تاكنون نتايج مطلوبي از كاربرد آزمايشگاهي و مي
(كه مخصوصاً گرماي ويژه و هدايت حرارتي مطلوبي به گل القا افزودن نانوذرات پودري سيليس به سيال حفاري

هاي تهيه نانوسياالت است كه حصول گرانرو هاي كربني يكي از روشها و نانوتيوبكند) و كاربرد نانوكامپوزيتمي
زدن به ساير خواص سيال، مورد پذيرش بسياري از كارشناسان فعال در بخش و چگالي مطلوب آن بدون صدمه 

در زمان شروع به كار  توانايي برگشت گل به حالت جرياني ياهاي سيال حفاري است. خاصيت ژالتيني پژوهش
چاه  ردكردن ابزار ها و گيرنشين شدن كندهته مانع(كه ها نيز از ديگر خواص مهم سيال حفاري استمجدد پمپ

  شود.هاي نانو حاصل ميكنندهو پراكندهرسي ها، نانوذراتنانوپليمرها، نانوكامپوزيتو از كاربرد شود) مي
ها به سياالت حفاري ، بارِن و همكارانش موفق به توليد نانوموادي شدند كه افزودن آن2003چنين در سال هم

مي هاي حفاري سبكگلو توليد ساخت سبب  . توليد اين نوع كف همشودموجب توليد نوعي كف خاص مي
ترين . مهم]7[دهدرا نسبت به شرايط معمولي افزايش ميهاي حفاري قابليت خارج كردن كندهگردد و هم 

هاي غيرتعادلي است(حفاري با فشار گل كمتر يا برابر فشار هاي سبك در صنعت حفاري، انجام حفاريكاربرد گل
  باشد.هاي معمولي كاهش صدمات سازندي مينسبت به حفاريها ترين مزيت آنمهمسازند) كه 

در حفاري  سياالت هوشمندنانوكاربرد رسد كه نظر ميدر ايران، بهنانوسياالت با توجه به عدم كاربرد ميداني 
حداقل رساندن مدت صنعت حفاري ايران جهت حذف يا بههاي مفيد و كوتاهحلمخازن نفت و گاز يكي از راه
شيلي  ، حفاري سازندهاي حساس و متورمهاعمر پايين و فرسايش زياد متهباشد. مشكالت اين صنعت عظيم مي

)، تخريب سازند در نتيجه نفوذ صافاب دهنداز خود حساسيت بسياري نشان ميپايه آبي هاي (كه نسبت به گل
تنها ، اين مشكالت ار مشكالت اقتصادي حاصل ازگل، هرزروي زياد صافاب و پايداري ضعيف ديواره چاه دركن

 دهد كه ساختنتايج آزمايشگاهي اخير محققان نشان مي. است مشكالت اصلي صنعت حفاري ايرانبخشي از 
  برده است.  از بينهاي فوق را دوديتبه گل حفاري، بسياري از محنانوذرات افزودني 

وردگي و ساير عوامل مخرب با استفاده از نانوموادها و كاربرد هاي جداري مقاوم در برابر خچنين، تهيه لولههم
هاي با استحكام خمشي و تراكمي باال از جمله كاربردهاي ها) با هدف ساخت سيمان(بويژه نانو سيليسنانوذرات

  سيستم ايمني حفاري دوراني است. زير اين فناوري در
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

دکل ه��ا در مناطق مختل��ف و جلوگیري از 
انتظارهاي ناخواسته،کاربرد مته هایي است که 
از عمر مفید بیشتري برخوردارند و استاندارد 

تعداد دفعات تعویض کمتري دارند.
در  نان��و  کاربرده��اي  از  دیگ��ر  یک��ي 
زیرسیس��تم گردش��ي عملیات حفاري است 
که قلب آن را سیال حفاري تشکیل مي دهد. 
اهمیت این سیال زماني آشکارتر مي شود که 
به وظایف چندگان��ه آن از جمله تمیزکردن 
ته چاه و انتقال کنده ها به سطح، خنك کاري 
و روغن کاري مته و لوله ها، پایداري دیواره 
چ��اه، کنترل فش��ارهاي زیرزمین��ي، قدرت 
شناورس��ازي کنده ه��ا در زمان خاموش��ي 
پمپ ها)قدرت ژالس��یون(، ترخیص آس��ان 
شن و کنده ها روي الك لرزان، تحمل بخشي 
از وزن لوله ه��ا و انتق��ال ت��وان هیدرولیکي 
پمپ ها به مته اش��اره ش��ود. ب��ه همین دلیل، 
کاربرد این س��یال زمان��ی از کیفیت باالیی 
برخوردار اس��ت که مرتب��اً خواص مختلف 
آن مانن��د وزن، گرانرو، قدرت ژالس��یون، 
نرخ هرزروي صاف��اب، مقدار نمك، درجه 
س��ختي و درجه اس��یدي یا بازي به وسیله ی 
آزمایش��هاي اس��تاندارد کنترل شود. چراکه 
این س��یال وظایف خود را با پمپ ش��دن به 
درون رش��ته حفاري، عب��ور از نازل هاي مته 
و در ادامه، گ��ذر از فضاي حلقوي بین لوله 
جداري و رش��ته حفاري و رس��یدن به سطح 

زمین انجام مي دهد و ممکن اس��ت در طول 
مس��یر در اثر تغییرات پارامتره��اي عملیاتي 
محیط س��نگ و س��یال اطراف آن، برخي از 

خواص خود را از دست دهد.
هم اکن��ون کنت��رل خواص ف��وق با ورود 
نانوسیاالت)سیاالت  نانو و س��اخت  فناوري 
ب��ا  اس��ت.  ش��ده  س��اده تر  هوش��مند(، 
اف��زودن نان��وذرات مناس��ب به یك س��یال 
حفاري)به عنوان بخش معل��ق در فاز مایع(، 
مي توان س��یالي با چگال��ي، گرانرو، هدایت 
حرارت��ي و گرم��اي وی��ژه مطل��وب تهی��ه 
ک��رد]3[. از ویژگي هاي ای��ن نانوذرات که 
ترجیحاً غیرآلي هس��تند، عدم انحالل آن ها 
در فاز مایع س��یال حفاري)آب یا گازوئیل(، 
س��ازگاري باال با س��یاالت مخزن و خواص 
زیس��ت محیط��ي مطل��وب آن ه��ا اس��ت. 
هم چنین، پایداري بسیار مطلوب دیواره چاه 
در کنار جلوگیري از هرزروي زیاد صافاب 
گل حف��اري که ع��الوه بر تخریب س��ازند 
منجر به تغییر خواص سیال حفاري مي شود ، 
از جمله مزایاي نانوسیاالت است که تاکنون 
نتای��ج مطلوب��ي از کاربرد آزمایش��گاهي و 

میداني آن ها گزارش شده است. 
اف��زودن نان��وذرات پ��ودري س��یلیس به 
س��یال حفاري)که مخصوصاً گرماي ویژه و 
هدایت حرارتي مطلوبي به گل القا مي کند( 
و کارب��رد نانوکامپوزیت ها و نانوتیوب هاي 

کربني، یکي از روش هاي تهیه نانوس��یاالت 
اس��ت که حصول گرانرو و چگالي مطلوب 
آن بدون صدمه زدن به س��ایر خواص سیال، 
مورد پذیرش بس��یاري از کارشناس��ان فعال 
در بخش پژوهش هاي س��یال حفاري است. 
خاصی��ت ژالتین��ي یا توانایي برگش��ت گل 
به حال��ت جریان��ي در زمان ش��روع به کار 
مجدد پمپ ها نیز از دیگر خواص مهم سیال 
حفاري است)که مانع ته نشین شدن کنده ها و 
گیر کردن ابزار در چاه مي شود( و از کاربرد 
نانوپلیمرها، نانوکامپوزیتها، نانوذرات رسی و 

پراکنده کننده هاي نانو حاصل مي شود.
و  ب��اِرن   ،2003 س��ال  در  هم چنی��ن 
همکارانش موفق به تولید نانوموادی ش��دند 
که افزودن آن ها به س��یاالت حفاري موجب 
تولید نوعي کف خاص مي ش��ود. تولید این 
نوع کف، هم سبب ساخت و تولید گل های 
حفاری س��بك مي گردد و هم قابلیت خارج 
کردن کنده هاي حفاری را نس��بت به شرایط 
معمول��ي افزای��ش مي ده��د]7[. مهم تری��ن 
کاربرد گل هاي س��بك در صنعت حفاري، 
انجام حفاری هاي غیرتعادلی اس��ت)حفاري 
با فش��ار گل کمتر یا برابر فش��ار سازند( که 
مهم ترین مزیت آن ها نس��بت به حفاري هاي 

معمولي کاهش صدمات سازندي مي باشد.
با توجه به عدم کاربرد میداني نانوس��یاالت 
در ایران، به نظر مي رسد که کاربرد نانو سیاالت 
هوش��مند در حفاري مخازن نفت و گاز یکي 
از راه حل ه��اي مفی��د و کوتاه م��دت صنعت 
حفاري ایران جهت حذف یا به حداقل رساندن 
مشکالت این صنعت عظیم مي باشد. عمر پایین و 
فرسایش زیاد مته ها، حفاري سازندهاي حساس 
و متورم شیلي )که نسبت به گل هاي پایه آبي از 
خود حساسیت بسیاري نشان مي دهند(، تخریب 
سازند در نتیجه نفوذ صافاب گل، هرزروي زیاد 
صاف��اب و پایداري ضعیف دیواره چاه درکنار 
مش��کالت اقتصادي حاصل از این مشکالت، 
تنها بخشي از مشکالت اصلي صنعت حفاري 
ایران اس��ت. نتایج آزمایشگاهي اخیر محققان 

5    نمایي از مته هاي داراي پوشش نانو
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  در صنعت حفاري ايران نانوفناوري آميز از كاربرد اي موفقيتنمونه - 2-2-3

صورت هاي جداري نانوساختار تاكنون در ايران استفاده نشده است، اما اخيراً در بعد ميداني و بههرچند از لوله
بندي مناسب تري دارند(سيمانهاي نانوساختاري استفاده شده است كه زمان بندش طوالنيمحدود از سيمان

  باشد). ايمني ميسيستم زيرهاي جداري بخشي از لوله
هايي است كه در نتيجه بندش سريع سيمان پورتلند مزيت افزايش زمان بندش سيمان، كاهش ميكروشكاف

هاي پرفشار تشكيل دهند. براي مثال، منظور نفوذ سيال از اليهآيند و ممكن است راهي بهمعمولي بوجود مي
توليدي و همواره يكي از مشكالت  ار گچسارانسنگ پرفشو به دنبال آن توليد آب از پوش آب مشكل نفوذ

هاي نانوساختار كاربرد سيمان ازاكنون ايران بوده است كه همحوزه جنوب غرب هاي نفت و گاز چاهعملياتي 
بندي ضعيف منجر به مچالگي رشته عالوه، سيمانكنترل و رفع اين مشكل حاصل شده است. به ازنتايج مطلوبي 

شود كه اين مشكل در بسياري از ميادين نفتخيز ايران احي پرفشار نسبت به زمان ميهاي حفاري در نولوله
  د است.   وهمش
  
  بردارياستخراج و بهرهصنعت  - 2-3

برداري از ها به اثبات رسيده است، توليد و بهرهبعد از كشف و حفاري نواحي كه حضور منابع هيدروكربوري در آن
 و توليدي شود. اين بخش نيز همواره با مشكالت عملياتيباالدستي آغاز مي اين منابع به عنوان ركن سوم بخش

همراه بوده است. در ادامه به برخي از كاربردهاي فناوري نانو در اين سطحي زيرو هاي سطحي فراواني در بخش
  شود.حوزه اشاره مي

  
  برداريكاربردهاي فناوري نانو در صنعت استخراج و بهره - 1- 2-3

ز نانومواد در تسهيل جدايش نفت و گاز در داخل مخزن و افزايش در جدايش موثر نفت و آب نمك در استفاده ا
گرهاي سطحي، كاهش آلودگي با كاربرد نانوفيلترهاي جاذب تركيبات غيرآلي نفت و بخارات آن مخازن و تفكيك

از گاز طبيعي،  2COو  S2H ،O2H ،CO ها در جداسازي)، تسهيل كاهش آلودگي با كاربرد نانوكاتاليست5-(شكل
كننده آب و گاز، استفاده از يافته با هدف انسداد منافذ توليدكامپوزيتي در مخازن توسعه هاي نانوتزريق هيدروژل

و فشار باالي زيرزمين كاربرد دارند،  يداري نانوذراتي كه در شرايط دمانانوغشاهاي پليمري با هدف افزايش پا
همراه نفت با استفاده از  يهاها و تيولدر حذف واكس و اكسيدهاي فلزي، حذف تيوفن استفاده از نانو غشاها

هاي تزريق بخار و توليد از (فرآيند هيدروكانورژن)، بهبود روشسبكسنگين به نفتها، تبديل نفتنانوكاتاليست
جلوگيري از اروبي آن در كنار افزايش راندمان جسنگين با افزودن نانوكاتاليزورها به بخار تزريقي و مخازن نفت

هاي ها با هدف حذف آلودگيچاهي در ابعاد سلول، كاربرد نانوجاذبهاي ريز درونساخت پمپ ،اتالف انرژي بخار
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هاي دريايي انتقال نفت و گاز و ... از ها با هدف افزايش عمر مفيد لولهدريايي در اثر نشت نفت، كاربرد نانو اسفنج
  .]6، 2در فرآيند توليد از ميادين نفت و گاز است [ وري نانوفناجمله كاربردهاي 

  

  
  هاي همراه نفت): كاربرد نانوفيلترها در حذف و جذب آلودگي5شكل (

  
  ترين مشكالت ايران در بخش استخراج بررسي و ارائه راهكار براي يكي از مهم - 2- 2-3

و ناكامي سيال در رسيدن به سطح (كيل پوستهچاهي ناشي از تشبا توجه اينكه در ايران افت فشار شديد ته
رود رسد كه وهاي تعميري و در دست تعمير است، به نظر ميچاهاز برداري از جمله مشكالت اصلي بهره )زمين

هاي خود استفاده يك از بخشباشد كه تا به حال از آن در هيچياستخراج مبخش  فناوري نانو يكي از ملزومات
روش متداولي است كه در  از چاه، مليات اسيدزني سنتي با هدف حذف پوسته و بهبود توليدع انجامنكرده است. 

حالي است كه كاربرد اين شود. اين دراز آن استفاده مي دفعاتچاهي) به (با هدف رفع مشكل افت فشار تهايران
هاي شيميايي اهي واكنششود، بلكه گتنها باعث بهبود شرايط توليدي نميصورت سنتي در مواردي نهروش به

كنش اسيد تزريقي و سنگ مخزن منجر به تخريب سازند، تغييرات منفي خواص مخزني ناخواسته در نتيجه برهم
 ،رواين. ازشوددوستي) و حتي در مواردي باعث از دست دادن چاه و مخزن در آن ناحيه از ميدان مي(نفتسنگ

يكي  نانوذرات افزودني به اسيدهاي تزريقي كاربرد هاي نوين و كاربردي،از منظر كاربرد فناوري رسد كهنظر ميبه
ممكن است (است چاه ناشي از تشكيل پوستهافت فشار اضافي ته حداقل رساندنحذف يا به هايحلبهترين راه از

هبود عملكرد كه اين ذرات دركنار باين افت فشار غير از تشكيل پوسته، داليل مختلف ديگري داشته باشد). چرا
حداقل رساندن دفعات اسيدكاري)، مانعي در برابر واكنش آن با سنگ مخزن و عواقب ناخواسته (و بهاسيد تزريقي

بديهي است كه كاربرد اسيدهاي داراي نانوذرات فعال كه از  زيست سازگاري مطلوبي دارند.محيطآن هستند و با 
  دنبال خواهد داشت.دي را نيز بهكنند، منافع مالي زياتخريب سازند جلوگيري مي

  
  مهندسي و مديريت مخازن نفت و گاز-2-4

ها با توليديآيد. مهندساني كه وظايف آنشمار ميمديريت مخازن هيدروكربوري جزء وظايف مهندسان مخزن به
، يو براساس شرايط مخزني و عمليات هاي خاص هر مخزنشود و بايد با توجه به چالششدن مخزن آغاز مي
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نش��ان مي دهد که ساخت نانوذرات افزودني به 
گل حفاري، بسیاري از محدودیت هاي فوق را 

از بین برده است. 
ج��داري  لوله ه��اي  تهی��ه  هم چنی��ن، 
مق��اوم در براب��ر خوردگي و س��ایر عوامل 
مخ��رب با اس��تفاده از نانومواده��ا و کاربرد 
نانوذرات)به وی��ژه نانو س��یلیس ها( با هدف 
ساخت س��یمان هاي با اس��تحکام خمشي و 
تراکمي باال از جمله کاربردهاي این فناوري 

در زیرسیستم ایمني حفاري دوراني است. 

2-2-3- نمون�ه اي موفقيت آمي�ز از كارب�رد 
فناوري نانو در صنعت حفاري ايران

هرچن��د از لوله هاي جداري نانوس��اختار 
تاکنون در ایران اس��تفاده نش��ده اس��ت، اما 
اخیراً در بع��د میداني و به ص��ورت محدود 
اس��تفاده  نانوس��اختاري  س��یمان هاي  از 
ش��ده اس��ت که زمان بن��دش طوالني تري 
لوله هاي جداري  مناسب  دارند)سیمان بندي 

بخشي از زیرسیستم ایمني مي باشد(. 
مزیت افزایش زمان بندش سیمان، کاهش 
میکروشکاف هایي است که در نتیجه بندش 
سریع سیمان پورتلند معمولي بوجود مي آیند 
و ممکن اس��ت راهي به منظور نفوذ س��یال از 
الیه هاي پرفش��ار تش��کیل دهند. براي مثال، 
مش��کل نفوذ آب و به دنبال آن تولید آب از 
پوش سنگ پُرفشار گچساران همواره یکي از 
مشکالت تولیدي و عملیاتي چاه هاي نفت و 
گاز حوزه جنوب غرب ایران بوده اس��ت که 
هم اکنون از کاربرد س��یمان هاي نانوساختار 
نتای��ج مطلوب��ي از کنترل و رفع این مش��کل 
حاصل ش��ده اس��ت. به عالوه، س��یمان بندي 
ضعی��ف منجر ب��ه مچالگي رش��ته لوله هاي 
حف��اري در نواحي پرفش��ار نس��بت به زمان 
مي ش��ود که این مشکل در بسیاري از میادین 

نفتخیز ایران مشهود است.   

2-3- صنعت استخراج و بهره برداري
بع��د از کش��ف و حفاري نواح��ي ای که 

حض��ور مناب��ع هیدروکرب��وري در آن ها به 
اثبات رسیده اس��ت، تولید و بهره برداري از 
این منابع به عنوان رکن سوم بخش باالدستي 
آغ��از مي ش��ود. این بخ��ش نیز هم��واره با 
مش��کالت عملیات��ي و تولی��دي فراواني در 
بخش هاي سطحي و زیرسطحي همراه بوده 
اس��ت. در ادامه، ب��ه برخ��ي از کاربردهاي 

فناوري نانو در این حوزه اشاره مي شود.

2-3-1- كاربرده�اي فناوري نانو در صنعت 
استخراج و بهره برداري

استفاده از نانومواد در تسهیل جدایش نفت و 
گاز در داخ��ل مخزن و افزای��ش در جدایش 
و  مخ��ازن  در  نم��ك  آب  و  نف��ت  موث��ر 
تفکیك گرهاي س��طحي، کاهش آلودگي با 
کاربرد نانوفیلترهاي جاذب ترکیبات غیرآلي 
نفت و بخارات آن )شکل-5(، تسهیل کاهش 
آلودگ��ي ب��ا کارب��رد نانوکاتالیس��ت ها در 
گاز  از   CO2 و  H2S, H2O ,COجداس��ازي
طبیعي، تزریق هیدروژل هاي نانو کامپوزیتي در 
مخازن توس��عه یافته ب��ا هدف انس��داد منافذ 
تولید کننده آب و گاز، استفاده از نانوغشاهاي 
پلیمري با هدف افزایش پایداري نانوذراتي که 
در ش��رایط دما و فشار باالي زیرزمین کاربرد 
دارند، استفاده از نانو غشاها در حذف واکس و 
اکسیدهاي فلزي، حذف تیوفن ها و تیول هاي 
همراه نفت با استفاده از نانوکاتالیست ها، تبدیل 
نفت س��بك)فرآیند  ب��ه  نفت س��نگین 
هیدروکانورژن(، بهبود روش هاي تزریق بخار 
و تولی��د از مخ��ازن نفت س��نگین ب��ا افزودن 
نانوکاتالیزوره��ا ب��ه بخار تزریق��ي و افزایش 
راندم��ان جاروبي آن در کن��ار جلوگیري از 
ات��الف ان��رژي بخار، س��اخت پمپه��اي ریز 
درون چاهي در ابعاد سلول، کاربرد نانوجاذبها 
با هدف ح��ذف آلودگیهاي دریای��ي در اثر 
نش��ت نفت، کارب��رد نانو اس��فنجها با هدف 
افزایش عمر مفید لوله هاي دریایي انتقال نفت 
و گاز و ... از جمله کاربردهاي فناوري نانو در 
فرآیند تولید از میادین نفت و گاز است ]2، 6[.

2-3-2- بررس�ي و ارائه راهکار براي يکي از 
مهمترين مشکالت ايران در بخش استخراج 

با توجه اینکه در ایران افت فش��ار ش��دید 
ته چاهي ناش��ي از تشکیل پوس��ته)و ناکامي 
س��یال در رس��یدن به س��طح زمین( از جمله 
مش��کالت اصل��ي بهره ب��رداري از چاههاي 
تعمی��ري و در دس��ت تعمیر اس��ت، به نظر 
میرس��د ک��ه ورود فن��اوري نان��و یک��ي از 
ملزومات بخش استخراج است که تا به حال 
از آن در هیچیك از بخش��هاي خود استفاده 
نکرده است. انجام عملیات اسیدزني سنتي با 
هدف حذف پوس��ته و بهب��ود تولید از چاه، 
روش متداولي اس��ت ک��ه در ایران)با هدف 
رفع مشکل افت فشار ته چاهي( به دفعات از 
آن استفاده مي ش��ود. این درحالي است که 
کاربرد این روش به صورت سنتي در مواردي 
نه تنها باعث بهبود شرایط تولیدي نمي شود، 
بلکه گاهي واکنش��هاي ش��یمیایي ناخواسته 
در نتیجه برهم کنش اس��ید تزریقي و سنگ 
مخزن منجر به تخریب سازند، تغییرات منفي 
خواص مخزني سنگ)نفتدوستي( و حتي در 
م��واردي باعث از دس��ت دادن چاه و مخزن 
در آن ناحیه از میدان مي شود. ازاینرو، به نظر 
میرسد که از منظر کاربرد فناوري هاي نوین 
و کارب��ردي، کاربرد نان��وذرات افزودني به 
اسیدهاي تزریقي یکي از بهترین راه حل هاي 
حذف یا به حداقل رساندن افت فشار اضافي 
ته چاه ناشي از تش��کیل پوسته است)ممکن 
اس��ت این افت فش��ار غیر از تشکیل پوسته، 
دالی��ل مختل��ف دیگ��ري داش��ته باش��د(. 
چراک��ه ای��ن ذرات درکنار بهب��ود عملکرد 
اس��ید تزریقي)و به حداقل رس��اندن دفعات 
اس��یدکاري(، مانع��ي در براب��ر واکنش آن 
با س��نگ مخ��زن و عواق��ب ناخواس��ته آن 
هس��تند و با محیط زیست سازگاري مطلوبي 
دارن��د. بدیهي اس��ت که کاربرد اس��یدهاي 
داراي نانوذرات فعال که از تخریب س��ازند 
جلوگیري مي کنند، منافع مالي زیادي را نیز 

به دنبال خواهد داشت.
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2-4-مهندسي و مديريت مخازن نفت و گاز
مدیری��ت مخ��ازن هیدروکرب��وري جزء 
وظایف مهندس��ان مخزن به ش��مار مي آید؛ 
مهندس��اني که وظایف آنها با تولیدي ش��دن 
مخزن آغاز مي شود و باید با توجه به چالشهاي 
خاص هر مخزن و براساس شرایط مخزني و 
عملیاتي، تصمیمات صحیحي راجع به تولید 
اتخ��اذ نمایند. ازاینرو، ارتب��اط نزدیکي میان 
فعالیتهاي مهندسان و مدیران مخزن با مدیران 
بهره ب��رداري وج��ود دارد. به عبارتي دیگر، 
هدف اصلي دو بخش اس��تخراج و مدیریت 
مخزن، بهبود ش��رایط تولیدي اس��ت؛ با این 
تفاوت که تصمیمات تولیدي مدیران مخزن 
ب��ا در نظر گرفتن زم��ان و دوره هاي تولیدي 
اتخ��اذ مي ش��ود، چراکه معم��والً هر مخزن 
هیدروکربوري در عمر تولیدي خود به ترتیب 
سه دوره ي افزایش دبي، تثبیت دبي و کاهش 
دبي)یا ترک مخزن( را تجربه مي کند. وظیفه 
مهندس��ان مخزن، طوالني تر ک��ردن هر چه 
بیش��تر دوره میاني اس��ت که امروزه با ورود 
فن��اوري نانو میتوان از کاربردهاي آن در این 

بخش بهره مند گردید.

2-4- 1- روش�هاي ازدياد برداشت و جايگاه 
آن در ايران

در مهندس��ي مخ��ازن ب��ه روش��هایي که 
با ه��دف تولی��د بخش��ي از نف��ت باقیمانده 
مخزن)نفتي که توسط روشهاي قبلي به تولید 
نرس��یده اس��ت( و افزایش درص��د بازیافت 
نهای��ي مخزن طراحي و پیش��نهاد مي ش��ود، 
روشهاي ازدیاد برداشت مي گویند. روشهاي 
ازدیاد برداش��ت باید براس��اس حجم ذخایر 
قابل برداشت، جنس س��نگ و سیال مخزن، 
مکانیسمهاي فعال مخزني، شرایط اقتصادي-

عملیاتي، شرایط سیاسي و... براي یك مخزن 
خاص از سوي مهندسان مخزن پیشنهاد شوند. 
به عبارت دیگر، هدف از کاربرد این روشهاي 
پیشرفته)روش��هاي ثالثیه( که اغلب براساس 
تزریق یك س��یال خارجي به مخزن اس��توار 

هستند، تولید بخش��ي از ذخایر قابل برداشت 
از مخزن اس��ت ک��ه با مکانیس��مهاي طبیعي 
مخزن یا روشهاي ثانویه)تزریق آب و تزریق 
غیرامتزاجي گاز( قابل تولید نیست. دربهترین 
شرایط، معموالً تنها 30 تا 40 درصد نفت قابل 
برداش��ت مخزن از کاربرد مجموع روشهاي 

اولیه و ثانویه حاصل مي شود.
روش��هاي حرارتي)تزریق بخار، آبگرم(، 
ش��یمیایي)تزریق پلیمر، ح��الل و مواد فعال 
س��طحي( و تزری��ق امتزاج��ي گازها)تزریق 
دیاکس��یدکربن(،  هیدروکربوري،  گازهاي 
س��ه روش کلي ازدیاد برداشت از مخازن به 
حس��اب مي آیند. دراین می��ان، تزریق گاز به 
مخازن نفتي هم اکنون تنها روش��ي است که 
از آن ب��ه عن��وان روش ازدیاد برداش��ت در 
ایران اس��تفاده مي ش��ود. معموالً این فرآیند 
را مي ت��وان به دو ش��کل امتزاج��ي با نفت و 
غیرامتزاجي انجام داد. در روش غیرامتزاجي، 
گاز ب��ا نفت مخزن اختالط نمي یابد و هدف 
اصل��ي آن رانش نف��ت به س��مت چاههاي 
تولیدي اس��ت. ام��ا در روش امتزاجي، گاز 
با ترکیب و فش��ار مشخصي)براس��اس نتایج 
شبیه س��ازي مخزن( به مخزن تزریق مي شود 
ک��ه از اختالط آن با نفت مخزن، نفت متورم 
ش��ده، خواص فیزیکي و ش��یمیایي آن تغییر 
مي کند و تولید آن با س��هولت بیشتري انجام 

مي پذیرد.
بررس��ي مخ��ازن هیدروکرب��وري تحت 
تزری��ق گاز در ایران نش��ان مي ده��د که از 
روش غیرامتزاجي)تزریق در کالهك گازي 
که با هدف فشارافزایي مخزن انجام مي شود( 
به مراتب بیش��تر از تزریق امتزاجي اس��تفاده 
مي شود. از اینرو، با توجه به تعریف روشهاي 
ازدیاد برداش��ت به عنوان کلیه روشهایي که 
عالوه بر ران��ش نفت، تزریق س��یاالت آنها 
منجر ب��ه تغییر خواص فیزیکي و ش��یمیایي 
نفت مخزن مي شود، میتوان نتیجه گیري کرد 
که کاربرد روشهاي ازدیاد برداشت در ایران 

هنوز مرسوم نشده است. 

فشار نسبتاً باالي مخازن نفتي، در دسترس 
ب��ودن گاز همراه و غیرهم��راه فراوان جهت 
ب��االي برخي  تزری��ق غیرامتزاج��ي، هزینه 
از روش ه��اي ازدی��اد برداش��ت در ابتداي 
کاربرد، کربناته و ش��کاف دار بودن مخازن 
به عن��وان ویژگي اصلي و غالب اکثر مخازن 
ایران)چراک��ه نتایج مطل��وِب کاربرد اغلب 
ازدی��اد برداش��ت در مخ��ازن  روش ه��اي 
ماسه سنگي حاصل شده است( و ... از جمله 
چالش هاي کاربرد ای��ن روش ها در صنعت 

نفت ایران به شمار مي آید.
ام��ا علي رغم اینک��ه تاکن��ون در ایران به 
شکل جدي از روش هاي ازدیاد برداشت در 
ابعاد میداني استفاده نشده است، اما مطالعات 
صنعتي و رس��اله هاي دکتري و کارشناس��ي 
ارش��د فراواني در این زمینه به ثبت رس��یده 
اس��ت. امکان س��نجي تزریق بخار به چندین 
مخزن نفت س��نگین دریایي و بررسي تزریق 
پلیمر و مواد ش��یمیایي با هدف افزایش تولید 
از مخازن تخلیه ش��ده یا مخازني که استمرار 
تولید نفت آن ها با مش��کالت فراواني همراه 
بوده اس��ت، تنها بخش اندک��ي از آمادگي 
صنعت نفت ایران جهت کاربرد این روش ها 
در آینده است. از این رو، با توجه به وضعیت 
تولید نف��ت ایران و نیاز کش��ور ب��ه کاربرد 
روش هاي ازدیاد برداشت در آینده نزدیك، 
آگاهي از تغییرات و اصالحاتي که روش هاي 
ازدیاد برداشت با ورود فناوري نانو دستخوش 
آن شده اند)با توجه به ویژگي خاص مخازن 

کربناته ایران(، اجتناب ناپذیر است.

2-4-2- برخي كاربرده�اي فناوري نانو در 
بخ�ش ازدي�اد برداش�ت و مباح�ث مرتبط با 

مديريت مخازن
کارب��رد نان��وذرات افزودني به س��یاالت 
تزریقي با هدف بهینه س��ازي نسبت تحرک 
سیال تزریقي به نفت مخزن و افزایش راندمان 
جاروبي میکروس��کوپي و ماکروس��کوپي، 
اندازه گی��ري م��داوم دب��ي، فش��ار و دیگر 
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پارامترهاي تولیدي با استفاده از نانوحسگرها، 
کاربرد نانوغش��اها با ه��دف افزایش قابلیت 
امتزاج پذیري سیاالت تزریقي)به ویژه گازها( 
در دما و فش��ارهاي عملیات��ي با نفت مخزن، 
انس��داد نواحي ای از مخزن که مشکالتي را 
در روند تولید بوجود آورده اند )مانند هجوم 
آب یا گاز از ش��کاف هاي ب��زرگ مخازن 
کربناته، تغییر خواص مخزني مخازن کربناته 
از نفت دوس��تي به آب دوس��تي با استفاده از 
نانوذرات��ي که روي س��نگ مخزن ته نش��ین 
مي ش��وند و در نتیج��ه بهبود نس��بي ضریب 
بازیاف��ت این مخازن، تش��خیص و بررس��ي 
بهت��ر رون��د حرک��ت و جابجایي س��یاالت 
تزریقي در مخزن با اس��تفاده از نانوردیاب ها 
و ... گوش��ه اي از کاربردهاي فناوري نانو در 
بخش مهندسي و مدیریت مخازن نفت و گاز 
است. به عبارتي دیگر، امروزه فناوري نانو به 
بهبود عملکرد نیروها و مکانیسم هاي رانشي 
فعال در مخزن، پدیده هاي س��طحي و جذب 
و به طورکل��ي، روش هاي ازدیاد برداش��ت، 

کمك شایاني کرده است. 
یکي دیگر از کاربردهاي نانوذرات، اضافه 
کردن نانوذرات آزمایش شده به سیال تزریقي 
و افزایش ویس��کوزیته س��یال تزریقي)بدون 
افزایش دانس��یته( اس��ت. بدیهي است که با 
افزایش ویسکوزیته ی سیال تزریقي، به دلیل 
فرآین��د  در  آب  تحرک پذی��ري  کاه��ش 
س��یالب زني، نس��بت تحرک  پذیري آب به 
نفت کاه��ش یافته و پدیده انگشتي-ش��دن 

س��یال تزریقي)که مانع��ي در برابر جاروب 
ش��دن صحیح نفت مخزن است(، به حداقل 
مي رس��د. عالوه براین، کاربرد نانوروبات ها 
و تأثیرش��ان بر کاهش خطاي نمودارگیري، 
از دیگر مزیت هاي فناوري نانو اس��ت]4[. با 
کمك این فناوري مي ت��وان اثرات محیطي 
موثر ب��ر عملیات نمودارگیري را کاهش داد 
یا به حداقل رس��اند که ای��ن موضوع باعث 
ش��ناخت و ارزیابي هر چه دقیق تر مهندسان 
مخزن از رفتار اس��تاتیك و دینامیك مخزن 

منجر خواهد شد. 

نتيجه گيري
ام��روزه فناوري نانو ب��ه راهي جهت تغییر 
دیدگاه هاي ما نس��بت به اکتشاف، حفاري، 
استخراج و مدیریت میادین نفت و گاز تبدیل 
شده اس��ت. از این رو در این مقاله، با هدف 
مرور و شناخت بیشتر کاربردهاي فناوري نانو 
در صنعت نفت، عمده ترین مشکالت بخش 
باالدستي صنعت نفت ایران)که رفع آن ها به 
پیشرفت و توس��عه کوتاه مدت مي انجامد(، 
بررسي شد و راهکارها و پیشنهاداتي با هدف 
رفع یا ب��ه حداقل رس��اندن آن ها براس��اس 

نیازهاي نانوتکنولوژیکي ارائه گردید. 
محصوالتي از نان��و که در این مقاله مرور 
ش��دند به س��ادگي نش��ان مي دهد ک��ه این 
فن��اوري در صنعت باالدس��تي از قابلیت ها و 
نانوسیاالت)بخش  مانند  فراواني  کاربردهاي 
حف��اري(،  نانومواد)بخ��ش  حف��اري(، 

نانوذرات)در  اکتشاف(،  نانوحسگرها)بخش 
بخش اس��تخراج و مدیری��ت مخازن نفت و 
گاز( و ... برخوردار اس��ت که تاکنون نتایج 
میدان��ي مطلوبي از کاربرد آن ها در برخي از 
کش��ورهاي تولیدکننده نفت و گاز به دست 

آمده است. 
در حقیقت، هر چند این فناوري در ابتداي 
راه خوی��ش اس��ت و هن��وز در م��واردي با 
چالش هایي در زمین��ه کاربرد میداني مواجه 
است)ناپایداري نانوذرات در شرایط دمایي و 
فش��اري اعماق زمین و هرزروي ناخواس��ته 
نانوذرات، مشکالت تکنولوژیکي حل نشده، 
مق��رون به صرفه نبودن و ...(، اما آگاه کردن 
بخ��ش باالدس��تي نس��بت ب��ه م��واردي که 
کاربرد ها و مزایاي آن کاماًل به اثبات رسیده 
اس��ت، ضروري اس��ت. چراکه به طورکلي، 
س��نتي بودن فرآیند تولی��د، ارتباط ضعیف 
صنعت نفت با مراجع توس��عه فناوري نانو در 
ای��ران و آگاهي ضعی��ف و ع��دم تمایل به 
ریس��ك پذیري در هزینه هاي اولیه مربوط به 
این فناوري از سوي مدیران ارشد، سبب شده 
است تا هم چنان با مشکالت صنعت نفت در 
بخش باالدستي، به صورت ناقص و ناکارآمد 
برخ��ورد ش��ود. هم چنین، به نظر مي رس��د 
کاربرد فناوري نانو با اولویت بخش حفاري 
و در قالب روش هاي چاه محور که به برخي 
از آن ها اشاره شد، بهترین راه شروع توسعه و 
پیشرفت کوتاه مدت و رفع مشکالت عملیاتي 

و اقتصادي با کمك این فناوری است. 


