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 مطالعه  ي   جامع روش  های ازدیادبرداشت در جهان 
با محوریت سازندهای ماسه  سنگی

با کاهش اکتشافات نفت طي دهه  های گذشته به  نظر می  رسد در سال  های آینده فن  آوری  های ازدیادبرداشت نقشي کلیدی در پاسخگویی به تقاضای 
انرژی خواهد داش��ت. در این مقاله مطالعات انجام ش��ده توس��ط مجله  ي بین  المللی انرژی و شرکت نفت انگلیس جمع  آوری شده و به  شکل گزارشی 
جامع از وضعیت روش  های پیاده  شده  ي ازدیادبرداشت در سطح جهان با محوریت سازندهای ماسه  سنگی ارائه می  گردد. در گزارش حاضر با محوریت 
سه روش اصلي تزریق گاز، سیالب  زني شیمیایي و روش  هاي گرمایي به چالش  ها و مزایاي روش  های ازدیادبرداشت پرداخته مي  شود. در این مطالعه 
روند تغییرات این روش  ها از جمله روندهای روبه  رش��د در س��ال  های اخیر مانند تزریق دي  اکسیدکربن، تزریق هوا با فشار زیاد و سیالب  زني شیمیایی 
پرداخته ش��ده و مروری کوتاه بر اقتصاد پروژه  هاي ازدیادبرداش��ت در این سازند صورت گرفته اس��ت. در پایان بر اساس مطالعه  ي   انجام شده توسط 

شرکت نفت اني ایتالیا محدوده  ي عملکرد و خصوصیات هریك از این روش  ها در مخازن ماسه  سنگي مقایسه مي  گردد.
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مقدمه
بخش اعظمی از نفت  خام فعلی جهان از میادین  
بال��غ1 تولی��د مي  ش��ود. افزایش بازیاف��ت نفت از 
منابع بالغ چالش بزرگي برای ش��رکت  های نفتی 
و کش��ورهاي تولیدکنن��ده  ي نفت اس��ت. عالوه 
بر ای��ن در دهه  های اخیر ن��رخ جایگزینی ذخایر 
در حال تولید با اکتش��افات جدید به  طور پیوس��ته 
روبه کاهش بوده اس��ت. بنابراین افزایش ضریب 
برداشت از میادین  بالغ پس از تولید اولیه و ثانویه 
جهت پاسخگویی به تقاضای روبه  رشد انرژی در 

سال  های آینده مهم خواهد بود.

پروژه  ه��ای  ک��ه  اس��ت  معل��وم  به  وض��وح 
ازدیادبرداشت تحت تأثیر اقتصاد و قیمت نفت  خام 
قرار دارند. ش��روع پروژه  های ازدیادبرداش��ت به 
آمادگ��ی و تمای��ل س��رمایه  گذاران ب��ه مدیریت 
ریس��ك، س��ود اقتص��ادی و عملیاتي  بودن روش 

بستگی دارد.
روش  ه��ای ازدیادبرداش��ت را ب��ا توج��ه ب��ه 
س��ازوکار عملیات��ی می  ت��وان ب��ه س��ه دس��ته  ي 
روش  های حرارتی، شیمیایی و تزریق گاز تقسیم 
ک��رد. در روش حرارتی با اس��تفاده از یك عامل 
بیرونی، دماي س��یال مخزن را افزای��ش داده و با 

توجه به اثر دما متغیرهاي مؤثر بر ضریب برداشت 
)شامل گرانروی، چگالی، کشش سطحی، درصد 
اشباع باقیمانده و ...( را بهبود مي  بخشند. در روش 
ش��یمیایی عامل بیرونی، یك افزودنی ش��یمیایی 
)ش��وینده، ژل یا پلیمر( است که در اثر انحالل در 
آب تزریقی به بهبود متغیرهای برداش��ت کمك 
می  کن��د. در روش تزری��ق گاز نیز با توجه به نوع 
گاز )نیت��روژن، دی  اکس��یدکربن و گاز احتراق( 
مکانیزم  هاي مرتبط با بهبود متغیر، کنترل مي  شود.

الزم به  ذک��ر اس��ت ک��ه هم��واره بخش��ی از 
فعالیت  های ازدیادبرداش��ت گزارش نش��ده و در 
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آماره��ا ذکر نمی  گردد. در ای��ن گزارش، همه  ي 
آمارها براس��اس داده  های در دسترس از مقاالت 
منتشر شده، مجموعه کنفرانس  ها و منابعي رسمی 
هس��تند که در س��ال 2010 در مجله  ي بین  المللی 
انرژی توس��ط آلوواردو2 گردآوری ش��ده است 
]1[. در ایاالت متحده، پروژه  های ازدیادبرداشت 
ش��یمیایی و حرارتی از اواسط دهه  ي 80 میالدي 
تا س��ال 2005 پیوس��ته در حال کاهش بوده است 
)ش��کل-1(. تع��داد پروژه  ه��ای ازدیادبرداش��ت 
ب��ه  روش تزری��ق گاز از اواس��ط 1980  ثابت بود 
ولی از س��ال 2000 و به  ویژه با افزایش پروژه  های 
دی  اکسیدکربن، روند رو  به  رشدی داشته است. از 
2002 برای نخس��تین بار طي س��ه دهه  ي گذشته، 
تع��داد پروژه  های ازدیادبرداش��ت به  روش تزریق 
گاز از تع��داد پروژه  ه��ای حرارتی پیش��ی گرفته 
اس��ت. پس از 2004 پروژه  ه��ای حرارتی به  علت 

افزایش تعداد پروژه  های تزریق هوا با فش��ار زیاد3 
در مخازن نفت سبك، اندکی افزایش یافته است. 
ازدیادبرداش��ت به روش  های ش��یمیایی هنوز هم 
نتوانسته رضایت شرکت  های نفتی را جلب کند و 
تنها دو پروژه در سال 2008 با این روش گزارش 

شده است ]1[.
نوع س��نگ مخزن یکی از متغیرهایی است که 
در آنالی��ز غربالگ��ري روش  های ازدیادبرداش��ت 
مدنظ��ر ق��رار مي  گیرد. ش��کل-2 نش��ان می  دهد 
که تاکن��ون اغلب پروژه  های ازدیادبرداش��ت در 
مخ��ازن ماسه  س��نگي انجام ش��ده  اند. این ش��کل 
برگرفت��ه از مجموع��ه  ای ش��امل 1507 پروژه  ی 
ازدیاد برداش��ت مي  باش��د که طی دهه  ي گذشته 
ثبت ش��ده است. با توجه به شکل-2، واضح است 
که در ماسه  س��نگ  ها بیش��تر از مخازن کربناته از 
روش  های حرارتی و ش��یمیایی ازدیاد برداش��ت 

استفاده شده است.
فراوانی بیش��تر مخ��ازن ماسه  س��نگی در جهان 
و کش��ورهای صاح��ب ف��ن  آوري، ع��دم وجود 
شکاف، همگونی بیش��تر سنگ مخزن و مشخص 
ب��ودن نقطه  ي تماس گاز، نفت و آب در مخرن از 
جمله خصوصیاتی است که منجر به افزایش تعداد 
پروژه  ه��ای ازدیادبرداش��ت در این مخازن ش��ده 
اس��ت. عالوه بر این، قابلیت اجرای هم  زمان چند 
روش ازدیادبرداش��ت در یك مخزن ماسه  سنگی 
عام��ل دیگری برای ای��ن افزایش اس��ت. میادین 
بوراسیا4 و کارمپولیز5 در برزیل و کارازانباس6 در 
قزاقستان نمونه  های خوبی در این خصوص است. 
در س��ازندهای ماس��ه  ای همه  ي ای��ن میادین چند 
روش ازدیادبرداش��ت به  ط��ور هم  زمان در مقیاس 

پایلوت به قرار زیر انجام گرفته است:
 بوراس��یا یك مخزن نفت س��بك )با درجه  ي 
س��بکي7 نف��ت 35( در خش��کی اس��ت، ک��ه در 
 ،)1978-1980( ه��وا  تزری��ق  عملیات  ه��ای  آن 
تزریق غیرامتزاج��ی دی  اکس��یدکربن )1991( و 
سیالب  زنی پلیمر )1997( در مقیاس پایلوت انجام 
شده است. دی  اکسیدکربن مورد نیاز براي تزریق 
امتزاجی ازکارخانه  ي آمونیاک تأمین شده است.

 کارمپولی��ز ی��ك مخ��زن نف��ت س��نگین )با 
درجه  ي س��بکي نفت 22( در خش��کی اس��ت که 
در آن عملیات  های مختلف ازدیادبرداشت شامل 
احتراق درجا )1989-1978(، س��یالب  زنی پلیمر 
)1972-1969و 1997(، تزری��ق بخ��ار )1978( و 
ازدی��اد برداش��ت میکروب��ی8 )2001( در مقیاس 
پایلوت ص��ورت گرفته اس��ت. عمده  ترین روش 
ازدیادبرداشت در این میدان سیالب  زني شیمیایي 

است.
 کارازانب��اس ی��ك مخ��زن نفت س��نگین )با 
درجه  ي س��بکي نفت 19( در خشکی است که در 
آن عملیات  های س��یالب  زنی پلیمر، تزریق بخار، 
احتراق درجا و احتراق درجا با تزریق فوم به  عنوان 
روش  های مورد مطالعه انجام گرفته اس��ت. میدان 
کارازانباس در نهایت با روش  های س��یالب  زنی، 
تولید س��رد نفت س��نگین به  همراه ش��ن9 و تزریق 

بخار توسعه داده شد.
همان  طور که اشاره شد )شکل-2(، روش  های 
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. گيرد  مدنظر قرار ميبرداشت هاي ازدياد  روش آناليز غربالگريدر نوع سنگ مخزن يكي از متغيرهايي است كه 
اين شكل . اند  انجام شدهي سنگ  در مخازن ماسههاي ازديادبرداشت   پروژه اغلبتاكنون دهد كه   نشان مي 2-شكل

با . استشده  ثبتگذشته  ي  دهه يكه ط باشد  ميي ازدياد برداشت   پروژه 1507اي شامل   برگرفته از مجموعه
هاي حرارتي و شيميايي ازدياد   روشاز  هكربناتمخازن  ها بيشتر از  سنگ  در ماسه، واضح است كه 2-توجه به شكل

  .ستا استفاده شدهبرداشت 
 

 
  )پروژه 1507 مجموع اساس بر( سنگ جنس به توجه با ادبرداشتيازد يها  روش: 2شكل

  
، عدم وجود شكاف، همگوني بيشتر آوري  فنجهان و كشورهاي صاحب در سنگي   فراواني بيشتر مخازن ماسه

منجر به كه است تماس گاز، نفت و آب در مخرن از جمله خصوصياتي  ي  مشخص بودن نقطه و سنگ مخزن
زمان چند روش   عالوه بر اين، قابليت اجراي هم. شده است مخازنهاي ازديادبرداشت در اين   تعداد پروژه افزايش
در  5كارمپوليزو  4بوراسياميادين . است اين افزايشعامل ديگري براي  سنگي  ماسه مخزنرداشت در يك ازديادب
چند روش  مياديناين  ي  در همه. است خصوصدر اين  يهاي خوب  نمونهدر قزاقستان  6كارازانباسو  برزيل
  :قرار زير انجام گرفته استاي به   ر مقياس پايلوت در سازندهاي ماسهزمان د  طور هم  برداشت بهازدياد
هاي تزريق   عملياتدر آن در خشكي است، كه ) 35نفت  7سبكي ي  درجهبا (بوراسيا يك مخزن نفت سبك  

در مقياس ) 1997(زني پليمر   سيالبو ) 1991( اكسيدكربن  دي ي، تزريق غيرامتزاج)1978- 1980(هوا 
مين شده أتآمونياك  ي  ازكارخانه يتزريق امتزاج مورد نياز براياكسيدكربن   دي. است انجام شدهپايلوت 

  .است

2 روش  های ازدیادبرداشت با توجه به جنس سنگ )بر اساس 1507 پروژه(
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ش��یمیایی و حرارتی در مقایس��ه ب��ا تزریق گاز، 
فرآیندهای��ي هس��تند ک��ه به  ط��ور گس��ترده در 
اس��تفاده می  ش��وند. در  س��ازندهای ماسه  سنگی 
ادام��ه  ي بح��ث ش��ماتیکي کل��ی از روش  های 
مختلف ازدیادبرداشت در سازندهای ماسه  سنگی 
ارائه می  گ��ردد. در این زمینه به  توصیف وضعیت 
کنون��ی، پیش��رفت  های اخیر و رونده��ای آینده 
مربوط به فن  آوری  های ازدیادبرداشت در مخازن 

ماسه  سنگی می  پردازیم.

1- ازدیادبرداشت به  روش حرارتی
تزریقی دوره  ای بخار10، تزری��ق بخار و اخیراً 
تزریق بخار به  هم��راه ریزش ثقلی11، متداول  ترین 
روش  های ازدیادبرداش��ت در میادین ماسه  سنگی 
نفت س��نگین و فوق  س��نگین طی دهه  ي گذشته 
بوده  اند. ازدیادبرداش��ت به  روش حرارتی بیش��تر 
در کش��ورهای کانادا، روس��یه، آمریکا، ونزوئال 
و ب��ه مقدار کمتر در برزیل و چین متمرکز ش��ده 
است. تزریق بخار حدود پنج دهه پیش آغاز شده 
است. میادین من  گراند12 و تیاجوانا13 در ونزوئال و 
یوربالیندا14 و کرن  ریور15 در کالیفرنیا، نمونه  های 
خوبی از پروژه  های تزریق بخار طی چهار دهه  ي 
اخیرند. برخی از پروژه  های اخیر در این زمینه در 
مق��االت علمی مربوط به تزریق بخ��ار به مخازن 
ای  کرود در ترینیداد، میدان نفتی اس��کونبیك16 
در هلن��د و آلتودورودریگ��ز17 در برزیل اس��ت. 
عالوه ب��ر ای��ن تالش  های��ی جهت بهینه  س��ازی 
فرآیند تزریق بخار با اس��تفاده از حالل  ها، گازها، 

افزودنی  های ش��یمیایی و فوم انجام شده که تعداد 
کمی از آنها در مقیاس میدانی آزمایش ش��ده  اند. 
یکی از این نمونه  ها فرآیند لیزر18 )افزودن مایع به 
بخار جهت ازدیادبرداشت( است که شامل تزریق 
C5 مای��ع به  عنوان یك افزودن��ی بخار در فرآیند 

+

تزریق دوره  ای بخار اس��ت. اگر چ��ه فرآیند لیزر 
در مقیاس پایلوت در کولدلیك19 آزمایش ش��د 
اما هنوز در مقیاس تجاری گس��ترش نیافته است. 
تزریق بخار آزمایش ش��ده در مخازن نفت سبك 
و متوس��ط، در واقع تقطیر نفت  خام بوده و انبساط 
گرمایی مکانیزم اصلی در این نوع مخازن اس��ت. 
با ای��ن حال تزریق بخار به مخازن نفت س��بك و 

متوسط در جهان توسعه نیافته است.
 )SAGD( تزریق بخ��ار به  همراه ری��زش ثقلی
نقش مهمی در ازدیادبرداشت حرارتی در مخازن 
 SAGD ماس��ه  ای ایفا می  کند. با توجه به کارایی
در مخازن متراکم  نشده20 با تراوایی عمودی زیاد، 
این روش ازدیادبرداش��ت در کشورهایی با منابع 
نفتی س��نگین و فوق  س��نگین، به وی��ژه در کانادا 
و ونزوئ��ال به  دلیل داش��تن منابع گس��ترده  ي نفتی 
ماسه  س��نگی مورد اس��تقبال قرار گرفته اس��ت. با 
وجود آزمایش  ه��ای SAGD در مقیاس پایلوت 
در کش��ورهای چی��ن، ایاالت متح��ده و ونزوئال 
کارب��رد این روش تنه��ا در کانادا و به  طور خاص 
در س��ازند مك  م��وری، آتاباس��کا )به  عنوان مثال 
هنگیناس��تون21، فاس��ترکریك22، کریستینالیك23 
و فایرب��اگ24( گزارش ش��ده اس��ت. ش��کل-3 
عمق  های مخزن، نفوذپذیری افقی و سازند مربوط 

به چند پروژه  ی SAGD که در منابع علمی مستند 
شده را نش��ان می  دهد. در میان این پروژه  ها، تنها 
پروژه  ه��اي توس��عه  یافته در س��ازند مك  م��وری 
)میله  ه��ای آبی نمودار( به  ص��ورت تجاری انجام 
می  ش��وند. پروژه  های SAGD در مخزن کلیرواتر 
در س��ازند کولدلیك کانادا )میله  ي زرد نمودار( 
غیراقتصادی برآورد ش��ده  اند. پروژه  های تجاری 
در س��ازند مك  م��وری اهمی��ت زمین  شناس��ی و 
خصوصیات مخزن برای این روش ازدیادبرداشت 
را نش��ان می  دهد. ش��ناخت کنون��ي از فرآیند و 
تجربه  های میدانی در سازند مك  موری آتاباسکا، 
نش��ان می  دهد که در آینده نیز ف��ن  آوری تزریق 
بخار به  همراه ریزش ثقلی، بس��ته به قیمت نفت، به 

گسترش خود ادامه خواهد داد.
 SAGD روش  هایی که برای جایگزینی روش
 SAGD پیشنهاد شده  اند نسخه  های اصالح شده  ی
هستند که عبارتند از حالت  های مختلف آرایش و 
 X-SAGD، SAGD تع��داد چاه  ها )مثل صلیب یا
س��ریع و SAGD تك  چ��اه ی��ا SW-SAGD( و 
ES- اس��تفاده از م��واد افزودن��ی ب��ه بخ��ار )مثل

SAGD(. با این حال همه  ي روش  های پیشنهادی 
در مراحل اولیه  ي ارزیابی هستند و انتظار نمی  رود 

در آینده  ای نزدیك عملیاتي شوند.
مه��م  روش  دومی��ن  درج��ا25  احت��راق 
ازدیادبرداشت نفت  خام س��نگین طي چند دهه  ي 
گذش��ته اس��ت. با وجود تاریخچه  ي طوالنی این 
روش و برخ��ی از موفقیت  های تج��اری آن، این 
فرآیند ازدیادبرداشت به  علت آزمایش  هاي فراوان 
بی  نتیجه و شکس��ت  خورده به  ط��ور کامل پذیرفته 
شده نیست. با این حال تعداد زیادی از پروژه  های 
شکس��ت  خورده به  عل��ت عدم ش��ناخت صحیح 
نس��بت به فرآیند و عملک��رد آن در مخازن بوده 
نه نامناس��ب  بودن این فرآیند در ازدیادبرداش��ت. 
از جمل��ه پروژه  های در حال انج��ام احتراق درجا 
در مخازن نفت سنگین، مخازن بترام26 در کانادا، 
بال��ول27 و س��انتال28 در هند و بلوی��و29 درایاالت 
متحده  ي آمریکا هس��تند. تزریق ه��وا در مخازن 
نفت سبك )به  عنوان تزریق هوا در فشار زیاد( طي 
دهه  ي گذش��ته اقبال بیش��تری یافته است. کاربرد 
موفق پروژه  هاي تزریق هوا در مخازن نفت سبك 
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. كند  مي ايفااي   ماسه مخازن ي در ازديادبرداشت حرارتي درنقش مهم) SAGD(همراه ريزش ثقلي   تزريق بخار به
برداشت در ، اين روش ازديادزيادبا تراوايي عمودي  20نشده  متراكممخازن  در SAGDبا توجه به كارايي 

نفتي  ي  دليل داشتن منابع گسترده  سنگين، به ويژه در كانادا و ونزوئال به  ي با منابع نفتي سنگين و فوقيكشورها
در مقياس پايلوت در كشورهاي چين،  SAGDهاي   با وجود آزمايش. قرار گرفته است مورد استقبال سنگي  ماسه

عنوان   به(موري، آتاباسكا   طور خاص در سازند مك  اياالت متحده و ونزوئال كاربرد اين روش تنها در كانادا و به
هاي مخزن،   عمق 3-شكل. گزارش شده است) 24و فايرباگ 23، كريستيناليك22كريك، فاستر21هنگيناستونمثال 

در . دهد  در منايع علمي مستند شده را نشان مي كه SAGDي   هژنفوذپذيري افقي و سازند مربوط به چند پرو
صورت تجاري انجام   به) نمودار هاي آبي  ميله(موري   در سازند مكيافته   توسعه يها  پروژه تنهاها،   وژهميان اين پر

برآورد اقتصادي غير) نمودار زرد ي  ميله(واتر در سازند كولدليك كانادا كلير مخزن در SAGDهاي   پروژه. شوند  مي
صوصيات مخزن براي اين روش شناسي و خ  اهميت زمين موري  هاي تجاري در سازند مك  پروژه. اند  شده

 نشانموري آتاباسكا،   هاي ميداني در سازند مك  يند و تجربهآاز فر كنونيشناخت . دهد  برداشت را نشان ميازدياد
همراه ريزش ثقلي، بسته به قيمت نفت، به گسترش خود ادامه   وري تزريق بخار بهآ  فندر آينده نيز دهد كه   مي

  .خواهد داد
  

 
  )(SAGD Oil & Gas Journal EOR Surveys يدانيم يها  پروژه سازند و متوسط يرينفوذپذ عمق،: 3شكل

  

 كه هستند SAGDي   هاي اصالح شده  نسخهند ا  شده پيشنهاد SAGDروش جايگزيني براي كه ي يها  روش
چاه   تك SAGD وسريع  X-SAGD ،SAGD صليب يا مثل(ها   هاي مختلف آرايش و تعداد چاه  عبارتند از حالت

 SAGD 3  عمق، نفوذپذیری متوسط و سازند پروژه  های میدانی
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مانند هکبری غربی در ایاالت متحده نشان می  دهد 
که این فرآیند ازدیادبرداش��ت روش��ي کارآمد 
برای مخازن ش��یب  دار یا مخازن تاقدیس��ی با دو 
یال است. از سال 2000 تاکنون تعداد پروژه  های 
احتراق درجاي گزارش شده توسط موریس ]2[ 
در سازندهای ماسه  ای همواره 10 عدد بوده است. 
در همین مدت، تع��داد پروژه  های تزریق هوا در 
فش��ار زیاد در مخازن نفت س��بك آمریکا رشد 
قابل  توجهی داشته است )شکل-4(. به  هر حال در 
همه  ي این پروژه  ها که در سازندهای کربناته اجرا 
شده  اند نتایج تزریق هوا در فشار زیاد مشابه نتایج 
فرآیند تزریق گاز احتراق است. سیال تزریقی در 
هر دوی این فرآیندها درصد زیادي گاز نیتروژن 

دارد )بیش از 70 درصد(.
اگرچ��ه در پروژه  ي تزریق هوا در فش��ار زیاد 
می��دان هندی��ل گزارش  های��ی در مورد مش��کل 
تزریق  پذیری وجود دارد اما نتایج گزارش ش��ده 
در م��ورد ای��ن روش )مانند پ��روژه  ي تزریق هوا 
در مخزن زونگ یوان چین( بس��یار جذاب است. 
نمونه  های دیگری که جذابیت روبه  رش��د تزریق 
هوا را نش��ان می  ده��د پروژه  ي خش��کی احتراق 
درج��ا در ریوپرتو غربی برزیل اس��ت. مطالعات 
گزارش ش��ده امکان  پذیری فنی و پتانسیل تزریق 
ه��وا در فش��ار زیاد در اس��ترالیا و ژاپن را نش��ان 
می  دهد. بر اس��اس این روندها پیش  بینی می  شود 
که تزریق هوا و روش  های مشابه آن مانند تزریق 
گاز احتراق30 )به ویژه در مخازن نفت سبك( در 

دهه  ي آینده به رشد خود ادامه خواهند داد.
فرآیندهایی مانن��د تای31 وکاپ��ری32 به  عنوان 
روش  ه��ای جایگزی��ن احت��راق درجا پیش��نهاد 
ش��ده  اند. کاپری نس��خه  ي کاتالیزوری تای )تای 
کاتالیس��تی( اس��ت. ای��ن دو فرآین��د در مراحل 
اولی��ه  ي ارزیاب��ی از طری��ق پروژه  ي مش��ارکتی 
وایت  س��ندز33 هستند که توسط ش��رکت منابع و 
انرژی پتروبنك گزارش شده است. گفته می  شود 
که روش تای در آینده  ي نزدیك تأثیر زیادی بر 
تولید از طریق ازدیادبرداشت ندارد. عالوه بر این 
به  طور معمول، نوس��انات قیمت نفت  خام نقش��ي 
کلیدی در تعریف و ادامه  ي پروژه  های جدید تای 

بازی خواهد کرد. با توجه به فرآیندهای کاپری، 
فن  آوری  های در حال ارتقاء و رقابتی حال حاضر 
)به  عنوان مثال در سینکور34 ونزوئال و النگ  لیك 
کانادا( نمی  توانند اس��تفاده از کاتالیس��ت مؤثر بر 
هیدروژن و فرآیند گران  قیمت هیدروژن  زدایی را 
جز با انجام آزمایش  های عملیاتی توس��ط فرآیند 

تای توجیه کنند.
جه��ت  دیگ��ر  روش  چندی��ن  نهای��ت  در 
ازدیادبرداش��ت حرارت��ی پیش��نهاد ش��ده  اند که 
تاکنون چن��دان توس��عه نیافته  اند. برخ��ی از این 
روش  ه��ا عبارتند از ایج��اد بخ��ار در عمق چاه، 
گرمایش الکتریکی یا گرمایش الکترومغناطیسی 
و فن  آوری مایکروویو. به  هر حال این فن  آوری  ها 
از دیدگاه فنی و اقتصادی در مقایسه با روش  های 

مرسوم حرارتی ازدیادبرداشت تثبیت نشده  اند.

2- ازدیادبرداشت به  روش شیمیایی
روش  های ازدیاد برداش��ت ش��یمیایی بهترین 
دوره  ي خ��ود را در دهه  ي 80 می��الدي و عمدتاً 
در مخازن ماسه  س��نگی س��پری کردند. در 1986 
پروژه  ه��ای فعال با س��یالب  زنی پلیم��ر )به  عنوان 
مهم  ترین روش ش��یمیایی ازدیادبرداشت( به اوج 
خود رس��ید )ش��کل-1(. ب��ا این ح��ال از 1990 
تولید نفت از روش  های ش��یمیایی ازدیادبرداشت 
به  ج��ز چین در سراس��ر جهان ناچیز بوده اس��ت. 
س��یالب  زنی شیمیایی نس��بت به نوس��انات بازار 
نفت حس��اس اس��ت؛ با وجود پیشرفت  های اخیر 
)به  عنوان مثال، ماده  ي فعال سطحي با غلظت کم( 

و کاهش هزینه  ي س��اخت مواد افزودنی شیمیایی 
این حساس��یت کاهش یافته اس��ت. س��یالب  زنی 
پلیم��ر را باید یك فن  آوری بالغ به  حس��اب آورد 
ک��ه هنوز ه��م مهم  تری��ن روش ازدیادبرداش��ت 
شیمیایی در مخازن ماسه  سنگی است. الزم به  ذکر 
اس��ت که در اینجا عملیات  های شیمیایی نزدیك 
چاه مانند تزریق ژل و پلیمر ژل را به  عنوان فرآیند 

ازدیادبرداشت درنظر نمی  گیریم.
در 2008 ب��ر اس��اس مطالعات و بررس��ی  های 
مورتی��س ]2[، پروژه  ه��ای پایل��وت و میدانی از 
 El س��یالب  زنی پلیم��ری در آرژانتی��ن )می��دان
Tordillo( ، کانادا )میدان Pelican Lake(، چین 
 Daqing با حدود بیس��ت پ��روژه مانند میادی��ن(
Gudao، Gudong، و Karamay(، هن��د )میدان 
Jhalora( و ای��االت متح��ده  ي آمری��کا )بربنك 
ش��مالی، اوکالهما( گزارش ش��ده اس��ت. الزم 
به  ذکر اس��ت که پ��روژه  ي تجاری س��یالب  زنی 
پلیمری که در 1980 در بربنك شمالی انجام شد 
نش��ان می  دهد که این روش ازدیادبرداشت هنوز 

هم در میادین بالغ کارایي دارد.
در 2010 عملی��ات س��یالب  زنی پلیم��ری در 
بربنك ش��مالی طي یك الگ��وی 19 چاهه آغاز 
ش��د. س��ایر عملیات  های تزریق پلیمر که تاکنون 
 Carmópolis، گزارش ش��ده مربوط به میادی��ن
 Sanand در برزی��ل، میدان Amaro و Buracica
در هن��د و می��دان Marmul در عمان اس��ت که 
این کش��ور عالوه بر آن برای بیس��ت س��ال بعد 
نیز ی��ك پروژه در مقی��اس ب��زرگ در برنامه  ي 
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  ]HPAI]2 و ISCي ها  پروژه تعداد راتييروندتغ: 4شكل

  

 ي  كاپري نسخه. اند  جايگزين احتراق درجا پيشنهاد شدههاي   عنوان روش  به 32وكاپري 31تايي مانند ييندهاآفر
 يمشاركت ي  ارزيابي از طريق پروژه ي  فرآيند در مراحل اوليهدو اين . است) تاي كاتاليستي(ي تاي كاتاليزور

كه روش تاي در  شود  مي هگفت. پتروبنك گزارش شده است هستند كه توسط شركت منابع و انرژي 33سندز  وايت
طور معمول، نوسانات قيمت   به عالوه بر اين .برداشت نداردتوليد از طريق ازديادثير زيادي بر أنزديك ت ي  آينده
اپري، با توجه به فرآيندهاي ك. خواهد كردهاي جديد تاي بازي   پروژه ي  كليدي در تعريف و ادامه يقشخام ن  نفت
) كانادا ليك  النگونزوئال و  34سينكور عنوان مثال در  به(حال حاضر  يهاي در حال ارتقاء و رقابت  وريآ  فن
هاي   آزمايش با انجامجز دايي را ز  قيمت هيدروژن  يند گرانرآثر بر هيدروژن و فؤتوانند استفاده از كاتاليست م  نمي

  .توجيه كنند عملياتي توسط فرآيند تاي
تاكنون چندان توسعه اند كه   حرارتي پيشنهاد شده هاي ازديادبرداشت  چندين روش ديگر از روش در نهايت

تريكي يا گرمايش ، گرمايش الكايجاد بخار در عمق چاه رتند ازعبا ها  روشاين برخي از . اند  نيافته
ديدگاه فني و اقتصادي در مقايسه با  ها از  وريآ  فناين  هر حال  به. مايكروويووري آ  و فن الكترومغناطيسي

  .اند  برداشت تثبيت نشدهحرارتي ازديادهاي مرسوم   روش
  
  ييايميش روش  به ادبرداشتيازد - 2

 يسنگ  در مخازن ماسهو عمدتاً ميالدي  80ي   خود را در دهه ي  دوره هاي ازدياد برداشت شيميايي بهترين  روش
به  )شيميايي ازديادبرداشتروش ترين   عنوان مهم  به(زني پليمر   هاي فعال با سيالب  پروژه 1986در . سپري كردند

  ]2[HPAI و ISC 4  روندتغییرات تعداد پروژه  های
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

  1  محدوده  ی عملیاتی روش  های مختلف ازدیادبرداشت با توجه به نوع سازند ]4[

روش
ازدیادبرداشت

خصوصیات مخزن
اشباع

نفت )%(
تراوایینوع سازند

)mD(
عمق
)m(

دما
)oC(

 ماسه  سنگ با تراوایی و40<تزریق بخار
<2001500<تخلخل زیاد

محدودیتی 
ندارد

<60<3833<50ماسه سنگ با تخلخل<5احتراق درجا

<90<3000<10ترجیحًا ماسه  سنگ/كربناته<50نزریق ژل و پلیمر

تزریق ماده  ي فعال 
سطحي

<90<3000<10ترجیحًا ماسه  سنگ<35

تزریق 
ماسه  سنگ/كربناته20<دي  اكسیدكربن

اگر سرعت تزریق 
تنظیم شود 

محدودیتی ندارد 

 ،MMP>فشار تزریق
كه با دما افزایش 

می  یابد

ماسه  سنگ،كربناته 30<تزریق گاز طبیعی
باشکاف كم

محدودیتی 
<1333ندارد

دما تأثیر 
زیادی بر 

MMP دارد
تزریق گاز احتراق و 

ماسه سنگ، كربناته با 40<نیتروژن 
شکاف كم 

محدودیتی 
ندارد

محدودیتی <2000
ندارد

خ��ود دارد. در ای��ن زمینه کش��ورهای آرژانتین 
)می��دان El Tordillo(، برزی��ل )می��دان دریایی 
و   )Horsefly Lake )می��دان  کان��ادا   ،)Voador
آلمان )می��دان Bochstedt( اع��الم کرده  اند که 
برنامه  های��ی برای اجرای پروژه  ه��ای تزریق پلیمر 
خواهند داشت. فهرس��ت پروژه  های درحال اجرا 
و برنامه  ریزی  ش��ده  ي تزریق پلیمر نش��ان  دهنده  ي 
تجربه  های میدانی این عملیات هستند که به  نوبه  ي 
خود پتانس��یل این روش جهت ازدیادبرداشت را 

تأیید می  کنند.
ژل پراکنده  ش��ده  ي کلوئی��دی )CDG( و آب 
روش��ن35 نیز فن  آوری  های جدی��د مبتنی بر پلیمر 
هستند که در مقیاس میدانی در مرحله ارزیابی  اند. 
اگرچه ای��ن فن  آوری  ه��ا از دیدگاه فن��ی کاماًل 
متفاوتن��د اما هر دو س��بب بهبود ب��ازده جاروب 
حجمی در س��یالب  زنی )به  خص��وص در مخازن 
با ناهمگونی زیاد نفوذپذی��ری و الیه  های دزد36( 
می  ش��وند. پروژه  های مس��تند CDG شامل میدان 
 Loma و El Tordillo داکین��گ چی��ن، میادی��ن
Alta Sur در آرژانتی��ن و چندی��ن میدان نفتی در 
ایاالت متحده است. در مورد تزریق آب روشن، 
در ح��ال حاض��ر Milne Point در آالس��کا تنها 
نمونه  ي کاربرد میدانی این روش است که تاکنون 
به  صورت عمومی گزارش شده است. با این حال 
با توجه به مطالعات میدانی و آزمایش��گاهی اخیر 
 CDG انتظار می  رود که تعداد کاربردهای میدانی
و آب روش��ن در آینده  ي نزدی��ك افزایش یابد. 
این موضوع سبب بازش��دن پنجره  ای جدید برای 
روش  های ش��یمیایی ازدیادبرداش��ت خواهد بود. 
در حالی  که س��یالب پلیمری کابردی  ترین روش 
ازدیادبرداش��ت ش��یمیایی در مخازن ماسه  سنگی 
اس��ت اما تع��داد مح��دودی از س��ایر روش  های 
ش��یمیایی مانن��د تزریق مواد فعال س��طحي، مواد 
قلیای��ی، قلیای��ی پلیمر )AP(، مواد فعال س��طحي 
 )ASP( و پلیمر فعال س��طحي قلیایی )SP( پلیمر

در مقیاس میدانی استفاده شده است )شکل-1(.
سیالب  زنی پلیمر مایسلی دومین روش پرکابرد 
در ازدیادبرداش��ت ش��یمیایی مربوط ب��ه مخازن 
نفت س��بك و میانی تا اوایل ده��ه  ي 90 میالدي 

اس��ت. اگرچه این روش بازیابی از 1970 مطلوب 
ارزیاب��ی می  ش��د اما هزین��ه  ي فراوان م��واد فعال 
س��طحي و افزودنی  های همراه در کنار قیمت  های 
کم نف��ت در اواس��ط س��ال 1980، کاربرد آن  را 
مح��دود س��اخت. توس��عه  ي ف��ن  آوري ASP از 
اواسط 1980 و توسعه  ي شیمی مواد فعال سطحي، 
سبب توجه مجدد به سیالب  شیمیایی در سال  های 
اخیر به  ویژه جه��ت افزایش تولید نفت در میادین 

بالغ و سیالب  زده شده است.
در ح��ال حاض��ر می��دان داکین��گ یکی از 
بزرگ  ترین پروژه  های س��یالب  زنی ASP است. 
روش س��یالب  زنی ASP در ای��ن می��دان برای 
بی��ش از 15 س��ال در قال��ب چندی��ن پ��روژه  ي 
تحقیقاتی در مقیاس  ه��ای مختلف پایلوت مورد 
مطالع��ه و آزمایش ق��رار گرفته اس��ت. میادین 
 Shengli و   Gudong،Karamay ،Liahoe
نمونه  ه��ای دیگ��ري از پروژه  ه��ای ASP چین 
هس��تند که در منابع علمی مس��تند شده  اند. سایر 
پروژه  ه��ای ازدیادبرداش��ت ب��ه  روش س��یالب 
ش��یمیایی که در ط��ول دهه  ي گذش��ته گزارش 
ش��ده  اند ش��امل س��یالب  زنی ASP در می��دان 
 Kiehl، Sho-Vel-Tum، هن��د و میادی��ن Viraj
Cambridge Minnelusa و Tanner در ایاالت 
متحده و همچنین سیالب  زنی AP در میدان نفتی 

 David Pool چی��ن و می��دان Xing Long Tai
کانادا است.

با توجه به بررس��ی  های مورتیس در خصوص 
ازدیادبرداش��ت در س��ال 2008 در کش��ورهای 
مختلف��ی پروژه  ه��ای ASP در مقیاس پایلوت در 
آستانه  ي ورود به مرحله اجراست که از آن جمله 
مي  ت��وان به پروژه  های ایاالت متح��ده، آرژانتین، 
کانادا، هند و مالزی اش��اره ک��رد ]2[. با این حال 
تعداد پروژه  های ASP و SP بس��یار بیش��تر از آن 
چیزی اس��ت که در منایع علمی به  عنوان بررس��ی 
ازدیادبرداشت توسط مورتیس معرفی شده است؛ 
چراکه برخی از این پروژه  ها در منابع علمی اعالم 
نش��ده  اند ]1و2[. بنابراین با وجود نوسانات قیمت 
نفت، ش��رکت  های بزرگ نفتی و تولیدکنندگان 
مواد فعال سطحي عالقمند به استفاده از این روش 

شیمیایی هستند.

3- ازدیادبرداشت به  روش تزریق گاز
تزریق گاز گس��ترده  ترین روش ازدیادبرداشت 
م��ورد اس��تفاده در مخ��ازن نفت س��بك، فرار و 
میعان��ات اس��ت. اگرچه تزری��ق نیت��روژن برای 
افزایش بازیافت نفت در شرایط امتزاجی از طریق 
تس��ریع تبخیر از بخش س��بك نف��ت و میعانات 
پیشنهاد شده اما امروزه تعداد اندکی از پروژه  های 
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تزری��ق نیت��روژن در مخ��ازن ماسه  س��نگ انجام 
مي  شود. در 2008 تزریق غیرامتزاجی نیتروژن در 
میادین هاوکین��ز37 تگزاس و الك  هیلز38 کالیفرنیا 
توسط موریتس گزارش شده است. هیچ پروژه  ي 
تزری��ق نیتروژن جدیدی در مخازن ماسه  س��نگي 
در گزارش  ه��ای علمی چند س��ال گذش��ته ثبت 
نشده و بنابراین نمی  توان تخمین مناسبی در مورد 

وضعیت این روش در آینده داشت.
همانن��د تزری��ق نیت��روژن، پروژه  ه��ای تزریق 
گازهای هیدروکربنی نیز در مخازن ماسه  س��نگی 
اجرا شده که سهم نسبتاً کمی از کل نفت بازیافت 
ش��ده در کانادا و ایاالت متحده را دربر می  گیرد. 
این پروژه  ها تنها در ش��یب ش��مالی آالس��کا که 
در آن مناب��ع ب��زرگ گاز طبیعی برای اس��تفاده 
در دس��ترس هس��تند و امکان حمل و نقل آن به 
ب��ازار وجود ن��دارد مورد اس��تقبال ق��رار گرفته 
اس��ت. الزم به  ذک��ر اس��ت که در ای��ن گزارش 
منظ��ور از ازدیادبرداش��ت ب��ه  روش تزریق گاز، 
اس��تفاده از گازه��ای هیدروکربن��ی مانند تزریق 
متن��اوب آب–گاز، تزری��ق گازهای غنی  ش��ده 
یا حالل  ه��ا و ترکیب آنهاس��ت. بنابراین در این 
مطالع��ه تزریق گاز ب��ا هدف نگهداری فش��ار یا 
به  عنوان روش  های  اس��تراتژی جابجایی دوگانه، 
ازدیادبرداش��ت درنظر گرفته نشده  است. بسیاری 
از پروژه  ه��ای ازدیادبرداش��ت تزریق گاز طبیعی 
امتزاجی و غیرامتزاجی ایاالت متحده، در ش��یب 
شمالی آالسکا قرار دارند؛ در حالی  که در کانادا 
تنها یك پ��روژه  ي تزریق گاز طبیع��ی در میدان 

Brassey گزارش ش��ده اس��ت. به  طور کلی اگر 
راه دیگری برای سودآوری از گاز طبیعی وجود 
نداشته باشد از آن برای تثبیت فشار مخزن یا انجام 
فرآیند WAG استفاده می  شود. با این وجود و در 
صورت ام��کان، بازیابی نفت از طریق جایگزینی 
گازهای هیدروکربنی با گازهای غیرهیدروکربنی 
)نیتروژن، دي  اکس��یدکربن، گاز اس��یدي و هوا( 
سبب دسترسی به گاز طبیعی بیشتر برای استفاده  ي 
داخل��ی یا صادرات در عین حفظ فش��ار مخزن و 
افزایش بازیافت نفت می  ش��ود. ب��ا وجود قیمت 
ک��م گاز طبیعی در حال حاض��ر، ادامه  ي افزایش 
تقاض��ای انرژی به احتمال زیاد س��بب اثرگذاری 
بر اج��رای پروژه  های جدید گاز هیدروکربنی در 
مقیاس بزرگ و محدودتر شدن آنها خواهد شد.

روش  گس��ترده  ترین  دي  اکس��یدکربن  تزریق 
ازدیادبرداش��ت ب��رای تولید نفت  های س��بك و 
متوسط در مخازن ماسه  سنگی طي دهه  ي گذشته 
بوده اس��ت؛ به  وی��ژه در ایاالت متح��ده که منابع 
طبیع��ی ارزان و قابل  دس��ترس دي  اکس��یدکربن 
وجود دارد. منظور از منابع قابل  دس��ترس و ارزان 
دی  اکس��ید کربن، مخازن طبیعی گازی است که 
غلظت دی  اکس��یدکربن آنها بی��ش از 50 درصد 
اس��ت. ش��کل-5 به  وضوح روند افزای��ش تعداد 
پروژه  ه��ای میدان��ی دي  اکس��یدکربن در ایاالت 
متح��ده طي ده��ه  ي گذش��ته در هر دو دس��ته  ي 

مخازن ماسه  سنگي و کربناته را نشان می  دهد.
انتظار می  رود ک��ه تعداد پروژه  ه��ای تزریق 
دي  اکس��یدکربن در مخازن ماسه  سنگي ایاالت 

متحده همچنان به رش��د خ��ود ادمه دهد. برخی 
از این پروژه  های برنامه  ریزی  ش��ده شامل میدان 
Lazy Creek در می  سی  س��ی  پی و نی��ز می��دان 
"Sussex در وایومینگ از منابع طبیعی و میادین

Cranfield ،Heidelberg غربی از منابع غیرطبیعی 
اس��ت. بر اساس ارزیابی  های اخیر انتظار می  رود 
ش��مار پروژه  ه��ای تزریق دي  اکس��یدکربن در 
مخازن ماسه  س��نگي وایومینگ نیز افزایش یابد 
که با توجه به دسترس��ی به دي  اکسیدکربن این 
موضوع می  تواند محدود ش��ود. ازدیادبرداشت 
ب��ا دي  اکس��یدکربن در ایاالت متحده پتانس��یل 
زی��ادی را در افزایش بازیافت نفت نش��ان داده 
که ای��ن موضوع به  ط��ور گس��ترده  ای در منابع 
علمی مستند شده است. خالصه  ي برخی از این 

پروژه  های میدانی در ادامه آمده است:
 در برزیل گزارش  هایی از تزریق در میادین 
Buracica و Rio Pojuca ارائ��ه و اعالم ش��ده 
 Miranga که تزریق دي  اکس��یدکربن در میدان
از مناب��ع غیرطبیعی، به  عن��وان عملیات هم  زمان 
ازدیادبرداش��ت و ذخیره  س��ازی کرب��ن انج��ام 

می  شود.
 در کانادا گزارش تزریق دي  اکس��یدکربن 
مرب��وط به میادی��ن Joffre و Pembina اس��ت. 
اخی��راً اتحادیه  ي صنعت نفت کانادا39 پتانس��یل 
زیادي ب��رای تولید 3/6 میلیارد بش��که از طریق 
ازدیادبرداش��ت به  روش تزریق دي  اکسیدکربن 
در آلبرتا شناسایی کرده است. این پتانسیل برای 
دو ده��ه  ي آینده به  ازای قیمت 45 دالر برای هر 

بشکه نفت اقتصادی است.
تزری��ق  از  گزارش��ی  کرواس��ی  در   
دي  اکس��یدکربن در مقیاس پایل��وت در میدان 
Ivanić ارائ��ه ش��ده اس��ت. نتای��ج پایلوت در 
2006-2001 ب��ه تعریف برنام��ه  ای بزرگ  تر از 
ازدیادبرداش��ت دي  اکس��یدکربن در کش��ور با 

استفاده از منابع غیرطبیعی کمك می  کند.
 در مجارس��تان نی��ز گزارش  های��ی از چهار 
دهه تجربه در تزریق دي  اکس��یدکربن با هدف 
ازدیادبرداش��ت وج��ود دارد. پروژه  های تزریق 
و   Lovvaszi میادی��ن  در  دي  اکس��یدکربن  5  روند تکاملی پروژه  های دي  اكسیدكربن و قیمت نفت در ایاالت متحده از 1980 تا 2010،
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 اياالت متحده همچنان به رشد يسنگ  در مخازن ماسه اكسيدكربن  ديهاي تزريق   رود كه تعداد پروژه  انتظار مي
ميدان نيز پي و   سي  سي  در مي Lazy Creekميدان شده شامل   ريزي  هاي برنامه  ژهپرو اينبرخي از . خود ادمه دهد

Sussex  ن يداميو  از منابع طبيعيدر وايومينگCranfield ،Heidelberg بر . است طبيعياز منابع غير يغرب
 وايومينگ يسنگ  در مخازن ماسه اكسيدكربن  ديهاي تزريق   رود شمار پروژه  انتظار مي هاي اخير  اساس ارزيابي

برداشت با ازدياد. محدود شودتواند   اين موضوع مي اكسيدكربن  ديبه  يبا توجه به دسترسكه ابد ي نيز افزايش
طور   بهاين موضوع نشان داده كه  افزايش بازيافت نفت دري را زياددر اياالت متحده پتانسيل  اكسيدكربن  دي

  :استآمده ادامه در  يهاي ميدان  پروژه از اينبرخي  ي  خالصه .اي در منابع علمي مستند شده است  گسترده
ارائه و اعالم شده كه تزريق  Rio Pojucaو  Buracica نيدادر مي هايي از تزريق  برزيل گزارش در 

ازديادبرداشت و زمان   عنوان عمليات هم  به ،از منابع غيرطبيعي Mirangaدر ميدان  اكسيدكربن  دي
  .شود  انجام مي سازي كربن  ذخيره

صنعت  ي  هياتحاد اخيراً. است Pembinaو  Joffre نيميادمربوط به  اكسيدكربن  ديدر كانادا گزارش تزريق  
روش تزريق   برداشت بهازديادطريق از  ميليارد بشكه 6/3د براي تولي زياديپتانسيل  39نفت كانادا

اي رب ردال 45ازاي قيمت   آينده به ي  و دههاين پتانسيل براي د. در آلبرتا شناسايي كرده است اكسيدكربن  دي
  .است اقتصاديهر بشكه نفت 
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

Budafa دو موردی هستند که به  خوبی در منابع 
علمی گزارش شده  اند. میدان Szank نمونه  ای از 
تزریق دي  اکسیدکربن جهت ازدیادبرداشت در 
مجارستان با اس��تفاده از طرح  های شیرین  سازی 

است.
 در ترینیداد که پروژه  های ازدیادبرداش��ت 
دي  اکس��یدکربن بیش از س��ه دهه سابقه دارد از 
دي  اکس��یدکربن حاصل ازکارخانه  ي آمونیاک 
اس��تفاده ش��ود. بررس��ی  های مورتیس در مورد 
ازدی��اد برداش��ت از 9 پ��روژه  ي فع��ال تزری��ق 
امتزاجی دي  اکس��یدکربن از اواس��ط دهه  ي 70 

گزارش شده است.
همان  ط��ور که اش��اره ش��د ازدیادبرداش��ت 
ب��ه  روش تزری��ق دي  اکس��یدکربن ب��ه یکی از 
فرآیندهای ازدیادبرداشت برتر در سطح جهانی 
و با اس��تفاده از منابع مختل��ف طبیعی و صنعتی 
تبدیل ش��ده اس��ت. مکزیك و ای��االت متحده  
تنه��ا دو نمونه از کش��ورهایي هس��تند که منابع 
دي  اکس��یدکربن و پتانس��یل ازدیادبرداشت در 

میادین بالغ را دارند.
اخیراً پرداختن به پروژه  های ازدیادبرداش��ت 
با اس��تفاده از دي  اکس��یدکربن، این پروژه  ها را 
ب��ه موضوعات��ی مانند تغیی��رات آب و هوایی و 
گرمای��ش جهانی ارتباط می  ده��د. تغییر آب و 
ه��وا به یك چال��ش زیس��ت  محیطی در دهه  ي 
گذش��ته تبدیل شده اس��ت. جامعه  ي بین  المللی 
فعاالن��ه برای تأمین تقاضا جهت انرژی )با توجه 
به نی��از به ان��رژی در آینده( و به  ط��ور هم  زمان 
محدودکردن انتش��ار دي  اکس��یدکربن و س��ایر 
گازه��ای گلخانه  ای تولید ش��ده تالش می  کند. 
نکته  ي قابل  توجه این اس��ت که ازدیادبرداشت 
با استفاده از دي  اکسیدکربن به گزینه  اي جذاب 
برای ذخیره  س��ازی دي  اکسیدکربن در مقایسه با 

دیگر گزینه  ها مطرح شده است.
تزری��ق گاز حاصل از احتراق هیدروکربن  ها 
نی��ز در ده��ه  ي اخی��ر به  عنوان روش��ی جذاب 
ب��رای ازدیادبرداش��ت در مخازن نفت س��بك 
و عمیق مطرح ش��ده اس��ت. در 2004 شرکت 
احت��راق  گاز  تزری��ق  عملی��ات  پرمون��ت، 

گازی  مخ��زن  در  ازدیادبرداش��ت  به  منظ��ور 
پاردمرکوری40 را بررس��ی ک��رد. گاز احتراق 
اس��تفاده ش��ده ش��امل 88/5 درص��د نیتروژن، 
درص��د   1/5 و  دی  اکس��یدکربن  درص��د   10
مونواکسیدکربن است. با استفاده از شبیه  سازی 
مش��خص ش��د که گاز احتراق می  تواند فش��ار 
مخ��زن را به  ط��ور کام��ل تثبیت کن��د ]4[. در 
2010 ری��ورا و همکارانش پروژه  ي تزریق گاز 
احتراق از پاالیش��گاه برانکابرمجا به مخزنی در 
کلمبیا را بررس��ی کردند که طی آن افزایش20 
درصدي ضریب بازیافت نسبت به روش تزریق 
آب به  دس��ت آمد ]5[. کوی��ن واتس در 2012 
بررس��ی کاملی روی روش  های مختلف تزریق 
گاز انجام داد که طی آن موفقیت روش تزریق 
احتراق را مشروط به استفاده در نفت  های سبك 

و مخازن عمیق دانست ]6[.

در نهای��ت تزری��ق گاز اس��یدی )گازه��ای 
هی��دروژن س��ولفوره و دي  اکس��یدکربن( نی��ز 
به  عنوان س��یال تزریق��ی در پروژه  ه��ای ازدیاد 
برداش��ت گزارش ش��ده اس��ت. میادین زما در 
کانادا، تنگیز در قزاقس��تان و هرویل کالسترس 
در عمان، چند نمونه از پروژه  های در حال انجام 
یا برنامه  ریزی  ش��ده  ی تزریق گاز ترش یا اس��ید 

گازی است.
برخ��ی ش��رکت  های بهره  ب��ردار ب��ا توجه 
ب��ه محدودیت  های مختلف س��نگ و س��یال 
ب��ه بی��ان ش��اخصه  های عملیات��ی روش  های 
جمل��ه  آن  از  می  پردازن��د.  ازدیادبرداش��ت 
غربالگری انجام ش��ده توس��ط ش��رکت نفت 
انی ایتالیا در س��ال  های 2008 و 2010 اس��ت 
]7و8[. ای��ن غربالگری با توجه به ویژگی  های 
سنگ و س��یال هر مخزن متفاوت است. توجه 

  2  محدوده  ي عملیاتی روش  های مختلف ازدیادبرداشت با توجه به نوع سیال ]4[

روش 
ازدیادبرداشت

خصوصیات مخزن
)oAPI( درجه سبکی نفت)CP( گرانروی نفت

تركیب توصیه 
شده

پروژه های
در حال اجرا

توصیه 
شده

پروژه های در 
حال اجرا

2 تا 5000000<8100000 تا 830 تا 25تزریق بخار

44/1 تا550<13/55000تا 1038تا 27احتراق درجا
دارای آسفالتین 
به منظور تقویت 

تولید كوک

محدودیتی 5 تا 1504000<13تا 1534<تزریق ژل و پلیمر
ندارد    

تزریق ماده ی
353<32تا 2039<فعال سطحی

نیازمند اسید های 
طبیعی به منظور  
 IFT رسیدن به

كمتر

تزریق 
دي  اكسیدكربن

امتزاجی
22>

غیر امتزاجی
13>

امتزاجی
28تا45

غیرامتزاجی 
11تا35

>10

امتزاجی 
0/35تا6

غیرامتزاجی 
0/6تا6

درصد زیادي از 
هیدروكربن  های 

میانی

0/1تا3140<21تا 2357<تزریق گاز طبیعی
درصد زیادی از 
هیدروكربن های 

سبک

تزریق گاز احتراق 
0/2تا160/425تا 3551<و نیتروژن 

درصد زیادی از 
هیدروكربن های 

سبک
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ب��ه ای��ن محدودیت  ه��ا می  توان��د در انتخاب 
بهترین روش ازدیادبرداشت راهگشا باشد. در 
جدول-1 خصوصیات س��ازند و در جدول-2 
خصوصیات س��یال مبن��ای ارزیابی روش  های 

ازدیادبرداشت تعیین شده است.
همان  گون��ه که مش��خص اس��ت س��ه عامل 
تراوایی، عم��ق و دمای مخزن ج��زء مؤثرترین 
متغیره��اي محدودکنن��ده  ي کارایی یك روش 
ازدیادبرداش��ت هس��تند. به  طوری  که روش  های 
گرمایی و ش��یمیایی بیش��ترین تأثیرپذیری را از 
این متغیرها دارند ول��ي روش تزریق گاز کمتر 
از س��ایر روش  ها از این متغیرها متأثر می  ش��ود. 
ام��ا از دیدگاه نوع س��یال مخ��زن، روش تزریق 
گاز بیش��تر برای نفت  های س��بك ب��ا گرانروی 
ک��م موفقیت  آمی��ز خواه��د ب��ود. در حالی که 
روش  های گرمایی و ش��یمیایی کمتر تحت  تأثیر 

نوع س��یال قرار می  گیرند و در گستره  ي وسیعی 
از گرانروی و س��نگینی کارای��ی خود را حفظ 

می  کنند.

نتیجه  گیری
در مقاله  ي حاضر گزارش جامعی از وضعیت 
ارائه  ازدیادبرداش��ت در مخ��ازن ماسه  س��نگی 
گردی��د. لیس��ت مهم��ی از پروژه  ه��ای جاری 
ازدیادبرداشت در س��طح جهان که مورد استناد 
مناب��ع علمی قرار گرفته ب��ه تفکیك روش ارائه 
ش��د. با بررس��ی مطالب گفته ش��ده ای��ن نتیجه 
حاصل می  ش��ود که عوامل اصل��ی در موفقیت 
ازدیادبرداش��ت ش��امل هزین��ه  ي  ی��ك روش 
تمام  شده، در دسترس بودن سیال تزریقی، بازده 
مناسب عملیات، فن  آوري انجام عملیات، ایمنی 
فرآیند و س��ازگاری با محیط زیس��ت اس��ت. با 

توج��ه به این عوامل اصلی اس��ت که در دهه  ي 
اخیر پروژه  های ازدیادبرداش��ت به  روش تزریق 
گاز در س��ازندهای ماسه  سنگی بیشترین فراوانی 

را داشته است.
ب��ا در کنار هم قراردادن هم��ه  ي موارد باال و 
بر اس��اس یك غربالگری جامع، می  توان روش 
تزریق گازهای ناش��ی از احت��راق را در مخازن 
نفت س��بك و روش  های حرارتی را در مخازن 
نف��ت س��نگین به  عن��وان جذاب  تری��ن گزینه  ها 
مطرح کرد. در مخازن معمولی با درجه س��بکي 
نفت  خام 20 ت��ا 30 و گران��روی میانی می  توان 
روش ش��یمیایی را به  عنوان پیش��نهادی مناس��ب 
مورد ارزیابی ق��رار داد. الزم به  ذکر اس��ت که 
دمای مخزن، تراوایی مخ��زن و عمق مخزن در 
محدودک��ردن انتخ��اب روش ازدیادبرداش��ت 

بسیار مؤثر هستند. 

       پا نویس ها
1.Mature Fields
2.ture Fields
3.Allovardo
4.High Pressure Air Injection 

)HPAI(
5.Buracica
6.Carmópolis
7.oAPI
8.Karazhanbas
9.MEOR
10.CHOPS
11.SAGD
12.Mene Grande
13.Tia Juana

14.Yorba Linda
15.Kern River
16.Schoonebeek
17.Alto do Rodrigues
18.Liquid Addition to Steam for 

Enhancing Recovery )LASER(

19.Cold Lake
20.Unconsolidated
21.Hanginstone
22.Foster Creek
23.Christina Lake
24.Firebag
25.Insitue Combustion )ISC(
26.Battrum

27.Balol
28.Santhal
29.Bellevue
30.Flue Gas Injection )FGI(
31.Toe to heel air Injection )THAI(
32.CAPRI
33.Whitesands
34.SINCOR
35.BrightWater
36.Thief Zones
37.Hawkins
38.Elk Hills
39.PTAC
40.Chard Mcmurrayx Pool
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