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رياست اوپك براي ايران 
خبـر ويـژه

ــت سازمان  ــاف و توليد، رياس به گزارش اكتش
ــال  ــورهاي صادركننده نفت (اوپك) در س كش
ــه وزير  ــال ب ــس از 36 س ــالدي، پ 2011 مي
ــعود  ــيد مس ــالمي ايران، س نفت جمهوري اس

ميركاظمي واگذار شد.
ــاه و هفتمين  ــاب در يكصد و پنج ــن انتخ اي
نشست اوپك كه از روز پنج شنبه 22 مهر (14 
اكتبر) با حضور 12 كشور عضو اين سازمان در 
ــه كار كرد، صورت  ــن پايتخت اتريش آغاز ب وي

گرفت.

افزايش ذخاير نفت و گاز كشور خبـر ويـژه

ــاس آخرين  ــان اين كه بر اس ــا بي ــر نفت ب وزي
ــافات  ــه در اكتش ــورت گرفت ــاى ص بازنگرى ه
ميدان هاى نفتى و گازى، حجم منابع نفتى ايران 
ــكه  ــم اكنون 150 ميليارد و 310 ميليون بش ه
است، تأكيد كرد: تا پايان سال جارى به طور حتم 

اين ميزان باز هم افزايش پيدا خواهد كرد. 
ــاف و توليد، دكتر ميركاظمى  به گزارش اكتش
ــز 33/1  ــورمان را ني ــر گازى كش ــم ذخاي حج
ــرد و گفت:  ــر مكعب اعالم ك ــزار ميليارد مت ه
ــوى  ــور ماهانه از س ميزان ذخاير نفت و گاز كش
كارگروهى كه در معاونت نظارت بر توليد مخازن 
ــكيل شده است،  هيدروكربورى وزارت نفت تش

بررسى و اعالم مى شود.
وى با بيان اين كه ايران با 
توجه به منابع نفت و گاز 
ــار خود به هيج وجه  سرش
ــور فقيرى به حساب  كش
ــت:  داش اظهار  ــد،  نمى آي
ــن منابع مالى  ــراى تأمي ب
نفت،  صنعت  ــاى  پروژه ه

ــركت ملى  ــر اختصاص منابع داخلى ش عالوه ب
ــاركت در  نفت، با بانك هاى داخلى نيز براى مش
سرمايه گذارى و انتشار اوراق مشاركت، مذاكراتى 

آغاز كرده ايم.

ــاره به  ــت با اش وزير نف
ــاالنه 10  ــه اگر س اين ك
درصد از تسهيالت و منابع 
ارزى- ريالى داخل كشور 
به پروژه هاى صنعت نفت 
ــيارى  بس يابد  اختصاص 
اين  ــى  ــكالت مال از مش
ــد،  صنعت حل خواهد ش
گفت: هم اكنون در برخى از ميدان هاى نفتى در 
ــقف 25 درصد از درآمد فروش  حال توليد، تا س
ــاير پروژه ها در نظر گرفته  ــعه س نفت براى توس

مى شود.

معاون وزير نفت با اشاره به توافق با كنسرسيوم 
چيني- استراليايي براي توسعه سه ميدان نفت 
قراردادهاي جديد  رقم  ماندن  ثابت  از  سنگين، 

بيع متقابل خبر داد.
به گزارش اكتشاف و توليد به نقل از خبرگزاري 
مذاكرات  به  اشاره  با  محسن خجسته مهر  مهر، 
انجام گرفته با يك كنسرسيوم چيني- استراليايي 
براي توسعه سه ميدان نفت سنگين ايران، گفت: 
اين شركت هاي خارجي  با  اكنون مذاكرات  هم 

مراحل نهايي خود را پشت سر مي گذارد.
معاون برنامه ريزي وزير نفت با تأكيد بر اين كه 

آماده سازي  گروي  در  نهايي  قرارداد  امضاي 
تمامي شرايط توسعه ميادين نفتي خواهد بود، 
تصريح كرد: وزارت نفت در امضاي قراردادهاي 
نفتي، چارچوب هايي تعريف كرده است كه بايد 
اين ضـوابـط  به اسـتنـاد  قراردادهـاي جديـد، 

امضـا شـوند. 
نفت  وزارت  اقتصادي  ويژه  تدابير  ستاد  دبير 
درباره حجم نهايي قرارداد نفتي با كنسرسيومي 
متشكل از شركت هاي چين و استراليا، توضيح 
اصل  مذاكرات،  شدن  نهايي  صورت  در  داد: 
 655 حدود  نفتي  پروژه  اين  در  سرمايه گذاري 

ميليون دالر خواهد بود. وي با اعالم اين كه قرار 
است فاينانس اين پروژه نفت سنگين توسط يك 
بانك چيني تأمين شود، بيان كرد: اين احتمال 
وجود دارد كه تعدادي از پيمان كاران داخلي و 

خارجي هم در اين پروژه مشاركت كنند.
كوه  ميادين  توسعه  طرح  مطالعات  تاكنون 
اجراي  شيوه  به  موند  كوه  و  بوشكان  كاكي، 
قراردادهاي جـديد بيـع متقابل به پايان رسيده 
است؛ پيش بيني مي شود با توسعه اين ميادين در 
سه فاز، امكان توليد روزانه 20 هزار بشكه نفت 
سنگين فراهم گردد. بر اساس توافق به عمل آمده 

امضاي قرارداد جديد نفتي با چين و استراليا خبـر داخلى
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بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيوم چيني 
توسعه  براي  زمان بندى  برنامه  استراليايي،   -
زودهنگام اين ميادين، 39 ماه، به منظور توسعه 
فاز يك، 52 ماه و براي توسعه فاز دو، حدود 81 

ماه در نظر گرفته شده است. 
ميدان،  اين سه  زودهنگام  توسعه  با  همچنين 
 9 روزانه  يك،  فاز  توسعه  بشكه،  هزار   5 روزانه 
هزار بشكه و با تكميل طرح توسعه در فاز دوم، 
به ظرفيت  نفت سنگين  بشكه  هزار   20 روزانه 

توليد نفت ايران افزوده خواهد شد.
خجسته مهر در ادامه با تأكيد بر اين كه در حال 

ثابت  نفت،  وزارت  چارچوب هاى  از  يكى  حاضر 
ماندن  حجم سرمايه گذارى در قراردادهاى نفتى 
قراردادهاى  امضاى  از  پيش  اظهارداشت:  است، 
سرمايه گذارى ها  دقيق  حجم  بايد  متقابل،  بيع 

مشخص شود.
اين كه  اعالم  با  نفت  وزير  برنامه ريزى  معاون 
رقم  ثابت  عدد  بايد  گاز  و  نفت  قراردادهاى  در 
قرارداد منجر به افزايش توجيه اقتصادى پروژه ها 
شود، تأكيد كرد: در يك قرارداد نفتى بايد تمامى 

جوانب اجراى پروژه ها را در نظر گرفت.

مديرعامل شركت نفت فالت قاره با اشاره به آغاز 
شمارش معكوس براى راه اندازى 2 پروژه جديد 
گازى، از اختصاص پاداش 6/5 ميليون دالرى به 
گازهاى همراه خبر  براى جمع آورى  نروژ  كشور 
داد و گفت: امسال از سوختن 220 ميليون فوت 

مكعب گاز در خليج فارس جلوگيرى مى شود. 
به گزارش اكتشاف و توليد، محمود زيركچيان زاده 
با اعالم اين كه با راه اندازى NGL سيرى، روزانه 
گازهاى  فوت  مكعب  ميليون   140 سوختن  از 
جلوگيرى  عملياتى  منطقه  اين  در  نفت  همراه 
مى شود، تصريح كرد: با ساخت و بهره بردارى از 
اين كارخانه، روزانه 6 هزار و 700 بشكه پروپان، 
 375 و  يك هزار  بوتان،  بشكه   600 و  هزار  سه 
بشكه پنتان، يك هزار و 375 بشكه ميعانات گازى 
و 80 ميليون فوت مكعب گاز شيرين براى تأمين 

خوراك نيروگاه هاى كيش و قشم توليد مى شود.
گاز همراه نفتى كه هم اكنون در مشعل سكوهاى 
و  دنا  سيوند،  الوند،  (ميدان هاى  نصر  نفتى 
نصرت)، ايالم (ميدان اسفند) و همچنين در دو 
كارخانه خشكى نصر و اسفند در حال سوختن 
است، خوراك ورودى به كارخانه NGL سيرى 
اجرايى ساخت پروژه  تأمين مى كند. عمليات  را 
NGL سيرى با برآورد سرمايه گذارى حدود 500 

ميليون دالر از سال 1383 آغاز شد؛ اجراى اين 
هم چون  متعددى  دشوارى هاى  وجود  با  پروژه  
تاكنون  بيـن المللى،  و محـدوديـت هـاى  تحريم 

متوقف نشده است.
قاره  فالت  نفت  شركت  عامل  مدير  همچنين 
 NGL ايران با تأكيد بر اين كه با راه اندازى فاز اول
و  سروش  نفتى  ميادين  همراه  گازهاى  خارگ، 
نوروز در خليج فارس جمع آورى مى شوند، اظهار 
راه اندازى  و  نصب  با  نزديك  آينده  در  داشت: 
خطوط لوله، امكان انتقال روزانه 20 تا 30 ميليون 
فوت مكعب گازهاى همراه ميادين سروش و نوروز 

به جزيره خارگ فراهم خواهد شد.
راه اندازى  با  اين كه  به  اشاره  با  زيركچيان زاده 
فاز يك NGL خارگ و تكميل عمليات اجرايى 
NGL سيرى، در مجموع از سوختن 220 ميليون 
فوت مكعب گاز طبيعى جلوگيرى مى شود، يادآور 
شد: مبلغ 6/5 ميليون دالر به اولين قسط طرح 
پاك)  هواى  توسعه  مكانيسم  (پروژه  سى.دى.ام 

اين پروژه اختصاص يافته است.
وي با بيان اين كه پروژه مكانيسم توسعه هواى 
 Carbon Limit توسط شركت (CDM) پاك
مى شود،  اجرا  نوروز  و  سروش  نفتى  ميادين  در 
ميدان  دو  اين  همراه  گازهاى  جمع آورى  گفت: 

نفتى در خليج فارس موجب شده است تا شركت 
 CDM  نفت فالت قاره ايران، امتياز بين المللى

را دريافت كند.
خارگ،   NGL پروژه  اندازى  راه  از  هدف 
جمع آورى روزانه حدود 600 ميليون فوت مكعب 
بهرگانسر، سروش،  نفتى  از سكوهاى  گاز همراه 
نوروز، فروزان، ابوذر، خارك و ميادين دورود يك 

و دو است.

جمع آورى 220 ميليون فوت مكعب گاز در خليج فارسخبـر داخلى
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امور  در  ايران  جمهورى  رييس  ويژه  نماينده 
كنوانسيون  كه  كرد  اميدوارى  ابراز  خزر  درياى 
كشورهاى  سران  نشست  در  دريا  اين  امنيتى 

ساحلى خزر تصويب شود. 
به گزارش اكتشاف و توليد به نقل از خبرگزارى 
امور  وزير  معاون  آخوندزاده،  محمد  ترند، 
در  ايران  جمهور  رييس  ويژه  نماينده  و  خارجه 
امور درياى خزر، 20 مهر  در جمع خبرنگاران 
خزر  امنيتى  كنوانسيون  كه  اميدواريم  گفت: 
خارجه  امور  وزيران  معاونان  كار  دستور  در  كه 
قرار داشت، در  باكو  كشورهاى ساحلى خزر در 
نشست سران كشورهاى حاشيه اين دريا كه در 
18 نوامبر (27 آبان) در باكو، پايتخت آذربايجان 

برگزار مى شود، تصويب گردد.
وى يادآور شد: تأمين امنيت خزر بايد بر عهده 

خود كشورهاى حاشيه اين دريا باشد.
رجه  خا رت  ا ز و نپرست، سخنگوى  مهما مين  ا ر
درياى  سران  اجالس  برگزارى  از  نيز  كشورمان 

خزر در ماه آينده ميالدى (نوامبر) در جمهورى 
آذربايجان خبر داده و گفته بود: مقدمات حضور 
ويژه  كارگروه هاى  تشكيل  با  اجالس  اين  در 

فراهم شده است.
مهمانپرست همچنين گفته بود: حدود 70 درصد 

از رژيم حقوقى درياى خزر به توافق نمايندگان 
نيز  مانده  باقى  درصد   30 و  رسيده  كشور  پنج 
نياز به رايزنى، مذاكره و تفاهم پنج كشور دارد 
كه تحقق اين مهم نيز در دستور كار كشورهاى 

ساحلى است.

خبـرخارجـى

ايران به تصويب كنوانسيون امنيتى در نشست سران كشورهاى ساحلى خزر در باكو اميدوار است

شناسايى اهداف اكتشافى جديد در هندورابىخبـر داخلى

ــركت ملى نفت ايران از مثبت  ــاف ش مدير اكتش
بودن نتايج لرزه نگارى در جزيره هندورابى و آغاز 
ــافى در اين جزيره در اولين زمان  عمليات اكتش

ممكن خبر داد. 

به گزارش اكتشاف و توليد، سيدمحمود محدث، 
ــرار گرفتن ميان  ــره هندورابى را به  دليل ق جزي
ــتعد  ــش و الوان، يكى از مناطق مس ــر كي جزاي
ــاف دانست و گفت: ريسك عمليات در اين  اكتش
ــاس برنامه ريزى  جزيره پايين بوده و بر همين اس
ــافى در  ــت كه به زودى عمليات اكتش ــده اس ش

هندورابى آغاز شود.
ــت  ــه نتايج مثبت به دس ــا توجه ب ــزود: ب وى اف
ــافى مناطق ياد شده، اين  آمده در عمليات اكتش
مديريت تصميم گرفت اهداف اكتشافى جديدى 

را در منطقه هندورابى شناسايى كند.
ــن منطقه مطالعات  ــت: در اي محدث اظهار داش
ــيده و هندورابى  لرزه نگارى به نتيجه مثبت رس
به عنوان هدف اكتشافى مشخص شده است؛ در 
ــن منطقه و نبود  ــختى كار در اي ــن حال س همي
ــال دكل و كاالى  ــات زيربنايى براى انتق تأسيس
ــت، از  ــخت كرده اس حفارى، كار در جزيره را س
اين رو به دنبال راه حلى مناسب براى فعاليت در 

اين جزيره هستيم.

ــركت ملى نفت ايران ياد آورى  ــاف ش مدير اكتش
كرد: چهار خط جديد لرزه نگارى در اين جزيره و 

آب هاى اطراف آن طراحى شده است.
جزيره هندورابى با 22/8 كيلومتر مربع مساحت، 
در 325 كيلومترى بندرعباس و 133 كيلومترى 
ــه و در حد فاصل بين دو جزيره كيش و  بندرلنگ

الوان قرار گرفته است.
بر پايه اين گزارش، اين موقعيت اكتشافى از اين 
رو حايز اهميت است كه در سال 1968 ميالدى، 
ــدى در جزيره كيش  ــات لرزه نگارى دو بع عملي
ــن عمليات، وجود  ــى داده هاى اي آغاز و با بررس
ــته  ــزن گازى در عمق چهار هزار مترى پوس مخ

زمين در اين جزيره مشخص شد. 
استخراج نفت در جزيره الوان نيز كه داراى طول 
تقريبى 25 كيلومتر و عرض حداكثر پنج كيلومتر 
ــت،  ــاحتى افزون بر 759 كيلومتر مربع اس و مس
ــدن  ــاف نفت در خليج فارس و فعال ش با اكتش
شركت الپكو در سال 1346 آغاز شد. ميدان هاى 
ــادت، رسالت، سلمان و الوان، از ميدان  بالل، رش

هاى كشف شده در جزيره الوان هستند. 
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 (MLT) پيشرفته  مسيرياب  نوع  دو  طراحى  با 
به منظور استفاده در حفارى چاه هاى نفت، براى 
پيشرفته  تجهيزات  ساخت  زمينه  در  خودكفايى 

حفارى چاه هاى نفت گام مهمى برداشته شد. 
به گزارش اكتشاف و توليد به نقل از روابط عمومى 
دانشگاه صنعتى اميركبير ، با توجه به اين كه به طور 
معمول مسير دست يابى به مخازن نفت در خشكى 
در  زمين  به علت جنس اليه هاى مختلف  دريا  و 
مسير حفارى به صورت مستقيم و عمودى به طور 
از  چاه  مسير  ترسيم  براى  نمى شود؛  انجام  كامل 
دستگاه هاى مسيرياب مغناطيسى استفاده مى گردد. 
آن  در  كه  مختلفى  حس گرهاى  با  دستگاه  اين 
زاويه  شامل  اصلى  اطالعات  گروه  دو  شده،  نصب 
مته با افق(Inclination) و نيز زاويه آن با شمال 
 (Azimuth) مغناطيسى زمين يعنى زاويه سمت
از  استفاده  با  و  مى كند  محاسبه  لحظه  هر  در  را 
ضربان هايى كه به سيال حفارى در حال تزريق وارد 
مى سازد، داده ها را به سطح زمين و بخش گيرنده 

مركزى ارسال مى كند. 
بنا بر اين گزارش، دكتر حسين آفريده، مسؤل طرح 

فن آورى پيشرفته دستگاه هاى مسيرياب مغناطيسى 
چاه هاى نفت و گاز، انتقال نيافتن اين فن آورى به 
كشورهاى در حال توسعه را از جمله علل طراحى 

و ساخت نمونه داخلى دستگاه مسيرياب برشمرد. 
وى گفت: در اين طرح، دو نمونه دستگاه مسيرياب 
با فن آورى داخلى، طراحى و ساخته شده است كه 
از نمونه اول، براى پيدا كردن چاه حفارى شده در 
درون زمين با استفاده از تجهيزات و از نوع دوم براى 
رديابى موقعيت و بدنه مغناطيسى چاه از پيش حفر 
شده در اعماق بيش از 2 هزار  متر استفاده مى شود.
ساخت  طراحى،  مراحل  همه  افزود:  آفريده  دكتر 
بخش هاى مكانيك و الكترونيك، همچنين تدوين 
پژوهش گران  دست  به  داده ها  پردازش  نرم افزار 
شده  انجام  موفقيت  با  اميركبير  صنعتى  دانشگاه 

است.
بقراطى دانشجوى دوره دكتراى مهندسى هسته اى 
به  اشاره  با  نيز  پروژه  و پژوهشگر و مدير طراحى 
پيچيدگى طرح در حفظ دقت حس گرهاى دستگاه 
و حذف عوامل ناخواسته توضيح داد: اين دستگاه ها 
بايد در حرارت باال و شرايط دشوار حفارى با دقت 

رو  اين  از  كنند؛  كار  احتمال خرابى  بدون  و  زياد 
استانداردهاى الكترونيك هسته اى در ساخت آن ها 

به كار رفته است.
وى افزود: دقت كار دستگاه هاى ساخته شده بهتر 
از نمونه هاى خارجى كنونى است و زاويه سمت را 
با خطاى كم تر از سه دهم درصد و زاويه انحراف 
از افق را با خطايى كم تر از پنج صدم درصد اندازه 

گيرى مى كند.
گرفتن  قرار  با  دستگاه ها  اين  گزارش،  اين  بر  بنا 
اندازه گيرى  و  حفارى  تجهيزات  مجموعه  درون 
ميدان هاى مغناطيسى زمين، موقعيت جارى مته 

اندازه گيرى  را  حفارى 
الزم  اطالع  و  كرده 
براى رسيدن به هدف 
را در اختيار مهندسان 
دستگاه  روى  مستقر 
حفارى قرار مى دهند.

طراحي مسيرياب پيشرفته براى حفارى چاه هاى نفت در كشور خبر تكنولوژى

خبـرخارجـى

ــرمايه گذارى 400 ميليارد  وزير انرژى روسيه از س
دالرى كشورش در بخش گاز تا سال 2030 خبر داد. 
ــل از خبرگزارى  ــاف و توليد به نق به گزارش اكتش
ــماتكو، وزير انرژى روسيه  ريانووستى، سرگئى اش
ــعه صنعت  ــتى با موضوع توس روز 19 مهر در نشس
ــال 2030 اعالم كرد: از اول ژانويه  گاز روسيه تا س
ــال 2030 حجم  ــا تثبيت قيمت ها، تا س 2010 و ب
ــرمايه گذارى ها در اين زمينه، به طور كلى 412  س

ميليارد تا 493 ميليارد دالر خواهد بود.

ــعه  ــاس يك برنامه توس وى همچنين گفت: بر اس
ــيه تا سال 2030 به يك  صنعت گاز، توليد گاز روس

تريليون مترمكعب در سال افزايش خواهد يافت.
ــيه نيز در اين  ــت وزير روس والديمير پوتين، نخس
نشست گفت: روسيه قادر است توليد گاز خود را از 
650 ميليارد مترمكعب به يك تريليون مترمكعب در 
سال افزايش دهد كه اين افزايش، رشد 50 درصدى 
ــان مى دهد. وى به بازه  ــور را نش توليد گاز اين كش

زمانى افزايش توليد گاز روسيه اشاره اى نكرد.
الكسى ميلر، رييس شركت گازپروم روسيه نيز اعالم 
ــال  ــيه تا س كرد: پيش بينى افزايش توليد گاز روس

2030 واقعى است.

سرمايه گذارى 400 ميليارددالرى روسيه در صنعت گاز

راهبرد بلند مدت جديد اوپك تصويب شد خبـرخارجـى

به گزارش اكتشاف و توليد به نقل از پايگاه اينترنتى 
سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك)، راهبرد 

ــع و جديد  بلند مدت جام
(ال.تى.اس) سازمان اوپك، 
ــنبه  در اجالس روز پنج ش
22 مهر در وين، به تصويب 

كشورهاى عضو رسيد.
اين راهبرد كه در طول يك 
ــته آماده شده  ــال گذش س
ــفاف و  ــوده، چارچوبى ش ب

پايدار براى آينده اوپك ترسيم مى كند. اولين راهبرد 
بلند مدت اوپك در اجالس 137 اين سازمان در سال 
ــده  2005 ميالدى تدوين ش
ــرد جديد،  ــود. تدوين راهب ب
ــال تأسيس  با پنجاهمين س

اوپك هم زمان شده است.
با توجه به اصالحات عمده اى 
كه جهان و بازار نفت در سال 
ــا آن رو به رو  جارى ميالدى ب
ــزارش از  ــت، اين گ بوده اس

ارزش بااليى برخوردار مى باشد.
ــدت، اهداف كلى و چالش هاى  در اين راهبرد بلند م
اصلى پيش روى اوپك در آينده مشخص شده و چند 
دورنماى مختلف انرژى جهان در سال هاى آينده نيز 

ترسيم شده است.
ــم راهبردى  ــن متن، تنظي ــدف تهيه كنندگان اي ه
ــاى آينـده،  ــوده و در مـاه ه ــارى و كـارآمد ب ابتكـ
ــرى روى آن انجام  ــى هاى بيش ت آزمايش ها و بررس

خواهد شد.



اخبــــار

32    [ شماره 73 ] . [ آبان 89   ]
w w w . n i o c . i r

كارشناسان اداره مهندسى عمليات مخازن شركت 
2ملى مناطق نفت خيز جنوب پس از 2ملى مناطق نفت خيز جنوب پس از 2 سال مطالعه 
و بررسى، روابط تجربى جديدى براى فشار، حجم و 

دماى نفت مخازن ايران به دست آورده اند. 
به گزارش اكتشاف و توليد به نقل از روابط عمومى 
ــركت ملى مناطق نفت خيز جنوب، اين مطالعه  ش
ــمى، بهرام سلطانى  توسط آقايان رضا حاجى هاش
ــر روى اطالعات  ــولگانى و عليرضا بلوندارزاده ب س
موجود نفت خام مخازن آسمارى و بنگستان ايران موجود نفت خام مخازن آسمارى و بنگستان ايران 
انجام شد و منجر به محاسبه روابط تجربى مناسبى انجام شد و منجر به محاسبه روابط تجربى مناسبى 
ــازن با كم ترين خطا  ــازن با كم ترين خطا براى خصوصيات نفت اين مخ براى خصوصيات نفت اين مخ

گرديد.
رييس اداره مهندسى عمليات مخازن شركت ملى رييس اداره مهندسى عمليات مخازن شركت ملى 
ــاره توضيح داد:  ــوب در اين ب ــاره توضيح داد: مناطق نفت خيز جن ــوب در اين ب مناطق نفت خيز جن

اطالعات فشار، حجم و دماى نفت (PVT)، يكى از 
اصلى ترين داده هاى ورودى در محاسبات مهندسى 
ــره هيدروكربن،  ــرآورد ذخي ــه ب ــازن از جمل مخ
ــازهاى مخزن  ــواد و شبيه س ــى، موازنه م چاه آزماي

به منظور مديريت و برداشت از مخازن است.
ــه اطالعات  ــرى زاده افزود: تهي مهندس رضا جعف
ــرى درون چاهى با صرف  PVT نيازمند نمونه گي
ــت، اما معموالً از داده هاى  ــت، اما معموالً از داده هاى هزينه و وقت زيادى اس هزينه و وقت زيادى اس
ــود. وى گفت: با  ــود. وى گفت: با آزمايشگاهى سيال استفاده مى ش آزمايشگاهى سيال استفاده مى ش
اين وجود در برخى مواقع به دليل شرايط عملياتى 
ــى عمًال غيرممكن  چاه ها، نمونه گيرى درون چاه
اين وجود در برخى مواقع به دليل شرايط عملياتى 
ــى عمًال غيرممكن  چاه ها، نمونه گيرى درون چاه
اين وجود در برخى مواقع به دليل شرايط عملياتى 

مى شود يا نتايج آزمايشگاهى ممكن است محاسبات مى شود يا نتايج آزمايشگاهى ممكن است محاسبات 
ــواردى از روابط  ــه در چنين م ــواردى از روابط را دچار خطا كند ك ــه در چنين م را دچار خطا كند ك
ــيال نفت  ــبه خصوصيات س ــراى محاس ــى ب ــيال نفت تجرب ــبه خصوصيات س ــراى محاس ــى ب تجرب

استفاده مى شود.استفاده مى شود.

ــان اين كه تاكنون روابط  مهندس جعفرى زاده با بي
تجربى بسيار زيادى براى خصوصيات نفت در دنيا 
ــت، افزود: تمام اين روابط، بومى آن  ــده اس ارايه ش
ــازن و نمونه نفت هايى  مناطق بوده و فقط براى مخ
ــه مى دهند كه بر  ــول اراي ــواب صحيح و قابل قب ج
ــاخته  ــه آن نمونه نفت ها س ــاس اطالعات اولي اس
ــازنده نفت  ــده اند؛ چون تركيب درصد اجزاى س ش
ــى مختلف دنيا و رفتار  و خصوصيات نفت هاى نواح

آن ها بسيار متفاوت است.
رييس اداره مهندسى عمليات مخازن شركت ملى رييس اداره مهندسى عمليات مخازن شركت ملى 
مناطق نفت خيز جنوب افزود: بنابراين اگر محاسبات مناطق نفت خيز جنوب افزود: بنابراين اگر محاسبات 
ــتفاده از روابط  ــتفاده از روابط خصوصيات نفت مخازن ايران با اس خصوصيات نفت مخازن ايران با اس
ــرد، نتيجه داراى  ــرد، نتيجه داراى موجود دنيا مورد ارزيابى قرار گي موجود دنيا مورد ارزيابى قرار گي
ــن منظور  ــت. به همي ــاى قابل مالحظه اى اس ــن منظور خط ــت. به همي ــاى قابل مالحظه اى اس خط
به دست آوردن روابطى كه بر اساس نمونه نفت هاى به دست آوردن روابطى كه بر اساس نمونه نفت هاى 
ــور باشد در دستور  ــور باشد در دستور مخازن ايران و بومى مخازن كش مخازن ايران و بومى مخازن كش

كار كارشناسان اين اداره قرار گرفت.كار كارشناسان اين اداره قرار گرفت.
ــال 13451345، در شركت ملى  ــال وى اظهار داشت: در س ــال 1345وى اظهار داشت: در س 1345وى اظهار داشت: در س
مناطق نفت خيز جنوب توسط دكتر دبير حاجيان مناطق نفت خيز جنوب توسط دكتر دبير حاجيان 
تهرانى يك رابطه تجربى براى به دست آوردن فشار تهرانى يك رابطه تجربى براى به دست آوردن فشار 
اشباع توسعه داده شده بود ولى تا كنون به رغم وجود اشباع توسعه داده شده بود ولى تا كنون به رغم وجود 
PVTداده هاى زيادى از  PVTداده هاى زيادى از  داده هاى زيادى از  PVT مخازن و نياز به اين روابط  مخازن و نياز به اين روابط 

تجربى، كار قابل استناد ديگرى انجام نشده بود.تجربى، كار قابل استناد ديگرى انجام نشده بود.
ــن منظور با  ــرى زاده ادامه داد: به اي ــن منظور با مهندس جعف ــرى زاده ادامه داد: به اي مهندس جعف
22 از 2222 از 22 از 2222 ميدان  PVT گزارش  گزارش PVT گزارش PVT جمع آورى حدود 200
ــه و تحليل آن ها  ــور و مطالعه و تجزي ــه و تحليل آن ها نفتى در  كش ــور و مطالعه و تجزي نفتى در  كش
توسط كارشناسان اين اداره، روابط تجربى جديدى توسط كارشناسان اين اداره، روابط تجربى جديدى 
ــباع، ضريب حجمى نفت،  ــبه فشار اش ــباع، ضريب حجمى نفت، براى محاس ــبه فشار اش براى محاس
نسبت گاز به نفت و تراكم پذيرى سيال به دست آمد نسبت گاز به نفت و تراكم پذيرى سيال به دست آمد 
كه محاسبه خصوصيات ياد شده را با كم ترين خطا  كه محاسبه خصوصيات ياد شده را با كم ترين خطا  

ارايه مى دهد.
وى افزود: به دليل پيـچيـدگـى و حـجيـم بـودن اين وى افزود: به دليل پيـچيـدگـى و حـجيـم بـودن اين 
روابط و نيز سهـولت به كـار بـردن آن ها، نـرم افـزارى روابط و نيز سهـولت به كـار بـردن آن ها، نـرم افـزارى 
 ،I.O.C -Iranian Oil CorrelationIranian Oil Correlation بـا عنـوانIranian Oil Correlation بـا عنـوانIranian Oil Correlation
ــام اين روابط را به طور  ــام اين روابط را به طور طراحى و تكميل گرديد كه تم طراحى و تكميل گرديد كه تم

ساده و آسان در اختيار كاربران قرار مى دهد.ساده و آسان در اختيار كاربران قرار مى دهد.

  براى اولين بار در ايران؛   تهيه معادله و نرم افزار روابط تجربى فشار، حجم و دماى نفت مخازن ايرانخبر تكنولوژى


