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سرمایه موردنياز جهت جلوگيری از افت توليد در پارس جنوبی؛ 30 ميليارد دالر 

بسته های رونق توليد و اشتغال در بخش باالدستی نفت و گاز

بـــه  پارس جنوبـــی  توســـعه  دوم  فـــاز 
بـــرای  فنـــاوری  انتقـــال  و  برنامه ریـــزی 
جلوگیـــری از افـــت تولیـــد می پـــردازد و 
ـــارد دالر  ـــدود 30 میلی ـــد ح ـــرای آن نیازمن اج

ســـرمایه جدیـــد اســـت.
روز  نخســـتین  بـــا  همزمـــان  کاردر  علـــی 
ـــت، گاز،  ـــی نف ـــگاه بین الملل ـــزاری نمایش برگ
ـــب  ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــیمی ب ـــش و پتروش پاالی
باقیمانـــده  فازهـــای  توســـعه  کار  افـــزود: 
پارس جنوبـــی بـــه اســـتثنای فـــاز 11، ظـــرف 
یکســـال آینـــده بـــه پایـــان می رســـد. وی 
گفـــت: خوشـــبختانه بـــا افزایـــش تولیـــد گاز 
در پارس جنوبـــی، بـــه تولیـــد برابـــر بـــا قطـــر 
ــاه  ــیده ایم و امیدواریـــم ظـــرف چنـــد مـ رسـ
آینـــده از نظـــر ظرفیـــت تولیـــد گاز نیـــز بـــا 

ایـــن کشـــور برابـــر شـــویم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران نســبت 
ــگاه  ــوم پاالیش ــای دوم و س ــل فازه ــه تکمی ب
ســتاره خلیــج فــارس طــی یکســال آینــده 
ابــراز امیــدواری کــرد و گفــت: بــا راه انــدازی 
گازی  میعانــات  دیگــر،  ســیراف،  پــروژه 
ــت. ــم داش ــادرات نخواهی ــرای ص ــازادی ب م

وی بـــا بیـــان این کـــه ظرفیـــت تولیـــد نفـــت 
ـــکه در  ـــون بش ـــار میلی ـــدود چه ـــه ح ـــون ب اکن
ـــه هفـــت پروپـــوزال  روز رســـیده اســـت، از ارائ
از ســـوی شـــرکت های بین المللـــی در قالـــب 
تفاهمنامه هـــای مطالعاتـــی امضـــا شـــده خبـــر 
داد و افـــزود: ایـــن پروپوزال هـــا مشـــتمل بـــر 
ــوده اســـت و اختـــالف  ــی بـ ــای خوبـ ایده هـ
طرح هـــای  ایـــن  در  موجـــود  نظـــرات 

ــنهادی، راهکارهـــای متنوعـــی را پیـــش  پیشـ
روی مـــا قـــرار داده اســـت.

کاردر از شـــرکت های اندونزیایـــی پرتامینـــا، 
ــت  ــی نفـ ــرکت ملـ ــیه، شـ ــل روسـ لوک اویـ
ژاپـــن،  اینپکـــس  )سی ان پی ســـی(،  چیـــن 
روســـیه  زاروبژنفـــت  و  فرانســـه  توتـــال 
ارائه دهنـــده  شـــرکت های  به عنـــوان 
ــدف  ــا هـ ــت: بـ ــرد و گفـ ــام بـ ــوزال نـ پروپـ
ــی،  ــی و جانبـ ــای فرآورشـ ــبرد پروژه هـ پیشـ
 EPCF ــته های کاری متعـــددی در قالـــب بسـ
ـــرای  ـــی را ب ـــت خوب ـــه موقعی ـــده ک ـــف ش تعری
شـــرکت های داخلـــی نیـــز فراهـــم کـــرده 
اســـت. وی گفـــت: صنعـــت نفـــت، شـــاگرد 
اول برجـــام بـــوده اســـت و امیدواریـــم ایـــن 

رونـــد در ســـال جـــاری نیـــز ادامـــه یابـــد.

ــق  ــاون اول رئیس جمهــوری بســته های رون مع
تولیــد و اشــتغال در حــوزه نفــت و گاز را ابالغ 
کــرد. مهمتریــن محورهــای ایــن بســته های 
رونــق در بخــش باالدســتی نفــت و گاز بدیــن 

شــرح اســت:
برنامــه  اســت  مکلــف  نفــت  وزارت   -1
ــام  ــت خ ــد نف ــت تولی ــش ظرفی ــی افزای اجرای
ــق  ــزان 4700 هــزار بشــکه در روز در اف ــا می ت
1400 را بــا تمرکــز بــر میدان هــای مشــترک و 
ــه  ــع،  ب ــر برداشــت صیانتــی از مناب ــا تاکیــد ب ب
نحــوی تنظیــم کنــد کــه تولیــد نفــت خــام بــه 
چهــار میلیــون بشــکه در روز در پایــان امســال 

ــد. ــش یاب افزای
2- وزارت نفــت بایــد برنامــه اجرایــی افزایــش 
ــا تمرکــز بــر  ظرفیــت تولیــد میعانــات گازی ب
ــون  ــک میلی ــزان ی ــا می میدان هــای مشــترک ت
بشــکه در روز در افــق 1400 را بــه نحــوی 
تنظیــم کنــد کــه تولیــد آن بــه 683 هــزار 

بشــکه در روز در پایــان امســال افزایــش یابــد.
3- وزارت نفــت مکلــف اســت برنامــه اجرایی 
ــرب  ــترک غ ــای مش ــد میدان ه ــش تولی افزای
کارون )آزادگان شــمالی، آزادگان جنوبــی، 
یــادآوران، یــاران شــمالی و جنوبــی( را بــه 
ــه 310  ــدار ب ــن مق ــه ای ــد ک ــه کن ــوی تهی نح
هــزار بشــکه در روز در پایــان امســال افزایــش 

ــد. یاب
4- وزارت نفــت بایــد نســبت بــه تکمیــل 
و   14 ،  13 فازهــای  راه انــدازی  و  ظرفیــت 
24-22 اقــدام کنــد. همچنیــن برنامــه اجرایــی 
ــوی  ــه نح ــا ب ــن فازه ــدازی ای ــل و راه ان تکمی
ــی  ــد از فازهــای مختلــف پارس جنوب کــه تولی
ــب گاز  ــون مترمکع ــه 620 میلی ــوع ب در مجم
ــه  ــه دبیرخان ــه و ب ــد را تهی ــی در روز برس غن

ــد. ــه نمای ــتاد ارائ س
برنامـــه  اســـت  نفـــت مکلـــف  5- وزارت 
اجرایی پیاده ســـازی طرح های ذخیره ســـازی 

زیرزمینـــی گاز طبیعـــی بـــا هـــدف کاهش 
مصرف ســـوخت های مایع در فصول ســـرد 
در محدوده شـــبکه گاز )و باالبردن پایداری 
شـــبکه( و تاکیـــد بر نقـــش آینـــده بخش 
خصوصـــی را تهیـــه و تـــا پایان خـــرداد ماه 

امســـال به دبیرخانه ســـتاد ارائـــه کند.
برنامـه اجرایـی ایجـاد  بایـد  6- وزارت نفـت 
بسـتر الزم بـرای اجـرای بـه موقـع طرح هـای 
)از  جدیـد  پتروشـیمی های  خـوراک  تامیـن 
و  گازی  میعانـات  تولیـد  طرح هـای  جملـه 
جمع آوری گازهای مشـعل( با سـرمایه  گذاری 
بخـش خصوصـی را تهیـه و تا پایـان خردادماه 

امسـال بـه دبیرخانـه سـتاد ارائـه  نمایـد.
 7- وزارت نفـت بایـد نسـبت بـه آغـاز پـروژه 
صـادرات گاز بـه عـراق تـا میـزان 14 میلیـون 
و  اقـدام  امسـال  پایـان  تـا  روز  در  مترمکعـب 
گـزارش عملکـرد آن  را هـر سـه مـاه یکبـار به 

دبیرخانـه سـتاد ارائـه کنـد.
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اخبار فناوری

افزایش ارزش بازار ازدیاد برداشت تا سال  2025

عرضه سهام شركت انرژی كویت در بورس لندن

ضرورت متنوع سازی روش های تامين منابع مالی پروژه های صنعت نفت

بر اسـاس نوشـته بولتـن ازدیاد برداشـت به نقل 
از مؤسسـه تحقیقاتـي گرندویـو، انتظار مي رود 
سـال  تـا  نفـت  برداشـت  ازدیـاد  بـازار  ارزش 
2025  بـه میـزان 185/22 میلیـون دالر برسـد. 
برداشـت،  ازدیـاد  بـازار  رشـد  اصلـي  عامـل 
افزایـش شـکاف بیـن تولیـد و تقاضـاي نفـت 
در سـطح جهـان اسـت. ازدیـاد برداشـت نفـت 
تزریـق  بـه سـه بخـش  تکنولـوژي  اسـاس  بـر 
حرارتـي، تزریـق گاز و تزریـق مواد شـیمیایي 
تزریـق   ،2015 سـال  در  اسـت.  شـده  تقسـیم 
بـازار  در  را  باالتریـن سـهم درآمـد  حرارتـي 
جهانـي داشـته در حالي کـه به نظر مي رسـد این 
سـهم بـه مرور زمـان کاهش یافتـه و روش هاي 
تزریـق گاز و تزریـق مـواد شـیمیایي در حـال 

هسـتند.  بـازار  در  روش  ایـن  بـا  جایگزینـي 
بـا روش  پیش بینـي مي شـود ازدیـاد برداشـت 
تزریـق گاز در طـول سـال هاي 2016 - 2025  
پیشـرفت چشـمگیري داشـته باشـد و همچنیـن 
گاز  نامتعـارِف  مخـازن  از  رشـد  روبـه  تولیـد 
شـیل و نفت فشـرده  نیز، سـبب افزایـش تقاضا 
در بـازار آتـِي ازدیـاد برداشـت نفـت بـه روش 

تزریـق مـواد شـیمیایي، گـردد.
از  درصـــد   65 حـــدود  درحـــال حاضـــر، 
ــان،  ــطح جهـ ــده در سـ ــد شـ ــام تولیـ نفت خـ
به دســـت مي آیـــد کـــه  بالـــغ  از مخـــازن 
بـــراي  آینـــده  فرصت هـــاي  نشـــان دهنده 
توســـعه بـــازار فنـــاوري ازدیـــاد برداشـــت 
نفـــت اســـت. ســـهم ازدیـــاد برداشـــت از 

ـــا 11/5  ـــر ب ـــال2025 ، براب ـــا س ـــت ت ـــد نف تولی
ــِد  ــرخ رشـ ــِط نـ ــا متوسـ ــکه و بـ ــون بشـ میلیـ
ــول دوره   2016 – 2025  ــد در طـ 8/8 درصـ
تخمیـــن زده شـــده اســـت. در ســـال2015، 
بیشـــترین ســـهم افزایـــش برداشـــت مربـــوط 
ـــز انتظـــار  ـــوده اســـت و نی ـــکا ب ـــه شـــمال آمری ب
ـــد.  ـــته باش ـــه داش ـــد ادام ـــن رون ـــي رود، همی م
پیش بینـــي شـــده اســـت اروپـــا نیـــز، شـــاهد 
نـــرخ رشـــد قابلِ توجهـــي برابـــر بـــا 6/1 
ــن  ــد. همچنیـ ــي باشـ ــال آتـ ــد در 9 سـ درصـ
ـــرژي،  ـــراي ان ـــا ب ـــش تقاض ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ب
کشـــورهاي آســـیایي به ویـــژه چیـــن و هنـــد 
نیـــز، بـــه رشـــد قابـــِل توجـــه در ازدیـــاد 

ــت. ــد یافـ ــت خواهنـ ــت دسـ برداشـ

بـه گـزارش بلومبرگ، شـرکت انـرژی کویت 
اکتشـافی  شـرکت   )Kuwait Energy Plc(
نفـت و گاز دولـت کویـت در نظر دارد سـهام 
خـود را از مـاه آینـده در بـورس لنـدن عرضـه 
کنـد. بدین ترتیـب کویـت اولیـن کشـور عضو 
اوپـک خواهد بـود که وارد بورس لندن شـده 

اسـت. سـهام عرضه شـده در ایـن مرحله، 150 
میلیـون دالر قیمت گـذاری شـده اسـت. 

شـرکت انرژی کویت در سـال 2005 تأسـیس 
پـروژه   10 مالـک  حاضـر  حـال  در  و  شـده 
اکتشـاف ، توسـعه و تولید در کشورهای مصر، 
گذشـته  سـال  و  بـوده  یمـن  و  عمـان  عـراق، 

روزانـه معادل 24000 بشـکه تولید نفت داشـته 
بـورس  توسـعه،  حقـوق  گـزارش  بـه  اسـت. 
لنـدن یکـی از بزرگتریـن بورس های دنیاسـت 
به طوری کـه از اول سـال جـاری تاکنـون 2/4 
میلیـارد دالر سـهام شـرکت ها در ایـن بـورس 

معاملـه شـده اسـت. 

معــاون توســعه و مهندســی شــرکت ملــی نفــت 
ــدوق  ــای صن ــتفاده از ظرفیت ه ــه اس ــران ب ای
ــع  ــن مناب ــرای تأمی ــاده 12 ب ــی و م ــعه مل توس
ــرد  ــاره ک ــت اش ــت نف ــای صنع ــی پروژه ه مال
و گفــت: بــا برنامه ریــزی می توانیــم منابــع 
مالــی مردمــی را نیــز در مســیر پیشــبرد اهــداف 

طرح هــا و پروژه هــا اســتفاده کنیــم. 
ــای  ــم امضـ ــری در مراسـ ــا منوچهـ  غالمرضـ
تفاهم نامـــه میـــدان ســـپهر میـــان شـــرکت 

ـــا بیـــان  ملـــی نفـــت ایـــران و شـــرکت اویـــک، ب
ـــای  ـــتفاده از ظرفیت ه ـــزود: اس ـــب اف ـــن مطل ای
صنـــدوق توســـعه ملـــی تاکنـــون در دســـتور 
همچنـــان  و  اســـت  داشـــته  قـــرار  کار 
از  اســـتفاده  همچنیـــن  می شـــود؛  دنبـــال 
ــع  ــع موانـ ــون رفـ ــاده 12 قانـ ــای مـ ظرفیت هـ
تأمیـــن  در  می توانـــد  رقابت پذیـــر  تولیـــد 
ــی  ــرکت های خصوصـ ــه شـ ــی بـ ــع مالـ منابـ

ــد. ــک کنـ کمـ

ــع مالــی مردمــی  منوچهــری از اســتفاده از مناب
ــاد  ــع ی ــن مناب ــکار تأمی ــومین راه ــوان س به عن
ــع  ــا 30 درصــد مناب کــرد و گفــت: اگــر 20 ت
مالــی کــه مــردم در صنعــت ســاختمان در 
شــمال شــهر هزینــه می کننــد، در صنعــت نفــت 
ــاز  ــع موردنی ــود، مناب ــه ش ــه کار گرفت و گاز ب
ــوان از  ــن را می ت ــی میادی ــعه برخ ــرای توس ب
داخــل کشــور و بــه همــت بخــش خصوصــی 
ــد  ــی را نیازمن ــن اقدام ــرد. وی چنی ــن ک تأمی
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معرفي پروپانت جدید با ترشوندگي خنثي

طرح بومی سازی ساخت ماشين های دوار صنعت نفت  در ایران

پروپانــت  اخیــراً  هیــوژ،  بیکــر  شــرکت 
ــي را،  ــا خاصیــت ترشــوندگي خنث ــدي ب جدی
جهــت بهبــود عملیــات شــکاف هیدورلیکــي، 
ســطح  اســت.  کــرده  معرفــي  بــازار  بــه 
پروپانت هــاي معمولــي آب دوســت بــوده و 
ــور  ــان آب و هیدروکرب ــت، جری ــن حال در ای
خواهــد  محــدود  هیدرولیکــي  شــکاف  در 
پروپانــت  از  اســتفاده  آنکــه  حــال  بــود. 
عبــور  بــه  منجــر  خنثــي،  ترشــوندگي  بــا 
ــر و در  ــي باالت ــا شــدت جریان ــور ب هیدروکرب
بــازه زمانــي طوالني تــر مي شــود. پروپانــت 
ــا کاهــش نیــروي مویینگــي، باعــث  جدیــد، ب
بهبــود عملیــات پاکســازي در فرآینــد شــکاف 

غیرتولیــدي  زمــان  و کاهــش  هیدرولیکــي 
ــوندگي  ــر ترش ــود. تغیی ــد مي ش ــن فراین در ای
پروپانــت، توســط پوشــش هاي خاصــي انجــام 
مي شــود کــه تــا دمــاي 200 درجــه ســانتیگراد 
پایــدار مي ماننــد و در اندازه هــاي مختلــف 
مــش و انــواع پروپانت هــاي ســرامیکي ســبک 

ــتند. ــتفاده هس ــل اس ــواع آن قاب ــر ان و دیگ
بــه گــزارش راه ازدیاد برداشــت، ایــن پروپانت 
جدیــد در یکــي از مخــازن واقــع در آب هــاي 
ــاد  ــه ایج ــاز ب ــه نی ــک، ک ــج مکزی ــق خلی عمی
شــکاف هیدرولیکــي و تولیــد ســریع داشــت، 
ــاب  ــاه انتخ ــت. چ ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس م
شــده داراي فشــار ته چاهــي بســیار پاییــن، 

انــرژي پاییــن مخــزن و بــدون فــرازآوري 
جریان هــای  مــورد،  ایــن  در  بــود.  گاز  بــا 
ــي  ــان تقریب ــازي(، در مدت  زم برگشتي )پاکس
در  درحالي کــه  شــد  بازیافــت  ســاعت   14
ــاي  ــه از پروپانت ه ــابه ک ــِي مش ــاه قبل ــه چ س
مدت زمــان  بــود،  شــده  اســتفاده  معمولــي 
ــت  ــده اس ــزارش ش ــاعت گ ــازي 24س پاکس
کــه کاهــش 43درصــدي زمــان حضــور دکل 
در عملیــات شــکاف هیدرولیکــي بــا اســتفاده 
از پروپانــت جدیــد را نشــان مي دهــد. اپراتــور 
ــا کاهــش 10 ســاعته حضــور  ایــن عملیــات، ب
را  مالــي  صرفه جویــي  دالر   438000 دکل، 

ــت. ــرده اس ــزارش ک گ

معـاون وزیـر نفـت در امور مهندسـی، پژوهش 
تولیـد  کارخانـه  از  بازدیـد  در  فنـاوری  و 
توربوکمپرسـور  شـرکت های  گـروه  قطعـات 
نفـت )OTC( ابـراز امیـدواری کـرد کـه طرح 
بومی سـازی سـاخت ماشـین های دوار صنعـت 

نفـت بـه ثمـر بنشـیند. 
حبیـــب اله بیطـــرف در بازدیـــد از کارخانه 
موتور  تســـت  و  مونتـــاژ  قطعـــات،  تولیـــد 
توربین گروه شـــرکت های توربوکمپرســـور 
نفـــت  )OTC(  واقـــع در شـــهرک صنعتی 
شـــمس آباد، توانمندی های ایـــن مجموعه را 
غرورآفریـــن توصیف کرد. وی با اشـــاره به 

برنامـــه ســـاخت ماشـــین های دوار مورد نیاز 
صنعت نفـــت به  عنـــوان یکـــی از 10 گروه 
خانـــواده کاالهـــای پرمصرف ایـــن صنعت 
کـــه در طـــرح بومی ســـازی ســـاخت دیده 
شـــده  اند، عنـــوان کرد: این طرح در دســـت 
اقدام اســـت و امیدواریم بومی سازی ساخت 
این گـــروه کاالیی نیز با همـــت و تخصص 
مجموعه هایـــی مانند OTC هرچـــه زودتر به 

نتیجه برســـد.
مهندســـی،  امور  در  نفـــت  وزیـــر  معـــاون 
پژوهش و فناوری در ایـــن بازدید به صورت 
کارخانه های  برخـــی  بـــا  ویدئوکنفرانـــس 

زیرمجموعـــه گروه OTC در اســـتان قزوین، 
شـــهر ری و یزد نیز ارتباط برقـــرار کرد. در 
بازدید پرویز ســـنگین، مدیـــر کل نظام  این 
نفت  وزارت  فناوری  تجاری ســـازی  و  تأمین 
و نمایندگانی از شـــرکت ملـــی گاز ایران و 
شـــرکت ملی نفت ایران، معـــاون وزیر نفت 

را همراهـــی کردند.
توربوکمپرســـور  شـــرکت های  گـــروه 
تشـــکیل   1379 ســـال  در    )OTC( نفـــت 
تأمین کننده  بزرگتریـــن  هم اکنـــون  و  شـــد 
توربوکمپرســـورهای مورد نیـــاز صنعت نفت 

به شـــمار مـــی رود.

تغییــر نگــرش دانســت و افــزود: اســتعدادهای 
ــت  ــعه ای صنع ــوزه توس ــادی در ح ــی زی طبیع
نفــت وجــود دارد و ظرفیــت بــرای جــذب 

ــت. ــدود اس ــرمایه نامح س
منوچهــری برگــزاری نمایشــگاه نفــت بــا ایــن 
بســیار  توانمندی هــای  نشــان دهنده  ابعــاد را 

شــرکت ها و پیمانــکاران داخلــی عنــوان کــرد 
و گفــت: در کنــار همــه ایــن توانمندی هــا بــه 
تعامــل در ســطح بین المللــی به منظــور جــذب 

ســرمایه و فنــاوری نیــاز داریــم.
ـــرد  ـــاره ک ـــپهر اش ـــدان س ـــه می ـــه ب وی در ادام
نفـــت  می کنیـــم  پیش بینـــی  گفـــت:  و 

ـــالم  ـــزان اع ـــش از می ـــدان بی ـــن می ـــای ای درج
ـــدان  ـــه می ـــری ب ـــد. منوچه ـــون باش ـــده تاکن ش
آذر هـــم اشـــاره کـــرد و افـــزود: اویـــک 
به خوبـــی در ایـــن میـــدان کار کـــرده اســـت 
و امیدواریـــم بـــه زودی برداشـــت از ایـــن 

میـــدان افزایـــش یابـــد.
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اخبار فناوری

شركت  های اكتشاف و توليد ایرانی بر فعاليت  های مغزافزاری تمركز كنند

غربالگري روش هاي ازدیاد برداشت در مخازن كشور اكوادور

معـاون مهندسـی، پژوهـش و فنـاوری وزارت 
نفـت تأکیـد کـرد: شـرکت اکتشـاف و تولیـد 
)E&P( بایـد به عنـوان نهـادی مسـتقل تنهـا بـر 
بـا  و  کـرده  تمرکـز  مغز افـزاری  فعالیت هـای 
تقبـل ریسـک های مالـی و فنـی در پروژه هـای 

کنـد. نقش آفرینـی  میدان هـا  توسـعه 
شـرکت های  دربـاره  بیطـرف  حبیب الـه 
اسـاس  بـر  گفـت:  ایرانـی  تولیـد  و  اکتشـاف 
فعالیـت  دربـاره  نفـت  وزیـر  شـیوه نامه 
  (E&P( تولیـد  و  اکتشـاف  شـرکت های 
ایرانـی، شـرکت ها پـس از ورود به ایـن حوزه 
از کسـب وکار، الزم اسـت فعالیت را در دیگر 
بخش  هـای  و  متوقـف  صنعـت  بخش هـای 
اصلـی مـورد انتظار همچـون مدیریـت مخزن، 
مدیریـت پـروژه و مدیریـت منابـع مالـی خـود 
بایـد  شـرکت ها  بنابرایـن  کننـد.  تقویـت  را 

تدویـن  زمینـه  ایـن  در  را  خـود  راهبردهـای 
کننـد کـه در کدامیک از بخش های کسـب و 
کار صنعـت می تواننـد حضور موثرتری داشـته 

باشـند.
ایـن  ارزیابـی  اسـتانداردهای  دربـاره  وی 
سـنجش  داد:  توضیـح  شـرکت ها  از  دسـته 
ارزیابـی  و  کشـور  داخـل  ظرفیت هـای 
صالحیـت شـرکت هایی کـه ظرفیـت ورود بـه 
حـوزه جدیـد کسـب و کار اکتشـاف و تولیـد 
سـابقه  فقـدان  بـه  توجـه  بـا  باشـند،  داشـته  را 
اسـتفاده  بـا  ایـن بخـش،  فعـال در  نظام منـد و 
از  بین المللـی  شـاخص های  و  اسـتانداردها  از 
نفـت«  صنعـت  »باالدسـت  اسـتاندارد  جملـه 
  )APQC( مرکـز بهـره وری و کیفیـت آمریـکا
اکتشـاف  کار  و  فرآینـد کسـب  »راهنمـای  و 
و تولیـد« کنسرسـیوم Energistics  اسـتفاده و 

مـدل ارزیابـی صالحیـت بـر ایـن مبنـا تدویـن 
شـد. بـه گفتـه بیطـرف، شـرکت های متقاضـی 
تولیـد  و  اکتشـاف  حـوزه  در  فعالیـت  بـرای 
 ،EPC به طـور عمـده در پنج حوزه پیمانـکاری
پیمانکاری C، مشـاوره باالدسـت، شرکت های 
خدمات باالدسـتی و یا سـرمایه گذاری فعالیت 
داشـته اند و بایـد تغییـر کسـب و کار آنهـا در 

راسـتای اهـداف جدیـد عملیاتـی شـود.

نفتـي  بلـوک   6 بـه  اکـوادور  آمـازون  ناحیـه 
تقسـیم بندي شده اسـت. این ناحیه داراي 150 
میـدان نفتـي حـاوي410 مخـزن و داراي تولید 
روزانـه 550 هـزار بشـکه نفـت اسـت. در ایـن 
مطالعـه ابتـدا روش هـاي ازدیـاد برداشـت قابل 
اجـرا در میادیـن نفتـي ناحیـه آمـازون ارزیابي 
گردیـده و سـپس غربالگري روش هـاي ازدیاد 
برداشـت بـراي کل مخـازن انجام شـده اسـت.
براسـاس  پژوهـش  ایـن  در  کار  انجـام  روش 
گـزارش راه ازدیـاد برداشـت به صـورت زیـر 

اسـت:
در  موجـود  اطالعـات  همـه  گـردآوري   .1

نفـت. داده هـاي  اطالعـات  بانـک 
اسـاس  بـر  غربالگـري  معیارهـاي  انتخـاب   .2

.)Taber(تابـر روش 
3. براسـاس روش هـاي ازدیـاد برداشـت بـراي 
یـک مخـزِن ویـژه، ذخیره افزایشـي هـر مخزن 

و هـر میـدان محاسـبه مي گـردد.
روش هـاي ازدیـاد برداشـت اسـتفاده شـده در 

ایـن پژوهـش شـامل مـوارد ذیـل اسـت:
گازهـاي  تزریـق  شـامل  گاز  تزریـق  الـف( 
نیتـروژن، هیدروکربـوري، دي اکسـیدکربن و 

غیرامتزاجـي
ب( تزریـق آب شـامل تزریـق پلیمـر و تزریـق 
و  آلکالي/سـورفکتانت/پلیمر  شـیمیایي  مـواد 

سـورفکتانت/پلیمر
و  بخـار  تزریـق  شـامل  حرارتـي  روش  ج( 

درجـا احتـراق 
همچـون  پارامترهایـي  مطالعـه  ایـن  در 
API نفـت، درصـد اشـباع  گرانـروي، درجـه 
اجـزاء  ترکیـب  نفتـي،  الیـه  نفـت، ضخامـت 
نفـت، عبوردهـي، دمـا، فشـار و عمـق به عنوان 
پارامترهـاي غربالگـري در نظـر گرفتـه شـدند. 
 150 در  موجـود  مخـازن  غربالگـري  از  بعـد 

ازدیـاد  مختلـف  روش هـاي  نفتـي،  میـدان 
برداشـت بـراي میادیـن نفتـي انتخـاب گردید.
براسـاس گزارش ازدیاد برداشـت، نتایج نشـان 
از  غیرامتزاجـي  تزریـق  روش  کـه  مي دهنـد 
لحـاظ تعداد میادین مناسـب بـراي این روش و 
همچنیـن میـزان افزایش بازیافـت نفت )حدود 
490 میلیـون بشـکه نفـت( داراي رتبـه نخسـت 
اسـت و پـس از آن، روش حرارتـي احتـراق 
درجـا بـا میـزان افزایـش بازیافـت نفـت 200 

میلیـون بشـکه نفـت مي باشـد.
نتایج:

روش هـاي  غربالگـري  نتایـج  اسـاس  بـر   -  
ازدیادبرداشـت از 150 میـدان نفتـي اکـوادور، 
ذخیـره  مقـدار  بیشـترین  بـا  میـدان   63 تعـداد 
مناسـب  نفـت،  بشـکه  میلیـون   490 افزایشـِي 

اسـت. گاز  امتزاجـي  غیـر  تزریـق  بـراي 
 27 بـراي  درجـا  احتـراق  حرارتـي  روش   -
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بانک اطالعاتی شركت های خدمات حفاری و پيمانکاران EPC ایجاد می شود

ازدیاد برداشت نفت با تزریق آب كربناته

معاونـت امـور مهندسـی، پژوهـش و فنـاوری 
بانـک  تهیـه  و  شناسـایی  بـرای  نفـت  وزارت 
حـوزه  در  فعـال  شـرکت های  اطالعاتـی 
خدمـات حفـاری و همچنین پیمانـکاران طرح 
حـوزه  در   EPC پروژه هـای  فعـال  احـداث  و 
نفـت، گاز، پاالیش و پتروشـیمی فراخوان داد.
معاونـت مهندسـی، پژوهش و فنـاوری وزارت 
نفـت در نظـر دارد به منظـور گسـترش اسـتفاده 
از تـوان فنـی و مهندسـی شـرکت های توانمند 
پروژه هـای  و  طرح هـا  اجـرای  در  داخلـی 
مسـیر  در  و  نفـت  صنعـت  باالدسـتی  حـوزه 
تحقـق سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی، نسـبت 
فعـال  بـه شناسـایی همـه شـرکت ها و مراکـز 

فعالیـت در حـوزه خدمـات  بـه  یـا عالقه منـد 
حفـاری چاه هـای نفـت و گاز بـا هـدف تهیـه 
موجـود  وضـع  بررسـی  و  اطالعاتـی  بانـک 
شـرکت های فعـال در ایـن زمینـه اقـدام کنـد.
ایـن معاونـت بـا اعـالم فراخـوان جداگانـه ای، 
اطالعاتـی  بانـک  تهیـه  و  شناسـایی  بـرای 
زمینـه  فعـال در  احـداث  و  پیمانـکاران طـرح 
پروژه هـای EPC در حـوزه نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشـیمی نیـز اعـالم آمادگـی کرده اسـت.
ــوان  ــی فراخ ــزارش، آگه ــن گ ــاس ای ــر اس ب
شناســایی شــرکت های یادشــده در پایــگاه 
سیاســتگذاری  کل  اداره  اطالع رســانی 
ــه  ــت ب ــن معاون ــتانداردهای ای ــی و اس مهندس

نشــانی www .det-mop.ir منتشــر شــده و بــر 
ــدان  ــرایط و عالقمن ــن ش ــاس واجدی ــن اس ای
و  تکمیــل  بــه دریافــت،  نســبت  می تواننــد 
ارســال پرسشــنامه و مســتندات مربوطــه اقــدام 

ــد.  کنن

تزریـق آب بـه مخـازن در صنعت نفـت داراي 
پیشـینه اي طوالني است. در بسـیاري از مخازن 
بعـد از سـیالب زني بـا آب، حجـم زیـادي از 
تزریـق  مي مانـد.  باقـي  مخـزن  درون  نفـت 
دي اکسـیدکربن اغلـب به دلیـل تحرک پذیري 
ضعیفـي  جاروبـي  بازدهـي  بـا  آن،  بـاالي 
مسـتقیم  تزریـق  در  بنابرایـن  اسـت.  همـراه 
سـیالب زني  )به صـورت  دي اکسـیدکربن 
قابل توجـه  افزایـش   )WAG یـا  و  پیوسـته 
ثالثیـه  تزریـق  در  نـدارد.  وجـود  برداشـت 
آب(  سـیالب زني  از  )بعـد  دي اکسـیدکربن 
و یـا تزریـق بـه صـورت WAG، حضـور آب 
تأثیـر منفي بـر بازدهي تزریق دي اکسـیدکربن 
سـپرآبي  اثـر  اصطـالح  بـه  پدیـده  ایـن  دارد. 
بیـن  مسـتقیم  تمـاس  از  کـه  مي شـود  نامیـده 
و  و دي اکسـیدکربن جلوگیـري کـرده  نفـت 

انحـالل آن در نفـت  باعـث کاهـش سـرعت 
مي شـود. بـه منظـور کاهـش ایـن مشـکالت، 
غنـي  )آب  کربناتـه  آب  تزریـق  تکنولـوژي 
از دي اکسـیدکربن( معرفـي شـد کـه بازدهـي 
جاروبـي بهتـري دارد. در مخـازن سـیالب زده 
)بـا آب(، تزریـق آب کربناتـه به دلیـل مخلوط 
شـدن بـا آب باقي مانـده مي توانـد اثـر مخـرب 

را کاهـش دهـد. اشـباع آب 

مکانيسم و مزایاي تزریق آب كربناته
سـیالب زني آب کربناتـه، تزریـق آب اشـباع 
یـا نزدیـک اشـباع از دي اکسـیدکربن به عنوان 
در  مي باشـد.  مخـزن  بـه  جابه جاکننـده  سـیال 
آب  مخـزن،  بـه  کربناتـه  آب  تزریـق  روش 
غنـي شـده از دي اکسـید کربـن، طي تمـاس با 
نفـت سـازندي در اثـر فرایند انتقال جـرم، گاز 

خـود را بـه نفـت منتقـل کـرده و به کمک سـه 
مکانیسـم اصلـِي کاهش گرانـروي نفت، تورم 
نفـت و کاهـش کشـش سـطحي آب و نفـت، 
سـبب افزایـش برداشـت و نرخ تولید مي شـود.

تزریـق آب کربناتـه داراي مزایایـي اسـت کـه 
کـرده  روبـه رو  اسـتقبال  بـا  را  آن  از  اسـتفاده 
اسـت. از جملـه مزایـاي ایـن روش ایـن اسـت 
کـه تبدیـل تأسیسـات معمولـي تزریـق آب بـه 
هزینـه،  کـم  کربناتـه  آب  تزریـق  تأسیسـات 
آسـان و از دیـدگاه HSE کم خطـر اسـت. در 
ایـن  مورد نیـاز  اکسـیدکربن  دي  صورتي کـه 
احتـراق  فراینـد  خروجـي  گازهـاي  از  روش 
مربـوط بـه صنایـع باالدسـتي نفت تأمین شـود، 
تولیـد  بـا  مقابلـه  به سـزایي در  امـر سـهم  ایـن 

گازهـاي گلخانـه اي خواهـد داشـت.
منبع: بولتن ازدیاد برداشت

میـدان بـا ذخیـره افزایشـِي 200 میلیون بشـکه، 
در مقایسـه بـا تزریق بخـار، از اهمیـت باالتري 

مي باشـد. برخـوردار 

- با توجه به اینکه روش تزریق دي اکسیدکربن 
میلیون   0/48 افزایشِي  ذخیره  میدان،   24 براي 
مي دهد  نشان  است،  داشته  همراه  به  را  بشکه 

تزریق دي اکسیدکربن ضعیف ترین  که روش 
نفت  مخازن  از  برداشت  ازدیاد  براي  سناریو 

اکوادور مي باشد.
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9 نکته از گزارشی جدید درباره بازار حفاری آمریکا

نسخه ی آرامکو برای افزایش بهره وری صنعت حفاری

شـماره  در   Drilling Contractor نشـریه 
ماه هـای می و ژوئن، گزارشـی را دربـاره بازار 
حفـاری آمریکا منتشـر کرده کـه 9 نکته از آن 

را در ادامـه می خوانیـد:
ــت وود،  ــزارش داگالس وسـ ــاس گـ 1. براسـ
در ســـال 2015 تعـــداد چاه هـــای حفـــاری 
 21 آمریـــکا  خشـــکی  بخـــش  در  شـــده 
ــه 11  ــد بـ ــال بعـ ــه سـ ــود کـ ــه بـ ــزار حلقـ هـ
هـــزار حلقـــه کاهـــش یافـــت. پیش بینـــی 
ــاه در  ــه چـ ــزار حلقـ ــال 20 هـ ــود امسـ می شـ
ــاری شـــود و  بخـــش خشـــکی آمریـــکا حفـ
ــد کل  ــا 2020، رشـ ــال های 2016 تـ ــی سـ طـ
ــد. ــد باشـ ــده 143 درصـ ــای حفاری شـ چاه هـ

داگالس  تحلیل گـران  از  یکـی  گفتـه  بـه   .2
قیمـت  به دلیـل  پرمیـن،  منطقـه  وسـت وود، 
در  و  بـوده  رشـد  اصلـی  پیشـران  پایین تـر، 
سربه سـری  نقطـه  زمین هـا،  بهتریـن  از  برخـی 
نفـت پیـش از دوران افـت، 30-25 دالر بـوده 
اسـت. قیمت هـا در باکـن ممکـن اسـت دو تـا 

سـه برابـر پرمیـن باشـد.
ـــتراتژی  ـــکا دو اس ـــت آمری ـــای نف 3. اوپراتوره
را در پیـــش گرفته انـــد: نخســـت تمرکـــز 
بـــر آمریـــکا و دوم تمرکـــز بـــر بهتریـــن 

گفتـــه  بـــه  کشـــور.  ایـــن  زمین هـــای 
مدیرعامـــل Range Resources، ایـــن نواحـــی 
ـــد  ـــا 20 درص ـــدود 5 ت ـــوری (core area) ح مح
ـــود. ـــامل می ش ـــوزه را ش ـــک ح ـــای ی از زمین ه
توسـط  گرفتـه  صـورت  مطالعـه  یـک  در   .4
IHS، فرسـودگی حوزه هـای پربـازده آمریـکا 
طـی دهـه پیـش رو مـورد توجـه قـرار گرفتـه 
اسـت. ایـن موضـوع می توانـد تـوازن عرضه و 
تقاضـا را طـی دهه آتـی تحت  تأثیر قـرار دهد.
پیش بینـی   Range Resources مدیرعامـل   .5
بـه  منتهـی  سـال های  طـی  کـه  اسـت  کـرده 
میلیـارد  بایـد  77  تولیـد گاز آمریـکا   ،2025
فـوت مکعـب در روز افزایـش یابـد تـا ضمـن 
تأمیـن  نیـز  تقاضـا  تولیـد، رشـد  افـت  جبـران 
شـود. تولیـد گاز خشـک آمریـکا هم اکنـون 

اسـت. فـوت مکعـب در روز  میلیـارد   71
6. مدیرعامل Spears & Associates پیش بینی 
فعـال  دسـتگاه های  تعـداد  میانگیـن  می کنـد 
 800 جـاری  سـال  طـی  آمریـکا  در  حفـاری 
باشـد. این میانگین سـال گذشـته کمی بیش از 
500 دسـتگاه بـود. بـه گفتـه او، درنظـر گرفتن 
شـاخص  به عنـوان  حفـاری  دسـتگاه های 
اندازه گیـری فعالیـت حفـاری معنـای گذشـته 

را نـدارد، چراکـه امـروزه زمـان مورد نیاز برای 
حفـاری هـر چـاه کاهـش پیـدا کـرده اسـت.

7. بـه گفتـه او، بهره دهـی چاه هـا طی امسـال و 
سـال آینـده احتماالً 10 الـی 15 درصد افزایش 
می یابـد و در نتیجـه، فعالیت حفـاری به دوران 
رشـد  گشـت.  برنخواهـد  سـقوط  از  پیـش 
نقـاط  بـر  تمرکـز  از  ناشـی  عمدتـاً  بهره دهـی 
پربـازده و طـول بـازه حفاری  شـده بـه صورت 

اسـت. افقی 
8. در نتیجـه ی افـت تقاضـا بـرای دسـتگاه های 
چاه هـای  نمی تواننـد  کـه  مکانیکـی  حفـاری 
ایـن  پیمانـکاران  کننـد،  حفـاری  افقـی 
مثـاًل  کرده انـد.  خـارج  دور  از  را  دسـتگاه ها 
 2014 سـال  در   ،NOV سرشـماری  براسـاس 
آمریـکا  در  حفـاری  دسـتگاه   3250 حـدود 
تنهـا 2100 دسـتگاه. امـروز  وجـود داشـت و 

تعـداد  افـت   ،Spears آقـای  گفتـه  بـه   .9
 5 نـرخ  بـا  موجـود  حفـاری  دسـتگاه های 
درصـد در هـر سـال ادامـه خواهـد یافـت. 70 
تـا 80 درصـد دسـتگاه های از رده خارج شـده، 
مکانیکـی و بـرای حفـر چاه هـای افقی سـاخته 

بودنـد. شـده 
EconomicsandOil :منبع

ــره وری  ــش به ــرای افزای ــو ب ــعودی آرامک س
بــا  مشــارکت  دو  خــود،  حفــاری  صنعــت 
شــرکت های تــراز اول جهــان تشــکیل داده 
  Nabors اســت. مشــارکت اول بــا شــرکت
)بــا مرکزیــت اداری برمــودا( و مشــارکت 
دوم بــا Rowan )بــا مرکزیــت اداری آمریــکا( 
اســت. در ایــن مشــارکت ها هــر طــرف 50 
درصــد ســهم دارد. مقامــات عربســتان، بــا 
ــد کــه آشــنا  ــه ایــن کار زدن اهدافــی دســت ب
ــازی،  ــغل، بومی س ــاد ش ــد: ایج ــر می رس به نظ

ــی و ... ــوان داخل ــش ت افزای
بـه گـزارش اقتصـاد و نفـت،  بـر اسـاس اعـالم 
آرامکـو، ایـن JVها جذاب و سـودآور هسـتند 
انـرژی  رقابت پذیـر  بخـش  »اسـتراتژی  بـه  و 
همـکاری  طـی  می کننـد.  کمـک  سـعودی« 
اختیـار  در  فناوری هـا  بهتریـن  شـرکاء،  بـا 
خواهـد بـود. تعهـد بلندمـدت باعـث می شـود 
بـه وجـود آیـد و تأمیـن  بـازاری رقابت پذیـر 
ایـن  شـود.  ضمانـت  حفـاری  دسـتگاه های 
مشـارکت ها 7-6 میلیـارد دالر سـرمایه گذاری 

خواهنـد کـرد کـه بـا افزایـش پایـدار تقاضای 
دسـتگاه های جدیـد حفـاری کـه در عربسـتان 
خواهنـد  تولیـد  سـاخت،  JV هـای  توسـط  و 
شـد، سـهم تولیـد داخـل را تقویـت می کننـد. 
در نهایـت اینکـه بـا افزایـش مشـاغل مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم، نیـروی کار عربسـتانی بیشـتری 
ایـن  از  قبـل  شـد.  خواهنـد  فعالیـت  مشـغول 
مشـارکت ها، شـلمبرژر، بزرگ تریـن شـرکت 
در  دنیـا،  حفـاری  خدمـات  ارائه دهنـده ی 
بنـگاه  یـک  بـا  همـراه  سـعودی  عربسـتان 
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طرح توليد انرژی از زباله های فرودگاه 

تزریق آب كربناته هوشمند براي ازدیاد برداشت از مخازن كربناته

قـراردادی  لنـدن  گتویـک  فـرودگاه  اخیـراً 
احـداث  بـرای  دالر  میلیـون   4/7 ارزش  بـه 
بـا شـرکت  زبالـه  از  انـرژی  تولیـد  تأسیسـات 
رسـانده  امضـاء  بـه   DHL Supply Chain
روزانـه   Business law بنابرگـزارش  اسـت. 

تعـدد بیشـماری پرواز بـه این فـرودگاه وارد و 
بـه تبـع آن، حجـم عظیمـی از زبالـه می بایـد از 
داخـل هواپیماهـا تخلیـه شـود. روزانـه 10 تـن 
شـد.  خواهـد  پـردازش  کارگاه  درایـن  زبالـه 
هزینه هـای  مدیریـت، ضمـن کاهـش  ایـن  بـا 

و  دیگـر  نقـاط  بـه  فـرودگاه  از  زبالـه  انتقـال 
تولیـد  بـا  زیسـت محیطی،  خسـارات  کاهـش 
رابطـه  ایـن  در  فـرودگاه،  مورد نیـاز  انـرژی 
صـورت  مضاعـف  اقتصـادی  صرفه جویـی 

گرفـت. خواهـد 

یکـــي از روش هـــاي ازدیـــاد برداشـــت کـــه 
در ســـال هاي اخیـــر بســـیار مـــورد توجـــه 
ــق آب  ــه، تزریـ ــرار گرفتـ ــت قـ ــت نفـ صنعـ
ـــي و  ـــات یون ـــر ترکیب ـــا تغیی ـــت. ب ـــمند اس هوش
نمک هـــاي موجـــود در آب دریـــا مي تـــوان 
ـــق آن  ـــي تزری ـــه بازده ـــود ک ـــم نم ـــي فراه آب
ـــتر  ـــازند بیش ـــا آب س ـــا و ی ـــق آب دری از تزری
ـــمند  ـــاً آب هوش ـــي اصطالح ـــن آب ـــد. چنی باش
ـــگاهي  ـــق آزمایش ـــج موف ـــود. نتای ـــده مي ش نامی
و میدانـــي نشـــان دهنده کارایـــي تکنولـــوژي 
تزریـــق آب هوشـــمند اســـت. از طرفـــي، 
ـــل  ـــیدکربن به دلی ـــق گاز دي اکس ـــد تزری فراین
ـــات  ـــت، روشـــي اثب ـــاالي آن در نف ـــت ب حاللی
شـــده بـــه منظـــور ازدیـــاد برداشـــت اســـت. 
ــوان  ــا بتـ ــده تـ ــام شـ ــي انجـ ــراً تحقیقاتـ اخیـ
هوشـــمند  آب  مزایـــاي  از  به طورهمزمـــان 
و آب کربناتـــه تحـــت روشـــي ترکیبـــي بـــا 
ــمند  ــه آب هوشـ ــوان تزریـــق آب کربناتـ عنـ
ـــه هوشـــمند اســـتفاده  ـــا اصطالحـــاً آب کربنات ی

نمـــود.
ــراي  ــت،  بـ ــاد برداشـ ــزارش راه ازدیـ ــه گـ بـ
ـــوط  ـــي )مرب ـــورد بررس ـــنگ هاي م ـــه، س نمون
بـــه ســـازندهاي کربناتـــه ابوظبـــي( اگـــر 
ــار  ــا چهـ ــولفیت آب دریـ ــون سـ ــت یـ غلظـ

برابـــر گـــردد، چنیـــن آبـــي بهتریـــن نمونـــه 
ـــه  ـــاد برداشـــت ثالثی آب هوشـــمند جهـــت ازدی
اســـت. ســـپس گاز دي اکســـیدکربن در آب 
ــق  ــن طریـ ــردد و بدیـ ــل مي گـ ــمند حـ هوشـ
آب کربناتـــه هوشـــمند فراهـــم مي شـــود. 
ســـیاالت  بـــا  مورد نظـــر  نمونه ســـنگ هاي 
مخـــزن، اشـــباع شـــده و به صـــورت متوالـــي 
ـــه(،  ـــت ثانوی ـــا )برداش ـــق آب دری ـــت تزری تح
تزریـــق آب هوشـــمند )برداشـــت ثالثیـــه(، 
قـــرار  هوشـــمند  کربناتـــه  آب  تزریـــق  و 

مي گیرنـــد.
نتایج

ــه،  ــن مطالع ــده در ای ــام ش ــای انج آزمایش ه
کربناتــه  ســنگ  نمونه هــاي  بــه  مربــوط 
مرحلــه،  هــر  در  مي باشــند.  دوســت  نفــت 
مي یابــد  افزایــش  جایــي  تــا  تزریــق  نــرخ 
کــه دیگــر، نفتــي تولیــد نگــردد. بازدهــي 
 ،)Sw(  ــا ــق آب دری ــط تزری ــي توس جابه جای
ــق آب  ــمند )sw4s(، و تزری ــق آب هوش تزری
ــت.  ــده اس ــش داده ش ــمند نمای ــه هوش کربنات
ــت  ــه، بازیاف ــورد مطالع ــنگ م ــراي نمونه س ب
درصــد،   52/7 دریــا(  آب  )تزریــق  ثانویــه 
ــمند( 9/4  ــق آب هوش ــه  )تزری ــت ثالثی بازیاف
درصــد و بازیافــت مرحلــه آخــر )تزریــق آب 

کربناتــه هوشــمند( 13/9درصــد بــه دســت 
ــت. ــده اس آم

مکانيسم ها
مکانیسـم هاي محتمـل بـراي تولید نفـت در اثر 
تزریق آب کربناته هوشـمند شـامل مواردي از 
قبیـل تـورم نفـت، حل شـدن سـنگ و کاهش 
داراي  مخـازن  در  مي باشـد.  نفـت  گرانـروي 
اصلـي  مکانیسـم  نفـت،  تـورم  سـبک،  نفـت 
تولیـد اسـت درحالي کـه در مخـازن بـا نفـت 
اصلـي  عامـل  گرانـروي،  کاهـش  سـنگین، 

بازیافـت اسـت.
نتيجه گيري

از  اسـتفاده  بـا  هوشـمند  کربناتـه  آب  ایجـاد 
گاز  بـا  مناسـب  هوشـمند  آب  کـردن  اشـباع 
دي اکسـیدکربن و تزریـق آن در سـنگ پـس 
مناسـب  روشـي  مي توانـد  ثالثیـه  برداشـت  از 
بـراي ازدیـاد برداشـت از سـنگ هاي کربناتـه 
امـر،  ایـن  اصلـي  دلیـل  گـردد.  محسـوب 
قطـرات  در  دي اکسـیدکربن  گاز  شـدن  حـل 
درنتیجـه ي  کـه  مي باشـد  باقیمانـده  نفـت 
مکانیسـم هایي از قبیـل تـورم نفـت، حل شـدن 
سـنگ و کاهـش گرانـروي نفـت، فعـال شـده 
تولیـد بخشـي از نفـت باقیمانـده در سـنگ را 

مي گردنـد. باعـث 

سـرمایه گذاری دولتـی به نـام TAQA، مالکیت 
 Arabian Drilling) عربـی  شـرکت حفـاری 

Company) را بـر عهـده داشـته و دارد. ایـن 
در  حفـاری  دسـتگاه  سـی  از  بیـش  شـرکت 

شـرکت های  بزرگ تریـن  از  و  دارد  اختیـار 
حفـاری منطقـه بـه شـمار مـی رود.


